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 מבוא  .א
  

ביקשה מאתנו לחקור האשמות בקציר ) (CIPFG" פאלון גונג"הקואליציה לחקירת רדיפת 
, ממשלתי הרשום בוושינגטון- הקואליציה היא ארגון בלתי. בסין" פאלון גונג"איברים של מתרגלי 

 24-הבקשה הגיעה באופן רשמי במכתב שנשלח ב. ויש לו סניף באוטאווה שבקנדה, ב"בירת ארה
  .ח הזה"ואשר מצורף כנספח לדו, 2006במאי 

  
הבקשה הייתה לחקור האשמות בכך שמוסדות מדינה ועובדי ממשלה ברפובליקה העממית של 

לאור . והורגים את המתרגלים בתוך התהליך, חיים" פאלון גונג" קוצרים איברים ממתרגלי סין
  .נענינו לבקשה, חומרת ההאשמות ולאור התחייבותנו שלנו לכבד זכויות אדם

  
. פליטים וזכויות אדם בינלאומיות בוויניפג, דייויד מאטאס הוא עורך דין פרטי העוסק בהגירה

דובר ומשתתף בכמה ארגוני , ידום השמירה על זכויות אדם ככותבהוא מעורב באופן פעיל בק
  .זכויות אדם לא ממשלתיים

  
דייויד קילגור הוא חבר פרלמנט לשעבר ומזכיר מדינה לשעבר של ממשלת קנדה לענייני דרום 

הביוגרפיות של שני המחברים . לפני שהפך לחבר פרלמנט הוא היה תובע מלכותי. מזרח אסיה
  .ח הזה"ים לדומצורפות בנספח

  
  

  ההאשמה  .ב
  

ברחבי , בעודם חיים, נופלים קורבן של קציר איברים" פאלון גונג"הועלתה האשמה לפיה מתרגלי 
ללא הסכמתם במקומות שונים " פאלון גונג"קציר האיברים נכפה על מתרגלי , לפי ההאשמה. סין

  .במספרים גדולים, באופן מתמיד במסגרת מדיניות שיטתית, ומגוונים
  

. מטרת קציר האיברים היא לספק איברים להשתלות. יר איברים הוא שלב בהשתלת איבריםקצ
שני המקומות הם לעתים . ההשתלות לא חייבות להתבצע באותו מקום בו מתבצע קציר האיברים

  .איברים שנקצרים במקום אחד מועברים למקום אחר להשתלות; קרובות שונים
  

המתרגלים מומתים . רים מהמתרגלים בעודם בחייםלפי ההאשמה נקצרים האיב, בנוסף לכך
  .ניתוחים אלה הם צורה של רצח. במהלך ניתוחי קציר האיברים או מיד אחר כך

  
לא נותרת גופה שאותה ניתן . נאמר לנו שהמתרגלים שנהרגים בדרך זו נשרפים לאחר מכן, ולבסוף

  .לבדוק ולזהות כי היא מקור האבר להשתלה
  
  

  שיטות עבודה  .ג
  

פאלון "ארגון , בסין" פאלון גונג"ו את חקירתנו באופן נפרד מהקואליציה לחקירת רדיפת ניהלנ
אולם נרצה לנסוע , ביקשנו ללא הצלחה לבקר בסין. כל ארגון אחר וכל ממשלה שהיא, "אדאפ

  .לשם גם בעתיד בכדי להתמיד בחקירה
  

.  או אי אמיתותןלא היו לנו עמדות בנוגע באשר לאמיתות ההאשמות, כשהתחלנו בעבודתנו
היינו מעדיפים בהרבה . אפשרי להאמין בהן-כך מהממות עד שהיה כמעט בלתי-ההאשמות היו כל

הן מציגות צורה מבחילה של , אם ההאשמות נכונות. לגלות שההאשמות אינן נכונות מאשר נכונות
 גרמה הזוועה עצמה. היא דבר חדש לכוכב הזה, למרות כל השחיתות שראתה האנושות, רוע אשר

  .אבל חוסר האמון הזה אין פירושו שההאשמות אינן נכונות. לנו להירתע בחוסר אמון
  

, 1943-ב, פליקס פרנקפורטר, ב"היינו מודעים למה שאמר שופט בית המשפט העליון של ארה, אכן
  :פרנקפורטר אמר. בתגובה ליאן קארסקי שסיפר לו על השואה, לדיפלומט פולני

  
  ".יש הבדל. אמרתי שאני לא מסוגל להאמין למה שהוא אמר לי.  משקרלא אמרתי שהצעיר הזה"
  

אפשר לקבוע האם . אי אפשר להוציא מכלל אפשרות כל צורה של שחיתות מוסרית, לאחר השואה
  .י שקילת העובדות"אכן התבצע מעשה רשע לכאורה רק ע
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נסענו ברחבי , ה באוטאוו2006 ביולי 7-ב, ח שלנו"אחרי שהתפרסמה הגרסה הראשונה של הדו

וכתוצאה מהפרסום , במהלך נסיעותינו. ח וקידמנו את המלצותיו"פרסמנו את דבר הדו, העולם
הגרסה השניה הזאת משלבת בתוכה את . השגנו מידע ניכר נוסף, שליווה את הגרסה הראשונה

  .המידע החדש הזה
  

אבל הרבה ; ראשונותדבר ממה שהשגנו לאחר מכן לא ערער את מידת השכנוע שלנו במסקנותינו ה
טיעון משכנע עוד יותר , כך אנו מאמינים, גרסה זו מציגה. ממה שגילינו מאוחר יותר חיזק אותה

  .בעד מסקנותינו מאשר הציגה הגרסה הראשונה
  
  

  קשיי הוכחה  .ד
  

הראיה הטובה ביותר להוכחת כל האשמה . קשה להוכיח או להפריך, מעצם טבען, את ההאשמות
לא סביר שתהיה כל עדות , אלא שבפשע שאליו מתייחסות ההאשמות. שהיא היא עדות ראייה

  .ראייה
  

הם מבצעי פשע או , אם הוא אכן מתרחש, "פאלון גונג"הנוכחים במעמד קציר האיברים ממתרגלי 
ולכן אין בנמצא גופה , לפי ההאשמות הקורבנות נרצחים וגופותיהם נשרפות. אין צופים. קורבנות

לא סביר . אין קורבנות ניצולים שיוכלו לספר מה אירע להם. לאחר המוותולא ניתן לבצע נתיחה ש
, ואף על פי כן. שמבצעי הפשע יתוודו על דברים שאם התרחשו הרי הם פשעים נגד האנושות

אספנו מספר מפתיע של הודאות בעזרת חקירות בשיחות , למרות שלא השגנו וידויים מלאים
  .טלפון

  
חדר הניתוחים , משהושלם קציר האיברים. לא נותרים עקבות, אם התרחש פשע, בזירת הפשע

  .שבו הוא התבצע נראה כמו כל חדר ניתוחים ריק אחר
  

סין , למרבה הצער. דיכוי הדיווח על זכויות אדם בסין הופך את בחינת ההאשמות למסובכת
ם מתוך המדווחים על הפרות זכויות אד. אין חופש ביטוי. מדכאת עיתונאים ומגיני זכויות אדם

שתיקתם של , בהקשר זה. סין נכלאים לעתים קרובות ולפעמים מואשמים בהפצת סודות מדינה
ללא הסכמתם " פאלון גונג"ארגוני זכויות אדם בלתי ממשלתיים בנוגע לקציר האיברים ממתרגלי 

  .איננה אומרת לנו דבר
  

ל ארגון אחר העוסק וכמוהו כ, ארגון הצלב האדום הבינלאומי אינו מורשה לבקר אסירים בסין
  .גם זה גודע באבו פוטנציאל לקו נוסף של ראיות. בזכויות אדם של אסירים

  
אפשרי להשיג מממשלת סין מידע בסיסי על השתלות -בלתי. לסין אין כל גישה למידע על חקיקה

כמה משלמים על השתלות או היכן , מהו מקור האיברים,  כמה השתלות נעשות–איברים 
  .ף הזהמוציאים את הכס

  
ביקשנו בכתב פגישה . מאמצנו הסתיימו בלא כלום. ח זה"אומנם שאפנו לבקר בסין לצורכי דו

. בקשתנו לפגישה התקבלה. ח זה"מכתבנו מצורף כנספח לדו. בשגרירות כדי לדון בתנאי כניסה
  .אך האדם שנפגש עם דייויד קילגור היה מעוניין רק בהכחשת ההאשמות ולא בהסדרת ביקורנו

  
  

  טות הוכחהשי .ה
  

שעושה את ההאשמות , לקבוע האם ביחד הם משרטטים תמונה, היה עלינו לבחון מספר גורמים
. אף לא אחד מכל הגורמים האלה לבדו מבסס או מפריך את ההאשמות. לנכונות או ללא נכונות

  .ביחד הם מציירים תמונה
  

אבל היעדרן יכול . רבות מפיסות הראיות ששקלנו לא מהוות כשלעצמן ראיה מוצקה להאשמות
יש אפקט של , בייחוד כשקיימים כה רבים מהם, בשילוב הגורמים הללו. היה לבסס הפרכה

כשכל יסוד אפשרי . אפילו אם כל אחד מהם בנפרד לא עושה כן, הפיכת ההאשמות לאמינות יותר
הסבירות שההאשמות נכונות , של הפרכה שיכולנו לזהותו לא מצליח להפריך את ההאשמות

  .כת להיות איתנההופ
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חקירות פליליות עובדות בדרך כלל באופן . הוכחה יכולה להיות אינדוקטיבית או דדוקטיבית
המגבלות בפניהן עמדה החקירה . כשהן קושרות ביחד פיסות הוכחה לכדי מכלול ברור, דדוקטיבי

כיבים מספר מר, אף על פי כן. שלנו הציבו אילוצים רציניים בפני השיטה הדדוקטיבית הזאת
ובייחוד החקירות בשיחות , שמהם יכולנו להסיק באופן דדוקטיבי על מה שקורה היו נגישים

  .הטלפון
  

, אם ההאשמות לא נכונות. כשחשבנו לאחור כמו גם קדימה, השתמשנו גם בהיקש אינדוקטיבי
מה ? אילו עובדות יתאמו את ההאשמות האלה, אם ההאשמות נכונות? איך נדע שהן אינן נכונות

התשובות לסוג זה של שאלות עזרו לנו לנסח ? אם הן נכונות, יסביר את המציאות של ההאשמות
  .את מסקנותינו

 
אם ? אילו אמצעי ביטחון ימנעו פעילות כזאת מלהתרחש. הבאנו בחשבון גם את עניין המניעה

הם אם . יכולנו להסיק שהסבירות להתרחשות הפעילות היא נמוכה יותר, ננקטים אמצעי מניעה
  .אז עולה הסבירות לכך שהפעילות מתרחשת, אינם ננקטים

  
  

 יסודות של הוכחה והפרכה  .ו
 

  שיקולים כלליים  )א
  

  הפרות זכויות אדם )1
  

, "פאלון גונג"מלבד . ההפרות הללו הן כרוניות וחמורות. סין מפירה זכויות אדם במגוון דרכים
פעילים ,  אויגורים,נוצרים, מטרות עיקריות אחרות של הפרות זכויות אדם הן טיבטים

כמו בית דין , מנגנוני חוק המיועדים למנוע הפרות זכויות אדם. ני זכויות אדםדמוקרטיים ומג
, סין. לא קיימים בסין, צו מעצר או זכות למשפט פומבי, גישה לעורך דין בזמן מעצר, עצמאי

  .החוקהיא איננה נשלטת בידי . נשלטת בידי המפלגה הקומוניסטית, בהתאם לחוקה שלה
  

. לסין הקומוניסטית יש היסטוריה של אכזריות מסיבית מעוררת פלצות כלפי אזרחיה שלה
השלטון הקומוניסטי הרג יותר חפים מפשע משהרגו גרמניה הנאצית ורוסיה הקומוניסטית גם 

עונש המוות רווח . העינויים נפוצים. ננטשו והוזנחו במספרים עצומים, ילדות נהרגו. 1יחד
האמונה הדתית . סין מוציאה להורג יותר אנשים מאשר כל שאר הארצות ביחד. אחדושרירותי כ

  .2נתונה לדיכוי
  

לא מהווה בפני עצמו הוכחה לנכונות , כמו משתנים אחרים, דפוס זה של הפרות זכויות אדם
אי אפשר לומר על ההאשמות האלה שהן חורגות . אך הוא מבטל יסוד של הפרכה. ההאשמות

הן , בעוד ההאשמות כשלעצמן הן מפתיעות. של מידת הכבוד לזכויות אדם בסיןמהדפוס הכללי 
מאשר אילו היה , פחות מפתיעות כשמדובר בארץ שנתוני זכויות האדם שלה הם כמו של סין

  .מדובר בארצות רבות אחרות
  

 ואף על. יש אפליה בהצבעה על קורבן אחד בלבד, כך בסין- בשעה שיש הפרות זכויות אדם רבות כל
, ישנג'גאו ז, פי כן אנו מפנים את תשומת הלב אל רדיפתו של עורך הדין המתמחה בזכויות אדם

היה זה גאו שכתב לנו בקיץ האחרון והזמין אותנו לבקר בסין כדי . כדוגמא או כמקרה לדוגמא
לא הוצאה כל אשרה על ידי ". פאלון גונג"לחקור גנבת איברים חיוניים מאסירי מצפון מ

  .הוא נעצר זמן לא רב לאחר מכן;  אוטאווה לעשות כןהשגרירות ב
  

בהם מחה על היקף ההתעללות , גאו כתב שלושה מכתבים פתוחים לנשיא הו ולמנהיגים אחרים
גאו כתב גם על הוצאת האיברים ממתרגלי . כולל מקרה מסוים של עינויים ורצח, "פאלון גונג"ב
קואליציה לחקירת קציר "ת נכונותו להצטרף להוא הביע א. וגינה אותן, ומכירתם" פאלון גונג"

  .3"איברים מאנשים בעודם בחיים

                                                 
1
  The Black Book of Communism, Harvard University Press (1999), Jung Chand   

and Jon Halliday Mao: The Unknown Story, Knopf, 2005  
2
  .בנוגע לסין" Human Rights Watch"ו" אמנסטי אינטרנשיונל"חות השנתיים של ארגון " ראה הדו 

3
  " אפוק טיימס"ישנג בעוון כתיבה ל'ס על רדיפתו הפלילית של גאו ז" המק יש לגנות את 
 2006,  בדצמבר24,  אפוק טיימס–
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כליאתו הושעתה , עם זאת.  שנים בכלא3- נידון ל2006 בדצמבר 2- הוא הורשע בהסתה חתרנית וב

דיכוי זה של . ין'זכויותיו הפוליטיות נשללו ממנו לשנה על ידי בית הדין בבייג;  שנים5-על תנאי ל
באופן " פאלון גונג"יחידה היא כיבוד זכויות אדם באופן כללי ורדיפת מתרגלי אדם שדאגתו ה

  .חיזקו את חששותיו ואת דאגותינו שלנו, ספציפי
 
ין את הזכות לארח את המשחקים ' העניקה הועדה האולימפית הבינלאומית לבייג2001-ב

אמר באפריל , ין' בייגנשיא ועדת המועמדות האולימפית של, ינגמין'ליו ג. 2008האולימפיים של 
  ". ין לארח את המשחקים תסייעו לפיתוח זכויות אדם'בכך שאפשרתם לבייג: 2001

  
אמנסטי "אמר ארגון , 2006 בספטמבר 21-בהצהרה שפרסם ב. התוצאה הייתה הפוכה, ובכל זאת

  ":אינטרנשיונל
של זכויות על סמך הופעתה לפי ארבעה קריטריונים , בהערכה האחרונה שלו את ממשלת סין"

הייתה . שהמצב הכללי שלה נותר דל" אמנסטי אינטרנשיונל"מצא , אדם לקראת האולימפיאדה
אבל בתחומים מכריעים אחרים , התקדמות מסוימת ברפורמות שבוצעו במערכת עונש המוות

  .מצב זכויות האדם של הממשלה הידרדר
  

ין על אף 'מפיים בבייגבכך שהקהילה הבינלאומית מוסיפה לאשר את קיום המשחקים האולי
היא מעבירה לסין מסר לפיו היא פטורה , ההידרדרות בזכויות אדם בסין בתחומים מכריעים

לא נראה ; הרושם שסין מקבלת בוודאי הוא שלא משנה עד כמה היא מפירה זכויות אדם. מעונש
  . שאיכפת לקהילה הבינלאומית

 
  

  מימון בריאות )2
  

 סין 1980-מ. מערכת הבריאות הייתה חלק מהשינוי, כשסין עברה מסוציאליזם לכלכלת שוק
וציפתה לכך שמערכת הבריאות תפצה על ההבדל , החלה למשוך כספים מתוך סקטור הבריאות

הוצאות הממשלה על כל , 1980מאז . באמצעות חיוב הלקוחות לתשלומים עבור שירותי בריאות

מחקר . 459%- ל20%-  הרקיעו מבזמן שהוצאות המטופלים, 17%-  ל36%-תחומי הבריאות צנחו מ
בנקים עולמי מדווח כי ההפחתות בכיסוי בריאות הציבור החמירו בשל העליות בעלות במגזר 

  .5הפרטי
  

השקעות הממשלה בבית החולים שבו הוא עובד אינן , לפי הרופא הקרדיולוג דוקטור הו וויימין
  :הוא הצהיר. מספיקות אפילו לתשלום משכורות הצוות בחודש אחד

  
" זכויות אדם בסין"ארגון ". בתי חולים נאלצים לרדוף אחר רווחים כדי לשרוד, בשיטה הנוכחית"

להמציא דרכים להרוויח כסף כדי ליצור להכנסה ] נאלצים[בתי חולים בפריפריה : "מדווח

  ".6מספקת
  

דרך לשמור את דלתותיהם פתוחות , מכירת איברים הפכה עבור בתי החולים למקור מימון
  .י לספק לקהילה שירותי בריאות נוספיםואמצע

  
אפשר לראות איך צורך נואש זה במימון עלול להוביל ראשית לרציונליזציה לפיה אפשר לקבל 

ושנית להעדפה לא לחקור יותר ,  קציר איברים מאסירים העומדים להיות מוצאים להורג ממילא
  . רים שנידונו למוותמדי מקרוב האם התורמים שהועברו בגלגלי המערכת היו באמת אסי

                                                 
4
  "The high price of illness in China", Louisa Lim, BBC News, Beijing,   

2006/03/025 "Public Health in China: Organization, Financing and Delivery of Services".  
5
  2006/03/025 "Public Health in China: Organization, Financing and Delivery of Services".  

