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  مجلۀ ھفته: فرستنده

  ٢٠٢١ می ٠٤

 گجيان  ظلم به مسلمانان در شينۀافشای ھويت دروغ پردازان دربار
ديدگان  ستم«در سال ھای متمادی، بسياری کشورھای غربی در اتھامات خود عليه چين ھمواره از اصطالحاتی مانند 

» نسل کشی«و حتی » نقض حقوق بشر« ،»عدم آزادی«با استناد به عباراتی مانند  استفاده کرده اند و » شين جيانگ

که مھمان دايمی رسانه ھای » ستم ديده«دسته از اويغورھای به گفته آن ھا  آن. ی از خود روايت می کنندئداستان ھا

 ؟چه کسانی ھستند، واقعيات چيست غربی می شوند،

 نام  ھزار نفر در اين راستا١٢دود  غربی از حۀ چينی با انجام تحقيقاتی متوجه شد که کشورھای متھم کنندۀيک انديشکد

 نفر براثر ٢٣٨  نفر از آن ھا وجود خارجی ندارند، يعنی آدم ھای ساختگی ھستند،١٣٤٢اما در حقيقت، . اند برده

 نفر به علت تھديد امنيت ملی، شرکت در حمالت تروريستی و يا جرم ھای ٣٢٤٤بيماری و يا علل ديگر فوت کرده اند، 

 . نفر ديگر در چين اقامت می کنند٦٩٦٢در خارج از چين زندگی می کنند و   نفر٢٦٤د؛ ديگر زندانی ھستن

 سرگذشت خود از ۀاز سوی نيروھای مخالف در غرب استخدام شده و با دروغ بافی دربار» شاھدان«بسياری از اين 

به  پناھجو در غربتا با جلب حس ھمدردی، ھويت  سخن می گويند و در صدد ھستند» بازداشت«يا » ستم ديدگی«

 .دست بياورند و يا به منافع مالی برسند

 
گلی .  تبديل شده استدر غرب» ستاره« مھمان رسانه ھا و محافل سياسی غربی است، به يک ًگلی تورسون که مکررا

 امور چين ۀ استماع کميتلسۀجمريکا رفتند و سپس در ا به ٢٠١٨ سال پريلاو ھمسر و دو فرزندش در ماه  تورسون

ليس در اردوگاه زندانی شده، به اجبار واو بارھا به رسانه ھای غربی گفته که توسط پ. مريکا شرکت کردندا ۀکنگر در

او .  زن در اردوگاه بوده است٩دربازداشتگاه شکنجه شده و حتی شاھد مرگ داروھای ناشناخته دريافت کرده و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھمچنين ادعا کرده که پسرش در بيمارستان کودکان ارومچی شين جيانگ جان باخته و ھيچ کس علت بستری شدن 

 .پسرش در بيمارستان را به او اطالع نداده است

 به علت ايجاد نفرت قومی و تبعيض نژادی به ٢٠١٧ال اما واقعيت چيست؟ نخست اين که گلی تورسون واقعا در س

 به بيماری عفونی به بيمارستان منتقل شد و پس از تنھا ءبه علت ابتال مدت کوتاھی بازداشت شد، در زمان بازداشتش

 ٢٠١٧تا  ٢٠١٠از سال . بعد از آن ھيچ محدوديتی برای زندگی و مسافرت او ايجاد نشد  .حبس، آزاد شد  روز٢٠

 .ی چون مصر، امارات، تايلند و ترکيه سفر کردئ بار به کشورھا١١دی، او ميال 

 او و رسانه ھای ۀی شين جيانگ که به گفتئآموزش مھارت ھای حرفه  دوم اين که، گلی تورسون ھيچ وقت به مرکز

» اه کار اجباریاردوگ«او در گفت و گو با رسانه ھای غربی اعالم کرد که در . نرفت غربی اردوگاه کار اجباری است،

 .مواد مخدر و داروی ناشناخته به او تزريق شده و او را عقيم کرده اند، اين يک دروغ محض است

. ی زير شکنجه کشته شده استئاو ھمچنين گفته که برادر کوچکش اکبر تورسون در مرکز آموزش مھارت ھای حرفه 

 .داکبر تورسون اين دروغ را تکذيب کر اما چندی بعد برادر خودش

اما . سوم اين که، گلی تورسون مدعی شده که يک پسرش در جريان درمان در بيمارستان ارومچی کشته شده است

 .مريکا رفته اندااو و ھمسرش به  حقيقت اين است که ھر دو فرزندش سالم ھستند و ھمراه 

فرھاد جداتی اھل شھر يی نينگ شين جيانگ يک دروغ پرداز 

 با ٢٠١٩ سال چمعروف ديگر در غرب است که در ماه مار

او در سال  .مريکا ديدار کردا وقت ۀمايک پمپئو وزير خارج

يکی . ضد چين ترتيب داد مريکا رفت و فعاليت ھایا به ٢٠١١

 ماه ١٢ميناور تورسون  ز دروغ ھای او اين است که مادرشا

اما در .  ماه در زندان به سر برده است٣در اردوگاه و 

مريکا افرھاد جداتی، پدر، برادر و دو خواھرش به  حقيقت،

مھاجرت کردند، اما مادرش ميناور تورسون ھمچنان در شين 

پسرش به  ھر روز با ًجيانگ زندگی عادی خود را دارد و تقريبا

 .صورت آنالين صحبت می کند

ھمچنين افراد زيادی که به خاطر نقض قانون در چين مجازات ھستند، توسط سياستمداران، انديشکده ھا و رسانه ھای 

ی ھا، اتھام زنی ھا و سرکوب چين ئشده اند و از آن ھا به عنوان ابزاری برای سياه نما» ستم ديدگان«تبديل به  غربی

 .داستفاده می شو

برخی سياستمداران، انديشکده ھا و رسانه ھای غربی با استفاده از نفوذ باالی خود در ميان افکار عمومی جھانی، به 

روش ھای   خود ھمواره بهۀآن ھا برای تحقق اھداف مغرضان. بی اعتبار می سازند با دروغ پردازی چين را آسانی

  .پست رو می آورند
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