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محبوبه ولی

برای ســال 2021، بودجه سازمان 
ملل متحد کمی بیــش از 3.2 میلیارد 
دالر تصویب شده است. مجمع عمومی 
سازمان ملل پس از تصویب، این بودجه 
را به کشورها ابالغ می کند. براساس تولید 
ناخالص ملی کشورها، سهم هر کشور 
برای تامین این بودجه تعیین می شود. 
بنابراین بیشترین بار بودجه سازمان ملل 
بر دوش کشورهای پیشرفته و صنعتی 
است که سهم باالترین تولید ناخالص 

ملی را دارند. 
با همین معیار اســت کــه ایاالت 
متحده آمریکا با ســهم 22 درصدی و 
پس از آن چین با سهم 12 درصدی دو 
کشوری هستند که بیشترین رقم برای 
حق عضویت در ســازمان ملل را باید 

بپردازند. 
در این میان کشــورهای کوچک 
و جهان سومی، ســهم ناچیزی از این 
بودجه را می پردازند. اما به هر حال همین 
سهم ناچیز به آنها به عنوان جزئی از نظام 
بین الملل رســمیت می بخشد و این 

امکان را به آنها می دهد که »حق رأی« 
داشته باشند.  در واقع از آن جایی که پول 
قدرت غیرقابل انکاری در جهان امروز 
پیدا کرده، حق رأی در سازمان ملل هم 
پولی است. کشورهای فقیر به دلیل عدم 
تمکن مالی، مبلغ بسیار پایینی از بودجه 
مصوب سازمان ملل را باید بپردازند اما 
آنها معموال به دلیل فقــر، از پرداخت 

همان مقدار هم عاجز هستند. 
از این روست که نام آنها معموال در 
میان کشورهایی است که »حق رأی« 
ندارند، چون »پــول« ندارند. ماده 19 
منشور ســازمان ملل، مقرر کرده هر 
عضوی که بدهی اش بیش از دو ســال 
انباشه شــود، حق رأی خود در مجمع 
عمومی سازمان ملل را از دست می دهد. 

 بیشترین بدهی 
مربوط به ایران است

ژانویه 2020، سازمان ملل اعالم کرد 
که 11 کشور از جمله آفریقای مرکزی، 
جزایر کومور، گامبیا، لبنان، لیســتو، 
سائوتومه و پرنسیپ، سومالی، سورینام، 
تونگا، ونزوئال و یمن سهم مالی خود را 
پرداخت نکرده اند و تا اطالع ثانوی حق 

رأی در مجمع عمومی را ندارند. 
شماری از این کشورها عالوه بر فقر، 
درگیر جنگ داخلی هم هســتند. نام 
برخی از آنها در لیست امسال هم تکرار 
شده است. هفته گذشته آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل در نامه ای به ولکان 
بوزکر، رئیس دوره مجمع عمومی این 
سازمان خواست که 10 کشور به دلیل 
افزایش بدهی خــود در حق عضویت 
ســاالنه از حق رأی در مجمع عمومی 
محروم شوند. مدت این محرومیت دو 

سال اعالم شده است.
نــام کومــور، آفریقــای جنوبی و 
سائوتومه و پرنسیپ دوباره تکرار شده 
است. لیبی، سومالی، سودان جنوبی، 
نیجر، کنگو و زیمبابوه هم به آنها اضافه 
شده است. نکته جالب اما حضور ایران 
در این لیست است؛ حضور ایران در میان 
کشورهای فقیر آفریقایی و کشورهای 

درگیر جنگ. 
گوترش در نامه اش نوشته که ایران 
در میان این کشورها بیشترین بدهی را 
دارد که 16 میلیون و 251 هزار و 298 
دالر است. کمترین بدهی نیز مربوط به 

نیجر و هفت هزار دالر است. این بدهی 
ظاهرا طی دو سال انباشته شده است؛ 
یعنی دقیقا همان دو ســالی که ایران 

تحت تحریم است. 
خطر دستُبرد

مــاده 19 که ســلب حــق رأی از 
کشورهای بدهکار را پیش بینی کرده، 
در عین حال این تبصره را گذاشته که 
کشورهای عضو در صورتی که بتوانند 
ثابت کنند به دلیل وقــوع رخدادهای 
خارج از کنترل تــوان پرداخت بدهی 

خود را ندارند، مشمول معافیت موقت 
از اجرای ماده 19 خواهند شد. 

