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مشارکت دیپلمات های ایرانی در نشست جده
خبرگزاری فرانســه اعالم کرد که دیپلمات های ایرانی پس از شــش سال 

وقفه در نشست سازمان همکاری اسالمی در عربستان شرکت می کنند.
براســاس این گزارش ، دیپلمات های ایرانی بــرای اولین بار پس از توقف 
فعالیت های این کشور در سازمان همکاری اسالمی در سال ۲۰۱۶ ، در نشست 

این سازمان در شهر جده عربستان مشارکت می کنند.
با اعزام ســه دیپلمات ایرانی به عربســتان، نمایندگی ایران نزد ســازمان 
همــکاری اســالمی فعالیت مجدد خود در جــده را پس از ۶ ســال وقفه از 

سرمی گیرد .
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در دوم دی ماه ۱۴۰۰ 
در یک نشســت خبری با »فواد حسین »وزیر خارجه عراق در تهران با اشاره 
به نقش بغداد در برگزاری چهار دور مذاکره بین ایران و عربســتان اعالم کرد: 
عربستان ســعودی با صدور ویزا برای سه تن از دیپلمات های ایران به عنوان 
دیپلمات های مســتقر در ســازمان کنفرانس اسالمی در جده موافقت کرده  و 
ویزای این دیپلمات های دریافت شده است، او همچنین به تازگی در مصاحبه 
بــا الجزیره صدور روادیــد برای دیپلمات های ایرانی بــرای حضور در جده را  

نشانه ای مثبت و خوب  عنوان کرد.
بر اساس این گزارش این سه دیپلمات طی روزهای اخیر راهی جده شده اند 
و قرار است بعد از ۶ سال نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسالمی فعالیت 

خود را مجددا  در جده آغاز کند.

ویژه

نگاه ایران به تنش مرزی بین ارمنستان
 و جمهوری آذربایجان

والدای کالب در تحلیلی نوشت که در نتیجه جنگ دوم قره باغ، دو تحول 
مهــم مرزی در منطقه قفقــاز روی داد. تحول اول در مرز مشــترک ایران با 
جمهوری آذربایجان بود که با بازگشــت مناطق جبرائیل، فیضولی و زنگیالن 
در جنــوب منطقه ناگورنو- قره باغ به حاکمیــت جمهوری آذربایجان، ۱3۲ 
کیلومتر از مرز مشــترک ایران با این کشــور پس از ســه دهه تکمیل شد و 
رســمیت یافت. دومین تحول مرزی نیز در مرز مشترک جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان روی داد و با بازگشت مناطق زنگیالن، قبادلی، الچین و کلبیجر 
در ســمت غرب و جنوب غربی منطقه ناگورنو- قره باغ به حاکمیت جمهوری 
آذربایجان، مرزهای این کشــور نیز با ارمنستان پس از سه دهه تکمیل شد و 
رســمیت یافت. در چنین شرایطی، عدم تعیین حدود و میله گذاری مرزهای 
جدید و نیز اختالفات جمهوری آذربایجان و ارمنســتان بر سر نحوه تفسیر و 
اجرای بند نهــم موافقتنامه آتش بس قره باغ موجب شــد تنش های متعدد 

مرزی بین دو کشور طی یک سال گذشته روی دهد. 
در این بین، ایران چگونه به این تنش های مرزی بین جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان نگاه می کند؟ برداشت ها و نگرانی های ایران در این زمینه چیست؟ 
نخســتین برداشــت و نگرانی ایران، »قطع ارتباط ترانزیتی ایران از طریق 
ارمنستان است«. حوادث مسیر ترانزیتی گوریس – گاپان در تابستان ۲۰۲۱ 
نشــان داد که تنش های مرزی بین ارمنســتان و جمهوری آذربایجان به طور 
مســتقیم بر مســیرهای ترانزیتی ایران در منطقه قفقاز تاثیر می گذارد. اقدام 
ایران برای تعریف جاده جایگزین تاتو در ارمنســتان و نیز تعریف شش مسیر 
دریایی جدید در دریای خزر، به روشــنی گویــای نگرانی تهران از پیامدهای 

منفی این تنش ها بر مسیرهای ترانزیتی ایران در منطقه قفقاز است. 
برداشــت و نگرانی دوم ایران، »تهدید و انســداد مرز زمینی مشترک 38 
کیلومتــری ایران و ارمنســتان در نتیجه اجرای کریــدور زنگه زور مورد نظر 
جمهوری آذربایجان اســت«. تفسیر حداکثری و موًســع طرف آذری از این 
کریــدور یا داالن در مقابل تفســیر حداقلی و مضیق طرف ارمنی از مســیر 
ارتباطی و دسترســی موجب شــده اســت مرزهای ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان بارها در معرض تنش و تهدید قرار بگیرد. به ویژه که الهام علی اف، 
رئیس جمهوری آذربایجان بارها تهدید به اقدام نظامی برای بازگشایی کریدور 

