ايران و جهان
٭ رهب��ر معظ��م انق�لاب در دي��دار با ش��ماري از
خانوادههاي معظم شهيدان:
دش��منان با ابزار پول ،س�لاح ،سياس��ت و دستگاه
امنيتي عليه نظام اسالمي همپيمان شدهاند
٭روحانيرئيسجمهور،درجمعروسايكميسيونهاي
تخصص��ي مجلس :فضا براي نقد و اعتراض قانونمند،
بايد بازتر شود
٭ جهانگيري ،معاون اول رئيسجمهوري :در مبارزه
با فساد هيچ خط قرمزي وجود ندارد
٭ كره ش��مالي از جديدترين س�لاح خود ׳׳موش��ك
بالستيك يخي׳׳ رونمايي كرد
٭ بن سلمان وليعهد عربستان ،پس ازاصابت موشك
به ׳׳نجران׳׳ نشست فوق العاده تشكيل داد
٭ روس��يه ب��ااعمالتحريمهايجدي��دعليهايراناز
سوي آمريكا و با تغيير شرايط برجام مخالفت كرد
٭ وزارت عل��وم 83 :درص��د داوطلبان بدون كنكور
وارد دانشگاه ميشوند
٭ آخوندي وزير راه و شهرس��ازي :نظام مهندس��ي و
كنترل ساختمان با معضالت جدي روبروست
٭ س��قف معافيت مالياتي ب��راي كارمندان و اصناف
افزايش يافت
٭ ذخيره برف در كشوربه صفر رسيد
٭ س��خنگوي كميس��يون تلفيق :آب ،برق و گاز سال
آينده گران نميشود
٭ دكتر صالحي وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي :دوره
رسانههاي يك طرفه به پايان رسيده است
٭مكرونرئيسجمهورفرانسه:امكانپيوستنتركيه
به اتحاديه اروپا وجود ندارد
٭ نيروي گارد س��لطنتي عربس��تان به بازداشت 11
ش��اهزاده معترض سعودي مقابل كاخ ׳׳قصر الحكم׳׳
اعتراف كرد
٭ وزي��ر خارجه عربس��تان :به محض ح��ل منازعه
فلسطين ،اسرائيل را به رسميت خواهيم شناخت
٭ ارتش س��وريه ،مناط��ق جديدي را در حومه ادلب
آزاد كرد
٭ اسالم آباد :آمريكا به پاكستان خيانت كرد
٭ روسيه حمله نظامي عليه ناتو را شبيهسازي كرد
٭ريشسفيدمشهورداعشكهدستوراعدام،سربريدن
وسنگسارقربانيان راصادرميكرد دستگيرشد
٭ كره ش��مالي با پيش��نهاد س��ئول ،گف��ت و گوهاي
دوجانبه را آغاز كرد
٭ ترامپ مغز متفكر اخراجي خود را بيعقل خواند
٭ آمريكا كمكهاي امنيتي به پاكستان را قطع كرد
٭ موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در
اقدامي كم سابقه به ديدار رهبران كوبا رفت
٭ مجلس از پيش��نهادتعطيلي زمس��تاني مدارس در
مناطق سردسير استقبال نكرد
٭ اقلي��م كردس��تان عراق از پاي��ان قريب الوقوع
تنشها با بغداد خبر داد
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از جهان سياست
رضا كيان

شکست آمريکا در شوراي امنيت

وقتي در ژوئن  1950کره ش��مالي با حمله به کره
جنوبي ،جنگ کره راكليد زد ،به لطف غيبت اتحاد
جماهير ش��وروي در جلس��ه راي گيري ش��وراي
امنيت ،س��ازمان ملل پرچمدار پاس��خ نظامي به
کره شمالي شد .شوروي در اعتراض به اين ماجرا
که کرس��ي چين به کمونيستهاي مائو تسه دونگ
که اکتب��ر قبل در جنگ داخلي چين پيروز ش��ده
بودند ،تعلق نگرفته ،حضور در جلس��ات ش��وراي
امنيت س��ازمان ملل را تحريم کرده بود .در حالي
که وتوي ش��وروي در ميان نبود ،ش��وراي امنيت
به س��رعت قطعنامه الزم براي حمل��ه نظامي به
رهب��ري آمريكا براي مقابله با تجاوز کره ش��مالي
را تصويب کرد.روس��ها به اين نتيجه رسيدند که
مش��اجره ش��ان مبني بر اينکه عدم حضور يکي از
اعض��اي دائم ش��وراي امنيت ميبايس��ت باعث

