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    تی يری ميسان :نويسنده

  Bejanian	Sylvia-سيلويا بيژنيان: برگردان از
  ٢٠١٩ فبروری ٢١
	

	 از ترکيه برای فشار آوردن بر چين استفاده می کند"سيا"سازمان 
دست آورد ، اما ه در حالی که ترکيه به لحاظ اقتصادی به چين نزديک شده تا راه حلی برای بحران اقتصادی خود ب

بيجينگ با لحن . ده بر اويغورھا با تکيه بر اطالعات غلط اعتراض می کند به طور علنی از فشارھای اعمال ش

اين نشان می دھد که با ناپديد شدن داعش از عراق و سوريه ، آنکارا قصد دارد به طور . کوبنده ای به آن پاسخ داد 

  . در سينکيانگ عملياتی را آغاز کند "سيا"مخفيانه برای سازمان 

 ٢٠١٩ روریب ف١٩ /) سوريه( دمشق /ولترشبکه

  

   جھادی اويغور چينی در سوريهعناصر

، که جماعت ترک زبان مسلمان چينی می از چند ھفته پيش ، رسانه ھای ترکيه از سرنوشت اويغورھا می نويسند

، از جمله کماليست ھا از فشار ھان ھا به اقليت مذھبی ترک زبان اعتراض احزاب سياسی مخالف دولت. باشند 

  .کرده اند

  : ارش ز گيھا در پیئاين گزافه گو
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  ] ١[  زندان مخفی چينی است٧٣بنياد جيمز تاون در ارتباط با  

ن در آرا منتشر ساخته اند و ادعا کردند انتشار قرارشات راديو آسيای آزاد که مصاحبات چند زندانی سابق زگ 

  ] ٢[ چين ممنوع می باشد

و از فشارھای وارد آمده به اسالم ي ، اياالت متحده و متحدانشان در شورای حقوق بشر ژن٢٠١٨مبر  ماه نو١٣در  

  ] ٣[ ارش تھيه کردندزدر چين گ

مجريه در ارتباط با  ۀ، در برابر کميسيون مشترک کنگره و قوجمھوری خواه نيوجرسی ۀکريس اسميت نمايند 

در اين گذارش آمده ] . ٤[ ارش داده استزمده بر مذاھب از سوی حزب کمونيست چينی گآچين و فشار ھای وارد 

  .  ميليون اويغور تحت شکنجه با وسايل برقی در کمپ ھای بازپروری می باشند ٣است که 

  .ارشات از سوی عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر نيز منتقل شده است زاين گ 

ارشی را منتشر ز گ٢٠١٩ روریبترکيه ھامی آکسوی ، در نھم ماه ف ۀدر اين چارچوب سخنگوی وزير امور خارج

و  .  "اقليت ھای مذھبی و فرھنگی ترک اويغور به زور چينی می شوند"ساخت و در آن به طور رسمی اعالم کرد 

مرگ شاعر معروف اويغور عبدالرحيم حيت که به مدت ھشت سال به خاطر ترانه ھای خود زندانی بود ، به اين 

  ] .٥[ ارش افزوده شده استزگ

نام من ": در اين ويديو آمده است .  ثانيه از شاعر متوفا منتشر ساخت ٢۶ی به مدت ئروز بعد ، کشور چين ويديو

ر پا گذاشتن قوانين ملی تحت در ارتباط با اتھام زي.  است ٢٠١٩روریبامروز دھم ف. عبدالرحيم حيت می باشد 

   . "حالم خوب است و ھرگز از من سوء استفاده نشده است. ی می باشم ئبازجو

وليت ؤچين ھويا شوناينگ اعالم کرد که نسبت به خطاھا و عدم مس ۀ، وزير امور خارجروریبروز بعد در يازدھم ف

  ]٦[ ترکيه ، به شدت انتقاد خواھد کرد

چنانچه زندانی شدن ده ھزار اويغور که در فعاليت ھای تروريستی شرکت داشتند ثابت شود ، زندانی بودن يک تا 

  . ندارد سه ميليون اويغور به ھيچ وجه واقعيت

 ، دولت چين دو سند منتشر ساخت که اولی نسبت به حقوق بشر ٢٠١٨مبر  ماه دس١٣ و در ٢٠١٧ ونجاز اول ماه 

  ]٨[ ٠و دومی در ارتباط به حفظ فرھنگ و ايجاد توسعه در سينگيانگ بوده است ] ٧[ در سينکيانگ
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  زندانيان اسالم گرای افراطی در کمپ بازآموزی لوپ

ذشته ، انقالب در گ. استنديشيده ی سياسی افراطی تدبيری نيئبا اين وجود ، حزب کمونيست تا کنون با اسالم گرا

کشور چين شاھد اختالفات دوران جنگ  ،پس از آزاد سازی اديان.فرھنگی و ممنوعيت تمام اديان وجود داشته 

 ، کشور ٢٠١٨ روریبدر اول ف] . ٩[ ، ھمچنين حمالت عناصر جھادی در حال گسترش استداخلی خود می باشد

