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پــس از یک هفته اعتراضات گســترده در شــهرهای بــزرگ چین، 
سرانجام حکومت این کشــور موافقت کرد تا حدودی محدودیت های 
کرونایی را برداشــته و کسب وکارها دوباره باز شــوند. اما عقب نشینی 
حکومت چین همراه با ســرکوب هوشمند اعتراض ها هم بود. در پکن، 
پایتخت ۲۲ میلیون  نفری کشــور چین، بسیاری از مغازه ها از روز گذشته 
بازگشایی شدند و ساکنان پکن می توانند بدون نیاز به ارائه جواب منفی 
آزمایش کرونا موســوم به «پی ســی آر»، دوباره از وســایل حمل ونقل 
عمومی اســتفاده کنند. در اقداماتی مشــابه در ســایر شهرهای چین 
از جمله در شــانگهای نیز از این پس مردم می توانند بدون نیاز به ارائه 
جواب آزمایش، از دسترسی به برخی مکان های عمومی مانند پارک ها 
و جاذبه های گردشــگری بهره مند شوند. پس از آنکه موارد جدیدی از 
ابتال به کووید در فصل بهار در شهر مهم شانگهای گزارش شد، قوانین 
سخت گیرانه بسیاری بر این کالن شهر اقتصادی ۲۵ میلیون نفری حاکم 
شــد و متعاقب آن اقتصاد کشــور نیز تحت تأثیر قرار گرفت. در برخی 
شهرها مانند شهر نسبتا کوچک اورومچی (با جمعیتی نزدیک به چهار 
میلیون نفر که نقطه شــروع اعتراضات در چند روز اخیر بود)، مردم از 
این پس می توانند آزادانه به رستوران ها، سوپرمارکت ها و هتل ها تردد 
داشته باشند یا برای مثال، مردم شهر ووهان (که اولین مورد کووید ۱۹ در 
دسامبر ۲۰۱۹ در آن شناسایی شد) از روز گذشته توانسته اند بدون نیاز به 
ارائه تست منفی کرونا از حمل ونقل عمومی در این شهر استفاده کنند. 
در هفته پیش، خشمی انباشــته که ماه ها علیه سیاست سخت گیرانه 
«کووید صفر» در حال جوشــیدن بود، با تظاهرات در ده ها شــهر چین 
فوران کرد؛ به طوری که از زمان اعتراضات دموکراســی خواهانه میدان 
تیان آن ِمن در ســال ۱۹۸۹ تا کنون بی سابقه بوده است. تظاهرات هفته 
گذشــته در چین که به طور ویژه از ســوی دانشــجویان رهبری می شد، 
به سرعت فاز سیاســی پیدا کرد و برخی خواســتار کناره گیری شخص 
شی جین پینگ به عنوان رئیس جمهور این کشور شدند. در پاسخ به این 
نارضایتی مردمی، مقامات چینی اعالم کردند برخی از محدودیت های 
کرونایی را بر خواهند داشــت. این اقدام مورد تشویق سازمان بهداشت 
جهانی قرار گرفت. یک مقام اروپایی گفته اســت رئیس جمهوری چین 
در دیدار با چارلز میشــل، رئیس شــورای اروپا که هفته گذشته از پکن 
بازدید کرد، شخصا اذعان کرده است که نوع کمتر کشنده ا میکرون «راه 

را برای انعطاف بیشتر در محدودیت ها باز می کند».
روی دیگر ماجرا

اما در کنار عقب نشــینی پکــن از برخی اقدامات ســخت گیرانه، 
دســتگاه سانســور چین هم بــرای اینکه مردم نتواننــد صحنه های 
اعتراضات در چندین شــهر این کشور را ببینند، اقدامات زیادی انجام 
می دهد. در آغاز هفته، در واکنش به اتخاذ تدابیری که سه سال است 
برای مهار کووید اجرا می شــود، تجمعات اعتراضی در سراسر چین 

برگزار شد. در گزارشی که «بی بی سی نیوز» از اقدامات حکومت پکن 
منتشر کرده، در حالی که فهرست کلمه هایی که در اشاره به تظاهرات 
بوده و شــمار آن رو به افزایش است، سانسور می شود، تالش بر این 
اســت که چه در پلتفرم های داخلی و چــه خارجی به این موضوع 
پرداخته نشــود. تظاهرات گسترده اخیر در چین که اتفاق نادری بود، 
پس از آن شــروع شد که بر اثر آتش سوزی در شهر اورومچی، ۱۰ نفر 
جان خود را از دست دادند. بسیاری معتقدند به دلیل محدودیت های 
مرتبط با کووید، ساکنان مجتمع ساختمانی که دچار حریق شده بود، 

