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ادامـه از صـفحـه اول

- در شــرایط تحریم در درجه نخست باید بتوانید خود تحریمی را درشکنید. یک 
راه، توسعه «صادرات داخلی» است. فروش و بازاریابی معضل مهمی برای تولید و 
کسب وکارهای بخش خصوصی و به ویژه کسب وکارهای اینترنتی است. از حمل ونقل 
تا بازارگشایی برای محصوالت داخلی از طریق بازاریابی دیجیتال و ُپست. آری نقش 
ُپســت و یارانه به ُپست را دســت کم نگیرید که می تواند رونق برای کسب و کارهای 
ُخرد ایجــاد کند؛ اما اینجا هم با مانع حلزونی مواجهید: بر همگان آشــکار اســت 
که «فیلترینگ» چقدر آسیب رســان اســت. آنان که بخواهنــد، آن را با نرم افزارهای 
گوناگون دور می زنند. شــما می مانید و ژســتی از «سیاســت فیلترینگ» که فقط به 
درد ارائه گزارش های «درون حلزونی» می خورد. چندصد هزار شــغل از بین رفته و 
زمینه سرازیر شدن بی کاران به «خیابان» فراهم شده است. «فیلترینگ» یک سیاست 
خودتحریمی و حلزونی است. متقاعدسازی مردم در استفاده از پلت فرم های داخلی 
نیازمند اعتمادســازی است. این هم کار بخش مدنی اســت نه شما. کار معتمدان 
بازار دیجیتال است. من به شــدت طرفدار توسعه بازار دیجیتال داخلی و استفاده از 
پلت فرم های داخلی هســتم و آن را سیاســتی در جهت امنیت ملی می دانم. پیش 
از ایــن هــم بارها در این زمینه نوشــته ام. اما این کار نیازمند یــک حرکت اجتماعی 
توســط معتمدان بازار دیجیتال و یک فرایند زمان بر اســت، چون اعتماد به رسانه ها 
و سیاســت های رســمی تضعیف شــده اســت. پدیده «برنده همه چیز را می برد» 
(A winner-takes-all market) بــر بازار دیجیتال حاکم اســت؛ در همه جای دنیا. 
باید در یک فرایند تدریجی آن را با اعتمادبخشــی و تغییر این «قاعده» در بازار بومی 
جایگزین کنیم. البته باز هم مســتلزم شکستن پوسته های ذهنی این حلزون هستید. 
هفته گذشــته تذکر یکی از پیام رسان های داخلی به صفحه مهدی نصیری را دیدیم 
که «بدون شرح» است و به کلی با روح این صنعت بیگانه. شما مکلف به قرارگرفتن 
در برابر ســیل نیستید. مردم با تکیه بر وجدان و فطرت خود هریک مسئول مقابله با 

این «ســیل دیجیتال» هستند. شما نمی توانید جای فرشــتگان را و فطرت آدمیان را 
بگیرید. این نکته مهمی اســت که اگر دریافته شــود بسیاری از سیاست ها معطوف 
به مســئولیت پذیری و آزادی انســان ها اصالح می شود و بار ســنگینی که بر دوش 
خود نهاده اید برگرفته می شــود؛ باور کنید راحت می شــوید! چون همین االن هم با 
«پروکسی» و «فیلترشکن» به صورت «دوفاکتو» سیاست «فیلترینگ» شکست خورده 

