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Since the occupation of Xinjiang by the Manchu Empire and its
formal annexation in 1949 by Mao Zedong, the leader of the Chinese
revolution, many challenges and tensions have arisen between the
government and the Muslims of the autonomous region. The fight
against the three demons, namely the fight against terrorism,
extremism and separatism, has increased since 2014. Therefore,
within the framework of the mentioned plan, by adopting the policy of
restricting the rights of the Muslim minority in this region, the
government established ideological and political retraining camps,
which faced a global reflection of the pros and cons. The purpose of
this study is to investigate the practice of governments for and against
the Chinese government plan, which has been done using a
descriptive-analytical method. The results of the study show that the
Chinese government has covered up and abused the rights of the
Xinjiang Muslim minority by covering up and abusing the global antiterrorism plan; The countries that support the plan, in order to
maintain their ties and interests with China, while supporting the plan,
see it as protecting the rights of Muslims, increasing security and
reducing terrorism. Opposition groups, on the other hand, argue that
the Chinese government's policy of reducing terrorist activity has led
to blatant violations of human rights and the rights of Muslim
minorities, especially the Uighurs.
Keywords: Terrorism, Chinese Muslims, Xinjiang, Uighur,
Religious Minorities.
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از زمان تصرف منطقه شينجيانگ توسط امپراتوري منچو و الحاق رسمي رر سما 9191
توسط مائوتسه تونگ ،رهبر انقالب چين ،چالشها و تنشهاي بسيار زياري بمين رولمو و
مسليانان اين منطقه خورمختار ايجار شد و متعاقباً ررجهو اجراي طرح رولمو چمين رر
حجم اين تنشها افزوره شدهاسو .لذا رولو رر چارچوب طرح مذكور ،با اتخاذ سياسمو
محدورسازي حقوق اقليو مسليان اين منطقه ،ارروگاههاي بازآموزي عقيمدت و سياسم
تأسيس نيور كه با انعكاس جهان موافقان و مخالفان مواجه گرريد .هدف پژوهش حاضر،
بررس رويه رولوهاي موافق و مخالف طرح رولو چين بموره كمه بما اسمتفاره از رو
توصيف

م تحليل انجام شدهاسو .نتايج پژوهش نشان م رهد كه رولو چين رر پوشمش

طرح جهان مبارزه با تروريسم و با سوءاسمتفاره از آن ،موجبمان نقمق حقموق اقليمو
مسليانان شينجيانگ را فراهم آوررهاسو؛ كشورهاي موافق اين طرح ضمين حيايمو از
اين طرح ،آن را ررجهو صيانو از حقوق مسليانان ،افزايش امنيمو و كماهش تروريسمم
م رانند .ررمقابل ،رولوهاي مخالف معتقدند كه سياسو اتخماذي رولمو چمين ،ضمين
كاهش فعاليوهاي تروريست  ،منجر به نقق آشمكار حقموق بشمر و حقموق اقليموهماي
مسليان بهويژه ايغورها گرريدهاسو.

کلیدواژهها :تروريسم ،مسلمانان چين ،شينجيانگ ،ايغور ،اقليتهاي دينی.
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مبارزه با سه شيطان ،يعن مبارزه با تروريسم ،افراطگراي و جداي طلب  ،از سا  4199بر
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شينجيانگ 1بزرگترين استان خودمختار چين است که با هشت کشور فدراسيون روسیيه
از شمال ،مغولستان و قزاقسیتان از شیمال بربیی ،قرقيزسیتان و تاجيكسیتان در بیر و
همچنين افغانستان ،هند و پاکسیتان در جنیو بربیی میرز مشیتر دارد .شیينجيانیگ
میتواند پل ارتباطی چين با جمهوريهاي آسياي ميانه و ساير کشیورها در منققی قفقیاز
باشد .تعامالت سياسی دولت چين با مسلمانان استان شينجيانگ بیهعنیوان يی مسیلل
بسيار بحثبرانگيز در اکثر محافل سياسی و نهادهاي حقیوق بشیري در چنید سیال اخيیر
بهويژه از سال  4190تلقی میشود؛ روابط سياسی چیين بیا مسیلمانان اسیتان خودمختیار
شينجيانگ (ترکستان شرقی ی ايغورستان) ،که عمدتا از قوم ايغور هستند ،همواره پرچالش
بودهاست .اکثر مسلمانان چين در اين منققه زندگی میکنند .در گذشته اين منققه جداي
از چين بود ،اما در سال 9880م در دورة امپراتوري منچو ،تحت تصرف امپراطیوري چیين
قرار گرفت ،ولی همچنان مستقل اداره میشد .درنهايت در سیال  9101توسیط مائوتسیه
تونگ ،رهبر انقال چين ،رسما به سرزمين چين ضميمه شد .درحال حاضر ،شينجيانیگ
بهعنوان ي استان يا منققه خودمختار ،تحت نظارت دولت مرکزي چين اداره میشود.
متعاقب تسلط دولت چين بر اين منققه و تمايالت شديد دولت به تصرف منابع بنیی
نفت و گاز و دسترسی به مسير استراتژي جاده ابريشم درجهت تقويت روابیط سياسیی و
تجاري خود با همسايگان ،مورد توجه جدي قرار گرفت .همچنين با ادعیاي دولیت چیين
مبنی بر مبارزه با افراط گرايیی اسیالمی و مبیارزه بیا تروريسیم ،زمينیه اختالفیات حیز
کمونيست با مسلمانان پايهريزي شد و بعدها در قالب حوادث تلخ درگيري و محدودسازي
مسلمانان و محروميت آنها از حقوق اقليتهاي مذهبی ،ارزشها و هنجارهاي اسیالمی،
چهره جديد و ناخوشايندي بهخود گرفت .گرايشهاي استقاللطلبی ،حوادث تروريسیتی و
وقايع متعدد از سال  9111به بعد در مناطق مختلف چين توسط شاخ تروريستی ايغورها،
درقالب حز ترکستان شرقی گسترش يافت .مقابل خشونتآميز دولیت مرکیزي بیا ايین
حوادث بهويژه در سالهاي  4111 ،4118و  4190در کنار جديشدن برنامه جهانی مبارزه
با تروريسم ،باعث شد تا دولت چين اقدامات اساسی و گستردهاي عليه افراطگرايی قومی،
مذهبی و تروريسم با محوريت محدودسیازي و کنتیرل جريیانهیاي اسیالمی در اسیتان
1. Xinjiang
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شينجيانگ طراحی نمايید .در سیال  4917دولیت چیين طرحیی را بیاعنوان «بیازآموزي
حرفهاي و آموزشی» عليه مسلمانان ايغوري درقالب برنامی جهیانی مبیازره بیا تروريسیم،
افراطگرايی و جدايیطلبی توجيه و اجرا نمود .اجراي اين طرح بیه تأسیيا اردوگیاههیاي
بازآموزي عقيدتی ،سياسی ،شغلی و ايجاد محدوديتهاي بسیيار گسیترده بیر آزاديهیاي
مذهبی و نقض حقوق بنيادين مسلمانان انجاميد .طرح دولت چين با دو رويكرد موافقان و
مخالفان ازطرف دولتها ،نهادهاي حقوق بشري و سازمان ملل متحد مواجه شد.
هدف اساسی اين پژوهش ،توصيف و تحليل چالشهاي دولت چیين بیا مسیلمانان در
شينجيانگ ناشی از اجراي برنام چندبعدي مبارزه با تروريسم در ظیاهر امیر و در عمیل،
اعمال محدوديتهاي شديد بر حقوق اقليت مذهبی مسلمان است؛ لذا اين پرسش مقیرح
میشود که داليل دولتهاي موافق و مخالف سياستهاي دولت چين نسبت به مسلمانان
شينجيانگ چيست؟ فرض بر اين است که سياستها و اقدامات دولیت چیين نسیبت بیه
مسلمانان شينجيانگ از منظر دولتهاي مخالف ،بهدليل سوءاسیتفاده از طیرح مبیارزه بیا
تروريسم و رشد افراطگرايی مذهبی ،مغاير حقوق اقليتهاي مذهبی است؛ ازسوي ديگیر،
بهزعم دولتهاي موافق ،سياستهاي دولت چين درقبال مسلمانان اين منققه در مبارزه با
تروريسم ،موجب افزايش امنيت و رفاه مسلمانان و کیاهش انديشیههیاي افیراطگرايیی و
گرايشهاي تروريستی شدهاست .اين نوشتار ،به موضیوعاتی چیون جايگیاه مسیلمانان در
چين ،ريشه اختالفات اين دولت با مسلمانان ،سياستهاي اتخاذي دولت چين درخصوص
مسلمانان منققه شين جيانگ ،تحليل رويكرد دولتهاي مخالف و موافق طرح دولت چين
پرداختهاست.

