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نگاهی به ارتباطات راهبردی و تاریخی ایران و عراق

مرز میان اعتراض مخرب و سازنده کجاست؟
جعفر علیان نژادی

دانش آموخته علوم سیاسی

تحلیل

«چــرا با غرب کنار نمیآییم؟ فرق غرب خدا باور با شــرق منکر خدا
چیســت که شــما با دومی کنار می آیید نه اولی؟ چرا تن به تحریمی
دادهایــم کــه مــا را بــه فقر کشــانده؟ چــرا در ســوریه این همــه هزینه
کردیــم؟ چــرا در عراق این همه هزینــه کردیم؟ چــرا بهدنبال تغییر
در سیاست خارجی که چنین بالیی را سر مملکت آورده ،نیستید؟».
البه الی کامنتهای اینســتاگرام یا چتهای سوپرگروههای تلگرامی
یــا گفتوگوهای اتاقهای کالب هاوس ،ســؤاالتی از این دســت نه به
قصد پرســیدن یا مطالبه جواب ،بلکه با هدف نشــان دادن دلخوری
از وضعیــت جــاری امور ،بــه وفور دیده و خوانده و شــنیده میشــود.
طوری شــده که هر فرد ،برای ابراز نارضایتی و ناراحتی ،پررونقترین
سوژه ممکن را ،نظام سیاسیای میداند که آن را موجب شده است.
فارغ از درســتی یا نادرستی این دعاوی ،مسأله ،آزردگی خاطر است.
منطقــاً با پاســخ بــه این ســؤاالت ،نمیتوان حــس آزردگــی خاطر را
تســلی داد .زبــان به اعتراض میچرخد یا با این ســؤال یا با ســؤاالت
دیگر .معترض ،کنجکاو نیســت ،گرفتار اســت .ناراحت است ،دنبال
مستمســکی برای ابراز ناراحتی اســت .برخی ســؤاالت حس آزردگی
وی را بهتر منتقل میکند ،برخی کمتر .طبیعی اســت هر ســؤالی که
بیشــتر به انــکار مقصر وضع موجــود بینجامد ،حــس آزردگی فرد را
بهتر منتقل میکند .معترض بهدنبال رساندن پیام نارضایتی است.
میخواهــد بهتر شــنیده شــود .هــر بار کــه لحــن و کالم اعتراضیاش
ظ تــر میشــود ،میل بــه انکار خــود نیــز پیــدا میکنــد .دیدهایم
غلیــ 
یــا شــنیدهایم کــه گفته میشــود حاضر اســت هــر هزینــهای بدهد یا
قربانی شــود ولی وضع فعلی خوب شــود .حتی اگــر نگوید ،در درون
خود اینگونه اســت .معترض ،مقصر نیســت ،معترض محق اســت.
اعتــراض معترض به هر زبانی ،انتقال یک رنج وجودی اســت ،یک
امــر واقعــی .فریبــی در آن نیســت .معتــرض ،مغرض هم نیســت،
حامــل یک پیام مهم اســت .میخواهد جدی گرفته شــود .معترض
مخرب هم نیست .ممکن است زبان او به تخریب یک فرد یا افرادی
بچرخــد ،امــا قصــد او به تخریب یا انــکار یک فرد یا افــرادی محدود
نمیشــود .میخواهــد از ایــن وضع عبــور کند .بــرای معترضی که نه
کنجکاو ،نه مقصر ،نه مغرض و نه مخرب است ،پس رفتار اعتراضی
چه معنایی دارد؟ رفتار اعتراضی ابزاری دم دســتی برای برون رفت
عاجــل از وضعیــت فعلی اســت .معترض حــق دارد از وضعیت بد
کنونیاش به وضعیت بهتری در آینده عبور کند.

