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جهاننما
در سازمان ملل صورت گرفت

بررسی تحوالت مرزهایلبنان
و اراضی اشغالی
مریم عالمهزاده

در نشستی در سازمان ملل با حضور مسئوالن
این ســازمان ،مقامات لبنانی و مقاماتی از رژیم
صهیونیستی ،روز چهارشــنبه (چهاردهم آذر
ماه) ،تحوالت مرزهای لبنان و اراضی اشــغالی
مورد بررسی قرارگرفت.
این نشست سهجانبه ،مشارکت مسئوالنی از
مقامات ارتش لبنان ،رژیم اشغالگر صهیونیست
و همچنین نیروهای سازمان ملل حاضر در لبنان
موسوم به یونیفل را در مقر سازمان ملل متحد در
منطقهرأسالناقورهکهدرمرزهایسرزمینهای
اشغالی و لبنان واقع شده است ،به همراه داشت.
براساسگزارششبکه 10رژیمصهیونیستی
از این نشســت ،تحوالت این مرزهــا پس از آن
بررسی میشود که رژیم اشــغالگر اقدام به آغاز
عملیات موســوم به سپر شــمال کرد .هدف از
اجرای این عملیات شناسایی انهدام تونلهای
لبنان در منطقه مرزی بود.
رژیم اشغالگر مدعی است که حزباهلل لبنان
اقدام به حفر این تونلها کرده است.
در این نشســت همچنین ،جبران باســیل،
وزیر امور خارجــه لبنان ،دســتوراتی را برای
تنظیم گزارشــی به شــورای امنیت علیه رژیم
صهیونیستی صادر کرده است .وی دلیل تنظیم
چنین گزارشــی را بررســی حفاریهای رژیم
صهیونیستی و انداختن تقصیر بر گردن حزباهلل
عنوان کرد .به گفته وی رژیم اشــغالگر با نقض
گســترده قوانین و مقررات بینالمللی اقدام به
نادیده گرفتن حقوق کشــور لبنان میکند که
حفاری تونلهای هجومی یکی از این موارد است.
بر اســاس گزارشها ،تعداد نقضهای این رژیم
ماهانه به بیش از 150مورد میرسد.
تلآویو پایتخت رژیم اشــغالی ،از شــورای
امنیت درخواست کرده اســت که این جلسه را
برای بررسی «تونلهای هجومی» برگزار کند و
مدعی است حزباهلل در مرزها این اقدام را انجام
میدهد تا بتواند دست به تهدیدهای تروریستی
علیه مرزهای اشغالی بزند.

دنی دانون ،نماینده رژیم صهیونیســتی در
ســازمان ملل متحد در این جلسه تعهد کرد که
تصاویر این تونلها را به کارشناسان سازمان ملل
ارائه کند و مدعی است که حزباهلل و ایران پشت
این اقدام هستند و بارها دست به ارتکاب جنایات
جنگی و اقدامات خصمانه زدهاند.
وی با بیان اینکــه حمله نظامــی در منافع
اســرائیل نمیگنجد گفت :با ایــن وجود برای
حفاظت از تمامیت ارضی کشورمان ممکن است
این اقدام را در برنامه آتی خود لحاظ کند.
دانون در توجیه عملیات سپر شمال در جلسه
سازمان ملل گفت :این یک اقدام محدود است و
اسرائیل این عملیات محدود را برای شناسایی
تونلهایتروریستیکهحزباهللدرجنوبلبنان
حفر کرده است ،انجام میشود.
به گفته دانون ،نقض قطعنامه  1701از سوی
حزباهلل لبنان صورت گرفته است.
وی همچنین عنــوان کرد کــه از دبیر کل
سازمان ملل متحد درخواست کرده است تااین
نقضهای قوانین بینالمللی را محکوم کند.
وی افــزود :مأموریــت نیروهــای یونیفل
درجنوب لبنان ممانعت از مالکیت تسلیحات و
زیرســاختهای نظامی از سوی حزباهلل است
و با این حال اقدامی از ســوی این نیروها انجام
نمیشود و ارتش لبنان نیز جلوی حزباهلل قرار
نمیگیرد و جنوب کشور بهطور کامل در اختیار
حزباهلل قرارگرفته اســت و هرگونه عملیاتی را
علیه اسرائیل انجام میدهد.
آمریکا نیــز در اقدامی قابل انتظــار از اقدام
رژیم صهیونیســتی برای انجام چنین عملیاتی
دفاع کرد .جان بولتون مشــاور امنیت ملی کاخ
سفید با اشاره به این عملیات گفت :ایاالت متحده
آمریکا به شدت از عملیات سپر شمال اسرائیل و
تالشهای این رژیم برای دفاع از تمامیت ارضی
و حاکمیت خود حمایت و هرگونه اقدامی برای
زیر سوال بردن این حاکمیت را محکوم میکند.
گفتنی اســت نتیجه نهایی این جلسه باید پس
از ارائه مســتدالت و بررسی سازمان ملل متحد
مشخص شود.