چين يكی از کشورهايی است که قوميتهاي زيادي دارد .براساس گزارشهیاي رسیمی
ارائه شده بیه نهادهیاي حقیوق بشیري سیازمان ملیل متحید( ،)CERD, 2019, P. 3-4
 51قوميت محلی و ملی در اين کشور فعال هستند .قوم اصلی در چين «هان» نام دارد و
اصالتا چينی خوانده میشود .جمعيت مسلمانان در کل سرزمين چين بين  51تا  71ميليون
نفر تخمين زده میشود .اکثر مسلمانان در استان شينجيانیگ زنیدگی مییکننید .اقليیت
مسلمان اين کشور ،حدود  91فرقه هستند که عبارتند از :اقوام خويی ،ايغور ،قیزاق ،تاتیار،
ازب  ،ساالر ،دانگ جيانگ ،بائوآن ،قرقيز و تاجي  .خويیها بيشیترين تعیداد مسیلمان و
ايغورها دومين اقليت مسلمان هستند .مسلمانان حدود دو درصد از جمعيت چين را تشكيل 741
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میدهند(وزارت امور خارجه ،9918 ،ص.)90 .
در اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم ميالدي و همزمان با حاکميت سلسیله سیامانيان
( ،)801-111اسالم در منققه شينجيانگ گسترش يافت و مردم ايغیور بیه آيیين اسیالم
درآمدند .استان خودمختار شينجيانگ تقريبا معیادل سیرزمين ايیران و يی ششیم کیل
مساحت چين واقع در بر اين کشور است که جمعيتی حدود  91ميليون نفر دارد .بافیت
جمعيتی استان شينجيانگ متشكل از  05درصد ايغور 01 ،درصد قوم چينی هان و مابقی
از ساير اقوام است .قوم مسلمان ايغور اين منققه را ايغورستان يا ترکستان شرقی ناميدهاند
و دولت چين ماندارين ،آن را شينجيانگ (يعنی تبعه ،سرزمين و مرز جديد) میخواند .اکثر
قاطع مسلمانان اين استان ،سنی مذهب هستند (حدود  11درصد) و در مرکز ايین اسیتان
(ارومچیی) و سییاير شییهرها پراکنیدهانیید .ايغورهییا در کشیورهاي قزاقسییتان ،قرقيزسییتان،
ازبكستان ،ترکيه و بيره نيز زندگی میکنند(گلدنی ،9985 ،ص75 .؛ امام ،9917 ،صص.)95-91.
در لغتنامه دهخدا از ترکستان شرقی و ايغور نام برده شدهاست:
ترکستان چين سرزمين وسيعی است که در مغر چیين قیرار دارد .ايغیور (ايغیور ،ايغیر،
ايغورها) قوم آسيايی تر نژاد که اولبار در قیرن هفیتم میيالدي در اطیراف رود جيحیون
سكنی گزيدند و اهميت يافتند .چندين شهر بنا کردند که ازجملیه قراقیوروم اسیت .ايغورهیا
بهسرعت قلمرو خود را بسط دادند و در اوايل قرن هشتم ،تمام مغولستان را از دست سلسیله
تانگ خارج نمودند و مملكتی تأسيا کردند که از  705تیا  851م دوام يافیت .سیپا بیه
ترکستان شرقی و به قسمتهايی از سرزمين ايالت کنونی شينجيانگ مهیاجرت کردنید .در
آنجا مملكت ديگري تأسيا نمودند که در قرن  99م مقهور مغولها گرديدند .امروز قسمت
زيادي از سكن شينجيانگ به زبان ايغوري تكلم میکنند و ممكن است از اعقیا ايغورهیا
باشند(دهخدا.)9 :9911 ،

ايغورها در اثر همجواري با جاده ابريشم و ارتباط با مسلمانان ،بهتدريج از قیرن دهیم
ميالدي به دين اسالم روي آوردند و بيشتر آنها تیا قیرن شیانزدهم بیهعنیوان مسیلمان
شییناخته شییدند .اسییالم از آنزمییان نقییش مهمییی در فرهنییگ و هويییت ايغییور ايفییا
کردهاست(مرادزاده9984 ،؛ عباسی و خسروي ،9918 ،صیص .)51-49 .گزارشهاي اخيیر حقیوق
بشري حاکی از آن است که جمعيت مسلمانان ايغوري که در کانون اقیدامات چیين قیرار
گرفتهاند ،جمعيتی حدود  99ميليون نفر را شامل میشوند(.)Wye, 2018, P.2امور دينی،
بهويژه دين اسالم ،تحت نظارت و کنترل سازمان امور اديان چين و مبتنی بر سياستهاي

 -3ريشه اختالفات دولت چین با مسلمانان شینجیانگ (قوم ايغور)