سمیه دلفی
روزنامهنگار
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ملتهــای ایــران و عــراق و اقشــار و
گروههــای مذهبــی و قومــی و نــژادی
مختلــف آنها پیوندهای مهــم تاریخی و
راهبــردی با یکدیگر دارنــد که این روابط
در طول قرنهای متمادی شکل گرفته و
محکــم و عمیق در هم تنیده شــده و در
نهایــت رابطــه دو ملت را بــه یک رابطه
متمایــز و مســتحکم تبدیل کرده اســت.
رابطهای که بسیاری از کشورهای منطقه
آرزوی ایجــاد آن با کشــورهای همســایه
خود را دارند.
دشــمنان غربــی و عربــی عــاوه بــر
تمــام نقشــهها و توطئههایــی کــه بــرای
برچیــدن ایــن پیوند بــه کار بســتهاند ،نه
تنها تاکنون به موفقیتی دست نیافتهاند،
بلکــه بــا توجه بــه پایهها و پشــتوانههای
قــوی و مســتحکم این رابطه کــه عوامل
فرهنگــی و اجتماعــی متعــددی در آن
دخیل هستند ،هرگز به اهداف شوم خود
نخواهند رســید .ایــن در حالی اســت که
روابط ملت عراق با سایر ملتها  -بویژه
ملتهــای غربــی و امریکایــی  -ثبــات و
استمرار ندارد .چرا که چنین رابطههایی
فاقــد پشــتوانه تاریخی و نقاط مشــترک
عقیدتــی ،فکــری ،فرهنگــی ،تاریخــی و
جغرافیایی هستند.
اشــتراکاتی همچــون دیــن اســام،
اشــتراکات مذهبــی ،تداخــل اقــوام و
عشــایر ،حــوزه علمیــه ،عتبــات عالیات
و مهاجرتهــای اجبــاری بیــن دو ملت
ایران و عــراق وجود دارد که باعث پیوند
ریشــه دار دو کشــور و دو ملت شده است
بــه گونــهای کــه شــعار «ایــران و العراق
الیمکن الفراق» جزو شــعارهای اصلی
دو ملت اســت کــه در رویدادهــای مهم
فرهنگی-اجتماعی در کنــار موضوعات
نظامی -امنیتی برجستگی خود را نشان
داده اســت .در دیــدار اخیر نخســتوزیر
عراق با ریاســت محترم جمهوری آیت

اهلل ابراهیــم رئیســی در تهــران ،عمــق
روابط دو کشور نمایان شد .رئیسجمهور
در ایــن دیدار ضمن بیــان روابط دیرینه
دو کشــور و دوملــت خاطرنشــان کــرد:
عــراق را نزدیکتریــن ملــت بــه ملــت
ایــران میبینیــم و نزدیکتریــن روابــط
در حوزههــای مختلــف را با کشــور عراق
داریم .ســخنان رئیسجمهور در فضای
رســانهای عــراق بازخــورد بســیار مثبتی
داشت و تحلیلگران و رسانههای عراقی،
ضمــن تمجید از ســید ابراهیم رئیســی،
ایران را شریک و ملت ایران را یار دیرینه
عراقیهــا معرفــی کردند که همــواره به
کمک عراق آمده است.
از ســوی دیگــر در چنــد روز اخیــر
تحــوالت عــراق پیونــد دو ملــت را بــار
دیگــر در حوزههــای اجتماعی ،فرهنگی
و ورزشــی برجســته کرده اســت .در طول
روزهای اخیر برای اولین بار تیم فوتسال
بانــوان عــراق بــا ســرمربیگری «شــهناز
یاری» مقام قهرمانی مسابقات فوتسال
غرب آسیا را که در جده عربستان برگزار
میشــد بــه دســت آورد .بعــد از آن در
صفحــه شــخصی ســرمربی ایرانــی تیم
فوتســال بانــوان عــراق جملــه معروف
«ایــران و العــراق ال یمکــن الفــراق» بــا
تصویــر پرچــم دو کشــور قــرار گرفت که
بازتــاب رســانهای گســتردهای در عــراق
داشــت .تیم فوتسال مردان عراق هم با
غلبه بر کویت با مربیگری محمد خادم
الشریعه به فینال مسابقات راه پیدا کرد
که بار دیگر با بازتاب رسانهای گستردهای
در عراق همراه بوده است .در رسانههای
عراق بحث عقل مدبــر ایرانی به همراه
توان پیــش برندگی عراقیهــا در میدان
بــه یکــی از مســائل اصلــی شــبکههای
اجتماعی عراق تبدیل شد به گونهای که
اگــر این دو ملت در کنار هم قرار بگیرند،
میتوانند بزرگترین چالشهای مقابل
خود را از میان بردارند.
در همین ایام سرود «سالم فرمانده»
هــم بــه زبــان عربی و هــم زبان فارســی

