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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ایران بارها به جهــان و به خصوص 
کشــورهایی که با آن زاویه دارند این 
پیام را مخابره کرده که »قدرت در ایران 
چندپاره است« و اتفاقا این قدرت ها هر 
یک سخنگوی خاص خود را دارند که 
لزوما مواضع مشترکی از تریبون های 
آنها شنیده نمی شود؛ تازه ترین نمونه اش 
هم اظهارات یک نظامی کهنه کار درباره 
کمک های نظامی و مستشاری ایران به 
یمن است که وزارت خارجه آن را انکار 
کرد، اما گوینده بر آنچه گفته اصرار دارد. 
رستم قاسمی، همان آخرین وزیر 
نفت دولت محمود احمدی نژاد اســت 
که پیش از وزیر شدنش در سال 90، در 
طول سال های 86 تا 90 فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبیا بود. او این روزهای در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 نیز 
برای کاندیداتوری در این انتخابات اعالم 

آمادگی کرده است.
آنچه نام او را طی چند روز گذشته در 
خبرها پرتکرار کرده؛ اما مربوط به بخشی 
از مصاحبه اش با پایگاه خبری روســیا 
الیوم است که در آن کمک مستشاری و 
نظامی ایران به حوثی های یمن را تایید 
کرده است؛ این تایید او در حالی است 

که تریبون رســمی سیاست خارجی 
ایران یعنی وزارت خارجه همواره کمک 

نظامی به یمن را تکذیب کرده است. 
روایت های پرشمار از حضور 

نظامی ایران در یمن
علی رغم این تکذیب ها، ایران همواره 
از سوی کشورهای مختلف و به طور ویژه 
کشورهای عرب منطقه مانند عربستان و 
بحرین، بابت حضور نظامی در یمن مورد 

هجمه و اتهام قرار گرفته است. 
چند هفته پیش عادل الجبیر، وزیر 
خارجه سابق عربستان در گفت وگویی 
با شــبکه خبری عرب نیوز، گفت همه 
موشــک ها و پهپادهایی که یمنی ها با 
استفاده از آنها به عمق خاک عربستان 
حمله می کنند، ساخت ایران هستند 

یا اینکه از جانب ایران تامین می شوند. 
او ادامــه داده بود که برخــی از این 
تجهیزات از راه دریا وارد یمن می شوند. 

گزارش هــای متعــددی نیــز در 
رسانه های خارجی وجود دارند مبنی 
بر اینکه ســپاه پاســداران ایران هر بار 
مســیرهای جدیــدی برای ارســال 
مخفیانه ســالح و تجهیــزات نظامی 
به یمن پیــدا می کند. در یکــی از این 
گزارش ها رویترز نوشته است که سپاه 
پیش از این تجهیزات نظامی را از طریق 

سومالی به مناطق تحت کنترل حوثی ها 
می فرســتاده که با خطــر رویارویی با 
کشتی های گشتی بین المللی همراه 
بوده؛ اخیرا اما کمک های نظامی خود 
را با کشتی های کوچک تری در مناطقی 
در دریــای عمان که خطــر مواجهه با 
گشت های بین المللی در آن کمتر است 
می رساند. این رسانه ها همچنین مدعی 
شده بود که ایران سالح های پیشرفته ای 
مانند موشک دوربرد، موشک ضدتانک 
و پهپاد به یمن فرســتاده و همچنین 
شیعه های عرب و افغان را برای آموزش 
نظامی حوثی ها به یمن اعزام کرده است.

 دستاویزی برای 
مطالبه برجام منطقه ای

ایران اما همواره این روایت ها و اصرار 
عربستان بر ادعای خود مبنی بر کمک 
نظامی جمهوری اسالمی به یمن را به 
منزله سرپوش گذاشــتن سعودی بر 
شکست خود در یمن عنوان کرده است. 
با این وجود شــواهد و اظهاراتی از 
نوع آنچه که رستم قاسمی گفته است، 
همواره ابزاری در دســت کشــورهای 
منطقه بوده تا برای شــکل گیری یک 
برجام منطقه ای به قدرت های جهانی 
فشار بیاورند. این موضوع همچنین به 
دســتاویزی برای چانه زنی بر سر توان 

موشــکی و نفوذ منطقه ای ایران بدل 
شده است.  همین ســه روز پیش، تیم 
لندرکینگ، نماینده ویــژه آمریکا در 
یمن، کمک های جمهوری اســالمی 
ایران به حوثی ها را »قابل اعتنا و مرگبار« 
توصیف کــرده و خواســتار همکاری 
بین المللی برای توقــف حمایت های 

تسلیحاتی ایران از این گروه شده بود. 
 از وزارت خارجه انکار، 

از نظامیان اصرار
دولت برای رهایی از بار این فشارها، 
همــواره ادعاهــا و اظهــارات درباره 
حمایت های نظامی از یمن را تکذیب 
کرده اســت. پس از انتشــار مصاحبه 