است. فقط ضربه به کسب وکارها می خورد.
- متأسفانه ناآرامی های دو ماه اخیر پدیده تحریم کسب وکارهای دیجیتال را هم 
به وجود آورده اســت که قطعا در راســتای منافع مردم نیست. هیچ منطقی در این 
تحریم وجود ندارد. کسب وکار بسیاری از جوانان و کارگران را در مخاطره قرار داده و 
این پدیده عجیبی است که آبشخوری از بی اطالعی دارد. به هر دلیلی، کسب وکارهای 
دیجیتال برای بزرگ شــدن، نیازمند سرمایه گذاری هستند. سرمایه گذاری و کسب وکار 
فارغ از ایدئولوژی  است. بسیاری از جوانان و صاحبان کسب وکارهای دیجیتال ناچارند 
در ســاختار موجود اقتصــادی «زندگی» کنند؛ بدون آنکه تخلفی مرتکب شــوند یا 
فعالیت آنها مشمول عنوان «رانت خواری» شود. برخی از آنان افتخار ملی ما هستند 
و با دست پرتوان و ذهن خالق همین جوانان رونق گرفته اند. اشتغال ایجاد کرده اند 
و در این وانفســای تحریم های ظالمانه نان بر ســر ســفره مردم آورده اند. به نظرم 
تحریم کسب وکارهای داخلی هیچ منطقی ندارد و امیدوارم، در شرایط بی اعتمادی 
به رســانه های رسمی، فعاالن اجتماعی-رســانه ای که معتمد مردم هستند بتوانند 
نقشــی متقاعدکننده ایفا کنند. جالب اســت که این تحریم ها از سوی کسانی دامن 
زده می شــود که خود مخالف «ایدئولوژیک»شــدن امور سیاسی اند. فعاالن سیاسِی 
معترض، مردم را گرفتار تحلیل های حلزونی خویش نکنند. خود در جای گرم و امن 
نشسته و کسب وکارهای بحق را معطل می کنند. پاسخ گوی بی کاری شمار وسیعی از 

مردم فرودست چه کسی خواهد بود؟

ایــن وضعیت یعنی بالتکلیفی همراه با احســاس ناکامی و ناتوانی و فشــار روانی و 
اجتماعی حاصل از آن، در نتیجه به درماندگی اجتماعی مبدل می شــود. بخشــی از 
جامعه در مواجهه بــا درماندگی اجتماعی تالش می کند خود را با شــرایط موجود 
سازگار کند و بخشــی نیز به بیماری های روانی و افسردگی و تحمل دیگر فشارها تن 
می دهد. بخشی دیگر نیز برای خروج از این شرایط، اعتراض را برمی گزیند و در صورت 
بــروز فرصت، اعتراض ها را راه رهایی و خــروج از وضعیت می داند. بخش بزرگی از 

جامعه همچنان منتظر راه حل های معقولی از سوی حاکمیت است.
۳- رد صالحیــت گســترده در انتخابــات اخیر مجلــس و ریاســت جمهوری و عدم 

مشــارکت بیش از نیمی از شهروندان ایرانی واجد رأی در انتخابات پیشین مجلس و 
ریاست جمهوری و تعداد قابل توجه رأی باطله در انتخابات ریاست جمهوری، نشانه 
آشــکاری از افزایش نارضایتی جمعی بود که به جد مورد توجه قرار نگرفت. هر نوع 
تالش برای حل ریشــه ای اعتراضات اخیر، بی توجه به ابعاد نارضایتی ها و ریشه های 
اصلی بروز اعتراض ها و افزایش محســوس و گسترده ناراحتی اجتماعی، نمی تواند 
کمکی اساسی به برون رفت از وضع موجود کند. مشارکت دلسوزان وطن و مشفقان 
سرنوشت کشور به همراه مطالعات میدانی متعدد می تواند دریچه ای به فهم از ابعاد 

این نارضایتی ها باشد.