توانســت جــای خــود را در بیــن جوانــان
عراقی بــاز کند .البته روابط ایران و عراق
بســیار عمیقتر اســت ،حضور ایــران در
کنــار عراقیها بــرای مبارزه با تروریســم
داعــش و آغشــته شــدن خونهــای
رزمنــدگان ایرانــی در کنــار رزمنــدگان
عراقی یاد آور پیوند عمیق دو ملت بوده
اســت .در تمام چالشهــای ملت عراق
بخصوص در دوره پس از سقوط صدام،
همواره ملت و دولت ایران در کنار ملت
و دولت عراق بوده اســت .از سویی دیگر
در راهپیمایــی اربعیــن روابــط ایــن دو
ملــت بیش از گذشــته متجلی میشــود
و ایــن همــان پدیــده متمایزی اســت که
میتــوان آن را بزرگتریــن نقطــه قــوت
برای ظهــور یکپارچه اجتماعــی بین دو
ملت براســاس عقیده مشترک دانست،
مراســم باشــکوه زیــارت اربعیــن باعث
تقریب میان دو ملت شــده و تقدیر آنها
را به هم پیوند زده است.
همچنیــن نقــش مهــم مــردم ایران
در ســاخت و توســعه ســاختمانها و
ضریحهــای عتبــات عالیــات از زمــان
تأســیس و ســاخت تا بــه امــروز ،هرگز از
حافظــه ملــت عــراق فرامــوش نشــده
اســت .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
(م ّدظلهالعالی) بارها با تقدیر از زحمات
و ســخاوت مردم عراق در این مراســم و
میهمان نوازی آنها در اســتقبال از زائران
مسلمان ایرانی و غیر ایرانی ،مردم عراق
را سخاوتمند و فرهیخته توصیف کردند؛
معظم لــه در دیدار با جمعــی از موکب
داران عراقــی در تاریــخ 1398/06/27
میفرمایند« :از صمیم قلب ،خودم و از
طــرف ملت بزرگ ایران تشــکر میکنم،
هم از شما موکبداران که در ایام اربعین
کرامــت و رحمت و مــودت را به منتهای
درجــه رســاندهاید ،هــم از همــه ملــت
بــزرگ عراق و هم از مســئوالن در دولت
عــراق که امنیت و فضــا و زمینه را فراهم
کردهاند ،هم بخصوص از علمای بزرگوار
و مراجــع عظام عراق کــه فضای زیارت،

صفحه توئیتر شبکه تلویزیونی «عراق اسپورت» استوری خانم شهناز یاری را
به مناسبت قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان عراق منتشر کرد

فضــای بــرادری بین آحــاد مــردم و بین
دو ملــت را فراهم کردهاند؛ حقیقتاً جای
تشــکر دارد .آنچه برای ما نقل میشود از
رفتار شما برادران عزیز عراقی در مواکب
میــان راه و رفتار کریمانه شــما بــا زائران
حســینی ،چیزهایی است که نظیر ندارد؛
در دنیــای امــروز این چیزها نظیــر ندارد.
همچنان که خــود راهپیمایی اربعین در
تاریــخ نظیــر نــدارد ،رفتار کریمانه شــما
هــم حقیقتاً نظیر و شــبیهی ندارد .شــما
کرامت اسالمی و کرامت عربی را در رفتار
خودتان و اعمال خودتان نشــان دادهاید
و همه به عشــق سیدالشــهدا (ســاماهلل
علیــه) اســت ،به عشــق حســینبنعلی
اســت؛ از روی عشــق و عالقــهای کــه بــه
امام حســین دارید ،پای زائر امام حسین

را شستوشــو میدهیــد ،بــدن او را در
خســتگیهای شــدید کمــک میکنیــد،
مالش میدهید ،به او غذا میدهید ،به او
جای خواب میدهید ،چون زائر حســین
ی یک
اســت .این عشــق به حسینبنعل 
امر استثنایی است؛ شــبیه این را در هیچ
جــا ،در هیــچ زمــان ســراغ نداشــتیم و
نداریــم و امیدواریــم خداوند متعال این
عشــق را در دلهــای شــما ،در دلهــای
ما روزبــهروز افزایش بدهــد ».و این یکی
دیگــر از عوامل مهم و حیاتی برای ایجاد
انسجام و همبستگی بین دو ملت است.
عراقیها بخصوص نسبت به زوار ایرانی
نگاه ویژ ه و استقبال متفاوتی دارند.
میزبانــی عراقیهــا از زوار ایرانــی در
طول ســالهای گذشــته به یکــی از نقاط

