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۳۰ فروردین ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۱

  در روزهای گذشــته «جین جین شــو»، شــاعر و هنرمند ساکن 
شــانگهای، رشــته توییتی درباره وضعیت این شهر تحت قرنطینه 
منتشــر کرد که مورد توجه کاربران قرار گرفت. اما با گذشــت چند 
ســاعت، نه تنها این رشته توییت حذف شد، بلکه اکانت این هنرمند 
نیز در توییتر غیر قابل دســترس شد. «مسعود یوسف حصیرچین» 
این رشته توییت را قبل از پاك شــدن به فارسی ترجمه کرده است: 
«فضای کلی حاکم بر شــانگهای پر است از تنش و استرس. مدام 
فیدهــای وی چتمــان را رفرش می کنیم و درخواســت های کمک 
فراوانی را بازنشــر می دهیم که پیوسته پاک می شوند. ۲۴ میلیون  و 
۸۰۰ هزار نفر را به حال خودشــان رها کرده اند. خطوط اورژانســی 
دولت کار نمی کنند. زباله های درون خیابان دارند فاســد می شوند. 
نمی شــود دارویی خرید و مردم حتی برای خروج مردگان از خانه 
هم اول باید مجوز بگیرند. هنوز چشم اندازی از پایان این وضعیت 
وجود ندارد. مهم تر از همه، نه کســی جواب می دهد و نه رســما 

توضیح می دهند که چرا قرنطینه کامل هنوز برقرار است.
در اعالمیه رســمی چنین آمده اســت: «در صورت مثبت شدن 
تست و عدم مراجعه به بیمارستان  های موقت، کد قرمز سالمتتان 

هرگز حذف نخواهد شد».
در ۱۳ آوریــل، تمــاس ضبط شــده ای در وی چت فراگیر شــد؛ 
پیرمردی بــا یکی از کارمندان منطقه محل ســکونتش صحبت و 
درخواســت کمک می کرد (منطقه اش چند خیابان با آپارتمان من 
فاصله دارد). پیرمرد بیماری مزمن داشت و غذایی نداشت. مرد آن 
طرف خط پاســخ داد که بارها شرایط پیرمرد را برای مافوق هایش 
توضیح داده اما جوابی نگرفته اســت. کاری از دستش برنمی آمد. 

هیچ چیزی هم برای کمک در دسترس نداشت.
در ادامه تماس، آن فرد داوطلب مســتأصل تر می شــد. وقتی 
پیرمرد می گوید «چرا شــانگهای ما این طور شده است؟» داوطلب 
می شــکند، احســاس درماندگی می کند و او که واقعا می خواهد 
کمــک کند، بــه پیرمرد می گوید: «تو فقط شــرایط بــد یک نفر رو 
می بینی. من روزی نزدیک به صد مورد مثل تو رو می بینم. اما کاری 
از دستم برنمی آید. به مافوق هام گزارش می دم و جوابی نمی گیرم. 

من هم نمی دانم چرا شانگهای این طوری شده. نمی فهمم». حاال، 
این پیرمرد اســت که او را آرام می کند. پاسخ می دهد «واقعا درک 
می کنم، این نیز بگذرد». این پست خیلی زود پاک شد. درست مثل 
دیگر پســت های پاک شده دیگری که بســیاری  از آنها بیش از صد 
هزار بار دیده شدند و بخش نظرات به نوعی به میدان عمومی ابراز 

خشم از حکومت چین تبدیل شده  است.
خیلی  از افراد می گویند در شهربندان و به دلیل عدم دسترسی 
به بیمارستان یا آمبوالنس مرده اند؛ تمامش به خاطر این سیاست 
احمقانــه: برای پذیــرش در اتاق های اورژانس بایــد یک آزمایش 

