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پس از 500 روز
  روزنامه نگاران زندانی 

در میانمار آزاد شدند
خدیجه عالمه زاده

وی لون و کیاو سوو روز ســه شنبه )هفدهم 
اردیبهشت ماه( از زندان یانگون  این سین در میان 
جمعی از خبرنگاران آزاد شدند. این موضوع، تنها 
چند هفته پس از آن که آخرین دادگاه تجدید نظر 

آن ها بی نتیجه ماند، اتفاق افتاد.
این دو نفر که هر دو موفــق به دریافت جایزه 
پلیتزر برای گزارشگری بین المللی شده بودند، 
از ماه دسامبر 2017 )شانزدهم آذر ماه( به دلیل 
نقض قانون انتشار اسناد رســمی و اتهام انتشار 
اطالعات حســاس برای امنیت ملی این کشور، 

در زندان بودند.
این دو نفر به دلیل عفو از سوی وین مینیت، 
رئیس جمهور این کشــور که شامل شش هزار و 

520 زندانی شده بود؛ از زندان آزاد شدند.
وی لون پــس از آن که از زندان آزاد شــد؛ از 
حامیان و طرفداران خودشــان برای حمایت از 

آزادی آن ها تشکر کرد.
وی لون طی مصاحبه ای گفــت: در زندان و 
سرتاسر جهان مردم برای آزادی ما، آرزو می کردند 
و من قصد دارم از آن ها به خاطر توجهشان تشکر 
کنم. وی در ادامه افزود که بســیار خوشــحال و 
هیجان زده هســتم تا خانواده و همکاران خود 
را ببینم و نمی توانم برای بازگشــت به اتاق خبر 

منتظر بمانم.
استفن آدلر، ســردبیر مجله رویترز، این دو 
خبرنگار را شجاع و نماد اهمیت آزادی  رسانه در 
سرتاســر جهان نامید و اضافه کرد که سازمان از 

بازگشت آنها بسیار خوشحال است.
آمال کلونی، وکیل این خبرنگاران در بیانیه ای 
گفت: از زمانی که این پرونده بیش از یک ســال 
پیش، در اختیار من قرار گرفت، شاهد تالش های 
رســانه رویترز به ویژه اســتیو آدلر سردبیر این 
رســانه و گیل گاو رئیس شورای سردبیری برای 
برقراری عدالت و آزادی خبرنــگاران وی لون و 

کیاو سوو بودم.
او افزود بســیار برای من جالب بود که ببینم 
یک ســازمان  خبری در این حد برای حمایت از 
کارمندان خود و حرفه روزنامه نگاری متعهد است 
و این برای من افتخاری بود که در خدمت رویترز و 
این دو خبرنگار در این پرونده باشم و آزادی این دو 
نفر نشانه ای برای تجدید تعهد برای آزادی رسانه 

در میانمار است.

دادگاه و حبس نابحق وی لون و کیاو سوو به 
معروفیت آن ها در جهان منجر شد و بسیاری از 
چهره های برجسته خواستار آزادی آن ها شدند. 
حالت شادی غیرقابل وصفی که وی لون با آن در 
دادگاه حاضر شده بود؛ الگویی برای روزنامه نگاران 
بود تا با عکس هایی مشابه حالت وی و انتشار آن در 
فضای مجازی منجر شدند تا مردم و همکارانشان 
از این پرونده آگاهی بیشــتری پیدا کنند و افراد 
بیشتری خواســتار آزادی آن ها شــدند. در ماه 
سپتامبر سال 2018 )شــهریور ماه( دادگاه این 
دو شهروند میانمار را به هفت سال زندان محکوم 
کرد. اوایل ســال جاری، دادگاهی در یانگ گان 
درخواست تجدیدنظر آن ها را رد کرد و در اواخر 
ماه آوریل )اوایل اردیبهشت ماه( نیز دادگاه عالی 
کشور در خواست دوباره آن ها را برای تغییر این 

رای  رد کرده بود.
با آخرین مرحله شکست آن ها، وکیل این دو 
خبرنگار گفت که آن ها فقط باید امیدوار باشند که 
با صدور حکم عفو رئیس جمهور آزاد شوند؛ اتفاقی 
که در نهایت پس از مدت ها در اثر فشار بین المللی 

در هفته جاری روی داد.
وی لون و کیاو سوو و وکیل آن ها و خبرگزاری 
رویترز، همه همچنان اصرار دارند که آن دو هیچ 
جرمی را مرتکب نشــدند. این خبرگزاری در ماه 
آوریل )اوایل اردیبهشت ماه( گفت: آن ها قربانی 
تالش پلیس برای ســاکت کردن گزارش های 