اولین مالقات رؤساي جمهور ایاالت متحده و چین در اندونزي

دیدار در اوج تنش
اولیــن دیدار رو در روی جو بایدن و شــی جین پینگ، رؤســای جمهور ایاالت 
متحده و چین، قرار اســت فردا در حاشــیه اجالس ســران گروه ۲۰ در اندونزی 
برگزار شــود. دیدار رهبــران دو قدرت برتــر اقتصادی در یکــی از بحرانی ترین 
زمان ها صورت می گیرد. ماجراجویی هســته ای کره شمالی، شبه جزیره کره را در 
آستانه جنگ قرار داده و جزیره تایوان هم برای استقالل از چین تحت فشارهای 
حکومت کمونیستی پکن قرار دارد. از سوی دیگر، حمایت تجاری چین از روسیه 

در میانه جنگ اوکراین نیز نارضایتی غرب را در پی داشته است.
در آســتانه این دیدار، کاخ ســفید اعالم کرد جو بایدن در نشســت با شــی 
جین پینگ، هشــدار خواهد داد که ادامه تالش های کره شــمالی برای توســعه 
تسلیحات، به افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه منجر خواهد شد. ایاالت 
متحده برای اولین بار از ســال ۲۰۱۷، درباره فعالیت های کره شــمالی و توسعه 
آزمایش بمب هســته ای نگران اســت. آمریکا معتقد است  چین و روسیه اهرم 

فشاری به منظور متقاعد کردن پیونگ یانگ برای منع این کار دارند.
جیک ســالیوان، مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید، اعالم کــرده در دیدار روز 
دوشــنبه، بایدن به شی خواهد گفت که کره شمالی نه فقط برای ایاالت متحده، 
کره جنوبی و ژاپن  بلکه تهدیدی برای صلح و ثبات در کل منطقه اســت. بایدن 
همچنیــن هشــدار خواهد داد که اگر کره شــمالی به این مســیر ادامه دهد، به 
معنای افزایش حضور نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه خواهد بود. ســالیوان 
افــزود: «جمهــوری خلق چین به ایفای نقش ســازنده در مهار خواســته های 
نامناسب کره شــمالی عالقه دارد  اما اینکه آیا آنها این کار را انتخاب می کنند یا 

نه، به خودشان بستگی دارد».
تحریم هــای بین المللــی به رهبری ایاالت متحده تاکنون نتوانســته اســت 
برنامه های تســلیحاتی رو به رشد کره شمالی را متوقف کند. پیونگ یانگ در سال 
جاری تعداد زیادی موشک  بالستیک قاره پیما که برای رسیدن به سرزمین اصلی 
ایاالت متحده طراحی شــده اند، شلیک کرد. در حالی که چین و روسیه از تشدید 
تحریم های ســازمان ملل متحد پس از آخرین آزمایش هسته ای کره شمالی در 
ســال ۲۰۱۷ حمایت کردند، این دو کشــور در ماه می، فشــارهای تحت رهبری 
ایــاالت متحده بــرای مجازات های بیشــتر ســازمان ملل به دلیــل پرتاب های 

موشک های بالستیک جدید پیونگ یانگ را وتو کردند.

مقام های ایاالت متحده هر دو کشور را متهم کرده اند که با ناتوانی در اجرای 
صحیح تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، برنامه های موشکی کره شمالی 
را تقویت کرده اند. دانیل راسل، دیپلمات ارشد ایاالت متحده در حوزه شرق آسیا 
در دوره بــاراک اوباما، به تازگی در اظهارنظری گفت چین می تواند به یک عامل 
بازدارنده تبدیل شــود. او افزود «اگر پکن احساس کند امنیت کشورش مستقیما 
تهدید می شود، مانع فعالیت های کره شــمالی می شود. این نگرانی می تواند با 

افزایش نیروهای ایاالت متحده و متحدانش در منطقه اتفاق بیفتد».
امــروز و یک روز قبل از دیدار بایدن با شــی، رئیس جمهوری آمریکا با فومیو 
کیشــیدا، نخســت وزیر ژاپن و یون ســوک یول، رئیس جمهوری کره جنوبی، در 
کامبوج گفت وگو خواهد کرد تا درباره چگونگی مهار برنامه هسته ای کره شمالی 
راهکارهایی پیدا کنند. مشــاور امنیت ملی کاخ سفید گفت بایدن می خواهد با 
این دو سیاســت مدار موضوع هایی را که قصد دارد درباره آنها با شی گفت وگو 

