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  مقدمه
اين مقاله در پي پاسخ دادن به بخشي از اين سؤال كلي است كه عوامل مؤثر بر افزايش 

 كدامند؟ عموماً اين داليل را به دو بخش كلي 2005 تا 1991روابط چين با آسياي مركزي از 
اين مقاله سعي دارد در بعد امنيتي به . كنند  تجاري تقسيم مي- امنيتي و اقتصادي-سياسي

گرايي و تروريسم با  ترين انگيزه چين در آسياي مركزي كه هراس از بنيادگرايي، افراط مهم
 تا 1991گرايي اسالمي است و منجر به افزايش روابط آن با اين كشورها از  تأكيد بر افراط

گيرد  جانبه صورت ميانبه و چندد دوجروابط چين در اين حوزه در دو بع.  شده، بپردازد2005
كه روابط چند جانبه در قالب سازمان همكاري شانگهاي خود بحث مفصلي است كه در اين 

اي  ي منطقهها قدرت اياالت متحده و گنجد و نيز روابط دوجانبه چين با روسيه و مقاله نمي
كول شده آسياي مركزي و قفقاز در خصوص مسائل امنيتي و سياسي به مقاالت ديگري مو

  :هدف اين مقاله اين است كه. است
گرايي اسالمي و تروريسم در  هاي عيني و مستند نشان دهد كه تهديد افراط با ارائه شاخص .1

ها براي سركوب هر چه بيشتر  نمايي چيني چين يك تهديد واقعي است و ناشي از بزرگ
  . كيانگ نيست اقليت مسلمان سين

كيانگ را  خواهانه در ايالت سين هاي جدايي ط فعاليتخوبي ارتبا هاي عيني به اين شاخص .2
دهد كه  نشان ميعبارت ديگر   به.دهد ها و اوضاع آسياي مركزي را نشان مي با حركت

  . كيانگ دارد آسياي مركزي نقش بسيار مؤثري در تغذيه تحركات سين
اي مركزي  آن در آسي هاي چين در راستاي پاسخگويي به مسائل امنيتي بيان مفصل فعاليت .3

  . در قالب روابط دو جانبه
  

  پيشينه اسالم در آسياي مركزي 
گرايي اسالمي است، ابتدا  ترين دغدغه امنيتي چين در آسياي مركزي بنياد از آنجا كه مهم

  . كنيم هاي اسالمي در اين منطقه بيان مي مقدمه كوتاهي راجع به حركت
 سياسي و اجتماعي مختلفي در آسياي دنبال استقالل كشورهاي آسياي مركزي، جريانات به

هاي   حركت1990دهه  يكي از اين جريانات مهم سياسي و اجتماعي در. مركزي شكل گرفت
الدين  هاي اسالمي به نهضت بيدارگري اسالمي كه توسط سيدجمال حركت. اسالمي در منطقه است

نهضت  .گردد  باز مي،آغاز شد) 1849 -1905(و محمد عبده )  م1838 -1898(اسدآبادي 
 در مقابل اهداف استعمارگران بود، در فكريكه ابتدا به عنوان يك جريان روشنبيدارگري اسالمي 

ها  ، سازمانها هايي شد كه بعد در قالب جمعيت ها و حركت گذار جنبش ، پايهجريان سير تحول خود
، با صر و مغربخاورميانه و مهاي اسالمي، از اندونزي تا  و احزاب مختلف در تمامي سرزمين



  )1991 -2005( سياسي چين در آسياي مركزي -مالحظات امنيتي

 

89

هايي كه در  بندي يكي از تقسيم. تماعي فعال شدندهاي سياسي و اج هاي مختلف در عرصه مشي خط
، توان انجام داد هاي متعلق به اين حركت مي ها و گروه هاي اسالمي و سازمان مطالعه حركت

اين بحث در . ستاساس نحوه رويكرد آنها به دليل يا داليل بازگشت به اسالم ابندي آنها بر تقسيم
گذاري اين دو  وجود آورده است كه در نام عمل دو طيف وسيع و گسترده را در جهان اسالم به

  . بهره جست» گري سلفي«عتقدين به و م» انقالب اسالمي«توان از دو اصطالح معتقدين به  طيف مي
العلي ابود مانند توان هم در بين اهل سنت مشاهده كر معتقدين به انقالب اسالمي را مي

همچنين . است) ره(هاي امام خميني  مودودي و هم در بين شيعيان كه نمونه آن افكار و انديشه
هم در بين شيعيان يعني  هاي طالبان و توان در بين اهل سنت مثل وهابي ها مي در خصوص سلفي

اين . ي در بين اين دو طيف در گردش استهاي اسالم ها و جنبش اخباريون ديد و تمامي حركت
در هر دو . كنند تجويز نمي خصوصي را ه، روش مشخصي و بمشي مبارزاتي دو طيف در خط

گرا را مشاهده كرد كه بنا به و بنياد، محافظه كار هاي مختلفي را از راديكال توان گروه طيف مي
از ميان  ).135 -105، صص1383 موسوي،( اند وجود آمده ي بهشرايط اجتماعي و سياسي هر كشور

 اسالمي در منطقه حائز اهميت هاي اسالمي در آسياي مركزي تنها سه حركت و جنبش حركت
  .، حزب التحريرحزب نهضت اسالمي تاجيكستان، حزب حركت اسالمي ازبكستان: است

نهضت اسالمي تاجيكستان پس از مذاكرات صلح بين دولت و مخالفان كه آغاز آن پنجم 
نامه صلح در شهر مسكو به  ود و طي آن موافقت ب1997 ژوئن 27 و پايان آن 1994آوريل 

حركت اسالمي «اما . دهد كار خود ادامه مي عنوان يك حزب قانوني در كشور به امضا رسيد به
عنوان يك سازمان  به» حزب نهضت اسالمي تاجيكستان«هيچ وقت نتوانست همانند » ازبكستان

