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گزارش

از شانگهاي تا ارومچي
اخبار اعتراضات کم ســابقه ای که چند روز اســت از شــهرهای مختلــف چین به گوش 
می رسد، با وجود «دستور ســرکوب» از مقامات رده باالی حزب کمونیست ادامه دارد. مردم 
چین در بســیاری از شهرهای پرجمعیت ترین کشور دنیا، خســته از محدودیت های کرونایی 
و سیاســت «کووید صفر» پکن خواستار برچیده شــدن قرنطینه ها و محدودیت هایی هستند 
که از دیدگاه آنها زندگی کردن را برایشــان دشــوار کرده است. محدودیت هایی که در آستانه 
ســال ســوم قرار دارد و بهانه ای شــده برای بروز خشم سرکوب شــده در این کشور. سرآغاز 
اعتراضات و تظاهرات های مرتبط با کووید در واقع به اوایل سال جاری میالدی برمی گردند و 
زاییده تحوالت چند روز و هفته اخیر نیســت. خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی به بررسی 

اعتراضات در شهرهای مختلف چین پرداخته است.
صداهای اعتراضی ساکنان شانگهای

در ماه آوریل یک ویدئوکلیپ شــش دقیقه ای از وضعیت روحی ســاکنان این کالن شهر 
به ســرعت در شبکه های اجتماعی داخلی چین پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت. البته 
این ویدئو به دســتور سانســورچی های رژیم پکن به سرعت حذف شد. شاهدان عینی در این 
ویدئو از مصائب و مشــکالت قرنطینه های سنگین گفته بودند. البته برای فرار از سانسور این 
ویدئو به اشــکال متفاوتی ادیت شده بود و موجی از اعتراضات را در فضای مجازی به دنبال 
داشــت که از ماجرای مرگ پزشکی که خبر شیوع کرونا در ووهان را در سال ۲۰۲۰ رسانه ای 

کرده بود به این سو سابقه نداشت.
اعتراضات دانشجویی

در ماه می، صدها دانشــجوی یکی از دانشــکده های عالی پکن علیه تدابیر سختگیرانه 
کرونایی و محدودکننده آزادی های رفت وآمد پرسنل دانشگاه و دانشجویان، دست به اعتراض 
زدند. پس از این تظاهرات کم ســابقه بود که مســئوالن پذیرفتند برخی محدودیت ها را لغو 
کنند. خوابگاه ها و مجموعه های دانشــگاهی در سراســر چین تقریبا در کل زمان همه گیری 

تعطیل بودند.
اعتراض علیه بانک های استان هنان

از ماه می  تا جوالی، صدها دارنده حساب بانکی در هنان در مرکز این استان مرکزی یعنی 
شهر ژنگژو دست به اعتراض زدند. اعتراضات زمانی آغاز شد که در چندین شعبه به ویژه در 
روســتا ها دسترسی مردم به سپرده هاشان مســدود شد. همچنین صدها نفر گفتند که کارت 
سالمتشان بدون هیچ توضیحی بعد از ورود به ژنگژو قرمز شده و همین امر آنها را از سفر و 
بازگشت به محل اصلی زندگی شان بازداشته است. آنها مقامات دولتی را متهم کردند که با 

دستکاری در سیستم به طور عمدی مانع سفرکردن آنها شده اند.
اعتراضات در تبت

در ماه اکتبر در لهاســا، پایتخت تبت و شهر معنوی بودائیان نیز صدها نفر با سازماندهی 
اعتراضــات به قرنطینه در این منطقه که بیش از ســه ماه به طــول انجامیده بود، اعتراض 
کردنــد. به گواه شــاهدان عینی چند صد نفر، عمدتا از کارگــران مهاجر قوم هان در کوچه و 
خیابان برای دریافت مجوز بازگشت به خانه و کاشانه خود سرگردان بوده اند. این اعتراضات 
در منطقــه ای نزدیک به کاخ «پوتاال» که زمانی اقامتگاه ســنتی داالیی الما، رهبر معنوی در 