کند، در میان بگذارد و نظر آنها را جویا شود.
روابط ایاالت متحده با چین به پایین ترین سطح خود در دهه های اخیر رسیده 
اســت. یك مقام ارشــد دولت بایدن به رویترز گفته اســت هدف از این نشست 
محدود کــردن وخامــت روابط و تحت کنترل قــرار دادن آن اســت؛ بااین حال، 
درباره نگرانی های ایاالت متحده درباره مســائلی ماننــد تایوان و موضوع های 
حقوق بشــری نیز گفت وگو خواهد شــد. ســالیوان تأکید کرده که بایدن امیدوار 
اســت اولین گفت وگوی رو در  رو با شــی، به گفت وگوهای بعدی منجر شود. او 
همچنین افزود: «بایدن می خواهد به دنبال شفاف ســازی مواضع باشد. من فکر 
می کنــم رئیس جمهوری این دیدار را به عنوان پایــان خط نمی داند  بلکه به آن 
به عنوان آغاز یک ســری تعامل  نگاه می کند که شــامل جلسات بعدی رهبران 

ایاالت متحده و چین می شود».
بایدن در آســتانه این دیدار بــه خبرنگاران گفته بود قصــد دارد در دیدار با 
همتای چینی خود، عالوه بر بحران در شــبه جزیره کره، درباره افزایش تنش بین 
دو کشور، وضعیت تایوان و سیاســت های تجاری و مناسبات چین با روسیه نیز 
گفت وگو کنــد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد: «هدفم این اســت که در این 
مذاکرات هر یک از طرفین خطوط قرمز خود را مشــخص کنند. می خواهم آنچه 
را که منافع ملی مهم چین است، درک کنم و در مقابل منافع ملی مهم آمریکا 

را برای او تشــریح کنم تا مشــخص شــود که این موضوعات تا چه حد همسو 
هستند و تا چه اندازه تضاد دارند».

یک مقام آمریکایی که نخواســت نامش در گزارش ذکر شــود، به رسانه ها 
گفت انتظار نمی رود این دیدار در شــکل صدور بیانیه مشــترک دستاورد عملی 
مشــخصی داشته باشــد و هدف اصلی جو بایدن در این مرحله، «فراهم کردن 

زمینه های حداقلی برای بنای مناسبات بین دو کشور است».
جــو بایدن و شــی جین پینــگ در ســال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در مقــام معاون 
ریاســت جمهوری بــا یکدیگــر دیــدار کــرده بودنــد. دو رهبــر از آغــاز دوره 
ریاســت جمهوری بایــدن در ژانویه ۲۰۲۱ نیــز پنج بار از طریــق تلفن یا تماس 
ویدئویی با یکدیگر گفت وگو کرده اند. این دیدار در شرایطی انجام می شود که در 

یک دهه گذشته، مناسبات واشنگتن و پکن پیچیده تر شده است.
دولت جو بایدن عالوه بر ادامه سیاســت های تجاری دولت ترامپ، بارها از 
عملکــرد چین در زمینه نقض حقوق بشــر، از جمله آزار اقلیت اویغور و ســایر 
اقلیت هــای قومــی و مذهبی و ســرکوب دموکراســی خواهان در هنگ کنگ و 
همچنین سیاســت های تجاری تنبیهــی چین علیه شــرکت های غربی، تهدید 
نظامی علیــه تایوان و حمایت غیرمســتقیم پکن از تهاجم نظامی روســیه به 
اوکراین انتقاد کرده اســت. چین تا کنون تهاجم نظامی روســیه بــه اوکراین را 
محکوم نکرده اما به این کشور کمک تسلیحاتی نیز نکرده است. با این حال، چند 
هفته پیش از تهاجم به اوکراین، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در پکن 
با شــی جین پینگ دیدار کرد و دو طرف در بیانیه ای رســمی نسبت به «توسعه 