تعطيل��ي راي گيري در ش��ورا ش��ود راه به جايي
نخواهد برد .ش��وروي پشت کرسي خود بازگشت
و ش��روع به وتوي قطعنامههاي ديگ��ر عليه کره
کرد.ديپلماته��اي آمريكاي��ي ب��ه رهب��ري دين
اچس��ون ،وزير امور خارجه ،هياته��اي نمايندگي
ديگر کشورها در سازمان ملل را ترغيب کردند تا
مجمع عمومي داشته باشند ،جايي که وتويي در کار
نخواهد بود ،و در مسائلي که شوراي امنيت قادر به
اقدام نيست ادعاي قدرت کند .اين ادعاي قدرت
مش��هور به ׳׳اتحاد براي صلح׳׳ نوامبر  1950در
مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد.
مجمع عمومي به سختي از اين قدرت خود استفاده
کرده چرا که شناسايي مسئوليتهايي که در منشور
س��ازمان ملل مشخص ش��ده کار دشواري است.
اي��ن قدرت به عنوان آخري��ن راه حل در مواجهه

بحران امنیت در اروپا

مقابل حمالت تروریستی احتمالی خبر داده است.
الزم به ذکر است که بر اساس قانون جدید مقابله با
تروریسم که از سوی دولت امانوئل مکرون طراحی
ش��ده است ،قدرت و اختیارات پلیس فرانسه برای
ت.
مقابله با تهدیدات امنیتی افزایش یافته اس 
مقام��ات آلمانی نیز صراحت��ا در خصوص احتمال
وقوع حمالت تروریس��تی در ای��االت مختلف این
کش��ور هش��دار دادهاند .بازگش��ت احتمالی اتباع
تکفی��ری کش��ورهای اروپایی از س��وریه و عراق،
ای��ن رون��د را تش��دید کرده اس��ت .ضم��ن آنکه
خط��ر جریانهای راس��ت افراطی در کش��ورهای
مختل��ف اروپای��ی و تحری��ک ه��واداران آنها که
معموال گروههای نژادپرس��ت را ش��امل می شوند

با آغاز برگزاری جش��نهای س��ال ن��وی میالدی در
کشورهای اروپایی ،اکثر کش��ورهای عضو اتحادیه
اروپ��ا به لحاظ امنیت��ی در وضعیت آماده باش کامل
ق��رار داش��تند اگرچه ق��اره اروپا در س��ال ۲۰۱۷
میالدی نس��بت به س��ال  ،۲۰۱۶کمت��ر در معرض
حمالت تروریستی گروههای تکفیری مانند داعش
قرار داش��ته اس��ت ،ام��ا همچنان مخاط��رات بالقوه
امنیتی در کش��ورهایی مانند فرانسه و آلمان به قوت
خود باقی است.

در این میان ،دولت فرانس��ه از استقرار حدود ۱۰۰
هزار نیروی امنیتی برای حفاظت از شهروندان در

جهان در  2017چگونه بود
همزمان با ش��روع س��ال نو میالدی ،عرصه مناس��بات
بین المللی اندکی از چهره خش��ن و غیر انس��انی خود
فاصل��ه گرفت��ه ،موجی از ش��ادی و پیامه��ای تبریک
بین مردم و س��ران کش��ورهای مختل��ف رد و بدل می
ش��ود و محتوای انسان دوس��تانه پیام مقامات مذهبی
و سیاس��ی ،کورسوی امیدی برای تغییر وضعیت فعلی
روابط بین الملل ایجاد کرده اس��ت .پاپ فرانس��یس،

رهبر مس��یحیان کاتولیک جهان ،در س��خنرانی خود
ویژه ش��ب پیش از کریس��مس ،از مردم دنیا خواست
که گرفتاری میلیونها انسانی را که از ׳׳وطن خود رانده
ش��ده اند׳׳ فراموش نکنن��د .او از بیش از یک میلیارد و
 ۲۰۰میلیون کاتولیک در سراس��ر جهان خواست که
׳׳مهاجران خارجی׳׳ در سراسر دنیا را به گرمی بپذیرند
و با آنها رفتار دوستانه و انسانی داشته باشند.

سال  ،2017سال عجایب بسیار بود؛ سالی که در
آن دونال��د ترامپ بی تجربه ،خودخواه و ملی گرا
در آمريكا به ریاس��ت جمهوری رسید و تحوالت
جهانی را هر چه بیشتر به سمت خودکامگی و عدم
همکاری های بینالمللی سوق داد .او با رویکردی
نژاد پرستانه و البته بیشتر اسالم هراسانه ،درهای
آمری��کا را ب��ه روی م��ردم جه��ان و بخصوص

شهروندان کشورهای اسالمی بست ،کشورش را
از سازمان علمی فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و نیز
توافقنامه اقلیمی پاریس خارج کرد و تمام تالشش
را به کار بس��ت تا بزرگترین دستاورد دیپلماسی
بین المللی یعنی برجام را بی اثر کند .اولویت منافع
آمریکا و متحدش اسرائیل برای ترامپ به همین
جا ختم نشد و در واپسین روزهای سال  2017نیز