تبعید تبت بود، برگزار شد.
پلی در پایتخت

بالفاصلــه اندکی پیش از شــروع کنگره حزب کمونیســت چین، تظاهراتــی روی یکی 
از پل های پکن با دو شــعار اصلی شــکل گرفت: «نه به تســت کووید؛ من می خواهم کار و 
زندگی کنم... نه به انقالب فرهنگی، من اصالحات می خواهم... و نه به قرنطینه، من آزادی 
می خواهم» یکی از این دو محور اصلی بود و نوشــته دوم هم از شهروندان می خواست که 
دست به اعتصاب بزنند و «دیکتاتور خائن یعنی شی جین پینگ را از کشورشان بیرون کنند».

فریاد کانتون
در ماه نوامبر، دســت کم در دو مــورد مردم در کانتون واقع در جنــوب چین با نیروهای 
ضد شــورش درگیر شــدند. اعتراضات پس از آن در این منطقه نزدیک هنگ کنگ تشدید شد 
که با باالرفتن موارد ابتال به کووید، سیاســت های محدودکننده تری در دستور کار قرار گرفت. 
ویدئوهای منتشرشــده در شــبکه های اجتماعی نشــان می دهد که معترضان با پاره کردن 
نوارهای مشخص کننده منطقه تردد اشیائی را به سمت نیروهای امنیتی پرتاب کردند و شعار 

«نه به تست کووید» سر می دادند.
درگیری در فاکس کان؛ خط تولید آیفون

درگیری در بزرگ ترین کارخانه تولید آیفون در دنیا یکی از خبرهایی بود که به ســرعت در 
صدر اخبار رســانه های بین المللی قرار گرفت. این خط تولید که در شهر ژنگژو در مرکز چین 
واقع شده از ماه اکتبر قرنطیه شد. صدها نفر از پرسنل این غول کارخانه ای تایوان در اعتراض 
به شــرایط کاری و دستمزدهایشان دست به تظاهرات زدند و درگیری های خشونت باری بین 
آنها و نیروهای پلیس رخ داد. بعد از آن بود که مدیران فاکس کان با پاداشــی معادل هزارو 

۴۰۰ دالر به کارکنان با هدف فروکش کردن اعتراض ها موافقت کردند.
قیام ارومچی

صدها نفر عصر جمعه گذشته به خیابان های ارومچی، مرکز سین کیانگ آمدند و خواستار 
پایان دادن به اقدامات محدودکننده ای شــدند که سه ماه است این منطقه را تحت تأثیر قرار 
داده است. تصاویر تأییدشده توسط خبرگزاری فرانسه صدها نفر را نشان می دهد که در خارج 

از مقر مقامات شهری تجمع کرده اند و شعار می دهند: «تدابیر محدودکننده را بردارید!».
این اعتراضات پس از آن شعله ور شده که ۱۰ نفر در آتش سوزی ساختمانی یک روز قبل از 
آن کشته شده بودند. کاربران در فضای مجازی می گویند اقدامات محدودکننده کرونایی باعث 
شد ساکنان نتوانند به موقع خانه های خود را ترک کنند و دسترسی به کمک را به تأخیر بیفتد.
از آن زمان موجی از اعتراضات و جنبش هایی با هدف آگاه کردن افکار عمومی در سراسر 
کشــور، در شهرهای بزرگی مانند شــانگهای یا دانشگاه های چین به راه افتاده است و این در 
حالی است که به نظر می رسد رهبران عالی رتبه حزب کمونیست مصمم هستند جریان های 

اعتراضی را «سرکوب» کنند.
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 کارنامه تاکسیرانی  
 فرزند غالمعلی  دارای کارنامه تاکسی

  به شماره   ۲۶ت۹۴۷ تهران ۳۳ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک تحصیلی  فرزند علی به شماره 
شناسنامه ۹۲۱ صادره از همدان در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی 