قاسمی با روسیا الیوم نیز وزارت خارجه 
با صدور بیانیه ای آنچه قاســمی گفته 
بود را تکذیب و بــار دیگر تاکید کرد که 
»حمایت ایران از یمــن یک حمایت 

سیاسی است«.
در حالی که انتظــار می رود موضع 
نهایی درباره سیاست خارجی از سوی 
تریبون رسمی آن یعنی وزارت خارجه 
دولت اعالم شود، فرمانده سابق قرارگاه 
خاتم االنبیا و کاندیدای امروز انتخابات 
ریاســت جمهوری اما بر موضع خود 
صحه گذاشت و در واکنش به تکذیب 
وزارت خارجه نوشــت: »آقایان وزارت 
امور خارجه چنان درگیر بازِی مذاکرات 
بی فرجام شــده اند که سیاســت های 
انقــالب اســالمی ایــران را فراموش 

کرده اند!«
از این کنایــه او چنین برمی آید که 
سیاست انقالب اسالمی صرفا حمایت 
سیاسی از یمن نیســت، بلکه حمایت 
نظامی و مستشاری را شامل می شود؛ 
آنگونه که در سوریه نیز چنین است. او 
فیلمی نیز از اظهارات سرلشکر باقری، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره 
کمک های مستشاری ایران به مجاهدان 

یمنی منتشر کرد. 
سرلشــکر باقری و چند تن دیگر از 

مقامات نظامی ایران پیــش از این نیز 
اظهاراتی مبنی بــر تایید کمک های 

مستشاری ایران به یمن داشته اند. 
عضو انصاراهلل یمن: این اظهارات 

برای تحریک است
آنطور که از اظهارات عضو شــورای 
عالی سیاســی جنبش انصاراهلل یمن 
برمی آید، ظاهرا خود انصاراهلل یمن نیز 
چندان دل خوشی از گفته های رستمی 
نــدارد. محمدعلی الحوثــی به بخش 
عربی اسپوتنیک گفته است: »چه بسا 
این اظهارات قاســمی تحریکی برای 
کشورهای خلیج)فارس( برای ورود به 
جنگ مستقیم با آنان است، به اعتقاد من 

این اظهارات تنها برای تحریک است.«
واکنش منفی  عضــو انصارهلل یمن 
هم اما موجب نشــد تا رستم قاسمی، 
گفته های خود را اصــالح کند. فارغ از 
اینکه آنچه او گفته درســت است یا نه، 
نکته قابل توجه زمان طرح این موضوع 
است. طرح آن در شرایطی که مذاکرات 
برجامی در وین و گفت وگوهای پشت 
درهای بســته تهران - ریاض در بغداد 
برقرار است، می تواند سنگی پیش پای 

این دو باشد.
برخی بر این باورند که جریان رقیب 
تمایلی به دستیابی دولت فعلی به صلح 
در وین و توافق با ریاض ندارد، از این رو 
از هر رخدادی که منجر به شکست این 

توافقات شود، استقبال می کند. 
گذشــته از منازعات جناحی اما در 
ســطحی کالن تر، این ناهمسویی از 
ســوی چهره ها و نهادهــای قدرت در 
سیاست خارجی، تصویری از یک ایران 
آشفته با دولت ها و قدرت های موازی را 
به نمایش می گذارد که در نهایت به زیان 

منافع ملی خواهد بود. 

چندصدایی داخلی درباره حضور نظامی در یمن نشانه چیست؟

یک ایران با دولت ها و قدرت های موازی

خبر

علی مطهــری، نماینده ســابق مجلس که اخیــرا برای 
کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری 1400 نیز اعالم 
آمادگی کرده است، گفت: اعتقادم بر این است که دولت سوریه 
در ابتدا بد عمل کرد و خشونت زیادی به خرج داد. همان طور که 
طبیعت بعثی ها است خشونت بسیار شدیدی از خودشان نشان 
دادند و افراد زیادی کشته شدند به طوری که من شنیدم رهبر 
انقالب به بشار اسد تذکر دادند که این روش درست نیست و با 
مردم نباید این گونه برخورد کنید. اما بعثی ها در سوریه مانند 
بعثی های عراق هســتند که روش های خشن را برمی گزینند. 