اقدامات اخير چين بهويژه از سال  4197با اعمال محدوديتهايی بر مسیلمانان در اسیتان
شينجيانگ ،به واکنشهاي جامعه جهانی انجاميدهاست .در کنكاشیی مختصیر مییتیوان
ريش اقدامات چين را در بستر تاريخی و اختالفات ديرين دولت با مسلمانان ايغور و ادعاي
تاريخی آنان بر اين منققه جستجو نمود .بهنظر میرسد ايغورهاي مسلمان درطول سالها
تعامل ،کنش و واکنشهاي متعدد ،سياستهاي دولت سوسياليستی ی کمونيستی چیين را
نپذيرفتهاند؛ دولت چين نيز پذيراي اين قوميت ،با فرهنگ و باورهاي متفاوت نبودهاسیت.
هرچند دولت چين با اعالم استقالل نسبی درقالب «منقق خودمختار» تالش نمود از اين
تنشها بكاهد ،اما ظاهرا اين استقالل نسبی با ايجاد مشكالتی ديگر ،به اعمیال مقیررات
سختگيرانه و محدويتهاي گستردهاي بر اين قوم و بروز چیالش نقیض حقیوق بشیر در
سقح جهانی منجر شد .چگونگی برخورد دولت چين با اقوام مسلمان را مییتیوان در سیه
دوره توصيف نمود:
الف) قبل از انقال فرهنگی :اعالم استقالل ترکستان شرقی (ايغورستان مسلمان) در
سالهاي  9199و  9100با هدايت و مديريت ايغورهیا و سیرکو گسیترده آنهیا توسیط
دولت چين.
) دوران انقال فرهنگی (از  9101تا  :)9171سياستهاي سختگيرانه و مبارزههاي
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حز کمونيست است؛ دولیت مرکیزي عامدانیه بیهدنبیال عرضیه يی اسیالم بییخقیر و
مسالمتآميز با تفكرات حز حاکم کمونيست بودهاست .بهعبارتی ،حكومت چين درپی ارائ
اسالمی شبيه اندونزي و يا مالزي ،براي مسلمانان چين است(پايگاه خبري حوزه .)9911 ،
بافت جمعيتی مسلمانان با محوريت قوم ايغور در منققه شينجيانگ را میتوان به سه
دسییته تقسییيم کییرد -9 :مسییلمانان عییادي کییه مقییابق آيییين اسییالمی و در رويكییردي
مسالمتآميز با چينیها و ساير اقوام درحال زندگی هستند؛  -4جدايیطلبانی که بیا توجیه
به ريشههاي تاريخی و قومیشان ،ادعاي استقالل اين منققه و جدايی از چیين را دارنید؛
 -9گروههاي تروريستی تحت حمايت برخی از دولتهیا کیه درقالیب «حیز ترکسیتان
اسالمی» در داخل و خارج از چين فعاليت دارند و همكاريهاي گستردهاي با گیروههیاي
القاعده و طالبان در افغانستان و داعش و گروههاي تكفيیري در سیوريه داشیتهانید و بیه
«داعشهاي چينی» معروفاند .اين گروه ازسوي آمريكا و انگليا در فهرست گروههیاي
تروريستی قرار گرفتهاند.
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ضییددينی بییين سییالهییاي  9151تییا  ،9171تبليییح حییز کمونيسییت تحییت رهبییري
«جيانگزمين» 1،ممنوعيت فعاليتهاي مذهبی ،اعمال محیدويتهیاي فیراوان ،سياسیت
چينیسازي حداکثري مسلمانان ،آزار و شكنجه مبلغان دينی ،تغيير بافت جمعيتی و انتقال
«قوم هان» به استان شينجيانگ و اعمال سياستهاي ترويج وحدت فرهنگی چينی.
ج) دوران بعد از انقال فرهنگی (از  9181به بعد) :سياست منعقف و اعقاي استقالل
و آزادي مذهبی بيشتر ،رويكرد ليبرالی ،نگرش توسعهمحور ،دلجوبی از خسارات وارده به
مسلمانان ،تأسيا مساجد و مراکز مذهبی ،رونق اقتصادي ،آزادي فعاليتهاي مذهبی تیا
زمانی که ابتشاشات جدايیطلبانه از سال  9111آباز شد.
در دورة سوم ،با رشد گرايشهاي استقاللطلبی و افراطگرايی که منجر به تنشهیايی
از سال  9111تا  4190شد ،شاهد افزايش تظاهرات ،اعتصابات ،وقايع تروريسیتی ،اعیالم
موجوديت «حز تروريستی ترکستان شرقی» ،تأسيا «کنگرة جهانی ايغورها» در آلمان
و رفتار خشونت آميز دولت چين هسیتيم .لیذا در ايین دوره ،مسیلمانان ايغیوري بيشیترين
تنشها را با دولت پيدا کردند .دولت چين بیا بازگشیت بیه سياسیت سیختگيرانی دوران
انقال فرهنگی ،سياست چينیسازي کامل قوم ايغور و ساير مسلمانان را درپيش گرفیت؛
همچنين سياست جديد مبارزه با سه شر يا سه شيقان يعنیی «تروريسیم ،افیراطگرايیی و
استقاللطلبی» 4را آباز نمود.
بههمين منظور و درجهت اجراي برنامه و سياست مذکور ،قانون مبارزه با تروريسم در
 47دسامبر  4195در مجلا ملی چين به تصويب رسيد و با ارائی تعريیف گسیتردهاي از
«تروريسم» و «فعاليتهاي تروريستی» در ماده  ،999محدوديتهاي آزادي رفیتوآمید و
اعتقادات مذهبی را ايجاد کرد .همچنين آييننام اجرايی خاصی توسط منققه خودمختیار
شينجيانگ با ابتكار حز کمونيست در  1اکتبر  4198به تصويب رسيد و دايرة مبازره بیا
تروريسم را به مبارزه با «افراطگرايی دينیی و قیومی» گسیترش داد .درواقیع بیه موجیب
ماده  90اين آييننامه« ،ارتباط مستقيمی بين اعمال مذهبی ،رشد افراط گرايی و تروريسم
برقرار شد)PCXUA, 2018(».
1. Jiang Zemin
2. Battlingthe'three evil forces':terrorism , religioussextremism and
separatism
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سير تاريخی شكلگيري اختالفات ميان ايندو به تأسيا اولیين جمهیوري ترکسیتان
شرقی در سال  9199بازمیگردد که سال بعد سرکو شد .در سیال  9100شیورش ايلیی
منجر به اعالم دومين جمهوري ترکستان شرقی شد که با کم اتحاد جماهير شوروي در
سال  9101از بين رفت و مجددا چين بر اين منققه مسلط شد .پا از شكلگيري منققه
خودمختار شينجيانگ در سال  ،9155دولت براي از بينبیردن انگيیزة اسیتقاللطلبیی و
برهمزدن ترکيب جمعيتی ،دست به انتقال قوم «هان» به شينجيانگ زد .از دهه  9151تا
 ،9171با افزايش جمعيت «هان» از  7درصد به  01درصد ،تنشهاي قومی تشديد شد .در
اواخر دهه  9151و اوايل دهه  9111بسياري از ايغورها  ،قزاقها و ساير اقليتها از کشور
فرار کردند.
تنش ميان قوم مسلمان و دولت چين با ورود ايغورها بیه افغانسیتان بیراي کمی بیه
شوروي و متقابال کم دولت چين به مجاهدان افغیان درمقابیل شیوروي رنیگ تیازهاي
بهخود گرفت .اين تنش به استان شينجيانگ کشيده شد و درطول دهه  9181و متیأثر از
اين تقابل ،مسلمانان ايغوري چندين تظاهرات عليه دولت چين به راه انداختند .متعاقب آن،
رويه و سياست چين درقبال ايغورها تغييرات عمدهاي کرد و به سمت محدودسازي بسیيار
سخت عليه اين قوم و برخی اقوام نظير قرقيز و قزاق هم پيش رفت کیه بيشیتر درقالیب
نقض آزاديهاي مذهبی و حقوق بشر جلوهگر شد.
اعمال محدوديتهاي بيشتر و عدم اعتماد به قوم ايغور ،باعث تنشها و درگيريهايی
شد که از دهه  9111تا  4190اوج گرفت .در اين دوران ،شیاهد تظیاهرات و برخوردهیاي
شديدي بين طرفين هستيم .فعاليتهاي تروريستی و آشیو از طیرف شیاخه ايغورهیاي
تروريست و جدايیطلب و کشتار قوم هان ،نيروهاي دولتی ،پليا و حتی مسیلمانان زيیاد
میشود و از آنطرف ،دولت چين با اعمیال انیوام محیدوديتهیاي قیومی و میذهبی بیه
خشونت ،مجازات ،سرکو  ،زندان و اعدام دست زد .در اين دوران سخت و پرتنش ،بيشتر
از  51حادثه تروريستی در نقاط مختلف چين اتفاق افتاد که بيشیترين آن در سیال 4190
بود .در سالهاي  4195تا  4197نيز حوادث ديگري رخ داد امیا کمتیر از قبیل بیود .آثیار
تنشها به خارج چين نيز سرايت کرد.
اين برخوردها به سردي تعامالت دولت چين با اين منققه خودمختار از دهه  9111تیا
 4197انجاميد و خصومت ديرينه مبنی بر استقالل و خودمختاري سرزمينی افزايش يافت؛
چرا که قوم ايغور با ادعاي تاريخی حكمرانی بر اين منققه ،خود را مسیتقل از فرهنیگ و
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تمدن چينی و آنها را اشغالگر سرزمين خود میدانند .بهعبارتی ،شايد چين توانسیته باشید
حاکميت خود بر اين منققه را به کرسی بنشاند و بر جسم و خا آنها حكومت کند ،امیا
در تسلط بر روح و قلب آنها ناکام بودهاست .لذا اين دعواي قديمی و تیاريخی همچنیان
باقی ماندهاست و گاهی با چهره جديدي رخ مینمايد.
 -4اهداف دولت چین در رويارويی با ايغورها