 شناخته شد و ن يك سازمان تروريستيعنوا سياسي شناخته شود و با اقداماتي كه انجام داد به
 است التحرير حزب سومين جريان اسالمي در آسياي مركزي. پذيرا شدضربه حيثيتي مهمي را 

رغم اينكه خود را يك  كند و علي مي فعاليت تاجيكستان و ازبكستان در خصوصاً منطقه در كه
  . نامد، بيشتر يك جريان ايدئولوژيك است حزب سياسي مي

ير يك جريان فراملي است و خود را در چارچوب هيچ نظام ملي محصور التحر حزب
اف را حكومتي فاسد  طور آشكار و صريح حكومت اسالم كريم اين حزب هر چند به. داند نمي

 بهنمايد، اما  داند و هدف صريح خود را تشكيل خالفت اسالمي اعالم مي اسالمي مي و ضد
 معتقد است تا زماني كه امت صالحي تشكيل نشود  عمليات تروريستي را منع كرده وصراحت

التحرير وظيفه  از نظر حزب. ممكن نيست) خالفت اسالمي(امكان تشكيل حكومت اسالمي 
مسلمانان قبل از آنكه وارد حكومت شوند آن است كه شرايط حكومت اسالمي را فراهم آورند 

حركت «عكس  ين حزب برا. و شركت مسلمانان در حكومت غيراسالمي همكاري با كفر است
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عنوان گروه تروريستي شناخته نشده است  از جانب وزارت خارجه آمريكا به» اسالمي ازبكستان
  ). 1383موسوي، (

  
  كيانگ گرايي اسالمي در سين افراط
 خواهانه در چين هاي جدايي  پيشينه فعاليت-الف

  و تروريسم در آسياي مركزيگرايي و ترين نگراني چين از بنيادگرايي، افراط از آنجا كه عمده
 جايي كه ذخاير نفت و گاز تاريم چين كيانگ است، نشين سين ترس از تأثير آن بر ايالت مسلمان

شود و نيز مركز  پنبه اين كشور در اين استان كشت مي  در اين منطقه قرار دارد و يك سوم
هاي عيني نشان  شاخصلذا در اين قسمت سعي داريم با ارائه آزمايشات اتمي چين نيز هست، 

  . هاي مشابه در آسياي مركزي است كيانگ متأثر از حركت گرايي در سين دهيم كه تا چه حد افراط
 18 ميليون اويغور خشن ترك است كه توسط چين در اواسط قرن 12كيانگ شامل  سين

  چين درهاي  تا زماني كه كمونيست،ميالدي مغلوب شدند اما تحت سلطه كامل در نيامدند
را در  1 سال اخير، چين يك سياست استعمار داخلي50طي .  به قدرت رسيدند1949سال 

  . اي اجرا كرده است يك رهيافت سه مرحله
مختاري اعمال كرده است و بسياري از نترل سياسي را تحت شكل ظاهري خودچين ك
حت  را تخصوصاً مذهب) ها از ديد غربي(ل سياسي يا تشكيالت جامعه مدني عناصر فعا

كيانگ و  به منطقه سين» ها هان«از طرف ديگر با مهاجرت دادن . كنترل شديد در آورده است
منظور دفاع  منظور خدمت به نيازهاي تمام ملت و خصوصاً به گذاري در اين منطقه به سرمايه

در .  كه اين منطقه در خود نهفته دارد، نفوذ خود را تثبيت كردو نگهداري منابع انرژي زيادي
، اعمال يك كنترل كلي و همه جانبه بر روي مذهب توسط حضور دائمي ارتش حله سوممر

استقبال نكردند و » هان«مردم اويغور از حركت ... آزادي بخش خلق و پليس مسلح خلق و
شان پايان يابد و يا  بسياري از مردم دوست داشتند كه كنترل دولت مركزي چين بر منطقه

  .(Oresman, 2005) تاري در امور خود داشته باشندد مخحداقل ميزان بيشتري خو
اسالمي جمهوري «طلبانه قومي در چين به تأسيس  هاي حركت جدايي پيشينه فعاليت
ن با حمايت انگليس و سپس تأسيس  توسط محمد امي1930در دهه » تركستان شرقي

حركت . دگرد  در منطقه ايلي باز مي1940در دهه » حكومت موقت جمهوري تركستان شرقي«
از پشتيباني شوروي برخوردار بود و » خود مختاري قومي«اخير تا حدودي زير عنوان تئوري 

رهبري » مناطق انقالبي سه گانه«بعدها رهبران . بود» ور مستقلكش«هدف آن تأسيس يك 

                                                 
1. Internal Conolization 
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آميز ايالت سين كيانگ نقش  سازي مسالمتچين را پذيرفتند و در مقوله آزادحزب كمونيست 
البته بين آنها كساني .  نيروي محافظ وحدت كشور در آمدندصورت كردند و به ايفا مهمي

نگ به خارج از كشور كيا خواهانه را رها نساختند و هنگام آزادي سين بودند كه انديشه جدايي
طلب  عناصر جدايي. هاي خود ادامه دادند در تركيه به تالش» ستاد«پناهنده شدند و با تاسيس 

  .  كاري از پيش نبردندطوالنياي ه در تبعيد طي مدت
 اي جز اين نداشتند كه در آسياي مركزي از جمله قزاقستان و در دوران شوروي آنها چاره

صورت فرار   به1962خواهانه آنها در سال  هاي جدايي بخشي از تالش. قرقيزستان فعاليت كنند
ثير تبليغات عقيدتي  كه تحت تأ،گر شد كيانگ به شوروي جلوه اي اندك از منطقه سين عده

اين اشخاص پس از به قدرت رسيدن . شوروي و اقدامات اين كشور عليه چين صورت گرفت
المللي  اتحاديه بين«هايي چون  گورباچف در آستانه فروپاشي شوروي شروع به تأسيس سازمان