کامپیوتر(نرم افزار) صادره از واحد دانشگاهی همدان(واحد علوم 
تحقیقات) با شماره سریال ۱۱۸۶۷۷۶ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد همدان به نشانی همدان-دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نمایند.
 سند کمپانی  کمپرسی  ایسوزو  رنگ سفید روغنی 

 مدل ۱۳۹۱ به شماره موتور ۹۵۳۹۵۲ و شماره شاسی
 NAGNPR70PCT034131  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  EF7 Tc-mt برگ سبز خودرو  دنا 
 رنگ مشکی متالیک مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک 

ایران ۹۵   ۶۹۳ ط ۳۹ و شماره موتور 153h0061631 و 
شماره شاسی naaw31yu.ne492628 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  207i  رنگ نقره ای متالیک
  مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران ۹۹ _ ۹۵۴ ب ۴۳ 

 و شماره موتور ۱۳۳۹۰۰۰۹۹۴۰ و شماره شاسی
 NAAR03FE4BJ958060 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
مدرک گواهی موقت فارغ التحصیلی  فرزند 
علی به شماره شناسنامه ۷۲۳۷  در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد 
بازرگانی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد  از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی تهران-خیابان 
کریم خان زند-خیابان ایرانشهر شمالی-نبش آذر شهر-پالک ۲۰۹ و یا 

کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.

وزارت دفاع ایاالت متحده در آســتانه پایان ســال میالدی، گزارش ســاالنه 
خود را منتشــر کرد. در این گزارش با انتقاد از شیوه خروج آمریکا از افغانستان، 
از چین به  عنوان تنها رقیبی نام برده شــده اســت که «تــوان و اراده تغییر نظم 
بین المللی» را دارد. در ســند راهبرد امنیت ملی آمریکا در ســال ۲۰۲۲ نیز چین 
به عنوان بزرگ ترین تهدید علیه امنیت ملی ایاالت متحده مطرح شده بود. حال 
با انتشار جدیدترین گزارش ســاالنه وزارت دفاع آمریکا درباره «تحوالت نظامی 
و امنیتی چین»، مســیر فعلی راهبرد ملی، اقتصادی و نظامی چین ترسیم شده 
است. بر این اساس، نیروهای نظامی چین موسوم به «ارتش آزاد ی بخش خلق» 
به هدف نوســازی خود در سال ۲۰۲۰ دست یافته اند و اکنون قصد دارند تا سال 
۲۰۲۷ برای تقویت «بازدارندگی راهبردی»، به هدف بعدی خود یعنی تسریع در 
توسعه یکپارچه و هوشمندســازی نیروهای مسلح خود دست یابند. از آنجا که 
جمهوری خلق چین به دنبال دســتیابی به طرح «جوان سازی ملی» در صدمین 
سالگرد تأسیس خود در سال ۲۰۴۹ است، گزارش پنتاگون از جاه طلبی پکن برای 

اصالح نظام حاکم بر قوانین بین المللی خبر می دهد.
وزارت دفــاع آمریکا در این گزارش به صراحت تأکید کرده که دســتور بایدن 
برای خروج کامل از افغانســتان، به شــدت به نفع دســتگاه تبلیغاتی حکومت 

کمونیســتی چین بوده است. بر اســاس این گزارش ساالنه، چین از عقب نشینی 
آمریکا در افغانســتان بــرای متقاعد کردن رهبران جهان مبنی بــر اینکه ایاالت 
متحده دیگر متحد درخور اعتمادی نیســت، اســتفاده کرده اســت. این گزارش 
توضیــح می دهد: «جمهوری خلق چین در تالش بــرای از بین بردن نفوذ ایاالت 
متحده و شرکای آن از ابزارهای دیپلماتیک متعددی استفاده کرد که یکی از آنها 