صادقانه بودند.
این دو نفر تحقیقات برجســته رویترز را در 
مورد کشــتار 10 مرد روهینگیایی در روستای 
ایندین گزارش کردند؛ عملیات کشتار این 10نفر 
بخشی از عملیات علیه اقلیت مسلمان بود که در 
ماه اوت سال 2017 میالدی )مرداد ماه( پس از 
حمله شبه نظامیان روهینگیایی به پاسگاه پلیس 

انجام شد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

همیشه در این وقت از سال، حاشیه 
صحرای تکله مــکان، در غرب چین 
مملو از مردم بود. چندین دهه متوالی 
هر ســال بهار هزاران مسلمان اویغور 
در مقبره امام عاصم حاضر می شدند، 
مکانی شامل چند ساختمان و حصاری 
که یک مقبره در آن قرار دارد. مقبره ای 
متعلق به فردی که به بــاور اویغورها 
متعلق به یک جنگجوی مقدس از قرن 

هشتم است.
زائران از سرتاسر منطقه هوتان به 
دنبال شفاگرفتن، باروری و بخشایش 
گناهان در بین شــن های کویر پا در 
جای پای یکدیگر می گذارند و به این 
مکان مقدس می آیند. این مراسم یکی 
از بزرگ ترین گردهمایی های مذهبی 
در منطقه است. مردم نذورات خود را 
درون این مکان می گذارند و پارچه های 
نماد عبادات خود را به شــاخه های 

درختان آویزان می کنند.
این باور وجــود دارد که ســه بار 
زیارت این مکان برابــر رفتن به حج 
است؛ سفری که ساکنان فقیر جنوب 
استان سین  کیانگ قادر به تأمین مالی 

هزینه های آن نیستند.
اما امسال، معبد امام عاصم خالی 
از مردم است. مسجد این مکان با نام 
خانقاه، که محلی بــرای ادای آداب و 
رسوم روحانیون موسوم به سوفی است، 
به همراه دیگر ساختمان ها تخریب 
شده اند و از کل مجموعه، فقط مقبره 

باقی مانده است. 
همــه نــذورات و پارچه ها حذف 
شده اند و خبری از زائران برای بازدید 

نیست.
بر اســاس تحقیقی که از ســوی 
گاردین و سایت بلینگکت انجام شده، 
این یکی از ده ها مکان مذهبی است 

که بخشی از آن یا به طورکامل از سال 
2016 تاکنون، در استان سین کیانگ 
تخریب شده اند؛ بلینگکت همچنین 
شواهد جدیدی را ارائه کرده که نشان 
می دهد یک مسجد بزرگ در مناطق 
تحت کنترل چین، جایی که گروه های 
حقوق بشری عنوان می کنند اقلیت 
مسلم از سرکوب های گسترده مذهبی 

در رنج هستند؛ تخریب شده است.
روزنامه انگلیســی زبان گاردین 
در همکاری با نیــک واترز، تحلیل گر 
بلینگکــت، بــا اســتفاده از تصاویر 
ماهواره ای، مکان 100 مسجد و مکان 
مقدس که از سوی شهروندان سابق، 
محققان و ابزارهای نقشه کشی تأیید 

شده اند را مورد بررسی قرار دادند.
از بین 91 مکان بررســی شــده، 
31 مسجد و دو مکان مقدس شامل 
مجموعه امام عاصم و یک سایت دیگر 
از تخریب های گســترده ساختمانی 
بین سال های 2016 تا 2018 آسیب 

دیده اند.
از این بیــن 15 مســجد و هر دو 
مکان مقــدس کاماًل تخریب شــده 
و از بین رفته انــد و در باقی آن ها نیز 
دروازه ورودی، گنبد و مناره ها تخریب 

شده اند.
عــالوه بر آن هــا 9 مــکان دیگر 
که از ســوی ساکنین ســابق استان 
سین کیانگ به عنوان مسجد شناخته 
می شوند، اما نشانه های یک مسجد 
ازجمله گنبد و مناره را ندارند نیز ظاهراً 

تخریب شده اند.
ریشه کنی، تخریب، بی حرمتی

چین به بهانه وجود افراط گرایان 
مذهبی، اقدام به نظارت گســترده و 
کنترل شدید اقلیت مســلمانان در 
کشور خود کرده اســت؛ مسلمانانی 
که اکثریــت نژاد اویغــور آن ها ترک 
زبان هستند و اشتراکات بیشتری با 

همسایگان آسیای مرکزی خود دارند 
تا با هم نشینان منطقه هان چین. 