July 27, 2005, Jeffrey P. Koplan  
6
  Implementation of the International Covenant on Economic Social and   

Cultural Rights in the People's Republic of China", April 14, 2005, paragraph 69, page 24.   
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  מימון הצבא )3
  

הצבא בסין הוא עסק . עבר מכלכלה ציבורית ליזמות פרטית, כמו מערכת הבריאות, הצבא
הוא מבוקר על ידי . סטייה ממדיניות המדינה, העסק הזה אינו תופעה של שחיתות. תאגידי
א דנג שיאופינג צו הוציא הנשי, 1985-ב. אמצעי מאושר להשגת כסף עבור פעילויות הצבא, המדינה

להרוויח כסף בכדי לפצות על הגירעון בתקציביהם " צבא השחרור העממי"שהתיר ליחידות 
  .המקוצצים

  
הממומנים על ידי , רבים ממרכזי ההשתלות ובתי החולים הכלליים בסין הם מוסדות צבאיים

. הבריאותבנפרד ממשרד , בתי חולים צבאיים פועלים באופן עצמאי. מקבלי השתלות האיברים
בכסף נעשה . המימון שהם מרוויחים מהשתלות איברים משלם יותר מאשר הוצאות שירותיהם

  .שימוש למימון תקציב הצבא הכללי
  

. ין'בבייג" מרכז השתלות האיברים של בית החולים של כוחות המשטרה החמושה", לדוגמא, ישנו
  :בית החולים מצהיר באופן גלוי

ההכנסה ממנו . הוא מחלקתנו העיקרית המיועדת לעשיית כסףמרכז השתלות האיברים שלנו "
הייתה ההכנסה , מינואר עד אפריל, 2004בשנת .  יואן16,070,000 הייתה 2003-ברוטו ב

  "7. יואן30,000,000-קיים סיכוי לכך שנשבור את רף ה) 2004(השנה .  יואן13,570,000
  

מקבלי תרומות מספרים לנו לעתים . יםמעורבות הצבא בקציר איברים גולשת לבתי חולים אזרחי
  .מבצעי הניתוח הם אנשי צבא, קרובות שאפילו כשהם עוברים השתלות בבתי חולים אזרחיים

  
 כדי 2003- פגשנו אדם שטס לשנחאי ב, ח שלנו"כשהיינו באסיה וקידמנו את הדו. הנה דוגמא אחת

הוא אושפז . י יציאתושסוכם אחרי התמקחות לפנ, RMB 20,000לקבל כליה חדשה במחיר של 
 ובמהלך השבועיים הבאים הובאו ארבע כליות – מוסד אזרחי -" 1בית החולים העממי מספר "ב

בגלל , אף לא אחת מהן נמצאה מתאימה. לבדיקת התאמה מול סוג דמו ומשתנים אחרים
  .כולן נלקחו משם; הנוגדנים שלו

  
ארבע כליות אחרות נבדקו . חר כךלאחר מכן נסע לארץ מגוריו ושב לבית החולים כחודשיים א

שמונת ימי . הושלם ניתוח ההשתלה בהצלחה, כשהשמינית נמצאה מתאימה; בדרך דומה
ר טאן "המנתח שלו היה ד".  של צבא השחרור העממי85בית החולים מספר "ההחלמה התנהלו ב

  .זרחישלבש את מדי הצבא שלו מדי פעם בבית החולים הא, ינג'יאנמין מהמחוז הצבאי נאנג'ז
  

והתבססו על רקמות ומאפייני דם , עתידיים" תורמים"טאן נשא דפי נייר שהכילו רשימות של 
הרופא נצפה פעמים שונות כשהוא עוזב את בית החולים . מגוונים שמהם אמור היה לבחור שמות

ר טאן אמר למקבל התרומה "ד. שלוש אחר כך עם מיכלים ובהם כליות- במדים וחוזר שעתיים
  .שמינית באה מאסיר שהוצא להורגשהכליה ה

  
נשמרות בסודיות גדולה אפילו יותר  פעולותיהם. לאנשי צבא יש גישה לבתי הכלא ולאסירים

  .הם חסינים בפני שלטון החוק. מפעולות הממשלה האזרחית
 

 

  שחיתות )4
  

מוסדות מדינה מתנהלים לפעמים יותר לתועלת . שחיתות היא בעיה ראשונה במעלה ברחבי סין
  .כנגד השחיתות" יד קשה"מדי פעם סין יוצאת למסע של. נים עליהם מאשר לתועלת הציבורהממו

  
היכן שהסודיות שולטת ואין ניהול חשבונות פומבי של הון , אבל בהעדר שלטון חוק ודמוקרטיה

המערכות הללו נגד השחיתות נראות יותר כמאבקי כוח מאשר מערכות שמונעות באמת , ציבורי

                                                 
 

7
 jsp.intro/center/webapp/com.yizhi309.www://http  

: דף הארכיון. והוסר לאחר מכן, 2006הדף הזה היה נגיש בתחילת יולי 
%Fcenter2%Fwebapp2%com.yizhi309.Fwww2%F2%A3%http=uri?php.render/com.edoors.archive://http
0=y&0=x&jsp.Fintro2   
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מערכות פוליטיות , אלה ניסיונות לשכך את דאגת הציבור בנוגע לשחיתות. ותמהתנגדות לשחית
  .של יחסי ציבור

  
. אבל זה שונה מלומר שזו בעיה של שחיתות. מכירת איברים היא בעיה המונעת על ידי כסף

מדיניות ממשלתית של . מכירת איברים מתורמים כנגד רצונם משלבת שנאה עם רדיפת בצע
  .ך שמשתלמת כלכליתרדיפות מופעלת בדר

  
הוא לא אמר שדרכים ". דבר מהולל הוא להתעשר: "אמר, דנג שיאופינג, נשיא סין לשעבר

  . להתעשר הן מבישותמסוימות
  

. בתי חולים רודפי ממון מנצלים את אוכלוסיית הכלא חסרת ההגנה המוחזקת בשבי במחוזותיהם
ההסתה לשנאה כלפי האסירים . בהתאם לגחמות הרשויות, האנשים נמצאים בכלא ללא זכויות

הומניזציה שלהם פירושן שאפשר לטבוח בהם ולהורגם ללא נקיפות מצפון מצד אלה -והדה
  .שקונים את תעמולת השטנה הרשמית הזאת

  

 

  שיקולים ספציפיים לקציר איברים  )ב
 

  התפתחות טכנולוגית )5
  

  :אלברט איינשטיין כתב
  

הפתרון לבעיה זו נמצא בלבו של ... שיבה שלנושחרור האנרגיה האטומית שינה הכל מלבד דרך הח
  ."הייתי נהיה שען, אילו רק ידעתי. המין האנושי

  
  .אבל הם כן משנים את היכולת לגרום נזק. פיתוחים טכנולוגיים לא משנים את טבע האדם

  
פיתוח ניתוחי ההשתלות עשה הרבה לשיפור יכולתה של האנושות להתמודד עם איברים החדלים 

  .ל ההתפתחויות הללו בניתוחי ההשתלות לא שינו את דרכנו לחשובאב. לתפקד
  

. זו בוודאי כוונתם של המפתחים. יש נטייה לחשוב על כל התפתחות רפואית כעל יתרון לאנושות
עומד פנים אל פנים מול אותה יכולת נושנה , ולא משנה עד כמה הוא מתקדם, אבל מחקר רפואי

  .לטוב ולרע
  

 בתחום ניתוחי ההשתלה אין פירושן מערכת פוליטית מתקדמת יותר יכולות מתקדמות יותר
הפיתוחים בניתוחי ההשתלה בסין נפלו טרף . המערכת הקומוניסטית בסין נותרת בעינה. בסין

התקדמויות בניתוחי השתלת מספקות אמצעים . לשחיתות ולדיכוי שפשטו בסין, לאכזריות
 .והאידיאולוגיה שלהםחדשים לקאדרים ותיקים ליישם את רדיפת הבצע 

  
אנו טוענים . אנו לא טוענים שמפתחי ניתוחי ההשתלה צריכים היו במקום זאת להפוך לשענים

הם , שאל לנו להיות תמימים עד כדי לחשוב שרק משום שניתוחי ההשתלה פותחו כדי להיטיב
  .אינם יכולים להזיק

  
לו הם משמשים לקציר איברים כאי, ההאשמות נגד פיתוחם של ניתוחי השתלה בסין. נהפוך הוא
של הלקח שלימד , בהקשר חדש, יהיו רק הדגמה נוספת, כנגד רצונם" פאלון גונג"ממתרגלי 

כבר ראינו בעבר שטכנולוגיות מודרניות המפותחות לטובת האנושות עוותו כך  .אלברט איינשטיין
 . אין לנו להיות מופתעים אם זה קרה גם לניתוחי ההשתלה. שיגרמו נזק

  
  

  יחס לאסירים שנידונו למוותה )6
  

הודיע סגן שר הבריאות , 2006יפו באמצע נובמבר 'כשדיבר בכנס מנתחים בעיר הדרומית הואנג ג
: הוא אמר. יהפו שאסירים שנידונו למוות והוצאו להורג הם מקור לאיברים להשתלות'הואנג ג

באים מאסירים שהוצאו רוב האיברים הנלקחים מגופות , מלבד חלק קטן מנפגעי תאונות דרכים"
  :נכתב" חדשות אסיה"ב". להורג

  



 -  10  -

אמר מר הואנג כשהוא מודע לכך שלעתים ', יש לאסור על עסקים שנעשים מתחת לשולחן'"
ונמכרים עבור סכומים גבוהים , קרובות מדי איברים באים מאנשים שלא נתנו את הסכמתם

  ".לזרים
  

 כולל פשעים פוליטיים וכלכליים המוגדרים ,בסין קיים עונש מוות עבור מספר גדול של עבירות
לעבור מהימנעות מהוצאה להורג . שבהם אין כל רמז לכך שהנאשם ביצע פעולה אלימה, בנוקשות

לעבור מהוצאה . זה צעד גדול, עבור אבריהם ללא הסכמתם" פאלון גונג"של אדם להריגת מתרגלי 
כלכליים וקצירת אבריהם ללא להורג של אסירים שנידונו למוות על פשעים פוליטיים או 

   .זה צעד קטן בהרבה, עבור אבריהם ללא הסכמתם" פאלון גונג"הסכמתם להריגת מתרגלי 
 

שאינה קוצרת את אבריו , שאין בה עונש מוות, יהיה קשה להאמין בכך שמדינה שלא הרגה איש
ה יותר קל הרב. ללא הסכמתם" פאלון גונג"תקצור את אברי מתרגלי , של איש ללא הסכמתו

להאמין שמדינה שמוציאה להורג אסירים שנידונו למוות על פשעים כלכליים או פוליטיים 
  .עבור אבריהם ללא הסכמתם" פאלון גונג"וקוצרת את אבריהם ללא הסכמתם גם תהרוג מתרגלי 

  
, הומניזציה- דה, מהווים אוכלוסיית כלא הנתונה מצד הרשויות הסיניות להכפשות" פאלון גונג"

במידה רבה עוד יותר מזו שסובלים אסירים ,  קיומם הנבדל של חבריה ודחיקה לשולייםביטול
אם מביאים בחשבון רק את הרטוריקה , אכן. שהוצאו להורג ונידונו למוות על עבירות פליליות

, תהיה מטרה לקציר איברים" פאלון גונג"נראה סביר ש, הרשמית המופנית כנגד שתי האוכלוסיות
   .ירים פליליים שנידונו למוותאפילו לפני אס

 

 

  תרומות איברים )7
  

8לסין אין מערכת מאורגנת של תרומות איברים
'
בכך היא שונה מכל מדינה אחרת העוסקת . 9

  .תרומות מתורמים חיים מותרות לחברי משפחה. בניתוחי השתלת איברים
  

,  וטאיוואןבהונג קונג, ובכל זאת. נאמר לנו שבתרבות סין קיימת סלידה מתרומת איברים
  .יש תוכניות השתלות איברים פעילות, החולקות אותה תרבות בסיסית

  
שתרומות איברים אינן מקור , האחד. היעדר מערכת תרומות איברים בסין מספר לנו שני דברים

  .מתקבל על הדעת להשתלות איברים בסין
  

ם פעילה הייתה אפילו מערכת תרומות איברי, בגלל הסלידה התרבותית מתרומות איברים בסין
אבל הבעיה מסתבכת כשלא נעשה . מתקשה לספק את מספר ההשתלות המתרחשות בסין כיום

  .אפילו ניסיון פעיל לעודד השתלות
  

אנו . התרומות משמעותיות בארצות אחרות כי תרומות הן המקור העיקרי לאיברים להשתלות
סין התרומות לא משמעותיות יכולים להסיק מהיעדר ניסיון רציני לעודד השתלות בסין שעבור 

מה שהופך את עידוד תרומות , לסין יש עודף איברים זמינים להשתלות בלי תרומות. אפילו
  .האיברים למיותר

  
היעדר מאמץ רציני לעודד תרומות איברים בצירוף עם זמן המתנה קצר לניתוח השתלה בסין 

אנשים ; ם להשתלותוהמספר הגדול של השתלות מספרים לנו שסין שטופה באיברים חיי
המציאות . להשתלות, שהרשויות מחזיקות בהם כשהם מוכנים להוצאה להורג בשביל אבריהם

בניגוד " פאלון גונג"הזאת לא עושה דבר להפריך את ההאשמה בקציר איברים של מתרגלי 
   .  לרצונם

 

                                                 
 

8
 htm.582847_content//0505-2006/china/cn.com.chinadaily.www://http) China Daily, 05-05-2006 ( 

English  
china/cn.com.chinadaily.www://http=uri?php.5content/com.edoors.archive://http/2006-: הדף בארכיון

htm.582847_content//0505   
 

9
 9 html./46704-2006/html/cn.org.transplantation.www://http07-04-2006, weekly Life    

: הדף בארכיון
20F2%Fhtml2%cn.org.transplantation.Fwww2%F2%A3%http=uri?php.render/com.edoors.archive://http
11=y&26=x&+html.467F2%0604   
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  זמני המתנה )8
  

השתלות . לות איבריםאתרי אינטרנט של בתי חולים בסין מפרסמים זמני המתנה קצרים להשת
אם ניקח את . מתורמים שמתו מזמן אינן מעשיות בגלל הידרדרות האיברים לאחר המוות

הם מספרים לנו שיש מספר גדול של אנשים , הפרסום העצמי של בתי החולים הללו כפשוטו
  .שחיים היום והם זמינים לפי דרישה כמקורות לאיברים

  
לי איברים בסין קצרים בהרבה מאשר בכל מקום זמני ההמתנה להשתלות איברים עבור מקב

  . אחר
  ,נאמר" המרכז הבינלאומי לסיוע בהשתלות בסין"באתר 

 האתר ממשיך 10...והזמן המרבי הוא חודש, מתאים) כליה(זה יכול לקחת רק שבוע למצוא תורם "
ר תעמוד למטופל האפשרות שיוצע לו איבר אח, אם קורה משהו לאיבר של התורם", ומציין כי

נטען " מרכז המזרח להשתלות איברים" באתר 11".והניתוח יבוצע שוב כעבור שבוע, לתרומה

 באתר בית החולים 12".הוא שבועיים) עבור כבד מתאים(זמן ההמתנה הממוצע " כי 2006באפריל 

  13".זמן ההמתנה הממוצע לאספקת כבד הוא שבוע: "נגזהנג בשנחאי נאמר'צ
 

ובקולומביה הבריטית , 2003- חודשים ב32.5י לכליה בקנדה היה זמן ההמתנה החציונ, בניגוד לכך

 15. שעות2- כ–וכבד ,  שעות48- ל24 כליה שורדת בין 14. חודשים52.5, הוא היה ארוך אפילו יותר
כבד גדול חייב להיות הדרך היחידה שבה מרכזי ההשתלות של סין -כליה" תורמי"קיום בנק 

, זמני ההמתנה הקצרים להדהים. כך ללקוחות-יכולים להבטיח זמני המתנה קצרים כל
מעורר חשד לקיום בנק גדול של , המתפרסמים עבור איברים המתאימים במידה מושלמת

  .עתידיים חיים' תורמים'
  
 

  מידע מפליל באתרי אינטרנט )9
  

אז  (2006 במרץ 9חלק מהחומר הזמין באתרי האינטרנט של מרכזי השתלות שונים בסין לפני 
אשמות בדבר לקיחה בכוח של איברים בקנה מידה גדול בתקשורת הקנדית הועלו מחדש הה