عطف روابط دو کشور تبدیل شده است.
در ســیل فروردین  1398خوزســتان،
رزمنــدگان عراقــی در قالــب حشــد
الشــعبی بخشــی از امدادرســانی بــه
مناطق ســیلزده این اســتان را پشتیبانی
کــرده و حضــور میدانی داشــتند .شــهید
ابومهدی المهندس و شهید حاج قاسم
ســلیمانی در کنــار همدیگــر ،همافزایی
دو ملــت را نشــان دادنــد به گونــهای که
نیروهای حشدالشــعبی تمــام امکانات
خــود را برای کمک به مردم ســیلزده به
کار گرفتند .شــهید ابومهدی المهندس،
فرمانده وقت نیروهای حشــد الشــعبی
عــراق دربــاره حضــور نیروهای خــود در
مناطق ســیلزده ایران که در اهواز حضور
داشــت ،میگویــد :در حــال حاضــر از
تمــام امکانــات خود برای کمکرســانی
به مردم آســیبدیده از ســیل از موصل
عراق تا اهواز استفاده میکنیم.
ابومهــدی میگویــد «مــا مدیــون
زحمــات مجاهدیــن و مدافعــان ایرانی
حرم هستیم» ،مدافعان حرم خوزستان
در جنــگ بــا داعــش و دفــاع از حــرم
اهلبیــت(ع) همــراه مــا بودنــد و امروز
وظیفه ماســت که در ســختیها بــه آنها
کمــک کنیم .در نهایت هم خون شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی در کنــار حــاج
ابومهدی المهنــدس در اتوبان فرودگاه
بغداد به هم آغشته شد.
ایــن روابــط عمیــق و پیوند دو کشــور
باعــث شــده کــه از دیربــاز ملت ایــران و
عــراق خــود را در یــک قرابــت خاصــی
میبیننــد کــه باعث شــده ایــن دو ملت
پیوند ناگسســتنی باهم داشــته باشــند و
بــه همیــن دلیل اســت کــه ملــت عراق
میگوینــد« :رابطه ایران و عراق در طول
تاریخ مبتنی بر وفاداری بوده اســت ،چه
در زمــان حضــرت علــی(ع) و ســلمان،
چــه در زمان مختار و کیان و چه در زمان
ســلیمانی و المهنــدس کــه ایــن رابطــه
عمیــق عقیدتــی و وفادارانــه را تجدیــد
کردند».

قانون «پیشگیری از کار اجباری اویغور» بهانه حقوق بشری غرب برای مقابله با نفوذ پکن است