تحقیقات نشان می دهد که نزدیک 
به 1.5 میلیون اویغور و سایر مسلمانان، 
به صورت اجباری به اردوگاه های کار 
یا مراکز بازآموزی فرستاده شده اند؛ 

ادعایی که پکن آن را تکذیب می کند.
گروه های مدافع و محققان بر این 
باورند که مقامات استان سین کیانگ 
صدها، بلکه هــزاران مســجد را در 
عملیات های خود از بین  برده اند. اما 
فقدان اطالعاتــی از این مکان ها، که 
بیشتر مســاجد و مکان های مقدس 
روستاهای کوچک هستند، در کنار 
سخت گیری پلیس برای خبرنگاران 
و محققانــی که به طور مســتقل به 
استان ســین کیانگ سفر می کنند و 
نیز  نظارت گسترده بر ساکنین، کار 
را برای تأیید گزارش های تخریب این 

مکان ها سخت کرده است.
مکان هایی که از ســوی گاردین 
و بلینگکت یافته شــده اند، بر اساس 
گزارش های گذشته و نیز نشانه های 
جدیدی از سرکوب های امنیتی شدید 
چین بوده است: سرکوب های مذهبی 
با عنوان تخریب مکان های مقدس؛ در 
حالی که در چند ســال گذشته هیچ 
نشانه ای از تخریب مکان های مقدس 
گزارش نشــده بود. محققان عنوان 
می کنند که تخریب مکان های مقدس 
که زمانی محل گردهم آیی گسترده 
زائریــن و برگــزاری آداب کلیدی 
مســلمانان اویغور بود، بیانگر شکل 
جدیدی از تهاجم به فرهنگ آن ها به 

شمار می رود.
ریان تــام، تاریخ نگار اســالم در 
دانشــگاه ناتینگهام گفــت: تصاویر 
ویرانه های امام عاصم بسیاری شوکه 

کننده است.
پیش از این تخریب ها، زائران مسیر 

70 کیلومتری را در صحرا می پیمودند 
تا به مقبره مقــدس جعفری صدیق 
برسند، کسی که این باور وجود دارد که 
روحش برای آوردن اسالم به منطقه، 
به استان سین کیانگ سفر کرده بود. 
ظاهــراً این مقبره کــه در صحرا قرار 
داشت، در ماه مارس 2018 )اسفند 
96( از بین رفته است. ساختمان های 
اســکان زائران در این منطقه نیز بر 
اساس تصاویر ماهواره ای که این ماه 

تهیه شده، از بین رفته اند.
تام گفت: دیگر پیامی از این شفاف تر 
به اویغورها نمی شد داد که دولت چین 
قصد دارد فرهنگ آن ها را ریشــه کن 
کند و ارتباط آن ها را با این ســرزمین 
با بی حرمت کردن قبور گذاشتگان و 
مکان های مقدس که چشم اندازهای 

تاریخ اویغورها هستند، از بین ببرد.
مکانی غریبه برای آیندگان

مسجد کارگیلیک، در مرکز شهر 
قدیمی کارگلیک در جنوب اســتان 
ســین کیانگ، بزرگ ترین مســجد 
منطقه بود. مردم بســیاری هر هفته 
از روســتاهای مختلف در این مسجد 
گردهم می آمدند. همه بازدید کنندگان 
برج های تأثیر گذار بلند در ورودی این 
مکان را به همراه گل ها و درختانی را که 
باغی را در ورودی ایجاد کرده بودند، به 

یاد می آورند.

این مســجد که پیش تر از سوی 
شاون ژانگ، فعال آنالین، ثبت شده 
بود، ظاهــرا به طور کامــل در زمانی 
از ســال 2018 تخریب شده است و 
ورودی و دیگر ســاختمان های آن بر 
اساس تصاویر ماهواره ای که از سوی 
گاردین و بلینگ کات بررسی شده ، از 

بین رفته اند.
سه کارگر محلی در رستوران ها و 
هتل های اطراف به گاردین گفتند که 
مسجد در نیمه دوم سال تخریب شده 
است. یکی از کارگران گفت: مسجد از 
بین رفته است. این بزرگ ترین مسجد 