کووید منفی مربوط به ۲۴ ساعت گذشته داشت.
نظام پزشکی در حالت تعلیق است؛ اکثر پزشکان اینجا نیستند 
و به آنان فراخوان داده اند تا تست های کووید بدون حد و اندازه ای 
را انجام دهند. هیچ نوبت جدیدی نمی دهند، نه جراحی هســت، 
نه دارویی، نه شــیمی درمانی و نه دیالیز. رســیدن آمبوالنس هم 
چند روز زمان می برد. حتــی اگر هم آمبوالنس بیاید، اجازه خروج 
نمی گیرید یا تســت کووید منفی ۲۴ ساعت گذشــته را ندارید. این 
وضعیت تعطیلی نظام پزشــکی ساختگی اســت و هنوز مانده تا 
تمام ابعاد فاجعه را ببینیم. شانگهای پایتخت پزشکی چین است 
و منابع بسیار زیادی دارد. مردم تمام کشور برای کمک های پزشکی 

به اینجا می آیند.
پدر کودکی پنج ســاله که بیماری سرطانش در مرحله ای پایدار 
قرار داشت، پس از احســاس ناراحتی ناگهانی در خانه مرد. به او 
گفته بودند تست کووید روز قبلش معتبر نیست. آخرین حرفش؟ 
«مادر، می شــه ببینی جواب تست جدیدم اومده یا نه؟» دو ساعت 

پس از مرگش، جواب تستش آمد و منفی بود.
آزمایش نوزادی ۱۴روزه مثبت شد و او را باید از خانواده اش جدا 
می کردند و به بیمارســتان می بردند. مادربزرگش به بالکن رفت و 
تهدید کرد اگر بچه را ببرند، خــودش را پایین می اندازد. این ماجرا 
مربوط به زمانی اســت که در کنفرانسی خبری گفتند بچه های زیر 
هفت ســال می توانند پیش والدینی بمانند که آزمایششــان مثبت 

شده است.

  پاســخ این اســت: هر دو پدیده قرون وسطایی هستند. 
طاعون قرون وســطایی است و پوتین نیز قرون وسطایی 
است. این نکته من را به یاد مقاالت اومبرتو اکو درباره بازگشت قرون وسطی می اندازد. 
مــا باید آنها را بخوانیم تــا مفاهیمی مانند «قلمرو» یا «منطقه نفــوذ» را درک کنیم». 
شب های طاعون آخرین اثر این نویسنده است که ترجمه آلمانی آن ماه گذشته از سوی 
نشر هنسر در آلمان به چاپ رسیده است. پاموک با یادآوری توافق نامه مونیخ در سپتامبر 
۱۹۳۸، زمانی که بریتانیا بخش بزرگی از چکسلواکی را به آلمان هیتلری به امید صلح 
واگذار کرد، معتقد است اوباما در سال ۲۰۱۴ زمانی که پوتین کریمه را تصرف کرد، دقیقا 

همین اشــتباه را مرتکب شــده است. شــب های طاعون از نگاه یک زن بیان می شود و 
به ســلطنت ســلطان عبدالحمید دوم در قلمرو عثمانی می پردازد: «من به عنوان یک 
رمان نویس تالش می کنم دنیا را از چشــم یک زن ببینم. دالیل اخالقی خود را دارم. به 
هــر حال، من به نوعی تمام تعصبات مردانه حوزه فرهنگی خاورمیانه را با خود حمل 
می کنم». بارزترین ویژگی قرون وســطا، بدون شک ارتباط بین سیاست و دین مسیحیت 
بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با بازگشت کلیسای ارتدکس به زندگی روزمره در 
روسیه همراه بوده است؛ تجربه ای که در کمونیسم غیر ممکن بود. اما در روسیه پوتینی 
شاهدیم که اتحاد سیاست و کلیسا بخشی از ادراک جدیدی از میهن پرستی روسی است 