فضاسازی امریکا برای انزوای چین
فاطمه فهیمی

کارشناس ارشد روابط بینالملل

 ۲۱ژوئن دولت بایدن قانون «پیشگیری
از کار اجبــاری اویغــور» را اجرایــی کــرد.
بایــدن ایــن قانــون را کــه بــا حمایت دو
حزبــی کنگــره بــه تصویــب رســیده بود
در  23دســامبر  2021امضــا کــرده بــود.
کنگــره امریــکا تصویب این الیحــه را به
دلیــل نگرانــی از کار اجبــاری در منطقه
سینکیانگ چین عنوان کرده است .آنها
میگویند کــه چین از ســال  ۲۰۱۷حدود
 ۱.۸میلیــون نفر را در منطقه خودمختار
ســینکیانگ در یک سیســتم فراقانونی
بازداشــت کرده و آنهــا را در معرض کار
اجبــاری ،آموزشهــای سیاســی و ســایر
مــوارد نقــض شــدید حقــوق بشــر قــرار
داده است .امریکا ادعامیکند شواهدی
وجــود دارد کــه بســیاری از کارخانههــا و
تأمینکننــدگان در منطقــه خودمختــار
اویغــور ســینکیانگ از کار اجباری برای
تولیــدات خــود اســتفادهمیکننــد ،لــذا
تحت عنوان حقوق بشــر با تصویب این
قانون میخواهد مانع صادرات کاالهای
این منطقه به امریکا شود.
ëëنگاهــی بــه مهمتریــن ســرفصلهای
قانون
بخش  307قانــون تعرفه 19( 1930
 )1307 .U.S.Cکــه بــه اختصــار «قانون
پیشــگیری از کار اجباری اویغور» نامیده
میشود ،بیان میکند «کلیه کاالهایی که
به طور کامل یا بخشــی از آن ،در منطقه
خودمختــار ســینکیانگ اســتخراج،
تولیــد و ســاخته شــده اســت یــا تولیــد
کننــدگان آن بــا مقامــات ســینکیانگ
در برنامههــای «کاهــش فقر» یــا ایجاد
تأسیســات تولیــدی در منطقه همکاری
مالی میکننــد ،حق ورود به هیچیک از
بنادر امریکا را ندارند .این گونه کاالها در
معرض حذف یا توقیــف بوده و ممکن
اســت منجــر بــه تحقیقــات کیفــری از
واردکننده شود .مگر آنکه کمیسر گمرک
با شواهد روشــن تأیید کند که این کاالها
مشمول کار اجباری نبودهاند.
چند روز قبل از اجرایی شــدن قانون،
کمیســر گمرک و حفاظت مرزی ایاالت
متحــده ( )CBPدســتورالعملی را برای
اجرای این قانون ارائه کرده است.
طبــق ایــن دســتورالعمل فــرض بر