ایران اما به رغم تحریم ها و گرفتاری 
در یک جنگ اقتصادی و فشــار کرونا، 
تاکنون که مشمول این معافیت نشده 
است. روز یکشــنبه پس از اعالم قرار 
گرفتن نام ایران در فهرست بدهکاران به 
سازمان ملل و موضوع از دست دادن حق 
رأی، از گفته های ســعید خطیب زاده، 
ســخنگوی وزارت خارجــه این طور 
برآمد که ظاهرا دلیل اصلی بدهی ایران، 

بی اعتمادی به آمریکاست. 
کمتــر از دو هفتــه پیش بــود که 
خبر آمد آمریکا هفــت میلیون دالر از 
دارایی های ایران در امــارات را به نفع 

قربانیان تروریسم توقیف کرده است. 
حاال ســعید خطیب زاده می گوید: 
»جمهوری اســالمی ایران اصرار دارد 
که به خاطر تعدیات قبلــی آمریکا به 
دارایی های بین المللی ایران، سازمان 
ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان 
از طریــق »بانک واســطه« آمریکایی 
استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت 

مسیر انتقال را تضمین کند.«
او بــه مســدود شــدن کانال های 
انتقال منابع مالی توسط آمریکا اشاره و 
تصریح کرده که ایران از مدت ها پیش با 
خزانه داری سازمان ملل در مورد معرفی 

یک کانال امن تماس داشته است.
بن بست سئول

ایران سال 2019 موافقت سازمان 
ملل را بــرای اینکه بدهی خــود با ارز 
دیگری غیر از دالر آمریکا پرداخت کند، 
جلب کرد. در آن زمان قصد داشت که 
این بدهی را از منابع مســدود شده در 
دیگر کشورها پرداخت کند که یکی از 
مهمترین آنها پولی اســت که ایران در 

کره جنوبی دارد. 
ماجرای پول های بلوکه شده ایران 
در کــره جنوبی طی روزهــای اخیر با 
توقیف کشتی کره جنوبی توسط سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، به جاهای 
باریکی کشیده شــد؛ تا جایی که کره 
جنوبی اعالم کرد یــک واحد مبارزه با 
»دزدان دریایــی« را بــه منطقه اعزام 

کرده است! دیپلمات های سئول آمدند 
و رفتند و ایــران مصرانه بر موضع خود 
برای گرفتــن پول از کره پای فشــرد؛ 
اما همچنان این جنجال هــا و رفت و 
آمدها منجر به اســترداد پول به ایران 

نشده است. 
سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه 
درباره بدهی ایران به ســازمان ملل به 
همین موضوع اشــاره کرد و گفت که 
آخرین پیشنهاد ایران درباره تادیه این 
بدهی، استفاده از منابع مسدود شده در 
کره جنوبی توسط سازمان ملل و با مجوز 

بانک مرکزی بوده است. 
او ادامه داد که این موضوع توســط 
دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره 
و هماهنگی های الزم است. شاید ایران 
امید دارد که بن بســت ایجاد شده در 
بازپس گیری پول های بلوکه شده در کره 
را از طریق سازمان ملل باز کند؛ هرچند 
که نفوذ ایاالت متحده در سازمان ملل 
می تواند مانع بزرگی بر ســر راه تحقق 

چنین امری باشد. 
اما در پاسخی دقیق تر به اینکه چرا 
ایران سهم خود از بودجه سازمان ملل را 
پرداخت نکرده، باید گفت به نظر می رسد 
ایران نمی تواند بپذیرد بخشی از بودجه 
مهمترین ســازمان نظم بین الملل را 
بپردازد؛ در حالی که این ســازمان در 
قبال دستبردهایی که به اموال ایران زده 

می شود، سکوت می کند!

چگونه ایران مشمول ماده 19 منشور سازمان ملل شد؟

تعلیق حق رأی ایران وآفریقایی های »فقیر«

خبر

اعتمادآنالین نوشــت: منصور حقیقت پور گفت : اعضای 
جبهه پایداری چند وزارتخانه دولت سیزدهم را طلب خواهند 
کرد و همچنین برنامه شــان این خواهد بود کــه در صورت 
رئیس جمهور شــدن قالیباف، مقدمات رئیس مجلس شدن 

سعید جلیلی را فراهم کنند.
انتخابات ریاســت جمهوری در حالی حدود 5 ماه دیگر 
برگزار می شــود که اصالح طلبان نومیدانه به این اتفاق مهم 
نگاه می اندازند. اصولگرایان هم با وجود اینکه هیچ نگرانی ای 
بابت رد صالحیت گزینه هایشان از ســوی شورای نگهبان 
ندارند، مثل همیشه با پدیده ای به نام »چنددستگی« مواجه 
هستند. در این میان جبهه پایداری پس از مرگ محمدتقی 

مصباح یزدی در تالش اســت تا نقش ویــژه ای در اردوگاه 
اصولگرایی ایفا کند.