نتوانسته بودند خود را نجات دهند؛ ولی مقامات آن را رد کرده اند.
رســانه های چین مانند ســایر موارد تظاهراتی که در این کشــور 
صــورت می گیرد - حتــی در مقیاس کوچک- هیچ اشــاره ای به این 
حادثــه نکردند. در چند روز گذشــته، در چیــن موضوع محل بحث 
شــیوع بیماری کووید نبود و رســانه ها بر اخبار مثبت مانند تازه ترین 
موفقیت چین در فضــا تمرکز کرده بودند. رســانه های دولتی چین 
صحنه های تظاهرات را که در پلتفرم هایی مانند توییتر گذاشته شده 
و در سراســر جهان قابل مشاهده است، نادیده می گیرند. برای اینکه 
مردم نتوانند در باره تازه ترین تظاهرات مرتبط با محدودیت های کووید 
صحبت کنند، دو اســم «شــانگهای» و «اورومچی» - دو شهری که 
صحنه اعتراض ها بوده - به فهرســت کلمه های سانسور شده ای که 
نمی توان در شــبکه هایی مانند ویبو آنها را جســت وجو کرد، اضافه 
شده اند. در حالی که قبال می شد نتیجه ده ها میلیون جست وجو را در 
پلتفرم های رسانه های اجتماعی چین دید، اکنون فقط نتیجه چند صد 
جست وجو نشــان داده می شود. چینی ها در تالش برای دور زدن این 
سانسور، اســتفاده از واژه هایی مانند «کاغذ سفید» و «A۴ » را شروع 
کرده اند که در اشاره به ورق هایی از کاغذ سفید بدون نوشته است که 
اکنون نماد تظاهرات شــده ؛ ولی حاال جست وجوی این واژه ها حتی 
در ویبو هم سانسور شده اســت. بااین حال، این محدودیت ها نه تنها 
موجــب انصراف کاربران خالق رســانه های اجتماعی نشــده بلکه 
آنان راه های تازه ای برای نشــان دادن همبستگی با تظاهرات کنندگان 
پیدا می کنند و اکنون از واژه کاغذ «A۳» برای جســت وجو اســتفاده 
می کنند. راهی که کاربران چینی رســانه های اجتماعی برای رساندن 
پیام هــای خود بیشــتر از آن اســتفاده می کنند، گذاشــتن پیام ها در 
پلتفرم های رســانه های اجتماعی خارجــی مانند توییتر و فیس بوک 
است. دسترسی به این پلتفرم ها در سرزمین اصلی چین مسدود شده 
اســت و تنها با وی پی ان می توان وارد آنها شد. با این وجود، عده ای 
توانســته اند وارد این پلتفرم ها شــده و اخبار مربــوط به تظاهرات را 
منتشــر کنند. چینی های خارج از کشور همچنین با در دست داشتن 
شــمع های روشن و ورق  های ســفید کاغذ در بیرون سفارتخانه های 
چین دست به تظاهرات زده اند. اینها صحنه هایی هستند که حکومت 

