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انتشار اسناد محرمانه از سرکوب گسترده 
ایغورها در چین 

سین کیانگ، بزرگترین زندان دنیا! 
اســناد محرمانه ای که به تازگی منتشر شده 
نشانگر کنترل شــدید امنیتی اردوگاه های محل 
نگهداری اویغورها و رفتار تحقیرآمیز با آنهاســت. 
طبق برآوردهــا، صدها هزار مســلمان اویغور در 
اردوگاه های به اصطالح تربیتــی چین نگهداری 
می شوند. اسناد محرمانه حزب کمونیست چین 
افشاگر پیگرد سیستماتیک اویغورها و سازماندهی 
حبس دسته جمعی این اقلیت مسلمان در شمال 
 China غربی این کشور است. اســناد موسوم به
Cables که توســط کنسرســیوم بین المللی 
روزنامه نگاران تحقیقی )ICIJ( منتشر شده، نشان 
می دهد که اماکن دایرشده در منطقه سین کیانگ 
برای اویغورها که پکن آنها را »تأسیسات آموزشی« 
می نامــد، در واقع اردوگاه هایــی محصور و تحت 
مراقبت های شــدید امنیتی برای »شستشــوی 
مغزی« آنان هستند. این اسناد ادعای پکن درباره 
داوطلبانه بــودن اقامت در اردوگاه هــای مزبور را 
رد می کنند و نشــان می دهند که ســاکنان این 
اردوگاه ها دست کم یک سال در آنجا حبس می شوند.  
برآوردها نشان می دهد که صدها هزار اویغور روانه 
»اردوگاه های تربیتی« شده اند. افزون بر این، اسناد 
محرمانه مزبور نشان می دهند که اویغورها به شکلی 
هدفمند تحت مراقبت هستند و داده های آنها در 
یک بانک اطالعاتی جمع آوری و ثبت می شود. این 
اسناد همچنین فاش می کند که چین در خارج از 
کشور از سفارتخانه ها و کنسولگری های خود برای 
جاسوسی از اویغورها استفاده می کند. سپس افراد 
مظنون به هنگام سفر به چین بازداشت می شوند. 
به گزارش دویچه وله این اسناد محرمانه که متعلق 
به ســال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میالدی هستند، از 
ســوی اویغورهای تبعیدی در اختیار کنسرسیوم 
بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی قرار داده شده اند. 
بیش از ۷۵ روزنامه نگار از سراســر جهان، از جمله 
سه رسانه آلمانی NDR، WDR و »زوددویچه 
تسایتونگ«، در ارزیابی این اسناد که بسیاری از آنها 
به امضای رئیس حزب کمونیست چین در منطقه 

سین کیانگ هم رسیده، شرکت داشته اند.