زنگه زور کرده است. 
در چنین شرایطی، برداشت و نگرانی تهران این است که پس از جنگ دوم 
قره باغ که در مجاورت مرزهای شمال غربی ایران روی داد، جنگ دیگری بین 
دو کشور روی دهد. از این رو، تهران تهدید مرز مشترک ایران و ارمنستان را 

به منزله تهدیدی علیه امنیت ملی خود می بیند. 
هرچنــد ایران مخالفتی با دسترســی و ارتباط بیــن جمهوری آذربایجان 
و نخجوان ندارد و طی ســه دهه گذشــته، ایران مســیر عبور شــهروندان و 
خودروهای بین این دو بخش بوده اســت. آنچه ایران مخالف اســت، تهدید 
به زور و جنگ و انسداد و قطع مرز زمینی مشترک ایران و ارمنستان است. 

برداشــت و نگرانی ســوم ایران، »تغییر موازانه قوا در منطقه قفقاز« است. 
در این راستا، ایران این تحوالت و تنش های مرزی بین ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان را در یک »تصویر بزرگ« تر مورد ارزیابی می دهد که در آن ترکیه، 
اســرائیل و آمریکا نقش بســیار مهمی ایفا می کنند و در چارچوب این تصویر 
کالن، کریدور زنگه زور بخشــی از مســیر ترانزیتی و عبوری ترکیه به عنوان 
عضو پیمــان ناتو به منطقه قفقاز و دریای خزر در مجاورت مرزهای شــمال 

غربی ایران نگریسته می شود. 
چهارمین برداشت و نگرانی ایران نیز »حضور نیروهای تکفیری، تروریستی 
و نیابتی« اســت که با تشــدید تنش های مرزی بین ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان می تواند موجب وقوع یک »جنگ نیاتی توسط نیروهای نیابتی« در 

مجاورت مرزهای شمال غربی ایران شود. 
مجمــوع این چهار برداشــت و نگرانی بــود که نیروهای مســلح ایران را 
به برگزاری بزرگ ترین رزمایش نظامی ایران پس از فروپاشــی شــوروی در 
 مجاورت مرزهای شــمال غربی در ماه های ســپتامبر و اکتبر ۲۰۲۱ میالدی

 وا داشت. 
در واقع، نوع برداشــت و نگرانی های ایران به تنش های مرزی ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان بسیار متفاوت از نگرش روسیه، گرجستان و ترکیه است 
و تهران در سطحی به مراتب باالتر و متفاوت تر به این تحوالت نگاه می کند. 

اما برای کاهش نگرانی های ایران چه باید کرد؟ 
نخســت ایــن که ایران بایــد به طور مــداوم و منظم از نتایــج مذاکرات 
»کمیسیون مشترک مرزی سوچی« بین ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و 

روسیه آگاهی پیدا کند. 
دوم این که، باید »موافقتنامــه تکمیلی  بند نهم آتش بس قره باغ« تهیه 
و امضاء شــود تا به ابهامات و تفسیرهای متفاوت طرف های ارمنی و آذری در 
رابطه با نحوه دسترســی جمهوری آذربایجان بــه منطقه برونگان نخجوان از 
جمله داخلی یا بین المللی بودن این مسیر، نظامی یا غیر نظامی بودن آن و نیز 

مالکیت آن پایان داده شود. 
ســوم این کــه مذاکرات فرمــت 3+3 که نخســتین اجــالس آن بدون 
حضور گرجســتان در ۱۰ دســامبر ۲۰۲۱ در قالب فرمت ۲+3 برگزار شــد، 
گام مثبــت و رو به جلویی اســت که باید ادامه پیــدا کند تا در چارچوب آن 
بتــوان موضوعات مهمی چــون اختالفات و تنش های مرزی بین ارمنســتان 
و جمهــوری آذربایجــان، داالن زنگــه زور و اختالفات در تفســیر بند نهم 
موافقنامــه آتــش بس قره بــاغ را نیز مطــرح نمود که تحقــق آن می تواند 
 موجــب کاهش نگرانی های امنیتی تهران در مجاورت مرزهای شــمال غربی

 ایران شود.

