با اعالم قدس به عنوان پایتخت اس��رائیل و انتقال
سفارت آمریکا به این شهر ،میخ آخر را بر تابوت
حقوق بین الملل و توجه ب��ه افکار عمومی جهانی
کوبید و راه خود را از کشورهای دیگر جدا کرد.اما
دونالد ترامپ تنها بازیگر یاغی س��ال  2017نبود
که به واس��طه رفتارهای نابهنج��ار در انزوا قرار
گرفت .آنگ سان سوچی رهبر سیاسی میانمار و
برنده جایزه صلح نوبل نیز شخصیت دیگری بود
که به واسطه سکوت معنادارش در مقابل كشتار
و نسل کشی های گس��ترده مسلمانان روهینگیا

در این کش��ور و آواره ش��دن آنها در کشورهای
همس��ایه ،مورد انتقاد گسترده جامعه جهانی قرار
گرفت و جایگاه و منزلت خود را از دست داد.
عدم پایان جنگ بی نتیجه یمن و بویژه ،محاصره
بنادر کلیدی این کشور فقیر عربی توسط ائتالف
عربی به رهبری عربس��تان س��عودی که منجر
ب��ه مرگ و میر روزانه ه��زاران غیر نظامی یمنی
و ش��یوع گس��ترده وبا و س��ایر بیماریها در این
کش��ور ش��د نیز از دیگر حوادث تلخ سال 2017
بود .مرگ علی عبداهلل صالح و پرتاب موشکهای
یمنی به سمت عربستان نیز از دیگر حوادث مهم
بحران یمن بود که معادالت استراتژیک و نظامی
جنگ در این کشور را تا حد زیادی تغییر داد.
س��ال  2017س��ال پایان خالف��ت خودخوانده
داع��ش و انزوای هم��ه گروههای اف��راط گرا و
تروریس��تی در منطقه غرب آسیا نیز بود که البته
نه با کمک ائتالفهای دروغین غربی ،بلکه با همت

و همدلی نیروهای مقاومت و ش��کل گیری مثلث
ایران ،روسیه ،ترکیه ،از صحنه سیاسی کشورهای
د.
منطقه حذف ش 
بدین ترتیب ،س��ال  2017س��ال تقویت دولتهای
ملی در غرب آس��یا در مقابل گروههای افراط گرا
و تروریستی ،به طور کلی و سال قدرت یابی ایران
ب��ه طور خاص بود .در ش��رایطی که کش��ورهای
عربی منطقه با خریدهای گس��ترده تس��لیحاتی از
غرب ،مش��ارکت در جنگ ضد انسانی یمن و باز
کردن باب مناس��بات با رژیم صهیونیستی تا حد
زیادی اعتبار و قدرت نرم خود را از دست دادند،
جمهوری اس�لامی ایران به واس��طه سیاس��تهای
معت��دل و همکاری جویانه ،افزایش مناس��بات با
جامعه جهانی ،مقابله جدی و واقعی با تروریس��م و
تکیه بر توان دفاعی بومی ،به طور همزمان از قدرت
نرم افزاری و سخت افزاری زیادی برخوردار و در
عمل به قدرت برتر و اول منطقه تبدیل شد.
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م��ی تواند مولد بحرانهای امنیتی گس��ترده ای در
د.این هشدارها نشان می دهد که ׳׳بحران
اروپا باش 
امنی��ت׳׳ کماکان حکم بحرانی زیربنایی و مس��تمر
را در معادالت اروپ��ای واحد دارد .این بحران می
تواند در س��ال جدید میالدی ( سال  )۲۰۱۸تحت
تاثیر عوامل مختلف تش��دید شود .به عبارت بهتر،
بح��ران امنیت موضوعی اس��ت ک��ه اروپای واحد
امروز آن را به ش��دت لمس میکند.سیاس��تهای
امنیتی مش��ترک در اروپا نه تنه��ا منجر به بهبود
اوضاع امنیتی در مرزهای ش��نگن و دیگر مرزهای
اروپایی نشده است ،بلکه به نقطه آسیب اطالعاتی
و امنیتی در این مجموعه تبدیل شده است.
در س��الهای اخی��ر ،مدیری��ت امنیتی مش��ترک

کشورهای اروپایی بارها از سوی گروههای ملی گرا
و ضد اروپایی به چالش کشیده شده است.
بی تفاوتی سرویسهای امنیتی اروپا در قبال تقویت
گروهه��ای نژادپرس��ت و ضد مهاج��رت (مانند
جنب��ش پگیدا در آلم��ان) و متعاقب��ًا حمایت این
دس��تگاهها از جریانهای تکفی��ری در منطقه غرب
آسیا منجر به قرار گرفتن اروپای واحد در وضعیت
فعل��ی و مواجه��ه آن ب��ا بحرانهای امنیتی ش��ده
است.نباید فراموش کرد که نهادهای امنیتی اروپا
در سالهای قبل از تشکیل داعش ،حساسیتی نسبت
ب��ه فعالیتهای فکری و تبلیغ��ی گروههای تکفیری
مورد حمایت عربس��تان س��عودی در داخل خاک
خود نداشتند.

