
 

 

  هاي حقوق بشريِ تعامالت دولت چین چالش
  جیانگ با مسلمانان شین

  1دکتر حسن خسروي

  ۱۹/۰۹/۱۳۹۹: تاریخ پذیرش  ۰۲/۰۵/۱۳۹۹: تاریخ دریافت

  چکیده
نژادي و مذهبی همواره یکی از موضوعات و ، زبانی، هاي قومی حقوق اقلیت

و کشورها به است اي  ملی و منطقه، هاي اساسی در گفتمان حقوق بشر جهانی چالش
متعهد و  رعایت حقوقبراي موجب قوانین اساسی و اسناد جهانی حقوق بشري 

انگ جی خودمختار شین ۀمسلمانان منطق، هاي مهم چین یکی از اقلیت. اند ملتزم شده
دولت در برند.  در تنش به سر میاست که در چند سال اخیر با دولت مرکزي 

هاي  با ایجاد اردوگاه، گرایی برنامه جهانی مبارزه با تروریسم و افراط چهارچوب
اجتماعی ، سلب و محدودیت آزادهاي مذهبی، نسبت به و سیاسی عقیدتیبازآموزي 

نیز در قالب رویکرد ي حقوق بشري نهادها کرده است.ن اقدام ناو فرهنگی مسلما
 ۀهدف عمد. ندا هنسبت به اقدامات چین واکنش نشان دادچالشی حمایتی و انتقادي 

نتایج پژوهش نشان . تحلیلی استـ  بررسی این چالش با رویکردي توصیفی، پژوهش
سیاست تروریسم، سیاست چین در جهت مبارزه با بودن  مثبت رغم بهدهد  می

اجباري فکري و فرهنگی آنان را ۀ استحال، ها سلب آزادي، نناسازي مسلما چینی
این سیاست و رویکرد از منظر نهادهاي حقوق بشري مصداق بارز کند.  میدنبال 

  رود. به شمار مینقض حقوق بشر مسلمانان 
، مسلمانان چین، نهادهاي حقوق بشر، هاي حقوق بشري چالش: واژگان کلیدي

  .یغوروا، جیانگ شین
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  مقدمه
نام دارد » جمهوري خلق چین«ترین کشور جهان که در اصط�ح سیاسی رسمی عنوان  پرجمعیت

جیانگ  به بعد با مسلمانان شین 2014ویژه از سال  )، در چند سال اخیر به10-20: 1377، تائو(
هاي فراوانی قرار گرفته است. بیشترِ  ها و نزاع ن) در مسیر چالش(ترکستان شرقی ـ اویغورستا

اند، اما در سال  تر جدا از سرزمین چین بوده کنند که پیش مسلمانان چین در این منطقه زندگی می
، تحت تصرف امپراتوري چین قرار گرفتند، ولی همچنان این منچو ر دوره امپراتوريمی�دي د 1884

، منطقه رهبر انق�ب چین، تسه تونگ مائو توسط 1949شد. در نهایت در سال  یمنطقه مستقل اداره م
اي  یا منطقهاستان عنوان  جیانگ به طور رسمی به سرزمین چین ضمیمه شد و در حال حاضر به شین

ها  شود. تصرف این سرزمین توسط چینی خودمختار، تحت نظارت دولت مرکزي چین اداره می
جیانگ همچنان براساس  دن چینی بتواند چندان در منطقه نفوذ کند. شینباعث نشد تا فرهنگ و تم

گرایی  هاي بومی، قومی و اس�می استوار است و در فرهنگ و سیاست وحدت فرهنگ و ارزش
دولت چین ادغام نشده است. تمایل شدید چین بر تسلط بیشتر بر این منطقه با هدف احاطه بر منابع 

سو و اصرار  یک مندي از احیاي جاده ابریشم از رب سرزمین چین، و بهرهنفتی و معادن آن در شمال غ
دیگر، در طول حدود هفتاد سال،  مسلمانان بر حفظ یکپارچگی بافت فرهنگی و اس�می خود ازسوي

  هاي فراوانی ایجاد کرده است. چالش
به بعد در  1990ل و بروز حوادث فراوان از سا  هاي تروریستی طلبی، جریان هاي استق�ل رشد گرایش

آمیز  مناطق مختلف چین توسط شاخۀ تروریستی اویغورها در قالب حزب ترکستان شرقی، مقابلۀ خشونت
شدن برنامه  و جدي 2014و  2009، 2008هاي  ویژه در سال دولت مرکزي با این حوادث و مسلمانان به

گرایی قومی،  اي علیه افراط دهجهانی مبارزه با تروریسم، باعث شد دولت چین اقدامات اساسی و گستر
جیانگ طراحی  هاي اس�می در استان شین سازي و کنترل جریان مذهبی و تروریسم با محوریت محدود

را علیه مسلمان در پیش گرفت و » اي و آموزشی بازآموزي حرفه«دولت چین طرح  2107کند. در سال 
طلبی توجیه و اجرا کرد.  گرایی و جدایی راطاین طرح را در قالب برنامه جهانی مبازره با تروریسم، اف

هاي  هاي بازآموزي عقیدتی، سیاسی، شغلی و سلب و محدودیت اجراي این طرح منجر به تأسیس اردوگاه
  هاي مذهبی و نقض حقوق بنیادین مسلمانان شد. بسیار گسترده بر آزادي
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از کشور مواجه  هاي متعددي در داخل و خارج اجراي این طرح توسط دولت چین با واکنش
شد. در داخل به درگیري دولت با مسلمانان و نارضایتی آنان انجامید و در خارج از کشور با دو 

» مغایرت با حقوق بشر«و » انطباق با حقوق بشر«در قالب چالش » انتقادي«و » حمایتی«رویکرد 
شامل نخست  ش: نگرتقسیم است رویکرد قابلدر دو  بیشترگرفته  هاي صورت واکنشمواجه شد. 

عفو غیردولتی مانند نهادهاي حقوق بشري جهانی ، نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد
 و ادیه اروپاحاعضاي ات، لمان، آانگلیسمانند امریکا،  هایی دولت، و بان حقوق بشر دیده، الملل بین

دامات چین را اق ست کهیغورهاوکنگره حقوق بشر امانند  ولتی حقوق بشريدترکیه و نهادهاي غیر
، شامل دولت چین دوم کرده است. نگرشکوم حمشدت  آن را به و دانستهشکار حقوق بشر آنقض 

 هاي همسو پاکستان و دولت و عربستانمانند  هاي اس�می سازمان کنفرانس اس�می و برخی دولت
ي مبارزه با اقدامات دولت چین را موافق حقوق بشر و در راستا، کره شمالی و کوبا، روسیههمچون 

  .دانند می ، صیانت از امنیت و ارتقاي حقوق بشر مسلمانانتروریسم جهانی
آمده در تعامل دولت چین با  هدف اساسی پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل چالش پیش

جیانگ ناشی از اجراي طرح مبارزه با برنامۀ چندبعدي مبارزه با تروریسم در ظاهر  مسلمانان در شین
هاي شدید بر حقوق اقلیت مذهبی مسلمان است. در این راستا، این پرسش  دودیتامر و اعمال مح

جیانگ مغایر یا  شدۀ دولت چین نسبت به مسلمانان شین شود که آیا رویه و سیاست اعمال مطرح می
همسو با موازین حقوق بشر جهانی است؟ فرض بر این است که سیاست اتخاذي دولت چین داراي 

و المللی  گرایی است با موازین بین ت مبارزه با اقدامات تروریستی و افراطرویکردي مثبت به جه
سازي مسلمانان همراه با  دیگر داراي رویکردي منفی است، به جهت چینی یی دارد؛ ازسويهمسو

هاي گسترده و هدفمند که مغایر  ها و محدودیت تخریب فرهنگ قومی و اس�می و اعمال محرومیت
  جهانی و قانون اساسی چین است. با موازین حقوق بشر

گیري موافقان و مخالفان  بر این اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی و تحلیل رویه و موضع
جیانگ در پرتو موازین و اسناد  طرح چالشی دولت چین (دو رویکرد) در قبال مسلمانان منطقه شین

نان در چین، ریشۀ رو موضوع در چند بند از جمله وضعیت مسلما حقوق بشري است؛ ازاین
ها، رویه و رویکرد  گرفتۀ دولت چین علیه آن اخت�فات این دولت با مسلمانان، اقدامات صورت

  شود. موافقان و مخالفان اقدامات چین بررسی می
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  جیانگ وضعیت مسلمانان در منطقه شین. 1
هاي رسمی  رشهاي زیادي را در خود جاي داده است. براساس گزا چین از کشورهایی است که قومیت

-CERD: Chinese Government’s Followشده به نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد ( ارائه

up Response, 2019 ،(56  ،هان«قومیت محلی و ملی در این کشور فعال هستند. قوم اصلی در چین «
میلیون تخمین  0ا ت 50شود. جمعیت مسلمانان در کل سرزمین چین  نام دارد و اصالتاً چینی خوانده می

فرقه  10کنند. اقلیت مسلمانان حدود  جیانگ زندگی می شود. بیشترِ مسلمانان در استان شین زده می
جیانگ، بائوآن، قرقیز و  اقوام خویی، اویغور، قزاق، تاتار، ازبک، سا�ر، دانگهستند که عبارتند از: 