לכן ההתייחסויות . חלק גדול ממנו הוסר מאז, כפי שניתן להבין. גם הוא מפליל, )והעולמית
כשכתובת האתר מזוהה בהערות , הבאות הן רק לאתרים שעדיין ניתן למצאם לפי כתובות ארכיון

 ניתן היה למצוא כמות מפתיעה של מידע שיש בו הרשעה עדיין. השוליים או בהערות הסיום
  :אנו מונים כאן רק ארבע דוגמאות. 2006עצמית דרך דפדפני אינטרנט ביוני 

 

 

                                                 
 

10
 10 htm.2qa/list/com.zoukiishoku.en://http  

: דף הארכיון
=x&htm.2Fqa2%Flist2%com.zoukiishoku.Fen2%F2%A3%http=uri?php.render/com.edoors.archive://http
1=y&19   
  
 

11
 htm.volunteer/list/com.zoukiishoku.en://http  

: דף ארכיון
ht.Fvolunteer2%Flist2%com.zoukiishoku.Fen2%F2%A3%http=uri?php.render/com.edoors.archive://http
9=y&8=x&+m   
  
 

12
: דף הארכיון הוא.  הדף הראשי השתנה

png.1ootc/images_special/net.ootc.www://http=uri?php.5content/com.edoors.archive://http   
  
 

13
 asp.apply/com.transorgan.www://http  

: דף ארכיון
&15=x&asp.Fapply2%com.transorgan.Fwww2%F2%A3%http=uri?php.render/com.edoors.archive://http
8=y   

14
  Canadian Organ Replacement Register, Canadian Institute for Health Information,   

ppt.2005_22July_rev-Gill_2005CST-CORR/downloads/en/cihiweb/ca.cihi.www://http 2005July ,   
  

15
  Donor Matching System, The Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN)   
  

asp.matchingProcess/transplantation/about/org.optn.www://http   
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 אתר האינטרנט המרכזי של רשת ההשתלות הבינלאומית של סין )1(

/com.zoukiishoku.en://http   )העיר שנחאי(  
  

הגרסה המנדרינית נעלמה (בגרסה האנגלית שלו , 2006 במאי 17-נכון ל, אתר האינטרנט הזה ציין
 בסניף בית החולים הראשון של האוניברסיטה לרפואה של 2003-שהמרכז הוקם ב, ) במרץ9אחרי 
משפט הפתיחה של ". רוב המטופלים הם מכל רחבי העולם. במיוחד בשביל חברים זרים"סין 

… איברים פנימיים רכים: "הגדרה מילונית אחת(תורמי ויסקרה " מצהיר כי 16תרהמבוא לא

 באותו אתר מופיעה ההצהרה 17בדף אחר!" ניתן למצוא באופן מיידי") 'לב וכו, ריאות, כולל המוח
את .  בכל שנה בכל רחבי הארץ5,000מספר ניתוחי השתלות הכליה הוא לפחות …: "הבאה

בית המשפט . מתבצעות יש לזקוף לזכות תמיכתה של ממשלת סיןכך -העובדה שהשתלות רבות כל
משרד הבריאות והמנהל , מערכת המשפט, המשטרה,  הצבא-החוק העממי העליון , העממי העליון

זה . האזרחי חברו יחדיו להוציא חוק כדי להבטיח שתרומות איברים יזכו לתמיכת הממשלה
  ".ייחודי בעולם

  
  :ניתן למצואבאתר ' שאלות ותשובות'במדור 

כך שזה בטוח יותר ... אנחנו מוודאים את תפקוד הכליות של התורם, לפני השתלת כליה מן החי"

  18".שבהן האיבר לא בא מתורם חי, מאשר בארצות אחרות
  
  "?האם האיברים הפנימיים מושתלים מאנשים במצב של מוות מוחי: ש"
 משום שמצב האיברים עלול להיות ,האיברים שלנו לא באים מנפגעים במצב של מוות מוחי: ת"

  19".לא טוב
  
 

העיר (  net.ootc.www://http "אתר מרכז השתלות האיברים של המזרח" )2(
  )ין'טיאנג

  
מופיעה הטענה ) 12אבל עדיין ניתן לאתרו כדף ארכיון (בדף שנודע לנו שהוסר באמצע אפריל 

זמן ההמתנה ;  מהן בוצעו השבוע12 – השתלות כבד 647ביצענו , היום ועד 2005ינואר "שהחל מ

) 20אבל עדיין נגיש בארכיון(תרשים שהוסר גם הוא בערך באותו זמן ". הממוצע הוא שבועיים
 2005-נכון ל, ) השתלות כבד9כשהצליחו לבצע רק  (1998-ב, מראה שמנקודת ההתחלה למעשה

  .224821הושלמו לגמרי 
  

המספר הכולל של השתלות האיברים , "14רישומי השתלות האיברים הקנדיות "פי ל, בניגוד לכך
  .1773 היה 2004- מכל סוג בקנדה ב

  

                                                 
16
  :ן ניתן למצוא בארכיון האינטרנטגרסאות ישנות יותר עדיי.  הדף המקורי שונה 

com.zoukiishoku.en://http/20050305122521/web/org.archive.web://http   
 

17
 htm.facts/list/com.oukiishokuz.en://http  

  :ניתן להשתמש גם בגרסת הארכיון
x&htm.Ffacts2%Flist2%com.zoukiishoku.Fen2%F2%A3%http=uri?php.render/com.edoors.archive://http
y&24=   
 

18
 htm.qa/list/com.zoukiishoku.en://http  

: או השתמשו בגרסת הארכיון
2=x&htm.Fqa2%Flist2%com.zoukiishoku.Fen2%F2%A3%http=uri?php.render/com.edoors.archive://http
10=y&7   
 

19
 htm.7qa/list/com.zoukiishoku.en://http  

  : או השתמשו בגרסת הארכיון
=x&htm.7Fqa2%Flist2%com.zoukiishoku.Fen2%F2%A3%http=uri?php.render/com.edoors.archive://http
1=y&35   

20
  :בארכיון.  הדף הראשי שונה 

jpg.achievement_ooct/images_special/net.ootc.www://http=uri?php.5content/com.edoors.archive://http   
png.2ootc/images_special/net.ootc.www://http=uri?php.5content/com.edoors.archive://http   
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 יאוטונג'האתר של מרכז השתלות הכבד של בית החולים האוניברסיטאי ג )3(

asp.index/ospitalh/cn.firsthospital.www://http   
  

  ) ברשימה של מרכזים טלפוניים5'  מס–שנחאי (

  2006,21 באפריל 26-ברשימה מ

shtml.243015842n/20060426/com.sohu.health.www://http ,נאמר באתר בין השאר:  
 144, 2003- מקרים ב105, 2002- מקרים ב53, 2001- הם שבעה ב)כאן(מקרי השתלות הכבד "

  ".2006 מקרים בינואר 17- ו2005- מקרים ב147, 2004-מקרים ב
  
  

 - יאוטונג'אתר מרכז השתלות הכבד של בית החולים האוניברסיטאי ג )4(

  )שנחאי( com.ansorgantr.www://http/ האוניברסיטה הצבאית לרפואה
  

, הוא כולל את הגרף הבא) 22.הדף זמין בארכיון האינטרנט. (2006 במרץ 9הדף הוסר אחרי 
  :המתאר את מספר השתלות הכבד שבוצע בכל שנה במרכז זה

  

התשלום על , נכון לעכשיו עבור השתלות הכבד: "מצוין למעלה, "23טופס בקשה להשתלת כבד"ב
, )דולר קנדי$ 66,667( יואן 200,000-בבית החולים מסתכמים ביחד בכהניתוח והוצאות האשפוז 

  ..."וזמן ההמתנה הממוצע לאספקת כבד הוא שבוע אחד עבור כל החולים שבבית החולים שלנו
  
  

  ראיונות עם מקבלי תרומות )10
  

, ח שלנו לא היה לנו זמן לעסוק בראיונות עם מקבלי תרומות"עבור הגרסה הראשונה של הדו
עבור הגרסה הזאת עסקנו בראיונות מקיפים . נסעו לסין מארצות אחרות לצורך השתלותאנשים ש

סיכומים של חוויותיהם מצורפים כנספח . עם מספר מקבלי תרומות כאלה ובני משפחותיהם
  .ח הזה"לדו
  

, מבוצע בסודיות כמעט מוחלטת, כפי שמתארים מקבלי התרומות וקרוביהם, ניתוח השתלת איבר
נמנעים ככל האפשר מלספק מידע למקבלי התרומה ולבני . שע שיש להסוותוכאילו היה פ
לעולם לא מראים להם הסכמה בכתב מצד , זהות התורמים לא נמסרת להם. משפחותיהם

, זהויות הרופא המנתח והצוות המסייע לו לא נחשפות לעתים קרובות. התורמים או משפחותיהם
ודיעים למקבלי התרומות ולמשפחותיהם על הניתוח בדרך כלל מ. למרות הבקשות לגלות מידע זה

התהליך כולו . לפעמים מתרחשים ניתוחים באמצע הלילה. רק זמן קצר לפני שהוא מתרחש
    ".אל תספרו, אל תשאלו"מבוצע על בסיס של 

 
מאחר . הגיוני להסיק שיש להם משהו להסתיר, כשאנשים מתנהגים כאילו יש להם משהו להסתיר

ים שנידונו למוות כמקור לאיברים ידוע בציבור הרחב וקיומו אפילו אושר על שהשימוש באסיר
זה חייב . לא ייתכן שבתי חולים סיניים העוסקים בהשתלות מנסים להסתיר זאת, ידי ממשלת סין

  ?מה זה. להיות משהו אחר
 

 

  פוטנציאל הרווח )11
  

הכסף של האנשים אנחנו יכולים לעקוב אחר . השתלת איברים היא עסק רווחי מאוד, בסין
אבל אנחנו , שמשלמים עבור השתלות האיברים לבתי חולים ספציפיים שעושים השתלות איברים

אנחנו לא יודעים מי מקבל לרשותו את הכסף שמתקבל בבתי . לא יכולים להמשיך מעבר לכך
האם רופאים ואחיות שמעורבים בקציר האיברים הנפשע מקבלים סכומי כסף מופרזים . החולים

                                                 
 

21
 22 shtml.243015842n/20060426/com.sohu.health.www://http  

: בארכיון
shtml.15198152harticle//8152/com.sohu.health://http=uri?php.5content/com.edoors.archive://http   

22
  : בארכיון האינטרנט היא2005 של הדף שהוסר במרץ URL- ה 

asp.intro_g_about/com.transorgan.www://http/20050317130117/web/org.archive.web://http   
 

23
 asp.apply/com.transorgan.www://http  
  



 -  14  -

כי לא הייתה לנו כל דרך , זו הייתה שאלה שהיה  בלתי אפשרי עבורנו לענות עליה? ר פשעיהםעבו
  .לדעת לאן הלך הכסף

  

 אתר האינטרנט המרכזי של רשת ההשתלות הבינלאומית של סין )1(

/com.zoukiishoku.en://http )העיר שנחאי(  
  

גודל הרווחים על השתלות נאמד בטבלת , 2006 באפריל 25 מהאתר 24כרתלפני ההסרה המוז
  :המחירים הבאה

  62,000$כליה 
  98,000-130,000$כבד 
  160,000-180,000$כליה -כבד
  150,000$לבלב -כליה
  150,000-170,000$ריאה 
  130,000-160,000$לב 

  30,000$קרנית 
 

. ף ידיים היא לעקוב אחר נתיב הכסףדרך מקובלת לחקור האשמה כלשהי בפשע שבו כסף מחלי
פירוש הדבר הוא שבלתי אפשרי לעקוב אחר נתיב , אבל כשמדובר בסין עם שעריה הסגורים

כולל את , אבל זה גם לא מפריך דבר. זה לא מוכיח דבר, כשלא יודעים לאן הולך הכסף. הכסף
  .ההאשמות הללו

  
 

  כללי האתיקה של השתלות בסין )12
  

תחום ההשתלות לא כפופים לשום בקרה אתית בנפרד מהחוקים אנשי המקצוע הסינים ב
בארצות רבות אחרות יש אנשי מקצוע אוטונומיים בתחום ההשתלות שיש . השולטים במקצועם

אנשי מקצוע בתחום ההשתלות המפרים את הקווים האתיים . להם מערכות משמעת משלהם
  .י כל התערבות מצד המדינההמנחים יכולים להיות מסולקים ממקצועם על ידי שותפיהם בל

  
כשזה מגיע לניתוח . איננו מוצאים דבר מסוג זה, עבור אנשי המקצוע בתחום ההשתלות בסין

אין גוף מפקח עצמאי המפעיל שליטה . הכל הולך, כל זמן שהמדינה לא מתערבת, השתלה
  .משמעתית על אנשי המקצוע בתחום ההשתלות באופן עצמאי מהמדינה

  
. ערב הפרוע של ניתוחי ההשתלות בסין מקלה על התרחשות פעולות פוגעניותהמערכת בסגנון המ

מעורבות המדינה ותביעות פליליות הן באורח בלתי נמנע שיטתיות פחות מאשר מערכת משמעת 
משום שהעונשים על תביעה פלילית חמורים יותר מהסנקציות על עבירה משמעתית . מקצועית
 מקרי תביעה הם –מקום הדחה פשוטה של מישהו ממקצועו  עונש כליאה פוטנציאלי ב–מקצועית 

  .נדירים יותר מסנקציות משמעתיות
  

אין פירושו שפעולות פוגעניות , היעדר מערכת משמעתית מקצועית מתפקדת בתחום ההשתלות
  .אבל הוא בהחלט מגדיל את הסבירות לכך שהן יתרחשו. מתרחשות

  
 

  כללי אתיקה של השתלות בארצות אחרות )13
  

ברבות מהארצות שמהן באים לסין . ים פערים עצומים בכללי האתיקה של ארצות אחרותקיימ
. לבעלי המקצוע בתחום ההשתלות יש מערכות אתיות ומשמעתיות מאורגנות, תיירי ההשתלות

אבל נדיר שמערכות אלו מתעסקות באופן ספציפי בתיירות השתלות או בקשר עם אנשי מקצוע 
רחוק "מילות המפתח כאן הן . שתלות מאסירים שהוצאו להורגסיניים מתחום ההשתלות או ה

  ".רחוק מהלב, מהעין
  

                                                 
24
  :2006אפשר עדיין לגשת לארכיון האינטרנט ולמצוא את המידע שבאתר ממרץ ,  בכל זאת 

+htm.Fcost2%Flist2%com.zoukiishoku.Fen2%F2%A3%http=uri?php.errend/com.edoors.archive://http

11=20%y&16=x&  
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, בייחוד, הקוד המקצועי של המועצה הרפואית של הונג קונג כלל שני עקרונות, בתיירות השתלות
בשאלה האם ההסכמה ניתנה באופן חופשי או " אם יש ספק", האחד הוא זה. הראויים להדגשה

וזה הדבר האחרון שאפשר .  אל לו לאיש המקצוע להיות מעורב בתרומה,מרצון על ידי התורם
ההשתלות באות מאסירים שיש ספק כמעט בכל מקרה " כמעט כל"לאור העובדה ש, לומר על סין

  .האם ההסכמה ניתנה באופן חופשי או מרצון על ידי התורם
  

. של התורם הסיניהדבר השני הוא שמוטלת אחריות על אנשי המקצוע הזרים לוודא את מצבו 
או שעורכים רק , איש המקצוע הזר אינו פועל באופן אתי אם הוא או היא לא עורכים בירורים

, אנשי המקצוע הזרים חייבים להיות משוכנעים מעל לכל ספק, לאחר חקירה. בירורים שטחיים
  .שהתרומה ניתנה באופן חופשי או מרצון על ידי התורם, לפני שהם מפנים מטופל לסין

  
. מאסירים, ההיצע בא מסין. שוק קציר האיברים בסין דורש גם היצע וגם ביקוש על מנת שישגשג

  .בא מחוץ לארץ, בחלקו הגדול, אבל הביקוש
  

העקרונות . בנספח אנו מציגים ניתוח ביקורתי בנוגע לאתיקה של הקשר עם סין במקרי השתלות
,  אתיים גלובליים מקצועיים עושים מעטכללים. של הונג קונג הם היוצא מן הכלל המעיד על הכלל

  .כדי לעצור את הביקוש לאיברים מסין, או לא עושים דבר
  
 

  חוקי ההשתלות בסין )14
  

חוק האוסר את מכירתם נכנס . העיסוק במכירת איברים בסין היה חוקי, 2006 ביולי 1- עד ל
  .לתוקף בתאריך זה

  
המבוא לחוקת סין מבטיח לסין , וגמאלד. בסין יש פער עצום בין חקיקה לבין אכיפה של חוקים

  .סין איננה דמוקרטית, מןנאבל כפי שמדגים הטבח בכיכר טיאנ. של דמוקרטיה" רמה גבוהה"
  

הסנטור הבלגי פטריק . החוק בנוגע להשתלות איברים לא נאכף, על סמך מה שאנו יודעים, אכן
ין והעמיד פנים שהוא 'ייג לשני בתי חולים שונים בב2006ואנקרונקלסוון התקשר בסוף נובמבר 