که بر قدرت نظامی و ارزش های دینی-تاریخی تکیه دارد. شــاهزاده قرون وســطایی، 
الکســاندر نوسکی، به عنوان قهرمان ملی روس ها و قدیس کلیسای ارتدکس شناخته 
می شود. اگر در حافظه فرهنگی دهه ۱۹۹۰ این قدیس به عنوان یک شخصیت تاریخی 
حضور داشــت، امروز قرائتی دولتی ـ میهنی از او غالب اســت. در نگاه پوتین او نمونه 
خوبی از قدرت و قداست است که در یک شخص جمع می شوند. در جشن هشتصدمین 
ســالگرد تولد این قدیس در ســال گذشــته که در آن دولتمردان، نمایندگان کلیســای 
ارتدکس و نظامیان حضور داشــتند، پوتین میراث الکساندر نوسکی را پیروزی هایش بر 
متجاوزان خارجی و میهن پرستی همه جانبه می داند. اما اندیشمندان و سیاست مداران 
اروپایی حمله نظامی روسیه به اوکراین را بر مبنای یک ایدئولوژی (روانشیسم) می دانند 
که تالش می کند با ابزار سیاســت قرون وسطایی، مرزها را جابه جا و دولت ها را تسخیر 
کند؛ ابزاری که مدت هاســت در اروپا منسوخ شــده و ورود آن نیز ممنوع است. تجاوز 
نظامی دولت روسیه علیه اوکراین یک جنایت جنگی است و در تاریخ ثبت خواهد شد. 

کارال دل پونته، حقوق دان و دیپلمات اهل ســوئیس و دادستان کل سابق سازمان ملل، 
هفته گذشــته در یک کنفرانس مطبوعاتی خواستار صدور حکم بازداشت بین المللی 
برای رئیس جمهوری روســیه شده است. میلوشویچ، رئیس جمهوری اسبق صربستان 
نیز زمانی که اولین حکم بازداشت علیه او صادر شد، هنوز بر سر کار بود. به همین دلیل 
است که خانم دل پونته معتقد است می توان پوتین را پای میز محاکمه آورد. ما در دنیای 
مشترکی با واقعیت های متعدد قرار گرفته ایم. این واقعیت ها که از لحاظ تاریخی توسط 
اندیشه ها، تجربیات و جریانات مختلفی ترسیم شده اند، مملو از نگرانی ها در مورد خود 
و دیگری و آینده که تصویری از آن نداریم هســتند. جنگ در اوکراین باید برای ما مانند 
درســی باشد برای شــناخت دیگری و اندیشــه به خود در جهانی که هر لحظه در آن 
فقدان اندیشه مستقل و خردگرا، ناتوانی در گفت وگو و عدم مسئولیت اخالقی و حقوقی 

می تواند فاجعه آفرین باشد.
*پژوهشگر دانشگاه زوریخ

ادامه از صفحه 2

بازاندیشی در میراث عصر  روشنگری

 ژانگ در این مکالمه فاش کرد که عالوه بر «یو»، شهروندان دیگری 
هم بوده اند که در روزهای اخیر تماس هایی برای دریافت دارو و غذا و 
دیگر مایحتاج خود گرفته اند؛ اما مافوق هایش به این درخواست ها هم 
ترتیب اثر نداده ا ند. «شاید یک روز، زمانی که دیگر نتوانم این وضعیت را 

تحمل کنم، دست از کار بکشم؛ اما نمی دانم آن روز کی فرا می رسد».
از نظــر اقتصادی، حــدود ۴۰ درصد تولیــد ناخالص داخلی چین 
به نوعی تحت قرنطینه قرار دارند. در شــانگهای- قطب اقتصادی و 
کالن شــهری که به دلیل شلوغی و جنب و جوش آن شناخته می شود 
و گاهی به آن «پاریس شــرق» می گوینــد- برقراری دو هفته قرنطینه 
باعــث ایجــاد حس ناامیدی و خشــم در بین ۲۵ میلیون ســاکن این 