اویغورها دومین اقلیت مسلمان هستند.  وجمعیتی بیشترین تعداد مسلمان از نظر  »خویی«قوم . تاجیک
  ).14: 1368(وزارت امور خارجه، دهند  دو درصد از جمعیت چین را تشکیل میمسلمانان حدود 

 )،840- 999( با حاکمیت سلسله سامانیان زمان  همم و اوایل قرن دهم می�دي و در اواخر قرن نه
استان خودمختار . درآمدنده آیین اس�م گسترش یافت و مردم اویغور ب جیانگ شیناس�م در منطقه 

با  ششم کل مساحت چین واقع در غرب این کشور معادل سرزمین ایران و یک تقریباً جیانگ شین
بافت جمعیت استان . میلیون نفر است که با هشت کشور مرز مشترك داردسی حدود جمعیتی 

. و مابقی از سایر اقوام هستندبوده درصد قوم چینی هان  40، یغورودرصد ا 45داراي  جیانگ شین
یغورستان یا ترکستان وا« یغورهاواز منظر قوم مسلمان ا: شود عناوین مختلفی خطاب میبا این استان 

قاطع  یتاکثر). سرزمین و مرز جدید، یعنی تبعه جیانگ (شین» ماندارین«و از نظر دولت چین » شرقی
و سایر شهرها ) ارومچی( کز این استانو در مر) درصد 99حدود ( مذهب هستند سنی ،مسلمانان
دیگر ترکیه و برخی کشورهاي ، ازبکستان، قرقیزستان، یغورها در کشورهاي قزاقستان. اواند پراکنده

  ).10- 35: 1397، امام؛ 75: 1385، گلدنی( وجود دارند نیز
ن سرزمین ترکستان چی«نامه دهخدا از عنوان ترکستان شرقی و اویغور نام برده شده است:  در لغت

که است نژاد  قوم آسیایی ترك) ایغورها، ایغرر، ایغو( یغوروا. وسیعی است که در مغرب چین قرار دارد
چندین آنان بار در قرن هفتم می�دي در اطراف رود جیحون سکنی گزیدند و اهمیت یافتند.  نخستین

دادند و در اوایل گسترش را سرعت قلمرو خود  هاویغورها ب. شهر بنا کردند که از جمله قزاقوروم است
 تا 745 از که کردند تأسیس مملکتی ساخته و خارج تانگقرن هشتم تمام مغولستان را از دست سلسله 

یانگ ج ینشهایی از سرزمین ایالت کنونی  دوام یافت. سپس به ترکستان شرقی و به قسمت ی�ديم 856
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. شدمقهور مغول قرن سیزدهم می�دي،  در که کردنددر آنجا مملکت دیگري تأسیس . مهاجرت کردند
کنند و ممکن است از اعقاب  م مییغوري تکلّوا به زبان جیانگ شین ۀامروز قسمت زیادي از سکن

  .)1: 1399نامه دهخدا،  نامه، لغت درگاه واژهیغورها باشند (وا
، اغوزخان ،ترك خان. است »کردن مدد و پیوستن هم به« معناي به قدیم ترکیزبان  در اویغور کلمه

اویغورها در اثر همجواري با ). 1338، اهللا فضل( اند را اویغور گفتهها  آن جمع کهاست  داشته پسر نُه
 می�دي به دین اس�می روي آوردند و بیشتردهم از قرن  تدریج ، بهجاده ابریشم و ارتباط با مسلمانان

نقش مهمی در فرهنگ و هویت  اس�م از آن زمان. تا قرن شانزدهم مسلمان شناخته شدندها  آن
 هاي گزارش ). براساس21- 50: 1398، عباسی و خسروي؛ 1382، مرادزاده( اویغور ایفا کرده است
یازده حدود است،   یغوري که کانون اقدامات چین شدهوجمعیت مسلمانان ا، اخیر حقوق بشري
  ).Wye, 2018: 2( میلیون نفر است

براساس  و سازمان امور ادیان چینم تحت نظارت و کنترل ویژه دین اس� در چین، امور دینی به
خطر و  بی یاس�م ۀبه دنبال عرض است و دولت مرکزي عامدانههاي حزب کمونیست  سیاست
 شبیه اس�می ارائه در صدد چین عبارتی، حکومت به است. کمونیست حزب تفکراتبا آمیز  مسالمت
). بافت جمعیتی مسلمانان 2- 3: 1396، گزاري حوزهخبراست ( چین مسلمانان مالزي براي یا اندونزي

) مسلمانان عادي که 1توان به سه دسته تقسیم کرد:  جیانگ را می با محوریت قوم اویغور در منطقه شین
) 2ها و سایر اقوام در حال زندگی هستند؛  آمیز با چینی براساس آیین اس�م و در رویکردي مسالمت

اي تاریخی و قومی، ادعاي استق�ل این منطقه و جدایی از چین را ه طلبان که براساس ریشه جدایی
در » حزب ترکستان اس�می«ها که در قالب  هاي تروریستی تحت حمایت برخی دولت ) گروه3دارند؛ 

هاي القاعده و طالبان در  هاي بسیار زیادي با گروه داخل و خارج از چین فعالیت دارند و همکاري
. این اند معروف» هاي چینی داعش«اند و به  هاي تکفیري در سوریه داشته وهافغانستان و داعش و گر

  اند. هاي تروریستی قرار گرفته گروه از سوي امریکا و انگلیس در فهرست گروه

  )یغوروقوم ا( جیانگ چین با مسلمانان شین هاي دولت اختالف ۀریش. 2
بر مسلمانان در استان  یهای حدودیتاعمال مزمینۀ در  2017از سال  ویژه بهاقدامات اخیر چین 

منشأ  توان شی مختصر میادر کنک. در جامعه جهانی شده است فراوانیهاي  واکنش، منشأ جیانگ شین
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کرد.  وجو جستیغور ودولت چین با مسلمانان ا ۀاقدامات چین را در بستر تاریخی و اخت�فات دیرین
کمونیستی چین در طول ـ  تیسدولت سوسیالی هاي سیاست رسد ماهیت قومی مسلمانان با به نظر می

پذیراي یا دولت چین  ،در فرهنگ چینی حل شود نتوانستهمتعدد هاي  کنش و واکنش، ها تعامل سال
ها و  تنش، بروز ررنگچندان پ نه این تعاملِ ۀنتیج. شدااین قومیت با فرهنگ و باورهاي متفاوت ب

یغور و دولت چین بر این وتاریخی حاکمیت قوم ابه ادعاي  ها اصلی اخت�ف. ریشۀ ستها اخت�ف
 با اع�م استق�ل نسبی در قالب ندولت چی گردد. هرچند یبازمو حوادث ناگوار متعدد سرزمین 

منشأ  بی خودساستق�ل ن رسد همین به نظر میاما ، از این تنش بکاهدکوشیده تا  »خودمختارمنطقه «
بر این قوم  گستردهاي ه محدودیتو  گیرانه سختررات به اعمال مق شده و در نهایت مشک�ت دیگر

  .استانجامیده نقض حقوق بشر در سطح جهانی  چالشو بروز 
  کرد:یف صتوان در سه دوره تو را میمسلمان م اقوابرخورد چین یا  شیوۀ

هاي  در سال) یغورستان مسلمانوا( اع�م استق�ل ترکستان شرقی: . پیش از انقإلب فرهنگی1
  ؛ولت چیندتوسط ها  ۀ آنو سرکوب گستردبا هدایت و مدیریت اویغورها  1944و  1933
مبارزات ضد دینی بین گیرانه و  : سیاست سخت)1979تا  1949دوران انقإلب فرهنگی: (از . 2
هاي  ممنوعیت فعالیت، مینجیانگ زِتبلیغ حزب کمونیست تحت رهبري ، 1979تا  1950هاي  سال

ۀزار و شکنجمسلمانان، آسازي حداکثري  ي فراوان و سیاست چینیها محدودیتعمال مذهبی و ا 
 هایی سیاست جیانگ، و ِاعمال شیناستان  بهتغییر بافت جمعیتی و انتقال قوم هان چینی ، مبلغان دین

  ؛چینی فرهنگی وحدت ترویج براي
زادي آو  لاعطاي استق�: سیاست منعطف و به بعد) 1980از انقإلب فرهنگی (از پس دوران . 3
 به مسلمانان، تأسیس وارده هاي ی از خسارتیدلجو، نگرش توسعه، یکرد لیبرالیوربیشتر،  بیهمذ

 که زمانی تا، هاي مذهبی آزادي فعالیت، رونق اقتصادي، مساجد و مراکز مذهبی بسیار زیاد
  .شد آغاز 1996 از طلبانه جدایی هاي اغتشاش

از سال  یهای منجر به تنشکه گرایی  ی و افراططلب هاي استق�ل رشد گرایشدر دوره سوم، با 
اع�م موجودیت ، وقایع تروریستی در چینها،  اعتصاب، تظاهرات، شاهد افزایش شد 2014تا  1996

آمیز  و رفتار خشونت لمانآدر  »یغورهاواکنگره جهانی « ، تأسیسترکستان شرقی تروریستی بزح
دا کردند یها را با دولت پ یشترین تنشنان اویغوري به، مسلماورددر این رو  دولت چین هستیم؛ ازاین
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در دوران انق�ب گیرانه  سیاست سختو دولت چین وارد سیاست جدیدي شد و با بازگشت به 
 معروف ۀرا در پیش گرفت و برنام و سایر مسلمانان یغوروسازي کامل قوم ا است چینییس، فرهنگی