تأکید بایدن بر خروج ایاالت متحده از افغانستان بود».
در این گزارش اشــاره می شــود که برنامــه جمهوری خلق چین گســترش 
گســترده زرادخانه هســته ای خــود اســت و وزارت دفاع بایدن هــم در طول 
دوران ریاســت جمهوری او، بر چین به عنوان دشــمن اصلــی آمریکا در جهان 
تمرکــز کرده اســت. خروج آمریکا از افغانســتان به عنوان یکــی از نقاط تاریک 
دوران ریاســت جمهوری بایدن شناخته می شــود. کنگره آمریکا کشته شدن ۱۳ 
ســرباز آمریکایی حین محافظــت از فرودگاه کابل در جریــان عملیات تخلیه را 
جــزء ناکامی های دولت جــو بایدن در مدیریت عملیات خــروج عنوان می کند؛ 
با این حــال، بایدن همــواره از عملکرد خود حین عقب نشــینی، هم در عملیات 
خروج و هم پس از آن، دفاع و اســتدالل می کنــد که برای پایان دادن به حضور 

ایاالت متحده در منطقه هیچ راه تمیزی وجود ندارد.

هرچند بایدن و ســایر مقام های دولت او پیش از عملیات خروج گفته بودند 
ایــن روند را به طور منظم و امن مدیریت خواهند کرد، پخش تصاویری از هجوم 
مــردم به فرودگاه کابل و آویزان  شدنشــان به بال  هواپیماهای نظامی و ســپس 
ســقوط و مرگ ده ها نفر، چهره وحشتناک روند خروج آمریکا از افغانستان را به 
نمایش گذاشــت. بایدن معتقد بود با خروج آمریکا از افغانســتان، دولتی که در 
۲۰ ســال گذشــته تحت حمایت کامل آمریکا در افغانستان ایجاد شد، همچنان 
می تواند روی پای خود بایســتد، اما هم زمان با آغاز روند خروج و رسیدن طالبان 

به کابل، دولت افغانستان سقوط کرد.
سقوط کامل دولت، آوارگی ده ها هزار شهروند افغانستان، فروپاشی اقتصاد 
و گسترش تروریسم در افغانســتان پس از خروج نیروهای آمریکایی، کشورهای 
تحت حمایت آمریــکا را به ایاالت متحده بی اعتماد کرد که بر اســاس گزارش 
وزارت دفاع آمریکا، بیشــترین بخش این بی اعتمادی را دســتگاه های تبلیغاتی 

چین ایجاد کرده اند.
در گــزارش پنتاگــون، به روابط نزدیــک چین و ایران در مســائل اقتصادی و 
نظامی نیز اشاره شده است. در این گزارش، ضمن نگرانی از توافق نامه ۲۵ ساله 
شــراکت راهبردی بین دو کشــور، آمده اســت که این مهم «راه را برای حضور 
گسترده چین در بانکداری، مخابرات و زیرساخت های ایران هموار کرده و فروش 
نفت با تخفیف ایران را منحصرا در اختیار چین می گذارد». این گزارش با اشــاره 
به برگزاری ســه مانور دریایی مشترک در اقیانوس هند توسط مثلث چین، ایران 
و روســیه در ســال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، می افزاید که با وضع تحریم های ثانویه، 
به ویژه در آن مورد که اشــاره به فعالیت های شــرکت هواوی در ایران داشت و 
منجر به دستگیری منگ وانژو، مدیر مالی این شرکت در سال ۲۰۱۸ شد، «احتماال 
اشتهای چین برای سرمایه گذاری در ایران هم محدود شده است». در بخشی از 
این گزارش آمده است که سازمان همکاری فضایی آسیا و اقیانوسیه بر پروژه ای 
نظارت داشته که در آن «چین تلســکوپ های ۱۵سانتی متری را در اختیار ایران، 
پاکســتان و پرو قرار داده است. این تجهیزات قادر به ردیابی اجرام در مدار پایین 
زمین و مدار ژئوســنکرون هســتند». در ادامه آمده اســت که تمامی داده های 
جمع آوری شده از ســوی این تلسکوپ ها از طریق مجرای رصدخانه ملی نجوم 