پرجمعیت ترین شهر چین شده است.
کمبود شــدید مواد غذایی در شانگهای برخی از ساکنان را مجبور 
به مبادله کاالیی کرده است. انتقادات همه جانبه و گسترده از واکنش 
مقام های حزب کمونیســت چین به این بحران باعث شــده اســت تا 
سانســورچی ها و توجیه گران حکومت چین که در الپوشانی اقدامات 
حکومت کمونیســتی پکن بســیار کارآمد هســتند، هم نتوانند از این 
وضعیــت دفاع کننــد. با وجود سانســور و محدودیت های گســترده 
شــبکه های اجتماعی در چین، بسیاری از شهروندان شانگهای نه تنها 
نحوه مدیریت شــیوع بیماری، بلکه روایت رسمی پکن از آنچه را رخ 
می دهد، نیز زیر ســؤال می برند. حتی تصاویــری از اعتراضات محلی 
در شــبکه های اجتماعی چین آپلود شده که پس از ساعاتی پاك شده 
اســت. این تصاویر و گزارش ها از سوی سانسورچی های مورد حمایت 
حکومت پکن حذف شده اند؛ اما دوباره در شبکه های اجتماعی غربی 
مانند توییتر و فیس بوک - که هر دو در چین مســدود شده اند – منتشر 
شده اند تا واقعیت آنچه در شانگهای می گذرد از دیوار آهنین سانسور 
کمونیست های حاکم بر چین عبور کند. «هر روز حوادثی رخ می دهد 
که روایت غیر واقعی حکومت چین از آنچه را در شــانگهای می گذرد 
نقش بر آب می کند». هفته گذشــته یکی از ساکنان عادی این ابرشهر 
در یک مقاله در Weibo (شبکه اجتماعی تحت کنترل حکومت چین) 
با عنوان «صبر شــانگهای به انتها رسیده است» به توصیف وضعیت 
بحرانی شانگهای پرداخت؛ اما این نوشته او به فاصله چند دقیقه پاك 
شد. با این حال، با وجود افزایش نارضایتی و خشم ساکنان شانگهای، 
نشانه خاصی از تغییر این رویه شکست خورده از سوی مقام های حزب 
حاکم به چشــم نمی خورد. در روزهــای اخیر روایت هایی از وضعیت 
مقام های شــانگهای به طور گســترده در فضای مجازی خوانده شده 
اســت؛ از جمله روایتی درباره یک افســر بهداشــت عمومی محلی 
۵۵ ســاله به نام «کیان ونشیونگ» که گفته می شود به دلیل فشار زیاد 
کاری و بی توجهی مقام های مافوق او، در دفتر کارش خودکشــی کرد. 
مقامــات مرگ او را تأیید کردند و پلیس هم علت مطرح شــده درباره 

خودکشی او را رد نکرد.
 «هو شــی جین» ســردبیر ســابق روزنامه دولتی گلوبال تایمز، به 
گاردین گفت که خودکشــی این افسر بهداشت این باور را تشدید کرده 
است که مبارزه با همه گیری کووید در شانگهای، مقامات را مستأصل 
و آســیب پذیر کرده اســت؛ اما او اصرار دارد که بــا وجود این فاجعه، 

شانگهای «باید به روند فعلی برای پاک سازی کووید» ادامه دهد.
  سخنان او در روزهای اخیر از سوی بلندپایه ترین رهبران چین هم 
تکرار شده است. «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، هفته گذشته 
گفت که «غلبه بر افکار فلج کننده، خســتگی از مقابله با همه گیری و 
سستی ذهنی امری ضروری اســت». پس از آن هم «سان چون الن»، 