  1».طلبی گرایی و استق�ل وریسم، افراط: ترکردآغاز شیطان را شر یا سه  امبازره ب«
دسامبر  27در  قانون مبارزه با تروریسم، و در جهت اجراي این برنامه و سیاست در این راستا

هاي  فعالیت«و » تروریسم«از اي  در مجلس ملی چین به تصویب رسید و تعریف گسترده، 2015
انجامید.  آمد و اعتقادات مذهبی و ي رفتهاي آزاد ارائه شد که به محدودیت 313در ماده » تروریستی

 9با ابتکار حزب کمونیست در  جیانگ شیناجرایی خاصی توسط منطقه خودمختار  نامه همچنین آیین
» گرایی دینی و قومی طافرا«مبازره با تروریسم را به مبارزه با  ۀبه تصویب رسید و دایر 2018اکتبر 

رشد ، اعمال مذهبی میانارتباط مستقیمی «، نامه آییناین  14به موجب ماد ، در واقع. گسترش داد
  ).PCXUA, 2018( »و تروریسم برقرار شدگرایی  افراط

گرفتنِ آن در سال  و شدت 2014جیانگ از سال  با آغاز سیاست جدید چین علیه مسلمانان در شین
ار گرفت. این سازي حداکثري مسلمانان اویغور در دستور کار حزب کمونیست قر ، فرایند چینی2017

) 1مدت شاملِ  کند: اهداف کوتاه مدت را دنبال می مدت و بلند سیاست و طرح جدید دو هدف کوتاه
شده از سوي حزب  هاي تروریستی هدایت هاي تروریسم، سرکوب و نابودي فعالیت خشکانیدن ریشه

هاي  ها و فعالیت هبردن اندیش بین ) از2ترکستان شرقی که مورد حمایت بازیگران خارجی نیز هستند؛ 
گرایی و  ها و عقاید متعصبانه، افراط کردن اندیشه کن ) ریشه3طلبی در داخل و خارج از کشور؛  جدایی

بوي  و سازي مسلمانان، پرورش نسل جدیدي از مسلمانان با رنگ چینی شاملِ مدت تکفیري. اهداف بلند
شدن در فرهنگ و تمدن  ، حلخطر و ساکت فرهنگ و زبان چینی، پرورش مسلمانانی عادي و بی

سازي ملت، نابودي یا  گرایی، تأکید و تمرکز بر سیاست وحدت ملی و یکپارچه بردن قومیت بین چینی، از
  هاي اس�می. کردنِ تدریجی فرهنگ و ارزش رنگ کم

 را شرقی ترکستان گونه است که اویغورها نخستین جمهوري گیري اخت�فات این سیر تاریخی شکل
اع�م  به منجر ایلی شورش 1944 سال کردند که سال بعد سرکوب شد و در تأسیس 1933 سال در

از میان رفت و دوباره چین بر  1949 شد که با کمک شوروي در سال شرقی ترکستان جمهوري دومین
شد و دولت براي  تأسیس 1955 سال در جیانگ شین خودمختار این منطقه مسلط شد. بعدها منطقۀ

                                                      
1. Battling the 'three evil forces: terrorism , religiou sextremism and separatism  
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به » هان«زدنِ ترکیب جمعیتی، دست به انتقال قوم  طلبی و با هدف برهم یزۀ استق�لبردن انگ بین از
 7از  جیانگ را در شین چینی» هان«، جمعیت قوم 1970 تا 1950 دهه جیانگ زد. دولت چین از شین

 اوایل و 1950 دهۀ اواخر در. کرد تشدید را قومی هاي در نتیجه تنش و داد درصد افزایش 40درصد به 
  کردند. فرار از کشور ها اقلیت سایر و ها قزاق ،بسیاري از اویغورها 1960 ههد

ها بین قوم مسلمان و دولت چین با ورود اویغورها به افغانستان براي کمک به شوروي و  تنش
اي به خود گرفت. این تنش به  متقاب�ً کمک دولت چین به مجاهدان افغان در مقابل شوروي رنگ تازه

چندین تظاهرات مسلمانان اویغوري علیه منشأ  1980 دهه طول یانگ کشیده شد و درج استان شین
اي شد و به  دولت چین شد. به دنبال آن، رویه و سیاست چین در قبال اویغورها دچار تغییرات عمده

سازي بسیار سخت علیه این قوم و برخی اقوام مانند قرقیز و قزاق نیز پیش رفت که  سمت محدود
هاي بیشتر و  هاي مذهبی و حقوق بشر جلوه یافت. اعمال محدودیت قالب نقض آزادي بیشتر در

 2014تا  1990هایی را ایجاد کرد که از دهه  ها و درگیري خود تنش خودي اعتمادي به قوم اویغور، به بی
این در اوج خود قرار داشت. در این دوران شاهد تظاهرات و درگیرهاي شدیدي میان طرفین بودیم. در 

ها، ترور و آشوب از جانب شاخۀ اویغورهاي تروریست و  گذاري هاي تروریستی و بمب دوران، فعالیت
طلب و درنتیجه کشتار قوم هان چین، نیروهاي دولتی و پلیس و حتی مسلمانان افزایش یافت و  جدایی

هاي قومی  دیتسو، رفتار دولت چین رنگ خشونت، مجازات، سرکوب، اعدام، زندان، انواع محدو آن از
حادثه تروریستی در نقاط مختلف  50و مذهبی به خود گرفت. در این دوران سخت و پرتنش، بیش از 

نیز حوادث دیگري  2017تا  2015هاي  بوده است. در سال 2014چین رخ داد که بیشترین آن در سال 
 ،2016اوت  30 ي مثال درها به خارج چین نیز سرایت کرد. برا رخ داد اما کمتر از قبل بود. آثار تنش

 در بانکوك، گذاري گرفت. بمب قرار اصابت مورد قرقیزستان توسط یک اویغور در چین سفارت
  رخ داد. 2015تایلند در سال  از اویغوري جوي پناه 100 اخراج به واکنش

باعث شد تعام�ت دولت چین با این منطقۀ  2017تا  1990شده از دهه  هاي ایجاد ها و تنش چالش
بر استق�ل و خودمختاري سرزمینی افزایش یابد،  خودمختار به سردي بگراید و خصومت دیرینه مبنی

قوم اویغور ادعاي تاریخی حکمرانی بر این منطقه را دارد و مردم خود را جدا از فرهنگ و  هنوزچراکه 
عبارتی، شاید چین  ها درآمده است. به شان به اشغال چینی اند که سرزمین دانند و مدعی تمدن چینی می

ها حکومت کند، اما  توانسته باشد حاکمیت خود را بر این منطقه به کرسی بنشاند و بر جسم و خاك آن
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پوستی  طور زیر ها تسلط یابد و همچنان این دعواي قدیمی و تاریخی، به نتوانسته بر روح و قلب آن
  گیرد. جدیدي به خود میآورد و چهرۀ  می چند گاهی سر ز پوستین در باقی مانده و هراز

  جیانگ مسلمانان شیناقدامات دولت چین علیه . 3
اي دارد و  دیرینه تاریخیِ ۀیغورهاي مسلمان سابقوامیان ها  و کشمکش ها با پذیرش اینکه اخت�ف

این دولت با ارائه طرحی ، هایی براي دولت چین شده است بحرانمنشأ  هاي مختلف همواره در دوره
براي ـ زعم خود  بهـ تصمیم گرفت این موضوع را  2017و اجراي عملی آن در  2015اساسی در 

سازي مسلمانان با تمرکز بر  چینی«: سیاست و طرح جدید دولت عبارت است از. همیشه حل کند
و در  ،به مسلمانان عادي و شهروندان خوب و مطیعها  آن در رویکردي حداقلی تبدیل؛ »یغوروقوم ا

  .به چینیشان  کردن ، تبدیلهگرایان مانآر رویکرد حداکثريِ
سیاست و طرح نوین چین در قالب مبارزه با سه شیطان طراحی و توجیه شده است. در واقع چین بنا 

هاي فراوانی نهفته است که در  دارد یا یک تیر چند هدف را نشانه بگیرد. در این طرح، اهداف و انگیزه
هاي  یه ها و رو مدت بیان شد، اما این طرح در قالب بلندمدت و  مباحث پیشین در قالب اهداف کوتاه

طلبی (جنبه مثبت)  گرایی، جدایی سازي شده است که با ترکیبی از مبارزه با تروریسم، افراط مختلفی پیاده
مداران چین  دیگر همزمان شده است. در واقع، سیاست سو و نقض حقوق بشر (جنبه منفی) ازسوي یک از

برند تا ضمن اقدام علیه  بارزۀ جامعه جهانی با تروریسم بهترین استفاده را میاز موقعیت مناسب م
از یازده سازي مسلمانان را به سرانجام برسانند. پس  هاي تروریستی، هدف پنهان خود یعنی چینی فعالیت
ین دولت چ، هستند يیغوروشدن اینکه بیست نفر از زندانیان زندان گوانتانامو ا مشخص و 2011 سپتامبر

  تاز قرار داد. و مورد تاختیغور را ومسلمانان ابه بهانۀ مبارزه با تروریست، 
مبارزه با «قزاق و قرقیز با توجیه ، یغورون با تمرکز بر قوم اناطرح و سیاست چین در قبال مسلما

