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منازعات آمریکا و چین به دریا کشید
عصبانیت پکن 

از تحرکات واشنگتن
مریم عالمه زاده

پــس از حضــور دوبــاره نــاوگان دریایی 
ایاالت متحده آمریکا در آب های دریای جنوبی 
چین با ادعای آزادی ناوبری، پکن آمریکا را با اتهام 

زیر سؤال بردن صلح و امنیت، سرزنش کرد.
هوآ چوانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین، 
روز دوشنبه )22 بهمن ماه( در مصاحبه با روزنامه 
صبح جنــوب چین گفت: اقدامــات ناو جنگی 
ایاالت متحده منجر بــه نقض حاکمیت، صلح و 
امنیت در دریای مربوط به چین شده است. طرف 
چینی ناخرسندی و مخالفت صریح خود را با این 

اقدام اعالم می کند.
بر اســاس گزارش مجله نیوزویک، هوآ که 
از طرف دولت این ســخنان را مطرح می کرد از 
آمریکا خواست که سریعاً اقدامات تحریک آمیز 

خود را متوقف کند.
اقداماتی از سوی چین تهاجم خوانده شده، 
دومین حضور نــاوگان جنگی ایاالت متحده در 
آب های بین المللی مورد منازعه دریای جنوبی 
چین، در طول پنج هفته گذشته است. درحالی که 
پکن ادعای حاکمیت این منطقه را دارد، بیشتر 
جوامع بین المللی این ادعا را قبول ندارند. چین 
جزیره های مصنوعی و جنگی در این دریا ساخته 
است تا کنترل این دریا را در اختیار داشته باشد. 
دیگر کشــورهای منطقه همچــون فیلیپین و 
ویتنام ادعای بخشــی از آبراهه های این دریا را 
دارند و ایاالت متحده به صورت روتین با ارســال 
کشتی هایی برای گشت زنی در این دریا، مقابل 

اقدامات چین ایستادگی می کند.
اما هوآ ایاالت متحده را سرزنش کرد و عنوان 
کرد که چین حاکمیت بی چون و چرایی بر جزایر 
در دریای جنوبی چین شــامل سکند توماس 
شوآل، میس چیف ریف و آب های مجاور آن ها 
دارد. وی مدعی شــد که مردم کشورش همواره 
به آزادی ناوبری و پرواز ها بر فراز دریای جنوبی 
چین، بر اساس قوانین بین المللی احترام گذاشته 
و امنیت آن ها را تأمیــن کرده اند، اما به صراحت 
با اقدامات اشتباه هر کشوری در استفاده از این 
قوانین برای آسیب رساندن به حاکمیت و امنیت 

کشورهای ساحلی مخالف است.

تنش ها در چند سال گذشته بین واشنگتن و 
پکن بر سر دریای چین باال گرفته و ایاالت متحده 
همواره عصبانیــت چین را برانگیخته اســت. 
واشنگتن دائماً با این ادعا که صرفاً از حق آزادی 
ناوبری خود بر اساس قوانین بین المللی استفاده 
می کند، چین را عقب رانده است. در ماه سپتامبر 
)شهریور - مهر( یک کشتی جنگی چینی خود را 
به 40 متری یک ناوشکن آمریکایی رساند و این 
نگرانی را تقویت کرد که احتمال تبدیل شدن این 

تنش ها به یک منازعه وجود دارد.
کلی داس، فرمانده آمریکایی سخنگوی ناوگان 
هفتم ایاالت متحده در مصاحبه با سی ان ان  در 
مورد جدیدترین عملیات این ناوگان گفت که این 
عملیات به منظور به چالش کشیدن زیاده خواهی 
دریایی چین و حفظ دسترســی به آبراهه ها بر 

اساس قوانین بین المللی بود.
داس با این ادعــا که دریــای جنوبی چین 
جایــی همانند دیگــر نقاط در اطــراف جهان 
اســت گفت: همه عملیات ها منطبق با قوانین 
بین المللی طراحی می شوند و بیانگر این است 
که ایاالت متحده هرجایی که قوانین بین المللی 

اجازه  دهد، پرواز و دریانوردی می کند.
پکن با این ادعا مخالف اســت و فرماندهان 
نظامی کشور هشدار داده اند که چین همیشه به 

