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 * ٢٠٢٢  ماه مه ٢٩ ۀگلوبال تايمز، سرمقال : برگرفته از
 » مھر١٠«سايت  :رگردانب

  ٢٠٢٢ جون ٠٧
  

 هتالش ناموفق غرب برای تحت فشار قرار دادن باچل
 دحقوق بشر نيستن» پرده آھنين«اياالت متحده و غرب قادر به ايجاد 

 
سفر باچله به چين به نيروھای .  حقوق بشر نيز صادق استۀاين موضوع در زمين .ينه استئپيشرفت چين خود يک آ

ھای  درگير دستکاری اطالعات و ارسال پيام» استفاده از سين کيانگ برای مھار چين« و غرب که در ئیامريکا

شود مردم بيشتر قدردان  توانند خورشيد را بپوشانند و فقط باعث می ابرھای تيره نمی: دھد اند، بار ديگر پيام می نادرست

  .آسمان آبی پشت آن باشند

*****  

اين اولين .  خود به چين را به پايان رساندۀ، روز شنبه سفر شش روز متحدمللميشل باچله، کميسر عالی حقوق بشر 

  شنبه شب، باچله بازديد خود را به . سال گذشته از چين است١٧در متحد ل ملديدار يک کميسر عالی حقوق بشر 

ھای مستقيم ــ با ارشدترين حبت صاين ديدار فرصتی بود برای «: صورت آنالين به خبرنگاران توضيح داد و گفت

نی فقر ک کاھش فقر و ھمچنين ريشه«که  و اين» ھای يکديگر رھبران چين ــ در مورد حقوق بشر، گوش دادن به حرف

 ».ن شده، دستاوردھای عظيم چين استيي سال جلوتر از تاريخ تع١٠شديد، 

باچله با توجه به موضوعات مرتبط با سين کيانگ که توجه بسياری از جھان خارج را به خود جلب کرده است، از 

مبارزه با تروريسم و کاشی، ارومچی و جاھای ديگر بازديد کرد، در مزارع پنبه قدم زد و از نمايشگاھی با موضوع 

ھای  او ھمچنين در جريان سفر خود به سين کيانگ با افراد مختلف از ھر طبقه از قبيل اقليت.  بازديد کردئیزدا راديکال
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طور خاص اشاره کرد که  باچله در کنفرانس مطبوعاتی به .نظر کرد  و تبادلذاکرهمقومی، کارشناسان و دانشمندان 

 . انجام شده استمذاکرات او بدون نظارت

اياالت متحده و  ھاست به عمد در افکار عمومی  دھد که مدت ای پاسخ می ھای توطئه طور ضمنی به تئوری اين پيشرفت به

را بر اساس » االتیؤس«قبل از آغاز سفر باچله به چين، اياالت متحده، بريتانيا و ساير کشورھا  .اند غرب ايجاد کرده

که باچله صادقانه و  پس از اين. بوده است» يک اشتباه« اظھار داشتند که سفر کميسر عالی فرض گناه مطرح کردند و

ھای سرسخت  ات اقامت خود را در چين در کنفرانس مطبوعاتی شرح داد، برخی از غربیئيطرفانه تجربيات و جز بی

و احساس » نگرانی«تی با ابراز  اياالت متحده حۀوزارت امور خارج. ھمچنان چشمان خود را بر روی اين حقايق بستند

اين کشور ھمچنين . کند خود، پيشدستی کرده و چين را به محدود کردن و دستکاری سفر باچله متھم می» ناخشنودی«

 . سين کيانگ دوباره مطرح کردۀھای قبلی خود را در مورد منطق دروغ

 بودند که مدام باچله را برای بازديد از چين امريکا اين کشورھای غربی به رھبری ءدر نظر داشته باشيم که در ابتدا

روست که ھدف سياسی   از ھمين. اند دادند و اکنون بدون ھيچ دليلی به حمله به باچله روی آورده تحت فشار قرار می

 .شود روز آشکارتر می به باطنی آنھا روز

اما چين طبق .  مذھبی قرار داشتئیگرا طافراشدت تحت تأثير تروريسم و   سين کيانگ بهۀھای گذشته، منطق در سال

در سين کيانگ محافظت کرده و  ھای قومی  ھای تروريستی را سرکوب، از جان و مال مردم از ھمه گروه قانون فعاليت

کيانگ برای بيش از پنج سال متوالی  وقفه، سين ھای بی پس از تالش. ثر از حقوق انسانی آنھا دفاع کرده استؤطور م به

 آن ھمچنان در حال بھبود است و مردم در ۀآميز رھا شده، امنيت و ثبات اجتماعی، و توسع ز تروريسم خشونتاست که ا

با اين حال، برخی از اشخاص در اياالت متحده و غرب سرسختانه از باور واقعيت . کنند صلح و شادی زندگی و کار می

