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از سوی آمریکا صورت گرفت
تحریم ۲۸ شرکت و سازمان 

چینی به دلیل سرکوب اویغورها
دولت آمریکا ۲۸ سازمان و شرکت بزرگ چینی 
شامل سازمان های امنیتی و شرکت های سرشناس 
فعال در حوزه تکنولــوژی  دوربین های نظارتی و 
هوش مصنوعی  را به اتهام دست داشتن در سرکوب 
اقلیت های مسلمان این کشــور در فهرست سیاه 
تحریم های آمریکا به بهانه نقض حقوق بشر قرار داد.
به نوشــته پایگاه بلومبرگ، دولت آمریکا این 
سازمان ها و شــرکت های چینی را متهم به دست 
داشتن در اقدامات ناقض حقوق بشر علیه اقلیت های 
مسلمان در منطقه سین کیانگ این کشور کرده 
است. کلیه این سازمان ها اکنون در فهرستی قرار 
دارند که آن ها را از خریداری محصوالت از آمریکا 

بدون داشتن مجوز از واشنگتن منع می کند.
سازمان امنیت عمومی استان سین کیانگ و 
۱۹ سازمان کوچکتر دولتی به عالوه هشت شرکت 
بزرگ فعال در حوزه فن آوری در این فهرست قرار 

دارند.
همچنیــن این شــرکت های تحریم شــده 
شامل دو شــرکت فعال در ســاخت دوربین های 
 Hangzhou Hikvision Digitalنظارتی
 Zhejiang Dahua Technlogy  و 

Technology هستند
شرکت هایی که بر طبق برخی برآوردها کنترل 
یک ســوم از بازار جهانی دوربینهای نظارتی را در 
اختیار داشته و دوربینهای ساخت آنها در تمامی 
نقاط جهان بهکار گرفته می شوند. این شرکتهای 
چینی تحریم شده از سوی آمریکا شامل دو شرکت 

فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز می شوند.
 SenseTime یکی از این شــرکت ها به نام
Group بهعنــوان بــا ارزش تریــن شــرکت 
اســتارت آپی حوزه هوش مصنوعــی در جهان 
 Megvii شناخته شده است و شرکت دیگر نیز
Technology نــام دارد که برای کســب یک 
میلیارد دالر درآمد در یک ابتکار عملش در هنگ 
کنگ برنامه ریزی کرده است. این دو شرکت تحت 
 Alibaba پشــتیبانی هولدینگ بزرگ چینی
Group بوده و نقشی محوری در بلندپروازی های 
چین برای تســلط بر حوزه هــوش مصنوعی در 

سالهای آینده دارند.
این تحریم ها بعد از بسته شدن بازارها در آمریکا 
و درســت در همان روزی کــه مذاکره کنندگان 
آمریکایی و چینی تدارکات در ســطح کاری برای 
مذاکرات سطح عالی روز پنجشنبه )یازدهم مهر 
ماه( هفته جاری در واشنگتن را آغاز کردند، اعالم 

شدند.

شرکت هایی که نامشان در این فهرست سیاه 
قرار گرفته از تجارت با شرکت های آمریکایی بدون 
کســب مجوز از دولت آمریکا محروم می شوند هر 
چند که برخی از آن ها ارتباطاتشان با شرکت های 
تحریم شــده را از طریق یک ســری شرکت های 

بین المللی فرعی حفظ کردند.
وزارت بازرگانــی آمریکا در بیانیــه ای که روز 
دوشنبه )پانزده مهر ماه( منتشر کرد اعالم داشت: 
این شرکت ها و سازمان ها مشخصا در سواستفاده ها 
و اقدامات ناقض حقوق بشــر و دســت داشتن در 
کمپین سرکوب چین شامل بازداشته ای خودسرانه 
گسترده و اســتفاده از تکنولوژی های پیشرفته 
تجسســی علیه اویغورها، قزاق ها و دیگر اعضای 
گروه های اقلیت مســلمان در سین کیانگ دست 

داشتند.
هر چند که آمریکا و کشــورهای غربی مدعی 
هستند، پکن درحال سرکوب اقلیت مسلمان اویغور 
در یک سری اردوگاه های کار اجباری است اما چین 
با رد این ادعاها، این اردوگاه هــا را مراکز آموزش 