چین کمونیست ترجیح می داد مردم - به ویژه چینی های مقیم خارج 
از کشور- آن را نبینند. در همین حال، تالش گسترده ای صورت گرفته 
تا با استفاده از هشــتگ اورومچی و هشتگ شانگهای، اپلیکیشین ها 
را با ویدئوهای جنســیتی و قمار ُپر کنند تا مردم را از جســت وجوی 
فیلم های مربوط بــه صحنه های اعتراضات باز دارنــد. اتخاذ چنین 
تدابیری در چین تازگی ندارد. در جریان تظاهرات هنگ کنگ در ســال 
۲۰۱۹، شــبکه های اجتماعی اعالم کردند حکومت چین تالش های 
هماهنگی کرده تا در کانال های آنان اطالعات نادرستی را انتشار دهد 
و این کار ســبب حذف صدها حســاب کاربران و اطالعات ُپست شده 
شــد. با اینکه به نظر می رسد رســانه های دولتی چین در حال حاضر 
قصد دارند تظاهرات را نادیده بگیرند، نشــانه هایی در دســت است 
مبنی بر اینکه در صورت افزایش ناآرامی ها، ممکن اســت آنها چنین 
جلوه دهند که خارجی ها مســبب این ناآرامی ها هســتند. هم اکنون 
در برخی رســانه های اجتماعی، خارجی ها مسبب تحریک مردم به 
شــورش معرفی می شوند. رســانه های دولتی چین بارها از غرب به 
دلیل تســهیل در محدودیت های کنترل کووید ۱۹ انتقاد کرده و در باره 
پذیرفتن لفاظی های آمریکا هشدار داده اند؛ ولی مشاهده جشن گرفتن 
بقیه دنیــا از جمله در قطر در هفته جــاری و در جریان جام جهانی 
فوتبال، مردم چین را بیشــتر خشــمگین کرد. متعاقبا کانال تلویزیون 
مرکزی چین، نشان دادن شادی  تماشاچیان در مسابقه ها را از پوشش 
خبری خود حذف کرد. عالوه بر این، مقامات چین در اوایل ماه نوامبر 
تدابیری را که بــرای مهار کووید ۱۹ به اجــرا درآورده بودند، کاهش 
دادنــد؛ از جمله کاهش مــدت قرنطینه و آســان تر کردن ورود مردم 
به چین بــرای مدت های کوتاه. به این ترتیــب، مقصر معرفی کردن 
خارجیان در اشــاعه ویروس کووید هم به طور بالقوه آسان تر خواهد 
بــود. در هفته های اخیر آمار مبتالیان بــه این ویروس در چین رکورد 
تازه ای به جا گذاشت و هفته گذشته به ۴۰ هزار نفر رسید. در حالی که 
نشانه ای از پایان سیاست ســخت گیرانه چین یعنی سیاست «کووید 
صفر» جهت ریشه کنی کامل بیماری دیده نمی شود، احتمال افزایش 
اعتراضات بعید نیســت. در طول ماه گذشــته شمار ممنوعیت های 
اعمال شــده برای رفت و آمد مردم افزایش یافت و هر شــخصی که 
آزمایش ابتال به کوویدش مثبت اســت و کسانی که تماس نزدیک با 
او دارند، طبق دســتور هنوز باید در قرنطینه بمانند. این مقررات که از 
اوایل همه گیری بیماری کووید به اجرا درآمده، تا کنون تغییر نکرده و 
موجب سرخوردگی فزاینده مردم شده است. این اولین بار نیست که 
چین موج اعتراضات در کشور را بر گردن غرب می اندازد. در تظاهرات 
هنگ کنگ در ســال ۲۰۱۹ که تازه ترین تظاهرات در مقیاس وسیع در 
این کشــور بود، «ُتندروهای خشن» که تحت نفوذ «غرب» قرار دارند، 

مسبب این تظاهرات معرفی شده بودند.

به گفتــه مدیر اطالعــات و امنیت ملــی ایاالت متحده،  شــی 
جین پینگ اجازه نخواهد داد واکســن های غربی در چین اســتفاده 
شــوند. آوریل هینز به اتــکای رئیس جمهوری چین به ســینوواک، 
واکســن ســاخت این کشور، اشــاره کرد. او گفت شــی «به خریدن 
واکســن بهتر از غرب تمایلی ندارد؛ در عوض به واکســنی در چین 
اتــکا دارد که تقریبا بــه همان اندازه واکســن های غربــی در برابر 
امیکرون مؤثر نیســت». اظهارات این مقــام بلندپایه ایاالت متحده 
در میانه اعتراض های گســترده  در این کشور و وظیفه دشوار دولت 
در مهار شــیوع این بیماری بیان می شوند. شــهروندان چینی که از 
سه ســال قرنطینه های سراســری سخت گیرانه و ســایر اقدام های 
خشــن خسته اند، پس از اینکه دولت سیاست  «کووید صفر» خود را 
در برخی شــهرها آســان تر کرد، در نبردی موقت پیروز شده اند. آخر 
هفته گذشته در پکن و شــنژن، برخی محدودیت ها برداشته شدند. 
محدودیت ها در شهر گوانگجو نیز اوایل هفته گذشته کم شدند. در 
این شهر، پلیس مجهز به لباس محافظ در برابر مواد خطرناک و سپر، 
در مقابل تظاهرات کنندگان صف آرایی کرد. هینز افزود: «مشــاهده 
تظاهرات و واکنش به آن خالف روایتی اســت که شــی جین پینگ 
دلش می خواهد ارائه دهد؛ اینکه چین در اداره امور مملکت بسیار 
کارآمدتر است». هینز گفت: «در حال حاضر، تظاهرات  چیزی نیست 
کــه ما آن را تهدیدی برای ثبات یا نشــانه تغییر حکومت یا هر چیز 
از این دســت قلمداد کنیم. اینکه تظاهرات چگونه گســترش یابد، 
بر وجهه شــی اثر زیادی خواهد داشت». از ســوی دیگر، بر اساس 
گزارش ها، شــی با بیان اینکه تظاهرات کار «دانشجویان سرخورده» 