اســناد محرمانه جدید در کنار اســناد دولتی 
دیگری از چین که پیش تر توسط روزنامه آمریکایی 
نیویورک تایمز منتشر شده بود، تصویر دستگاه عظیم 
امنیتی چین در سین کیانگ را کامل می کنند. اسناد 
افشاشده اخیر نشان می دهند که اردوگاه های محل 
نگهداری اویغورها نــه اردوگاه هایی »داوطلبانه«، 
بلکه بیشتر شبیه زندان هایی با انضباط سختگیرانه، 
نظارت های امنیتی شدید، همراه با مجازات های 
پیش بینی شــده و بدون امکان فرار هستند. اسناد 
محرمانه اخیر نشان می دهد که در دستورالعمل های 
این اردوگاه ها حتی ســختگیری های شدیدی در 
مورد نــوع رفتار، خوردن، خوابیــدن، تماس های 
تلفنی و رفتن به دستشــویی در نظر گرفته شده 
است. این اسناد همچنین نشانگر شمار بسیار باالی 
بازداشت اویغورها است. بازداشت بیش از ۱۵ هزار 
نفر از اویغورها در سال ۲۰۱۷ تنها در عرض یک هفته 
و اعزام آنها به اردوگاه ها، یکی از نمونه هایی اســت 
که اسناد مزبور آشــکار می کنند. همچنین از این 
اسناد محرمانه برمی آید که آزادی بازداشت شدگان 
تنها در گــرو تغییر رفتــار، زبــان و باورهای آنان 
اســت. از دیگر روش های مورد عالقه پکن در این 
اردوگاه ها »اعتراف و ابراز ندامت« بازداشت شدگان 
از اتهام هایی اســت که متوجه آنان می شود. اسناد 
مزبور همچنین از در نظر گرفتــن »امتیاز« برای 
افرادی که دچار »تحول ایدئولوژیک« می شوند یا 
پایبندی خود به دستورالعمل های اردوگاه را نشان 
می دهند خبر می دهد. هم زمان برای »متخلفان« 
نیز مجازات هایی از جملــه در رابطه با تماس های 
تلفنی یا زمان آزادی آنها در نظر گرفته شده است. 
حدود ۱۰ میلیون اویغور در چین زندگی می کنند که 
بخش عمده آنها در منطقه سین کیانگ هستند. آنها 
از لحاظ قومی با ترک ها خویشاوند هستند و نسبت 
به تبعیض های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی علیه 
خود اعتراض دارند. کمونیست ها پس از به قدرت 
رسیدن در سال ۱۹۴۹ ترکســتان شرقی چین را 
ضمیمه این کشور کردند. پکن گروه های اویغور را 
متهم به تجزیه طلبی و تروریسم می کند. سرکوب 
اویغورها در چین با واکنش های گســترده جهانی 
روبه رو است؛ از اینرو آمریکا اواسط مهرماه گذشته 
نام ۲۸ سازمان و شرکت دولتی چین را در فهرست 

سیاه خود وارد کرد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 وضعیت در لبنان ملتهب اســت و 
سیاستمداران کشــور همچنان ساز 
خود را می زنند. از یک طرف نهادهای 
اقتصادی لبنان با هدف تحت فشــار 
گذاشتن مسئوالن سیاسی این کشور 
و پایان دادن به بحرانی که اقتصاد این 
کشور را به بن بست کشانده، اعتصاب 
عمومی ســه روزه  )از روز پنجشنبه( 
خواســتار می شــوند و از سمت دیگر 
الیاس ابوصعب )وزیر دفاع لبنان( اعالم 
می کند که شاید در ساعات آتی برای 
تشکیل دولت به توافق برسیم! عده ای 
این مواضع متضاد را طبیعی می دانند و 
معتقدند در هر کشوری که مردم شروع 
کننده اعتراض ها هســتند این اتفاق 
)خواه ناخــواه( رخ می دهد. دلیلی که 
برای مساله مذکور تشریح می شود این 
است که شهروندان یک کشور به دالیل 
مختلف )اعم از سیاســی، اجتماعی 
و اقتصادی( دســت به اعتراض  های 
مختلف می زنند و دولت ها در فاز اول 
سازش را در دستور کار قرار می دهند. 
پس از آن، مساله تشکیل »دیوار امنیت 
شهری« تشکیل می شود که البته در 
این فاز نیروهای امنیتی، نظامی و پلیس 
حکم تامین کننده امنیِت حاشیه ای 