  . יורו50,000במקום כליה עבור - שני בתי החולים הציעו לו בו. לקוח המבקש השתלת כליה
  

 את מכירת האיברים 2006יהפו גינה בנובמבר 'סגן שר הבריאות הואנג ג, כפי שצוין קודם
 יש לאסור על עסקים המתנהלים מתחת"מאסירים נדונים למוות שהוצאו להורג בדבריו 

יש להבין את נאומו כהודעה רשמית על כך .  ביולי1- ב, הם כבר נאסרו, ובכל זאת". לשולחן
   .שהאיסור איננו עובד

 

 

  חוקי השתלות בארצות אחרות )15
  

אבל . סוג ההשתלות שבהן עוסקת מערכת הרפואה של סין הוא לא חוקי בכל מקום אחר בעולם
ליהנות מהשתלה שנראה שהיא בלתי , ןחוקי עבור זר מכל ארץ שהיא לנסוע לסי-זה לא בלתי
. חוקי ההשתלות בארצות אחרות הם טריטוריאליים בכל מקום. ואז לשוב הביתה, חוקית בביתו

  .הם אינם חלים על מה שמתרחש מחוץ לגבולות אותה ארץ
 

ניתן לתבוע לדין תיירי מין עם ילדים לא רק , לדוגמא. חוקים רבים אחרים הם בעלי תוקף עולמי
סוג זה של . גם בארץ מוצאם, בארצות רבות, בה הם מקיימים יחסי מין עם ילדים אלאבארץ ש

חקיקה לא קיים עבור תיירי השתלות המשלמים עבור השתלות איברים בלי שיטרחו לבדוק אם 
  .תורם האיבר נתן את הסכמתו לכך

  
 פלילי הסנטור הבלגי פטריק ואנקרונקלסוון מציע חוק, לדוגמא. היו כמה יוזמות חקיקה

טריטוריאלי שיעניש תיירי השתלות הרוכשים איברים מחוץ לארצם כשהתורמים הם -אקסטרה
  .אבל הצעות חוק אלו נמצאות עדיין בחיתוליהן. אסירים או נעדרים
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  אזהרות למטיילים )16
  

המתריעות בפני אזרחיהן על הסכנות שבנסיעה לארץ זו או , במדינות רבות יש אזהרות למטיילים
או אפילו על בעיות הקשורות , הרות מתריעות לעתים קרובות על אלימות פוליטיתהאז. אחרת

שיזהיר את , אבל אין אף ממשלה שמינתה יועץ נסיעות בנוגע להשתלות איברים בסין. למזג אוויר
  .האיברים בסין באים מאסירים" כמעט כל", "החברה להשתלות"אזרחיה מפני העובדה שכדברי 

  
מהעומדים לקבל השתלת איברים שהיו מהססים בנוגע , ם שהם רביםואנו מקווי, יש כאלה

לנסיעה להשתלה בסין אילו היו יודעים שהאיברים שלהם באים מאנשים שהיו אסירים שלא נתנו 
אבל נכון לעכשיו אין תקשורת שיטתית לאנשים שעומדים לקבל איברים . לכך את הסכמתם

  .הרפואהלא דרך ממשלות ולא דרך מערכת , שמקורם בסין
  

, נותן מידע מקיף, המתפרסמת באתר משרד החוץ, אזהרת ממשלת קנדה למטיילים בסין, לדוגמא
  .אך השתלות לא נזכרות. וכולל גם סעיף בנושא בריאות,  מילים2,600כמעט 

  
  

  תרופות )17
  

סין מייבאת את התרופות הללו . ניתוח השתלת איברים מסתמך על תרופות נוגדות דחייה
  .ת המובילותמחברות התרופו

  
. ניתוחי השתלה דרשו בעבר התאמה של סוג רקמות וגם של סוג דם כדי שההשתלה תצליח
. התפתחות התרופות נוגדות הדחייה מאפשרת לניתוח השתלה לעקוף את התאמת הרקמות

אפשרי להשתיל מתורם למקבל כשרקמותיהם לא , בשילוב עם שימוש כבד בתרופות נוגדות דחייה
התאמת רקמות עדיפה כדי להימנע מתלות כבדה בתרופות . מת סוג הדם חיוניתרק התא. תואמות

מערכת הבריאות הסינית נשענת במידה רבה על תרופות . אבל היא כבר לא הכרחית, נוגדות דחייה
  .נוגדות דחייה

 
הן לא . חברות תרופות בינלאומיות נוהגות במערכת ההשתלות הסינית כפי שכל האחרים נוהגים

הן לא יודעות האם משתמשים בתרופות שלהן מקבלי תרומה שקיבלו את . אלותשואלות ש
  .או לא, האיברים מתורמים אסירים בניגוד לרצונם

  
ואלה אוסרים באופן מוחלט על ייצוא מוצרים , במדינות רבות יש חוקים המפקחים על הייצוא

עד כמה שידוע , ינהאבל אף מד. מסוימים ותובעים אישור ממשלתי עבור ייצוא מוצרים אחרים
  .לא אוסרת ייצוא תרופות נוגדות דחייה לסין עבור מטופלי השתלות איברים, לנו
  

  :בקנדה קובע" חוק אישורי הייבוא והייצוא", לדוגמא
  
או כל טובין שהם , כל טובין הכלולים ברשימת הייצוא מבוקר, או ינסה לייצא, לא ייצא אף אדם"

אלא באישור שהתקבל לפי חוק זה ובתאום , המבוקריםלכל ארץ הכלולה ברשימת האזורים 
  ." עמו

  .אבל תרופות נוגדות דחייה אינן כלולות ברשימת האזורים המבוקרים תחת הערך סין
  

  :קובע" חוק אישורי הייבוא והייצוא בקנדה", לדוגמא
  
בין או כל טו, כל טובין הכלולים ברשימת הייצוא המפוקח, או ינסה לייצא, לא ייצא אף אדם"

בלי להיות כפוף לחוק זה וללא אישור של , שהם לכל ארץ הכלולה ברשימת האזורים המפוקחים

   25."מומחה שמונה במסגרתו
  .אבל תרופות נוגדות דחייה אינן כלולות ברשימת האזורים המפוקחים בערך סין

 
  מימון טיפול על ידי מדינות זרות) 18
  

בעלות ,  תשלום עבור טיפול רפואי מחוץ לארץיש מדינות שהנהיגו תוכניות בריאות הכוללות
אין , עד כמה שידוע לנו, כשזה קורה. שהייתה אמורה להיות אילו הטיפול היה נעשה בארץ המוצא

  .בשום מדינה איסור על תשלום במקרה שהמטופל משיג ניתוח השתלה בסין

                                                 
25
  13 פיסקה  
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קק למרשמים הם מוסיפים להזד. תיירי השתלות זקוקים לטיפול שאחרי הניתוח בארצותיהם

מדינות המספקות מימון ממשלתי לשירותי בריאות מספקות בדרך . ולמתן תרופות נוגדות דחייה
  .כלל מימון לטיפול מסוג זה שאחרי הניתוח

  
העובדה שייתכן שהאיבר הגיע . כאן לא משנה למממנים איך השיג מקבל התרומה את האיבר, שוב

פשוט לא רלוונטית מבחינת מימון הטיפול , יברוהרגו אותו עבור הא, מאסיר ללא הסכמתו בסין
  . שעובר מקבל האיבר אחרי הניתוח במדינות זרות

  
  
 

  "פאלון גונג"שיקולים ספציפיים ל  )ג
  
  

  איום לכאורה )19
  
  

שני , לפי המשוער". פאלון גונג"הרוב המוחלט של אסירי המצפון בבתי הכלא הסיניים הם 
הביטויים הקיצוניים ". פאלון גונג"ן הם שלישים מקורבנות העינויים בקרב האסירים בסי

הם ללא השוואה וללא התאמה לביקורת " פאלון גונג"שהשלטון הסיני משתמש בהם כנגד 
מספר ההריגות . המתונה יחסית שסין משמיעה נגד הקורבנות עליהם רגיל המערב להגן

ה מהמקרים חורג בהרב, המתועדים בכל שנה" פאלון גונג"השרירותיות ומקרי ההיעלמות של 
  .המקבילים בכל קבוצת קורבנות אחרת

 
את אותה קבוצה מסוימת , ומדכאת באלימות כזאת, מדוע מוקיעה ממשלת סין באכזריות כזאת

פאלון "הפזמון החוזר הסיני הסטנדרטי על ? כך הרבה יותר מאשר כל קבוצת קורבנות אחרת- כל
  .הוא כי מדובר בכת מרושעת, "גונג
  
אין , אין בה חברים רשומים. זה איננו ארגון. אף לא אחד מהסממנים של כתאין " פאלון גונג"ל

  .אין מקורות מימון ואין לה חשבונות בנק" פאלון גונג"ל. משרדים ואין פקידים
  

מנהל המרכז ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת מונטריאול ומומחה להיסטוריה , דייויד אוונבי
בעבודה שכתב לפני שש שנים עבור המכון הקנדי ליחסים " נגפאלון גו"כתב על , של סין המודרנית

בידוד , אין מחויבויות פיננסיות מנדטוריות" פאלון גונג"ב, הוא טען שבניגוד לכתות. בינלאומיים
  :הוא אומר. מתרגלים בקומונות או נסיגה מן העולם

  
הם הולכים . רעיניותרובם הגדול חי במסגרת משפחות ג. נשארים בתוך החברה' פאלון גונג'חברי "

  26."הם שולחים את ילדיהם לבית הספר; לעבודה
  

פאלון "המתרגלים חופשיים לתרגל . מאחר שאין מה לעזוב, "פאלון גונג"אין כל עונש על עזיבת 
הם יכולים להתחיל ולהפסיק בכל זמן . לעתים נדירות או תכופות כפי שהם מוצאים לנכון" גונג

  .וליהם בקבוצות או ביחידותהם יכולים לעסוק בתרג. שהוא
  

" פאלון גונג"איננו דמות ש, "פאלון גונג"מחבר הספרים שהעניקו השראה למתרגלי , י'ג-לי הונג
הוא אדם פרטי הנפגש לעתים רחוקות עם . הוא גם לא מקבל כספים מהמתרגלים. סוגדים לה
  . וספרים שיצאו לאור הרצאות בכנסים–עצותיו למתרגלים ניתנות במידע פומבי נגיש . המתרגלים

  
, "פאלון גונג"ככת מרושעת היא מרכיב של דיכוי " פאלון גונג"העובדה שממשלת סין מתייגת את 

פאלון "הומניזציה של -דחיקה לשוליים ודה, איּון, הסתה לשנאה, אמתלה לדיכוי כמו גם הכפשה
היא כלי " רושעתכת המ"תווית ה. אבל התיוג הזה לא מסביר מדוע הדיכוי הזה הופיע". גונג

  .הסיבה נמצאת במקום אחר. אבל היא לא הסיבה לו, מלאכותי של דיכוי
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גונג בכל הווריאציות 'ותרגולי צ, משטרי אימונים גופניים בנוסח סיני, כדי לכפות קונפורמיות
 של 90-בשנות ה.  אחרי שהמפלגה הקומוניסטית הסינית עלתה לשלטון1949- שלהם נאסרו ב

כולל , יגונג'אווירת מדינת המשטרה לפחות מדכאת ביחס לכל הצורות של הצ הפכה 20-המאה ה
  ".פאלון גונג"
  
היא מלמדת , במהותה. בודהיזם וטאואיזם, כוללת אלמנטים של קונפוציוניזם" פאלון גונג"

לתנועה . שיטות מדיטציה דרך תרגולים המכוונים לשפר את הבריאות והכושר הפיזיים והנפשיים
הסובלנות והחמלה מבעד לגבולות ,  מתרגליה שואפים להפיץ את האמת ;טיאין מצע פולי

  .  האלימות מוקצית בעיניהם. הלאומיים והתרבותיים, הגזעיים
  

אהודה -בתקופה שבה הפכה התנועה ללא. יגונג'לי רשם את תנועתו במוסד הממשלתי למחקר צ
פאלון "אבל . גר לארצות הבריתלי הי, 1998בתחילת , באופן רשמי אך פעילותה עדיין לא נאסרה

באותה שנה .  מיליון מתרגלים70 שקיימים 1999-יאנג העריכה ב'ממשלת ז. הוסיפה לפרוח" גונג
  . מיליון60-הוערך מספר החברים במפלגה הקומוניסטית בסין ב

  
מתרגליה היו מתאספים באופן קבוע בכל רחבי , 1999נאסרה ביולי " פאלון גונג"לפני שפעילות 

  . תחנות פעילות2,000-ין לבדה היו למעלה מ'בבייג. כדי לבצע את תרגוליהםסין 
  

בו הצביעה , "מדע וטכנולוגיה לנוער" מאמר במגזין 1999המפלגה הקומוניסטית פרסמה באפריל 
משום שמתרגליה עלולים לסרב לטיפולים , כעל אמונה תפלה וסכנה בריאותית" פאלון גונג"על 

הפגינו נגד תוכן " פאלון גונג"מספר גדול של מתרגלי . למחלות חמורותרפואיים קונבנציונליים 
בעקבות כך אירעו מעצרים ומקרים של אלימות . ין'המאמר הזה מחוץ למשרדו של העורך בטיאנג

  .משטרתית
  

 באפריל    25-נאספו ב, ין בנוגע למעצרים האלה'בבייג" משרד העתירות הממשלתי"כדי לעתור ל
מעלות השחר עד שעה מאוחרת בלילה מחוץ למשרדי " פאלון גונג" מתרגלי 10,000-15,000 1999

. 27ללא כרזות, הכינוס היה שקט. ין'בבייג" העיר האסורה"ליד , המפלגה הקומוניסטית בשנחאני
העליונות האידיאולוגית של המפלגה הקומוניסטית . יאנג נבהל בשל נוכחות העותרים הללו'ז

  .  בסכנה, בעיניו, עמדה
  
  

  מדיניות של רדיפות )20
  

ניתן לצפות שתהיה מדיניות ממשלתית , נפוץ ברחבי סין" פאלון גונג"אם קציר איברים ממתרגלי 
הסודיות של תהליכי עיצוב המדיניות בסין מונעת מאתנו לקבוע , ובכל זאת. מונחית כלשהי בנדון

  .האם קיימת מדיניות כזו
  

יש כמה הצהרות . קיימת כמדיניות רשמית" נגפאלון גו"אנחנו יודעים שרדיפת , אף על פי כן
מטעם ממשלת סין והמפלגה , ח זה"המצורפות כנספח לדו, ברורות מאוד בנוגע למדיניות

  .כולל רדיפה פיזית, "פאלון גונג"הקומוניסטית של סין וקוראות לרדיפת 
  

". גונגפאלון "ממשלת סין הקימה מערכת בירוקרטית מסורה שעליה הוטלה המשימה של דיכוי 
משום שהיא הוקמה ביום העשירי שבחודש השישי . לבירוקרטיה מסורה זו יש נציגים ברחבי סין

, נפה, עיר,  יש נציגים בכל מחוז610למשרד . 610היא נקראת בקיצור משרד , 1999של 
  .משרד ממשלתי ועסק ממשלתי בסין, אוניברסיטה

  
 1999במהלך , שהופיע לפגישה" ין'של בייגהמשרד לתכנון מוניציפלי "עוזר מנהל , לפי לי באיגן

שבבירה " אולם העם הגדול" פקידים אל 3,000- ל610קראו שלושת האנשים שעמדו בראש משרד 
הפגנות הוסיפו להתרחש בכיכר . שלא התנהלה אז כשורה, "פאלון גונג"כדי לדון במערכה נגד 

ניות החדשה של הממשלה בנוגע הודיע בעל פה על המדי, ינג'לי לאנצ, 610ראש משרד . נמןנטיא
רק אחרי אותה פגישה תועדו ". נישולם מנכסיהם והריסתם הפיזית, הכפשת שמם: "לתנועה

  .מקרי המוות של מתרגלים בידי המשטרה כמקרי התאבדות
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  הסתה לשנאה )21
  
את צווי הממשלה משלימה . הומניזציה הן במילה והן במעשה- בסין עוברים דה" פאלון גונג"ה

לגייס משתתפים ולמנוע , ונת לאוכלוסייה הכללית כדי להצדיק את מדיניות הרדיפותהסתה המכו
סוג זה של התקפה מילולית המכוונת נגד קבוצה מסוימת . מראש את היווצרותה של אופוזיציה

  .הפך לאות מבשר וגם לסימן להפרות זכויות אדם בקנה מידה גדול המכוונות נגד אותה קבוצה
  

פאלון "אימצה ממשלת סין שלוש אסטרטגיות כדי לרמוס את , "אינטרנשיונלאמנסטי "לפי ארגון 
כדי לכפות על כל " שטיפת מוח"; אלימות נגד מתרגלים שמסרבים לוותר על אמונותיהם": גונג

ומערכה תקשורתית להעביר את דעת , ולוותר עליה" פאלון גונג"המתרגלים המוכרים לנטוש את 

  .28"פאלון גונג"הציבור נגד 
  

, היישום פירושו". פאלון גונג"ין לדיכוי 'רשויות מקומיות קיבלו סמכות ליישם את צווי בייג
הרגו , ניסיונות מבוימים להראות לאוכלוסיית סין שהמתרגלים התאבדו בשריפה עצמית, בחלקו

עם הזמן הקמפיין הזה השיג את . בבני משפחותיהם והטילו בהם מום וסרבו לטיפול רפואי
קיבלו את עמדת המפלגת , אם לא רוב בניו, ורבים מבני העם הסיני, וותהתוצאות המק