محکومیت کالمی اکتفا نمی کند.
کلونل دای ژو، فرمانده ارشــد چینی در ماه 
دسامبر )آذر - دی( گفت در صورت تکرار نقض 
آب های چین از سوی ناوهای جنگی پیشنهاد 
می کنم دو ناو جنگی به ســمت آن ها ارســال 
شود؛ یکی برای متوقف کردن ناو و دیگری برای 
فراری دادنش. مــا در آب های منطقه ای خود به 
ناوگان جنگی ایاالت متحده اجازه ایجاد اختالل 
نمی دهیم. منازعات دریایــی چین و آمریکا در 
حالی در چند ماه گذشته تقویت شده است که این 
دو کشور بعد از یک سال جنگ تجاری قرار است 
در آینده نزدیک تفاهماتی برای پایان دادن به این 

جنگ امضا کنند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

اعضای جامعه مسلمین اویغور در 
اســترالیا دوباره خواهان اقدام دولت 
برای رهاسازی تعدادی از شهروندان 
دائم استرالیا که در استان سین کیانگ 

چین بازداشت هستند شده اند.
روزنامــه انگلیســی گاردین روز 
دوشنبه )22 بهمن ماه( گزارش کرد 
که حدود 17 تن از ساکنین استرالیا در 
بازداشت خانگی، در زندان یا بازداشت 
در مراکــز به اصطالح بازپــروری در 
منطقه غربی اســتان سین کیانگ یا 
منطقه ای که از سوی اویغورها شرق 
ترکســتان خوانده می شــود، به سر 

می برند.
گفته می شود که این افراد در جریان 
سفر برای دیدار با اقوام خود در چین که 
برخی از آن ها افراد خانواده ای دارند که 
شهروند اســترالیا هستند، بازداشت 

شده اند.
نورگل ســاووت، یک فعال مدنی 
اویغور- استرالیایی کسی که جزئیات 
بازداشت 17 فرد و اتفاقات پس ازآن 
را برای گاردین تشــریح کرده بود، به 
الجزیره گفت: به محــض اینکه این 
افراد به چین رسیدند پاسپورت آن ها 
توقیف شــد، چراکه آن هــا باوجود 
داشتن اقامت دائم استرالیا، پاسپورت 
چینی داشــتند. ما تنها در مورد 17 
فرد در اســتان سین  کیانگ صحبت 
نمی کنیم. ما در مورد اعضای  مستقیم 
خانواده های آن ها،  اینجا در استرالیا 
حرف می زنیم. زندگــی 17 خانواده 
خراب شده است. آن ها نمی توانند به 

کار خود ادامه دهند. حال روحی آن ها 
خوب نیست.

نورمحمد مجیــد، رئیس انجمن 
 )ETAA( استرالیایی شرق ترکستان
گفت: این موضوع منجر به شگفتی ما 
نشده است. جامعه ما به ما گفته بود که 
اعضای خانواده این افراد از سال 2017 
در شرق ترکستان دچار مشکل بودند.

وی افزود: بر اساس محاسبات من 
تعداد افراد بازداشتی بیشتر از20 نفر 
است که شامل کودکان خردسال نیز 
می شــود. ما عمیقاً در مورد امنیت و 

سالمت این افراد نگران هستیم.
البته وزارت امور خارجه استرالیا 
اعالم کرده از اینکه شــهروندانش در 
استان سین کیانگ بازداشت هستند، 
مطلع نبوده اســت. ســخنگوی این 
وزارتخانه در بیانیه ای که به دســت 
الجزیره رسید، گفته است: ما از چندین 
پرونده مطلع هستیم که در آن خانواده 
و دوستان برخی افراد در استرالیا قادر به 
ارتباط با اشخاصی که به استان سین  

کیانگ سفر کرده اند، نیستند.
وی افــزود: در  برخــی از مــوارد 
این اشخاص   مناســبات استرالیایی 
همچون اقامت دائم اســترالیایی یا 
ویزای همسری داشتند. درحالی که 
اعضای خانــواده این افــراد خواهان 
واکنش نسبت به این موضوع هستند، 
ما گفت وگو هایی را با مقامات چینی 
در مورد محل اقامــت این افراد انجام 

داده ایم.
گفته می شود 600 خانواده اویغور 
با جمعیتی بالغ بر ســه هــزار نفر به 
استرالیا نقل مکان کرده اند. نورمحمد 

مجید رئیس ETAA دراین باره گفت: 
برخی از اویغورها صدها هزار دالر برای 
اخذ اقامت دائم خــرج کرده اند. آن ها 
بدون شک حق دارند بر اساس شرایط 
ویزا در استرالیا زندگی کنند. اکثر آن ها 
در این کشور خانه ساخته اند و تجارت 

