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 بر سركوب مسلمانان چينانتقاد مراجع از سكوت دولت در برا

 

شيرازي، از مراجع تقليد ساكن قم، از دولت جمهوري اسالمي خواست  هللا العظمي ناصر مكارم آيت: گروه سياسي

كيانگ چين سكوت نكند و برادران و خواهران ديني خود را تنها  كه در برابر سركوب مسلمانان در ايالت سين

انه ايران و چين و مناسبات نزديك سياسي و اقتصادي دو كشور وي خاطرنشان كرد كه روابط دوست. نگذارد

  .هاي مسوول ايراني در برابر فجايع اخير باشد تواند دليلي بر سكوت مقام نمي

كيانگ چين درباره كشتار وسيع و  اخبار وحشتناكى كه از ايالت سين: متن بيانيه مكارم شيرازي به اين شرح است

اين منطقه . اى است نتشر شده است موجب تاسف شديد هر مسلمان و انسان آزادهسركوب مسلمانان اين منطقه م

دهد، اكثريت قاطع اهالى آن مسلمانند تنها  كه در غرب چين واقع شده و تقريبا يك ششم مساحت چين را تشكيل مى

يز اخيرا محل اين منطقه صنعتى و حاصلخ. كنند ها در آنجا زندگى مى از كمونيست« هان»گروه كوچكى از نژاد 

هان واقع شده است، گرچه دولت چين آن را يك نزاع قومى   ها بين مسلمانان و گروه نژادپرست شديدترين درگيري

كند ولى حمايت دولت از گروه مخالف و سركوب شديد مسلمانان و تعطيلى مساجد آنها همه حكايت از  قلمداد مى

درست است كه دولت و ملت چين روابط دوستانه و . ان استاى بر ضدمسلمين منطقه در جري اين دارد كه توطئه

شود كه  نزديكى در امور اقتصادى و سياسى با ما و ساير كشورهاى اسالمى دارند ولى اين دليل بر آن نمى

 ما ضمن . برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجيعى سركوب كنند و ما خاموش بنشينيم
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كنيم كه اعتراض شديد خود  ها از همه مسلمانان و تمام آزادگان جهان دعوت مى اين سركوب محكوم كردن شديد

را نسبت به اين حركت غيردوستانه اظهار دارند و يكصدا از دولت چين بخواهند كه به اين وضع خاتمه داده و 

  .مجرمان را مجازات كنند

در اين مورد سكوت نكنند و موضع قوى مناسبى مردم از مسووالن دولت جمهورى اسالمى نيز انتظار دارند 

هللا صافي گلپايگاني نيز در ديدار  هللا العظمي لطف آيت. بگيرند و برادران و خواهران مسلمان خود را تنها نگذارند

جمعي از طالب با اشاره به حوادث غمبار كشور چين كه موجب به خاك و خون كشيده شدن جمعي از مردم 

سلمان اين كشور شد، وضع اسفبار و رعايت نشدن حقوق عادي بشري در اين كشور را دفاع م مظلوم و بي

اين مرجع تقليد همچنين با اشاره به كشته شدن يك زن مسلمان مصري در آلمان به جرم داشتن . محكوم كرد

م خواهي از كشورهاي اسالمي مي»: حجاب اسالمي، اين حوادث ضد بشري و ضداسالمي را محكوم كرد و گفت

العمل نشان دهند و هيچ تبعيض و  شود، عكس كه به اين تجاوزات كه در گوشه و كنار دنيا به حقوق مسلمانان مي

مسلمانان بايد به طور مناسب و موثر اعتراض كرده و تجاوز به حقوق مسلمانان : وي افزود« .تفاوتي قائل نشوند

نان چه چيني باشند يا اروپايي يا از هر جاي ديگر در هر كجا و هر كشوري كه باشد را محكوم كرده و با مسلما

از مجامع » :اين مرجع تقليد با اشاره به كشتار و استضعاف شديد مسلمانان چيني خاطرنشان كرد. همدردي كنند

بشر  ها را در مساله حقوق بازي ها و سياست خواهيم كه اين دوگانگي بشر مي المللي و مدعيان دفاع از حقوق بين

بشر در چين را ناديده  ها را به دو بخش مخالف و موافق غرب تقسيم نكنند و وضع حقوق ارند و انسانكنار بگذ

دفاع چين موضع  مسلمانان بي صافي گلپايگاني از وزارت امورخارجه نيز خواست كه در مقابل كشتار. نگيرند

همچنين جامعه مدرسين . نجام دهداسالمي و انساني خود را به بهترين وجه ا گرفته و با اعالم اعتراض، وظيفه

: در اين بيانيه آمده است. اي صادر کرد کيانگ چين بيانيه حوزه علميه قم در پي کشتار مسلمانان در ايالت سين

کيانگ چين که منجر به کشته شدن بسياري از مسلمانان اين کشور  حوادث خونبار چند روز گذشته در ايالت سين

اين حادثه در ايالتي به وقوع . نژادپرست گرديد موجب تاسف و تاثر فراوان گرديد اي و تعطيلي مساجد توسط عده