آن و مانند » المللي تركستان شرقي شوراي بين» «بخش اويغورستان سازمان آزادي» «اويغورها
  . دندكر

 مختلف، عمومي عقايد از برداري بهره و جهاني هاي دگرگوني آنها اميد داشتند كه با استفاده از

خواهانه عليه جمهوري خلق چين را تداوم بخشند و از خارج بر وحدت  جدايي پنهاني حركت
 تركيه رد كه اي عده و داشتند كساني كه در شوروي فعاليت. كيانگ تأثير بگذارند قومي در سين

پروراندند، پس از فروپاشي شوروي درصدد برآمدند  مي سر در را اويغورها طلبي جدايي اهداف
در خاك شوروي گسترش بخشند، » جمهوري تركستان شرقي«افكار خود را با تأسيس 
  . كيانگ اويغور را از چين فراهم كنند موجبات جدايي ايالت سين

در بعضي از »  تركستان شرقيدارانهوا«به خواه معروف  هاي نيروهاي جدايي فعاليت
فعاالن آن هنگام سفرهاي دولتمردان . كشورهاي آسياي مركزي، گاهي آشكار و گاهي پنهان بود

در چند سال گذشته . شدند كارانه هم ميرها، متوسل به برخي اقدامات خرابچيني به آن كشو
تروريستي كارانه و   اقدامات خرابزايش يافته است و بهطلبان قومي چين اف هاي جدايي يپافشار

هاي سياسي در آسياي مركزي  منجر شده كه با اوضاع عمومي جهان و مخصوصاً دگرگوني
برخي از كشورهاي آسياي مركزي پس از استقالل براساس نيازهاي . ارتباط نزديك دارد

  . را مطرح كردند» ميهن مشترك«سياست داخلي خود شعار 
 مشترك دارد، اقوامات براي چين كه در مرزهاي خود با همسايگانش گونه اقدام ترديد اين بي
نهد و كساني هم كه محرك اين  آفرين است و بر ثبات داخلي اين كشور تأثير سوء مي مشكل

جائو چانگ، گوانگ چنگ، جوانگ جي، ( گذارند ها هستند بر مناسبات كشورها تأثير منفي مي نظمي بي
آنها قومي . دهند كيانگ را اويغورها تشكيل مي يليون نفر سكنه سين م16 قريب به نيمي از ).1379

. كنند  ميليون ازبكي هستند كه در سراسر آسياي مركزي زندگي مي15ترك، مسلمان و خويشاوند 
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 ميليون نفر قزاق و 2/1كه بيشتر ساكن شهرها و شامل » هان«هاي   ميليون نفر از چيني6عالوه  به
  ).1377نيا، دوارامي(برند  كيانگ به سر مي تند، در سين هزار نفر قرقيز هس150

  
   1990كيانگ بعد از  هاي مسلمانان در سين  شورش-ب

 براي ايجاد يك تركستان شرقي آزاد، آشكارا و 1990كيانگ  هاي مسلمانان در سين شورش
مجاهدين افغانستان به اين . گرفت طور مستقيم عليه پكن و حكومت كمونيستي صورت  به
بار . منظور آرام كردن اوضاع اعزام كرد  هزار سرباز به200پكن . رساندند ها اسلحه مي ورشش

وقوع پيوست و چين رسماً  كيانگ به آميزي در سراسر سين هاي خشونت  شورش1993ديگر در 
چيني  هاي متخاصم خارجي در قزاقستان و نيز مجاهدين افغانستان با توطئه شكايت كرد كه قدرت

هاي مهم و  هاي سختي در حوزه  جنگ1994در . كنند ها را فراهم مي جام اين شورشزمينه ان
 اويغور كشته 9 در اثر شليك نيروهاي مسلح چين 1996در . كيانگ در گرفت راهبردي سين
طلبانه   در جريان تظاهرات تجزيه1997در .  نفر دستگير گرديدند2000دنبال آن  شدند و به

جاي  گذاري و به پس از بمب.  تظاهركننده اعدام شدند100يب به  نفر كشته و قر50كم  دست
اي براي افزايش وحدت خلق چين و حذف   مبارزه1997هاي بسيار در اواسط  ماندن كشته

پكن فعاليت اسالمي را محدود و ممنوع كرده تا از . كيانگ درگرفت طلب در سين نيروهاي تجزيه
  ).1377نيا، واراميد(وگيري شود هاي مربوط به تجزيه كشور جل گسترش حركت

كيانگ كه در آن  طلبان منطقه سين  جدايي2001 تا 1990طبق آمار رسمي چين از سال 
 عمل تروريستي 200برند به بيش از  مردم مسلمان مانند اويغور، ازبك و قرقيز به سر مي

ران قزاقستان هم نگ.  نظامي و غيرنظامي كشته شدند600دست زدند كه طي آن بيش از 
هجوم افراطيون اسالمي به اين كشور شد كه بيشتر در بين مهاجران غيرقانوني از چچن، 

. شدند  ميخوردند و در مناطق مرزي چين مخفي ازبكستان، افغانستان و پاكستان به چشم مي
 دو اويغور را به كشور چين تحويل دادند كه متهم به 1998دولت قزاقستان در سپتامبر 

دهي عمليات تروريستي  در سال بعد هم دو نفر به اتهام سازمان.  بودندعمليات تروريستي
اتباع كشور افغانستان و پاكستان هم به قصد . در تاشكند به ازبكستان تحويل داده شدند

  ). 1384سازمان همكاري شانگهاي، (شدند  طور متناوب دستگير  رفتن به چچن به
هاي  كننده را براي فعاليت حمايتروندهاي در حال جريان در آسياي مركزي نقش 

اين . هاي آسياي مركزي پشت آن نيستند كيانگ دارند، حمايتي كه دولت طلبانه در سين استقالل
كيانگ جهت ايجاد يك  نكته خيلي مهم است كه ترس چين از حمايت مردمي در سين