این اســت که کلیه کاالهــای صادراتی از
سینکیانگ مشمول کار اجباری هستند
و واردات آنهــا ممنوع اســت .این فرض
همچنیــن شــامل کاالهــای صادراتــی
از چیــن و دیگــر کشــورهایی میشــود
کــه از ســینکیانگ واردات کاال دارنــد.
واردکننــدگان بــرای آنکه بتواننــد از این
منطقــه یا کشــورهایی که از ایــن منطقه
واردات دارنــد ،کاالهایــی را بــه امریــکا
بیاورند باید اثبات کنند که کاالیشــان در
زنجیــره تولید خود مشــمول کار اجباری
نبوده اســت .ایــن فرض بر همــه کاالها
اعمال میشود مگر آنکه کمیسر گمرک
و حفاظــت مرزی ایاالت متحده ()CBP
قانــع شــود کــه کاالهــای وارداتــی از کار
اجباری تولید نشدهاند.
دســتورالعمل  CBPوارد کننــدگان را
ملزم میکند که اطالعات زنجیره تأمین
کاالی وارداتیشــان را بــه طــور کامل در
اختیــار گمرک قرار دهنــد .واردکنندگان
بایــد شــرح مفصــل زنجیــره تأمیــن
کاالهای وارداتی و اجزای تشکیل دهنده
آن ،شــامل تمــام مراحــل اســتخراج،
تولیــد ،یا ســاخت و همچنین فهرســتی
از تأمیــن کنندگان مرتبط بــا هر مرحله
از فراینــد تولید ،نــام و اطالعات تماس
و ارزیابــی خطرات کار اجبــاری در طول
زنجیره تأمین را ارائه کنند.
دســتورالعمل اجرایــی چنــد کاال را
به عنوان کاالی با ریســک باال شناســایی
کــرده اســت .ایــن کاالهــا شــامل گوجــه
فرنگــی ،پلی ســیلیکون و پنبه میشــود.
بــرای کاالهــای بــا خطــر باال مســتندات
اضافــی ماننــد نقشــههای منطقهای که
در آن تولیــد میشــود و شناســایی همه
نهادهای دخیــل در هر مرحله از فرایند
تولید درخواست میشود.
کاالهای با ریسک باال بیشتر تولیدات
این منطقه را تشکیل میدهند .به گفته
 ،Kharonیــک شــرکت داده و تجزیــه و
تحلیل ،ســین کیانگ بیــش از  40درصد
پلــی ســیلیکون جهان ،یــک چهارم رب
گوجــه فرنگی جهــان و یک پنجــم پنبه
جهانــی را تولیــد میکنــد .همچنیــن
مســئول  15درصد رازک جهان و حدود
یــک دهم گــردو ،فلفــل و ریــون جهانی
اســت .ایــن منطقــه  9درصــد از ذخایــر
بریلیــوم جهــان را دارد و بزرگتریــن
ســازنده توربین بادی در چین اســت که
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در مقابــل امــا ،گاهی اعتراض هدف شــده و به تبــع آن معترض
کنجکاو و مقصر و مغرض و مخرب میشود .در این حالت معترض،
کنشــگر اعتراض نیست ،مبلغ اعتراض اســت .به یک بیان متعرض
اســت .دور نشســته و گــزارش میکنــد ،حتی یــک صحنــه را چند بار
مــرور میکنــد و هر بــار بلندتــر فریاد میزنــد .کنجکاو اســت و دنبال
تمام زوایای نادیده میگردد ،بهدنبال رســاندن پیامی ورای اعتراض
نیســت .به اســلوب ســؤال و انقلت پایبند میماند .یک ســؤال را به
ســؤال دیگر گره میزند ،مطالبه پاســخ میکند تا ســؤالی دیگر از دل
پاســخ احتمالــی برگزینــد .بهدنبــال تولیــد ادبیات اعتراضی اســت،
تولیــد واژگان جدیــد .میخواهد حــس اعتراض واقعــی را با ادبیات
خودســاختهاش همــراه ســازد .یعنی مقصــر اســت ،میخواهد نیت
واقعی معترض را در پوشش کلمات و واژگان جعلی منحرف سازد.
در پــی جهت دادن بــه نیات معترضان اســت .مغرض اســت چون
میخواهد یک اعتراض بحق را تبدیل به یک اعتراض ناحق کند .بر
این اساس از تخریب هم ابایی ندارد چه تخریب کالمی چه خشونت
رفتــاری .اصــاً بهدنبال ایجاد خشــونت رفتاری و کالمی اســت چون
قصدش اعتراض اســت .در واقع با کنش متعرضانه ،به حق قانونی
معترض تعدی میکند .به این گزارش اعتراض یک متعرض دقت
کنید« :امروز دیگر سؤالها و مطالبهها شکل گرفته ،کسی با این همه
فشــار اقتصادی قدرت بســتن چشــم روی حقیقت را نــدارد و قریب
بــه اتفاق مردم پرسشــگری میکنند ».بعد از گــزارش اعتراض ،حاال
زمینــه آمــاده اســت که به مــردم بگوییم بــه چه چیز اعتــراض کنید:
«چــرا با غرب کنار نمیآییم؟ فرق غرب خدا باور با شــرق منکر خدا
چیســت که شــما با دومی کنار می آیید نه اولی؟ چرا تن به تحریمی
دادهایــم کــه مــا را بــه فقر کشــانده؟ چــرا در ســوریه این همــه هزینه
کردیــم؟ چــرا در عراق این همه هزینــه کردیم؟ چــرا بهدنبال تغییر
در سیاست خارجی که چنین بالیی را سر مملکت آورده ،نیستید؟»
بیــن اعتــراض و تعریض تفاوت اســت .بــه بیان دیگــر بین کنش
اعتراضــی و کنــش متعرضانــه باید تفکیــک قائل شــد .معترض اگر
بهدنبال برون رفت عاجل از شرایط فعلی است ،باید ابتدا خود را از
ایدئولــوژی اعتراض خالص کند؛ یعنی همان ادبیاتی که متعرضین
ساخته و پرداختهاند .در مثال فوق ادبیات اعتراضی کامالً انحرافی و
مغرضانه طراحی شده است ،یعنی درست علیه منافع معترض .از
این نظر سؤال چرا با غرب کنار نمیآییم؟ یک پرسش ظالمانه علیه
منافع فرد معترض اســت .معترض  8سال ثمره کنار آمدن با غرب
را در تحریم بیشــتر و تورم بیســابقهتر زیســته اســت .با این سؤال در
واقع ناخواســته همان وضعیتی را خواهان میشــود که در سال 1400
آن را انــکار کــرد .ســؤال بعدی جالبتر اســت میپرســد فــرق غرب
خداباور! با شــرق بیخدا چیســت که با دومی کنــار میآیید و با اولی
نــه؟ یعنــی دارد به معترض حقنــه میکند؛ همان غربــی را که علیه
منافعــش کار کــرده و از آن گریختــه ،مقدس هم هســت .میخواهد
بــه او بگویــد این غــرب نه تنها به فکــر منافع معترضین اســت بلکه
در عیــن حــال ایــن کار را از روی خدا بــاوری میکند .ســؤاالت بعدی
نیــز همانطــور که گفته شــد به ســؤال قبلی گره میخورد .میپرســد
چــرا تن بــه تحریمی دادهایــم که ما را بــه فقر کشــانده؟ در واقع این
آگاهــی کاذب را محکمتــر میکند ،میگوید ما خودمــان را از مواهب
همــان غربــی که به فکــر منافعمان اســت و خدا را در نظــر میگیرد،
محــروم کردهایــم .ایــن ســؤاالت تــا جایــی ادامه پیــدا میکنــد که در
نهایت معترض را به کلی نســبت به سیاســت خارجــی بدبین کند و
تنها راه را در تغییر ریل سیاست خارجی از بدبینی واقعی به غرب به
خوشبینی و اعتماد ،مطالبه کند .یعنی همان که درست سال گذشته
در چنیــن روزهایــی از آن توبــه کــرده بود .در یــک کالم ،متعرض ،به
حقوق واقعی معترض تعدی میکند.