حرفه ای برای مبارزه با افراط گرایی می داند.
این تحریم ها که نخستین بار خبرگزاری رویترز 
آن ها را گزارش کرد، جنگ اقتصادی دونالد ترامپ 
علیه چین را به مسیری جدید انداختند و این برای 
نخستین بار است که دولت وی نقض حقوق بشر را 
دلیل تحریم هایش علیه چین اعالم می کند. پیش 
از این آمریکا برای اعمال تحریم هایش علیه برخی 
شرکت ها و سازمان های چینی نظر شرکت هوآوی، 

تهدید امنیت ملی را بهانه قرار داده بود.
ســازمان های بین المللی حافظ حقوق بشر از 
رفتن به اردوگاه های کار مســلمانان در چین منع 
شده اند و چین مدعی است با بردن این مسلمانان 
به اردوگاه ها سعی دارد افراطی گرایی در مذاهب در 
چین را از میان بردارد و توسعه کشور را سرعت دهد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

در کشــاکش اعتراضات دو سه روز 
اخیر هنگ کنگ، وقتــی جمعیت به 
پیرمردی رســید که پیراهــن خود را 
درآورده بود و جمعیت را تهدید می کرد، 
بی درنگ او را به زمین انداختند و با چوب 
زدند. همان روز وقتی یک تاکسی عبوری 
از مسیر منحرف شد و به سمت جمعیت 
معترضیــن رفت، راننده را از ماشــین 
بیرون کشیدند و آنقدر زدند تا غرق در 

خون شد.
چند بلــوک آن طرف تر معترضین 
یک بازیگر زن هنگ کنگی که در انظار 
عمومی از پلیس منطقه حمایت کرده بود 
را کتک زدند؛ دلیلشان این بود که بازیگر 
در حال گرفتن عکس از معترضانی بود 
که در حال تخریب یــک بانک بودند. 
وقتی او از صحنه فــرار می کرد، آن ها 
فریاد می زدند: به سرزمین اصلی بازگرد.

روزنامه نیویورک تایمز با این مقدمه 
در تشریح خشــونت های معترضان در 
هنگ کنگ نوشت: یکی از هسته  های 
معترضین ضددولتی هنگ کنگ، طی  
هفته های اخیر با خشــونت بیشتری 
عمــل کرده اند و با حمله به اشــخاص 
نســبت به تخریب مغازه هــا، بانک ها، 
کافه هــا، و ورودی مترو ها اقدام کردند 

و برخــی را به آتش کشــیدند. در یک 
برخورد به شدت شخصی و توهین آمیز، 
یک گروه از معترضین ســر جدا شده 
خوکــی را به مجلس عروســی یکی از 
افسران پلیس فرســتادند. چند ماهی 
است که در پی پیشنهاد قانون استرداد 
مجرمین هنگ کنگی به چین، معترضین 
روی آرامــش را از این منطقه ربوده اند؛ 
اما این قانون بهانه بــود و کم کم دامنه 
خواســته های آن ها گســترش یافت؛ 
اگرچه این اعتراضات مســالمت آمیز 
آغاز شــد، اما حاال با تداوم خشونت ها، 
رویدادهای این اعتراضات، تحت الشعاع 
قرار گرفته اســت. معترضیــن تندرو، 
اقدامات خود را بــه بهانه اجرای عدالت 

در سیستمی که پاسخگو نیست، توجیه 
می کنند. عمده خشــونت ها که نشأت 
گرفته از رفتار پلیس بوده است، پس از 
آنکه یک افسر پلیس در سالگرد سیاسی 