جهان 5

کدام قدرت برای رهبری جهان مناسب است؟

عصر بیهویت

کلمه «ارزش» معنای خود
را از دست داده است.
چین،نمایندهملتیکه
باسرکوبگریفزاینده،
مدعی میشود ،اطالعات
را به کنترل درآورده است،
ادعای رهبری جهان را
بهصورت آکادمیک دارد.
رقابت ایدهها ،بین استبداد
و دموکراسی آزاد حاال
بهطور کامل متعادل شده
است

سیدمحمد میرزامحمدزاده

نیویور کتایمــز در مقالــهای
خواندنی نوشــت :خودشیفتگی که
ترامپ در منش خود نهادینه کرده،
به آشفتگی و غبار تغییرات گسترده
جهانی دامن زده و سیستم جدیدی
در دنیا در حال شکلگیری است .اما
فرم این سیستم هنوز قابلتشخیص
نیست .گاهی انگار اژدهای چند سر
در حال ظهور اســت و از هر ســرش
صدایی بر میآید و هر سر با سر دیگر
در نزاع است .بااینوجود شاید وعده
دهکده جهانی قرن بیســت و یکم را
دستکم گرفتهایم و باید به آن امید
داشته باشیم.
بعــد از دوران جهــان دوقطبی
(شــوروی  -آمریکا) و بعــد دنیای
تکقطبی (آمریــکا) ،ایــن دوره را
شــاید بتوان عصر بیهویت خواند.
انگیزههایی که بــرای ایاالتمتحده
پس از چند دهه جنگ جهانی ایجاد
هدف کرده بود ،از گســترش آزادی
تا ایجاد نظــم قانونمند جهانی ،همه
از میان رفت .ایدههای روشــنفکرانه
منافــع داخلی آمریکا ،کــه عالوه بر
آمریکا منافع متحدانش را نیز تأمین
میکرد ،جای خود را به راهبرد خام
اول آمریکا داده است.
ســرعت رفتارهای گســتاخانه
افزایشیافته اســت .از وقتی دونالد
ترامــپ رئیسجمهور شــده انگار
هرروز شنبه است و خبری از تعطیلی
جمعه نیست .حتی فساد هم میتواند
نهادینه شــود؛ این ذات آدمی است
که با هر چیزی انطباق پیدا میکند.
فرهنگ جهانی بهطور فزایندهای از
سوی ثروتمندان تعریف میشود ،از
سوی ازمابهتران بیارزش (همچنان
کهدرروسیه،عربستانسعودی،چین
و آمریکای ترامپ شاهد آن هستیم).
درحالیکه آنهایی که از چرخه این
ثروتمندان کنار گذاشته شدهاند ،به
سمت خشونت ســوق پیدا کردهاند
و وارد ناسیونالیسم عصبی شدهاند.
حرف آمریکا دیگــر ارزش خود
را از دست داده اســت ،اعتباری که
شــاید بعد از پایان جنــگ جهانی
دوم بــه دســت آمریکا افتــاده بود.
درنتیجه این خــأ ،جایی که آمریکا
هیچ برتــری جز بــردن جنگهای
تجاری ندارد ،چین برمیخیزد ،فرار
از عواقب عمل گسترش پیدا میکند،
بازیگران قدرتمند متعدد میشوند
و خودکامــگان عنان را بــه اختیار
میگیرند .کلمه «ارزش» معنای خود