منصور حقیقت پور، فعال سیاســی اصولگرا، گفت: جبهه 
پایداری  به هر حــال یکــی از گروه های سیاســی فعال در 
سیاست ایران است و به همین دلیل بعید است فوت آیت اهلل 
مصباح خللی در برنامه هایشــان ایجاد کند. در واقع پایداری  
کمافی الســابق تحرکات شــان را ادامه می دهنــد و یکی از 
گروه هایی هستند که بجد در انتخابات 1۴00 حضور خواهند 

داشت.
نماینــده ادوار مجلس در ادامه گفت: اعضــای پایداری تا 
اردیبهشت ماه به دنبال فرد مســتقل خودشان هستند تا او را 

به عنوان کاندیدای ریاســت جمهوری در معرض رأی مردم 
قرار دهند. اما احتمــاالً در هفته های منتهی بــه انتخابات با 
اصولگرایان توافق خواهند کرد؛ به عنوان مثال چند وزراتخانه 
دولت سیزدهم را طلب خواهند کرد و همچنین برنامه شان این 
خواهد بود که در صورت رئیس جمهور شدن قالیباف، مقدمات 

رئیس مجلس شدن سعید جلیلی را فراهم کنند.
او توضیح داد: البته از آنجا که تلقی عمومی این اســت که 
مشارکت احتماالً پایین خواهد بود، شاید تصمیم هایی دیگر 
اتخاذ شود. بنده توصیه ام به اصالح طلبان این است که با یک 
کاندیدای وزن دار وارد عرصه انتخابات شــوند تا از این طریق 
شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی باشیم. 

این مهم زمانی محقق می شود که جریان اصالحات بهانه رد 
صالحیت را کنار بگذارد و نیروهای کارآمدش را وارد رقابت های 

انتخاباتی کند.
منصور حقیقت پور در پایان گفت : فضای سیاسی فضایی 
است که همه سلیقه ها باید در آن مشارکتی جدی داشته باشند 

تا بتوانند کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند.

یک فعال سیاسی توضیح داد؛

نقشه جبهه پایداری برای نشاندن سعید جلیلی بر کرسی ریاست  مجلس
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 پیش شرط ایران برای 
مذاکره احتمالی با آمریکا؛ 

باید شرایط را به قبل از دولت 
ترامپ برگردانند

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در 
پاسخ به اینکه آیا دولت پیش شرطی برای مذاکره 
احتمالی با آمریکا در قالب برجام، به این کشــور 
ارائه کرده است، به تســنیم گفت: آن چیزی که 
ما مطرح می کنیم این اســت که باید هر آنچه در 
دولت ترامپ اتفاق افتاده به قبل از دولت ترامپ 
برگردد. ما روی این جدی هســتیم. باید تمامی 
تحریم ها،  انواع و اقســام تحریم های شرکت ها و 
افراد که در این زمینه مــورد تحریم قرار گرفتند 
به قبل از دوره ترامپ برگردد. ما روشن و شفاف 
اعالم کردیم که سیاست ما در دوره جدید، »تعهد 

در برابر تعهد« و »اجرا در برابر اجرا« خواهد بود.
    

آیت اهلل موحدی کرمانی: 
بعید نیست آمریکایی ها با واکسن 
جعلی کرونا مردم ایران را بکشند

آیــت اهلل موحــدی کرمانی، عضــو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در رابطه با علمی بودن 
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ممنوعیت 
خرید واکســن کرونــا از آمریــکا و انگلیس، به 
مهر گفت: خدا می داند اگر ایــن کار انجام گیرد 
]واکســن کرونا از آمریکا و اروپا تهیه شود[ چه 
اتفاقی در کشــور ایران رخ می دهــد. هیچ بعید 
نیست که آمریکایی ها به عنوان خدمت پزشکی، 
واکسن های جعلی را به ایران بفرستند تا پولی از ما 
بگیرند و بعدا یا مردم ما را بیمارتر کنند یا بکشند. 
وی تاکید کــرد: هیچ تردیــدی در علمی بودن 

بیانات مقام معظم رهبری در این قضیه نیست. 
    