كيانگ   سينجمهوري تركستان شرقي جديد، به هر حال بسيار بيشتر از حمايت واقعي مردم در
طور كه گفته شد اقليت  همان. مورد است هاي چين بي البته ما مدعي نيستيم كه ترس. است
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شان را از زمان استقالل كشورهاي آسياي مركزي افزايش هاي نظامي كيانگ فعاليت مسلمان سين
اين موضع چين نسبت به شورشيان و مخالفان را غرب با سكوت و خاموشي تأييد . اند داده
  ). هاي بعد راجع به موضع غرب در اين مورد بحث خواهيم كرد در قسمت(ده است كر

عنوان عامل اصلي، در پس وقايع  چين، اسالم را به) در بين عوامل مختلف( حال  هر به 
اما واقعيت اين است كه درست است كه اسالم نقش مهمي در آسياي . بيند كيانگ مي سين

ترس چين . دهند ميشكل هاي سكوالر زندگي مردم را  رزشكند، اما هنوز ا مركزي بازي مي
هاي اقليت در  هاي قومي در آسياي مركزي كه گروه ويژه از اين جهت است كه برخي گروه به

كشورهاي ها و قرقيزها، براي خودشان  ها، قزاق  مثل تاجيك،شوند كيانگ محسوب مي سين
كيانگ، يعني اويغورها هنوز بدون  ر سيناند، اما بزرگترين گروه اقليت د درست كردهمستقلي 

  ).Swanstromt, 2005(كشور مانده است 
هاي عمده اسالمي در آسياي مركزي  كيانگ با حركت طلبان اويغور سين ارتباط جدايي

كنند  ولي چين و بسياري از ناظران ادعا مي. التحرير در هاله ابهام است ويژه هنوز با حزب به
 و 1اخيراً گفته شده كه حركت اسالمي ازبكستان. ها وجود دارد  آناي بين كه روابط گسترده

هاي  گروه. اند طلبان اويغور رابطه برقرار كرده هاي راديكال با جدايي القاعده و ديگر گروه
 كه شد گفته 2002در سال . اويغور در آسياي مركزي خصوصاً در قرقيزستان فعال هستند

حمالت ديگري در بيشكك و .  را در بيشكك كشتندطلبان اويغور يك كنسول چيني جدايي
بعد از . شود، ولي مدارك و شواهد گويا نيستند طلبان چيني منتسب مي اوش به جدايي

طلبان را كنترل  اش نتواند جدايي اي در قرقيزستان، چين نگران بود كه همسايه انقالب الله
 Central Asia and Its Asian Neighbors Security And Commerce At The)كند

Croossroads, May 2000).  
، يك گروه تبعيدي اويغور، هشدار سختي به دولت 2شود كنگره جهاني اويغور گفته مي

تعداد زيادي از . شود ها كم كم دارد به يك بمب ساعتي تبديل مي چين داده كه تهديد اويغور
، كانادا و استراليا و قزاقستان و هاي خارج از چين و پراكنده در اروپا، آلمان، آمريكا اويغور

چندين سازمان سياسي . كيانگ كمك مالي كنند طلبان سين توانند به جدايي قرقيزستان، مي
هاي مالي  كمك» كنگره ملي تركستان شرقي«و » كنگره جهاني جوانان اويغور«طلب مثل  جدايي
ترين گروه  ترين و نظامي  كنزدي. اند يهوديان خارج از كشور دريافت كرده گيري از جامعه  چشم

كه بيشترين رابطه را با القاعده دارد، حركت اسالمي تركستان شرقي است، كه هدف آن ايجاد 
  . كيانگ است يك دولت تركي مستقل براي اويغورهاي مسلمان سين

                                                 
1. IMU 
2. WUC 
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بر طبق منابع معتبر، حركت تركستان . شود اين جنبش از طرف يهوديان اويغور تغذيه مي
ترين  ترين گروه مسلمان اويغور چين است و امروزه در ارتباط با جهادي عالشرقي اكنون ف

  ).Gunaratna, Pereire, 2006, pp55-61(هاي افغاني و عراقي است  گروه
هايي كه در اوايل سال  ها در اردوگاه ها، تروريست طبق اسناد تهيه شده توسط چيني

هاي  ه شده بود، تمرين فعاليتكيانگ ساخت  در كاشغر، هوتان و آكسو در سين1990
 در ارومچي، 1992 فوريه 5هاي دو سال بعد پليس در  دنبال بررسي به. كردند خرابكارانه مي

 6در .  كشف كرد1كيانگ يك اردوگاه آموزشي تروريستي در دهكده بوكي سامو پليس سين
ها،  در بين سالح.  مقداري سالح در خورگاس در مرز قزاقستان كشف شد1998آوريل 

تانك نيز كشف شد  هاي ضد مقداري مهمات مختلف، مواد منفجره و گلوله و نارنجك
)Shichor, pp 89-108( .شود مونيخ  گفته مي)آنها . مركز اصلي فعاليت اين گروه است) آلمان

  .(Gunaratna, 2006)كنند هر تبليغات خود را منتشر مياز اين ش
  

  گ كيان هاي مسلح تروريستي در سين  گروه-ج
 ولي پس از ،كيانگ به دولت چين از ديرباز وجود داشته است اعتراض اويغورهاي سين

، سخنگوي وزارت خارجه چين 2001در نوامبر . شوروي شديدتر شده استپاشي اتحاد  فرو
 سازمان مستقل تروريستي مستقر در آسياي مركزي، افغانستان و 10طور خالصه، بيش از  به

هاي  كيانگ و قسمت  كه به هدايت خشونت تروريستي در سينكيانگ را فهرست كرد سين
دنبال جدايي كامل و استقالل تام هستند و براي  ها به برخي از اين گروه. ديگر چين متهم بودند