خود را در آن به راه انداخته اند.
بازداشت و ارعاب

دولــت چین در ســال های اخیر 
ســرکوب علیــه جمعیــت اقلیت 
مســلمان را تشــدید کرده و مدعی 
است که با افراط گرایی و بیماری های 
ایدئولوژیک اســالم مبارزه می کند. 
پکن در ماه ژانویــه )دی – بهمن( با 
صدور فرمانی عنوان کرد که قصد دارد 
در طول پنج سال آتی اسالم را با آداب 
و رسوم سوسیالیسم حاکم در چین 

منطبق کند.
هیات حقوق بشر سازمان ملل ماه 
اوت گذشــته )مرداد – شهریور( ادعا 
کرد بیش از یک میلیــون از اویغورها 
و دیگر اقلیت هــا در مکان هایی که 
کمپ های بازداشت گسترده خوانده 
می شوند، در بازداشت به سر می برند؛ 
کمپ هایی که به شدت مورد نظارت 
هستند. کسانی هم که بیرون کمپ 
زندگی می کنند، تحت نظارت و ارعاب 
برای عدم اشاعه اسالم هستند که به 
عقیده برخی این اقدام نسل کشــی 

فرهنگی به شمار می رود.
درحالی که حــدود 10 درصد از 
جمعیــت اویغورها در بازداشــت به 
ســر می برند، پراکندگی این اقوام در 
سرتاســر جهان در معرض تأثیر قرار 

گرفته است.

ساووت، فعال اویغور – استرالیایی 
گفت بیشتر اویغورها در استرالیا بین 
20 تا 50 عضــو  خانوادگــی در این 
کمپ ها دارند و یکــی از آن ها 200 
عضو خانواده پــدری و مادری اش در 
این کمپ ها اســیر هستند. بر اساس 
اعالم وزارت خارجه استرالیا، حداقل 
سه شهروند استرالیا در بین سال های 
2017 تــا 2018 در کمپ هــای 
بازپروری چین اسیر شده بودند. گفته 
می شود که بســیاری از اویغور های 
خارج از چین از ســوی دولت چین 

تهدید می شوند.
ساووت، کسی که از سال 2001 در 
استرالیا زندگی کرده است، گفت که 
مقامات چینی در استان سین کیانگ 
با خواهر وی در ملبورن تماس تلفنی 
برقرار کرده و از وی خواسته اند که به 
ساووت بگوید دســت از فعالیت های 
مدنی خــود بردارد. وی بــه الجزیره 
گفت: آن ها تهدید کردند که اگر من 
دست از فعالیت هایم نکشم، اقوامم از 

کمپ های بازداشت آزاد نمی شوند.
وی ادامــه داد: پرونده های زیادی 
همچون این وجود دارد. در برخی مواقع 
این افراد تماس هایی از سفارت های 

چین دریافت می کنند، برخی مواقع 
نیز تماس هایــی از مقامات محلی در 
ارومغی یا کاشــگر، که از فامیل های 
افراد می خواهند که جزئیات شخصی 
افراد را افشــا کنند. درواقــع این کار 
گروگان گیــری اقــوام در اســتان 

سین کیانگ به شمار می رود.
خانواده ســووات در استان سین 
کیانگ به وی گفته انــد که دیگر با ما 
تماس نگیر؛ چراکه هــر وقت تو با ما 
تماس  می گیری پلیس جلو در خانه 

ظاهر می شود.
نــوری ای تــورکل، یکــی از 
اعضای پروژه حقوق بشــر اویغور در 
ایاالت متحده که بــا اعضای جامعه 
اویغور در اســترالیا اواخر سال 2018 
دیدار داشت، به الجزیره گفت: جامعه 
اویغور به دلیل عدم توانایی در برقرار 
ارتبــاط با اعضــای خانــواده خود، 
اضطراب ناخوشــایندی را متحمل 

می شوند.
وی افزود: آن ها همچنین از دولت 
چین برای آزادی خانواده خود ناامید 
شده اند و از دولت استرالیا نیز ناراحت 
هستند، چراکه اقدامات مقتضی در 

این رابطه انجام نداده است.
فراخوان برای اقدام

اســترالیا به همراه ایاالت متحده 
و دیگر کشــور های غربــی از چین 
خواســته اند که به بازداشــت های 
گسترده  اویغورها پایان دهد. با این حال 
فعاالن حقوق بشر بر این عقیده اند که 
واکنش دولت های غربی در این مورد 