رسانه کره ای: 
کره جنوبی واحد ضد دزدان 
دریایی را از تنگه هرمز دور کرد

یــک منبــع دیپلماتیــک کــره جنوبی به 
خبرگزاری یونهاپ گفت که این کشور واحد ضد 
دزدی دریایی خود را که در نزدیکی تنگه هرمز 
فعالیت می کرد، از آبراه دور کرده است تا روحیه 
مثبت قبل از مذاکره با ایــران در مورد نفتکش 
توقیف شــده و ملوانان را تقویــت کند. وی این 
تصمیم را ارسال سیگنالی دوستانه به ایران پیش 

از مذاکرات توصیف کرده است.
    

واکنش علی مطهری به اظهارات حداد عادل: 
حاضرند به قیمت قهر مردم با 

انتخابات، قدرت را به دست بگیرند
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم، 
در صفحه توئیتری خود نوشــت: »عجیب است 
که آقای حداد عادل نگران اســت که با کاهش 
قیمت ارز و بهبود معیشت مردم که نتیجه رفتن 
ترامپ و احتمــال احیای برجام اســت، مردم با 
انتخابات آشــتی کنند و در نتیجــه نامزد مورد 
نظر ایشان رأی نیاورد؛ یعنی حاضرند به قیمت 
قهر اکثر مردم بــا انتخابات قدرت را به دســت 
گیرند.« حدادعادل اخیرا گفته بود که مســلما 
نظام سلطه راضی نیست ما در انتخابات 1۴00 
دولتی از جنس مجلس داشــته باشیم، بنابراین 
بعید نیست که مقداری ارز آزاد کنند و قیمت ارز 

و سکه پایین بیاید.
    

واکنش صدر به خبر رایزنی اش با 
ظریف برای کاندیداتوری 1400

محمد صــدر، عضــو مجمع تشــخیص 
مصلحت در واکنش به اخبــاری در خصوص 
جلسات اخیر با محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجــه و رایزنی با او بــرای کاندیداتوری در 
انتخابات 1۴00 به برنا گفت: ما پنج سال است 
که با دکتر ظریف و اعضای وزارت امور خارجه 
جلســات متعدد داریم اما موضوع هیچ کدام 
از این جلســات انتخاباتی نیست و در رابطه با 
شورای راهبردی و مسائل روز سیاست خارجه 
صحبت می کنیم. وی افــزود: در هیچ بحثی با 
آقای ظریف به موضوعی که با انتخابات 1۴00 

مرتبط باشد ورود نکرده ایم. 
    

تالش هند برای توسعه 
زیرساخت های بندر چابهار

هنــد در حال توســعه زیر ســاخت های 
بندر چابهار اســت. به گزارش ایلنــا به نقل از 
الیومینت، هند دو جرثقیل متحرک  را به بندر 
چابهار واقع در  ایران فرســتاد تا با تقویت زیر 
ســاخت ها در این بندر خدمات حمل و نقل و 
انتقال بار یکپارچه را فراهم کند. این جرثقیل ها 
به بندر رســیده اند و عملکــرد آن ها در حال 

آزمایش و بررسی است.

سعید خطیب زاده می گوید: 
جمهوری اسالمی ایران 

اصرار دارد که به خاطر 
تعدیات قبلی آمریکا به 
دارایی های بین المللی 

ایران، سازمان ملل برای 
انتقال حق عضویت 

کشورمان از طریق »بانک 
واسطه« آمریکایی استفاده 

نکرده و یا این سازمان 
امنیت مسیر انتقال را 

تضمین کند

ایران سال 2019 موافقت 
سازمان ملل برای اینکه 

بدهی خود را با ارز دیگری 
غیر از دالر آمریکا پرداخت 
کند، جلب کرد. اکنون هم از 
تسویه این بدهی با پول های 

بلوکه شده در کره جنوبی 
می گوید اما مذاکرات با 

سئول به بن بست رسیده 
است

الخلیج آنالین نوشت: به نظر می رسد عراق 
به دنبال تحکیم روابط اقتصادی با همسایگان 
عرب خود در زمینه انرژی، علیه ایران است، 
به این دلیل که عراقی هــا از بحران برق رنج 