است، با پوشش جهانی خبر برپایی تظاهرات مقابله کرد. دولت چین 
درباره این اعتراض ها اظهارنظر عمومی نکرده است. در همین حال، 
افزایش شــمار موارد روزانه ابتال به کووید در چین، عاقالنه  بودن یا 
 نبودن کاهــش محدودیت ها و چگونه مقابله دولت با شــیوع این 
ویروس با توجه به تظاهراتی که به وجهه شــی و حزب کمونیست 
در رســانه های لطمه زده، به بروز مشکالتی منجر شده است. چین 
روز یکشــنبه گزارش داد در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۵ هزار و ۷۷۵ مورد 
ابتــال رخ داده که ۳۱ هزار و ۶۰۷ مورد آن بدون عالمت بوده اســت. 
مطالعات همچنین نشــان داد واکسن سینوواک به اندازه همتاهای 
خارجی آن مؤثر نیست. میزان تزریق واکسن هم هنوز تا حد مطلوب 
بسیار فاصله دارد. با آنکه ۹۰ درصد شهروندان دست کم نوبت اول 
واکســن را تزریق کرده اند، پایین بودن میزان تزریق در میان کهنساالن 
نگران کننده است. به گزارش آسوشیتدپرس، به نقل از انجمن ملی 
بهداشت چین، فقط ۶۶ درصد افراد باالی ۸۰ سال نوبت اول واکسن 
را تزریق کرده اند. در همین حال، ۴۰ درصد یک نوبت واکســن یادآور 
زده انــد؛ یعنی علی رغم آنکه دولت چین در دفاع از خود اعالم کرد 
ســویه امیکرون نسبت به سویه های قبلی کم شدت تر است، در بدن 
شمار کمتری از شهروندان چینی پادتن های ضد کووید تولید شده و 
این به مهار بیمــاری کمکی نمی کند. یک مقام آمریکایی که هویت 
او اعالم نشــد، به رویترز گفت: «بسیار دور از ذهن است که چین به 
استفاده از واکســن های غربی چراغ سبز نشان دهد. پای غرور ملی 
در میان اســت و اگر این مسیر را می رفتند، مجبور بودند آن را تا حد 

زیادی نادیده بگیرند».

کره  شمالی روز گذشته و در تازه ترین مانور نظامی خود، حدود ۱۳۰ گلوله توپ 
را به ســمت آب های سواحل شــرقی و غربی در مرز مشترک با کره جنوبی شلیک 
کرد. این خبر را ارتش کره جنوبی اعالم کرد. به گفته ســئول، برخی از این گلوله ها 
در منطقــه حائل در نزدیکی مرز دریایی دو کشــور فرود آمدنــد که نقض توافق 
تنش زدایی بین دو کره  در ســال ۲۰۱۸ محســوب می شود. وزارت دفاع کره جنوبی 
در بیانیه ای اعالم کرد ارتش کره جنوبی تا کنون چندین پیام هشــدار به کره شمالی 
ارسال کرده اســت. کره شمالی در عین حال درباره این شلیک های توپخانه ای هنوز 
اظهار  نظری نکرده است  اما در گذشته بر تعداد فعالیت های نظامی خود، از جمله 

پرتاب موشک و پرواز هواپیماهای جنگی افزوده است.
کره جنوبــی و ایاالت متحده نیز در ســال جــاری میالدی بر شــمار مانورهای 
نظامــی خود افزوده و این رزمایش هــا را برای حفظ قــدرت بازدارندگی در برابر 
کره  شــمالی امری ضروری دانســته بودند. توافق نامه جامع نظامی ۲۰۱۸ بین دو 
کره، اساسی ترین توافقی بود که پس از ماه ها دیدار بین کیم جونگ، اون رهبر کره  
شــمالی و مون جائه این، رئیس جمهوری وقت کره جنوبی حاصل شد. با این حال، 
بــا توقف طوالنی مدت ایــن مذاکرات، مانورهای اخیر و نمایــش قدرت در امتداد 
مرز بین دو کره ، آینده گفت وگوها را با تردید مواجه کرده اســت. کره جنوبی بارها 