کشف بقایای اجساد سه سرباز عراقی در خاک ایران
وزارت دفاع عراق بیانیه ای درخصوص پیدا شــدن بقایای اجساد سه سرباز 

عراقی در خاک ایران منتشر کرد که در زمان جنگ تحمیلی کشته شده اند.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری نــاس، وزارت دفاع عراق در بیانیه 
اعالم کرد: اخیرا ویدیویی مبنی بر پیدا شــدن بقایای اجساد سه سرباز عراقی 
کشــته شده در زمان جنگ ایران و عراق در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
اســت که یکی از ساکنان منطقه بســتان در ایران آن را منتشر کرده است و 

هویت یکی از این سربازان به نام »خالد احمد شوکت« مشخص است.
در این بیانیه آمده اســت: پس از بررسی اطالعات سربازان مفقود شده در 
جنگ ایران و عراق )۱98۰-۱988( توســط نهاد حقوق بشــر، با طرف های 
ذیربط در ایران تماس گرفتیم و مشــخص شــد که بقایای این اجســاد نزد 
طرف های ذیربط در ایران اســت و با توجه به تفاهم امضا شده میان دو کشور 
در ســال ۲۰۰8 و با نظارت کمیته بین المللی صلیب ســرخ، این اجساد در 

اولین عملیات تبادل به طرف عراقی تحویل داده خواهد شد.

پولیتیک

کنسولی

آمریکا با همراهی اروپــا تالش دارد برای 
مذاکرات وین وقت بخرد با این ادعا که برجام 
به خاطر سرعت برنامه هسته ای ایران در حال 

»تهی شدن« است.
 ســوال اینجاســت چرا برای تهی نشدن 
برجام ایران باید فعالیت های هسته ای خود را 
کند یا متوقف کند اما آمریکا هیچ گامی برای 
تعلیــق یا توقف کوتاه مــدت تحریم های یک 
جانبــه و اقدامــات ضــد برجامی ترامپ در 
چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه ایران 

بر نمی دارد؟ 
بــه گــزارش ایســنا، یکــی از مهم ترین 
اهرم هــای پیــروزی جو بایــدن در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ تاکید وی بر اشتباه 
بــودن خروج یک جانبه آمریکا از برجام بود و 
بر بازگشــت به این توافق در صورت انتخاب 
تاکید می کرد اما بعد از بیش از یک ســال از 
روی کار آمدن بایدن، شاهد هستیم که بایدن 
به میراث دار ترامپ تبدیل شده است. هر چند 
دولــت بایدن به برخی از معاهــدات و توافق 
نامه های بین المللی که ترامپ یک ســویه از 
آن خارج شده بود، بازگشت اما برای بازگشت 
به برجام ســعی دارد از پشته هایی که ترامپ 
ساخته است، اســتفاده کند و با گل آلود نگه 
داشــتن آب، شاید بتواند ماهی بیشتری صید 

کند.
از ابتدای شــروع مذاکرات بــرای احیای 
برجام در ویــن به ویژه از آذرماه که مذاکرات 
بعد از یک وقفه ســه ماه مجدد از سر گرفته 
شد، برخی مقامات آمریکایی و اروپایی از لزوم 
کاهش سرعت برنامه هسته ای ایران برای باز 
نگه داشتن پنجره دیپلماسی و افزایش فرصت 
گفت وگوها ســخن گفته اند و بر این مســاله 

تاکید کردند که اگر سرعت فعالیت های هسته 
ای ایران به همین شــکل باشــد و ادامه یابد، 
به زودی برجام به توافقی تهی شــده تبدیل 
می شود که دیگر تالش برای حفظ آن معنایی 

ندارد.
مقامات آمریکایی ظاهرا فراموش کرده اند 
که مسبب وضعیت فعلی دولت قانونی دونالد 
ترامپ اســت؛ هر چند مقامات دولت فعلی در 
شــرایط ایجاد شــده فعلی دخیل نبودند اما 
مسئولیت قانونی دولت آمریکا از بین نمی رود. 
به عالوه اگر آنها نگران ســرعت فعالیت های 
هســته ای ایران و تهی شدن برجام هستند، 
چــرا تاکنون جو بایدن رئیــس جمهور فعلی 

آمریکا در راستای سیاســت های اعالمی اش، 
حتی یک یا چند دستورالعمل اجرایی رئیس 
جمهور پیشــین را لغو نکرده اســت تا فضای 
تعامالت و مذاکرات کمی روی آرامش به خود 
بگیــرد و ایران نیز بتواند با اعتماد بیشــتری 