را به عهده دارند تــا معترضان بتوانند 
صدای خــود را به گوش مســئوالن 

برسانند. 
این وضعیت معموالً تــا زمانی که 
معترضان دست به خشونت نزنند یا یک 
عامل خارجی موجب تحریک جمعیت 
برای توسل به خشــونت یا زور نشود، 
به همین روال می گــذرد. در این بین 
»چهره های میانی« فعال می شوند و بر 
اساس جایگاهی که در ساختار سیاسی، 
امنیتــی، اقتصادی و نظامی کشــور 
متبوعشان دارند اقدام به اتخاذ موضع 
می کنند و به دنبال آن منتظر می مانند 
تا واکنش مردمی که در میدان حضور 
دارند را ارزیابی کننــد. اگر معترضان 
و مطالبه گران راهی منزل شــدند که 
اوضاع به وضعیت عادی برمی گردد اما 
اگر )به هر دلیل( در میدان ماندند پالن 
دوم اجرایی می شود. در این فاز مقامات 
سطح اول کشور وارد میدان می شوند و 
پس از دعوت به آرامش، وعده هایی را 
در جهت احقاق حقوق معترضان ارائه 
می کنند و پس از آن چندین دســتور 
و ابالغیه از ســوی مهره های اصلی یا 
احزاب به امضاء میرسد و رسانه ها )اعم 
از مکتوب و غیر مکتوب( هم بر اساس 

رسالتشان آن را منعکس می کنند. 
این روال تقریباً در همه جای دنیا 
به عنوان یک الگوی ثابت سیاســی، 
نه تنها به رســمیت شــناخته نشده 

بلکه عماًل به ورطــه اجرایی درآمده 
است اما نکته مهمی که در این بین به 
عنوان متغیر اثرگذار و فقراتی نادیده 
گرفته می شود این است که نظام های 
سیاسی - اجتماعی و همچنین محیط 
حاکم بر کشورها با یکدیگر فرق دارند 
و همین موضــوع می تواند باعث خلق 
یا عقیم شــدن بحران ها و چالش های 
بســیار مخرب شــود. اگر بخواهیم 
بی پرده صحبت کنیم باید بگویم تغییر 
شکل یک اعتراض مســالمت آمیز یا 
یک مطالبه گری مجاز و تبدیل آن به 
»خشــونت« تنها به عناصر رفتاری و 
ساختاری معترضان مربوط نمی شود، 
بلکه دولــت - حاکمیت هم در تبدیل 
و شــکل گیری آن به صورت مستقیم 
دخیل اســت. در وهله اول مهمترین 
عنصری کــه می تواند باعث شــود تا 
یک مطالبــه از قالب خــود خارج و به 
ســمت زد و خوردهای سخت و حتی 
درگیری های مسلحانه متمایل شود، » 
فرهنگ سیاسی« است و در وهله دوم 
»بی اعتنایی مقامات« کشــور مذبور 
اســت که می تواند جو مسالمت آمیز 
مطالبه گری ها را به ســمت رادیکال 

شدن هدایت کند.
 پایکوبی در لبنان،

 موشک پرانی در عراق!
با گــذر ار پیش فرضی کــه به آن 
اشــاره شــد، اگر مدل اعتراض ها در 

لبنان و عــراق را با یکدیگر مقایســه 
کنیم به راحتی می توانیم بفهمیم که 
چه عنصری باعث می شــود تا صدای 
گلوله در کشوری مانند لبنان شنیده 
شــود؛ چراکه اخیراً خبرگزاری ملی 
لبنان از وقوع درگیری های مجدد میان 
حامیان »سعد حریری« با جنبش امل 
و حزب اهلل لبنان خبــر داد که نهایتاً 
بــه تیراندازی  در بیروت منجر شــده 
است. در همین راستا یک اتفاق یا اگر 
بهتر بگویم، جنایــت در اتوبان الجیه 
رخ داده که نه تنها در نوع خود نادر به 
حســاب می آید، بلکه نشان می دهد 
احتماالً فضــای اعتراض های لبنان 
به سمت و ســویی خطرناک کشیده 
خواهد شــد. ماجرا از این قرار اســت 
که در دومین شــب از درگیری های 