را از دست داده است .چین ،نماینده
ملتی که بــا ســرکوبگری فزاینده،
مدعی میشود ،اطالعات را به کنترل
درآورده است ،ادعای رهبری جهان
را بهصورت آکادمیــک دارد .رقابت
ایدهها ،بین استبداد و دموکراسی آزاد
حاال بهطور کامل متعادل شده است و
هر دو قدرتمند شدهاند.
وقتی ارزشها
بیارزش میشوند
ما هــم بــه مســائل بیتفاوت
شــدهایم؛ هزاران کودک از والدین
خود در مرز مکزیک جداشــدهاند؛
اظهــارات غلــط یــا گمراهکننده
هــرروز از دفتر ریاســتجمهوری
آمریکا منتشر میشــوند؛ رسانهها
از ســوی رئیسجمهــور آمریــکا
بهعنوان «دشــمن مــردم» معرفی
میشــوند (اصطالحی که همیشه از
زبان حکومتهــای توتالیتر بیرون
آمده اســت)؛ کاخ ســفید ویدئویی
دستکاریشــده را منتشر میکند،
تا اعتبــار خبرنــگار  CNNرا زیر
ســؤال ببرد؛ ســرویس اطالعاتی
آمریکا به لطف ترامــپ ،اعتبارش از
سخنان والدیمیر پوتین کمتر شده
اســت؛ اتحادیه اروپا از سوی ترامپ
حکومت «وحشی» معرفی میشود،
درحالیکه کیم جونگ اون ،رهبر کره
شــمالی از مقام تهدید علیه بشریت
به «شــخصیت واال منــش» صعود
میکند.
یادم رفت لغو برنامه اخیر ترامپ
به بهانه باران را بگویم ،برنامه بازدید
از قبرستان ســربازان آمریکایی در
فرانسه ،در صدمین سال پایان جنگ
جهانی اول .همه میدانیم که ترامپ
از باران متنفر است ،چراکه موهایش
زیر باران خراب میشود .مهم نیست
که دو هــزار و  250آمریکایی در این
گورســتان خوابیدهاند و جانشان را
دور از وطن ازدستدادهاند .همچنین
همه میدانند که ترامپ در طول دو

چینیکهحاالرهبر
انرژیهای تجدید پذیر
است ،پیشرفت پایدار و
بیوقفهای داشته است.
در اروپا ،از یونان گرفته تا
صربستان،چینپیگیر
مدل آفریقایی خود است:
آنچهمیتواندمنابعو
زیرساختها را کنترل کند،
بخریم

سال ریاستجمهوری خود هیچوقت
از ارتش آمریکا در افغانستان بازدید
نکرد و نه حتی از هیچ ارتش دیگری
در هیچ میدان جنگی .ترســوی مو
قرمزی ،پشتش را به جسد آمریکا کرد
و رفت .این نماد ناسیونالیسم ترامپ
است؛ باور هرجومرج گونه از شعارهای
نامتجانــس و انحرافــات اخالقی؛
شیجینپینگ ،رئیسجمهور چین
راه را برای حاکمیت بر جان آدمیان
باز میکند و ترامپ میگوید :شــاید
یک روز ما هــم ایــن کار را کردیم.
شــاید حرفش فقط یک جوک بود،
اما درواقع پنجرهای به حقایق امروز
جهان بود.
دموکراتهایمقصر
ترامپ البته چندان متفاوت از این
تفکر نیســت .اقدامات او که منجر به
گسترش خشم در آمریکا شده است،
بر کسی پوشــیده نیست .دستکم
گرفتــن او مطمئنتریــن راه برای
دموکراتها است تا ریاستجمهوری
وی تا سال 2024را تضمین کنند.
انتخابــات میــا ندوره بــه
دموکراتها ،پیروزی قابلتوجهی در
مجلس نمایندگان اعطا کرد و حداقل
 37کرســی را از آن خود کردند .حاال
رئیسجمهــور در اقدامات آتی خود
محدودتر شده اســت .حمالت او به
مهاجران و توهینهای آشکارش به
زنان ،در حاشــیه و بیرون شهرهای
آمریکا ،برایش گران تمام شد .بیشتر
آمریکاییهای نجیــب ،عوامفریبی
را دوســت ندارند .امــا همچنان راه
ترامپ برای انتخابات  2020باز است.
جمهوریخواهان یا بهتــر بگوییم
حزب فعلی ترامپ ،همچنان مجلس
ســنا را در تســخیر دارند و اخیرا ً با
دوباره شــماری آرا ،دو کرسی دیگر
هم به دست آوردند؛ آنها در فلوریدا،
یکــی از حیاتیتریــن حوزههــای
انتخاباتی ریاســتجمهوری کشور
برتری دارند.
یک دهه بعــد از بحران اقتصادی
ســال  ،2008عناد بــا برترینهای
قدرت،کهازفاجعهآنسال،جانسالم
به دربردند و عصبانیت از عدم برابری
رو به فزونی ،به موج ناسیونالیســم
افراطی در سرتاسر جهان دامن زده
اســت .انتخاب ژائیر بولســونارو در
انتخابات ریاستجمهوری در برزیل
یکی از بارزترین و تازهترین نمونههای
این موج است .موجی که ترامپ را نیز
بر سر کار آورد.
اعتراضات برجسته جلیقه زردها
در فرانســه ،بازتاب عصبانیت علیه