اينك به معرفي تعدادي از . شوند آميز متوسل مي رسيدن به اين هدف خود به اقدامات خشونت
  :پردازيم ها مي گروه

  

   2بي متحد تركستان شرقي جبهه انقال.1
 واحد مسلح درحال فعاليت درون و اطراف 30اين گروه مدعي داشتن بيش از 

گذار اين گروه  بنيان. باشند اين واحدها قادر به ساختن بمب مي. باشد كيانگ مي سين
فرمانروايي چين روي «آميز در مقابل آنچه كه او   سال از مقاومت صلح30بيش از » مخلصي«

 به هر حال اين سياست نسبتاً آرام و ماليم در .، حمايت كرده استناميد مي» شرقيتركستان 
هاي اويغور مستقر در قزاقستان، اعالميه   نفي شد، وقتي كه سه تا از گروه1997مارس 

كرد آنها تصميم دارند عليه زور و فشار چين اسلحه و  مشتركي منتشر كردند كه اعالم مي
اي كه در ژاپن تايمز به چاپ رسيده اطالع داد  مخلصي در مقاله. دنيروي نظامي به كار ببرن

                                                 
1. Bokesumu 
2. United Revolutionary Front of Eastern Turkistan 
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 ميليون اويغور براي مبارزه 22كيانگ دارد و  كه او يك حركت بسيار پيشرفته در سين
هايي به چندين گروه در آن سوي  كند كه وابستگي او ادعا مي. اند مسلحانه عليه چين آماده

 . مرز در قزاقستان دارد
  

   1بخش اويغورستان زادي سازمان آ.2
شود كه اين گروه  گفته مي. عهده دارد  به2رهبري اين گروه را فردي به نام آشيروخيري

يكي از اين اختالف نظرها بر . علت چند مسئله شخصي و سياسي دچار انشعاب شده است به
 حال اين به هر. سر نام دولت حاكم اويغور است كه آن را تركستان شرقي بنامند يا اويغورستان

  .  چين است3»اشغال«گروه متعهد به تالش مسلحانه عليه 
  

  4هاي لب نر  گرگ.3
اما گزارش شده است كه اين گروه .  استافشا نكردهاين گروه عموماً نام رهبران خود را 

عهده  كيانگ را به ها و نيز چندين قتل و ترور در سين ها در ترن گذاري  از بمببرخيمسئوليت 
 . گرفته است

هاي رسيده، اين گروه يك بيانيه براي راديوي تايوان تهيه كرد كه اعالم كرد  طبق گزارش
كيانگ، توسط  هاي فعاالن طرفدار استقالل سين ها و بازداشت كه حمالت آن در پاسخ به توقيف

ها در چين، اين گروه حمله طراحي  گذاري عالوه در پي بمب به. نيروهاي دولتي چين است
برخي محافظان و پاسداران چيني . يغورهاي تبعيدي در قزاقستان را حمايت كردشده توسط او

هاي آزمايشات اتمي چين  كيانگ يكي از بزرگترين محل كنند كه شهر لب نر در سين اشاره مي
  . است

  

  5بخش اويغور كيانگ و سازمان آزادي بخش سين  سازمان آزادي.4
 و در سراسر منطقه  هستندرقيزستان فعالگزارش شده كه اين دو گروه در ازبكستان و ق

  .  يعني در افغانستان، چين و چچن و تاجيكستان هستند شده اند،پراكنده
  

  6 خانه جوانان تركستان شرقي.5
اين گروه راديكال متعهد به مبارزه . معروف است» كيانگ حماس سين«اين گروه به 

  و ـ عض2000ن گروه بيش از ـشود اي گفته مي. كيانگ است ن در سينـانه عليه دولت چيـمسلح
 . هاي افغانستان آموزش ديده است دارد و در اردوگاه

                                                 
1. Organization For The Liberation of Uighurstan 
2. Ashirvakhidi 
3. Occupation 
4. Wolves of Lop Nor  
5. Xinjiang Liberation Organization And Uighur Liberation Organization (ULO) 
6. Home Of East Turkistan Youth 
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  1 جماعت تبليغي.6
يك سازمان تبليغي اسالمي پاكستاني است كه چين معتقد است كه اين سازمان، به 

 مقامات 1998در سال . دهد رساند و به آنها آموزش مي اويغورها با رساندن سالح ياري مي
. شد، منحل كردند  يك گروه از اين تشكل را كه توسط يك اويغور متولد چين رهبري ميقرقيز

هاي  اين نشانه اين بود كه چين و آسياي مركزي براي تحت فشار قرار دادن گروه
  اين گروه باعث. كيانگ شروع به همكاري كرد طلب فعال در آسياي مركزي و سين خشونت

  . در روابط بين چين و پاكستان ايجاد شودها و مشكالت  كه برخي دشواريشد 
  

  التحرير االسالمي   حزب.7
هايي  شود هدف اين حزب ايجاد يك خالفت يا دولت مستقل در درون سرزمين گفته مي
كنون  البته تا(كيانگ چين، ازبكستان، تاجيكستان و قرقيزستان است  هايي از سين شامل قسمت

  ). يستي اين گروه نرسيده استهاي ترور هايي در مورد فعاليت گزارش
  

 2 كميته تركستان شرقي.8
هاي اويغوري شكل  اين گروه در آلماتي در قزاقستان مستقر است و اساساً توسط پارتيزان

  . كردند بخش چين مبارزه مي  عليه ارتش آزادي1944 -1949هاي  گرفته است كه از سال
  

  3 جماعت اسالمي.9
. شود مي رهبري احمد حسن قاضي توسط و است ستانپاك اسالمي سياسي حزب بزرگترين