مسلحانه لبنان، دو شهروند این کشور 
به فجیع ترین نحو به قتل رســیده اند. 
در این راستا شبکه المنار گزارش داد 
که حزب اهلل لبنان در بیانیه ای جنایت 
وحشتناک در اتوبان الجیه در صبح روز 
دوشنبه را که به مرگ دو شهروند مرد 
و زن در داخل خودرویشان منجر شد، 
محکوم کرده است. در این بیانیه آمده 
است که دو شهروند لبنانی با نام های 
»حسین شلهوب و سناء الجندی« در 
خودرویشان سوزانده شدند که باید آنرا 
بدترین جنایت و ســخیف ترین اقدام 
تروریستی در حق شهروندان بی گناه 

لبنانی دانست.
مســاله ای که این موضوع را بسیار 
مهم می ســازد نوع جنایت نیســت 
بلکه آنچــه در ایــن میــان از منظر 
ساختارشناســی اجتماعی - سیاسی 
اهمیت دارد،  پیدایش خشــونت  در 
کشوری اســت که مطالبه گری مردم 
آن به حدی مســالمت آمیز و همراه با 
پایکوبی بود که دنیا آنرا از همه جهات 
تحسین و تایید کرد. در نقطه مقابل، 
عراق قــرار دارد که از روزهــای اوِل 
اعتراض های مردمــی تاکنون صدها 
کشته و هزاران مجروح داشته و حتی 
اخباری مبنــی بر شــلیک راکت به 
مناطــق مختلف بغــداد در این چند 
روز بارها تعجب جلمعه ملل را به خود 
جلب کرده اســت. درســت است که 
جنس مطالبه گری در هر دو کشــور 
یکی عنوان می شــود اما باید متوجه 
بود که فرهنگ سیاســی در لبنان به 
دلیل نفوذ کشــورهای اروپایی مانند 
فرانســه و چیدمان فرهنگی آن تا حد 
زیادی با عراق تفــاوت دارد و حاال که 
صدای گلوله و ناقوس مرگ در بیروت 
جاری شده شاهد ظهور »رادیکالیسم 

تدریجی« هستیم. 
 بن بست سیاسی، 
مولفه ضد امنیت

بدون تردیــد آنچه باعــث ظهور 
خشــونت و تبدیل آن به رادیکالیسم 
در لبنان شده، بن بســت سیاسی در 
این کشور اســت. این وضعیت البته 
با ســهم خواهی سیاســتمداران این 
کشور که به طیف مارونی ها، سنی ها 
و شــیعیان منتصب هســتند نه تنها 
روز به روز تعمیق می شــود بلکه اوالً 
باعث شــده مردم ســردرگم شوند و 
عدم امید به زندگی بعالوه مولفه های 

ضد آســایش افزایش پیدا کند و دوماً 
باعث می شــود طرفــداران جناح ها 
برای مغلوب کردن یکدیگر دســت به 
واکنش های تند، خشــن و رادیکال 
بزنند که می توان آنرا »رادیکالیســم 
سیاســی« نامید؛ هر چند خشونت و 
رادیکال شدن خودش یک نوع کنش 
اجتماعِی بر آمده از خواستگاه سیاسی 
است. اینکه دیده می شود سعد حریری 
به دنبال سهم خواهی است یا نبری بری 
)رئیس پارلمان لبنان( اعالم می کند 
که برخی ها عمداً به دنبال بهم ریختن 
فضای داخلی لبنان هســتند و هیچ 
عزمی برای پایــان دادن به وضعیت 
فعلی و تشــکیل دولت جدید ندارند 
نشان می دهد که نزاع های جناحی در 

لبنان، فعاًل تمام شدنی نیست.
ادامــه ایــن نزاع هــا و اتهام زنی  
سیاســیون و جریان هــای لبنان در 
فضایی که هیچکس واکنش عاجل به 
پایان بحران سیاســی در کشور نشان 
نمی دهد موجب خلق دو چالش خواهد 
شد. نخست اینکه معترضان و اصناف 
مجدداً به میدان می آیند و حتی آنهایی 
که به خانه های خود رفته بودند به دلیل 
عدم شکل گیری اصالحات مجدداً به 
خیابان ها می آیند و دوم اینکه ممکن 
است بخشی از این جماعت یا عده ای 
خــارج از دایره معترضــان برای بهم  
ریختن وضعیت دست به سالح شود 
و آرام آرام باب درگیری های داخلی به 
صورت مســلحانه برای حذف رقبای 
سیاسی باز شود. این مرحله که به نظر 
میرسد در وضعیت کنونی لبنان در حال 
اتفاق افتادن است را باید »رادیکالیسم 
تدریجی« دانست که می تواند لبنان را 

به جوی خون تبدیل کند.