روند احیای برجام را طی کند!
گام های جبرانی ایران برای کاهش تعهدات 
هســته ای در واکنش به خــروج غیرقانونی 
آمریکا و اعمال تحریم هــای یک جانبه علیه 
ملت ایران برداشــته شد و در چارچوب برجام 
بوده است. از این رو اگر طرف های غربی نگرانی 
واقعی دارند، باید علت را که همان تحریم های 
آمریکاســت، برطرف کنند. در شــرایطی که 

تحریم های آمریکا و سیاست فشار حداکثری 
با تمام توان ادامه دارد، به شکلی که حتی در 
دوره اوج همــه گیری ویروس کرونا حتی این 
تحریم ها یک لحظه متوقف نشد، نباید انتظار 
داشته باشند ایران فعالیت هسته ای صلح آمیز 

خود را در برابر »هیچ« محدود سازد.
این در حالی است که فعالیت های هسته ای 
ایران در چارچوب پادمــان جامع ان پی تی، 
توافق سال ۲۰۱۵، قطعنامه ۲۲3۱ و تعهدات 

بین المللی ایران است.
برجــام در ســال ۲۰۱۵ بر اســاس ایجاد 
توازن میان محدودیت های هسته ای و منافع 
اقتصادی شــکل گرفته است. تا زمانی که این 

توافق نتواند منافع اقتصادی وعده داده  شده و 
عادی سازی روابط تجاری ایران را محقق کند، 
نباید از ایران انتظار داشــت برنامه هســته ای 

خود را کند کرده یا آن را به عقب بازگرداند.
تالش برای یــک توافق موقــت یا تعلیق 
تعلیــق  ازای  در  تحریم هــا  از  بخش هایــی 
فعالیت های هسته ای ایران درخواستی است 
که به صراحت از ســوی مقامات عالی کشور و 
نیز هیات مذاکره کننده کشورمان در وین رد 
شــده است. بهتر اســت این کشورها به جای 
تمرکز بر این که ایران را به ســمت یک توافق 
موقت بکشــانند یا با تعیین ضرب االجل های 
مختلف بــه مذاکره کنندگان در وین فشــار 
بیاورند، سعی کنند بر سرعت ارایه ابتکار عمل 
برای رفع مطلوب و موثر تحریم ها و راســتی 
آزمایــی اجرایی کــردن آن بیافزایند. در این 
صورت اســت که مذاکرات در کمترین زمان 
ممکن می توانــد به نتیجه مرضــی الطرفین 
برســد و نگرانی کشــورهای اروپایی و آمریکا 

برای تهی نشدن برجام هم از بین می رود.
به گزارش ایسنا، گفتنی است مذاکرات در 
وین رو به جلو اســت اما روند رفع اختالفات 
و بررســی ایده ها و تبدیــل ایده ها به متن به 
کندی انجام می گیرد و همان طور که مقامات 
ایرانی از ابتدای مذاکرات بر آن تاکید داشتند، 
طرف هــای اروپایی عضــو برجــام و آمریکا 
نقش ســازنده و پویایی در ابهام زدایی و رفع 
اختالفــات و ارایه راهکار بــرای عبور از این 

موانع تاکنون ایفا نکرده اند.
به نظر می آید دور هشــتم مذاکرات هفته 
جاری در وین در ســطوح مختلف کارشناسی 
و سیاســی در چارچوب دیدارهای دو جانبه و 

چند جانبه ادامه دارد.

کاخ سفید دنبال بهره برداری از تحریم های ایران است

گروگانگیری میراث ضدبرجامی  ترامپ توسط بایدن

انتقاد سناتور دموکرات از اقدام ترامپ علیه برجام

نخست وزیر اسرائیل به دنبال کسب نظر کرملین درباره تهران است

برنامه بنت برای رفاقت با پوتین

بازگشت حق رای ایران در سازمان ملل

یک ســناتور آمریکایی تاکیــد کرد، خروج 
ترامپ از برجام احمقانه ترین تصمیم واشنگتن 
در عرصه سیاست خارجی طی پنجاه سال اخیر 

بوده است.
به گزارش ایســنا، کریس مورفــی نماینده 
ایالت کنتیکت در مجلس سنای آمریکا با انتشار 
پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر به انتقاد 
از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشــین 

آمریــکا برای کنار گذاشــتن برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( پرداخت.