تشکیل جمهوری خلق کره به سینه یک 
نوجوان معترض با گلوله واقعی شلیک 

کرد، تشدید شد.
اما از دید منتقدین، این معترضین 
با ایفای نقــش پارتیزان هایی که افراد 
را به تصور دشــمنی تنبیــه می کنند، 
در حال عبور از خط قرمز ها هســتند. 
شــدت این تنش ها می تواند منجر به 
دل زدگی حامیان میانــه رو و اعضای 
جامعه شــود و به دیدگاه پکن در مورد 
اینکه این شورش ها نشــأت گرفته از 
اقدامــات اراذل و اوباش اســت، صحه 
بگذارد. ما انگوک، اســتادیار دانشگاه 
دولتی چین در هنگ کنگ در این باره 
گفت: برخی از مــردم کم کم چیزهایی 
فرای مسئولیتشان را در دست می گیرند. 
او به یکی از دالیل این موضوع اشــاره 
کرد و گفت: وقتی پلیس در دستگیری 
و محاکمه اراذلی کــه به معترضین در 
ایستگاه مترو حمله کردند، کوتاهی کرد، 
چنین پدیده هایی شکل گرفت. او افزود: 
با این حال در روزهــای اخیر جنش ها 
این موضوع را به بحث گذاشته اند که آیا 
چنین خشــونت های انتقام  جویانه ای 
اخالقــی و قابل توجیه اســت یا خیر. 
معترضین این حمــالت انتقام جویانه 
را حل و فصل امور به صورت خصوصی 
یا در زبان خودشان si liu می خوانند. 
در تاالرهای گفتگوی اینترنتی، جایی 
که تظاهرات ها و تجمعــات مدیریت 
می شوند، برخی پست هایی که خواهان 
بازگشــت معترضین بــه درگیری ها 
هستند، با بازخورد منفی مواجه شدند 
اما تندروها کمتر اقدامات خود را خارج از 

عرف می دانند. ادوارد هوی ۲0 ساله، یکی 
از معترضــان در مصاحبه ای گفت: این 
اقدامات توجیه شده است چراکه پلیس 

نیز با این وحشیگری کنار آمده است.
او گفت: این اقدامــات پیامی برای 
پلیس اســت که اگر حتی سیســتم با 
اقدامات خشــونت بار آن هــا برخورد 
نکند، باالخره یک روز در زندگی، خود 

یا نزدیکانشان تنبیه می شوند.
تصمیــم کری لم، رئیــس منطقه 
هنگ کنگ در روز جمعه، برای ممنوعیت 
استفاده از ماسک صورت در اعتراضات، 
تنها به خشم بیشــتر معترضین منجر 
شــد، چراکه به عقیده آن ها این اقدام 
آخرین نمونه نادیــده گرفتن آزادی در 
منطقه خودمختار اســت. بسیاری از 
معترضین در تظاهرات های روز یکشنبه 
برای ســرپیچی از این قانون، ماســک 
به صورت داشــتند. حــاال معترضین 
آتش های بیشــتری در خیابــان برپا 
می کنند، آتش هایی که ابــری از دود 
سیاه را بر آسمان هنگ کنگ ایجاد کرده 
است. آتش های بزرگ در ورودی های 
مترو به دلیل نشــان دادن خشــم به 
شــبکه حمل و نقل به بهانه حمایت از 
دولت، در همه جا به چشــم می خورد. 
بسیاری از معترضین با وجود مخالفت 
با این اقدامات افراطی از انتقاد از تندروها 
اجتنــاب می کنند، چراکــه معتقدند 
هرگونه شکافی در اتحادشان منجر به 
تضعیف تأثیر می شــود. اما نشانه هایی 
وجود دارد که تظاهرکنندگان بیشتری 
نگران شده اند که تشدید تاکتیک های 
خشونت آمیز، حتی اگر از سوی عمده 
معترضین توجیه پذیر باشد، کل جنبش 

را زیر سوال می برد.
روز یکشنبه پستی در تاالر گفتگوی 
نرم افــزار LIHKG کــه در اختیار 
معترضان اســت، به تظاهرکنندگان 
هشدار داد که در مقابل تحریک ها برای 
افزایش خشــونت مقاومــت کنند. بر 
اساس این پست، که ۱۸00 بار به اشتراک 
گذشته شد، این تئوری عنوان شده که 
فعاالن اینترنتی پولــی، که در خدمت 
دولت چین هستند، معترضان را تحریک 
به استفاده از تاکتیک های خشونت آمیز 
می کنند تــا به این ترتیــب بتوانند در 
جنبش اختالف ایجــاد کنند و اعتماد 

عمومی را از آن ها سلب کنند.

از طرفی اما نشــانه هایی ظاهر شده 
که جامعــه در حال پذیرش بیشــتر 
خشونت ها اســت. دانشــگاه چینی 
هنگ کنگ، در بررسی که در بین 600 
نفر از افراد انجــام داده، دریافته میزان 
افرادی که معتقدند افراد باید به اصول 
عدم استفاده از خشونت در اعتراضات 
پایبند باشند، از ۸3 درصد ماه گذشته 
به 70 درصد در ماه جــاری تنزل پیدا 