با آباز سياست جديد چين عليه مسلمانان در منققه شينجيانگ از سال  4190و شدت آن
در سال  ،4197فرايند چينیسازي حداکثري مسلمانان ايغور در دستور کار حز کمونيست
قرار گرفت؛ اين سياست و طرح جديد دو هدف کوتاهمدت و بلندمدت را دنبال مینمايد:
 )1-4اهداف کوتاهمدت
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اهداف کوتاهمدت دولت چين در اتخاذ سياستهاي انقباضی عليه مسلمانان و ايغوريهاي
سیاکن شییينجيانییگ عبارتنیید از :خشییكاندن ريشییههییاي تروريسییم ،سییرکو و نییابودي
فعاليتهاي تروريستی هدايتشده ازطرف حز ترکستان شرقی که مورد حمايت بازيگران
خارجی هم هستند؛ از بين بردن انديشهها و فعاليتهاي جدايیطلبی در داخیل و خیارج از
کشور؛ ريشهکن کردن انديشهها و عقايد متعصبانه ،افراطگرايی و تكفيري.
 )2-4اهداف بلندمدت

دولت چين در سياست «مبارزه با سه شيقان» اهداف بلندمیدتی را نيیز دنبیال مییکنید.
چينیسازي مسلمانان ،پرورش نسل جديدي از مسلمانان با رنگ و بوي فرهنیگ و زبیان
چينی ،پرورش مسلمانانی عادي و بیخقر و ساکت ،استحاله در فرهنگ و تمیدن چينیی،
ازبين بردن قوميتگرايی ،تأکيد و تمرکز بر سياست وحدت ملی و يكپارچهسیازي ملیت و
نابودي يا کمرنگ نمودن تدريجی فرهنگ و ارزشهاي اسالمی اهداف بلندمدت موردنظر
دولت چين هستند.
 -5سیاستهاي اتخاذي دولت چین نسبت به مسلمانان شینجیانگ
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با پذيرش اينکه کشمكشها بين ايغورهاي مسلمان سیابقه تیاريخی و ديرينیهاي دارد و
همواره در دورههاي مختلف منشأ بحرانهايی براي دولت چين شدهاست ،ايین دولیت بیا
ارائ طرحی اساسی در سال  4195و اجراي عملی آن در سال  4197،تصميم گرفتهاسیت
که اين موضوم را بهزعم خود براي هميشه حل کند .سياست و طرح جديد دولیت عبیارت
است از« :چينیسازي مسلمانان با تمرکز بر قوم ايغیور» و در رويكیردي حیداقلی تبیديل

 )1-5تأسیس اردوگاههاي بازانديشی عقیدتی ،سیاسی و حرفهاي

دولت چين بهطور علنی از  45ژانويه سال  4198فرستادن مسیلمانان بیه «اردوگیاههیاي
بازآموزي اجباري» را آباز نمود .اين اردوگاهها تحت شرايط ويژه و بیا سيسیتم حیاکم بیر
زندانها مديريت میشوند .براساس گزارشها ،اسناد ،فليمهیا و مصیاحب افیراد بازداشیت
شده ،که مبناي ققعنامههاي حقوقی بشري نيز قرار گرفتهاسیت ،بیا ايجیاد بیيش از 911
اردوگاه ،بيش از ي ميليون مسلمان در اين اردوگاهها مورد بازآموزي عقيدتی و سياسیی
قرار گرفته بودند .با انتشار «اسناد شينجيانگ» دولت چين به اجبار با اعتیراف بیه وجیود
چنين اردوگاههايی ،آنها را صرفا محلی براي بازآموزي شغلی و نیه شیكنجه و بازداشیت
معرفی کرد.
افرادي به اردوگاه فرستاده میشوند که حز کمونيست چين تشیخيص دهید کیه بیا
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آن ها به مسلمانان عادي و شهروندان خو و مقيع و در رويكرد حداکثري آرمانگرايانیه،
بهدنبال چينیسازي آنان است.
سياست و طرح جديد چين درقالب مبارزه با سه شيقان ،طراحی و توجيیه شیدهاسیت.
چين با درپيش گرفتن اين خطمشی ،بهدنبال رسيدن به چندين هدف بود کیه در مباحیث
پيشين در قالب اهداف کوتاهمدت و بلندمدت بيان شد .اما اين طرح ،قالبها و رويیههیاي
مختلفی دارد که با ترکيبی از مبارزه با تروريسم ،افراطگرايی ،جدايیطلبی (جنبه مثبت) از
ي طرف و نقض حقوق بشیر (جنبیه منفیی) ازطیرف ديگیر همیراه شیدهاسیت .درواقیع
سياستمداران چين با استفاده از موقعيت مناسب مبارزة جامع جهانی با تروريسم ،ضیمن
اقدام عليه فعاليتهاي تروريستی ،هدف پنهیان خیود ،چينییسیازي مسیلمانان ،را دنبیال
میکند .بعد از يازدهم سپتامبر  4199و مشخصشدن اينکه بيست نفر از زندانيان زنیدان
گوانتانامو ايغوري هستند ،دولت چين به بهانه مبارزه با تروريسم ،مسلمانان ايغیور را میورد
تاختوتاز قرار داد.
طرح و سياست چين درقبال مسلمانان با تمرکز بر قوم ايغور ،قزاق و قرقيز بیا توجيیه
«مبارزه با سه شيقان» که منشأ چالشهاي حقوق بشري است ،براساس اسیناد 011گانی
فاششده ،معروف به «اسناد شينجيانگ» ( )Ramzy & Buckley, 2019بود که در سال
 4191توسط يكی از منیابع داخلیی حیز کمونيسیت بیه نيويیور تیايمز ارسیال شید؛
گزارشهاي مستند نهادهاي حقوق بشري و برخی دولتهاي بربی داراي ابعاد ،اشیكال و
روشهاي متنوم و متعدد ذيل است:
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يكی از مصاديق سهگانه شيقانی مرتبط میباشند و شامل همه سنين اعم از کودکان نيیز
میشود .در اين اردوگاهها اقدامات مختلفی نظير بازداشت ،کار اجباري ،حیبا ،بیازجويی،
آموزش زبان چينی ،آموزش حرفه ،فرهنگ چينی و آموزههاي کمونيستی ،شسیتوشیوي
مغزي ،بازآموزي عقيدتی و سياسی ،کنترل و نظارت پليسی و امنيتی صورت میگيرد .دورة
اردوگاه معموال ي سال و حتی بيشتر طول میکشد .بعد از گذراندن آن نيز ،افیراد کیامال
تحت کنترل هستند و يا در يكی از کارخانهها و شرکتهاي توليد کاالي چينیی مشیغول
کار میشوند و حق خروج از آنجا را ندارند.
 )2-5تخريب مساجد و مراکز مذهبی