این ســناتور دموکرات نوشت: خروج ترامپ 
از برجــام، تصمیمی که وزیر امور خارجه و دفاع 
او نیــز بــا آن مخالف بودند، به عنــوان یکی از 

احمقانه تریــن و خطرناک تریــن تصمیمات در 
عرصــه سیاســت خارجی طی ۵۰ ســال اخیر 
تلقی خواهد شــد. این انتقــاد در حالی مطرح 
می شود که دور هشــتم مذاکرات ایران و گروه 
۱+۴ با حضور غیرمســتقیم آمریکا با هدف رفع 

تحریم هــای ظالمانه آمریکا علیه کشــورمان و 
احیای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( بیش 
از دو هفته اســت که به صورت فشرده و جدی 

در وین، پایتخت اتریش جریان دارد.
در ادامــه دور هشــتم گفتگوهــای ویــن، 

روز شــنبه نیــز دیــداری میان علــی باقری، 
مذاکره کننده ارشــد جمهوری اســالمی ایران و 
در  مــورا، هماهنگ کننــده گفت وگوها  انریکه 

پایتخت اتریش برگزار شد.
همچنین جلسات و گفت وگوها میان مذاکره 
کننــدگان روز شــنبه در دو نوبت صبح و عصر 
در سطح روســای هیأت ها و کارشناسان ادامه 

داشت.

رینا باسیســت در المانیتور نوشــت: نفتالی 
بنت، نخســت وزیــر اســرائیل در ۱3 ژانویه با 
والدیمیــر پوتین رئیس جمهور روســیه تلفنی 
گفتگو کرد. در بیانیه کوتاهی که دفتر نخســت 
وزیری منتشــر کرد، آمده است که رهبران دو 
دولت در مورد مسائل امنیتی صحبت و درباره ی 
ادامــه همــکاری نزدیک در ایــن زمینه توافق 
کردند. کلمات »همــکاری نزدیک در منطقه« 
احتمــاالً به فعالیت نیروی هوایی اســرائیل در 
ســوریه، جایی که روســیه حضور نظامی دارد، 
اشاره می کند. در چند ســال گذشته، اسرائیل 
و ســوریه کانال های ارتباطی را برای هماهنگی 
در مورد مسائل امنیتی مربوط به فضای هوایی 

سوریه ایجاد کرده اند.
به گزارش انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده 
است: طبیعتاً در این بیانیه به موضوع ایران نیز 
پرداخته شــد. در ادامه این بیانیه آمده است: با 
توجه به مذاکرات هسته ای در وین، نخست وزیر 
بر اهمیت موضع قاطع و مصمم در برابر پیشرفت 

ایران در پروژه هسته ای اش تأکید کرد.
بنت از زمان آغاز بــه کار، چند بار با پوتین 

تلفنــی صحبت کرده و یک بار در ســوچی در 
۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ با وی مالقات کرده است. قرار 
بود مالقات ۲۲ اکتبر با پوتین حدود دو ساعت 
طول بکشــد، اما در نهایت تقریباً پنج ســال به 
طول انجامید. بخشــی از ایــن دیدار به صورت 
خصوصی برگزار شد و رهبران اسرائیل و روسیه 
با هم در باغ مجتمع ریاست جمهوری به سمت 
ساحل قدم زدند. در آن جلسه، پوتین از بنت و 
همســرش برای بازدید از سن پترزبورگ دعوت 
به عمل آورد، دعوتی که او در تماس تلفنی ۱3 
ژانویــه نیز آن را تکرار کرد. الزم به ذکر اســت 
که بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر پیشین نیز 
تالش زیادی برای ایجاد رابطه دوستانه با پوتین 

انجام داد.
اورشــلیم و مســکو به طور قطــع در مورد 
مذاکرات وین همســو نیســتند. بــا این حال، 
رهبران هر دو دولت آشــکارا تالش می کنند تا 

روابط شخصی دوســتانه برقرار کنند. در حالی 
که اورشلیم انتظار ندارد مسکو به طور ناگهانی 
موضع خــود را در قبال ایــران تغییر دهد و از 
تحریم هــا علیه تهران حمایت کنــد، اما گمان 
می کنــد که حفظ کانال ارتباطــی باز در مورد 
این موضــوع می تواند برای زمانی که طرف های 
مذاکرات وین به توافق نزدیک تر شــوند، حیاتی 

باشد.
از این نظر موضوع ســوریه ملموس تر است. 
گفت و گوی تل آویو با روسیه تأثیر مستقیمی بر 
مطبوعات  گزارش هــای  دارد.  واقعــی  اتفاقات 
اســرائیل در اواخر دســامبر حاکی از آن است 
که ارتش اســرائیل قصد دارد در ســال ۲۰۲۲ 
به تالش های خود بــرای محدود کردن حضور 
ایــران در ســوریه و توانایی این کشــور برای 
انتقال تسلیحات و تجهیزات از طریق سوریه به 
نیرو های نیابتی خود در لبنان، به ویژه حزب اهلل، 