درگیری ایاالتمتحده
و چین بر سر تجارت
ناعادالنه ،در جریان اجالس
همکاریهایاقتصادی
آسیا  -اقیانوسیه آنقدر
شدید بود که درنهایت
هیچبیانیهایمنتشرنشد،
اتفاقی که در تاریخ این
اجالس بیسابقه بود
تخریــب و تحریف جوامــع به نفع
ثروتمندان اســت .در مجارســتان،
جامعهای که در زمان بیرون آمدن از
جماهیر شوروی ،تشنه آزادی لندن
و پاریس بود ،با روی کار آمدن ویکتور
اوربان ،نخستوزیر لهستان به مکانی
تبدیل شده که خانواده ،کلیسا ،ملت و
برداشت سنتی از ازدواج و جنسیت
روبهزوال اســت .اوربان درواقع مدل
جدیدی از دموکراســی غیر لیبرال
برای اروپا است .جنگ وی با امانوئل
ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه بر سر
تغییرات ایدئولوژیک چــه بریتانیا
در ســال  2019به برگزیت برسد یا
نه ،جهت اتحادیه اروپا را مشــخص
میکند.
برگزیتنشانبربریت
اثبات شــده که تصمیــم برای
برگزیــت ،نوعی از جنون اســت که
همچنان ادامه دارد .همچون انتخاب
ترامپ ،رأی به خروج از اتحادیه اروپا،
عالمت عطــش برای اختــال با هر
بهایی است.
دموکراســی لیبرال  25ســال
پسازآنکه تعالی قطعی آن مطمئن
به نظر میرســید ،بسیار آسیبپذیر
شده اســت .تجارت آزاد مورد حمله
قرارگرفتــه اســت ،همانطور که
مهاجــرت و درنتیجه حقوق بشــر
(چیزی کــه ترامپ هیــچ ادعایی
نمیتواند راجع به آن داشته باشد).
رکود بلندمدت در دستمزد قشر
کارگروطبقهمتوسطدرکناراحساس
بیگانگی از فرهنگ کالنشــهری،
منجر به شکست جوامع شده است.
در ایاالتمتحده حتی کلمه صداقت
دیگر معنــای توافق شــده را ندارد.
دموکراتهــا معنای آن را همســو
شدن با حقایق میدانند ،درحالیکه
در دنیــای ترامــپ ،صداقت معنای
بیان همهچیز همانطور که هســت
میدهــد؛ با چنیــن اســتداللی،
هــواداران وی ،ترامپ را صادقترین

رئیسجمهور تاریخ میدانند.
وقتی که هیچ معنای مشــترکی
وجود ندارد و با فشــار شــبکههای
اجتماعــی بــرای تقابــل ،ظرفیت
دموکراسیهای غربی برای رسیدن
به مصالحهای که بر اساس آن تاکنون
پیشــرفت حاصل شــده ،تضعیف
شده اســت .در زندگی اگر شما 70
درصد ازآنچه میخواهید به دســت
بیاورید ،بهاحتمال بســیار احساس
رضایت میکنیــد؛ اما امــروز هیچ
سیاســتمدار آمریکایی نمیبینید
که بگوید :من فقــط  70درصد آنچه
را که میخواســتم به دست آوردم،
اما درهرحــال به نفع پیشــرفت در
انتخابات شرکت میکنم.
چین که گام در مسیر خودکامگی
بیشــتری با رهبری شــی گذاشته
است ،چنین نگرانیهایی ندارد .آنها
برنامههای خــود را میچینند ،اجرا
میکنند و روبهجلو میروند .در چند
دهه اخیر  800میلیون انسان را از فقر
بیرونکشیدهاند.چرابایدبهخودشان
شککنند؟پکنحاالخودراجایگزین
بالمنازع برای مدل دموکراسی لیبرال
میداند .ترامپ برای پکن خوش یمن
بوده است .سیاســت تضعیف شده
داخلی آمریکا ،ریزش اقتدار اخالقی
آمریکا ،رد شراکت بینالمللی موسوم
به ترانس-پاســفیک از سوی ترامپ
و ترک قرارداد اقلیم پاریس ،همه به
نفع چین بوده ،چینی که حاال رهبر
انرژیهای تجدید پذیر دنیا اســت.
پیشرفت این کشور پایدار و بیوقفه
بوده است .در اروپا ،از یونان گرفته تا
صربستان،چینپیگیرمدلآفریقایی
خود اســت :آنچه میتوانــد منابع و
زیرساختها را کنترل کند ،بخریم.
ترامپ ،چوپان دروغگو
ترامپ جنگ تجــاری را انتخاب
کرد و چند دلیل منطقی هم داشت،
اما ناتوانی او در تأمین یک سیاســت
ژئواستراتژیک منسجم برای مقابله
با چین ،منجر به آن شــده است که
جنگ تعرفــهای او با چیــن ،جزئی
از کجخلقیهای وی به شــمار رود.
تحســین عجیب و غریب او درمورد
کیم جونگ اون نیز بــه چین قدرت
داده است .ترامپ در مقابل او ضعف
نشان داده است و به او امتیاز میدهد
و در مقابل چیزی دریافت نمیکند.
حتی خروج نیروهــای آمریکایی از
شــبهجزیره کره چندان دور از ذهن
نیست .این اقدام بســیار برای چین
خوشایند خواهد بود.
بســت و توســعه چین با رهبری