تصاوير ماهوارهاي نشان میدهند که درطول اجراي ايین سياسیت ،بیيش از  41مسیجد،
مراکز مهم مذهبی ،بافت سنتی و مذهبی شهرهاي استان شينجيانگ تخريب شدهاست.
 )3-5تأسیس مدارس شبانهروزي چینی
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دولت چين با هدف مهندسی فرهنگی و تغيير سنتها و باورهاي مسلمانان و پرورش نسل
جديد مقابق آيين چينی ،مدارس شیبانهروزي اجبیاري رايگیان بیراي کودکیان مسیلمان
تأسيا نمودهاست .برنامه درسی و آموزشی اين مدارس بهمانند قوم هان ،چينی و انجیام
هرگونه رفتار و اعمال مسلمانی ممنوم است .اين اقدام با هیدف بیازآموزي و جیدا کیردن
کودکان از ريشه هاي فرهنگیی و دينیی اقليیت مسیلمان ايغیور صیورت مییگيیرد .ايین
دانشآموزان هر دو هفته ي بار میتوانند خانوادههاي خود را مالقات نمايند.
 )4-5به کارگیري اجباري مسلمانان در شرکتها و کارخانههاي چینی

بسییياري از بازداشییتشییدگان بعیید از اتمییام دورة بییازآموزي ،مجبییور بییه کییار در يكییی از
شرکتهاي تجاري ،کارخانهها و مؤسسههاي توليدي چين با حقوق ماهانیه حیداکثر 451
دالر هستند و حتی برخی از آنها حق خروج و ارتباط با دنياي خارج را ندارند.
 )5-5تعطیلی مناسبتها و مراسمهاي مذهبی
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اجراي بسياري از احكام اسالمی در مألعام و استفاده از عبارات اسالمی در کوچیه و بیازار
ممنوم است .نماز جماعت بسيار محدود و با ترکيب کهنساالن برگزار مییشیود و امامیان
جماعت بايید اسیامی شیرکت کننیدگان در نمیاز را بیه پلیيا اعیالم نماينید .بسیياري از
اعمال مذهبی و قومی میتواند در رديف رفتارهاي «افراطگرايانه» تفسير و بهشدت با آن
مخالف شود.

 )6-5حذف شعائر و نشانهاي اسالمی

دولت چیين اکثیر نمادهیا و نشیانهیاي اسیالمی را از شیهرها و امیاکن میذهبی حیذف
نمودهاست؛ (مثل حذف ستاره و هالل از سر در مساجد) عالئم و تصاوير مذهبی در زندگی
مردم ديده نمیشود .استفاه از ريش بلند براي مردان يا حجیا خیاص و کیامال پوشیيدة
اسالمی براي زنان ممنوم شدهاست.
 )7-5اعمال محدوديتها و سلب آزاديهاي مذهبی

دولت چين با ادعاي مبارزه با افراطگرايی و خشكاندن ريشیههیاي تروريسیم و تعصیبات
مذهبی و قومی ،بيشتر فعاليتهاي مذهبی اعیم از مناسی میاه رم یان و حیج ،مراسیم
سوگواري يا اعياد مذهبی را محدود نمودهاست.
 )8-5استفاده از سیستمهاي هوشمند پیشرفته در کنترل شهروندان ايغوري

 )9-5بازگرداندن اجباري پناهجويان يا مقیمان ايغوري در خارج از کشور

چين با اعمال فشار به کشورهاي همسويی چون کامبوج ،تايلند ،مالزي ،قزاقستان ،عیراق،
قرقيزستان ،ازبكستان ،مصر ،افغانستان ،اندونزي و بيره ،آنیان را مجبیور بیه بازگردانیدن
ايغورهاي فراري و پناهنده میکند.
 )11-5بازداشت ،شکنجه ،حبس و اعدام

بسياري از ايغورها ،قزاقها ،قرقيزها و ساير مسلمانان قومی تر تبار و همچنين برخیی از
اتبام خارجی با اتهام جدايیطلبی ،آشو گیري ،نقیض امنيیت ملیی ،خيانیت بیه کشیور،
فعاليتهاي تروريستی و افراطگرايی ،بدون رعايت تشريفات دادرسی عادالنیه و خیارج از
نظارت بينالمللی و عدم پاسخ به نهادهاي حقوق بشري بازداشت ،شیكنجه ،حیبا و يیا
اعدام شدهاند.

ينجيانگ
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ققع ارتباط ايغورها با خارج از کشور اعم از منع مكالمه و اعمال فيلترينگ اينترنت ،جمع-
آوري اطالعات کامل افراد و ثبت در پايگاههاي اطالعاتی ،انجام آزمايشهیاي انگشیت-
نگاري و  ،DNAنصب دوربين در کلي مكانهاي شهر حتی منیازل ،نصیب برنامیههیاي
جاسوسی در گوشیهاي موبايل ،کنترل و بارزسی در هرجاي شیهر ،اسیتقرار پايگیاههیاي
پليا ،نصب کد  QRبر در خانهها و آپارتمانها که پليا بهراحتی میتواند تصاوير ساکنان
را ببيند ،گوشهاي از کنترلهاي هوشمند و سيستمی حاکميت عليه اقليیت ايغیوري در داخیل و
خارج از کشور است(.)Global Information Society Watch, 2019, P.3-6
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 )11-5نظامیسازي و امنیتینمودن استان شینجیانگ