معاون نخست وزیر چین، تعهد تزلزل ناپذیر دولت به سیاست «کووید 
صفر» را تکرار کرد.  اما تنش بین مقاماتی که از این سیاست سخت گیرانه 
دفاع می کنند و مردمی که با کمبود مواد غذایی مواجه شده اند، معضل 
بزرگی را برای حکومت پکن آشکار کرده است.  به گفته پروفسور «جین 
داکت» یکی از ناظران تحوالت سیاسی و اجتماعی چین که در دانشگاه 
گالسکو تدریس می کند «بحران عرضه غذا در شانگهای یک موضوع 
کلیدی بوده که ســاکنان این شهر را شــگفت زده کرده و آنها را به زیر 
سؤال بردن استراتژی کووید صفر سوق داده است. مشکل این است که 
بدون تدارکات بهتر در تأمین مواد غذایی و ســایر ملزومات، فشار برای 
کاهش محدودیت ها ادامه خواهد یافت؛ اما کاهش محدودیت ها به 
احتمال زیاد منجر به گسترش ویروس خواهد شد و شاهد صحنه هایی 
مانند آنچه در هنگ کنگ رقم خورد، خواهیم بود. در هر حال اعتراض 
و بی ثباتی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رســد». کارشناسان می گویند 
که با وجود درخواست های فزاینده در خارج از چین برای کنارگذاشتن 
سیاست کووید صفر، سابقه نابخردانه پکن در واکسیناسیون جمعیت 
آســیب پذیر خود – به ویژه افراد باالی ۶۰ سال - خطر بیشتری را برای 
سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور به همراه خواهد داشت. تا ۵ 
آوریل، بیش از ۹۲ میلیون شهروند چینی ۶۵ساله یا باالتر هنوز سومین 
دز واکسن خود را دریافت نکرده بودند؛ دزی که آنها را از ابتالی شدید یا 
مرگ بر اثر ویروس ایمن می کرد. نکته نگران کننده تر این است که حدود 
۲۰ میلیون نفر از افراد ۸۰ سال و باالتر نیز هنوز به طور کامل واکسینه 
نشــده اند. این واقعیت ها، همراه با اســتفاده از یک واکسن داخلی نه 
چندان مؤثر، انتخاب های پکن برای اتخاذ سیاست های آینده برای کنترل 
همه گیری را محدودتر کرده اســت.  «یانژونگ هوانگ» یکی از اعضای 
ارشد اندیشکده شورای روابط خارجی مســتقر در نیویورک، می گوید: 
«ناتوانی و اشــتباهات مهلك رهبران چین در کنترل همه گیری که به 
طور سؤال برانگیزی از این کشور آغاز شد، نمایان شده است. پکن باید به 
جای اینکه از همه جمعیت – پیر و جوان – بخواهد تا در خانه حبس 
شــوند، باید بر متقاعدکردن شهروندان سالخورده برای دریافت سه دز 
واکســن تمرکز کند و ابتدا قرص های ضد ویروس را در دســترس آنها 
قرار دهد. آنها همچنین باید واکسن مؤثر فایزر را برای عرضه در سراسر 
کشــور فورا تأیید کنند».  «جین داکت» معتقد است که اصرار رهبران 
چین بر سیاست شکســت خورده و پرهزینه کووید صفر برای نمایش 
برتری نظام سیاسی چین است.  هفته گذشــته، با وجود گزارش هایی 
مبنی بر کمبود مواد غذایی در شانگهای، مهم ترین مرکز مالی چین، شی 
جین پینگ دوباره از این سیاست تمجید کرد. شی با اشاره به بازی های 
المپیك زمســتانی که اخیرا در این کشور برگزار شد، گفت: «همان طور 
که برخی از ورزشکاران گفته اند، اگر مدال طال برای پاسخ به همه گیری 

وجود داشته باشد، چین شایســته دریافت این مدال طالست».  آنچه 
در شــانگهای و دیگر نقاط چین اتفاق افتاده، به طور قطع در آســتانه 
بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست در اواخر سال جاری، پیامدهای 
سیاســی خواهد داشــت.  به گفته «ویکتور شــی» کارشناس چین در 
دانشــگاه کالیفرنیا، «حزب کمونیست معموال مایل است نشست های 
کنگره در شرایطی برگزار شود که یک محیط اقتصادی و سیاسی آرام و 
بدون تنش بر کشور حکمفرما باشد. اما همه گیری کووید و روش های 
نادرست و جنجالی که حکومت چین به اجرا گذاشته، محیطی بسیار 
چالش برانگیز برای حزب ایجاد کرده است».  برای ساکنان شانگهای که 
به بی عالقگی به سیاست شهره هستند، مسئله مهم اکنون عبور از این 
دوره سرشار از آشفتگی و بحران است.  «یو» که مانند بسیاری از مردم 
چین تحت سانســور رسانه ای حزب کمونیســت قرار دارد و نمی داند 
دقیقا در کشــورش چه می گذرد، در پایان تماس، از ژانگ، دبیر محلی 
حزب پرسید: «آیا در دیگر شهرهای کشورمان هم وضعیت همین گونه 
اســت؟» ژانگ هم با گفتن «نمی دانم شانگهای چگونه به این وضع 

گرفتار شد، آهی کشید و تماس را تمام کرد».
 متن این مکالمه در ویچت منتشــر شــد، اما از دید سانسورچی ها 
پنهان نماند و در مدت کوتاهی حذف شد. دو روز بعد رسانه های دولتی 
خبر دادند که حال «یو» وخیم شده و به بیمارستان فرستاده شده است. 