העביר אז חוקים שהתיימרו להפוך " קונגרס של העם"ה". פאלון גונג"הקומוניסטית בנוגע ל
כנגד מתרגלים " פאלון גונג"חוקיות שביצעו מתרגלי -לחוקיות שורה ארוכה של פעולות בלתי

  .אחרים
 

בעלי תפקיד . אבל היא קיימת בכל רחבי העולם, במיוחד בסיןההסתה הזאת לשנאה חמורה 
. עוסקים בהסתה הזאת כחלק אינטגרלי מחובותיהם הרשמיות, היכן שהם מוצבים, סיניים

ההתנהגות הזאת הובילה להמלצת המשטרה להעמיד שני פקידים , קנדה, אלברטה, באדמונטון
ח המשטרה "דו". פאלון גונג"שנאה כנגד סינים בקונסוליה בקלגרי לדין באשמת הסתה במתכוון ל

  29.ח זה"מצורף כנספח לדו
  

אבל היא . הסתה לשנאה היא לא ספציפית מספיק כדי להצביע על הצורה שהרדיפה לובשת
קשה היה לדמיין שההאשמות ששמענו הן . מהסוג הגרוע ביותר, מצביעה על הפרות כלשהן

העובדה שאנשים , וג זה של הסתה קייםברגע שס. אמיתיות בהיעדר סוג זה של תעמולת שנאה
 – קצירת אבריהם והריגתם בתוך התהליך –" פאלון גונג"יהיו מעורבים בהתנהגות כזאת כנגד 

  .סבירה-חדלה להיות בלתי
  
  

  רדיפה פיזית  )22
  

 נספח 31".פאלון גונג"את " להשמיד" היה 61030יאנג למשרד 'המנדט שנתן הנשיא לשעבר ז
  .מא מפורטת לניסיון ההשמדה באמצעות רדיפותח זה נותן דוג"המצורף לדו

  

, 2000מאז שנת " כי 32נמסר לאחרונה" ם לענייני עינויים"המבקר המיוחד של האו"ח "בדו
המקרים הללו .  מקרים של האשמות בעינוי לממשלת סין314המבקר המיוחד וקודמיו דיווחו על 

 2003- ציין כי מקרה אחד שנשלח ביש ל, בנוסף למספר הזה"ו."  בני אדם1,160-מייצגים יותר מ

(E/CN.4/2003/68/Add.1 para. 301)  פירט את ההתעללות לכאורה ועינויים שעברו אלפי 
  ".פאלון גונג"מתרגלי 
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 מקורבנות העינויים לכאורה וההתעללות בסין היו 66%-ח מצביע על כך ש"הדו, יתרה מזאת
, )8%(עובדים בתעשיית המין , )11%(ורים כשיתר הקורבנות כוללים אויג, "פאלון גונג"מתרגלי 
-אנשים הנגועים ב(ואחרים , )2%(בדלנים פוליטיים , )5%(פעילי זכויות אדם , )6%(טיבטים 

HIV/ 2% –איידס וחברי תנועות דתיות.(  
  

 5(ין שני קיצים שלמים מאוחר יותר 'בבייג" וושינגטון פוסט"חלק מדיווח שהגיע ממשרד ה

 וסוכנים אחרים של 610ש את חומרת השיטות שממשיכים אנשי משרד  ממחי33)2001באוגוסט 
אֹויאנג הופשט ונחקר , ין'בתחנת משטרה במערב בייג": "פאלון גונג"השלטון לנקוט נגד מתרגלי 

הם חשמלו אותי ', כן'כלומר אם לא עניתי , אם השבתי תשובה לא נכונה'. במשך חמש שעות
שם הורו לו . ין'למחנה עבודה בפרברים המערביים של בייגאז הועבר . הוא אמר, .'בשוקר חשמלי

  ..."חשמלו אותו, אם נפל מרוב תשישות. הם חשמלו אותו, אם זז. השומרים לעמוד כשפניו לקיר
  
והתכחש לקבוצה פעם נוספת " פאלון גונג"הוא נלקח אל מול קבוצה של חברי ) מאוחר יותר"(

 ימים 26. הושאר בכלא ונכנס לכיתות שטיפת המוחאואויאנג .  פועלותוהווידיאבעוד מצלמות 
הלחץ עלי היה ועודנו בלתי '. 'הוסמך'הוא ,  שעות בכל יום16" פאלון גונג"אחרי שהתעמת עם 

במהלך השנתיים האחרונות ראיתי את הדברים הגרועים ביותר שאדם יכול '. הוא אומר', ייאמן
  ."'דור הארץאנחנו באמת החיות הגרועות ביותר על פני כ. לעשות

 
פאלון "גינו פה אחד את המערכה האלימה של סין נגד ": אואויאנג ציין שארגוני זכויות אדם

  ".ביטאו את דאגתן, כולל ממשלת קנדה, וממשלות רבות סביב העולם, "גונג
  

מתו " "פאלון גונג" מתרגלי 77שציין כי , 2000בשנת " אמנסטי אינטרנשיונל"ח של "הוא ציטט דו
  ".1999בנסיבות חשודות מאז החלה נקיטת הצעדים ביולי , ו זמן קצר אחרי שחרורםא, במעצר

  
 

  מעצרים המוניים )23
  

מעצרים המוניים של מתרגלים הם צורה של רדיפה פיזית הראויה להתייחסות נפרדת בשל 
כל אדם שנעשה בו או בה קציר איברים חייב היה . החיבור הפוטנציאלי שלה לקציר איברים

  .ם לכןלהיעצר קוד
  

כולל שליחת אלפים על אלפים ממתרגליה לבתי כלא ולמחנות עבודה החל " פאלון גונג"דיכוי 

מדווח , לדוגמא, 34 בנוגע לסין2005ח הארצות של משרד החוץ האמריקאי בשנת "דו. 1999מקיץ 
חינוך מחדש באמצעות " מחנות ה340-כאשר ל, כי משטרת סין מפעילה מאות מרכזי כליאה

ח גם מצביע על כך שמספר מתרגלי "הדו.  אנשים300,000דם יש אפשרות קיבולת של לב" עבודה
  .שמתו בכלא נאמד במספר שבין כמה מאות לכמה אלפים" פאלון גונג"
  

ין כדי למחות או להציג כרזות הקוראות ללגליזציה 'נסעו לבייג" פאלון גונג"מאות אלפי מתרגלי 
ין וכיום חיה 'לשעבר מבייג, ניפר זנג'סופרת גה. אנשים באו כמעט מדי יום. של הקבוצה
 מעצרים של 830,000-ין כ' היו בבייג2001מיידעת אותנו על כך שבסוף אפריל , באוסטרליה
אין נתונים סטטיסטיים זמינים על מתרגלים שנעצרו אך סרבו . שזוהו" פאלון גונג"מתרגלי 
חררו אנו יודעים שמספר אלה שלא ששו" פאלון גונג" שערכנו עם מתרגלי מהראיונות. להזדהות

  .אבל אנחנו לא יודעים עד כמה הוא גדול. הזדהו הוא גדול
  

שנעצרו באופן שרירותי וסתמי לא מוכיחים כשלעצמם " פאלון גונג"מספרים גדולים של מתרגלי 
מספר גדול . היה מפריך את ההאשמות, היעדר מאגר עצורים כזה, אבל ההפך. את ההאשמות
, חסרי כל הגנה על זכויותיהם, שים שכפופים ליישום הגחמות והעוצמה של המדינהבמיוחד של אנ

   .מספקים מקור פוטנציאלי לקציר איברים ללא הסכמה
 

                                                 
33
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. 2001, 5August , Pan. John Pomfret and Philip P
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  U.S. Department of State 2005 Country Reports on Human Rights Practices – China, March 8, 2006.   
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  מקרי מוות )24
  

קורבנות . שמתו כתוצאה מרדיפות" פאלון גונג" מתרגלי 3006זיהינו , 2006 בדצמבר 22-נכון ל
  .מזוהים אלה ניתן לחלק לשש קבוצות

  
נגרם או זורז על ידי הטרדה בלתי פוסקת , אחת היא הקורבנות שמתו מלחץ שקשורקבוצה 

השניה היא אלה שהתעללו בהם במעצר ואז שחררו אותם בעודם בחיים . ואיומים מצד הרשויות
הקבוצה השלישית היא הקורבנות שמתו . אבל מתו כתוצאה מההתעללויות שספגו, למשפחותיהם

. ותיהם שוחררו על ידי הרשויות למשפחותיהם כדי שיישרפובמעצר כתוצאה מעינויים וגופ
אבל , הרביעית היא הקורבנות שמתו במעצר כתוצאת מהתעללות וגופותיהם נשרפו בעודן בכלא

החמישית היא הקורבנות שמתו ונשרפו . משפחותיהם זכו לראות את הגופות בין המוות לשריפה
אך אין , השישית היא הקורבנות שמתו במעצר. במעצר בלי שמשפחותיהם ראו אי פעם את הגופות

   . לנו מידע מספיק כדי לקבוע האם המשפחות ראו את הגופות לפני השריפה
 

, עד כמה שאנו יכולים לומר, הנם" פאלון גונג"רוב הקורבנות האפשריים של קציר איברים מקרב 
עה היו שתי להימנעות הזאת מהוד. אלה שלמשפחותיהם לא נמסרה הודעה על מות יקיריהם

השניה הייתה שהרשויות ידעו . האחת הייתה שהמתרגלים סרבו להזדהות בפני הרשויות. סיבות
למתרגלים אלה לא הותר , כמו כן; מי היו המתרגלים אך סרבו להודיע למשפחות על מעצרם

  .ליצור קשר עם משפחותיהם לפני מותם
  

 החמישית והשישית של המתים אין אנו יכולים להוציא מכלל אפשרות שהקבוצה, מכל מקום
הקבוצה .  אנשים300-קבוצה זו כוללת כ. מזוהים היו גם הן קורבנות של קציר איברים-הלא

  .שמותיהם מפורטים בנספח. החמישית במיוחד מעוררת חשדות
  

שנהרגו על ידי הרשויות במהלך עינויים תומך בהאשמות " פאלון גונג"המספר הגדול של מתרגלי 
אין סיבה מיוחדת להוציא מכלל אפשרות , זולים" פאלון גונג"כשחיי מתרגלי . שאנו חוקרים

" פאלון גונג"אם ממשלת סין מוכנה להרוג מספר גדול של מתרגלי . סיבת מוות אחת או אחרת
לא כל כך קשה להאמין שהם מסוגלים להיות מוכנים לעשות את אותו הדבר , במהלך עינויים

  . במהלך קציר איברים
 

 

  זוהיםבלתי מ )25
  

" פאלון גונג"כשה, הוא מבחינות מסוימות רק דיכוי סיני כהרגלו" פאלון גונג"על אף שמקרה ה
" פאלון גונג"מתרגלי . הוא מציג בכל זאת מציגים סממן יוצא דופן, משמש כמטרה חסרת המזל

אלה . תיין כדי לעתור או למחות נעצרו באופן שיט'מן שבבייגנשבאו מכל רחבי הארץ לכיכר טיאנ
את משפחותיהם עירבו בפעילותם . שחשפו את זהותם בפני שוביהם נשלחו בחזרה ליישוביהם

על ". פאלון גונג"והופעל עליהן לחץ להצטרף למאמץ לגרום למתרגלים להתכחש ל" פאלון גונג"ב
מנהיגי הרשויות המקומיות שלהם הוטלה , שותפיהם לעבודה, מנהלי מקומות העבודה שלהם

   .ין כדי למחות ולהפגין'הם נענשו על העובדה שאנשים אלה נסעו לבייגהאחריות ו
 

פאלון "רבים מעצירי , כדי להגן על משפחותיהם ולהימנע מעוינות האנשים במקומות מגוריהם
שהרשויות לא " פאלון גונג"התוצאה הייתה אוכלוסייה גדולה של אסירי . סרבו להזדהות" גונג

  .ממכריהם לא ידע היכן הםאיש , כמו כן. ידעו את זהותם
  

קל יותר . אך ייתכן שהייתה לו ההשפעה ההפוכה, הסירוב הזה להזדהות נעשה למטרות הגנה
. להפוך לקורבן אדם שמקומו לא ידוע לבני משפחה מאשר אדם שמקומו ידוע למשפחה

  .אפילו בסטנדרטים סיניים, האוכלוסייה הזו היא קבוצת אנשים נטולת הגנה במיוחד
  

הם הועברו ממקום למקום במערכת הכליאה , כמו כן. שסירבו להזדהות נהגו רע במיוחדבאלה 
  .של סין מסיבות שלא הוסברו לאסירים

  
עצם הקיום של , כמובן? "פאלון גונג"האם הייתה זו אוכלוסייה שהפכה מקור לקציר אברי 

ספק הסבר מן המוכן קיומה של אוכלוסייה זו מ, ועם זאת. אוכלוסייה זו לא אומר לנו שהדבר כך
אנשי אוכלוסייה זו יכלו סתם להיעלם מבלי שאיש . אם ההאשמות נכונות, למקור לקציר איברים

  .מחוץ למערכת הכליאה יידע
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אחד המטרידים ביותר . ח הזה רגעים מצמררים רבים"עבור המחברים היו בחקירות שהובילו לדו
מתרגל אחרי . מחנות עבודה/מעצר/שבכלאמזוהים -היה גילוי האוכלוסייה הגדולה של של הבלתי

אוסף של כמה מהצהרותיהם . מתרגל ששוחררו לבסוף מהכלא סיפרו לנו על האוכלוסייה הזו
  .מצורף כנספח

   
במספרים , מזוהים בכלא-מה שהמתרגלים האלה אמרו לנו היה שהם באופן אישי פגשו את הלא

טרם הזדמן לנו לפגוש , חררו מהכלא הסינירבים ששו" פאלון גונג"על אף שפגשנו מתרגלי . ניכרים
, ולשמוע את המתרגלים ששוחררו מהכלא וסירבו להזדהות מההתחלה ועד סוף תקופת מעצרם

  ?היכן הם? מה קרה למתרגלים הרבים הללו. למרות מספרם הגדול
  

כי במקרה של היעלמויות , מזוהים-הבעיה עם היעלמויות כפויות נבדלת מהבעיה של הבלתי
כל מה שהמשפחות יודעות , מזוהים-עבור הבלתי.  המשפחות יודעות שהמדינה מעורבתכפויות

המשפחות , עבור הקורבנות הללו של היעלמויות כפויות. הוא שהן איבדו את עקבותיו של אהובן
המדינה מסרבת . הם יודעים שהאדם נכלא בזמן כלשהו על ידי המדינה. או העדים יודעים יותר

  35.או שהיא מסווה את גורלו או את מיקומו של האדם,  אי פעם בידיהלהודיע שהאדם הוחזק
  

המקרה היחיד של , מכל מקום. נחטפו על ידי הרשויות, שנעלמו" פאלון גונג"ישנם מתרגלי 
אנו . היעלמויות שאנחנו יודעים עליו הוא של אנשים ששוחררו אחר כך ואז דיברו על חטיפתם

סביר שיש מתרגלים אחרים . קבות העובדה שהופיעו מחדשיודעים שקורבנות אלו הועלמו רק בע
  .כאלה שמעולם לא שוחררו

  
משום שבני משפחותיהם יודעים רק שהם איבדו קשר עם אהוביהם הם לא , מזוהים-עבור הלא

כשהנעדר הוא מתרגל של שיטת תרגול . בהכרח פונים אל המדינה כדי לשאול אם האדם נכלא
אף על . גוברת נטיית המשפחה להימנע מקשר עם הממשלה, נהשמדוכאת באלימות על ידי המדי

כמה מהמשפחות ביקשו את עזרת ממשלת סין במציאת בן משפחה נעדר שהוא מתרגל , פי כן
  .ח הזה"כמה מהמקרים הללו מפורטים בנספח לדו". פאלון גונג"
  
  

  דגימות דם ובדיקות איברים )26
  

אסירים . ם באופן שיטתי ואבריהם נבדקיםהנמצאים במעצר נדג" פאלון גונג"דמם של מתרגלי 
ההבדל הזה . לא עוברים בדיקות, שאינם מתרגלי התנועה וכלואים לצד המתרגלים, אחרים

כך של עדויות - שמענו מספר גדול כל. בתי כלא ומתקני מעצר, בבדיקות מתקיים במחנות עבודה
ת והבדיקות האלה הדגימו. עד שאין צל של ספק בקיומו של ההבדל הזה בבדיקות, על כך

הצהרות . בתי כלא או מתקני מעצר, מתרחשות בין אם המתרגלים מוחזקים במחנות עבודה
להבדיל , "פאלון גונג"בראיון המעידות על דגימות דם ובדיקות איברים שיטתיות ממתרגלי 

  .ח זה"מצורפות כנספח לדו, מאסירים אחרים
  

לא סביר שהדגימות והבדיקות משרתות . תלמתרגלים עצמם לא נאמרת הסיבה לדגימות ולבדיקו
מיותר לדגום את דמם של אנשים ולבדוק את אבריהם באופן שיטתי , ראשית. מטרה בריאותית

בכלא מזלזלים בדרכים אחרות " פאלון גונג"בבריאותם של , שנית. סתם כאמצעי זהירות רפואי
כאמצעי זהירות " פאלון גונג"אין זה סביר שהרשויות ידגמו דם ויבדקו איברים של , כך- רבות כל
  .בריאותי

  
יש להתאים את התורמים למקבלי התרומות . בדיקות דם הן דרישה מוקדמת להשתלות איברים
  .כדי שנוגדני המקבלים לא ידחו את אברי התורמים