شده  فاش ۀگانچهارصداسناد  ، براساسهاي حقوق بشري واقع شده است چالشمنشأ  که» سه شیطان
) است Ramzy and Buckley, “The Xinjiang Papers“, 2019( »جیانگ اسناد شین«ه معروف ب

 و بنا به توسط یکی از منابع داخلی حزب کمونیست به نیویورك تایمز ارسال شد 2019که در سال 
اشکال و ، ها شیوه، داراي ابعاد، هاي غربی مستند نهادهاي حقوق بشري و برخی دولت هاي گزارش
  :وع و متعدد ذیل استهاي متن روش
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 25از  به طور علنی دولت چین: اي هاي بازاندیشی عقیدتی، سیاسی و حرفه . تأسیس اردوگاه1
این . استکرده  »هاي بازآموزي اجباري اردوگاه« مسلمانان دردادنِ  شروع به قرار 2018ژانویه 
ها،  گزارش. براساس ندشو ها مدیریت می ها تحت شرایط ویژه و با سیستم حاکم بر زندان اردوگاه
 هاي حقوقی بشري نیز قرار گرفته که مبناي قطعنامه اي  شده افراد بازداشت ۀمصاحبها و  ، فیلماسناد

بازآموزي مورد ها  اردوگاه ایجاد و بیش از یک میلیون مسلمان در این اردوگاه 100بیش از است، 
که کند اعتراف شد دولت چین مجبور ، »نگجیا اسناد شین«با انتشار . گیرند قرار میعقیدتی و سیاسی 

  .نه شکنجه و بازداشت ،براي بازآموزي شغلی استفقط اما ، هایی وجود دارد چنین اردوگاه
شوند که حزب کمونیست چین تشخیص دهد با یکی از مصادیق  افرادي به اردوگاه فرستاده می

ها اقدامات  در این اردوگاه. شود یز میسنین اعم از کودکان نتمامی و شامل  اند مرتبطشیطانی  ۀگان سه
آموزش ، آموزش زبان چینی، بازجویی، حبس، کار اجباري، بازداشتمانند  گیرد مختلفی صورت می

بازآموزي عقیدتی و ، مغزي يوشو شست، هاي کمونیست فرهنگ و زبان چینی و آموزه، حرفه
سال و حتی بیشتر طول  یک معمو�ًاردوگاه  ۀدور. کنترل و نظارت پلیسی و امنیتی، و سیاسی

هاي  ها و شرکت تحت کنترل هستند یا در یکی از کارخانه کام�ًافراد  نیزاز این دوران  پسکشد و  می
  .شوند و حق خروج از آنجا را ندارند تولید کا�ي چینی مشغول کار می

مراکز مهم ، مسجدبیست بیش از  اي رهاتصاویر ماهو : براساس. تخریب مساجد و مراکز مذهبی2
  .جیانگ تخریب شده است بافت سنتی و مذهبی شهرهاي استان شین، و مذهبی
ها و  دولت چین با هدف مهندسی فرهنگی و تغییر سنت: روزي چینی تأسیس مدارس شبانه. 3

اجباري  رایگان روزي مدارس شبانه، آیین چینی براساسباورهاي مسلمانان و پرورش نسل جدید 
برنامه درسی و آموزشی این مدارس همچون قوم هان . استتأسیس کرده براي کودکان مسلمان 

این اقدام با هدف بازآموزي و است. چینی است و انجام هرگونه رفتار و اعمال مسلمانی ممنوع 
این . گیرد هاي فرهنگی و دینی اقلیت مسلمان اویغور صورت می کودکان از ریشهکردن  جدا
  کنند.را م�قات  شانهای توانند خانواده میبار  آموزان هر دو هفته یک دانش
پس شدگان  بسیاري از بازداشت: هاي چینی ها و کارخانه کارگیري اجباري مسلمانان در شرکت . به4
 هاي مؤسسهها و  کارخانه، هاي تجاري شوند در یکی از شرکت مجبور می بازآموزي رۀطی دو از

حق خروج ها  آن غول کار شوند و حتی برخی ازد�ر مش 250حداکثر  ۀتولیدي چین با حقوق ماهان
  .و ارتباط با دنیاي خارج را ندارند
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عام و  در مأل یاحکام اس�مبسیاري از اجراي : ها و مراسم مذهبی تمناسباز تعطیلی بسیاري . 5
نماز جماعت بسیار محدود و با ترکیب . هاي اس�می در کوچه و بازار ممنوع است استفاده از ک�م

در نماز را به پلیس اع�م  کننده شود و امامان جماعت باید اسامی افراد شرکت برگزار می �نسا کهن
 شدت بهتفسیر و » هگرایان  افراط«تواند در ردیف رفتارهاي  بسیاري از اعمال مذهبی و قومی میکنند. 

  .شودت مخالفآن با 
هاي اس�می را از  مادها و نشاننبیشترِ دولت چین : هاي اسإلمی . حذف بسیاري از شعائر و نشان6

ع�ئم و  ف ستاره و ه�ل از سر درِ مساجد وحذمانند است کرده  شهرها و اماکن مذهبی حذف
 ۀپوشید کام�ًاز ریش بلند براي مردان یا حجاب خاص و  استفاده. تصاویر مذهبی در زندگی مردم

  .ممنوع شده استنیز اس�می براي زنان 
گرایی و  دولت چین با ادعاي مبارزه با افراط: هاي مذهبی و سلب آزاديها  . اعمال محدودیت7

هاي مذهبی اعم از  بیشتر فعالیت، مذهبی و قومی هاي هاي تروریسم و تعصب خشکاندن ریشه
  .استکرده  مراسم سوگواري یا اعیاد مذهبی را محدود، مناسک ماه رمضان و حج

قطع : هاي هوشمند پیشرفته در داخل و خارج از کشور سیستم بایغورهاي مسلمان واتمامی کنترل . 8
اط�عات کامل  آوري ، جمعیغورها با خارج از کشور اعم از منع مکالمه و فیلترینگ اینترنتوارتباط ا
نصب دوربین اي،  ان و دي نگاري انگشت هاي زمایشآانجام ، افراد و ثبت در پایگاه اط�عاتیتمامی 

کنترل و ، هاي موبایل هاي جاسوسی در گوشی نصب برنامه، نازلشهر حتی مي ها مکانتمامی در 
 پلیس که ها آپارتمان درب بر QR کد نصب، هاي پلیس استقرار پایگاه، در هر جاي شهر بازرسی

  ).Global Information Society Watch, 2019: 3-6( ببیندرا  ساکنان تصاویر تواند می راحتی به
: کشور ازجویان یا مقیمان اویغوري در خارج  و براي بازگرداندن پناه. اعمال فشار به کشورهاي همس9
کامبوج، تایلند، مالزي، قزاقستان، عراق، قرقیزستان، ازبکستان، مصر، افغانستان، اندونزي و  هاي دولت

  کشورهاي دیگر به دستور چین مجبور به بازگرداندن اویغورهاي فراري و پناهنده به چین شدند.
 و قرقیزها، ها ورها و حتی قزاقغیوبسیاري از ا :شکنجه، حبس، اعدام و مجازات . بازداشت،10
، طلبی با اتهام جدایی قزاقستانی مانند خارجی اتباع برخی همچنین و تبار ترك قومی مسلمانان سایر

گرایی بدون رعایت  هاي تروریستی و افراط فعالیت، خیانت به کشور، نقض امنیت ملی، آشوبگري
، مورد به نهادهاي حقوق بشري ندادن المللی و پاسخ دادرسی عاد�نه و خارج از نظارت بینتشریفات 

  گیرند. بازداشت، شکنجه، حبس، اعدام و مجازات قرار می
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کمونیست تندرو  حزب ، دبیرکوانگو چنورود  از : پسجیانگ کردن استان شین سازي و امنیتی . نظامی11
  هاي پلیس در این استان چندین برابر شده است. هاي نظامی و پایگاه، تعداد نیرو2016در استان از سال 
طلبی توسط دولت  داییجگرایی و   افراط، اقدامات تحت لواي برنامه مبارزه با تروریسمتمامی این 

گیرد  المللی انجام می بینملی و المللی و نهادهاي حقوق بشري  چین بدون توجه به فشار جامعه بین
اساسی وجود دارد و منجر به  هاي اخت�ف ،این طرح آن بین دولت چین و مخالفانِ کیف و که در کم
  .حقوق بشري شده است مراجعها و  دولتمیان هاي موافق و مخالف  گیري موضع

  هاي حقوق بشري در رویه نهادهاي حقوق بشري چالش. 4
المللی با  صه ملی و بینجیانگ علیه مسلمانان در عر اقدامات دولت چین در استان شینو  ها سیاست
بوده همراه ها و اهداف مختلفی  ها با انگیزه يگیر موضعبرخی . شده است رو روبههاي متفاوتی  واکنش
؛ رویکرد نقض حقوق بشر) 1: تقسیم هستند قابلبر دو رویکرد  ، بیشترها تنوع واکنش رغم . بهاست

  .رویکرد انطباق با حقوق بشر) 2

  ررویکرد نقض حقوق بش. 4- 1
هاي  المللی هستیم و ضمن تأیید فعالیت هاي مدنی، ملی و بین در این رویکرد شاهد رویه نهادها و سازمان

 اصرار » جیانگ سند شین 400«ضد تروریستی دولت چین، براساس مستندات متقن و مدارك موجه مانند
کنند و رویکرد مبارزه  دنبال می دارند مقامات پکن در سایۀ توجیه مبارزه با تروریسم، اهدافی پنهانی را نیز

شده  سازي مسلمانان. از این منظر، اقدامات اتخاذ گرایی و تروریسم اساساً پوششی است براي چینی با افراط
هاي تروریستی بوده است که منجر به نقض حقوق بنیادین اقلیت  بسیار فراتر از مبارزه علیه فعالیت

کردن اقدام دولتمردان چین،  بته برخی از این طیف، ضمن محکومها شده است. ال ویژه اویغوري مسلمان به
  در پی تأمین اهداف و اغراض تجاري و سیاسی خود نیز هستند مانند امریکا و ترکیه.