بعد از آن دیگر از سرنوشت یو خبری منتشر نشد.
 شانگهای چگونه به اینجا رسید؟

 حکومت چین دلیل قرنطینه کامل شانگهای را مشاهده موارد ابتال 
به اومیکرون در این شــهر عنوان کرده اســت. حدود یک ماه پیش که 
برای نخستین بار سویه اومیکرون ویروس کرونا در شانگهای دیده شد، 
محدودیت های رفت وآمد فقط در مناطق خاصی اجرا شد. اما بعد به 
دنبال گسترش میزان ابتال، مسئوالن، شهر را به دو قسمت تقسیم کردند 
که هر یک از آنها مقررات خودش را داشت. سپس به دلیل میزان باالی 
ابتال به کرونا، محدودیت ها گســترده تر شد و کل شانگهای ۲۵ میلیون 
نفری را در برگرفت. به این ترتیب، از مردم شــانگهای خواسته شد که 
در خانه های خود بمانند. آنها اجازه ندارند حتی به دالیل ضروری مانند 
خرید مواد غذایی از محل اقامتشــان خارج شوند. مردم شانگهای در 
صورت ابتال، حتی اگر بیماری آنها مالیم یا بدون عالئم باشد، حق ندارند 
خودشان را در خانه هایشان قرنطینه کنند بلکه باید راهی مراکز قرنطینه 
شــوند، مکان هایی که به گفته منتقدان بسیار شلوغ هستند و شرایط 
چندان مناســبی ندارند. اما قوانین سختگیرانه موجب نارضایتی ها و 
خشم ساکنان این شهر شده است، از جمله اینکه براساس این قوانین، 
کــودکان در صورت ابتال به کرونا از والدینشــان جدا می شــوند. البته 
مقام های شانگهای بعدا به والدینی که خودشان هم مبتال شده بودند 

اجازه دادند به فرزندانشان در مراکز قرنطینه ملحق شوند.
 نشانه های وخامت وضعیت اقتصادی

داده های ماه مارس ۲۰۲۲ نشــان می دهد اقتصاد چین در بدترین 
وضعیت از اوایل ســال ۲۰۲۰ و آغاز همه گیری کرونا قرار داد. افزایش 
نرخ بی کاری، کاهش شــدید تولید و افت خرده فروشی بیانگر آسیب 
اولیه ناشــی از قرنطینه شهرهای بزرگ چین از جمله شانگهای است 
که در ماه آوریل تشــدید خواهد شد. به نوشته بلومبرگ، در حالی که 
رشــد تولید ناخالص داخلی چین در ســه ماهه اول سال میالدی ۴٫۸ 
درصد بوده اســت، پس از قرنطینه چند منطقه چین به دلیل شــیوع 
کرونا، نرخ بی کاری بــه ۵٫۸ درصد افزایش یافت که باالترین میزان از 
اوایل همه گیری است. همچنین خرده فروشی در چین نسبت به سال 
گذشته ۳٫۵ درصد کاهش یافته و سرمایه گذاری نیز در سه ماه اول سال 