ادامه دهد. این می تواند به معنای حمالت هوایی 
بیشــتر علیه اهداف نظامی استراتژیک در خاک 
سوریه باشــد. چنین فعالیت نظامی ای مستلزم 
همکاری مســتمر با نیرو های روسیه در منطقه 
اســت تا به طور تصادفــی درگیری با جت های 

روسی به وجود نیاید.
تالش هــای بنت برای برقــراری گفت وگوی 
شخصی با پوتین به ویژه در مقایسه با تماس های 
کمتر او با دیگر رهبران جهان قابل توجه است. 
از میــان کشــور های ۱+۵ شــرکت کننده در 
مذاکرات وین بــا ایران، بنت بیشــتر با رئیس 
جمهــور جو بایــدن و پوتین در تماس اســت، 
اگرچــه تماس ها با رئیس جمهور ایاالت متحده 
کمتر از حد انتظار است. در ۲۱ دسامبر گزارش 
شد که بایدن علیرغم درخواست اورشلیم برای 
گفتگو، بیش از سه هفته با بنت تماس نگرفت.

در مــورد اروپایی ها نیز باید گفت که بنت با 

بوریس جانســون، نخست وزیر بریتانیا و امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در جریان اجالس 
آب و هوایی در گالســکو در آغــاز نوامبر دیدار 
کرد. در ۴ ژانویه، بنت تلفنی با جانســون درباره 
چندیــن موضوع از جمله مذاکرات وین صحبت 
کرد. دو دولت در حال برنامه ریزی یک نشست 
مشترک در بریتانیا در اواخر سال جاری هستند.

به نظر می رســد روابط با فرانســه در سطح 
رهبران پیچیده تر اســت. یائیر الپید، وزیر امور 
خارجه اسراییل، روابط شخصی و دوستانه ای با 
مکــرون دارد. این موضوع می تواند توضیح دهد 
که چرا بنت تالش کمی بــرای برقراری ارتباط 
با پاریس انجام می دهد. بــه عبارت دیگر، بنت 
ترجیــح می دهد که روابط تــل آویو-پاریس از 
طریق روابط دوستانه ی الپید با مکرون پیگیری 
شود. ماکرون و الپید آخرین بار در 8 ژانویه در 
مورد مذاکرات هســته ای در حال انجام در وین 
تلفنی صحبت کردند. با ایــن حال، تعجب آور 
اســت که چرا بنت با مکــرون تماس نگرفت تا 
تصدی ریاست اتحادیه اروپا توسط فرانسه را به 

او تبریک بگوید.

مجیــد تخــت روانچــی ســفیر و نماینده 
جمهــوری اســالمی ایران در ســازمان ملل از 
بازگشت حق رای ایران در این نهاد بین المللی 

خبر داد.
به گزارش ایرنا، ســفیر و نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل شنبه شب به وقت محلی تایید 
کرد بدهی معوقه ایران به سازمان ملل پرداخت 
شــده و به محض وصول در نیویورک، حق رای 
کشــورمان باید طبیعتا در آغــاز هفته میالدی 

)دوشنبه( بازگردد.
کــره جنوبی بیــش از ۱8 میلیــون دالر از 
دارایی های بلوکه شــده ایران را به عنوان بدهی 
حــق عضویت معوقــه تهران به ســازمان ملل 

پرداخت کرده است.
به گزارش ایرنــا، تخت روانچی پیش از این، 
در ۲۴ دی مــاه اعالم کرده بــود رایزنی ها را با 
ســازمان ملل برای رفع تعلیق حق رای ایران و 
واریز حق عضویت در این نهاد بین المللی شروع 

کرده ایــم و امیدواریم این کار در اســرع وقت 
به نتیجه برسد. ســفیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل متحد افزود: جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان عضو فعال سازمان ملل همیشه متعهد 
بوده است حق عضویت خود را به موقع پرداخت 
کنــد و ما در عمل نیز این موضوع را ثابت کرده 

ایم.
 نماینده ایران در ســازمان ملــل گفت: اما 
متاســفانه برای دومین ســال پیاپی با مشکل 
پرداخــت حق عضویت خود مواجه شــدیم که 
دلیل آن به اعمال تحریم های ظالمانه و یکجانبه 

آمریکا علیه ایران برمی گردد.
وی تصریــح کرد: تحریم های ظالمانه آمریکا 
نه تنهــا در زمینه های مختلــف از جمله دارو، 
تهیه اقالم انســانی، تجهیزات پزشــکی و غیره 
تاثیر داشــته بلکه در کار سازمان ملل نیز وقفه 