روح مشترک دو ملت

سخنگوی وزارت خارجه چین در روز  21ژوئن در نشست خبری در واکنش به اجرای «قانون
جلوگیری از کار اجباری اویغورها» توسط امریکا تأکید کرد که این اقدام امریکا مخالف
رفتار عصر است و با شکست رو به رو خواهد شد .سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین
گفت :به اصطالح کار اجباری در شین جیانگ از دروغ های بزرگ نیروهای مخالف است که
برای سیاه نمایی چین ساخته اند .امریکا بر اساس این دروغ قانون جلوگیری از کار اجباری
اویغورها را تدوین و به اجرا در آورده و تحریم هایی را علیه شرکت ها و اشخاص اعمال کرده
است .این از جمله شواهدی است که نشان می دهد امریکا به بهانه حقوق بشر در صدد
سرکوب چین ،تخریب مقررات بین المللی اقتصادی و تجاری و آسیب رسانی به زنجیره
صنعتی و عرضه جهان است
مسئول  13درصد تولید جهانی است.
همــان طور کــه در یافتههای مصوبه
کنگره آمده است ،ممیزی و تالش برای
بررسی زنجیره تأمین کاالها که عمدتاً از
الیههای متعدد و پیچیده تولید تشکیل
شــدهاند کار سختی اســت ،خصوصاً که
دولــت چین هم اجازه انتشــار اطالعات
به خــارج از چین را به ســختی میدهد.
به نظر میرســد که قانــون اهدافی فراتر
از پیشــگیری از کار اجبــاری را پیگیــری
یکند.
م 
ëëتحلیل و بررسی
بــرای دریافتــن اهــداف فراتــر ایــن
قانــون بهتــر اســت سیاســتهای کالن
دولــت بایــدن را نســبت بــه چیــن مرور
کنیــم .طبق ســخنرانی کــه در اواخر ماه
مــه آنتونــی بلینکن وزیر خارجــه امریکا
در مورد رویکرد امریکا به چین داشــت،
سیاســت مهار چین و کاهش وابســتگی
امریــکا و متحدانــش به چین بخشــی از

اهدافی اســت کــه دولت بایدن نســبت
بــه چیــن پیگیــری میکنــد .جــدا کردن
زنجیرههای تأمیــن امریکا و متحدانش
از چیــن بخشــی از این اهداف اســت که
دولــت بایــدن در چنــد ماه اخیر ســعی
کردهاســت اروپــا را نیــز در آن بــا خــود
همــراه کند .جانت یلن وزیر خزانهداری
امریــکا در ســخنرانی کــه در  ۱۳آوریــل
در شــورای آتالنتیک داشــت از تشــکیل
زنجیرههــای تأمیــن «دوســت پایه» نام
میبــرد .یلــن از تشــکیل «زنجیرههــای
تأمین بــرای تعداد زیادی از کشــورهای
مــورد اعتمــاد» صحبــت میکنــد و از
تشــکیل بازارهایی میگوید که بر مبنای
ارزشهــای مشــترک شــکل میگیــرد و
حامــی اصول ایاالت متحده در مســائل
حاکمیــت ملی ،نظم مبتنــی بر قوانین،
امنیــت و اســتانداردهایی ماننــد حقوق
کار هســتند .یلــن بــا اشــاره بــه چیــن
میگوید که «کشــورها نباید اجازه داشته