پيوندد که تقريبا يک ششم وسعت جغرافيايي چين و اکثريت قابل توجهي از مسلمانان را به خود اختصاص داده  مي

ز دخالت دولت و گرچه دولت چين اين کشتار فجيع را يک درگيري قومي خوانده است، اما اخبار حکايت ا. است

جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن تاسف و تاثر . جانبداري از گروه خاص و نژادپرست در اين غائله دارد

خواهد با برخورد قاطع و مسووالنه نسبت به حقوق شهروندي مسلمانان به اين غائله  فراوان، از دولت چين مي

  «.جه نهايي موضوع را از طريق ديپلماتيک پيگيري نمايدپايان داده و وزارت امور خارجه نيز تا رسيدن به نتي

ترين كشور جهان در حالي انتشار يافته كه  نشين پرجمعيت هاي بخش مسلمان واكنش حوزويان به اخبار ناآرامي

نوع . اي در برابر دولت چين نگرفته است دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران تاكنون موضع قاطعانه

طور علني، اما در  آورد كه تهران هرچند نه به ايراني با حوادث چين اين تلقي را به وجود مي برخورد مقامات

 پشت پرده ادعاي پكن درباره داخلي بودن موضوع را به رسميت شناخته است و حاضر نيست به عنوان كشوري 
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ت نهم هنگامي آشكارتر دوگانگي رفتاري دستگاه ديپلماسي دول. اسالمي به دولت چين فشار چنداني وارد كند

هاي آلمان با اظهارنظرهاي  هاي رسمي ايران در برابر قتل بانويي محجبه در يكي از دادگاه شود كه واكنش مي

در يك طرف ماجرا بانوي باردار . مقامات درباره سركوب مسلمانان در چين در يك ترازو مقايسه شود

شود و در  ور مي ست آلماني در صحن دادگاه به او حملهاالصلي قرار دارد كه يكي از شهروندان نژادپر مصري

كشد و در سوي ديگر صدها مسلمان چيني هستند كه با حمايت دولت پكن به خاك و خون  واقع متهم، شاكي را مي

اي درنگ به خود  دولتمردان جمهوري اسالمي هرچند براي محكوم كردن جنايت نخست لحظه. شوند كشيده مي

بندي روشني  رباره فاجعه دوم كه ابعادش به مراتب بزرگتر از رويداد اولي است، هنوز به جمعراه ندادند، اما د

اند و  حال بررسي اوضاع هستند و اين در حالي است كه هر دو اتفاق تقريبا همزمان روي دادهاند و در  نرسيده

شبكه اول سيما به  12پنجشنبه گذشته كه خبر نخست اخبار ساعت . داري با هم ندارند تقدم و تاخر زماني معني

هاي آمريكايي بودند، در بند نيرو 58آزادي پنج كارمند كنسولگري ايران در اربيل عراق كه از زمستان 

طور  اختصاص يافت، صداوسيما فرصتي براي حسن قشقاوي، سخنگوي وزارت امورخارجه فراهم كرد تا به

هاي وي به سواالت مجري بخش تحليل  پاسخ. ترين رويدادهاي ديپلماتيك روز اظهارنظر كنند زنده درباره مهم

قشقاوي از موضع رسمي ايران در محكوميت قتل . دهد به خوبي اين دوگانگي رفتاري را نمايش مي 12اخبار 

باره صادر كرده است، اما نتوانست در برابر  اي در اين خارجه بيانيه سخن گفت و اينكه وزارت« مره الشرييني»

اين . حوادث چين موضع محمكي اتخاذ كند و تنها به رايزني با كشورهاي اسالمي و بررسي اوضاع اشاره كرد

واره وضع مسلمانان سراسر جهان در كانون توجه دستگاه سياست خارجي ايران پس از در حالي است كه هم

سال گذشته كشورهاي اسالمي و مسلمانان ساكن  03انقالب قرار داشته است، به عبارت ديگر تهران در 

مق كشورهاي غيراسالمي را جزو حوزه نفوذ نظام جمهوري اسالمي قلمداد كرده و كوشيده است از اين طريق ع

پويايي و روز آمدن مواضع ايران درباره رويدادهاي لبنان، فلسطين، بوسني و . استراتژيك خود را گسترش دهد

فرض قابل تحليل است، اما گويا اين سياست كلي يك قيد  نگرو و هندوستان با همين پيش هرزگوين، مونته

حوزه سياست خارجي را در چارچوبي تواند دوگانگي رفتار تهران در  غيررسمي و غيرعلني نيز دارد كه مي

توان مدعي شد كه حساسيت ديپلماتيك ايران درباره قلمرو اسالمي و  براين اساس مي. بندي كند قابل فهم صورت

سرنوشت مسلمانان جوامع غيراسالمي تابعي از جغرافياي سياسي جهان است و متغير اصلي اين تابع چيزي 

در اين چارچوب تحليلي، ديگر رفتار دوگانه وزارت امورخارجه . انها با اير نيست جز روابط سياسي دولت

خود رفع خواهد شد؛  ها نيز خودبه چندان دور از انتظار نخواهد بود و البته بسياري از ابهامات و پرسش