ناکافی بوده است.
ترکل گفت: استرالیا و ایاالت متحده 
با یکدیگر می توانند ائتالفی تشکیل 
دهند که بحران بشری را در چین هدف 
قرار دهند؛ به ویژه می توان مســئله 
اویغورها را در مأموریتی مشــترک 
برطرف کرد. رویکرد تجاری همچون 
همیشــه که به صورت نشست های 
دوجانبه پشت درب های بسته انجام 
می شود، هنوز نتوانســته به حل این 

معضل کمک کند.
االین پیرســون، مدیــر دیده بان 
حقوق بشر استرالیا، با اشاره به 278 
تحقیقی که در ماه نوامبر )آبان – آذر( 
انجام شــد گفت: دولت استرالیا باید 
حمایــت خــود را از تالش هایی که 
از سوی شــورای حقوق بشــر انجام 
می شــود، اعالم کند تــا مأموریت 
حقیقت یابی در استان سین کیانگ 

آغاز شود.
نورمحمد مجید گفت: ما تاکنون 
هیچ اقدام صریحی را از ســوی دولت 
اســترالیا برای کمک به خودمان را 

شاهد نبوده ایم.

جاســیندا آردرن، نخســت وزیر 
نیوزیلند سال گذشته موضوع اویغورها 
را در دیدار به مقامات رســمی دولت 
چین به میان کشــید،  این در حالی 
است که اســکات موریسون، همتای 
اســترالیایی وی هیچ وقت به صورت 
عمومی در مورد این موضوع صحبتی 

نکرده است.
استرالیا باید با دیگر شرکای خود 
در گروه اطالعاتی پنج چشــم شامل 
ایاالت متحــده، کانــادا، نیوزیلند و 
بریتانیا همکاری کند تا به چین فشار 

بیاورد.
سووات گفت: چطور کانادا در این 
مورد از اســترالیا بهتر عمل می کند؟ 
حتی نیوزیلند هم از استرالیا بهتر عمل 

کرده است.
حزب کار، حــزب مخالف دولت 
اســترالیا، از دولت خواســته است تا 
اقدامات بیشــتری برای محافظت از 
اویغورها در استان سین  کیانگ به ویژه 

دو مقیم استرالیا انجام دهد.
در بیانیه پنی وونــگ، وزیر امور 
خارجه در سایه استرالیا در این مورد 
آمده اســت: اینکه جامعه اویغورها 
نباید در اســترالیا خود را تحت فشار 
بیابند، حق طبیعی آن ها اســت و ما 
به وزارت امور خارجه هشدار داده ایم 
که موضوع اویغورهای اســترالیایی 
را با همتایان خــود در پکن به بحث 
بگذارند. ما عماًل  در مورد شهروندان 
اســترالیایی بازداشت شده در چین 

نگران هستیم.
او افزود: مشــارکت با چین برای 
استرالیا بسیار مهم است،  اما همچون 
سایر کشــورها، این موضوع نباید به 
معنی تــرک ارزش ها یا حاکمیتمان 

باشد.
روز شنبه )بیستم بهمن ماه( ترکیه 
به اولین کشــور اکثریت مسلمانی 
بدل شــد که رفتار چین با اویغورها 
را به صراحت محکوم کــرد. در بیانیه 
وزارت خارجه این کشور آمده بود: ما 
از مقامات چین دعــوت می کنیم به 
حقوق بشر بنیادین ترک های اویغور 
احترام بگذارند و کمپ های بازداشت 

را تعطیل کنند.

ظلمی که بر مسلمانان اویغور می رود

شهروندان استرالیایی در بازداشت چین

گزارش

سینا سبزیان

نیکالس مادورو به دنبال جذب حمایت 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( 
مقابل تحریم های اعمال شــده آمریکا علیه 
صنعت نفت کشور خود است و عنوان کرده 
که این تحریم ها بر بهای نفــت تأثیر دارد و 
مخاطرات بالقــوه ای را متوجه دیگر اعضای 

گروه تولیدکنندگان نفت می کند.
اما براساس گفته یک مقام آگاه در ارتباط 
با این موضوع رویترز نوشته است که سازمان 
کشورهای صادر کننده نفت که ونزوئال یکی از 
بنیان گذاران آن بوده، از انتشار هرگونه بیانیه 
رســمی در این مورد خودداری کرده است. 
اوپک گفته که این ســازمان مسائل متأثر بر 

نفت را مد نظر دارد و نه مسائل سیاسی.
بیش از 40 کشور، شــامل ایاالت متحده 
و قدرت های اروپایی و بیشــتر کشــورهای 
آمریکای التین، پس از انتخابات بحث برانگیز 