کرده است. 
بسیاری از این افراد عنوان کردند که 
وقتی دولت در واکنش به خواسته های 
معترضین کوتاهی می کند، اســتفاده 
از تاکتیک های افراطی از ســوی آن ها 
قابل توجیه اســت. وونگ ســیو فن، 
کارگر تدارکاتی ۲5 ساله که در چندین 
تظاهرات صلح آمیز مشــارکت داشته 
است، گفت که از دید او معترضین تندرو 
در انجــام فعالیت های خشــونت آمیز 
توجیه بوده اند؛ اما اینکه تشدید و تعدد 
این خشونت ها رو به فزونی است، جای 

نگرانی دارد.
او گفت: چنین روندی این احساس 
را ایجاد می کند کــه هدف معترضان 
دیگر مقاومت در مقابل دولت نیست، 
بلکه تخلیه هیجان است. من نسبت به 
این موضوع خوشبین نیستم، چراکه 
دولت معترضین را به سمت خشونت 
بیشــتر هدایت می کند و بعــد از این 
خشونت ها برای لکه دار کردن جنبش 

بهره می برد.

معترضین در حال عبور از خط قرمز ها هستند

گسترشدامنهخشونتهادرهنگکنگ
دانشگاه چینی هنگ کنگ، 

طی نظرسنجی از 600 نفر، 
دریافته تعداد افرادی که 

معتقدند باید به اصول عدم 
استفاده از خشونت در 

اعتراضات پایبند باشند، 
از 83 درصد ماه گذشته به 

70 درصد در ماه جاری تنزل 
پیدا کرده است

عمده خشونت ها که نشأت 
گرفته از رفتار پلیس بوده 

است، پس از آنکه یک افسر 
پلیس در سالگرد سیاسی 

تشکیل جمهوری خلق 
کره به سینه یک نوجوان 

معترض با گلوله واقعی 
شلیک کرد، تشدید شد

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رزمایش های گســترده و در مقیاس بزرگ نظامی ونزوئال در نزدیکی مرز کلمبیا که 
در بازه زمانی ۱0 تا ۲۸ سپتامبر )نوزدهم شهریور تا ششم مهر ماه( برگزار شد؛ با هدف تقویت آمادگی نیروهای ونزوئالیی 
در بحبوحه تهدید احتمالی تهاجم از ســوی دولت بوگوتا صورت گرفته و در این میان، نیکوالس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال سیستم های دفاع هوایی را در این مانورهای نظامی استفاده کرده است. مادورو گفت: ارتش ونزوئال در سرتاسر مرز 
با کلمبیا و پس از پایان این مانورها باقی مانده تا از قاچاق انســان و مواد مخدر جلوگیری کند. قاچاق سوخت، آدم ربایی و 
قاچاق مواد مخدر در مرز با کلمبیا وجود دارد و باعث شده تا دستور دهم پس از پایان این رزمایش ها، نیروها در مرز باقی 
بمانند. رئیس جمهور ونزوئال تاکید کرد، دولت بوگوتا به دنبال راه انداختن یک جنگ 
علیه کاراکاس است و به همین دلیل وی نمی تواند اجازه دهد که یک گروه مسلح وارد 
قلمروی ونزوئال شود. مادورو در ادامه گفت: ما خواهان صلح هستیم و برای آن آماده 
می شــویم. من به وزیر دفاع گفتم که ما باید رزمایش های صلح طلبانه داشته باشیم 
برای همین تصمیم گرفتم تا هشــدار نارنجی را تمدید کنم و هیچ گروه مسلحی وارد 

کشور نمی شود.

مخالفان ترکیه به شدت از دولت این کشور به خاطر تصمیمش برای آغاز عملیات نظامی جدید در سوریه انتقاد کردند و 
بهترین راه را برای تأمین امنیت ترکیه از تهدید تروریستی، صلح با دمشق دانستند. به نقل از روسیاالیوم، فائق اوزتورک، معاون 
رئیس  حزب مردم جمهوری خواه ترکیه در نشست خبری گفت، دولت فعلی ترکیه این کشور را به سمت باتالق خاورمیانه 
سوق می دهد. وی که عضو بزرگترین حزب مخالف ترکیه است، گفت، آنکارا اگر به دنبال مبارزه با تروریسم و تضمین تمامیت 
ارضی سوریه است، باید از ارتش سوریه حمایت و با آن همکاری کند. حزب دموکراتیک خلق ترکیه هم اعالم کرد، نیاز مبرم در 
سوریه آغاز گفت وگوی دموکراتیک و  فرآیند مذاکره جامع با همه طرف ها به منظور پایان دادن به جنگ داخلی این کشور است. 
این حزب در بیانیه ای اعالم کرد، تصمیم حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و همپیمانش 
حزب جنبش ملی برای آغاز عملیات نظامی جدید در شمال سوریه مسئله ای بسیار مهم 
و اشتباه است. اردوغان پیش از این اعالم کرده بود که کشورش در آغاز عملیات نظامی 
در شمال شرق سوریه برای پاک سازی این منطقه از یگان های مدافع خلق کرد؛ مصمم 
است. یگان های مدافع خلق کرد در ائتالف نیروهای سوریه دموکراتیک تحت حمایت 