هاي دانشجويي اصولگرا در برابر سفارت آلمان تجمع و به سمت آن  هايي از اين دست كه چرا تشكل پرسش

مروه »جنازه نمادين براي  كنند، اما كسي با سفارت چين كاري ندارد يا اينكه چرا فقط تشييع رتاب ميمرغ پ تخم

هايي كه نمادي از مسلمانان چيني باشد، خبري  شود و از تابوت پس از نماز جمعه تهران برگزار مي« الشرييني

  .نيست
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وجو كرد و  نژاد جست مهور چين به محمود احمديج توان در تبريك زودهنگام رئيس ها را مي پاسخ همه اين پرسش

جمهوري ايران را موضوعي داخلي تلقي كرد، بنابراين حال نوبت  اينكه پكن حوادث پس از انتخابات رياست

تهران است كه حق حاكميت دولت چين را در هر نوع برخورد با اتباع و شهروندانش به رسميت بشناسد 

گيري تند  يگر متحدشرقي ايران يعني روسيه، اين كار را انجام داد و از موضعها پيش درباره د همانطور كه سال

به اين ترتيب اكنون رهبران كشور مسلمان اما الئيك تركيه . پوشي كرد در برابر سركوب مسلمانان چچني چشم

وزير  تكنند، همانطور كه رجب طيب اردوغان، نخس تر از مسووالن ايراني اتخاذ مي مواضعي به مراتب محكم

كشته شدن اويغورهاي  گفت، در ايتاليا سخن مي  5تركيه، كه در كنفرانسي مطبوعاتي در حاشيه اجالس جي

کشي و مجازات عامالن حوادث خونين  کشي خواند و خواستار توقف اين نسل كيانگ را نسل مسلمان در ايالت سين

سکوت در »: ايي و مجازات كند و افزودوي مصرانه از دولت چين خواست تا عوامل اين حادثه را شناس. شد

اردوغان كه « .گناه قابل تصور نيست قبال کشته شدن صدها نفر و زخمي شدن بيش از يک هزار نفر از مردم بي

اي شوراي امنيت سازمان ملل را بر عهده دارد، خواستار بررسي اين حادثه در شوراي  كشورش رياست دوره

هاي اويغور  رهبر ترك« ربيعه قدير»ها،  در صورت ادامه يافتن اين درگيري امنيت شده، همچنين اعالم كرده كه

  .را به تركيه دعوت خواهد كرد

دهند  يک منطقه مسلمان نشين است که قوميت اصلي آن را اويغورها تشکيل مي« کيانگ سين»منطقه خودمختار 

هزار نفر اويغور در  033يليون و که زبان آنها شبيه زبان ترکي است، آمارها حاکي است نزديک به هشت م

. نفر از آنها کشته شدند 281کم  هاي خشونت بار هفته گذشته، دست کيانگ سکونت دارند كه در درگيري سين

كيانگ تعطيل  دولت چين در اقدامي براي برقراري امنيت، روز جمعه مساجد شهر ارومچي را در استان سين

كيانگ جلوگيري به عمل آورد، دولت چين براي انجام اين  نان سينكرد و از برگزاري نماز جمعه توسط مسلما

رغم اعالم اين خبر از   به. كار، نيروهاي امنيتي و ضدشورش خود را در اطراف مساجد اين شهر مستقر كرد

يكي از مساجد در شهر ارومچي در پي درخواست نمازگزاران براي برپايي نماز جمعه،  سوي دولت چين، متولي 

كيانگ با تظاهرات مسلمانان مركز اين استان در  ها در استان سين درگيري. متولي مسجد را گشوددرهاي 

اتفاق افتاد، آغاز « هان»تبار  نفر از مسلمان که ماه گذشته در درگيري با قبيله چيني 1اعتراض به کشته شدن 

  .شد، مسلمانان اين استان خواستار مجازات اين افراد بودند

هاي  گوي تلفني با همتاي چيني خود ضمن انعكاس نگراني و عصر ديروز منوچهر متكي در گفتدر همين حال 

متكي در . داده را از همتاي چيني خود مطلع شد موجود در بين كشورها و علماي اسالمي چگونگي حوادث رخ

ان اشاره كرد و گو ضمن تاكيد بر همبستگي و وحدت ملي مردم چين به ضرورت تامين امنيت مسلمان و اين گفت

  .زدن ثبات اين كشور را نادرست خواند هرگونه دخالت خارجي با هدف برهم
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  ها گيري خالصه موضع

  .تواند دليلي بر سكوت مقامات مسوول ايراني باشد روابط دوستانه با چين نمي: العظمي مكارم شيرازي هللا آيت

اض به دولت چين وظيفه اسالمي و انساني خود را انجام دولت با اعالم اعتر: العظمي صافي گلپايگاني هللا آيت

  .دهد

دولت چين با برخورد قاطع و مسووالنه نسبت به حقوق شهروندي مسلمانان به : جامعه مدرسين حوزه علميه قم

  .اين غائله پايان دهد

خارجي با هدف  گو با همتاي چيني با تاكيد به ضرورت تامين امنيت مسلمانان هرگونه دخالت و متكي در گفت

  .برهم زدن ثبات چين را نادرست خواند