  رویه نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد. 4- 1- 1
  شوراي حقوق بشر. 4- 1- 1- 1

یت عوض ،»اي جهانی بررسی دوره«و برنامه » گزارشگران موضوعی«تعیین با شوراي حقوق بشر 
طور مختصر به  جیانگ بررسی کند که در ادامه به چین را با تمرکز بر مسلمانان در شین حقوق بشر در
  شود. ها پرداخته می ها گزارش برخی از این



  ۴۵  يخسرو حسن دکتر / انگیج نیش مسلمانان با نیچ دولت تعامإلت يِبشر حقوق يها چالش

 

 انگیج نیش مسلمانان با نیچ دولت تعامالت يبشر حقوق يها چالش

  20181دسامبر  26اي جهانی  گزارش بررسی دوره ¢

هایی از آن به وضعیت  که بخشاین گزارش مرتبط با موضوعات مختلف حقوق بشر در چین است 
ها اشاره دارد. در این  جیانگ و رفتارهاي ضد حقوق بشري دولت چین نسبت به آن مسلمانان شین

ها ضمن انتقاد شدید از تأسیس مراکز بازآموزي  گزارش، اکثریت اعضاي شورا و نمایندگان دولت
عمال دینی، استحالۀ فرهنگ بومی سیاسی، بازداشت خودسرانۀ مسلمانان، اعمال محدودیت بر انجام ا

و قومی مسلمانان، طراحی نظارت پیشرفتۀ الکترونیکی علیه زندگی عمومی و خصوصی مردم و سایر 
سرعت به این طرح و سیاست پایان دهد و به اسناد  خواهند به آمیز، از دولت چین می اعمال خشونت

  هاي مذهبی و قومی پایبند باشد. حقوق بشري در مورد اقلیت

  2)2018نوامبر  12گزارش گزارشگران موضوعی شوراي حقوق بشر ( ¢

اي  ماده 52اي  نامه هاي شدید علیه مسلمانان پیرو تصویب آیین محور اساسی این گزارش بر وضع محدودیت
، متمرکز شده است. 2018اکتبر  9جیانگ در  توسط کمیته دائمی کنگرۀ سیزدهم مردم منطقۀ خودمختار شین

کردن افراط و تفریط،  کن مهار و ریشه«نامه در ماده نخست چنین بیان شده است:  شده این آیین هدف اع�م
  ).PCXUA, 2018» (گرایی و ایجاد ثبات اجتماعی و صلح و نظم پایدار جلوگیري از افراط

گزارشگران موضوعی معتقدند مقامات حزب کمونیست با درج عمدي عبارات کلی و مبهم 
گرایی و  ترین رفتارهاي مذهبی مردم را به افراط کوچک، و با اعمال سلیقه راحتی به» گرایی افراط«

دادرسی منصفانه  فراینددلیل و بدون اعمال  بیمبنایی براي بازداشت آن را و کرده  طلبی تفسیر جدایی
 شدن یکدست، نامه آیین نهاییهدف . دهند هاي تلقین سیاسی و عقیدتی قرار می به اردوگاه و انتقال
اي و پوششی  یا آموزش شغلی و حرفه، مراکز آموزش مجدد ، تأسیس»دین چینی«ساختن ، جامعه

چنین اقداماتی . آنان در فرهنگ چینی است کردن اي مسلمانان و استحاله براي تغییر باورهاي ریشه
اي ه حقوق اقلیت بارۀدر ویژه بهالمللی و قانون اساسی چین  مغایر تعهدات حقوق بشر بین کام�ً
 .زبانی و مذهبی است، قومی

 
  

                                                      
1. Human Rights Council, Report on China 2018 
2. Human Rights Council: Report of Mandates of the Working Group, 2018 
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  سازمان ملل متحدي نژاد ضیتبع هر نوع کمیته رفع. 4- 1- 1- 2

مجمع عمومی سازمان  1965کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادي مصوب  9 ۀماد براساس کمیتهاین 
  کند. میبررسی زمینه در این را ها  وضعیت رفتار دولت ،ملل

  20181 اوت 13گزارش  ¢

نژادي، اقدامات چین را مصداق بارز نقض حقوق بشر  اشکال تبعیض رفع ۀش، کمیتدر این گزار
هاي مذهبی علیه  غیرقانونی و رفع محدودیت ۀگسترد هاي بازداشت یافتن پایان خواستاردانسته و 
 قانون، 2015 ملی امنیت قانون، جزا قانون حات اخیر دراص�. شده است جیانگ شین در مسلمانان
 در شده حاص� مذهبی و مقررات امور قانون و 2017 سایبري امنیت قانون، 2016 وریسمتر با مبارزه
مفهوم و  اب مربوط ملی امنیت میجرا مورد در را اي گسترده بسیار و نادرست هاي تعریف، 2018 سال

استفاده،  ، سوءمحکومیت، تعقیب امکان که استکرده  ارائه »گرایی افراط« و »تروریسم«مصادیق 
موزي آهاي باز ایجاد اردوگاهدر این راستا، . آورد می فراهم را آمیز رفتار تبعیض و خودسرانه اشتبازد

 ون نفر از مسلمانانیهداري اجباري بیش از یک میلگنگی و نههاي سیاسی و فر با هدف تلقین
کمیته از دولت چین تقاضا . مغایر اهداف کنوانسیون و مقررات حقوق بشري است جیانگ، شین
 هاي و گزارشکند را لغو  ها مسلمانان و سایر اقلیت بارۀمیز درآ تبعیضهرگونه سیاست  کند می
ن به کمیته نامسلماشده علیه  هاي اعمال و محدودیتموزي آهاي باز از وضعیت اردوگاهرا تري  دقیق
  .ادي شودژیض نعو متعهد به اجراي مفاد کنوانسیون علیه تبدهد ارائه 

  20182 سپتامبر 19گزارش  ¢

هاي دولت چین در قبال  به ارزیابی اقدامات و سیاست ،گزارشاین هاي مهم بند سوم  یکی از بخش
شکنجه و ها،  اتهام، ها مرگ، ها کلیه اعدامخواهد به  و از دولت چین می داختهرپ یغوريوا نمسلمانا
ي سیاسی و نظام هاي بازآموز سرعت اردوگاه مسلمانان پایان دهد و بهآزار و اذیت ، و بدرفتاري

ي امور ها اعضاي کمیته معتقدند محدودیتکنترل دیجیتالی زندگی مسلمانان را تعطیل کند. در نهایت 
نقض آشکار کنوانسیون و سایر اسناد حقوق بشري  مذهبی، و فرهنگ قومی و نژادي مسلمانان

                                                      
1. CERD: Report of China, 2018 
2. CERD: Report of Concluding Observations on China, 2018 
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در مورد را تی تحقیقا دبه کارشناسان مستقل اجازه دهخواهد  شود و از دولت چین می محسوب می
  .در بازداشت انجام دهند هاي قومیِ اقلیت وضعیت

  20181 اوت 27گزارش کمیسر عالی ملل متحد در . 4- 1- 1- 3

هاي مذهبی و بومی و مسلمانان پرداخته  ت اقلیتیبه تشریح وضعیژه وطور  بهگزاش این بندهایی از 
خواهد قانون جامع ضد تبعیض  میت از این دول ،آمیز دولت چین ضمن انتقاد از رفتار تبعیضو  است

هاي اجباري مسلمانان  شدن و به دستگیري و بازداشت خودسرانه و ناپدیدکرده  وضعسرعت  بهرا 
. همچنین مذهبی آموزش اجباري فرهنگ و زبان چینی پایان دهد ۀگیران یغوري و سیاست سختوا

از جمله ( ق خودمختارهاي غربی و مناط در استان» هاي جدید سوسیالیستی دهکده«ایجاد 
  خوانده است. کننده نگرانرا بدون رضایت مردم این مناطق ) جیانگ شین

  اتحادیه اروپا. 4- 1- 2

هاي متعددي  متأثر از روابط و تعام�ت متنوع و گستردۀ اتحادیه اروپا و چین، این اتحادیه در قطعنامه
گ با دولت چین، اقدام به صدور جیان ها بین مسلمانان شین شدن تنش در پی تشدید 2014از سال 

  شود. هاي چین کرد که به دو مورد اخیر آن اشاره می چندین قطعنامه علیه سیاست

  2)2019وریل آ 18( ومی و مذهبی در چینقهاي  اقلیت بارۀقطعنامه پارلمان اروپا در. 4- 1- 2- 1

رعایت حقوق  ۀزمینمتعدد با دولت چین در  هاي و توافق پیشینهاي  در این قطعنامه بر قطعنامه
 رغم بهشیطان  مبارزه با سه ۀاینکه اقدامات چین و برنامنیز بر و  ،شود می تأکیدها و مسلمانان  اقلیت