آمریکا در جنگ علیه داعش فعالیت می کنند.

اپوزیسیون ترکیه: دوستی با دمشق بهترین گزینه برای آنکارا استوعده مادورو   برای  بقای ارتش ونزوئال در مرز کلمبیا

با آغاز جنگ در سوریه تعدادی از آوارگان این کشور وارد 
لبنان شدند و اکنون مدیریت امور حدود یک میلیون و نیم 
آواره سوری در لبنان به یکی از دغدغه های اصلی مقامات این 
کشور تبدیل شده است. روزنامه الجمهوریه لبنان در گزارشی 
به این موضوع پرداخت و نوشت، میشل عون در سخنرانی خود 
در مجمع عمومی سازمان ملل به تمام طرف های مربوط به 
این پرونده پیامی آشکار داد مبنی بر این که وی به لحظه تغییر 

قواعد تعامل با پرونده آوارگان نزدیک شده است.
الجمهوریه در ادامه دالیل انتقال عون از دفاع به حمله در 

پرونده آوارگان را به شرح زیر برشمرد:
اول: در نظر گرفتن بحران اقتصادی سخت که قدرت لبنان 

برای تحمل بار آوارگان را کاهش داده است.
دوم: دیدن ارتباط دوباره برخی کشورهای عربی با سوریه 
پس از سال ها قطع ارتباط؛ همان کاری که امارات، بحرین و 

عربستان سعودی انجام دادند.

سوم: قرار دادن دولت سوریه در برابر مسؤولیت هایش و 
امتحان نهائی نیت این کشور در میزان جدیت برای بازگشت 

آوارگان.
چهــارم: نارضایتــی وی از رفتار مشــکوک جامعه 
بین المللی در قبال آوارگان که به جای تشویق آنها برای 
بازگشــت کاری انجام می دهند که آن هــا در جای خود 

باقی بمانند.

دبیرکل سازمان ملل متحد از ته کشیدن بودجه این نهاد 
بین المللی تا پایان ماه اکتبر )مهر ماه( و نیز کسری بودجه ۲30 

میلیون دالری آن خبر داد.
 به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونیو گوترش در نامه ای 
به 37 هزار کارمند ســازمان ملل متحد اعالم کرد که برای 
تضمین پرداخت حقوق و حق الزحمه ها باید یکسری تدابیر 
اضافی موقتی اتخاذ شود. وی در بخشــی از این نامه افزود: 
کشورهای عضو فقط 70 درصد از کل بودجه مورد نیاز برای 
فعالیت های بودجه ای منظم سال ۲0۱۹ را پرداخت کردند. 
به همین دلیل با کسری بودجه ۲30 میلیون دالری در پایان 
ماه سپتامبر )اوایل مهر ماه( مواجه شدیم. با خطر خالی شدن 
ذخایر نقدینگی پشتیبان تا پایان ماه جاری میالدی روبه رو 
هستیم. دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کرد که برای کاهش 
هزینه ها، یکسری کنفرانس ها و نشست ها به تعویق می افتد و 

ارائه یکسری خدمات نیز کاهش می یابد.

به گفته وی، همچنین تدابیر دیگری برای محدود کردن 
ســفر مقامات فقط برای فعالیت های ضروری و همچنین 

صرفه جویی در امور انرژی اتخاذ شده است.
بدون در نظــر گرفتن بودجه عملیات هــای صلح بانی 
سازمان ملل متحد، بودجه عملیاتی این سازمان برای سال 
۲0۱۹ - ۲0۱۸ نزدیک به 5.۴ میلیارد دالری بوده که آمریکا 

۲۲ درصد آن را تامین می کند.

دالیل تمایل رئیس جمهور لبنان برای مذاکره با دولت سوریههشدار گوترش درمورد اتمام بودجه سازمان ملل
خبرخبر