نامحدود» مناسبات دو کشور ابراز امیدواری کردند.
یکی دیگــر از موضوعاتی که در مالقات جو بایدن و شــی جین پینگ مطرح 
خواهد شــد، تنش میان واشنگتن و پکن بر ســر تایوان است. شی جین پینگ به 
موضع دولت بایدن در رابطه با تایوان اعتراض دارد و آن را بخشی از تالش های 
آمریکا برای جلوگیری از رشــد قدرت اقتصادی چین می داند. در پی سفر نانسی 
پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در ماه آگوســت، تنش بین 
دو کشــور تشدید شــد و چین با انجام چندین رزمایش بزرگ از جمله در حاشیه 
آب های ســرزمینی تایوان، نارضایتی خود را از این ســفر را به نمایش گذاشت. 
هر چنــد دولت آمریکا در مواضع رســمی خود تأکید می کند که هنوز سیاســت 
«چین واحد» را به رســمیت می شناســد  اما بایدن در ســفری به ژاپن گفت در 
صورت به مخاطره افتادن امنیت تایوان، آمریکا به شــکل نظامی به تایوان کمک 
خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا به تازگی نیز تأکید کرده اســت «به هیچ وجه 

حاضر نیست در مورد سیاست واشنگتن در قبال تایوان امتیاز بدهد».

حال و آینده روابط چین و آمریکا
رفیق خوری: جنگ اوکراین واقعیت کشمکش و رقابت میان قدرت های جهانی در اروپا 
را برمال کرد. این در حالی اســت که بازی بزرگ بین آمریکا و چین ســر ثروت و قدرت در 
مناطــق اقیانوس هند و اقیانوس آرام در ابعاد ســه گانه درهم تنیده رقابت، همکاری و 
دشــمنی، کماکان جریان دارد. در مناطق یاد شــده، این دو قــدرت بزرگ جهانی در امور 
اقتصادی و بازرگانی رقابت و در اموری که نیازمند تالش های مشترک جهانی است، مانند 
محیط  زیســت، کاهش گازهای گلخانه ای و کرونا همکاری می کنند؛ اما در بقیه امور با 
هم دشــمنی می ورزند و حتی ممکن است دشمنی و خصومت آنها در نقطه حساسی 
مانند تایوان، به رویارویی مســلحانه بینجامد. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در 
بیستمین نشست حزب کمونیست اعالم کرد: «تاریخ به سوی بازگشت تایوان به چین در 
حرکت است. این امر چه از راه مسالمت آمیز و چه از طریق زور انجام خواهد شد». مائو 
تســه تونگ گفته بود چین می تواند برای بازگرداندن تایوان صد سال صبر کند  اما به نظر 
می رسد شی می خواهد این آرزو را در پنج سال آینده تحقق بخشد. در مقابل، جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا، در عین حال که بر سیاســت چیــن واحد تأکید می کند، در جهت 

گسترش روابط با تایوان و کمک تسلیحاتی به آن حرکت می کند و ضمنا پیام می دهد که 
اگر چین برای اشغال تایوان اقدام کند، او برای مواجهه نظامی با چین آماده است. دلیل 
بایدن این است که اگر تنگه تایوان بسته شود، بزرگ ترین گردش تجاری در جهان متوقف 
خواهد شد و اگر تایوان از تولید تراشه های نیمه رسانا باز بماند، بحران اقتصادی و فناوری 
همه جهان را فرا خواهد گرفت. شــی تاکنون در اشــاره به بازگردانــدن تایوان به خاک 
چین، به رزمایش های دریایی و هوایی بســنده کرده است؛ اما رؤسای جمهوری آمریکا از 
اوباما گرفته تا ترامپ و بایدن، به پروفسور جوزف نای گوش داده اند که با اشاره به «دام 
توسیدید» و جنگ آتن علیه اسپارت، هشدار داده بود احساس ترس قدرت فعلی در برابر 
قدرت در حال صعود، خواهی نخواهی به جنگ منتهی می شــود. اکنون از دید راهبردی 
امنیت ملی دولت بایدن، «چین تنها رقیب راهبردی آمریکا محســوب می شود که دارای 
قدرت و نیت اقتصادی، نظامی و فناوری اســت». بر اســاس گفته بایدن که «هیچ کس 
قوی تر از خود را دوســت ندارد»، معموال قدرت های بزرگــی که در رأس قرار می گیرند، 
اجازه نمی دهند قدرت  دیگری به جایگاه آنها صعود کنند؛ اما قدرت های نوظهور هم از 