شــی و غیرقابل پیشبینــی بودن
کره شــمالی ،شرق آســیا را اشباع
از تنشهایــی میکند کــه اروپا در
جریان جنگ سرد با آنها روبرو بود.
درگیری بیــن ایاالتمتحده و چین
بر ســر تجارت ناعادالنه ،در جریان
اجــاس همکاریهــای اقتصادی
آسیا-اقیانوســیه آنقدر شدید بود
که درنهایت هیچ بیانیهای منتشــر
نشد ،اتفاقی که در تاریخ این اجالس
بیســابقه بود .بااینحال این اعتقاد
وجود دارد که کشش چین برای ثبات
منطقهای و جهانی بهمنظور تکمیل
توسعه تا ســال  ،2050شامل حال
تقابل آن با آمریکا بــدون درگیری
نظامی میشود.
باوجــود اســتفاده جوامــع
اقتدارگرایی همچون چین و روسیه
از تکنولوژی ،چنین محدودیتهایی
علیه جنگ احتماالً با فناوری تقویت
میشــود .ما در دنیای نیمه اول قرن
بیستم واقع نشدهایم.
ترامپ و دیگر ناسیونالیســتها
از روشهــای فاشیســتی متفاوتی
ازجمله،منزویکردن،بیگانههراسی،
اسطورهسازی ناسیونالیست و ترویج
ناسیونالیســم ،بهــره بردهانــد ،اما
نیروهای خواهان جوامع باز ،بســیار
قویتــر از یک قرن پیش هســتند.
درست است که دیوارها در هرجایی
بــاال میروند و چین نشــانداده که
میتواند اینترنــت را کنترل کند ،اما
گســترش ایدهها و ایدهآلگرایی را
نمیتوان سرکوب کرد؛ حتی باوجود
وحشــتناکترین رئیسجمهور در
آمریــکا ،نمیتوان دنیــا را به پرتگاه
انداخت و این امید قرن  21اســت؛
امید نه در عقدههای ترامپ ،بلکه در
روحیات مردم و شبکهها نهفته است.
رســانهها محدودیتهایــی را
برای ترامــپ قائل شــدهاند .حمله او
بــه نهادهای آمریکایی و رســانههای
برجسته منجر به توســعه آگاهی در
مــورد نیاز بــه ژورنالیســم تحقیقی
شــده اســت؛ اما این کار هزینه دارد.
خوشبختانه حاال رســانههای آنالین
همه فروشی شدهاند و این خبر خوبی
است .خبر بد این اســت که ترامپ از
اصطالح«اخبارجعلی»علیهرسانهها
استفاده کرده است و درواقع با این کار
هجمه علیه رسانه را آزاد و توجیهپذیر
کردهاستکهنمونهآنرامیتوانقتل
جمال خاشقجی بر شمرد.
در مقابل دموکراتها نباید تمرکز
خود را از دست دهند .رئیسجمهور
هر کاری انجام میدهد که انتخابات
 2020را از آن خود کند؛ علم کردن
«کاروان»ها در مرز آمریکا برای ایجاد
دلهره در دل مردم آمریکا برای رأی
ی آخرین فریبــکاری او و
دادن به و 
شاید سادهترین آن به شمار میرود.
آمریکا شــاید از آمریــکای ترامپ
چهار ســاله نجات یابد ،اما نجات آن
پس از هشت ســال ،سختتر به نظر
میرسد .شکست جمهوریخواهان
کار تماموقت میخواهد ،این کار برای
بشریت مهم است ،چراکه چین آزادی
را اولویت دوم جهان میداند.