باشــند از موقعیــت بــازار خــود در مواد
خــام ،فنــاوری یــا محصــوالت کلیــدی
اســتفاده و در اقتصــاد ما اختــال ایجاد
کننــد یــا بتواننــد اهرمهــای ژئوپلیتیکی
ناخواستهای را اعمال کنند».
امریــکا بــه دنبــال ایجــاد معمــاری
جدیــدی اســت کــه در «بازارهــای آزاد»
میخواهــد بــه کمــک متحدانــش
زنجیرههــای تأمیــن جدیدش را شــکل
دهــد کــه کشــورهایی کــه در ارزشهــای
امریکایــی بــا او شــریک نیســتند در این
زنجیره تأمین جایی نداشته باشند.
قانــون جدیــد بــه نظــر میرســد بــه
دنبــال ایجاد زیرســاختهای الزم برای
جدا کــردن زنجیرههای تأمیــن امریکا و
متحدانش از چین اســت .وارد کنندگان
کاال از چیــن در صورتــی کــه بخواهنــد
کاالیی را به امریکا بیاورند باید اطالعات
کاملــی از زنجیــره تأمیــن چیــن را ارائــه
دهنــد کــه ایــن میتوانــد فرصتهایــی

را بــرای شــناخت و بازمعمــاری
زنجیرههــای تأمین بــرای امریکا فراهم
کنــد .امــا در واقــع بــه دلیل آنکــه کاالها
از زنجیــره تأمین چندالیــه و پیچیدهای
برخــوردار هســتند و امــکان دسترســی
بــه ایــن اطالعــات در چیــن ســخت بــه
نظــر میرســد لــذا به نظــر میرســد که
واردکنندگان به دلیل سختیهای اثبات
عــدم کار اجبــاری بــه دنبال جــدا کردن
زنجیرههــای تأمین خود از چین حرکت
میکنند .شــرکتهای کوچکتر احتماالً
به دنبال منابع دیگر برای تولیدات خود
میروند ،اما شــرکتهای چندملیتی که
بــازار چین را بســیار ارزشــمند میدانند
احتمــاالً تــاش میکننــد زنجیرههــای
تأمیــن چینــی و امریکایــی خــود را از
یکدیگر جدا کنند.
گفتنی است وانگ ون بین سخنگوی
وزارت خارجــه چیــن در روز  21ژوئن در
نشســت خبــری در واکنــش بــه اجــرای
«قانــون جلوگیــری از کار اجبــاری
اویغورهــا» توســط امریکا تأکیــد کرد که
ایــن اقــدام امریــکا مخالف رفتــار عصر
اســت و با شکســت روبهرو خواهد شــد.
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین
گفــت :به اصطالح کار اجباری در شــین
جیانــگ از دروغهــای بــزرگ نیروهــای
مخالف است که برای سیاه نمایی چین
ســاختهاند .امریــکا بر اســاس این دروغ
قانون جلوگیــری از کار اجباری اویغورها
را تدوین و به اجرا درآورده و تحریمهایی
را علیــه شــرکتها و اشــخاص اعمــال
کرده است .این از جمله شواهدی است
که نشان میدهد امریکا به بهانه حقوق
بشــر درصــدد ســرکوب چیــن ،تخریــب
مقررات بینالمللی اقتصادی و تجاری
و آسیبرســانی بــه زنجیــره صنعتــی و
عرضه جهان است.
وانــگ ون بیــن عنــوان کرده بــود که
امریــکا قصــد دارد بــا اجرای قانــون یاد
شــده ،در منطقه شــین جیانــگ بیکاری
ایجــاد کــرده و ســبب قطــع ارتباطــات
چیــن با سراســر جهان شــود کــه این به
طــور کامل نقض حقوق بشــر و تخریب
مقررات بینالمللی است .چین بشدت
ایــن اقــدام امریــکا را محکوم کــرده و با
آن مخالــف اســت و قاطعانــه از حقوق
و منافــع شــرکتها و اتبــاع خــود دفــاع
خواهد کرد.