 سط مجاهدان افغانيراي اينكه توـ ب،اند  حزب شدهعضو اينشود صدها اويغور  گفته مي

  .آموزش ببينند
  

  4 حركت اسالمي ازبكستان.10
شد، كه از طرف كشور چين متهم بود به اينكه  اين حركت توسط جمعه نمنگاني رهبري مي

كند و آنها را در مراكز نظامي خود در شهر مزار شريف در  را استخدام ميفعاالنه اويغورها 
  .دهد شمال افغانستان آموزش مي

دنبال آزادي عمل  طلبي هم هستند كه فقط به هاي اويغور غير خشونت ها و انجمن البته گروه
آنها از دولت چين . هستندخود بيشتر يا خودمختاري بيشتري از طرف دولت چين براي 

هايي هم  گروه.  احترام بگذارد5مختاري هاي خود به آنها، راجع به خود خواهند كه به وعده مي

                                                 
1. Tableeghi Jammat 
2. Committee for Eastern Turkistan 
3. Jamaat- I- Islami 
4. Islamic Movement in Uzbekistan (Imu) 
5. Autonomy 
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دنبال  آميز به هاي غيرخشونت كيانگ يا درون اين استان از طريق راه هستند كه در خارج از سين
 رتبعيدي در كشورهايي نظيهاي اپوزيسيون اويغور  براي مثال گروه. استقالل از چين هستند

كنگره ملي تركستان «و »  اويغورانجمن آمريكايي«هايي مانند   به گروه و تركيه،يكا، آلمانآمر
  .اند كه فدراسيوني از تعدادي اويغور است، وابسته» شرقي

در آسياي مركزي » اي اويغور سازمان منطقه«طلب مثل  هاي غيرخشونت برخي از اين گروه
اي اويغوري هم هستند كه كار خود را  و منابع رسانههاي خبري  عالوه بر آنها گروه. مستقر هستند

طرفانه راجع به مردم و فرهنگ و تمدن تركستان  منتشر كردن اطالعات رايج و فصلي و نيز بي
شرقي و فراهم كردن فضا براي بحث و مذاكره در يك طيف وسيع از موضوعات و مسائل پيچيده 

ت تركستان شرقي كه توسط اتحاديه تركستان شرقي توان از بولتن اطالعا براي مثال مي. خوانند مي
دست آوردن استقالل  آميز براي به ها از ابزارهاي صلح همه اين گروه. شود، نام برد در اروپا منتشر مي
   (China’s Relations with Central Asians States, 2001).كنند از چين حمايت مي

  

  روابط سياسي و امنيتي چين و آسياي مركزي
دهيم، چگونه  هاي عيني نشان مي  با ارائه شاخصشود مياز مقاله سعي بخش  ايندر

گرايي، بنيادگرايي و تروريسم در آسياي مركزي، چين را وارد  كيانگ از افراط تأثيرپذيري سين
 . تعامالت جدي و روز افزون با كشورهاي آسياي مركزي كرده است

  
   چين و قزاقستان -الف

 هوجين تائو ، داشت2004 ژوئن 17لطان نظربايف با هوجين تائو در طي ديداري كه نور س
ابراز داشت كه دو همسايه آمادگي خود را براي تالش مشترك در زمينه نبرد عليه تروريسم، 

گرايي مذهبي، در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي و نيز در مورد اقليت  قاچاق دارو، افراط
در ديداري كه رهبر چين با نور . )Yermukhnov, 2004(كنند   ميبيانكيانگ  مسلمان سين

 داشت طرف چيني، اظهار داشت كه دو كشور بايد براي 2006سلطان نظربايف، در ژوئيه 
تقويت همكاري در زمينه امنيت منطقه به نبرد با سه نيروي شر و حفظ امنيت منطقه و حفظ 

گرايي و تروريسم  گرايي، افراط دمنظور از سه نيروي شر بنيا( منافع هر دو طرف بپردازند
چين و  .هايشان را در سازمان همكاري شانگهاي افزايش دهند و نيز همكاري) باشد مي

 . ، يك بيانيه مشترك در مبارزه با تروريسم امضا كردند2004قزاقستان در مه 
از حقوق اند اين بيانيه كه در مورد چندين مسئله مهم بود، يك جنبه قابل توجه از آن، از چشم

هاي آن،  تروريسم در همه شكل. بشر، توافق مشترك در مبارزه مشترك با تروريسم در منطقه بود
اين حركت . شود طبق تشخيص و تعريف سازمان ملل كه شامل حركت تركستان شرقي هم مي



 1387، تابستان و پاييز 2مطالعات اوراسياي مركزي، سال اول، شماره   

 

98

هاي سازمان ملل قرار  دستور چين و به حمايت آمريكا در ليست تروريست  به2002در سال 
  .(China, Kazakhstan Joint Statement on Uygur Terrorism, 2004)گرفت
  
  زستان چين و قرقي-ب

نامه همكاري،   موافقت13، با امضاي 20/3/85به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي در 
هوجين تائو در اين ديدار . چين و قرقيزستان براي مبارزه با تروريسم متعهد شدندرهبران 

در همه اشكال آن كه شامل حركت تركستان شرقي (ارزه با تروريسم گفت دو طرف بايد در مب
گرايي و جنايات  طلبي و افراط ، تجزيه)شود در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي هم مي

طرفين موافقت كردند كه در مورد نيروهاي حركت تركستان شرقي، . مرزي، همكاري كنند فرا
. المللي است اي از مبارزه عليه تروريسم بين هگيري بيشتري كنند كه اين خود بخش عمد سخت

هاي   مسئوليت اعالم كردند تا با اعضاي ديگر سازمان همكاري شانگهاي همكاري كنند وها آن
و نيز مبارزه با قاچاق دارو و مهاجرت غيرقانوني و » سه شر«مهم و اساسي اي را در مبارزه با 

  .عهده بگيرند جنايات فرامرزي، به
 به نقل از ريانووستي منتشر شد، سخنگوي وزارت خارجه 31/5/2005 در در خبري كه