  
פאלון "עצם הביצוע של דגימות דם ובדיקות איברים לא מבסס את זה שקציר האיברים ממתרגלי 

התפוצה הנרחבת . ההאשמות היו מופרכות, אם לא היו בדיקות דם. אבל ההפך נכון. מתרחש" גונג
  .הנמצאים במעצר מבטלת את נתיב ההפרכה הזה" פאלון גונג"של בדיקות דם למתרגלי 

  
  

                                                 
35
  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article 2.  
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  מקורות להשתלות בעבר )27
  

". יינה דיילי'צ" לפי העיתון 2005- ב20,000- מגיע עד ל, מספר השתלות האיברים בסין הוא עצום
  .ב"מיד אחרי ארה, סין מתבצע המספר השני בעולם של ניתוחיםב
  

המספרים הגדולים בשילוב עם זמני ההמתנה הקצרים פירושם שחייב להיות מספר גדול של 
  ?היכן היא ומיהי אוכלוסיית התורמים הגדולה הזאת. תורמים פוטנציאליים בהישג יד בכל רגע

  
אנו יודעים שחלק מהאיברים בא . זהותםיש הרבה יותר השתלות מאשר מקורות שניתן ל

מעט מאוד מגיע מבני משפחה התורמים מרצונם . מאסירים שנידונו למוות והוצאו להורג
אבל מקורות אלה מותירים פערים עצומים בינם לבין . ומאנשים הנמצאים במצב של מוות מוחי

של מקורות שתרמו ו, מספר האסירים שנידונו למוות והוצאו להורג לאחר מכן. המספר הכולל
  .לא מתקרב למספר ההשתלות, מרצונם

 
אנו מנתחים רק . מספר האסירים שנידונו למוות והוצאו להורג הוא כשלעצמו לא עניין פומבי

מספרים . שמקורם בפרסומים הציבוריים הסיניים, "אמנסטי אינטרנשיונל"מהמספרים שמספק 
אך לא , הם גדולים, הוצאות להורגכשמביאים בחשבון את המספר העולמי הכולל של , אלה

  .מתקרבים לסיכום ההשתלות המשוער
  

, במקרה של כליות.  מהאיברים להשתלות באים ממישהו שאינו תורם בן משפחה98%לפחות 
 באו - 0.6%- כ– 2001- ו1971 השתלות שבוצעו בסין בין השנים 40,393 מתוך 227רק , לדוגמא

  36.מתורמים בני משפחה
 

, 38 37 בשימוש באברי אסירים שנידונו למוות ואז הוצאו להורג2005-תה רק בממשלת סין הוד
לשלטון לא היו גבולות שהיו יכולים למנוע את הסחר . למרות שהדבר נעשה במשך שנים רבות

  ".אויבי המדינה"באברי 
 

,  על מידע זמין לציבור בסין39"אמנסטי אינטרנשיונל"חות "לפי חישובים שנבנו על סמך דו
 1680 היה 1999- ו1995הממוצע של אסירים שנידונו למוות ואז הוצאו להורג בין השנים המספר 
אבל , המספרים נסקו משנה לשנה.  בשנה1616 היה 2005-  ו2000הממוצע בין השנים . בשנה

. הוא אותו מספר" פאלון גונג"המספר הממוצע הכולל לתקופה שלפני ואחרי שהתחילו רדיפות ה
רים שנידונו למוות לא יכולה להסביר את העלייה בהשתלות איברים בסין הוצאה להורג של אסי
  ".פאלון גונג"מאז תחילת רדיפות ה

  

 בתקופת 18,50041- ו, 1999 השתלות בסך הכל לפני 30,00040-חות הציבוריים נעשו בסין כ"לפי הדו
אמר , "סיןארגון השתלות האיברים הרפואי של "נשיא , שי בינגאי. 1999 עד 1994-שש השנים שמ
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 השתלות בתקופת השנים 60,000- מה שמותיר כ, 2005 השתלות בסך הכל עד 90,00042-שהיו כ
  ".פאלון גונג" מאז שהחלו הרדיפות נגד ה2005 עד 2000

  
 בני משפחה התורמים מרצונם ואנשים -המקורות המזוהים האחרים של השתלות איברים 

השתלות כליה מקרובים , 2005-ב. ים זעירים תמיד היו במספר-הנמצאים במצב של מוות מוחי 

המספר הכולל של תורמים במצב של מוות מוחי בכל . 43 מכלל ההשתלות0.5%-חיים הסתכמו ב
אין כל סימן לעלייה משמעותית באף לא אחת משתי . 2006נכון למרץ , 9השנים ובכל סין הוא 

השתלות איברים שייצרו מעריכים שהמקורות המזוהים ל. הקטגוריות האלה בשנים האחרונות
 ייצרו את אותו מספר איברים 1999 עד 1994 השתלות איברים בתקופת שש השנים 18,500

 השתלות 41,500-פירוש הדבר הוא שהמקור ל. 2005 עד 2000, להשתלות בשש השנים הבאות
  . הוא בלתי מוסבר2005 עד 2000בתקופת שש השנים 

  
ההאשמה בקציר איברים ממתרגלי ? נעשות בסיןמהיכן באים האיברים עבור כל ההשתלות ש

  .מספקת תשובה" פאלון גונג"
  

" פאלון גונג"סוג זה של פער בנתונים לא מבסס את ההאשמה בקציר איברים ממתרגלי , שוב
. היה מפריך את ההאשמה, הסבר מלא על המקור לכל השתלות האיברים, אבל ההפך. כנכונה

ר לכל השתלות האיברים ולהגיע לתורמים מרצונם או אילו ניתן היה לעקוב ולאתר את המקו
אבל מעקב כזה . היו מופרכות" פאלון גונג"אז ההאשמות נגד , לחילופין לאסירים שהוצאו להורג

  .הוא בלתי אפשרי
  

אומדני ההוצאות להורג של אסירים שנידונו למוות בסין הם לעתים קרובות גבוהים בהרבה 
אין דיווח רשמי סיני בנוגע . מינים לציבור על הוצאות להורגמהמספרים המתבססים על נתונים ז

מה שמותיר את המספרים הכוללים פתוחים , לסטטיסטיקה הכללית של הוצאות להורג
  .להערכות

  
טכניקה אחת שהשתמשו בה חלק מהמעורבים באומדן ההוצאות להורג היא השימוש במספר 

, ת באות מאסירים שהוצאו להורגמשום שידוע שלפחות חלק מההשתלו. ניתוחי ההשתלות
חוקרים מסוימים הסיקו , שתורמים בני משפחה הם מעטים ושיש פער גדול בין שתי הקבוצות

  .שמספר ההוצאות להורג של אסירים שנידונו למוות עלה, ממספר ההשתלות
 

אי אפשר לאמוד את מספר ההוצאות להורג של אסירים שנידונו למוות . הסבר זה איננו משכנע
אלא אם ההוצאות להורג של אסירים שנידונו למוות הן המקור היחיד , וך נתוני ההשתלותמת

אי אפשר להסיק . הם מקור נוסף לכאורה" פאלון גונג"מתרגלי , בכל זאת. לכאורה להשתלות
שמתרגלים אלה אינם מקור לאיברים להשתלות משום שמספר ההוצאות להורג של אסירים 

  .ך מספר ההשתלותשהוצאו להורג מוערך על סמ
  

הייתכן שניתן להסביר את העלייה בהשתלות ביעילות גבוהה יותר של קציר האיברים מאסירים 
וגם " פאלון גונג"העלייה בהשתלות בסין מקבילה לרדיפות ? שנידונו למוות ואז הוצאו להורג

אבל העלייה בהשתלות לא מקבילה לעלייה . להתפתחות טכנולוגיות השתלה מסוימות
טכנולוגיית השתלות הכליה הייתה מפותחת לגמרי בסין זמן רב . ולוגיית ההשתלות כולהבטכנ

הכפיל את עצמו ויותר , מספר השתלות הכליה המריא, ועם זאת". פאלון גונג"לפני שהחלה רדיפת 
- ב10,000 וכמעט 1998- השתלות כליה ב37 3,596היו ". פאלון גונג"מרגע שהתחילה רדיפת , מזה
2005.  

  
בה נוספת לכך שקציר איברים מרובה מאסירים שהוצאו להורג ונידונו למוות לא מסביר את סי

אין רשת לאומית . הגידול בהשתלות איברים הוא חוסר הארגון הכללי של התאמת האיברים בסין
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ומתלוננים על ,  רופאים מקוננים על בזבוזם של  איברי תורמים44.להתאמה וחלוקה של איברים

 כל בית 45".וכך ירדו לטמיון כל האיברים האחרים, ת מתורמים נעשה שימושרק בכליו"כך ש
מטופלים עוברים מבית חולים . חולים מנהל את אספקת האיברים שלו ואת רשימת ההמתנה שלו

 46.לבתי חולים אחרים שבהם מבוצע ניתוח השתלה מיד, אחד שבו אין איברים מוכנים להשתלה
חולים שלהם שבו הם אומרים שאין להם איברים מוכנים בתי חולים מפנים מטופלים מבית ה

 חוסר הארגון הזה מוריד 47.לבית חולים אחר שבו הם אומרים שיש איברים להשתלה, וזמינים
  .את יעילות השימוש באיברים

  
סיבה שלישית לכך שקציר איברים מאסירים שהוצאו להורג ונידונו למוות לא מסביר את הגידול 

כך -באף מקום לא הייתה קפיצה מרשימה כל. א הניסיון במקומות אחריםהי, בהשתלות איברים
נתונים סטטיסטיים שנתיים . בהשתלות עם אותו מספר של תורמים רק בגלל השינוי בטכנולוגיה

  .ארצות הברית ויפאן מופיעים בנספח, בקנדה
  

, קבילות הללוהעליות המ". פאלון גונג"העלייה בהשתלות איברים בסין מקבילה לעלייה ברדיפת 
אבל הן תואמות את . כשלעצמן לא מוכיחות את ההאשמה, ושל השתלות" פאלון גונג"של רדיפות 
קיומה ההיפותטי היה שומט את הקרקע מתחת -חוסר, אם ההקבלה לא הייתה קיימת. ההאשמה
  .להאשמות

  
 

  מקורות להשתלות בעתיד )28
  

 שפעלו ברחבי סין 48כזי השתלות כבד מר22היו רק . ניתוחי השתלת איברים בסין הם עסק משגשג

- ל2001- ב10,651-מספר מרכזי השתלות הכליה עלה מ. 200649 באמצע אפריל 500- ו, 1999לפני 

  .51 200550- ב36,852
  

ישנו . פוטנציאל הרווח הוביל ליצירת מערכות שירותים מסורות המתמחות בהשתלות איברים

מרכז ", 2002 שנוסד באוקטובר 52"טת פקיןמרכז ההשתלות של בית החולים השלישי באוניברסי"

מרכז השתלות האיברים של בית ", 2002 שנוסד בנובמבר 53"ין'השתלות האיברים של בייג

המרכז למחקר השתלות ", 2002 שנוסד באפריל 54"309החולים של  צבא שחרור העם מספר 

") נג בשנחאיאנגזה'המרכז להשתלת איברים של בית החולים צ (55"איברים של צבא שחרור העם

מרכז "בניית . 2001-שהוקם ב"  להשתלות איברים56המרכז הרפואי הקליני"ו, 2004שנוסד במאי 

בארבע עשרה הקומות שלו מעל לאדמה . 2002-החלה ב" ין' בטיאנג57המזרח להשתלות איברים
ו זה. ין'זהו מתקן ציבורי שנבנה על ידי העיר טיאנג.  מיטות300ושתי הקומות שמתחת לאדמה יש 

  .מרכז ההשתלות הגדול ביותר באסיה
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יצירת . הקמת השירותים הללו היא סימן לכמות השתלות האיברים וגם התחייבות להמשכן
  .מכלול השירותים המכוונים להשתלות איברים מעידה על תכנון לטווח רחוק

  
ח זה "יש מחלוקת שדו. הוא אסירים, מקור האיברים לכל ההשתלות בסין למעשה, ועם זאת

פאלון "או שחלקם אסירים מתרגלי  האם כל האסירים האלה נידונו קודם למוות, כוון אליהמ
אבל אין ויכוח על השאלה האם . או שלא נפסק דינם בכלל, שנידונו רק לתקופות מאסר" גונג

הקמת השירותים הייעודיים של השתלות . על זה אין עוררין; מקור האיברים הוא אסירים
  .זה גלויה על הכוונה להמשיך את קציר האיברים מאסיריםאיברים בסין הנה הכר

  
 שהיא תחדל מקציר -  גם בלשון החוק וגם בהצהרות רשמיות -ממשלת סין אמרה , ובכל זאת

וכפי שמתואר במקום אחר . האיברים מאסירים שנידונו למוות שלא מסכימים לקציר האיברים
  .ציר איברים מאסיר שנידון למוותאין דבר כזה כמו הסכמה בעלת משמעות לק, ח הזה"בדו
  

יצירת השירותים הייעודיים הללו העלתה לא רק את השאלה מה היה מקורן של השתלות רבות 
כך שסין מתכוונת להשתיל -מה יהיה המקור לאיברים רבים כל, אלא גם את השאלה, כך בעבר- כל

או , כפי הנראה, לםהמקור של אסירים שנידונו למוות יע? ממי יבואו האיברים הללו? בעתיד
יצטמצם באופן ניכר אם סין מתכוונת בכנות ליישם על אוכלוסייתה את חוקיה ואת מדיניותה 

  .המוצהרת בנוגע לדרישת הסכמת התורמים
  

לרשויות הסיניות בוודאי יש את ,  הללוםהייעודייכדי להקים את מכוני השתלות האיברים 
מקור מוכן לשימוש של איברים מאנשים שחיים , ןעכשיו ובעתיד הנראה לעי, הביטחון בכך שקיים

" פאלון גונג"אוכלוסיית כלא גדולה של מתרגלי ? מיהם אותם אנשים. עכשיו ויהיו מתים מחר
  .מספקת תשובה

  
  

  גופות עם איברים חסרים )29
  

שמתו בכלא דיווחו שראו את גופות יקיריהם עם " פאלון גונג"מספר בני משפחה של מתרגלי 
שוב . הרשויות לא נתנו כל הסבר קוהרנטי לגופות מושחתות אלה. ואיברים חסריםחיתוכי ניתוח 

  .ח זה"מצורפת העדות בדבר הגופות המושחתות הללו כנספח לדו
  

. אין לנו הסבר רשמי מדוע הן הושחתו. יש בידינו רק דוגמאות מעטות לגופות מושחתות כאלה
  .השחתתן תואמת קציר איברים

  
הייתה בנספח שתים עשרה תמונה של אדם עם חתכים אחרי , ח שלנו"בגרסה הראשונה של בדו

הערה אחת שקיבלנו בתגובה היא שהחתכים . שגופתו נחתכה ונפתחה לצורך הוצאת איברים

  .תואמים ניתוח שלאחר המוות,שנראים בתמונות 
 

 גם. אנו מציינים שאיברים אכן מוצאים בניתוחים שלאחר המוות כדי לקבוע את סיבת המוות
מחוץ לסין . בגופה שנותחה לאחר המוות יכולים להיות חתכים דומים לאלה שנראים בצילום

, באופן דומה. מלבד מקרה של תורמי איברים, סביר שזו תהיה הסיבה לכך שאיברים יוצאו מגופה
מכל . כשאנשים עוברים בדיקת דם מחוץ לסין הבדיקה נעשית בדרך כלל למען בריאותם שלהם

נעשות בדיקות דם לשם בריאותם , שעונו עד מוות, "פאלון גונג"שלמתרגלי הרעיון , מקום
סותרת , שעונו עד מוות מנותחים כדי לקבוע את סיבת המוות" פאלון גונג"או שמתרגלי , האישית

  .את הניסיון כשמדובר בעינויים
  

ולכלי , ואנגמכות גרמו לעורק בצווארו של מר ו. הגופה שאת תמונתה שחזרנו הייתה של וואנג בין
בלוטות הלימפה שלו נמחצו וכמה עצמות , כתוצאה מכך השקדים שלו נפגעו. להיקרע, דם אחרים

. היו לו חבורות על כל גופו. היו לו סימני כוויה מסיגריות על גב כפות ידיו ובתוך נחיריו. נשברו
 4בליל . הוא איבד הכרה בסופו של דבר. הוא עונה שוב בלילה, למרות שהיה קרוב למוות

  .מת מר וואנג מפצעיו, 2000באוקטובר 
 

אבל . ח נתיחה היא לקבוע את סיבת המוות כשהסיבה לא ידועה בדרך אחרת"מטרתו של דו
ההנחה שוואנג בין נותח כדי . סיבת המוות הייתה ידועה לפני שאבריו הוצאו, במקרה של וואנג בין

לא היה כל סימן לכך . בלת על הדעתאיננה מתק, אחרי שעונה עד מוות, לקבוע את סיבת מותו
ולא נמסר לה , שמשפחתו של וואנג בין התבקשה לתת את הסכמתה לפני שאברי הקורבן הוצאו
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ההנחה של ניתוח לאחר המוות איננה הסבר מוצק לחתכים שעל גופו של . ח לאחר מכן"כל דו
 .וואנג בין

  
  

  הודאות )30
  

. ורופאי השתלות לשאול על השתלותחוקרים דוברי מנדרינית התקשרו למספר בתי חולים 
המתקשרים הציגו את עצמם כמקבלי תרומות איברים פוטנציאליים או כקרובים של מקבלי 