منشأ پیدایش خشونت در اعتراضات لبنان چیست؟ 

ظهور رادیکالیسِم تدریجی
اگرچه جنس مطالبه گری در 
لبنان و عراق یکی است؛ اما 
باید متوجه بود که فرهنگ 
سیاسی در بیروت به دلیل 
نفوذ اروپایی ها و چیدمان 
فرهنگی آن تا حد زیادی 
با بغداد تفاوت دارد و حاال 
که صدای گلوله و ناقوس 

مرگ در بیروت می آید 
شاهد ظهور »رادیکالیسم 

تدریجی« هستیم

تغییر شکل یک اعتراض 
مسالمت آمیز یا یک 

مطالبه گری مجاز و تبدیل 
آن به »خشونت« تنها به 

عناصر رفتاری و ساختاری 
معترضان مربوط نمی شود، 
بلکه دولت - حاکمیت هم 

در تبدیل و شکل گیری آن 
به صورت مستقیم دخیل 

است

خبرنگار سانا به نقل از منابعی در هیئت جامعه مدنی ژنو اعالم کرد، جلسات دومین روز نشست سوری - سوری برای بحث و 
گفت وگو درباره قانون اساسی به دلیل لجبازی هیئت مخالفان سوریه مورد حمایت ترکیه و رد دستورکار نشست همچنان معلق 
است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، منابع نزدیک به نشست های کمیته بررسی قانون اساسی در ژنو گفتند، 
در راستای نقض آیین نامه مورد توافق دور اول نشست ها هیئت مخالفان نظام سوریه همچنان 
حضور در مقر سازمان ملل برای بررسی دستور کار نشست را رد می کند. روز گذشته هیئت 
دولت سوریه در کمیته کوچک بررسی قانون اساسی به دلیل عدم دریافت پاسخی در مورد 
پیشنهاد خود در زمینه دستور کار نشست، ساختمان سازمان ملل را ترک کرد. هیئت دولت 
سوریه دستور کار مذاکرات کمیته را تحت عنوان اصول منافع ملی مورد توجه مردم سوریه 

پیشنهاد کرده  اما مشخص نیست نشست مذکور تا چه زمان معلق باشد.

»هایکو ماس« وزیر  امورخارجه آلمان در اظهاراتی که اختالف دیدگاه او با رئیس جمهور فرانســه را درباره سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( نشان می داد اعالم کرد: ناتو زنده است. به تازگی اظهارات »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه که گفته 
بود ناتو به عنوان یک ائتالف امنیتی دچار »مرگ مغزی« شده است، انتقادهایی را برانگیخت. به گزارش رویترز، ماس )سه شنبه( 
گفت، ناتو همچنان زنده است و تاکید کرد منافع امنیتی را نباید از هم جدا نکرد؛ چراکه ناتو 
درآینده نقش مهمی را در امنیت ایفا می کند و باید بیش از پیش گسترش یابد. اظهارات 
مکرون در اوایل ماه جاری میالدی در مصاحبه با اکونومیست درباره مرگ مغزی ناتو  و انتقاد 
شدید او از فقدان هماهنگی بین اروپا و آمریکا درباره تصمیم گیری های راهبردی در درون 
ناتو، با  انتقاد کشورهای اتحادیه اروپا و »ینس استولتنبرگ« دبیر کل ناتو و »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور آمریکا مواجه شد.