پا از ورود چن کوانگو ،1دبير تندرو حیز کمونيسیت در اسیتان ،از سیال  4191تعیداد
نيروهاي نظامی و پايگاههاي پليا در اين استان چندين برابر شدهاسیت .کليیه اقیدامات
مذکور تحت لواي برنامه مبارزه با تروريسم ،افراطگرايی و جدايیطلبی توسط دولت چیين
بدون توجه به فشار جامعه بينالمللی و نهادهاي حقوق بشري انجام میگيرد که در کیم و
کيف آ ن ،بين دولت چين و مخالفان اين طرح اختالفات اساسیی وجیود دارد و منجیر بیه
موضعگيريهاي موافق و مخالف ميان دولتها و مراجع حقوق بشري شدهاست.
 -6موافقان و مخالفان سیاستهاي دولت چین در شینجیانگ
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سياستها و اقدامات دولت چين در استان شينجيانگ عليه مسیلمانان در عرصیه ملیی و
بينالمللی ،با واکنشهاي متفاوتی روبرو شدهاست .برخی موضعگيريهیا بیا انگيیزههیا و
اهداف مختلفی توأم بودهاند .علیربم تنوم واکنشها ،میتوان آنهیا را ذيیل دو رويكیرد
کلی بازخوانی کرد -9 :رويكرد مخالفان  -4رويكرد موافقان.
 )1-6رويکرد مخالفان

دولتهاي مختلفی بهصیراحت بیا سياسیتهیاي اتخیاذي دولیت چیين عليیه مسیلمانان
شينجيانگ مخالفت کردهاند .در اين رويكرد ،دولتهاي مخالف ضمن تأييد فعاليیتهیاي
ضدتروريستی دولت چين و با استناد به گزارشهاي حقیوق بشیري و «اسیناد  011گانی
فاششدة حز کمونيست چين» ( )Ramzy & Buckley, 2019اعتقاد دارند که مقامیات
پكن در ساي توجيه مبارزه با تروريسم ،اهداف پنهانی را هیم دنبیال مییکننید و رويكیرد
مبارزه با افراطگرايی و تروريسم اساسا پوششی براي چينیسازي مسلمانان است؛ اقدامات
اتخاذشده بسيار فراتر از مبارزه عليه فعاليتهاي تروريستی بوده و ابلب منجیر بیه نقیض
حقوق بنيادين اقليت مسلمان بهويژه ايغورها شدهاست .البتیه برخیی از ايین طيیف ،نظيیر
آمريكا و ترکيه ،ضمن محكوم نمودن اقدام دولتمردان چين ،بیهدنبیال تیأمين اهیداف و
ابراض تجاري و سياسی خود نيز هستند .کشورهايی که دفیام از حقیوق بشیر را يكیی از
دبدبههاي اصلی شهروندان خود و ساير ملتها میدانند و نسبت به نقض حقوق بشر در
هر جايی از دنيا واکنش نشان میی دهنید ،بیه برنامیه و سياسیت چیين انتقیاد نمیودهانید.
1. Chen Quanguo.

در  8جوالي  49 ،4191کشور اروپايی و ژاپن 9با ارسال بياني مشترکی به شوراي حقیوق
بشر سازمان ملل و کميسارياي عیالی حقیوق بشیر سیازمان ملیل ،از چیين خواسیتند تیا
اردوگاههاي شينجيانگ را تعقيل کند و ضمن انتقاد شديد از نقیض حقیوق بشیر و ابیراز
نگرانی از نظارت وسيع و سرکو  ،خواستار پايان دادن به بازداشتهاي گستردة مسلمانان
شیدند( .)Human Rights Council, Letter of 23 states, 2019در ادامیه بیه مواضیع
برخی دولتهاي مخالف اين سياست اشاره میشود:
 )1-1-6آمریکا

 .9کشورهاي ام اکنندة بيانيه مشتر  :کانادا ،ژاپن ،اياالت متحیده ،اسیتراليا ،نيوزيلنید ،اتیريش ،بلژيی  ،انگلسیتان ،آلمیان،
فرانسه ،اسپانيا ،دانمار  ،استونی ،فنالند ،ايسلند ،ايرلند ،لتونی ،ليتوانی ،لوکزامبورگ ،هلند ،نروژ ،سوئد و سوئيا.
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مقامات و نهادهاي متعدد آمريكايی ،در حجمی گسترده ،نسبت به اقدامات چين عليیه
مسلمانان از سال  4198به بعد واکنش نشان دادهاند .عالوهبر عامل حقوق بشیري ،دليیل
عمدة اين واکنشها بيشتر به جنگ سياسی ،تجاري و رقابتهاي قدرت در عرصه جهانی
بازمیگردد؛ دولت آمريكا با دستاويز قراردادن مسلل مسلمانان در تالش است توازن قدرت
در جهان را به سود خود حفظ نمايد .در اين ارتباط ،مهمترين اقدام کنگرة آمريكا تصويب
«قانون سياستهاي حقوق بشر ايغور» در  99سپتامبر  4191توسط مجلا سنا به اتفیاق
آرا()The U.S. Senate, 2019و در تییاريخ  9دسییامبر  4191بییاعنوان «قییانون 4191
ايغورها» توسط مجلیا نماينیدگان بیا  017رأي موافیق و تنهیا يی رأي مخیالف بیود
(.)The U.S. House of Representatives, 2019
در اين قانون ،ضمن محكوم کردن فعاليتهاي چين نسبت به مسلمانان و مغیايرت و
نقض آشكار و هدفمند آن با موازين حقوق بشري ،از رئياجمهور آمريكا خواسته شده بود
که تحريمهايی عليه مقامات سياسی چين اعمال نمايد .بهمنظور اجراي اين قانون ،وزارت
خزانهداري آمريكا به دستور ترامپ ،دبيرکل حز کمونيست چين در استان شينجيانگ و
 48شییرکت معییروف تجییاري چییين را تحییريم کییرد؛ آنییان بییا در اختيارگذاشییتن وسییايل
محدودسازي مسلمانان ازقبيل دوربين ،موبايل ،نرمافزار ،ابزارهاي پيشرفته هوشمند و بيره
با دولت چين همكاري داشتند و ايغورها را به اجبار در توليید کاالهیاي چينیی بیا حقیوق
حداقلی در کارخانهها به کار گرفته بودند .در آخرين قانون مرتبط با حمايیت از مسیلمانان
شينجيانگ ،کنگره امريكا در سال  4141قانون ديگري تصويب نمود و ضمن محكوميت
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مجدد اقدامات دولت چين عليه مسلمانان به دليل نقض آشكار حقوق اقليت مذهبی مسلمان،
بسياري از مقامات حز کمونيست چين را تحريم کرد(.)USA. Congress, 2020
 )2-1-6ترکیه
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در سال  4191ترکيه بهعنوان اولين و تنها کشور مسلمان با اشتراکات قومی ،نیژادي،
اسالمی با اقليت مسلمان ايغوري ،بهطور علنی سياستهیاي چیين نسیبت بیه مسیلمانان
ايغوري را مورد انتقاد قرار داد .بسياري از ايغورها در اين کشور مقيم يا پناهنیده شیدهانید.
گزارش هاي رسمی و بيررسمی متعددي ازسوي مقامات ترکيه و نهادهاي حقیوق بشیري
در اين کشور در حمايت از مسلمانان ايغوري منتشر شدهاست .حامی آکسوي ،1سیخنگوي
وزارت خارجه ترکيه ،مواضع رسمی دولتاش را اينگونه مقیرح نمیود« :سياسیت جیذ
سيستماتي مقامات چينی نسبت به تر هاي ايغور شرمآوري بزرگی براي بشريت است»
و «اعالن رسمی سياست يكسانسازي زبانی و دينی در اکتبیر  ،4197نمونیه جديیدي از
اقدامات چين براي از بين بردن هويت قومی و دينیی تیر هیاي ايغیور و ديگیر جوامیع
مسلمان در اين کشور است)Anadolu Agency, 2019, P.1(».
 )2-6رويکرد موافقین