چین منتقل می شوند.
کاهش فاصله نظامی چین با آمریکا

در گــزارش ۱۹۶ صفحــه ای پنتاگون آمده اســت که گســتره دفاعی چین در 
مواقعی جای خالی نبود حمایت های آمریکا را برای برخی کشــورها پر می کند. 
بــه این صورت کــه «تعامــالت دیپلماتیک چیــن منابع الزم بــرای حمایت و 
مشروعیت بخشــی برای رژیم های منزوی مانند کره شمالی، ونزوئال و جمهوری 
دموکراتیک کنگو را تأمین می کند» و به عبارتی اثربخشی تحریم های بین المللی 
را کمرنگ کرده و این رژیم ها را قادر می  کند در مقابل تالش های آمریکا علیه آنها 
تــاب آورند. پنتاگون در گزارش «تحوالت نظامی و امنیتی چین» در ســال ۲۰۲۲ 
اعالم می کند چین در حال گســترش نیروی هســته ای خود اســت؛ به طوری که 
تعداد کالهک های خود را تا سال ۲۰۳۵ تا بیش از سه برابر افزایش خواهد داد و 
فاصله خود را با ایاالت متحده کم می کند. سال گذشته پنتاگون گفته بود تعداد 
کالهک های هســته ای چین ظرف شــش ســال به ۷۰۰ کالهک افزایش خواهد 

یافت و ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به عدد هزار برسد.

پنتاگون گزارش ساالنه خود را منتشر کرد

از فاجعه افغانستان تا تهدید چین

رهبــر ســابق چین کــه پــس از اعتراض هــای میدان 
تیان آن مــن در ســال ۱۹۸۹ به قدرت رســید، درگذشــت. 
کمیســیون مرکزی حزب کمونیست چین در بیانیه ای اعالم 
کرد «جیانگ ِزمین»، رئیس جمهوری ســابق این کشــور که 
در شــانگهای به  دلیل ابتال به ســرطان خون و نارســایی 
چند ارگانی تحت درمان بود، در ۹۶ ســالگی جان خود را از 
دســت داده است.  کشتار میدان تیان آن من که به طرد چین 
در سطح بین المللی منجر شد، جرقه جنگ قدرت در رأس 
حزب کمونیســت چین بین افراد تندرو و معتدل را روشــن 
کرد و در نهایت باعث شــد جیانگ زمیــن به جایگاهی باال 
ارتقا یابد. او به این امید رهبر حزب شد که تندروها و عناصر 

لیبرال تر را با هم متحد کند.
جیانگ زمین در آن زمان با جلوگیری از انتشــار روزنامه 
آزادی خــواه «پیک اقتصــاد جهان» و دســتگیری وان لی، 
رهبر کنگره مردمی، در خانه اش و حمایت از کشــتار میدان 
تیان آن من، توانســت جایگاه خود را در میان اعضای حزب 

تثبیت کند. ِزمین تا ســال ۲۰۰۳ ریاســت کمیسیون نظامی 
حزب کمونیســت چین را بر عهده داشــت و بین سال های 
۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 

هم بود. رویکرد سیاسی جیانگ زمین بر اساس شعار «تمام 
عوامل بی ثبات کننده را در نطفه خفه کنید» دنبال می شد. 
جیانــگ زمیــن در دوره ای در رأس قدرت قرار داشــت که 