پيروان اديان می  ، امااجتماع نمايد ۀچين سياست جديد مذھبی را پيش کشيد که در آن قصد داشت اسالم را وارد حيط

به اين صورت اعضای حزب با کنار گذاشتن غذاھای ] . ١٠[ دننار بگذاربايستی برخی از مراسم خاص خود را ک

 ميليون ١٣ مسجد برای ٢۴۴٠٠در سينکيانگ . ياست جديد باشند حالل می توانستند برای ديگران نماد اين س

  .اويغور مسلمان وجود دارد 

يک بوده ولی اکنون ئ الء سال پيش ، سازمان ھای اويغور خواھان تشکيل دولتی مستقل می باشند که در ابتدا٢۵از 

سينکيانگ از دوران  ۀنام منطق(ترکستان شرقی ) . به مفھوم سياسی و نه به صورت اخوان مسلمين(مسلمان است 

  .ن بيجينگ برخوردار شدند ا عليه حاکم"سيا"اقليت اويغور بالفاصله از حمايت سازمان ) . قرون وسطا می باشد

به وجود آمد و برای آموزش به افغانستان و نزد ) ام آی تی او( ، جنبش اسالمی ترکستان شرقی ١٩٩٧در سال  

 می باشند و از سوی ھمين "سيا"آنھا جزو سياست اسالم سياسی سازمان . طالبان و برخی از عناصر القاعده شتافت 

  . مين مالی می شوند أسازمان ت

 و  توسط انور يوسف تورانی تشکيل شد در واشنگتن "دولت ترکستان شرقی در تبعيد" ، ٢٠٠۴مبر در ماه سپت 

لی چين شکل گرفته است جنگ داخ ۀ، که در ادامی الما و تايوان اتحاد کومينتانگ را تشکيل می دھدئھمراه داال

)١٩-١٩٢٧۵٠ (  

ن کنگره اي. جھانی اويغورھا در مونيخ تشکيل شد و ربيا کادر رھبر آن شد  ۀمبر ھمين سال ، کنگر در ماه نو 

 دو سازمان توسط شاخه National Endowment for Democrayی فرھنگی و قومی اقليت ھاست ئخواھان جدا

  ]١١[ مين مالی می شوندأ ، ت"پنج چشم"ای از 

تظاھر کنندگان  . ٢٠٠٩ والیج ، سپس در ماه ١٩٩٧ روریبدرسينکيانگ تظاھرات مھمی اتفاق افتاد ، در ماه ف

ن کمونيزم کوموينتانگ و شاخه ای از اسالم سياسی ای طلب اويغور و ھمچنين جزو مخالفئخود را جزو اقليت جد

   .می ناميدند

 قائل شود ، به طور مثال آنھا از سياست تک تيبيجينگ توانست آرامش را بازگرداند و برای اويغورھا چندين مز

  ]١٢[ )سياستی که امروزه کنار گذاشته شده (فرزندی برخوردار نبودند 

، مغايرت دارد اری ھای اريک پرنس در سينکيانگزجريان اياالت متحده عليه فشار بر اويغورھا توسط سرمايه گ

، ل دادن ارتش خصوصی فعاليت می کند نيست که در شکیپرنس تنھا تاجر] ١٣[ که پايه گذار بلک واتر می باشد

مورين امنيتی مزدورانی ھستند که أاين م. مپ است ، که وزير تعليم تربيت دونالد تراو برادر بتسی دووس می باشد 

  .فعاليت می کنند  )ميليشيای ھان سينکيناگ(برای بينگوتان 

ان رھبر ملی گروس و شھردار استانبول بوده ، برای تروريست خ ، زمانی که رجب طيب اردو١٩٩٠در سالھای 

  ] .١٤[ اويغورھا شرکت داشتندھای اسالم گرای افراطی پايگاھی ترتيب داد که در ميان آنھا تاتارھا ، چچن ھا و 

يا شامل سياست پيشين دولت ترکيه می ترکيه عليه فشارھای ھان ھا به اويغورھا آ ۀاعالمي: ال پيش می آيد ؤاين س

وليت ؤکه ايجاد سياست جديدی است که مطابق با مس ، يا آنباشد تا از سوی احزاب مخالف تحت فشار قرار نگيرد

   بوده است ؟"سيا"ان در رابطه با تروريست ھای سازمان خ سابق پرزيدنت اردویھا
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 سوريه بسيار فعال بوده و از سوی سرويس ھای به ھنگام جنگ) ام ای تی او(جنبش اسالمی ترکستان شرقی 

در )  تن عناصر جھادی۵٠٠٠با ( ھزار اويغور ١٨از چندين ماه گذشته ، . اطالعات مخفی ترکيه حمايت می شده 

آنھا از سوی .  حضور دارند – شھری واقع در مرز سوريه و ترکيه –)جزو استان ادليب(ال زامباری  ۀمنطق

  ]١٥[ لمان و فرانسه حمايت می شوندا ۀنيروھای ويژ

 و ترکيه "سيا" و به نظر می رسد ميان سازمان کند مپ با مشت آھنين با بيجينگ برخورد می پرزيدنت دونالد تر

  .تفاھمی ايجاد شده است  ،برای عمليات مخفی در چين
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