 ميليون نفر تصور ٢۵از » بيش« را تئاتری بزرگ با ورزند و اصرار دارند که سين کيانگ در سين کيانگ امتناع می

 .اند کنند، که اين توھين به شعور کسانی است که واقعيت را در محل ديده

ايجاد شده توسط نيروھای افراطی که سعی در »  آھنين حقوق بشرۀپرد«اند که  ھا بارھا و بارھا ثابت کرده واقعيت

 مدعی امريکاھای اخير، غرب به رھبری  در سال. پذير است نگ دارند، آسيببرداری از امور مربوط به سين کيا بھره

و ديگر خاطرات تاريخی مردم » ھای کار اجباری اردوگاه«فھرستی موسوم به مفقودين شد و با استناد به شعارھای 

ھای آنھا  ھر چه دروغ .در سين کيانگ را تحميل کرد» کار اجباری«و » کشی نسل«کشورھای غرب، به زور برچسب 

تواند پوچ بودن اتھامات  در واقع، ھر کسی که به سين کيانگ رفته باشد، می .شود تر افشا می آميزتر باشد، راحت اغراق

 .سازی منطقه ببيند اياالت متحده و غرب را در شيطان
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 فرھنگی و گردشگری با موضوع فرھنگ دوالن و کيوچی در شھرستان آوات ۀمردم در جشنوار: توضيح عکس(

 ).کنند  شرکت می٢٠١٩بر و اکت٢۵ خودمختار اويغور سين کيانگ در شمال غربی چين، در ۀاستان آکسو، منطق

 غرب ۀمسموم شد ی، فراتر از افکار عمومی  و غربئیامريکابايد گفت که باچله با سفر به چين تحت فشار نيروھای 

، مشاور دولتی و وزير ئیھمانطور که وانگ . توسط اين نيروھای تندرو، تالش خود را برای بازيابی حقيقت نشان داد

سازی اطالعات   چين گفت، سفر کميسر عالی حقوق بشر به چين به تقويت تفاھم و ھمکاری و شفافۀامور خارج

 جامع خود از يک سين کيانگ واقعی را برای افراد ۀما ھمچنين انتظار داريم که باچله تجرب. ردنادرست کمک خواھد ک

 .بيشتری در غرب که مايل به دانستن حقيقت ھستند به ارمغان بياورد

ر در حالی که سفر باچله ھنوز د. کنند خواب ھستند ممکن است ھرگز بيدار نشوند البته برخی از افرادی که وانمود می

. »پيروزی برای چين است«ھا گفتند که اين ديدار  ھای ارشد به اصطالح ناشناس به رسانه جريان بود، برخی از ديپلمات

 ئیھا چنين لفاظی توان از برنده يا بازنده بودن حرف زد؟ پايان است، چگونه می  که پيشرفت حقوق بشر بیئیاز آنجا

 ملل دھد که مبادالت و تعامالت عادی بين کميسر عالی حقوق بشر  میًصرفا نيت واقعی اياالت متحده و غرب را نشان

 در حالی. »محکوم کنند«کنند تا چين را  آنھا بسيار تالش می . دانند  میين را بخشی از يک بازی ژئوپليتيکو چمتحد 

 .ً سين کيانگ، اصال برای آنھا اھميتی نداردۀکه وضعيت واقعی منطق

گيری کند  در مورد چين با فرض گناه انجام دھند ــ ھر کسی که نتيجه» تحقيق«ًدقيقا به ھمين دليل است که آنھا بايد يک 

از نظر . کننده است ًچنين فرض گناه تقريبا ديوانه. است» قابل اعتماد«وجود دارد، » کار اجباری«و » نسل کشی«که 

اگر از «و يا » کنند رسند، دست و پايشان را قطع می ردم به سين کيانگ میوقتی م«ای که ادعا کند  آنھا، ھر ديوانه

ول حقوق ؤاز سخنان مس» معتبرتر«ممکن است » شوند خوردن گوشت خوک خودداری کنند با شليک گلوله کشته می

ر کردن چين، در دا زنی و لکه  و غرب برای اتھامامريکابايد گفت که برخی از اشخاص در . نظر برسد به  متحد مللبشر

  .اند ھای شيطانی خود عليه سين کيانگ، خط پايانی عقل سليم را ھم شکسته روايت

سفر باچله به چين به نيروھای .  حقوق بشر نيز صادق استۀاين موضوع در زمين .ينه استئپيشرفت چين خود يک آ

ھای  کاری اطالعات و ارسال پيامدرگير دست» استفاده از سين کيانگ برای مھار چين« و غرب که در ئیامريکا

شود مردم بيشتر قدردان  توانند خورشيد را بپوشانند و فقط باعث می ابرھای تيره نمی: دھد اند، بار ديگر پيام می نادرست

 .آسمان آبی پشت آن باشند

* https://www.globaltimes.cn/page/٢٠٢٢٠۵/١٢۶۶٧٨۶.shtml 
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