هیچ تالشی برای رسیدن به اوج کوتاهی نمی کنند. با این حال، وضعیت طوری است که 
امکان وارد کردن یک ضربه فیصله دهنده نیز غیرممکن است. از این جهت ناگزیر هستند 
در عین رقابت و کشمکش، روابط خود را حفظ کنند که البته کاری بس دشوار و مشکل 
است. برژینسکی، مشــاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاســت جمهوری کارتر، روایت 
می کند که یک مقام چینی به او گفته بود: «ما می دانیم که آمریکا در حال فرود است  اما 
خواهش ما از شما این است که این فرود را ُکند کنید و نگذارید به سرعت انجام شود». اما 
در شرایط کنونی، سیاست فعلی آمریکا بر کند  کردن صعود چین استوار است؛ در حالی  که 
چین می خواهد کشمکش و رقابت خود با آمریکا را به تأخیر اندازد تا آمریکا را به تعامل 
و همزیستی با یک چین نیرومند مجبور کند. ولی برخی از کارشناسان از نوعی تعامل در 
یک چارچوب مشترک سخن می گویند. در همین حال، جسیکا چن ویس، استادیار دانشگاه 
کرنل و کارشــناس سیاســت چین و روابط خارجی، آمریکا را به اجتناب از افتادن در دام 
چین فرا می خواند. چگونه؟ او می گوید: «هر دو طرف، آمریکا و چین، به جای نادیده گرفتن 
بحرانی  که وجودش اجتناب ناپذیر است، در فکر تعامل باشند. اگر آمریکا و اتحاد شوروی 

توانستند در دوران جنگ سرد با هم تعامل کنند و گشایشی بین المللی را به وجود آورند، 
هیچ مانعی نــدارد که آمریکا و چین نیز امروز همان سیاســت را در پیش گیرند». ماریا 
ریبینکووا، اســتاد دانشــگاه و نویســنده کتاب «قدرت نرم چین» نیز بر این نظر است که 
می توان رقابتی را که اکنون میان چین و آمریکا بر سر قدرت نرم و بر اساس «بازی صفر-
صفــر» جریان دارد، به «بازی برد-برد» تغییر داد. جامعه جهانی که به هر دو طرف نیاز 
دارد نیز همین را می خواهد. اما پیشنهاد کوین راد، نخست وزیر پیشین اسرائیل، این است 
که چارچوبی ایجاد شود تا در محدوده آن، هر دو قدرت به رقابت راهبردی مدیریت شده 
بپردازنــد؛ به این معنا که رقابت ها در عرصه ژئوپلیتیک محدود و در عرصه دیپلماتیک، 

اقتصادی و ایدئولوژیک باز گذاشته شود.
اگرچــه رقابت و کشــمکش میان این دو قــدرت جهانی تاکنــون در یک چارچوب 
هنجارمند و کنترل شده جریان داشته است، تضمینی وجود ندارد که مقامات همیشه بر 
اساس حکمت و عقالنیت عمل کنند. از سوی دیگر، دولت ها هم در اداره امور مانند افراد 

از خصلت هایی مانند حسد، خودخواهی و آز منزه نیستند.

مدل حلزونی اداره

نارضایتی، درماندگی اجتماعی و اعتراض