در کارگیلیک بود.
یک مسجد مهم دیگر جامع با نام 
یوتیان آیتیکا در نزدیکی هوتان، ظاهرا 
در ماه مارس ســال گذشته )اسفند 
96( از بین رفته اســت. این مسجد 
که بزرگ ترین در منطقه به شــمار 
می رفت، محل گردهم آیی محلی ها 
در رویدادهای اســالمی بــود. تاریخ 
این مسجد به ســده 1200 میالدی 

باز می گردد.
دو ساکن این منطقه در نزدیکی این 
مسجد کار می کنند و یک صاحب هتل 
به همراه کارگر رســتوران به گاردین 
گفتند که این مســجد تخریب شد. 
یکی از ســاکنین گفت که شــنیده 
است مســجد در مقیاسی کوچک تر 
ساخته می شود تا جا برای مغازه های 

بیشتری باشد.
صاحب یکی از رســتوران های در 
هان در منطقه یوتیــان که تخمین 
می زنــد 80 درصد مســجد منطقه 
تخریب شده باشــد، گفت: بسیاری 
از مســجدها از بین رفته انــد، در هر 
روســتایی همچون روستای یوتیان 
یک مســجد وجود داشــت. پیش از 
آن که مساجد مکان عبادت مسلمانان 
باشند، محلی برای گرد هم آیی های 
اجتماعی بــود. در ســال های اخیر، 
همه این گردهم آیی ها لغو شدند. این 
اتفاق نه تنهــا در یوتیان، بلکه در کل 
منطقه هوتان رخ داده و همه جا شبیه 

هم است.
فعاالن عنوان می کنند که تخریب 
این مکان های تاریخی فعالیتی برای 
کمرنگ تر کــردن نســل های آتی 
اویغورها است. به گفته ساکنین سابق 
منطقه، بیشتر اویغورها دیگر رفتن به 
مساجد را ترک کرده اند، مساجدی که 
مجهز به تجهیزات سنگین مراقبتی 
هستند و بیشترشــان قبل از ورود، 
اطالعات شناســایی افــراد را ثبت 
می کنند. گرد هم آیی های گسترده 
مقــدس همچــون گردهم آیی امام 

عاصم نیز سال ها است که رها شد اند.
منتقدان می گویند که از بین  بردن 
ســاختمان ها منجر به این می شود 
که جوانان اویغور به سختی پیشینه  
متمایز خــود را در جامعه چین به یاد 

بیاورند.
یکی از ساکنین گذشته هوتان با 
اشاره به تعداد اویغورهایی که احتمال 
می رود در کمپ های بازداشت باشند و 
برخی از آن ها بین چند ماه و شاید چند 
سال از خانواده خود جدا بوده اند، گفت: 
اگر نسل کنونی که از والدینشان جدا 
شده اند و از طرف دیگر میراث تاریخی 
فرهنگ آن ها از بین رفته اســت، در 
این منطقه بزرگ شــوند، دیگر این 
فرهنگ برایشان بیگانه و خارجی به 

شمار می رود.
وی افزود: تخریب مســاجد یکی 
از نشــانه های فیزیکی اســت که ما 
مشاهده می کنیم. چیزهایی دیگری 
که رخ می دهد پنهان است، چیزهایی 
که ما راجع به آن ها نمی دانیم و این ها 

ترسناک تر هستند.
چین همواره اتهام هدف قراردادن 
اقلیت مسلمان این کشور و فشار بر 
مذهب و فعالیت های فرهنگیشان و 
ارسال آن ها به اردوگاه های بازآموزی 
را تکذیب کرده اســت. مقامات در 
مرکز امــور مذاهب شــهر ارومغی، 
مرکز استان ســین کیانگ، سواالت 
فکس شــده به این مرکــز در مورد 
تخریب مکان های مذهبی را بی پاسخ 
گذاشتند. زمانی که ماه گذشته از لو 
کانگ، سخن گوی وزارت امور خارجه 
چین در مورد تخریب مساجد سوال 
شد، وی پاسخ داد که چنین اتفاقی 

روی نداده است.
لو گفــت: بیــش از 20 میلیون 
مسلمان و بیشتر از 35 هزار مسجد 
در چیــن وجــود دارد. اکثریــت 
معتقدیــن می تواننــد آزادانه در 
فعالیت های مذهبی بر اساس قانون 
شــرکت کنند. بــا این حــال پکن 
همواره از هدف خود مبنی بر چینی 
کــردن مذاهبی همچون اســالم و 
مسیحیت برای تناســب با شرایط 
ملی چین ســخن گفته اســت. در 
ماه ژانویه )دی - بهمن( این کشور 
از برنامه پنج ساله ای رونمایی کرد 
تا اسالم را بر اســاس سوسیالیسم 
منطبق کنــد. به گفتــه محققان، 
تخریب ســاختمان های اسالمی، 
احتماالً یکی از راه های این اقدام به 

شمار می رود.