سال گذشــته، خوان گوایدو، رهبر مخالفان 
مادورو را بــه عنــوان رئیس جمهور برحق 

ونزوئال به رسمیت شناخته اند.
درخواست مادورو در تاریخ 29 ژانویه )نهم 
بهمن ماه( طی نامــه ای به محمد بارکیندو، 
دبیر کل اوپک ارسال شده و این نامه از سوی 
رویترز رصد شده است. بر اساس این گزارش 
درخواســت وی دقیقاً یک روز پس از اعمال 
تحریم های ایاالت متحده علیه شرکت نفت 
دولتی ونزوئال PDVSA ارسال شده است.

در نامــه مادورو آمده اســت: کشــور ما 
امیدوار به همبستگی و دریافت حمایت تام از 
سوی کشورهای عضو اوپک و اجالس وزرای 
این سازمان است؛ چرا که ما در حال حاضر در 
جنگی علیه دخالت غیرقانونی و خودسرانه 
علیــه ایاالت متحده در جریــان مداخله در 
امور داخلی ونزوئال هســتیم. در ادامه نامه 
وی نوشته است: من خواهان حمایت محکم 
و مشارکت جدی شما هســتم تا به صورت 

مشــترک این اقدام را محکوم کنیم و مقابل 
نابودی بی شــرمانه دارایی های مهم یکی از 

اعضای اوپک بایستیم.
وی نوشت اوپک باید به تعیین راهکارهای 
بالقوه بر اســاس تأثیری که این اقدام بر بازار 
جهانی انرژی دارد و ریسکی که متوجه دیگر 
کشورهای عضو این سازمان می شود، کمک 
کند. تحریم ها بر ونزوئال منجــر به افزایش 
بهای جهانی نفت شــده است و روز دوشنبه 
)22 بهمن ماه( نفــت دور و بر 62 دالر در هر 
بشکه معامله شد. این اقدام منجر به اختالل 
حرکت 20 تانکر بارگیری شده نفت ونزوئال 
که در ســاحل خلیج آمریکا لنگر انداخته اند 

شده است.
با این حــال تحلیل گــران می گویند که 
ظرفیت اضافی در دیگر تولید کنندگان نفت 
از جمله عربستان ســعودی در کنار ذخایر 
اســتراتژیک در کشــورهای مصرف کننده 
جلوی تأثیر کمبود صــادرات نفت ونزوئال را 

گرفته است. اوپک ســعی می کند از مداخله 
در منازعات سیاســی که اعضا با آن درگیر 
هستند، دوری کند. سال گذشته این سازمان 
درخواســت ایران برای برگزاری نشســت 
سیاست گذاری به منظور بررسی تحریم های 

ایاالت متحده علیه تهران را رد کرد.
ونزوئــال زمانی یکی از ســه تولید کننده 
عمده ســازمان اوپک بود؛ امــا همزمان با 
سقوط اقتصادی کشــور، تولید آن نیز برای 
سالیان متمادی رو به افول گذاشت. موسسه 
تحقیقــات انرژی و مشــاوره ای ریســتاد، 
پیش بینی کرده است که تولید نفت ونزوئال 

در ســال جاری به 680 هزار بشــکه در روز 
می رسد. این در حالی است که در پایان سال 
2018، تولیــد نفت این کشــور روزانه یک 
میلیون و 340 هزار بشــکه بوده است. پیش 
از این ونزوئال در اوایل قــرن اخیر میالدی، 
نزدیک به ســه میلیون بشــکه نفت در روز 
تولید می کرده اســت. همراه با لیبی و ایران، 
ونزوئال نیز از آخریــن برنامه کاهش تکلیفی 
عرضه نفت اوپک که برای تثبیت قیمت نفت 
انجام شده بود، مستثنی شــدند. این برنامه 
به صورت داوطلبانه از ســوی کشــورهای 

صادرکننده نفت پذیرفته و اجرا شد.

دادخواهی مادورو از اوپک

ونزوئال از صادرکنندگان نفت کمک خواست

دولت استرالیا باید حمایت 
خود را از تالش هایی که از 
سوی شورای حقوق بشر 

انجام می شود، اعالم کند تا 
مأموریت حقیقت یابی در 
استان سین کیانگ آغاز 

شود

درحالی که حدود 10 درصد 
از جمعیت اویغورها در 

بازداشت به سر می برند، 
پراکندگی این اقوام در 

سرتاسر جهان در معرض 
تأثیر قرار گرفته است
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