چین شــاهد تغییر، رشد و توسعه در مقیاسی وسیع بود.  او 
برای کمیســیون مرکزی حزب کمونیست چین که متشکل 
از شخصیت های نظامی و سیاســی بود، ساختاری نهادی 
را بــه ارمغان آورده و بوروکراســی غیرنظامی را به قدرت 
رســاند. ِزمین در دیدگاهی مبنی بر اینکه حزب کمونیست 
چیــن از طبقه کارگر نمایندگی می کنــد، تجدید نظر کرده و 
با نظریه خود موســوم به «نمایندگی سه گانه» این درک را 
مطرح کرد که حزب مذکور نماینده قدرت های تولیدکننده 
در حال توســعه، فرهنــگ در حال توســعه و منافع اکثریت 
مردم چین اســت.  او بــر تحویل مســالمت آمیز هنگ کنگ 
در ســال ۱۹۹۷ نظارت داشــت اما به دلیل سرکوب شدید 
فرقه مذهبی فالون گونگ در ســال ۱۹۹۹ هدف انتقاد قرار 
گرفت. فرقــه معنوی فالون گونگ در چیــن ده ها میلیون 
رهرو و تمرین کننــده دارد و از اصول حقیقت ، نیک خواهی 
و بردبــاری پیروی می کند. جیانگ ِزمین از تعداد بی شــمار 
افرادی که بــه این روش معنوی می پیوســتند و همچنین 
میزان جذابیت و محبوبیت آموزه های اخالقی ســنتی این 
روش هراس داشت. او «اداره ۶۱۰» را با هدف آزار و اذیت 
رهــروان روش معنوی فالون گونگ ایجاد کرد اما به تدریج 
بخش های وسیعی از جامعه چین مثل گروه های بودایی و 

مسیحی را هم هدف قرار داد.

درگذشت «ِزمین»

ادامه از صفحه اول

برنامه برای پیروزی
تیم همدل بــود و مصمم اما باخت چــون برنامه ای برای جلورفتن نداشــت. 
اصال عــادت به جدی گرفتن برنامــه نداریم. برنامه محوری مــالک کار و حرکتمان 
نیســت. می خواهیم ۱۴۰۴ کشــور اول منطقه باشــیم امــا الزام هــای آن را ندیده 
می گیریم. دولت ها بر محور برنامه ای ۲۰ ســاله تا رســیدن به هدف مطلوب پیش 
نمی رونــد که هیچ، ســازمان برنامه را هم ملغی می کنند. همــه می دانیم پیروزی 
ایران در قوی شــدن اســت و بارها و بارها به قوی شــدن توصیه و تأکید شده است 
و در شــعارهای انتخاباتی درخشیده اما هنوز همه مســئله این است: برنامه برای 

قوی شــدن چیست. جهان به سرعت در حال تغییر اســت، از اقتصاد مبتنی بر نفت 
و ســوخت های فسیلی به اقتصاد دیجیتال. برنامه ما برای فردا چیست؟ کشورهای 
کوچک دور و نزدیک در رقابت اند برای گرفتن ســهمی در گردشــگری جهانی؛ اما 
سهم ایران ما هیچ است. برنامه مشخص ما چیست؟ کشور با بحران کم آبی مواجه 
است. برنامه برای مواجهه با فاجعه فرونشست زمین چیست؟ برنامه برای توسعه 
صنایعی مثل نساجی (که به آب کمتر وابسته اند)  در مناطق کویری چیست؟ برنامه 
برای جلوگیری از مهاجرت که دیگر محدود به جوانان نخبه هم نیســت و ایران را 
دارد از درون تهــی، تضعیــف و ناامید می کند، چیست؟ موشــک برای قوی بودن و 
قدرت دفاعی کشــور قطعا الزم اســت، اما قوی بودن ایران به رونق تولید و تجارت 

هم مرتبط اســت. بدون این رونق نه جایگاه تجاری داریم برای چانه زنی، نه مشکل 
کار جوانان مأیوس از آینده حل می شــود و نه آسیب های فقر فراگیری که هست، از 
بین می رود و نه اصال چیزی به نام «ایران قوی» می تواند معنی داشته باشد. بدون 
برنامه، ایران قوی می ماند در شــعار و وقت نتیجــه می مانیم با باختی تلخ با همه 

این شعارها و آرزوها.
در بازی فوتبال باختیم چون برنامه برای پیروزی نداشــتیم. همان معدود افرادی 
که هلهله شــادی سر دادند، در ســودای باخت همه ایران و ایرانیت هستند. هیچ چیز 
به اندازه یک برنامه کارآمد و ملی، جامعه را مصمم و امیدوار به پیروزی نمی کند. به 

برنامه برگردیم؛ برنامه ای برای پیروزی ایران. پیروزی همه ایرانیان.