ایجاد کرده است.
 خبرگــزاری یونهــاپ به تازگی بــه نقل از 
مقامــات دولت کــره جنوبی اعالم کــرد: کره 

جنوبی و ایران در حــال مذاکره درباره احتمال 
استفاده از دارایی های مسدود شده تهران برای 
پرداخت حق عضویت این کشور در سازمان ملل 

هستند.
به گزارش ایرنا، خبرگــزاری کره جنوبی به 
نقــل از منابع دولتی این کشــور گــزارش داد: 
کره جنوبی با ایران درباره پیشــنهاد اســتفاده 
از دارایی های مســدود شــده ایــران به دلیل 
تحریم های آمریکا، به منظور کمک به پرداخت 
حق عضویت این کشــور به ســازمان ملل و به 
دســت آوردن دوبــاره حق رای خــود  مذاکره 

می کند. 
ایــران بیــش از ۷ میلیــارد دالر دارایی در 
دو بانــک کره جنوبی شــامل بانک صنعت کره 
)IBK( و بانــک  ووری )worri Bank( دارد 
که بــه دلیــل تحریم های ظالمانــه و یکجانبه 

آمریکا مسدود شده اند.
ایران خواستار آزادی دارایی های بلوکه شده 
خود اســت که یکی از موضوعات حســاس در 

روابــط دو جانبه ایران و کره جنوبی محســوب 
می شود. بر اساس گزارش یونهاپ ، مقامات آگاه 
از مذاکرات ایــران و کره درباره این موضوع که 
خواســتند نامشان فاش نشود، گفتند، دو طرف 
به دنبال اســتفاده از ایــن دارایی ها برای حل 

مشکل معوقات ایران به سازمان ملل هستند.
یکی از مقامات مربوطه به خبرگزاری یونهاپ 
گفــت: دولت ما در حال رایزنــی با دولت ایران 
در این زمینه و مذاکره با آمریکا و ســازمان ملل 

است.
به گــزارش ایرنا، آنتونیــو گوترش دبیر کل 
ســازمان ملل بــه تازگی در نامــه ای به رئیس 
مجمع عمومی سازمان ملل اطالع داده بود ایران 
حق رای خــود را به دلیل افزایش حق عضویت 
معوقه در ســازمان ملل از دســت داده است. بر 
اساس ماده ۱9 منشور ملل متحد، حق رای یک 
کشــور عضو ســازمان ملل متحد، زمانی تعلیق 
می شود که بدهی های معوقه آن برابر یا بیشتر از 
میزانی باشد که باید طی دو سال پرداخت کند.

به گزارش دیپلماسی ایرانی، نشریه لبنانی 
»لوریان لوژور« در تحلیلی نوشــت که یافتن 
تعادل مناســب میان چماق و هویج: استفاده 
از ترکیب این دو اهرم توسط ایرانی ها می تواند 
سیاســت خارجی آنها در خاورمیانه را توضیح 
دهد که اغلب باعث پنهان شدن مقاصد واقعی 
آنها می شــود. از یک طــرف نیروهای کمکی 
ایــران در منطقه فشــار بر مخالفــان خود را 
افزایش می دهند. از ســوی دیگر، تهران خود 
را آماده گفت  و گو بــه  ویژه با رقبای خود در 
خلیج فارس نشــان می دهد. همــه این ها در 
حالی اســت که مذاکرات هسته ای در وین در 
حال انجام است و بغداد پیشنهاد میانجی گری 
برای گفت  و گوی ایران و عربســتان را تکرار 
کرده اســت. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
محافظــه کار افراطی ایــران، پس از روی کار 
آمدن در آگوســت ســال گذشــته میالدی، 
اولویت سیاست خارجی خود را »ارتقای روابط 
با کشورهای همسایه« اعالم کرد. با این حال، 
عــدم واکنش ایران به حمالت مرگبار اخیر به 
عربســتان سعودی یا امارات متحده عربی، که 
توسط شورشــیان حوثی مورد حمایت تهران 
انجام شــده، حداقل نشــان دهنده تایید این 
تجاوزها اســت. علیرغم تعادل شکننده ای که 

بر روی آن اســتوار اســت، این بازی خطرات 
کمی بــرای جمهــوری اســالمی دارد چرا که 
می تواند در پشــت خود مختاری خود خوانده 
گروه های مورد حمایت خود پنهان شــود. در 
حال حاضر، به نظر می رسد خطر تشدید تنش 
محــدود به مناطقی مانند یمن، لبنان یا عراق 
است که نیروهای نیابتی ایران و رقبای منطقه 