طور جدي، فرستادن نيروي نظامي به قرقيزستان را بررسي  چين گزارش داده بود چين به
البته . وزارت خارجه چين هيچ تفسير رسمي و توضيح اضافي در اين باره ارائه نكرد. كند مي

دنبال بروز نا آرامي و آشوب در   مه به25 قرقيزستان در جمهور در منبع ديگري گفته شده رئيس
گرايان  مقامات ازبكستان، افراط.  ازبكستان درخواست اعزام نيرو كرده بود-مرز قرقيزستان

تواند به نحو  استقرار نيروهاي مسلح در مناطق جنوبي قرقيزستان مي. اسالمي را مقصر دانستند
  .شدمؤثري در نبرد عليه تروريسم مؤثر با

هاي چين و قرقيزستان  ، ارتش2002در زمينه همكاري نظامي بايد گفت كه در سال 
. كار گرفتند تروريستي به طور مشترك در يك سطح وسيع در عمليات ضد نيروهاي خود را به

اين مانور نظامي، اولين عمليات ضد تروريستي دو جانبه درون سازمان همكاري شانگهاي 
، قرقيزستان بين چين و ازبكستان قرار دارد و داراي اهميت استراتژيك از نظر ژئوپليتيكي .است
 يك وقرقيزستان در مسير جاده ابريشم قديم قرار دارد و پل ارتباطي شرق و غرب . است

چين مرزي به . گرايان اسالمي است  و مقر افراطمواد مخدرگذرگاه مهم براي عبور قاچاقچيان 
از بين چهار سازمان تروريستي كه توسط . دارد قرقيزستان طول بيش از هزار كيلومتر را با
 غيرقانوني اعالم شدند، سه سازمان با حركت اسالمي 2003دادگاه عالي قرقيزستان در نوامبر 

گذشته از اين خط . هستندكيانگ از چين  تركستان شرقي مرتبط بودند كه خواهان جدايي سين
  .امني شود قيزستان دچار نا ممكن است در قر- قرقيزستان-آهن چين راه
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   چين و تاجيكستان -ج
 بخشيدن به سرعت در شانگهاي، براي 2006دو كشور چين و تاجيكستان در مه 
دو . گرايي، به توافق رسيدند طلبي و افراط همكاري در مبارزه با تروريسم، جدايي

ه ، اداممواد مخدرگيري مشترك خود را در مورد قاچاق  كشور اعالم كردند سخت
جمهور تاجيكستان  ، هوجين تائو با رئيس2004در ديداري كه در ژوئن . خواهند داد

: داشت اشاره كرد كه چين دوست دارد در اين امور با تاجيكستان همكاري كند
تقويت همكاري دو جانبه در اجراي قوانين، ايجاد تمهيدات حقوقي و امنيتي و 

، همكاري در زمينه توسعه مكانيسم درمواد مخمبارزه با سه نيروي شر و نيز قاچاق 
  ....سازمان همكاري شانگهاي و

ف، از تاجيكستان ديدار ا  جيانگ زمين به دعوت امام علي رحمان2000 ژوئيه 4 تا 3از 
شان  هاي نظامي  بخشدر مياناند تا  در اين ديدار طرفين موافقت كردند كه آماده. كرد

گرايي مذهبي، تهديد  طلبي ملي و تروريسم و افراط يهمكاري برقرار كنند، توافق دارند جداي
آنها تصميم گرفتند هماهنگي بيشتري درون . اي است جدي براي صلح و ثبات منطقه

ها  طور مشترك عليه اين فعاليت  تا به،هاي چند جانبه و دو جانبه داشته باشند چارچوب
نامه بين  از عالقه كردند موافقتطرفين ابر. اي را حفظ كنند مبارزه كنند و صلح و ثبات منطقه

هاي غيرقانوني و قاچاق و استفاده از داروهاي مخدر  چين و تاجيكستان را در مورد مهاجرت
هاي   امضا شده و حاوي يك سري دستورالعمل1999 اوت 13گردان كه در  و مواد روان

 مواد مخدره و هاي جنايي فرامرزي مثل قاچاق غيرقانوني اسلح مؤثر براي مبارزه با فعاليت
هاي مستمر در افغانستان و نقش منفي اين كشور براي ثبات  آنها تنش. بود، اجرا كنند

  .  را مورد توجه قرار دادنداي منطقه
مرز   در مورد مسئله افغانستان، چون مرز مشترك با تاجيكستان دارد و تاجيكستان هم

 سپتامبر 2زير امور خارجه چين در و .مشترك با چين، لذا چين از اين بابت بسيار نگران است
هاي مبارزه با  هاي دو جانبه بين چين و تاجيكستان، در زمينه  اعالم كرد همكاري2003

هاي اقتصاد و فرهنگ و امنيت و مبارزه با مواد مخدر و  تروريسم و قاچاق دارو و در زمينه
 با امامعلي رحمان جيانگ زمين 2001قبالً در سال . حفاظت محيط زيست گسترش يافته است

 هم به 2004در سال . ف جهت امضاي يك پيمان در مبارزه با سه نيروي شر، ديدار كرده بودا
تروريستي امضا كرد، اين  هاي خبري، چين با تاجيكستان يك توافقنامه ضد نقل از رسانه

طلب مسلمان  هاي جدايي داد در تعقيب تروريست نامه اين اجازه را به چين مي موافقت
ف از ا در ديداري كه امامعلي رحمان. داخل منطقه نفوذ كند غرب چين، هرچه بيشتر به مالش
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 كه طرفين بايد در مبارزه عليه تروريسم كرد اظهار  داشت،2006 مه 16 -19چين در 
  .المللي و قاچاق دارو و جنايات فرا مرزي، با هم همكاري كنند بين
  