و در تعارض با است نقض حقوق مسلمانان شده  ، سبباستفاده از آن در عمل با سوء، آثار مثبت
از شوراي رد. این قطعنامه قرار داهاي مذهبی و قومی و موازین حقوق بشر جهانی  حقوق اقلیت

خواهد به  دولت میاین و از دارد علیه دولت چین را هاي هدفمند  وزیران تقاضاي اعمال تحریم
این قطعنامه اخطاري است به دولت چین تا حقوق اساسی و . سرکوب مسلمانان پایان دهد ۀبرنام

 کند.حقوق بشري رعایت  المللی قانون اساسی چین و تعهدات بین براساسبنیادین مسلمانان را 

  

                                                      
1. UNHCHR: Compilation on China, 2018 
2. European Parliament: Resolution on China, situation of religious and ethnic minorities, 2019 
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  1)2019دسامبر  19( قطعنامه پارلمان اروپا در مورد وضعیت اویغورها در چین. 4- 1- 2- 2

تر با ادبیات تندتري مطرح  در این قطعنامه ضمن تکرار موضوعات در قطعنامه پیشین، مباحث جدید
ها را به  ها و زندان گاهشود در اسرع وقت اجازۀ بازدید آزادانه از اردو و از دولت چین تقاضا می

ها در  هاي خودسرانه، شکنجه و انواع بدرفتاري المللی صادر کند؛ چراکه بازداشت بازرسان بین
شود و  ، علیه مسلمانان اعمال می»ترین زندان جهان بزرگ«عنوان  هاي بازآموزي سیاسی به اردوگاه

نگاري، اسکن چشم و  اي، انگشت ان هاي دي آزادي مذهبی آنان با تأسیس پایگاه اط�عاتی، آزمایش
هاي هوشمند نظارتی، تحت فشار و کنترل قرار دارد. همچنین این قطعنامه از کشورهاي عضو  سیستم

با صدور این  اروپا آورد. در واقع، پارلمان میهایی علیه چین دعوت به عمل  دربارۀ اعمال تحریم
کند و اع�م  می محکوم شدت بهعلیه مسلمانان را هدفمند چین  ۀبرنام ،ور و سیاسیآ الزام غیر ۀقطعنام
 ۀتواند به بهان نمیاین کشور و بوده المللی حقوق بشر  موازین بین ۀکنند اقدامات چین نقضدارد  می

  هاي مسلمانان بزند. نژادي و مذهبی و حذف فرهنگ و ارزش سازي پاكمبارزه با تروریسم، دست به 

  المللی و بیندولتی ملی  ي غیرها . سازمان4- 1- 3
آوري اسناد و اط�عات دارند و ارتباط  دولتی نقش مهمی در جمع المللی غیر نهادهاي ملی و بین

  شود. شان اشاره می ها و اقدامات اند که به برخی از آن تري با مسلمانان مورد آسیب در چین داشته نزدیک

  بان حقوق بشر دیده. 4- 1- 3- 1

به سازمان ملل متحد  ،علیه اقدامات دولت چینرا  فراوانی ايه بان حقوق بشر تاکنون گزارش دیده
 عنوان با 2018سپتامبر  9گزارش منتشره در ها،  آن ینتر مهماز جمله که  استکرده  ارسال و منتشر

 است »جیانگ شین مسلمانان علیه چین سرکوب کمپین: ایدئولوژیک هاي ویروسکردن  کن ریشه«
)Human Rights Watch, 2018: 2( .رج در مند بر همان مطالب دقیقاً ها در این گزارش

. همچنین شود می تأکیدهاي اتحادیه اروپا  نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل و قطعنامه هاي گزارش
از اقدامات دولت چین را یات بیشتري ئجز ،معتبر دریافتی هاي با استناد به شاهدان عینی و گزارش

منظم و هدفمند براي ، گسترده يسازوکار«ن در قبال مسلمانان هاي چی کند سیاست می تأکیدفاش و 
 جمله از چین علیه اقداماتی ها تقاضاي اتخاذ و همواره از دولترود  به شمار می» نقض حقوق بشر

  دارد.جیانگ  بازدید از شین و» هدفمند هاي تحریم«
                                                      
1. European Parliament: Resolution on the situation of the Uyghurs in China, 2019 
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  الملل عفو بین. 4- 1- 3- 2

 درمسلمانان  قومی هاي اقلیت امات دولت چین علیهاقد مورد در مشابه طور به نیز الملل بین عفو
 در مسلمانان از نفر هزار صدها که استهاي متعددي را با این محتوا منتشر کرده  گزارش یانگج ینش

گیرند  قرار می بدرفتاري ، بازداشت شده و مورد شکنجه، بازآموزي عقیدتی وامنیتی هاي اردوگاه
)Amnesty International, China, 2019.(  

  یغوروجهانی ا . کنگره4- 1- 3- 3

هاي  مسلمان که در اثر فشارها و محدودیت هاي یغوريوتوسط بسیاري از ا» اویغورجهانی  کنگره«
 World( شد تأسیسلمان آدر مونیخ  2004در سال  ،اند دولت چین به سایر کشورها پناهنده شده

Uyghur Congress, 2018: 2 .(ها، مستند براساسحقوق بشري را هاي  این کنگره بیشتر گزارش
، یغوري داخل و خارج از چینوهاي ا خانواده، زاديآ ازپس شده  ها با افراد بازداشت مصاحبهها،  فیلم
یکی از کند.  میالمللی حقوق بشر ارسال  ي بینها سازمانن و مدافعان حقوق بشر تهیه و به فعا�و 

از مجلس، فا عمجلس خلق چین بوده و با است ۀنمایند تر پیشاست که  ربیعه قدیرخانم  ،دبیران کنگره
سازي دموکراسی و حقوق بشر در استان  نهادینه هدفش کند میگره ادعا نک. کنگره پیوسته است به این
یغوري و حمایت از خودمختاري مسلمانان و عدم وها و فرهنگ ا صیانت از سنتجیانگ،  شین

چین مدعی است این کنگره  ؛ هرچنداست تارمنطقۀ خودمخدخالت دولت چین در مدیریت این 
  کند. اقدام میو در خدمت اغراض این کشور علیه چین و مسلمانان  امریکاتحت حمایت کامل 

 قاین کنگره بسیار تند و مملو از وقوع جنایت علیه بشریت و نقض حقو هاي گزارشاغلب 
المللی  دولت و نهادهاي بین ازهمواره یغوري توسط دولت چین است و ومسلمانان ا بشري بنیادین

  دارد.به اقدامات ضد حقوق بشري دادن  انیتقاضاي مداخله و اعمال فشار بر دولت چین براي پا

  پروژه حقوق بشر اویغور. 4- 1- 3- 4

 Uyghur Human Rightsمرکز مدیریت این پروژه در واشینگتن و تحت حمایت مالی امریکا قرار دارد (

Project, 2020ها و مستنداتی از  آوري گزارش ه نیز همچون کنگره جهانی اویغور در حال جمع). این پروژ
شدت در پی  هاست. مؤسسان این مرکز به وضعیت اویغورها در چین و نحوه برخورد دولت چین با آن

مسلمانان اویغور در چین هستند و معتقدند چین در حال  و فرهنگی ، قومیاستق�ل مذهبی سازي نهادینه
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ها به قوم هان چینی است و برنامۀ دولت چین، نقض فاحش حقوق بشر  وم اویغوري و تبدیل آننابودي ق
  هاي مذهبی و قومی است. المللی حقوق بشري و حقوق اقلیت گرفتن تمام موازین بین و نادیده

  ها گیري دولت موضع. 4- 1- 4

ها  ن خود و سایر ملتاصلی براي شهروندا يها دغدغهکشورهایی که دفاع از حقوق بشر را یکی از 
نسبت به برنامه و ، دهند نسبت به نقض حقوق بشر در هر جایی از دنیا واکنش نشان میدانند و  می

با  غربی و ژاپن، وپاییرکشور ا 23، تعداد 2019 جو�يهشتم  دراند.  کردهانتقاد نیز سیاست چین 
 ملل سازمان بشر حقوق عالی يملل و کمیساریا سازمان بشر حقوق شوراي به مشترکی ۀارسال بیانی

، ضمن انتقاد شدید از نقض حقوق بشر کند و تعطیل را جیانگ شین هاي اردوگاه خواستند چین از
 ابراز سرکوب و فراگیر نظارت از و شدند مسلمانان ۀگسترد هاي بازداشت بهدادن  پایان خواستار
  ).Human Rights Council, Letter of 23 States, 2019( کردند نگرانی

اند که به دو  تري انجام داده برخی کشورها از جمله امریکا، انگلستان، آلمان و ترکیه واکنش عمیق
  شود: مورد اشاره می

  امریکا. 4- 1- 4- 1

مقامات و نهادهاي متعددي در کشور امریکا در حجمی گسترده نسبت به اقدامات چین علیه 
اند. ع�وه بر عامل حقوق بشري، دلیل عمدۀ این  به بعد واکنش نشان داده 2018مسلمانان از سال 

گردد. دولت  هاي قدرت در عرصه جهانی بازمی ها بیشتر به جنگ سیاسی، تجاري و رقابت واکنش
دادنِ مسئله مسلمانان در ت�ش است تا توازن قدرت در جهان را به سود خود  امریکا با دستاویز قرار