همسایه شمالی خود را به نقض مکرر این توافق متهم کرده است.
پس از پنج ســال وقفه، کره  شــمالی امســال آزمایش موشــک های بالستیک 
قاره پیمــای دوربرد خود را از ســر گرفــت. کره جنوبی و ایــاالت متحده معتقدند 
کره شــمالی در نظر دارد تا در حوزه نظامی آزمایش های هســته ای را نیز از ســر 

بگیرد.
ایــن اقــدام جنجالی رژیم پیونگ یانــگ، در حالی انجام می شــود که آمریکا و 
متحدان آســیایی  آن در روزهای اخیر تحریم های جدیدی را علیه ســه مقام ارشد 
کره شــمالی که دست اندرکار آزمایش های موشکی اخیر این کشور هستند، به اجرا 
گذاشته اند. پیونگ یانگ در سال جاری بیش از ۶۰ موشک بالستیک و چندین موشک 
بالستیک قاره پیما را آزمایش کرده است. گفته می شود سه مقام ارشد کره شمالی 
با نام های جان ایل هو، یو جین و کیم ســو گیل، «نقش اصلی» را در توســعه این 
ســالح ها ایفا کرده اند. ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی را علیه کره 
 شمالی اعمال کرده اند. کره شمالی سال هاســت با تحریم های فلج کننده ای که از 

سوی کشورهای غربی وضع شده اند، روبه رو بوده است.
بر اســاس تحریم های جدید، تمامی دارایی های مقامات کره  شــمالی مستقر 
در آمریکا مســدود خواهد شــد و آنهــا از هرگونه معامله با هر نوع کســب و کار 
شخصی یا شــرکتی در ایاالت متحده منع خواهند شــد. وزارت خارجه آمریکا در 
بیانیــه ای اعالم کرد: «اقدامات امروز بــا هماهنگی نزدیک با جمهوری کره و ژاپن 
انجام شده و سیاست های ما را با شــرکای اتحادیه اروپا درباره تهدید جهانی کره 
 شــمالی هماهنگ می کند». آمریکا در عین حال گفته است «این اقدامات همچنین 

عزم پایدار ما را برای ارتقای مســئولیت پذیری در پاســخ به موشک های بالستیک 
پیونگ یانگ نشان می دهد».

 آخرین آزمایش موشــکی کره  شــمالی در ۱۸ نوامبر انجام شد؛ در همان زمان 
وزیر دفاع ژاپن گفت موشک شلیک شده از سوی کره  شمالی، یک موشک بالستیک 
قاره پیمــا با بــرد کافی برای حمله به ســرزمین اصلی آمریکا بوده اســت. توکیو 
گفت این موشــک در حدود ۲۱۰ کیلومتری غرب هوکایــدو در دریا فرود آمده بود. 
پیونگ یانگ بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ شش آزمایش هسته ای انجام داد و طبق 
گزارش هــا، مقدمات آزمایش هفتم را تکمیل کرده اســت. کارشناســان معتقدند 
کره  شــمالی ممکن است دست به یک آزمایش هســته ای در ابعاد کوچک بزند. 
آنها همچنین می گویند کره  شــمالی در تالش برای بهبود موشک های کوتاه برد و 
قابلیت های نظامی متعارف خود اســت. این کشــور در حال حاضر و تحت رهبری 
کیم جونگ اون، دست به توسعه برنامه تسلیحاتی خود زده و در دوره زمامداری 
رهبر فعلی، چهار آزمایش از شــش آزمایش هسته ای انجام شده است. طبق یک 
گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، «پرتاب های اخیر نشان دهنده نیاز همه کشورها 
به اجرای کامل قطع نامه های شــورای امنیت سازمان ملل است که هدف از آنها 
جلوگیری از دستیابی کره  شمالی به فناوری ها، مواد و درآمد مورد نیاز برای توسعه 
قابلیت های ممنوعه کشــتار جمعی و موشــک های بالستیک اســت». با این حال، 
برخــی تحلیلگران آمریکایی می گویند تحریم هایی مانند آنچه جدیدا اعالم شــد، 

نمادین هستند و رفتار پیونگ یانگ را تغییر نمی دهند.
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