روي موافقين سياستهاي دولت چين درمقابل مسلمانان شیينجيانیگ عمیدتا بیر محیور
روابط و تعامالت حسن اين دولتها با دولت چين اتخاذ میشود .اين دولتها ،سياسیت و
اقدامات دولت چين را مقابق با موازين حقوق بشري و درجهت حمايت از مسلمانان ،ارتقا
سقح زندگی و رفاه و امنيت آنان تلقی مینمايند.
 )1-2-6دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی

شوراي وزيران امور خارجه سازمان کنفرانا اسالمی در تاريخ  9و  4مارس  4191در
ابوظبی ،در کمال تعجب کشورهاي بيراسالمی ،رفتار دولت چين نسبت بیه مسیلمانان را
طی صدور ققعنامهاي تحیت عنیوان «حفیظ حقیوق جوامیع و اقليیتهیاي مسیلمان در
کشورهاي بيرع و» با توجيه مبازره با تروريسم تأييد نمیود و از تیالش جمهیوري خلیق
چين در مراقبت از امنيت و رفاه شهروندان مسلمان خود استقبال کرد و مشتاقانه خواسیتار
همكاريهاي بيشتري بين سازمان و جمهوري خلق چين شد(.)OIC, 2019, P.6

1. Hami Aksoy.

 )2-2-6برخی کشورهای اسالمی و همسو

در پاسخ به بياني  49کشور مدعی نقض حقوق بشر ،در  94جوالي سیال 59 ، 4191
کشور اعم از کشورهاي اسالمی نظير عربستان ،پاکستان و ساير کشورهاي همسو با دولت
چين ،نام مشترکی به شوراي حقوق بشر و کميسارياي عالی حقیوق بشیر سیازمان ملیل
متحد ارسال نمودند و در آن ،از طرح چين تحتعنوان «دستاوردهاي چشمگيیر در زمينیه
حقوق بشر» ،تشكر ،تمجيد و حمايت کردند .در اين بيانيه آمدهاست« :اکنیون امنيیت بیه
شينجيانگ بازگردانده شدهاست و حقوق اساسی انسیان از همی اقیوام در آنجیا صیيانت
9
میشود)Human Rights Council, Letter of 23 states, 2019( ».
 )3-2-6جمهوری اسالمی ایران

موضعگيري ايران درخصوص رفتیار دولیت چیين در دو دوره و بیا دو رويكیرد قابیل
بررسی است:
مراجعییی همچییون آيییتاهلل نییوري همییدانی ،آيییتاهلل مكییارمشییيرازي و آيییتاهلل
صافیگلپايگانی با بيانی محكم ،اقدامات چين عليه مسیلمانان را جنايیتکارانیه خوانیده و
بهشدت محكوم کرده بودند .رئيا وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مرحیوم آيیتاهلل
هاشمیرفسنجانی نيز ،در خقبههاي نماز جمعه در روز  41تير  9988از سياست سیرکو
مسلمانان بهشدت انتقاد کرده بود .منوچهر متكی ،وزير امور خارجه وقیت ،در سیال 9988
نيز مواضع نگرانکنندة دولت ايران و حمايت از مسلمانان را به اطالم وزارت امور خارجیه
چين رسانده بود (پرسمان ،9919 ،ص.)1-9 .
ب) رویکرد دوم در سال8831

ده سال بعد ،سخنگوي وزارت امور خارجه در پاييز  9918با اتخاذ رويكردي محتاطانه
و بيرمستقيم ،دربرابر مصوب کنگره آمريكا باعنوان «سياست حقوق بشر ايغورها» موضیع
 .9کشورهاي صادرکنندة بيانه« :الجزاير ،آنگوال ،بحرين ،بنگالدش ،بالروس ،بوليوي ،بورکينافاسو ،برونلی ،کیامبوج ،کیامرون،
کومور ،کنگو ،کوبا ،جمهوري دموکراتي کنگو ،جيبوتی ،مصر ،گينه اسیتوايی ،اريتیره ،گیابن ،ايیران ،عیراق ،کويیت ،الئیوس،
موزامبي  ،ميانمار ،نپال ،نيجريه ،کره شمالی ،عمان ،پاکستان ،فيليپين ،روسيه ،عربستان سعودي ،صربستان ،سیومالی ،سیودان
جنوبی ،سريالنكا ،سودان ،سوريه ،تاجيكستان ،توگو ،ترکمنستان ،اوگاندا ،امارات متحده عربی ،ازبكستان ،ونزوئال ،يمن ،زامبيیا،
زيمبابوه و فلسقين».
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الف) رویکرد اول در سال 8811
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مخالف گرفت و تحريم مقامات چينی ناشی از آن را شديدا محكوم کرد (ايرنا 95 ،آذر .)9918
همچنين دولت ايران بيانيه مشتر کشورهاي ع و سازمان کنفرانا اسیالمی در سیال
 4191ارسیالی بیه شیوراي حقیوق بشیر و کميسییارياي عیالی حقیوق بشیر را نيیز ام ییا
کرد(.)Human Rights Council, Letter of 51 states, 2019, P.3
 -7واکنش دولت چین به رويکرد دولتهاي مخالف
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چالشها و تنشهاي بسيار زياد دولت چين در مدت حدود  71سال با مسیلمانان بیهويیژه
ايغورهاي ساکن در منققه شیينجيانیگ و حیوادث تروريسیتی حیز ترکسیتان شیرقی،
موضعگيريهاي چين دربرابر گزارشهاي حقوق بشري و دولتهاي مخیالف را براسیاس
مبارزه با تروريسم پیريزي نمود .لذا چين با معرفی خیود بیهعنیوان يی کشیور قربیانی
تروريسم ،براي حفظ صلح ،ثبات و امنيت شهروندان خود ،ايین حیق را بیراي خیود قائیل
شدهاست تیا اقیداماتی عليیه فعاليیت هیاي تروريسیتی انجیام دهید .دولیت چیين بيشیتر
موضعگيريهاي رسمی و بيررسمی خود را بیر محیور میذکور و مبیارزه بیا سیه شیيقان
«تروريسم ،افراطگرايی و جدايیطلبی» قرار دادهاست.
برخی مواضع و رويكردهاي دولت چين در دفام از سياستها و اقدامات خود نسبت به
مسلمانان شين جيانگ و درمقابل ادعاهاي دولتهاي مخالف از اين قرارند:
اين دولت ،تأسيا مراکز آموزش حرفهاي را درجهت از بينبردن افكیار تروريسیتی و
افراطگرايی مذهبی میداند که کامال مقابق با قیانون اساسیی و میوازين حقیوق بشیري
جهانی است و منكر تمام ادعاهاي مندرج در گزارشهاي حقوق بشري میشود و اقدامات
چين را درجهت حفظ ثبات و امنيت شهروندان مسلمان تلقی میکند(.)CERD, 2019
دولت چين ،توصيهها و سؤاالت مقرحشده ازسوي دولتهاي مخالف ،نهادهاي حقوق
بشري منققهاي و جهانی نسبت به سياستهاي اتخیاذي خیود درخصیوص مسیلمانان را
مغرضییانه ،سياسییی و بيرقییانونی و در تنییاقض بییا شییرايط ملییی و قییوانين کشییورش
میداند(.)Human Rights Council, 2019
همچنين در ي بياني رسمی که به شوراي حقوق بشر و کميسارياي عالی حقوق بشر
سازمان ملل ارسال شدهاست ،دولت چين ضمن تشكر از بياني حمايتی کشورهاي مسلمان
و همسو ،بيانيه کشورهاي بربی و مخالف را سياسی ،خالف واقع و دخالت در امور داخلی
چين میداند و مدعی است که عملكرد چين نسبت به مسلمانان ،مجموعیهاي از اقیدامات