میالدی جاری ۹٫۳ درصد کاهش یافته است.
در ســه ماه اول ســال همچنین سرعت رشــد اقتصادی چین نیز 
تضعیف شــده و نــرخ بی کاری مورد بررســی در ماه مــارس به ۵٫۸ 
درصد رســید که باالترین میزان از می  ۲۰۲۰ است. به گفته کارشناسان 
اقتصادی، شــاخص های ســه ماه نخســت میزان کامل آسیبی را که 
قرنطینــه  به اقتصــاد چین وارد کرده اســت، نشــان نمی دهد؛ چون 
قرنطینه هــای ناشــی از افزایش موارد ابتال به کرونــا در چین از اواخر 
ماه مارس، سومین ماه سال میالدی، با قرنطینه شهر ۲۵ میلیون نفری 
شانگهای، مرکز مالی و تجاری، آغاز شده است. پس از شانگهای، چند 
شهر و منطقه دیگر چین از   جمله سوژو و بخش هایی از ژنگژو نیز برای 
مقابله با کرونا تحت قرنطینه یا محدودیت های شدید قرار گرفتند و این 
وضعیت، تولیدکنندگانی مانند شرکت مونتاژکننده گوشی های آیفون 
را نیز مجبور به توقف تولید کرده  اســت. «لورا هی»، تحلیلگر اقتصاد 
چین، با هشدار نسبت به تأثیر تداوم قرنطینه شهرهای چین بر اقتصاد 
جهان در سی ان ان می نویسد: «چین، بزرگ ترین مصرف کننده بسیاری از 
مواد خام جهان و بزرگ ترین تولیدکننده برخی کاالها از جمله پنل های 
خورشیدی است و طبیعی است که کاهش حتی محدود نرخ رشد آن 
بر بازارهای مالی تأثیر می گــذارد. برای پیش بینی افق بازارهای مالی، 
توجه به تحوالت در چین ضروری اســت. در هفته   های اخیر، سیاست 
چین در قبال همه گیری کرونا مورد توجه ســرمایه گذاران و بانک های 
مرکزی بوده؛ زیرا دولت چین طبق این سیاســت، شانگهای و تعدادی 
دیگر از شــهرهای بزرگ را قرنطینه کرده است و احتماال دوره قرنطینه 
طوالنی خواهد بود. شــانگهای با جمعیت بیــش از ۲۵ میلیون نفر، 
شــهری بندری در شــرق چین است. در واقع، این شــهر، بزرگ ترین و 

ثروتمندترین شهر چین و یکی از شهرهای بزرگ جهان است.
این شهر و شهر مجاور آن، یعنی کانشان که چندی پیش قرنطینه 

شــد، نقش بســیار مهمی در اقتصاد جهان دارند. بــا توجه به اینکه 
مشخص نیست دولت چین چه وقت از سخت گیری ها درباره مقابله 
با همه گیری کرونا خواهد کاســت، نگرانی ها درباره خساراتی که این 
تدابیر برای اقتصاد جهان خواهد داشت، افزایش یافته است. واقعیت 
این است که قرنطینه شــانگهای موج هایی از شوک به اقتصاد جهان 
می   فرستد و کامال طبیعی است که ســرمایه گذاران در بازارهای مالی 
درباره این شوک نگران باشند. در حال حاضر، شانگهای مرکز شیوع کرونا 
در چین اســت؛ اما بنا بر گزارش های منتشرشــده، ۴۵ شهر دیگر چین 
نیز به طور کامل یا نسبی قرنطینه شده اند. ۲۵  درصد جمعیت چین در 
این شهرها زندگی می کنند و شهرهای یادشده ۴۰  درصد تولید ناخالص 

داخلی چین را تشکیل می دهند.
دالیل نگرانی  جهانی از   قرنطینه  در چین

نخســتین دلیل، نقش بزرگ شــانگهای در تولید ناخالص داخلی 
چین اســت. تولید ناخالص داخلی شانگهای چهار هزارو ۳۰۰ میلیارد 
یوآن معادل ۶۸۰ میلیارد دالر اســت. ســومین بورس بزرگ جهان از 
لحاظ ارزش شــرکت ها در آن مستقر اســت و نیز شانگهای از لحاظ 
تعداد میلیاردرها در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. همچنین شانگهای 
جذاب ترین مقصد برای شرکت های بین المللی است که مایل هستند 
در چین به فعالیت بپردازند. ارزش بورس شانگهای که در سال ۱۹۹۰ 
تأسیس شــد، بیش از هفت هزارو ۳۰۰ میلیارد دالر است و این بورس 
پس از بورس نیویورک و لندن، در جایگاه سوم جهان قرار دارد. فعالیت 
بورس شــانگهای، با وجود قرنطینه ادامــه دارد، اما برخی بانک ها و 