שיחות טלפון אלה הובילו . מספרי הטלפון נלקחו מהאינטרנט. תרומות איברים פוטנציאליים
ח האחרון "דומאז ה. הם מקורות השתלות האיברים" פאלון גונג"למספר הודאות בכך שמתרגלי 

  .יש הודאות נוספות בשיחות טלפון המופיעות בנספח, שלנו
  

המתקשרים התחילו בדרך כלל , אם מספרי הטלפון היו מספר טלפון כללי של בית החולים
וביקשו בהתחלה מכל מי , מהבקשה שיקשרו אותם עם מחלקת ההשתלות של בית החולים

בדרך כלל סייע האיש לאתר רופא או . השתלותשהרים את השפופרת מידע כללי כלשהו על ניתוחי 
, אם הרופא לא היה זמין. את הרופא הראשי של מחלקת ההשתלות כדי שידבר עם המתקשר

המתקשרת התקשרה שוב כדי לחפש את הרופא המסוים הזה או רופא ראשי בפעם הבאה 
  .או רופא ראשי, שהתקשרה ודיברה עם הרופא

  
, המעוניינים בתרומת איברים) או בני משפחה(חולים עם אנשים בדרך כלל דיברו אנשי צוות בית ה

  .ואיתרו באופן פעיל את הרופאים המתאימים בשבילם
  

לפעמים הם הופנו לבתי כלא , למרות שהמתקשרים התחילו תמיד בשיחה עם בית חולים או רופא
להתקשר לבית אולי זה נשמע מוזר . כי אלו היו נקודות ההפצה של קציר האיברים, או בתי משפט

אבל קציר איברים שיטתי בסין החל באסירים שהוצאו להורג ; משפט בנוגע לזמינות איברים
נראה שנקודת ההפצה של איברים מאנשים . ונדונו למוות אפילו אם הוא לא הסתיים בהם

במערכת בתי הכלא נותרה בעינה אחרי שסין עברה מקציר איברים מאסירים שנידונו למוות 
  .יםלאסירים אחר

  
 היא הצליחה להגיע 2006סיפרה לאחד מאתנו שבתחילת מרץ , "'מרת מ", אחת המתקשרות

האיש שדיבר איתה בטלפון שם אמר לה שאסירים בריאים . ללשכת הביטחון הציבורית בשנשי
אם לא ניתן להערים על . וצעירים נבחרים מתוך אוכלוסיית הכלא כדי להיות תורמי איברים

, הוסיף הפקיד בכנות תמימה,  את בדיקות הדם הנחוצות להשתלה מוצלחתהמועמדים כדי שיתנו
  .עובדי המשרד לוקחים מהם את הבדיקות בכוח

 
בית החולים של צבא שחרור "עם נציג מחלקת העיניים ב'  דיברה מ2006 במרץ 19- או ב18-ב

מרישומיה . למרות שהיא לא יכלה להשיג תעתיק מוקלט מלא, בשניאנג שבצפון מזרח סין" העם
והוסיף כי , "ניתוחי קרנית רבים"עולה כי האיש שהזדהה כמנהל בית החולים אמר שהמכון ביצע 

  ".זה עתה נלקחו מגופות"...המנהל השיב , כשנשאל מה פירוש הדבר". יש לנו גם קרניות טריות"
  
תלות שהיא ביצעה הש' מ-סיפרה מנתחת ל, 2006באפריל , ין'בבייג" 301בית החולים הצבאי "ב

ושמי שיחשוף את המקור " סוד מדינה"המנתחת הוסיפה שמקור האיברים הוא . כבד בעצמה
  ".עלול להיפסל מלבצע ניתוחים כאלה"
  

פקיד במתקן הכליאה של העיר מישאן אמר לאדם שהתקשר טלפונית שבמרכז , 2006בתחילת יוני 
. הזמינים כספקי איברים 40מתחת לגיל " פאלון גונג"היו אז לפחות חמישה או שישה אסירי 

 שכל האיברים שלו באים 2006ונגשאן שבשנחאי אמר באמצע מרץ 'רופא בבית החולים ז
  ". פאלון גונג"ממתרגלי 

  
" פאלון גונג"יאנפושאן שבשאנדונג רמז במרץ שהיו לו אז איברים מאנשי 'רופא בבית החולים צ
ר לּו מבית החולים מינצו שבעיר נאנינג "ד, במאי..." עוד גופות מאותו סוג"והוסיף שבאפריל יהיו 

והציע למתקשר להתקשר , אינם זמינים במכון שלו" פאלון גונג"אמר שאיברים ממתרגלי 
הוא גם הודה בכך שקודם לכן נסע לבתי כלא כדי לבחור אנשי . או כדי להשיג אותם'לגואנגז

  . שלהם על מנת לנצל את אבריהם30- בריאים בשנות ה" פאלון גונג"
  
אנחנו בוחרים "ר וואנג מהפקולטה לרפואה זהנזהו שבמחוז הנאן הסכים ש"ד, 2006אמצע מרץ ב

אמר , או'ו מבית החולים המחוזי הצבאי גואנגז'ר ז"ד..." את כל הכליות הצעירות והבריאות
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לפני " כמה מצבורים"אבל יהיו לו , "פאלון גונג" שהיה לו אז סוג מסוים של כליות מ2006באפריל 
פקיד במרכז הכליאה הראשון בעיר .  במאי או מאוחר יותר20וייתכן שלא יהיו עוד עד , י במא1
בית " שעליה להתקשר ל2006ינהואנגדאו שבמחוז ליאאולינג אמר למתקשרת באמצע מאי 'צ

פקיד בבית המשפט הזה , באותו יום". פאלון גונג"כדי לקבל כליות " המשפט התיכון של העם
, לבסוף. 2001-בייחוד ב, אבל היו להם בעבר, חיים" פאלון גונג"ל אמר שאין להם כליות ש

 2006נאמר למתקשרת במאי " או'ינז'לשכה הפלילית הראשונה של בית הדין העממי של ג"ב
  ".אישורים"תלויה כרגע ב" פאלון גונג"שהגישה לכליות 

  
 שבבית החולים שלו 2006אמר מרצונו במרץ , ין'בבית החולים המרכזי של עיר טיאנג, המנהל סונג

, כן", וסונג השיב, "גופים חיים"המתקשר שאל אם פירוש הדבר . יש יותר מעשרה לבבות פועמים
זאת "י שבעיר והאן אומר למתקשר שבועיים מאוחר יותר ש'פקיד בבית החולים טונג". כך הדבר
) אנו(. אנחנו מקווים שספקי הכליה חיים", כשהמתקשר אמר, עבור המכון שלו" לא בעיה

, להשתמש בגופים חיים מבתי הכלא, לדוגמא. מאסירים, מחפשים השתלות איברים מן החי
  "?זה אפשרי". פאלון גונג"שמתרגלים 

  
 מפת סין המצורפת בהמשך מציינת את המחוזות שבהם הודה עובד בבית חולים או מתקן כליאה

  :באוזני חוקרים טלפוניים
  

למטרות המחשה מובאים כאן . ון מצורפים בנספחרוב הטקסטים המובאים מתוך שיחות טלפ
  :קטעי טקסט מתוך שלוש שיחות

  

  )2006 ביוני 8(יאנג 'מחוז האילונז, מרכז הכליאה של העיר מישאן )1(
  
  "?"...פאלון גונג"מ] איברים[יש לכם ספקי : "מ
  ."כן, היו לנו: "לי
  "?ומה עכשיו. "...מ
  ."כן: "...לי
  
...  
  
  "? שאתם תספקו לנו ישירותאו, נוכל לבוא ולבחור: "מ
  ".אנחנו מספקים לכם אותם: "לי
  "?ומה בנוגע למחיר: "מ
  ."נדבר עליו אחרי שתבואו: "לי
 
...  
  
  "? יש לכם40מתחת לגיל "] פאלון גונג"ספקים מ[כמה : "...מ
  ."כמה וכמה: "לי
  
...  
  
  "?הם זכרים או נקבות: "מ
  ".זכרים: "לי
  
...  
  
  "?כמה מהם יש לכם, "פאלון גונג] "אסירי[ם זכרי... בקשר ל, עכשיו: "מ
  ".שישה עכשיו, חמישה] לפחות[יש לנו , שמונה, שבעה: "לי
  "?הם מהכפר או מהעיר: "מ
  ".מהכפר: "לי
  

  )2006 במאי 22( בית החולים מינצו שבעיר נאנינג שבמחוז האוטונומי גואנגשי )2(
  
  ?"פאלון גונג"תוכל למצוא איברים ממתרגלי : "...מ
. די מסובך להשיג את זה עכשיו בגואנגשי). אותם(אין לנו אפשרות להשיג , אני אגיד לך: "ר לו"ד

הם . כי קל להם מאוד להשיג את האיברים, או'אני מציע שתפני לגואנגז, אם את לא יכולה לחכות
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הם יכולים להשיג בשבילך , כשהם מבצעים את השתלת הכבד. בכל הארץ] אחריהם[יכולים לחפש 
הרבה מקומות שבהם חסרה אספקה . אז זה קל מאוד בשבילם לעשות את זה, תו זמןכליה באו

  ..."פונים אליהם לעזרה
  "?למה קל להם להשיג: "מ
  ".בשם האוניברסיטה כולה) המשפט(הם מתקשרים למערכת . כי הם מוסד חשוב: "לו
  ?"פאלון גונג"ואז הם משתמשים באיברים של : "מ
   ..."בדיוק: "לו
מעצר או ) י(זה היה מבית, ")פאלון גונג"איברים ממתרגלי (שהשתמשתם בו קודם מה : "...מ
  "?כלא) בתי(מ
  ".מבתי כלא: "לו
  "?...בריאים" פאלון גונג"וזה היה ממתרגלי : "...מ
  ".היינו בוחרים את הטובים ביותר כי אנו מבטיחים את האיכות בניתוח שלנו. בדיוק: "לו
  ."ם בעצמכםזה אומר שבחרתם את האיברי: "מ
  ..."בדיוק: "לו
  "?מה גילו של ספק האיברים, בדרך כלל: "מ
  ." לחייהם30-בדרך כלל בשנות ה: "לו
  "?אז אתם תיסעו לכלא לבחור בעצמכם: "...מ
  ."אנחנו חייבים לבחור את זה. בדיוק: "לו
  "?ומה אם זה שאתם בוחרים בו לא רוצה שייקחו לו בדיקת דם: "מ
  ."לנו לעשות את זהבטוח שהוא ייתן : "לו
  "?איך: "מ
יש להם . דברים כאלה לא צריכים להדאיג אותך? ממה את דואגת. בטוח שהם ימצאו דרך: "לו

  ".את הפרוצדורות שלהם
  "?האם האדם יודע שיוציאו ממנו את האיבר: "מ
  ."הוא לא יודע, לא: "לו
  

 1' בית החולים המרכזי מס"נקרא גם " (מרכז השתלות האיברים של המזרח" )3(
  )2006 במרץ 15(ין 'העיר טיאנג ")ין'של טיאנג

  
  ?זה המנהל סונג: "נ

  ."דברי, בבקשה, כן: "סונג
  
...  
  
  ".פאלון גונג... "מתרגל] הספק[כי הוא , הרופא שלה אמר לה שהכליה די טובה: "נ

ו יש לנ, נכון לשנה הזאת, עד עכשיו... יש לנו את כל אלה שנושמים ולבם פועם. בוודאי: "סונג
  ."יותר מעשר כליות כאלה, יותר מעשר כליות

  "?מגוף חי, אתה מתכוון? יותר מעשר כליות מהסוג הזה: "נ
  ."כך הדבר, כן: "סונג
  

' במקרים מסוימים מ, כשהתקשרה לבתי החולים.  בתי חולים80-התקשרה לכ' המתקשרת מ
 10. פאי השתלותויכלה לדבר עם רו, ביקשה רופאים מסוימים בבתי החולים שהתקשרה אליהם

גם התקשרה שוב ' מ. כבספקי איברים" פאלון גונג"בתי חולים הודו שהם משתמשים במתרגלי 
 14: כספקי איברים" פאלון גונג" בתי חולים אמרו שהם יכולים להשיג מתרגלי 5. אל הרופאים

 בתי חולים אמרו שמקור 10. בתי חולים הודו שהם משתמשים באיברים מאסירים חיים
  . ים הוא סודי והם לא יכולים לחשוף אותו בטלפוןהאיבר

 
 מתוכם הודו שהם משתמשים באברי 5- ו,  בתי חולים בסין40-התקשרה לקרוב ל' המתקשרת נ

הם עדיין היו . גם התקשרה שוב לרופאים שהשמיעו את ההודאות הללו' נ". פאלון גונג"מתרגלי 
, ה מסוגים שונים ואל בתי המשפט בסין מרכזי כליא36-גם טלפנה ל' נ. זמינים בבתי החולים

  ".פאלון גונג" הודו שהשתמשו באיברים של מתרגלי 4שמתוכם 
  

ביקשה רופאים מסוימים בבתי החולים שאליהם ' במקרים מסוימים נ, כשהתקשרה לבתי חולים
, היה לשאול ישירות את בני שיחה' הסגנון של נ. ויכלה לדבר עם רופאי השתלות, התקשרה
  ".פאלון גונג"אם הם משתמשים באיברים של מתרגלי ', בבתי החולים וכוהרופאים 
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התגובה הטיפוסית שהיא קיבלה הייתה שהאיש שדיברה אתו לא ציפה לשאלה הזאת בכלל 
 לא הודו בכך שהשתמשו 80%-כ, אחרי ההפסקה הקצרה. והפסיק רגע כדי לחשוב איך להגיב

כן " פאלון גונג"א הודו בשימוש באברי מתרגלי  מאלה של80%-כ". פאלון גונג"באברי מתרגלי 
 אנשים פשוט טרקו את 10-פחות מ. הודו בכך שהם משתמשים באיברים מאסירים חיים

  ".פאלון גונג"השפופרת ברגע ששמעו את השאלה על מתרגלי 
  

לשיחות הטלפון המוקלטות , ביחד עם מתורגמן מוסמך ממנדרינית לאנגלית, אחד מאיתנו האזין
. בקנדה ובארצות הברית" פאלון גונג"בין נושאי משרה למתקשרים שעבדו עבור קהילות , שצוטטו

  .עותקים מאושרים של התמלילים במנדרינית ובאנגלית סופקו לנו
  

המתרגם  ח הזה מאושרת על ידי"רמת הדיוק של תרגומי הקטעים שנעשה בהם שימוש בדו
הוא אישר שהאזין . ממשלת אונטאריומתרגם בעל רשיון שעובד בשירות , י. מר ס, המורשה

קרא את התמלילים בסינית ואת הגרסה , ח הזה"להקלטות השיחות שאליהן אנו מתייחסים בדו
ההקלטות . האנגלית המתורגמת של השיחות ווידא שהתמלילים מדויקים והתרגומים נכונים

, שרים בטורונטואחד מאתנו נפגש עם שניים מהמתק. המקוריות של השיחות עדיין נגישות גם הן
במידת הדיוק של התרגומים ממנדרינית , בהקלטות, בתזמון, כדי לדון בניתוב,  במאי27-ב

  .לאנגלית ובמאפיינים אחרים של השיחות
  

אין . אנו מסיקים שניתן לבטוח בהודאות המילוליות אשר בתמלילי הראיונות שערכו החוקרים
, בזמן ובמקום המצוינים,  שנטען כי רואיינוספק בלבנו שראיונות אלה אכן התקיימו עם האנשים

  .וכי התמלילים משקפים בדיוק את מה שנאמר
  

כששוקלים כנגד הסערה הבינלאומית , קודם כל. ניתן להאמין לתוכן הנאמר כשלעצמו, יתרה מזו
ההודאות , ין' בבייג2008המתעוררת בנוגע להאשמות עם התקרב המשחקים האולימפיים של 

השונים מנוגדות לאינטרס של ממשלת סין לשמור על שמה הטוב ולנסות שנאמרו במוסדות 
עבור אבריהם " פאלון גונג"לשכנע את הקהילה הבינלאומית שמעשי ההרג ההמוניים של אסירי 

  .החיוניים לא התרחשו
  
  

  וידוי )31
  

אישה שהשתמשה בשם הבדוי אנני סיפרה לנו שבעלה המנתח אמר לה שהוא באופן אישי הוציא 
יאטון שבעיר שניאנג 'מורדמים בבית החולים סוז" פאלון גונג" אסירי 2,000-ניות מכאת הקר

המנתח הבהיר . ואז סירב להמשיך, 2003במהלך שתי השנים שלפני אוקטובר , בצפון מזרח סין
משום שמנתחים אחרים הוציאו , הקרניות שרד את החוויה" תורמי"לאשתו שאף לא אחד מ

  ".פאלון גונג"אנני איננה מתרגלת .  גופיהם נשרפו לאחר מכןאיברים חיוניים אחרים וכל
  

  : באפריל של העיתון17בכתבה שהתפרסמה במהדורת , "אפוק טיימס"אנני סיפרה לפני כן ל
  
זה גרם ". פאלון גונג"אחד מבני משפחתי היה מעורב בניתוח שמטרתו קציר איברים ממתרגלי "

  ."לכאב רב למשפחתנו
  

בגרסה הראשונה . מחלוקת בנוגע לשאלה אם היא אומרת את האמת או לאהראיון איתה הביא ל
נמנענו מהמחלוקת שהתעוררה בנוגע לאמינות , 2006 ביולי 7- שהתפרסמה ב, ח שלנו"של הדו
הסיפור שהיא סיפקה הציג בפנינו , מכל מקום. ח הראשון שלנו"ראיינו את אנני אפילו לדו. עדותה
נה של מידע שלא היה ניתן לאמת אותו באופן עצמאי משום שהוא סיפק כמות הגו, בעיה