ضدتروريسم و دفع افراطگرايی راديكال است و درحال حاضر ،مردم شیينجيانیگ راضیی
بوده و امنيت و ثبات به اين منققه بازگشتهاست(.)Human Rights Council, 2019
درمجموم ،اين دولت موضعگيري کلي دولیتهیاي مخیالف را مغرضیانه ،متعصیبانه،
خالف واقع و سودجويانه میداند و بر ادعاي خود مبنی بر عدم رخیداد هیي گونیه نقیض
حقوق بشري تأکيد میورزد .دولت چين همواره درخواست دولتهیاي مخیالف و سیازمان
ملل متحد براي سفر به شينجيانگ و بررسی شرايط مسلمانان ايغورو ديگیر مسیلمانان از
نزدي را رد کردهاست و اين موضوم را پيوسته با حق حاکميت و دخالت سايرين در امیور
داخلی خود و عدم همراهی آنان در برنام چين براي مبارزه با فعاليتهاي تروريستی پيوند
زدهاست.
نتیجه
ينجيانگ
سياستهاي دولت چين نسبت به مسلمانان ش 

تحليل رويكرد دولتهاي موافق و مخالف

با اجراي طرح جهانی مبارزه با تروريسم ،دولیت چیين قیدمهیاي میؤثري در ايین مسیير
برداشت و با کنترل مسلمانان ،سياستهاي خود را تنظيم و اجرا نمود .دولت چين با تمرکز
بر استان خودمختار و مسلماننشين شينجيانگ ،اقدامات مختلفی را نسبت بیه مسیلمانان
اين منققه انجام داد .محدودسازي حقوق و آزاديهاي آنان بهويیژه قیوم ايغیور ،تأسیيا
مراکز بازآموزي عقيدتی و سياسی و الزام مسلمانان به يادگيري زبان و فرهنیگ چينیی و
دستکشيدن از ارزشها و موازين اسالمی ازجمل اين اقدامات هستند .چنیين سياسیت و
طرحی منجر به درگيريهاي سياسی و امنيتی دولت چين با مسلمانان شد و حوادث تلخی
نيز در مناطق مختلف چين اتفاق افتاد .حز انحرافی ترکستان شرقی ،بهعنوان ي حز
تروريست جهانی ،با سوءاستفاده از اين شرايط و انجام فعاليتهیاي تروريسیتی ،موقعيیت
مناسبی را دراختيار دولت چين قرار داد تا نهايت بهرهبرداري از آن را ببرد و کليه مسلمانان
را مشمول طرح مبارزه با تروريسم قرار دهد و حقوق اقليت مسلمان اين منققیه را بسیيار
محدود نمايد.
دولت چين ،اکثر مسلمانان بهخصوص ايغورهاي تر تبار را به چشم متهم و تهديدي
جدي عليه وحدت ملی ،امنيت کشور و فرهنگ چينی خود میداند و بیه بهانیه مبیارزه بیا
افراطگرايی مذهبی ،قومی و تروريسم ،هرگونه فعاليت مذهبی مسیلمانان را بنابیه سیليق
خود مصداقی از افراطگرايی دانسته و براي حذف «ويروسهاي آلودة ذهنی» آنها را تحت
برنام بازآموزي سياسی و عقيدتی ،بازداشت ،شستوشوي مغیزي و فراينید چينییسیازي
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قرار می دهد .تخريب آثار فرهنگی اسالمی و حذف نمادهاي اسالمی از زندگی و فرهنیگ
مسلمانان را ريشهکن کردن افراطگرايی مییدانید .درواقیع دولیت چیين درحیال پیرورش
مسلمانانی جديد است که از فرهنگ و آموزههاي اسالمی بهدور باشند ،در فرهنگ چينیی
ادبام شوند تا ديگر افكار و انديشههاي افراطگرايی و تروريستی رشد نكند.
درحالی که برخی از کشورهاي مسلمان و همسوي چين از اين سياسیت دولیت چیين
حمايت نمودهاند ،بسياري از نهادهاي حقوق بشري و دولتهاي مختلف با اجیراي چنیين
طرحی آشكارا اعالم مخالفت کردهاند .عمده داليل مخالفان اين است که علیربم مثبیت
بودن طرح چين در مبازره با تروريسم در عرصه جهانی ،اما رفتیار و رويی دولیت فراتیر از
حقوق بشر و حقوق اقليتهاي مذهبی بودهاست .دولت در پوشش مبارزه با افراطگرايیی و
تروريسم ،در عمل برنامه ديگیري ،يعنیی چينییسیازي مسیلمانان و نیابودي فرهنیگ و
ارزشهاي اسالمی قوم اقليت مسلمان ،را درپیيش گرفتیهاسیت .از ايین جهیت ،سياسیت
اتخاذي چين مغاير با موازين حقوق بشر خوانده میشود.
موافقان که عمدتا دولتهاي اسالمی و همسو با سياستهاي چين میباشند ،معتقدنید
که سياستهاي اتخاذي چين درقبال مسلمانان ،درجهیت حمايیت از حقیوق مسیلمانان و
باعث افزايش رفاه و کاهش تروريسم شدهاست .با تبيين ديدگاههاي موافقیان و مخالفیان
میتوان اينگونه نتيجه گرفت کیه هرچنید کليیت سياسیت اتخیاذي چیين در مبیارزه بیا
تروريسم مثبت ارزيابی میشود ،اما در هر دو ديدگاه افراط و تفريط صیورت گرفتیهاسیت.
قدر متيقن در هردو ديدگاه ،مثبت بودن طرح مبارزه با تروريسم و افراطگرايی قابیل در
است؛ اما مخالفان از اين موقعيت هم سوءاستفاده نموده و با روي افراطی ،ابراض سياسی
و تجاري خود را در ارزيابی سياستهاي چیين دخيیل و موضیوم را بسیيار بیزرگنمیايی
نمودهاند .اما اکثر ادعاهاي آنها در زمين نقض حقوق بشر و حقوق اقليت مسلمان صحيح
بهنظر میرسد .ازطرفی ،کشورهاي مسلمان و ع یو سیازمان کنفیرانا اسیالمی نيیز در
ارزيابی موضوم تفريط نمودهاند ،چرا که با ناديده انگاشتن واقعيت چينیسازي مسلمانان و
نابودي فرهنگ و ارزشهاي اسالمی در شينجيانگ ،اقدام به حمايت از سياستهاي چين
عليه مسلمانان نمودهاند.
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