می برند.
بــه گــزارش »انتخــاب«، در ادامه این 
مطلب آمده است: بر اساس اطالعات رسیده 
به الخلیج آنالیــن، عراق در حال بررســی 
گزینه های متعددی برای تنوع بخشیدن به 
منابع گاز مایع خــود و عدم تکیه کلی بر گاز 
ایرانی است، به این دلیل که مشکالت مالی 
زیادی برای پرداخت بهای این گاز به ایران بر 

سر راه عراق وجود دارد.
از مهمترین این گزینه ها، آن اســت که 
عــراق از گاز قطر برای تامیــن انرژی مورد 

نیز ایســتگاه های برقی در راستای کاستن 
از دوره های قطعی برق شــهروندان عراقی 

استفاده کند.
این اقــدام با حمایت زیاد مــردم عراق و 
رهبران سیاســی این کشــور رو به رو شد، 
که فشــار زیادی به دولــت وارد می کردند 
تا معامــالت دیگــری را در ایــن زمینه با 
دولت هایی غیر از ایران نیز داشــته باشند، 
چرا که تصور می کنند ایــران از این احتیاج 
عراق برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود 

بهره می گیرد.
در 29 دسامبر گذشــته، ایران و عراق در 
مورد از سر گیری صادرات گاز از سوی تهران، 
برای راه اندازی ایستگاه های برقی در عراق، 

توافق کردند.

در این میان، مقتدی صدر، رهبر شــیعه 
که پیروان زیادی در داخل عراق دارد، عامل 
مهمی برای تغییر تصمیمات در این کشور 
محسوب می شــود، از این رو، اخیرا از دولت 
عراق خواسته اســت تا جایگزینی برای گاز 
ایران پیدا کند، به این دلیل که تهران از تامین 
منابع انرژی عراق به دنبال بحران پرداخت 
بها، امتناع کرده بود. این خواسته صدر، روز 
چهارشنبه، 13 ژانویه 2021، از زبان حیدر 
الجابری، مدیر دفتر رسانه ای صدر، طی یک 

نشست مطبوعاتی بیان شد.
یکی از مســئوالن عالی رتبــه در بخش 
برق عراق به الخلیــج آنالین گفت: »عراق از 
سال ها پیش به دنبال یافتن جایگزینی برای 

گاز ایران است، اما تا کنون موفق نبوده ایم.«

این مســئول عراقی که نخواست نامش 
فاش شود، افزود: کمیته های عراقی در حال 
بررســی منابع گازی متعددی هستند، که 
مهمترین آن ها قطر است. ضمن اینکه تالش 
برای تکیه بر گاز قطری امر تازه ای نیست، اما 
این تالش هر بار از سوی عناصری در دولت 
عراق با شکست مواجه شده است. مذاکرات 
با قطر از ســال 2016 شروع شده، قطری ها 
خدمات زیادی در ایــن زمینه ارائه داده اند و 
بیش از آنچه انتظارش را داشتیم با ما همکاری 
کرده اند، اما طرف های با نفوذ در دولت عراق 

این پرونده را بســته اند. این مسئول عراقی 
در گفتگــو با الخلیــج آنالین اظهــار کرد: 
کمیته هایی متشــکل از کارشناسان انرژی 
هستند که وظیفه آن ها ایجاد جایگزینی برای 
گاز ایران، از طریق ساخت ایستگاه دریافت 
گاز در بندری در بصره در جنوب کشور است. 
ما قصد داریــم یک ایســتگاه دریایی برای 
دریافت گاز بسازیم و کمیته های ما مسئول 
بررســی چگونگی دریافت این گاز از طریق 
کشتی هایی هستند که با نیروی بخار حرکت 
می کنند. وی افزود: در حــال حاضر وزارت 
نفت و برق، تصمیم قاطعی برای فراهم کردن 
زیرساخت هایی برای استقبال از کشتی های 
بخار قطری حامل گاز، برای تامین گاز مورد 

نیاز ایستگاه های برق دارند.
سالهاســت که عراق بــا واردات 1200 
مگابایت بــرق، به ایران متکی اســت و این 
عالوه بــر گاز وارداتی از ایــران برای تغذیه 

ایستگاه های برقی است.

الخلیج آنالین: 

عراق می خواهد برای تامین گاز، قطر را جایگزین تهران کند