בסופו של דבר הסתמכנו על , וכך. הסתייגנו מביסוס ממצאינו על מקור בודד של מידע). ???נפרד(
ולא כמקור בודד , מה שאנני אמרה לנו רק במקרים שבהם הדברים אומתו ותאמו עדויות אחרות

  .של מידע
  

אנו מקבלים את העובדה שהדברים שאנני . חלוקת ישירותח שלנו טיפלנו במ"בגרסה הזו של הדו
עדותה של אנני מבססת . אלא שהם גם מהימנים, טוענת שבעלה אמר לה לא רק שנאמרו לה

יאטון אנו נכנסים לפרטי הנקודות 'בנספח הנוגע לסוז. את ההאשמה, גם בפני עצמה, במידה רבה
  . במרץ27-ב" טיימסאפוק "השונות שבפולמוס שנוצר בעקבות הראיון שלה ל

  



 -  31  -

  מחקרים מאמתים )32
  

האם מתרחש קציר : שעסקו באותה שאלה שבה אנחנו עסקנו, היו שתי חקירות נפרדות מזו שלנו
חקירות . שתיהן הגיעו לאותה מסקנה שאנחנו הגענו אליה. בסין" פאלון גונג"איברים ממתרגלי 

  .עצמאיות אלה מאמתות את מסקנתנו שלנו
  

, שותף בתוכנית זכויות אדם ורפואה באוניברסיטת מינסוטה-מנהל, ןמחקרו של קירק אליסו
אבל , 2006 ביולי 25-ב, המחקר שלו פורסם זמן קצר לפני זה שלנו. ח שלנו"נעשה לפני פרסום הדו

גם הוא הסיק שקציר . ח שלנו"לפני פרסום הדו, ר אליסון הגיע לאותה מסקנה מוקדם יותר"ד
  .אכן מתרחש" פאלון גונג"איברים ממתרגלי 

  
ר "שלא כמו ד. סקוט-אדוארד מקמילן, המחקר השני נעשה על ידי נשיא הפרלמנט האירופי

 19-20-ב, סקוט היה מסוגל בפועל לנסוע לסין במטרה למצוא ראיות-מר מקמילן, אליסון ואנחנו
-  מקמילןמר, בנוגע לפגישתו עם קאו דונג. ינפינג'קאו דונג וניו ג, שם ראיין שני עדים. 2006במאי 

  :סקוט דיווח כי הוא
  
הוא אמר שהוא ידע . חקר האם הוא היה מודע לקיומם של אילו מחנות קציר איברים בסין"

פאלון "מתרגל , הוא ראה את גופת אחד מחבריו. בביטחון עליהם והכיר אנשים שנשלחו לשם
  ."היכן שהוצאו האיברים, כשחורים בגופו, "גונג
  

הרשויות העבירו אותו בספטמבר . הוא נעצר, סקוט- עם מקמילןאחרי שקאו דונג יצא מפגישתו
השופטים פסקו . הוא הואשם בארבעה סעיפי אישום בדצמבר. למחוז גאנסו והוציאו צו מעצר

המשרד [ין ' בבייג610שהמקרה לא יכול להגיע למשפט כי הוא נופל בתחום שיפוטו של משרד 
  "].פאלון גונג"שתפקידו לרדוף את 

  
 

  בות ממשלת סיןתגו) 33
  

רוב התגובות היו מתקפה . ח שלנו בדרך לא משכנעת"ממשלת סין הגיבה לגרסה הראשונה של הדו
למוקד תגובותיה " פאלון גונג"העובדה שממשלת סין עושה את המתקפה על ה". פאלון גונג"על ה
הסוג הזה של מתקפות הוא המאפשר בסין את הפרת . ח"ח שלנו מחזקת את אבחנת הדו"לדו

  ".פאלון גונג"זכויות האדם הבסיסיות של מתרגלי 
  

בכתובית , בנספח. ח שלנו"התגובות זיהו רק שתי שגיאות עובדתיות בגרסה הראשונה של הדו
לשגיאות אלו אין כל קשר עם . מיקמנו שתי ערים סיניות במחוזות הלא נכונים, המצורפת לתמונה

  .ח שלנו"האבחנה או המסקנות של הדו
  

כאן נציין שהעובדה שממשלת . פרטים יותר על התגובות הסיניות ועל תגובותינו להןבנספח אנו מ
לא הייתה מסוגלת , משאבים ומידע שלנו אין אותם, עם כל המשאבים והמידע שלרשותה, סין

  . מעוררת את ההשערה שמסקנותינו נכונות, ח שלנו בכל דרך אחרת מלבד זו"לסתור את הדו
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  מחקר נוסף  .ז
  

יש הרבה דברים שאנו . רואים גם את הגרסה השניה הזאת כמילה האחרונה בנושא זהאנחנו לא 
היינו מעדיפים לעשות לפני השלמת הגרסה הזאת של , אילו הייתה ניתנת לנו ההזדמנות, עצמנו
נקבל . אבל פירוש הדבר היה התעקשות על כיווני חקירה שאינם פתוחים לפנינו עכשיו. ח"הדו

ח או כל מידע נוסף שיחידים או ממשלות עשויים להיות נכונים "כני הדובברכה כל הערות על ת
  .לספק

  
האם קיימים הסכמים . היינו רוצים לראות רישומים של בתי חולים סיניים בנוגע להשתלות

  ?האם קיימים רישומים של מקורות לאיברים? בכתב
 

 לשרוד תרומת כבד או לב איש אינו יכול. תורמים יכולים לשרוד צורות רבות של ניתוחי השתלה
היינו ? היכן הם התורמים הניצולים. לא קטלניות, במצב נורמלי, אבל תרומות כליה הן, מלאה

  .רוצים לערוך דגימה אקראית של תרומות כדי לראות אם נוכל לאתר תורמים
  

אחרת בני המשפחות , בני משפחות של תורמים שמתו אמורות גם הן לדעת על הסכמת התורמים
גם כאן היינו רוצים לעשות דגימה אקראית של בני משפחה . ים לתת את ההסכמה בעצמםצריכ

כדי לראות אם המשפחות נתנו את הסכמתן לתרומות או היו מודעות , קרובים של תורמים שמתו
  .להסכמת התורם

  
היה סביר שלהרחבה . סין עסקה בהרחבה רצינית של שירותי השתלות האיברים בשנים האחרונות

היינו רוצים לראות את .  יתלוו מחקרים יישומיים שבהם מצוינים מקורות איבריםהזאת
   .המחקרים היישומיים הללו

  
  
  

  מסקנות  .ח
  

אנו . התחזקה מסקנתנו הראשונית שהאשמות הן נכונות, בהתבסס על המחקר הנוסף שלנו
לי גזילת איברים בקנה מידה גדול ממתרג, וממשיכה להתקיים כיום, מאמינים שהתקיימה

  ".פאלון גונג"
  

בייחוד בתי חולים אך גם מרכזי , הסקנו כי ממשלת סין ושלוחותיה בחלקים רבים של הארץ
 מספר גדול אך לא ידוע של אסירי מצפון 1999הוציאו להורג מאז ', בתי דין של העם'כליאה ו

מרצונם נגזלו שלא , קרניות ולבבות, כבדים, כולל כליות, אבריהם החיוניים". פאלון גונג"מ
הנאלצים בדרך כלל להמתין זמן ממושך לתרומות , לפעמים לנוכרים, למכירה במחירים גבוהים

  .מרצון של איברים כאלה בארצות מגוריהם
 

 אין -בבתי משפט לגיטימיים , רצינית או לא, כמה מהקורבנות הואשמו בתחילה בעבירה כלשהי
נראה לנו .  לא לעם הסיני ולא לזרים,ביכולתנו להעריך משום שמסתבר שמידע כזה אינו נגיש

שבני אדם רבים המשתייכים לארגון שלום התנדבותי והוצאו אל מחוץ לחוק לפני שמונה שנים על 
, יאנג כי הוא חשב שזה עלול לאיים על הדומיננטיות של המפלגה הקומוניסטית בסין'ידי הנשיא ז

  .עבור אבריהם, הוצאו למעשה להורג על ידי אנשי רפואה
  
כל . אלא יותר מצרוף כל העדויות ששקלנו, מסקנה שלנו באה לא מפריט יחיד כלשהו של עדותה

כששמים אותם . וברוב המקרים אין עליו עוררין, קטע עדות ששקלנו כשלעצמו ניתן לאימות
  . היה זה צירופם יחד ששכנע אותנו. הם מצביעים על תמונה כוללת ומרשיעה, ביחד
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 המלצות .ט
  

  כללי  )א
  
, במבט לאחור. שיח הנוכחית בין קנדה וסין בנוגע לזכויות אדם צריכה להיפסק- הדוצורת) 1

הממשלה טעתה כשהסכימה לשיחות בתמורה לכך שקנדה לא תהיה עוד אחת מנותנות החסות 
  .ם"של ההצעה השנתית המותחת על ממשלת סין ביקורת בוועדת זכויות האדם של האו

  
חייב להיות פתוח בפני פיקוח הקהילה , דה בכפייהכולל מחנות עבו, כל מערך הכליאה) 2

אם זה ארגון הצלב האדום ואם זה ארגוני זכויות אדם או ארגונים הומניטריים , הלאומית
  .אחרים

  
  .יש להשיב לו את זכותו לעסוק במקצועו. ישנג'יש לבטל את גזר הדין נגד גאו ז) 3
  
צריכות להצטרף , כולל קנדה, ייםסין וכל מדינה אחרת החברה כעת בוועידה נגד עינו) 4

  .לפרוטוקול האופציונלי של האמנה נגד עינויים
  

  קציר איברים  )ב
  
  .קציר איברים מאסירים מסין צריך להיפסק) 5
  
  .צבא סין צריך לצאת מעסקי השתלות האיברים) 6
  
הנו פשע נגד , בין אם הוא שיטתי ובין אם הוא מפוזר, קציר איברים מתורמים ללא הסכמתם) 7

רשויות החוק בסין צריכות לחקור את האחראים לקציר איברים מתורמים ללא . האנושות
  .הסכתם ולבדוק אפשרות להגיש כתבי אישום

  
מדינות זרות צריכות להפעיל חקיקה המענישה את המשתתפים בקציר איברים ללא הסכמה ) 8

  .מחוץ לארצם
  
חזרי כסף עבור השתלות איברים מערכות מדינה המממנות שירותי רפואה צריכות לשלול ה) 9

  .ואת מימון הטיפול שאחרי עבור אלה שנהנים מהשתלות כאלה, מסחריות מחוץ לארץ
  
יש לאסור על כל אדם שידוע כי היה מעורב בהעברת אברי אסירים בסין את הכניסה לכל ) 10

  .הארצות האחרות
  
  , עד שסין תפסיק לקצור איברים מאסירים מכל סוג שהוא) 11

  

I (ל ממשלות זרות להימנע מהנפקת אשרות לרופאים מסין המבקשים לנסוע מחוץ ע
  ,או השתלות הקשורות לגוף, לארצם למטרות תרגול של השתלות איברים

  

II ( על זרים העוסקים בהיבט כלשהו של השתלות רפואיות להימנע מלנסוע לסין כדי
  ,לתרגל ניתוח השתלה או להיות מעורבים בו

  

III (יתוף פעולה עם כתבי עת אקדמיים בנושא מחקר ההשתלות המתוארים יש לדחות ש
  ,מתוך הניסיון הסיני

  

IV (ל לעודד את המטופלים שלהם לא לנסוע לסין לניתוח "על אנשי מקצוע הרפואה בחו
  ,השתלה

  

V ( על חברות תרופות להימנע מייצוא תרופות נוגדות דחייה או כל תרופות אחרות
  .תלות בסיןהמיועדות רק לניתוחי הש
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על אנשי מקצוע זרים צריכה להיות מוטלת האחריות לקבוע מעל לכל ספק שמקור השתלת  )12
לפני שמתבצעים כל הפניה לסין או שיתוף פעולה עם סין , האיבר בסין הוא מרצון חופשי

  .הקשורים בהשתלות איברים
  
 כדי לאסוף נתונים מקצוע הרפואה בכל ארץ זרה צריך לקיים מערכת וולונטרית מדווחת) 13

  .מצטברים על המטופלים שנסעו לסין להשתלות
  
רישומים אלה צריכים להיות . בתי חולים סיניים צריכים לנהל רישומים על מקור כל השתלה) 14

  .נגישים לפיקוח משקיפי זכויות אדם בינלאומיים
  
יכות להיות הסכמות אלו צר. כל תורם אבר להשתלה צריך לתת את הסכמתו בכתב להשתלה) 15

  .נגישות לפיקוח משקיפי זכויות אדם בינלאומיים
  
  .ממשלת סין צריכה לעודד תרומות איברים וולונטריות מאוכלוסייתה שלה) 16
  
מדינות זרות צריכות לנסח אזהרות למטיילים בהן יזהירו את אוכלוסייתן שמקור השתלות ) 17

 בין אם נידונו למוות ובין אם הם ,האיברים בסין הוא כמעט תמיד אסירים שלא הסכימו לכך
  ".פאלון גונג"מתרגלי 

  

  "פאלון גונג"  )ג
  
  .צריכים להיפסק" פאלון גונג"הכליאה וההתעללות להם נתונים מתרגלי , הדיכוי) 18
  
  .צריך להיפסק" פאלון גונג"קציר האיברים ממתרגלי ) 19
  
ריכים לקחת ברצינות את ממשלתיים צ-ממשלתיים ופנים-לא, ארגוני זכויות אדם ממשלתיים) 20

  .ח זה ולקבוע בעצמם האם הן נכונות או לא"ההאשמות המופנות בדו
   
  
  

  פרשנות  .י
  

, ללא הסכמתם צריך להיפסק" פאלון גונג"קבלת ההמלצות לפיהן קציר האיברים ממתרגלי 
כל ההמלצות האחרות שנתנו לא דורשות קבלת ההאשמות . פירושה קבלת ההאשמות כנכונות

  .נו מציעים לאמץ את ההמלצות האחרות האלה בכל מקרהא. כנכונות
  

מספר המלצות . רוב ההמלצות הן הגיוניות וניתן ליישמן בין אם ההאשמות נכונות ובין אם לאו
מופנות לקהילה הבינלאומית ומבקשות ממנה לקדם בתוך סין כבוד לסטנדרטים הבינלאומיים 

  .בנוגע להשתלות איברים
  

אנו סבורים שהדרך האמינה . שממשלת סין מכחישה את ההאשמותאנו מודעים בהחלט לכך 
והיעילה ביותר מצד ממשלת סין להוכיח את ההכחשה הזאת היא ליישם את כל ההמלצות 

אילו ההמלצות האלה היו . שניתן ליישמן בין אם ההאשמות נכונות ובין אם לאו, המופנות אליה
  .נדונות כאןלא היה ניתן עוד להעלות את ההאשמות ה, מיושמות

  
אנו מבקשים מכם לשאול את עצמכם איך הייתם מציעים כדי , לכל הספקנים בנוגע להאשמות

רשימת אמצעי הזהירות הבאים . האשמות כמו אלה מלהפוך לאמיתיות, בכל מדינה שהיא, למנוע
רובה ככולה חסרה , מתוך שכל ישר ואמורים למנוע פעילות מהסוג שמתארות ההאשמות כאן

  .בסין
  

, צריכה להתגונן כדי למנוע קציר איברים מאנשים שאינם מסכימים לכך, לא רק סין, כל מדינה
 ואנו חוזרים על –יהיה מה שחושבים על ההאשמות אשר יהיה . מחסרי הגנה, מקבוצות שוליים

 בסין באופן בולט אין הגנה שהייתה יכולה למנוע את הפעולות –כך שאנו מאמינים שהן נכונות 
לא ננקטו אמצעי זהירות , עד שתיכנס לפועל החקיקה האחרונה. כאן מלהתרחשהנדונות 

החקיקה הזאת לא תמלא . בסיסיים רבים המיועדים למנוע את מעשי ההתעללות המתוארים כאן
  . את החלל כל עוד לא תיושם באופן מלא
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. ים להורגאחת מהן היא תקופת הכליאה של המוצא. יש סיבות רבות לכך שעונש המוות הוא עוול
זה נהיה קל מדי לעבור , כשמדינה הורגת בני אדם חסרי מגן שכבר נמצאים בכלא עבור פשעיהם

כשהמדינה קוצרת . זהו צעד שסין עשתה ללא ספק. קצירת אבריהם ללא הסכמתם, לצעד הבא
צעד נוסף שהופך קל מדי ומפתה הוא לעבור , את אברי האסירים שהוצאו להורג ללא הסכמתם

, הומניזציה-שנעשתה להם דה, חסרי הגנה, מושמצים, ר אבריהם של אסירים אחריםמשם לקצי
יהיה אשר , אנו מפצירים בפני ממשלת סין. בייחוד כשאפשר לעשות מכך כסף טוב, ללא הסכמתם

לבנות קווי , "פאלון גונג"יהיה מה שהם חושבים על מסקנותינו בנוגע לקציר איברים ממתרגלי 
  .רות הקלושה ביותר של קציר איברים ללא הסכמהולו כנגד האפש, הגנה

  
  כל האמור לעיל מוגש בכל הכבוד הראוי

  

  

____________________________________  

  דייויד מאטאס דייויד קילגור

  2007 ינואר 31אוטאווה 
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