از س��وی دیگر ،از س��ال ( ۲۰۱۳زمان شکل گیری
داع��ش) ت��ا کن��ون ،نی��ز حمایتهای تس��لیحاتی
کشورهایی مانند انگلیس ،فرانسه و آلمان از اصلی
ترین حامی گروههای تروریس��تی در منطقه یعنی
عربس��تان س��عودی نقش به س��زایی در استمرار
حی��ات گروههای تروریس��تی در س��وریه و عراق
ت.با این حال ،هم اکنون با نابودی خالفت
داشته اس 
داعش در س��وریه و عراق ،مخاطرات امنیتی ناشی
از بازگشت اتباع اروپایی داعش و دیگر گروههای
تروریستی به خاک اروپا ملموس تر است.
در ه��ر حال غ��رب در حوزه بحرانه��ای امنیتی با
ساختار ناهمگونی مواجه شده که خود در ایجاد آن
نقش داشته است.

ارنست همينگوي

با انحصارگرايي يکي از اعضاي ش��وراي امنيت در
بهره گيري از حق وتو ش��ناخته ميش��ود .آخرين
باري که از اين قدرت استفاده شد به هفته گذشته
باز ميگردد ،زماني که مجمع عمومي قطعنامهاي
را تصويب کرد که عينًا ش��بيه به قطعنامهاي بود
که سه روز پيش از آن مورد حمايت تمام چهارده
عضو ش��وراي امنيت قرار گرفته ب��ود ،اما اياالت
متحده آن را وتو کرده بود .اين قطعنامه پاس��خي
بيانيه شناس��ايي بيت المق��دس به عنوان
ب��ود به ّ
پايتخت اس��رائيل توسط دولت ترامپ و همچنين
انتقال سفارت آمريكا به آن.
راي گيري در مجم��ع عمومي با راي مثبت 128
کش��ور 9 ،راي مخالف و غيبت  35کش��ور همراه
بود .تنها آراي ׳׳نه׳׳ ،بجز آمريكا و اسرائيل ،متعلق
به کش��ورهاي بس��يار کوچک اقيانوس آرام بود
ک��ه اياالت متح��ده هر موقع مي��زان حمايتها کم
اس��ت روي آنها حس��اب ميکند :جزاير مارشال،
ميکرونزي ،نائرو و پاالئو ب��ود ،همچنين گواتماال،
هندوراس و توگو.
متح��دان اصلي آمريكا ،فرانس��ه ،بريتانيا و آلمان

در ميان کش��ورهايي قرار داش��تند که راي مثبت
دادند.چنين پشتيباني قدرتمندي حتي با توجه به
تهديدات و قلدريهاي آمريكا مناس��ب بود و جاي
ش��گفتي نداش��ت .به جاي آن از اعضا ميخواهد
ت��ا با قطعنامههاي ش��وراي امني��ت در خصوص
بي��ت المق��دس و شناس��ايي دوب��اره وضعيت و
حکمراني ش��هري که ب��ر اس��اس قطعنامههاي
ش��وراي امنيت ميبايس��ت سرنوشتش از طريق
د.
خط مذاکرات مشخص شود ،همراه باشن 
در مي��ان حقاي��ق بزرگي ک��ه در اقدام س��ازمان
ملل مستتر اس��ت ميتوان به احساس بينالمللي
براي تحقق عدالت و انصاف اش��اره کرد .بسياري

از کش��ورها ش��يوه برخ��ورد دولت اس��رائيل با
فلسطينيها و رويکرد دولت ترامپ براي البي در
خص��وص اين قطعنامه را طرد کردند.تهديدات و
قلدريهاي نماينده آمريکا در س��ازمان ملل کاري
از پي��ش نبرد .تاکتيکهاي خ��ام و ناپخته از جمله
لفّاظيهاي نيکي هيلي مبني بر ׳׳يادداش��ت اس��م
کش��ورها׳׳ و گزافه گوييهاي ترامپ در خصوص
قطع کمکهاي آمريكا هم تاثيري نداش��ت .اردن و
مصر دو کش��ور عربي هس��تند که بعد از اسرائيل
بيش��ترين کمکهاي مال��ي را از آمري��كا دريافت
ميکنند ،اما به قطعنامه مجمع عمومي راي مثبت
دادند .خامي بيش از حد تاکتيک هيلي و اهانتي که
قلدريها متوجه کش��ورها ميکرد ،احتماال باعث
د.
شد اين تاکتيک نتيجه معکوس ده 
از هم��ه مهمتر ،نتيجه راي گي��ري توضيح مبرهن
ديگري بود مبني بر اينکه آمريكا براي مجبور کردن
جهان از آن چيزي که ناسيوناليس��تهاي آمريکايي
تصور ميکنند کمتر اس��ت .سياستها و لفاظيهاي
ترامپ باعث شده است که اعتماد جامعه جهاني به
آمريكا به درجات پايين تري سقوط کند.