شواهدی جدید از تالش مقامات سین کیانگ برای برچیدن مساجد؛

حذف خاموش مسلمانان چین

خبر

مقــام پیشــین ســازمان ملل بــا تاکید بــر تالش 
واشــنگتن جهت ترور رئیس جمهــور ونزوئال اعالم کرد 
احتمال ترور خوان گوایدو رئیس جمهــور خودخوانده 
 توســط ســیا به منظور توجیه حمله نظامی آمریکا هم

وجود دارد.
آلفرد موریس دو زایاس وکیل و حقوقدان آمریکایی و 
مقام ارشد پیشین سازمان ملل، از تالش آمریکا برای ترور 
نیکالس مادورو رئیس جمهــور قانونی ونزوئال و احتمال 
ترور خوان گوایدو رئیس جمهــور خودخوانده خبر داد و 
البته تاکید کرد که تالش آمریــکا برای کودتا در ونزوئال، 

خوب پیش نمی رود.
 او  که از 2012 تا 2018 توســط شــورای حقوق بشر 
سازمان ملل به عنوان کارشناس مستقل سازمان ملل در 
زمینه ارتقاء یک نظم بین المللــی دموکراتیک و عادالنه 
مشغول به کار بود، در یک مصاحبه تاکید کرد که کودتای 

مورد حمایت آمریکا در ونزوئال خوب پیش نمی رود.

زایاس به خبرگزاری اســپوتنیک گفت: من از طریق 
منابع موثق اطالع دارم که آمریــکا طی چند ماه اخیر در 
حال ارائه پیشنهاد مبالغ کالن و دیگر وعده ها به هر شخص 
نظامی در ونزوئال بــرای جدا شــدن )از دولت نیکالس 

مادورو( است.
این مقام اسبق سازمان ملل افزود: من تردیدی ندارم 
که آنها )آمریکایی ها( از تک تــک تالش ها برای کودتا از 
جمله تالش های ناکام برای ترور مادورو حمایت کرده اند. 
آمریکا به این مســیر ادامه خواهد داد و شاید آنها در قتل 

مادورو توفیق یابند.
به گفته این حقوقدان، در صورت ترور مادورو، به دلیل 
بند 233 قانون اساســی ونزوئال دلســی رودریگز معاون 
کنونی رئیس جمهور، رئیس جمهور موقت خواهد شد نه 
)خوان( گوایدو چرا که او طبق قانون اساسی ونزوئال هیچ 

مشروعیتی ندارد.
زایاس معتقد است که یک ســناریوی دیگر هم وجود 

دارد و آن قتل خوان گوایدو توســط ســازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )ســیا( اســت تا به بهانه کشــته شدن او 
آمریکایی ها بــه اقدام نظامی علیه دولت مادورو دســت 

بزنند.
او با تاکید بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
و دیگر مشــاوران او هیچ درکی از ذهنیــت ونزوئالیی ها 

ندارند، گفت: برخی مقام ها و اعضای ارتش ونزوئال اجازه 
دادند که )آمریکا( آنها را بخرد، فســاد )در ونزوئال( وجود 
دارد و واشــنگتن هم در حال تقویت کردن آن اســت اما 
الیوت آبرامز )نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئال( اگر فکر 
می کند امکان خریدن همه ونزوئالیی ها توسط سیا وجود 

دارد، خودش را فریب می دهد.

احتمال کشتن گوایدو قوت گرفت؛

نقشه سیا برای توجیه حمله نظامی آمریکا علیه ونزوئال

محققان عنوان می کنند که 
تخریب مکان های مقدس 
که زمانی محل گردهمایی 
گسترده زائرین و برگزاری 

آداب کلیدی مسلمانان 
اویغور بود، بیانگر شکل 

جدیدی از تهاجم به 
فرهنگ آن ها به شمار 

می رود

از بین 91 مکان بررسی 
شده، 31 مسجد و دو مکان 
مقدس شامل مجموعه امام 

عاصم و یک سایت دیگر 
از تخریب های گسترده 

ساختمانی بین سال های 
2016 تا 2018 آسیب 

دیده اند
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