 بشر حقوق هاي سیاست قانون« م کنگره امریکا تصویبترین اقدا مهمسوق دهد. در این ارتباط، 
) و تصویب The U. S. Senate, 2019آرا ( اتفاق سنا به توسط مجلس 2019 سپتامبر 11 در» اویغور

و ي موافق أر 407 با مجلس توسط مجلس نمایندگان 2019 دسامبر 3 در» اویغورها 2019قانون «
  .)The U. S. House of Representatives, 2019ي مخالف است (أیک ر

مغایرت با موازین حقوق ، هاي چین نسبت به مسلمانان فعالیتیت ضمن محکوم ،در این قانون
شود  تقاضا می امریکا جمهور رییساز ، بشري و نقض آشکار و هدفمند حقوق بنیادین بشر

داري  زارت خزانهو ،در راستاي اجراي این قانونکند. علیه مقامات سیاسی چین اعمال را هایی  تحریم
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کل حزب کمونیست چین  دبیرهایی را علیه  ، تحریمجمهور وقت امریکا رئیس ترامپبه دستور  امریکا
(مانند سازي مسلمانان  شرکت معروف تجاري چینی که وسایل محدود 28جیانگ و  در استان شین

دهند و  دولت چین قرار می را در اختیار) هوشمند ۀهاي پیشرفترابزاو  افزار نرم، تلفن همراه، دوربین
اجبار در تولید کا�هاي چینی با حقوق حداقلی به کار  یغورها را بهوهایی که ا کارخانه و شرکت

  کرد.اعمال  ،اند گرفته

  ترکیه. 4- 1- 4- 2

 نژادي، قومی هاي اشتراك براساس ،کشور مسلمان  و تنها نخستین عنوان بهکشور ترکیه  2019سال در 
یغوري مورد ونسبت به مسلمانان ارا  هاي چین سیاستآشکارا  ،یغوريوت مسلمان ااس�می با اقلیو 

رسمی و  هاي گزارش. اند یغورها در این کشور مقیم یا پناهنده شدهوبسیاري از ا. انتقاد قرار داد
از سوي مقامات ترکیه و نهادهاي حقوق بشري در این کشور در حمایت از  فراوانیغیررسمی 
سخنگوي وزارت خارجه ترکیه مواضع رسمی  حامی آکسوي. ري منتشر شده استیغوومسلمانان ا

هاي  مقامات چینی نسبت به ترك سامانمندسیاست جذب «کرد: گونه مطرح  دولت ترکیه را این
سازي زبانی و  اع�ن رسمی سیاست یکسان«و » آور بزرگی براي بشریت است شرماقدام  ،اویغور

هاي  و دینی ترك قومیبردن هویت  بین از اقدامات چین براي ازاي  زهتا ۀنمون 2017دینی در اکتبر 
  ).Anadolu Agency, 2019: 1( »غور و دیگر جوامع مسلمانان در این کشور استیاو

  ن نقض حقوق بشرارویکرد مخالف. 4- 2
 هایی هستند که المللی، نهادها و دولت ها و نهادهاي حقوق بشري ملی و بین در نقطۀ مقابل دولت

ها و اقدامات چین را مطابق موازین حقوق بشري و در راستاي حمایت از مسلمانان، ارتقاي  سیاست
  کنند. سطح زندگی و رفاه و امنیت آنان تلقی می

  سازمان کنفرانس اسالمی. 4- 2- 1

در ، در ابوظبی 2019 مارس اول و دوم شوراي وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اس�می در
اي  اقدامات دولت چین نسبت به مسلمانان را طی صدور قطعنامه، اس�می شورهاي غیرک کمال تعجبِ

با توجیه مبازره با » هاي مسلمان در کشورهاي غیر عضو حفظ حقوق جوامع و اقلیت«عنوان  با
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 شهروندان از امنیت و رفاه مراقبت در چین خلق جمهوري ت�ش ازاع�م داشت و  تأیید یسمترور
بین سازمان و جمهوري خلق چین را هاي بیشتري  کند و مشتاقانه همکاري می تقبالاس خود مسلمان

صدور  أمنش). Organisation of Islamic Cooperation, Resolution, 2019: 6( خواستار است
اقتصادي چین نسبت به این کشورها و روابط اقتصادي و  و اي قدرت فائقه سیاسی چین قطعنامه
شده اقدامات پنهان چین علیه مسلمانان نادیده گرفته شود و است که سبب طرفین  میان امنیتی متقابل

  !حتی از چین بابت این اقدامات تشکر هم کنند

  ها دولت. 4- 2- 2
  کشورهاي اسالمی و همسو. 4- 2- 1- 1

اعم از  کشور 51 ،2019 سال جو�ي 12در ، کشور مدعی نقض حقوق بشر 23در پاسخ به بیانیه 
را  مشترکی ۀنام، ایران و کشورهاي همسو با دولت چین، پاکستان، عربستانمانند  یکشورهاي اس�م

و در آن از کردند به شوراي حقوق بشر و کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال 
در کردند. تمجید و حمایت ، تشکر، »بشر حقوق زمینه در چشمگیر دستاوردهاي«عنوان با طرح چین 
 از انسان اساسی حقوقاز  و است شده بازگردانده جیانگ شین به امنیت اکنون«: آمده استاین بیانیه 

  ).Human Rights Council, , Letter of 23 states, 2019( 1»شود می صیانت اقوام ۀهم

  . جمهوري اسالمی ایران4- 2- 1- 2

  :بررسی است قابلگیري کشور ایران در دو رویکرد متفاوت  موضع

  1388در سال  رویکرد اول ¢

با گلپایگانی  اهللا صافی آیتاهللا مکارم شیرازي و  اهللا نوري همدانی، آیت گیري مراجع عظام: آیت . موضع1
  شدت محکوم کردند؛ بیانی محکم اقدامات چین علیه مسلمانان را جنایتکارانه خوانده و آن را به

هاي  رفسنجانی در خطبه اهللا هاشمی مرحوم آیت، وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام . رییس2

                                                      
مبوج، کامرون، الجزایر، آنگو�، بحرین، بنگ�دش، ب�روس، بولیوي، بورکینافاسو، بوروندي، کا«کنندۀ بیانیه عبارتند از:  کشورهاي ارائه. 1

استوایی، اریتره، گابن، ایران، عراق، کویت، �ئوس، موزامبیک، میانمار،  کنگو، جیبوتی، مصر، گینه دموکراتیک کومور، کنگو، کوبا، جمهوري
ان، سوریه، جنوبی، سری�نکا، سود سعودي، صربستان، سومالی، سودان شمالی، عمان، پاکستان، فیلیپین، روسیه، عربستان نپال، نیجریه، کره

  ». فلسطین و عربی، ازبکستان، ونزوئ�، یمن، زامبیا، زیمبابوه، جیبوتی متحده تاجیکستان، توگو، ترکمنستان، اوگاندا، امارات
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  کرد؛انتقاد  شدت بهاز سیاست سرکوب مسلمانان  1388تیر  26نماز جمعه 
دولت ایران و حمایت از مسلمانان  ۀکنند آقاي متکی نیز مواضع نگران وزیر امور خارجه وقت .3

  ).3- 6: 1391، پرسمان( را به اط�ع وزارت امور خارجه چین رساند

  1389رویکرد دوم در سال  ¢

سخنگوي وزارت امور خارجه پیشین، متفاوت با مواضع  کام�ًده سال بعد و با اتخاذ رویکردي  .1
موضع مخالفت امریکا، مصوب کنگره » یغورهاوسیاست حقوق بشر ا«در برابر قانون  1398در پاییز 

  )؛1398آذر  15، ایرناکرد (محکوم  شدت بهگرفت و تحریم مقامات چینی ناشی از این مصوبه را 
هاي چین در  و حمایت از سیاست تأییدامضاي بیانیه مشترك کشورهاي اس�می و همسو در  .2

 Human( ارسالی به شوراي حقوق بشر و کمیساریاي عالی حقوق بشر 2019برابر مسلمانان در سال 

Rights Council, Letter of 51 states, 2019: 3.(  

  چین. 4- 2- 1- 3

یغورهاي وا ویژه بهسال با مسلمانان  70ه دولت چین در مدت حدود کفراوانی هاي  ها و تنش چالش
شده کشور، سبب تروریستی حزب ترکستان شرقی در اقدامات و است جیانگ داشته  ساکن شین
مبارزه با تروریسم  براساسحقوق بشري را  هاي هاي خود در برابر گزارش گیري موضعاست چین 

ثبات و امنیت ، براي حفظ صلح، یک کشور قربانی تروریسم وانعن بهحق دارد  رو کند؛ ازاینریزي  پی
گیرهاي رسمی و  بیشتر موضع. هاي تروریستی انجام دهد اقداماتی را علیه فعالیت شهروندانش

  دارد.طلبی قرار  گرایی و جدایی افراط، تروریسم محور مذکور و مبارزه با سه شیطانِاین غیررسمی بر 
 هاي پاسخ رسمی به گزارشاست، زیرا  بوده تر مهمسایر موارد  ي دولت چین ازگیر موضعچند 

  است:و شامل موارد ذیل شده مراجع حقوق بشري سازمان ملل متحد محسوب 

  1)2019اکتبر  8کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض نژادي ( 2018 اوت 13 پاسخ به گزارش ¢

موضع ، ه اشکال تبعیض نژاديدهی رسمی به کمیته رفع کلی در پاسخ ،سال یک با گذشتدولت چین 
مراکز  هدف از تأسیس کند میادعا در پیش گرفت. چین در برابر گزارش این نهاد را اي  سرسختانه