ادامه اختالف اروپایی ها درباره ناتوتعلیق نشست های کمیته قانون اساسی سوریه

چند ســاعت پس از آنکه هزاران معتــرض در تفلیس 
دست به راهپیمایی زده و خواستار اصالح سیستم انتخاباتی 
گرجستان شدند، پلیس ضد شورش روز گذشته )سه شنبه( 
برای متفرق کردن معترضان در نزدیکی ساختمان پارلمان 
متوسل به استفاده از آب پرفشار شده و چندین تن از فعاالن 

را بازداشت کرد.
 به گزارش رویترز، این معترضان که در چهار نقطه ورودی 
پارلمان تجمع کرده بودند، متفرق شــدند، اگرچه برخی از 
آنها تالش کردند همچنان در یک نقطه مقابل ســاختمان 
پارلمان حضور داشته باشند. جورجی واشادز، یکی از رهبران 
اپوزیســیون گرجســتان به خبرنگاران گفت: چندین تن 
از مردم از جمله یکی از سیاســتمداران اپوزیسیون توسط 
ماموران پلیس بازداشت شدند. صدها پلیس در محل تجمع 
مستقر بودند. معترضان قصد داشتند تا ورودی های پارلمان 
را ببندند و گفته بودند که به قانون گذاران اجازه نخواهند داد 

تا برای شرکت در جلسه امروز وارد پارلمان شوند اما مقامات 
تاکید کردند که اجازه وقوع چنین چیــزی را نخواهند داد. 
ماموکا مدینارادز، یکی از قانون گذاران گرجی از حزب حاکم 
چند ســاعت قبل از آنکه پلیس معترضان را متفرق کند به 
خبرنگاران گفت: اگر معترضان قانون را نقض کنند، دولت 
متناسب با آن عمل خواهد کرد. معترضان خواستار تغییر 

سیستم انتخاباتی هستند.

حزب محافظه کار بریتانیا از زمینه توانایی مالی از حزب 
کارگر پیشی گرفت.

 به گزارش خبرگــزاری رویترز، حــزب محافظه کار 
»بوریس جانســون«، نخســت وزیر بریتانیــا، در کارزار 
انتخاباتی خود طی سه ماهه سوم سال جاری، پنج میلیون 
و ۸۰۰ هزار پوند از محل هدایا و درآمدهای دولتی کسب 
کرده است. این در حالی اســت که حزب کارگر در مدت 
مشابه توانســته پنج میلیون و ۵۰۰ هزار پوند برای خود 
کسب کند. براساس آمار اعالم شــده از سوی کمیسیون 
نظارت بر انتخابات بریتانیا، حزب برگزیت با ســه و ۴۰۰ 
میلیون پوند در رتبه سوم قرار دارد. حزب لیبرال- دموکرات 
نیز با تنها سه میلیون و ۳۰۰ هزار پوند رتبه آخر را از آن خود 
کرده است. در همین حال داونینگ استریت اعالم کرد که 
پارلمان بریتانیا پس از برگزاری انتخابات سراسری در تاریخ 
۱۲ دسامبر، هفدهم دسامبر آغاز به کار خواهد کرد. دولت 

»بوریس جانسون« همچنین اعالم کرد که چنانچه دولت 
این کشور پس از برگزاری انتخابات همچنان بر سر قدرت 
باشد، دستور کار قانونی خود را در تاریخ ۱۹ دسامبر منتشر 
خواهد کرد. در بیانیه دفتر بوریس جانســون همچنین 
آمده اســت که در صورت تغییر دولت پــس از برگزاری 
انتخابات،  برنامه های این حزب نیز می تواند دســتخوش 

تغییر قرار گیرد. 

درگیری پلیس گرجستان با معترضان مقابل ساختمان پارلمانپیشتازی حزب محافظه کار بریتانیا در جلب کمک های مالی
خبرخبر