شرکت های سرمایه گذاری با دشواری مشغول فعالیت هستند.
دومین دلیل، تجارت اســت. شانگهای حدود چهار درصد تولید 
ناخالص داخلی چین را تشکیل می دهد، اما سهم آن در کل تجارت 
خارجی چین بیش از ۱۰  درصد است. بندر شانگهای، پرترافیک ترین 
بندر کشــتی های کانتینری جهان اســت و میــزان فعالیت   های آن 
چهار برابر بندر لس آنجلس آمریکاســت. نکته دیگر این اســت که 
شانگهای، هاب بزرگ هوانوردی در آسیاست. فرودگاه   های این شهر 
ســال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۲۲ میلیون مسافر خدمات ارائه کردند و به 
این ترتیب، شانگهای پس از لندن، نیویورک و توکیو، چهارمین هاب 
پرترافیک هواپیمایی جهان اســت. اما شیوع کرونا در فعالیت   های 
مختلف شــهر، اختالل   های جدی به وجود آورده است و این یعنی 
اختالل های عمیق تــر و فراگیر تر در زنجیره هــای بین المللی تأمین 

انواع کاالها.
 سومین دلیل، اهمیت زیاد قرنطینه شانگهای برای اقتصاد جهان 
و نقش این بندر در تولید و فناوری اســت. منطقه شانگهای که شامل 
کانشان و چند شهر شرقی دیگر است، یک هاب بزرگ فعالیت صنایع 
گوناگون، از خودروسازی گرفته تا تولید نیمه هادی ها است. دو شرکت 
فولکس واگن و جنرال موتورز در این منطقه کارخانه دارند و نخســتین 
کارخانه عظیم شرکت تسال در آسیا، در شانگهای مستقر است. پس از 
اعمال محدودیت ها، کارخانه های فولکس واگن، تسال و بسیاری دیگر 
از کارخانه ها در شانگهای هفته ها تعطیل بودند که این یعنی زنجیره    
عرضه برای خودرو و تجهیزات الکترونیکی دچار اختالل بوده است. با 
توجه به ارتباط های تجاری قوی ای که بین شانگهای و کشورهای شرق 
آســیا وجود دارد، اختالل   های یادشده بر اقتصاد این کشورها اثر منفی 
داشــته اســت. همچنین نقش بزرگ چین در تولید کارخانه ای جهان 
سبب می شود هر گونه اختالل در فعالیت های این کشور، نگرانی هایی 

در کل جهان به وجود آورد.

خفقان، سانسور و مرگ بي صداي شهروندان چیني در شانگهاي

قرنطینه به سبك حزب کمونیست
آرش فرحزاد: سه شنبه گذشته بود که «یو ونمینگ» مردی ۸۲ ساله ساکن شانگهای، برای درخواست کمك با کمیته محله سکونت خود تماس گرفت. «من نه فقط تمام داروهایم را مصرف 
کرده ام بلکه حتی هیچ چیزی برای خوردن هم در خانه ندارم. احساس وحشتناکی دارم. لطفا کمکم کنید». «ژانگ ژن» مسئول حزب کمونیست چین در آن منطقه، آن سوی خط با حوصله 
به حرف های پیرمردی که به کووید مبتال شده بود گوش کرد و در نهایت به او گفت که قبال پرونده را به مافوقش ارجاع داده است و فعال کاری نمی تواند بکند. یو با عصبانیت پرسید: «یعنی 
من باید این قدر اینجا منتظر کمك بمانم تا بمیرم؟».  ژانگ با عصبانیت و بی حوصلگی جواب داد که «من هم در این موقعیت کامال ناتوان هستم. نگران و عصبانی ام؛ اما کاری از دست ما 

برنمی آید. خودم هم نمی دانم چه کنم».
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