                                                      
1. CERD: Chinese Government’s Follow-up Response, 2019 
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مطابق قانون اساسی  کام�ًو بوده گرایی مذهبی  بردن افکار تروریستی و افراط بین اي از آموزش حرفه
شود و  رج در گزارش میمند اهايمنکر تمام ادع . همچنینو موازین حقوق بشري جهانی است

  .داند اقدامات چین را در جهت حفظ ثبات و امنیت شهروندان مسلمان می

  1اي جهانی شوراي حقوق بشر بررسی دورهبر  مبنی 2018دسامبر  26پاسخ به گزارش  ¢

 26وضعیت حقوق بشر در چین توسط شوراي حقوق بشر در  اي جهانیِ بررسی دوره به دنبال
هاي بسیار  پاسخ 2019این دولت در سال دهی،  پاسخ ۀسال و اعطاي فرصت یک 2018دسامبر 
حوزه حقوق  20در  هیتوص 346و از  کند میهاي شوراي ارائه  و توصیه ها پرسشدر قبال را کوتاهی 
مرتبط با وضعیت مسلمانان در استان ها  ۀ آنکه عمدرا  هیتوص 62اما ، ردیپذ میمورد را  284، بشري
سیاسی و ، شده مغرضانه مطرح هاي پرسشها و  پذیرد و مدعی است توصیه نمیاست، گ جیان شین
  .است نیچی و قوانین مل طیشراقانونی بوده و متناقض با  غیر

  20192جوالي  26کشور (مخالف نقض حقوق بشر) در  51کشور (نقض حقوق بشر) و  23پاسخ بیانیه  ¢

و کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده در این بیانیه رسمی که به شوراي حقوق بشر 
و بیانیه کشورهاي  کند میدولت چین از بیانیه حمایتی کشورهاي مسلمان و همسو تشکر ، است

اقدامات تمامی داند و مدعی است  خ�ف واقع و دخالت در امور داخلی چین می، غربی را سیاسی
گرایی رادیکال است و در  د تروریسم و دفع افراطاي از اقدامات ض چین نسبت به مسلمانان مجموعه

  .جیانگ راضی بوده و امنیت و ثبات به این منطقه بازگشته است حال حاضر مردم شین
ها را  ی و دولتالملل بیننهادهاي حقوق بشري ملی و تمامی گیري  این دولت موضع، در مجموع

گونه نقض حقوق بشري  عی است هیچداند و مد خ�ف واقع و سودجویانه می، متعصبانه، مغرضانه
کمیته رفع ، چنین مواضع و توجیهاتی مورد پذیرش شوراي حقوق بشر ؛ هرچندرخ نداده است

نمایندگان  دولت چین همواره درخواست. تبعیض و سایر نهادهاي حقوق بشري قرار نگرفته است
و بررسی  جیانگ شینبراي سفر به را حقوق بشري و سازمان ملل متحد ، نهاد ي مردمها سازمان

و این موضوع را با حق حاکمیت  رد کرده است ،از نزدیک دیگر مسلمانان و شرایط مسلمانان اویغور

                                                      
1. Human Rights Council, China-Addendum, 2019 
2. Human Rights Council, letter of china, 2019 
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آنان در برنامه چین براي مبارزه با  نکردنِ و دخالت سایرین در امور داخلی خود و همراهی
  .ی پیوند زده استتروریستهاي  فعالیت

  گیري نتیجه
نقض حقوق بر  مبنی هادهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد و سایر نهادهان هاي با انتشار گزارش

دولتمردان این کشور اقدام ، جیانگ توسط دولت چین در شین یغوروقوم ا ویژه بهبشر علیه مسلمانان 
در دفاع و  بیشترو کرده  اي به صورت رسمی و غیررسمی هاي دفاعی و سرسختانه يگیر موضعبه 

گرایی  افراط، مبارزه با تروریسم ۀاند و اقدامات خود را بر پای برآمده شانهای تها و سیاس توجیه طرح
سبب ی اقداماتدولت چین مدعی است چنین کنند.  طلبی توجیه می دینی و قومی و هرگونه جدایی

جیانگ  افزایش امنیت منطقه و بهبود وضعیت اقتصادي و معیشتی شین، هاي تروریستی کاهش فعالیت
. استکرده  کشور جلوگیريشدن  پرورش تروریست و سوریه، بزرگ جنگ قومیتی ۀجعشده و از فا

طلبی  سرکوب جدایی حال ، درعینوحدت و معیشت، توسعه، ثبات«جیانگ با هدف  اقدامات در شین
ها را  برپایی اردوگاه. همچنین این کشور گیرد صورت می» هاي جنایتکارانه تروریستی قومی و فعالیت
و کارگاهی براي  دانستهجو  پرورش نسلی صلح، افکار ناسالمی کن ریشه، وزي فکريدر جهت بازآم
  است.اي و شغلی  آموزش حرفه

تبار را به چشم متهم و تهدیدي جدي براي  ویژه اویغورهاي ترك دولت چین بیشترِ مسلمانان به
یی مذهبی و قومی و گرا داند و به بهانۀ مبارزه با افراط وحدت ملی، امنیت کشور و فرهنگ چینی می

گرایی دانسته و براي  تروریسم، هرگونه فعالیت مذهبی مسلمانان را بنا به سلیقۀ خود مصداقی از افراط
ها را تحت برنامۀ بازآموزي سیاسی و عقیدتی، بازداشت،  آن» هاي آلودۀ ذهنی ویروس«حذف 
فرهنگی اس�می و حذف  دهد. همچنین تخریب آثار سازي قرار می وشوي مغزي و فرایند چینی شست

داند. در واقع، دولت  گرایی می سازي افراط کن نمادهاي اس�می از زندگی و فرهنگ مسلمانان را ریشه
هاي اس�می به دور باشند  چین در حال پرورش مسلمانانی جدید در چین است که از فرهنگ و آموزه

  گرایی و تروریستی رشد نکند. راطهاي اف و در فرهنگ چینی ادغام شوند تا دیگر افکار و اندیشه
 . براساسکند المللی را رد می نهادهاي حقوق بشري ملی و بین هاي دولت چین گزارش

ي ها ، سازمانکشور 23انگلستان و ترکیه و نامه مانند امریکا،  هایی دولت ارسالیِ هاي گزارش
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کنگره جهانی ، بان حقوق بشر هدیدالملل،  بینعفو مانند  المللی غیردولتی و حقوق بشري ملی و بین
انجمن مردمان مورد تهدید و غیره به ، انجمن مدافعان حقوق بشر چینی، پروژه حقوق بشر، یغورهاوا

نیز براساس و ، حقوق بشر و کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض نژادي اریايکمیس، شوراي حقوق بشر
 ۀشد سند فاش 400، شده و پناهنده تهاي بازداش شده از طریق مصاحبه با خانواده مستندات دریافت

هاي  اقدامات و سیاست بر توان صحت فرضیه پژوهش مبنی اي می تصاویر ماهواره، و جیانگ شین
قانون اساسی این کشور را اثبات  نقض آشکار موازین حقوق بشر وو  ننادولت چین علیه مسلما

بلکه ، موازین حقوق بشري نبوده بر ، مبتنیاس�می و همسو با چینهاي  مواضع دولت کرد؛ هرچند
  به آن است. هاي مختلف ناشی قدرت و نفوذ چین در این کشورها و وابستگی

، حقوق بشري هاي رج در گزارشمند هاي مکرر ها و توصیه درخواست رغم بهکنون  دولت چین تا
 سازي تشخیصی خود به برنامه و سیاست چینیـ ص�حیت حاکمیتی  براساسو  نههمچنان فعا�

دهد و سازوکارهاي کنونی حقوق بشري جهانی  مسلمانان و اعمال ضد حقوق بشري ادامه می
رسد دولت چین با درك کامل از  به نظر میکند. تعدیلی در رویه و رفتار چین ایجاد است  نتوانسته

هاي  تحریم ، ناکارآمديحق وتو در شوراي امنیت، جهانی خود در ابعاد مختلف ۀقدرت گسترد
قدرت ، همسو با خود به دلیل وابستگی به چینفراوانِ همراهی کشورهاي ، یا اتحادیه اروپا امریکا

ي تسلط کامل بر منابع معدنی و ، رؤیاجیانگ کافی براي تضعیف خودمختاري و استق�ل منطقه شین
 فرایندبا آسودگی خیال  ،توان با�ي سرکوب مخالفانو  ،نفت این منطقه و احیاي جاده ابریشم

دهی به  پاسخ ۀرویه و نحو دیگر . ازسويدهد میادامه مسلمانان را  عقیدتیفکري و  سازي پاك
شده  دفاع از طرح و سیاست اعمال، این دولت ۀموضع دفاعی و سرسختان، نهادهاي حقوق بشري

بازدید به ناظران و بازرسان سازمان ملل متحد را باید در جهت رویکرد  ۀاجازندادنِ علیه مسلمانان و 
 هاي گزارشدرستیِ ي بر تأییدمهر را باید این رویه دولت چین کرد. نقض آشکار حقوق بشر تفسیر 
سازي  چینی، المللی و نقض آشکار حقوق بشر مسلمانان ملی و بین، نهادهاي حقوق بشري غیردولتی

  دانست. فرهنگ و تمدن اس�می در این کشور کردنِ رنگ و کم، فروکاهی آنان
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