ای آن در حال رویارویی با یکدیگر هستند.
اگرچه آخرین اقدام تحریک آمیز اخیر در 
روز دوشــنبه انجام گرفت که در آن پایتخت 
امارات متحده عربی هدف قرار داده شــد، اما 
این حمــالت پهپادی مــورد ادعای حوثی ها 
بیشــتر شبیه هشــداری برای دخالت امارات 
در یمــن بــود. از زمان حملــه مرگباری که 
در اواخر دســامبر علیه عربســتان ســعودی 
انجام شــد، ابوظبی حمایت خود را از ائتالف 
نظامی به رهبری ریاض در حمایت از نیروهای 
طرفدار دولت یمن، کمــک به بازپس گیری 
استان شــبوه از شورشــیان و همچنین دفع 
حمله حوثی ها در مأرب تشــدید کرده است. 
از روز دوشنبه تا سه  شنبه این هفته، عملیات 
انتقــام  جویانه اماراتی هــا در یمن بر مناطق 
اطراف صنعا )از سال ۲۰۱۴ تاکنون در دست 
حوثی ها بوده( متمرکز شــده است که در آن 

نیروهــای ائتالف حمالت خــود را چند برابر 
کرده اند.

انکار قابل قبول
در حالــی که محموله های تســلیحاتی از 
ایران به طور مرتب در دریا رهگیری می شود 
و ائتــالف عربی اخیرا به حضور کارشناســان 
نظامی ایــران و حزب اهلل لبنــان در نزدیکی 
فرودگاه صنعا اشــاره کرده، تهران همیشــه 
حمایت از شورشیان را به غیر از جنبه سیاسی 
آن رد کرده اســت. علی فتح اهلل نژاد، محقق 
موسسه »ایسام فاِرس« در دانشگاه آمریکایی 
بیروت بر این عقیده است که از سویی، ایران 
قدرت خود در آسیب رسانی را نشان می دهد و 
از سوی دیگر »می تواند ادعا کند که نیروهای 
کمکی آن صرفا در راســتای اهداف خود و در 
چارچوب مبارزه مشروع علیه متجاوزان عمل 

می کنند؛ به عبارت دیگر، انکار قابل قبول.«
برای ایــران، حل مناقشــه در یمن حتی 
باید مســتقیما از طریق حزب اهلل انجام شود. 
با انتقاد از جمهوری اســالمی به دلیل نقشش 
در جنگ در کنــار حوثی ها، ریاض و ابوظبی 
حزب اهلل را در مرکز مناقشات دیپلماتیک قرار 
داده اند که چندین ماه اســت باعث رویارویی 
در لبنان شــده اســت. در محاصره لبنان که 

تنها نــام »محاصره« در آن ذکر نمی شــود، 
حــزب اهلل اخیرا بــا حمایــت از گردهمایی 
مخالفــان رژیم ســعودی در حومــه جنوبی 
بیروت و با بازگرداندن برچســب »تروریست« 
به عربستان ســعودی، شرط بندی تازه ای بر 
تشــدید تنش ها انجام داده است. مواضعی که 
باعث تضعیف امید بخشــی از طبقه سیاسی 
برای کمک کشــورهای ثروتمند خلیج فارس 
در غلبه بر بحران جدی اقتصادی لبنان شده 
است. شیخ نشین های نفتی در سال های اخیر 
به فاصله گرفتن خود از بیروت ادامه داده اند، 
چرا که از سلطه شدید حزب اهلل بر دولت لبنان 
ناراضی هســتند. این شیخ نشین ها اکنون در 
عــراق، یعنی جایی که وضعیت سیاســی به 

دلیل رد نتایــج انتخابات در اکتبر گذشــته 
توسط شبه نظامیان طرفدار ایران که شکست 
بزرگی را متحمل شدند، مسدود مانده است، 
منفعت بیــش تری دارند. گروه های مســلح 
در عراق، امــارات را به  ویژه بــه دلیل تقلب 
مرتبط با سیســتم رای  گیری الکترونیکی که 
اخیرا در این کشــور راه  اندازی شــده است، 
مقصر می داننــد و بنابراین مرتبا ابوظبی را با 
حمالت پهپادی یا موشکی تهدید می کنند. با 
این حال، قدرت آسیب رسانی آنها محدود به 
مرزهای عراق است و پی در پی به اهدافی در 
بغداد، به ویژه در منطقه بســیار امن سبز که 
ادارات دولتی و سفارتخانه های خارجی در آن 

قرار دارند، حمله می کنند.

تغییر بازی ایران در خاورمیانه