   چين و ازبكستان -د

 امضا 2004 ژوئن 15اف در  مكاري كه هوجين تائو و اسالم كريمدر اعالميه مشترك ه
اي كه موجب نگراني  المللي و منطقه نمودند، در مورد مسائل مبارزه با تروريسم و مسائل بين

هاي چيني خاطر  كريم اف در مصاحبه با رسانه. دو كشور است، به بحث و تبادل نظر پرداختند
هاي چين  برد و با ديدگاه ي ديني رنج مييگرا طلبي و افراط نشان كرد كه ازبكستان، از جدايي

جمهور ازبكستان بعد  اف رئيس اسالم كريم .درباره حمايت از ثبات و امنيت منطقه همسو است
نامه در   موافقت14طرفين . از شورش در شهر انديجان در شرق ازبكستان، از چين ديدار كرد

اف  اظران، اين ديدار به اين معني بود كه اگر كريمبه اعتقاد ن.  طول اين سفر امضا كردند
گرايان اسالمي شديد و جدي برخورد كند، چين  تصميم بگيرد عليه مخالفان محلي و افراط

 كيلومتري مرز چين كه 200اين اتفاقات در ازبكستان در . هيچ اعتراضي نخواهد داشت
  . كنند، رخ داد مسلمانان در آنجا زندگي مي

هاي دولت  ارت خارجه چين اعالم كرد دولت چين سخت حامي تالشيك سخنگوي وز
هوجين تائو و . استگرايي  طلبي و افراط ازبكستان در جهت متوقف كردن تروريسم، جدايي

 در كشور دو هر شد اعالم  و امضا كردند2004 ژوئن 16اف يك اعالميه مشترك در  اسالم كريم
گرايي هنوز تهديدهايي را  افراط و طلبي جدايي تروريسم، هك دارند توافق تروريسم، با مبارزه زمينه

منظور ايجاد صلح و آرامش در هر دو كشور  طرفين به. كنند اي ايجاد مي براي امنيت و ثبات منطقه
گيري بيشتري  و در منطقه، توافق كردند كه در مورد نيروي تروريستي تركستان شرقي سخت

المللي است و نيز همكاري در  مليات ضدتروريستي بيناين كار بخشي عمده از ع .اعمال كنند
گرايي مذهبي كه يك تهديد عملي براي صلح و ثبات  جهت مبارزه عليه اشكال مختلف بنياد

كنند كه ثبات و امنيت در آسياي مركزي بسيار با شرايط  طرفين معتقدند و تأكيد مي. منطقه است
  .اي تروريستي پايتخت ازبكستان را محكوم كرده گذاري چين قوياً بمب.  استمرتبط افغانستان

  
   چين و تركمنستان-ه

و گفت دو طرف بايد در ـن داشتند هـو و نيازاف در پكـوجين تائـي كه هـدر مالقات
طلبي و افراط طلبي، همكاري كنند تا امنيت و ثبات داخلي و  مبارزه با تروريسم، جدايي

 انجام داد، گفت 4/1/2006تلويزيوني كه در تاريخ نيازاف در مصاحبه . اي را حفظ كنند منطقه
هايي در زمينه مبارزه با   ما توافقنامه. كنيم ما در زمينه مبارزه با تروريسم با چين همكاري مي
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 روزه خود 6الزم به ذكر است كه نيازاف در سفر .  با چين امضا كرديم2002تروريسم در سال 
   .اقتصادي با رهبران چين به امضا رساند امنيتي و ها  توافقمجموعهبه چين، يك 

يكي از اين توافقات تركيب و متحد كردن نيروهاي دو كشور در مبارزه با تروريسم 
 آوريل 17در . بود )شود كه شامل گروه تركستان شرقي هم مي(هايش  در همه شكل

تا  دو كشور متعهد شدند ، و هوجين تائو امضا كردندنيازاف كه يا  در اعالميه2006
. خوانند، با هم همكاري كنند كن كردن آنچه كه آنها آن را سه نيروي شر مي براي ريشه

طلب تركستان شرقي  اما هدف اوليه اين تعهد و التزام آشكار است و آن جنبش جدايي
  .باشد است كه در جستجوي جدايي و استقالل از چين مي

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

 را ذكر كرديم كه براساس آن  در آسياي مركزي شواهديدر حوزه مالحظات امنيتي چين 
خصوص  گرايي و تروريسم به گرايي، افراط نشان داده شد هراس از سه نيروي شر يعني بنياد

كيانگ براي چين يك خطر  چون و چراي آن با ايالت سين دليل ارتباط بي گرايي اسالمي به بنياد
 در اش امنيتيدر مسير پاسخگويي به تهديدات چين .  است تصور و ذهنيتواقعي نه صرفاً يك

در بعد روابط دوجانبه . اي دست زده است ي دوجانبه و چند جانبهها تالشاين منطقه به 
كشورهايي بينيم چين بيشترين حجم روابط را با قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان دارد، يعني  مي

  .  داردكه كمترين روابط در زمينه تأمين انرژي را با آنها
ناگفته نماند .  هستند خيزترين كشورهاي آسياي مركزي ترين و بحران اين سه كشور نا امن

كه اين سه كشور فقير و گرفتار بيشتر خودشان نيازمند كمك هستند تا اينكه بخواهند كمكي به 
چين بكنند، لذا در بعد روابط دو جانبه از همكاري چين و روسيه در آسياي مركزي در مورد 

نمود بارز روابط چند جانبه . توان چشم پوشيد گرايي و تروريسم نمي مبارزه با بنيادگرايي، افراط
هاي دو جانبه خود را در  چين تالش. چين و آسياي مركزي سازمان همكاري شانگهاي است

كشاند  هاي امنيتي سياسي و اقتصادي در بعد چند جانبه به سازمان همكاري شانگهاي مي حوزه
  . مند شود اي ديگر مانند روسيه بهره ي منطقهها قدرتاند از همكاري تا بتو
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