 در دوره حافظ اســد هم کشــتار بزرگی را انجــام داده بودند.
وی در گفت وگویی تفصیلی با ایلنا، در پاســخ به سوالی درباره 
عملکرد ایران در منطقه و ســوریه، افزود: اتفاقی که در سوریه 
افتاد اگر به طور طبیعــی بود، یعنی قیام مردمــی بودـ  که در 
ابتدا هم همین بودـ  مــا هم دخالت نمی  کردیــم زیرا مربوط 
به خود مردم این کشــور بود و خودشــان تصمیم گیر بودند. 
آن کسانی که در این کشــور اعتراض کردند بیشــتر از گروه 
اخوان المســلمین بودند و گرایش اســالمی داشــتند اما به 
ســرعت تبدیل به یک قیام مســلحانه شــد و از کشورهای 

 خارجی آمدند پشــت ســر کســانی کــه معتــرض بودند.
وی ادامه داد: به هرحال حرکت مردم ســوریه از حال طبیعی 
خودش خارج شد و بالفاصله اسلحه زیادی از سوی عربستان و 
دیگران به دست مردم رسید و مسلح شدند. این جا بود که ایران 
هم وارد شد و هدف این بود که حزب اهلل را از بین ببرند و در واقع 
کاری به نفع اسرائیل بود. از همین رو ایران ورود کرد و اجازه نداد 
که حکومت بشار اسد سرنگون شود. تاکید می کنم اگر قیام مردم 
به طور طبیعی بود و زود دست به اسلحه نمی شدند شاید ما هم 

نباید وارد می شدیم.
مطهری اضافه کرد: ورود ما در عــراق تا زمانی که نیروهای 
آمریکایی حضور دارند درست است. ما به دعوت دولت این کشور 
حضور پیدا کردیم. همان طور که در ســوریه هم به دعوت این 
کشور وارد شدیم. این حضور را درست می دانم. چه معنی دارد 

که آمریکایی ها حضور داشته باشند و ما نباشیم. ضمن این که ما 
دخالتی در امور این کشورها نداریم. اکنون ما نیرویی در عراق 
نداریم. بخش بزرگی از مردم عراق  هستند که اعتقاد دارند آمریکا 

باید از این کشور بیرون برود.

مطهری: 

رهبری به دلیل خشونت به اسد تذکر داد
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در امتداد دیپلماسی منطقه ای صورت می گیرد؛
سفر ظریف به دوحه و بغداد از امروز 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
خبر داد که محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه 
کشورمان امروز یکشنبه در رأس هیأتی به قطر و عراق 
سفر خواهد کرد. به گفته وی این سفرها در چارچوب 
توسعه مناسبات فی مابین، گفت وگوهای منطقه ای 
و فرامنطقه ای صورت می گیرد. گفتنی است ظریف 
هفته گذشــته نیز به منظور دیــدار و گفت وگو با 
مقامات اندونزی به جاکارتا سفر کرد و چهارشنبه، 
اول اردیبهشت ماه نیز در تهران میزبان »شاه محمود 

قریشی«، وزیر امور خارجه پاکستان بود.
    

امروز؛
عراقچی برای توضیح درباره 

مذاکرات وین به مجلس می رود
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
از جلســه فوق العاده امروز این کمیســیون خبر 
داد و گفت: »در این جلســه فوق العــاده  از عباس 
عراقچی)معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده 
ارشد ایران در وین( برای توضیح روند گفت وگوهای 
وین دعوت شده است.« آخرین نشست کمیسیون 
مشترک برجام ۳1 فروردین ماه در وین پایان یافت 
و هیأت ها به کشــورهای خود بازگشتند تا پس از 
مشورت در پایتخت های متبوع خود، این هفته با 
از سرگیری نشست کمیســیون مشترک برجام، 

گفت وگوهای فنی و کارشناسی را دنبال کنند.
    

چرا محسن رضایی باز هم  کاندیدای 
ریاست جمهوری می شود؟

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تاکنون چندین بار کاندیدای ریاست جمهوری 
شده و هر بار به دلیل عدم کسب رأی کافی، شکست 
خورده اســت. او که این بار نیز قصد کاندیداتوری 
در انتخابات را دارد، دیروز در نشســت ستاد جهاد 
توانمندسازی محرومین، گفت: اگر نگرانی من برای 
محاصره اقتصادی و معیشــت مردم پس از جنگ 
تحمیلی نبود، شــاید هیچگاه کاندیدای ریاست 
جمهوری نمی شدم. وی با بیان اینکه نگرانی ها بابت 
معیشــت مردم و اوضاع اقتصادی کشور به شدت 
افزایش پیدا کرده، افزود: حضور در عرصه انتخابات، 
برای من بی شباهت به عرصه انجام تکلیف دینی و 

میهنی نیست.
    

پس لرزه رسوایی دستکاری جداول بودجه  ۱۴۰۰؛
آقای روحانی! ننگ این کار زشت 

را تحمل نکنید!
محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا در 
توئیتی به دســتکاری جداول بودجــه ای 1400 
واکنش نشــان داد. او در توئیتی خطاب به رئیس 
جمهور نوشــت: »آقای روحانی! رسوایی مجلس 
یازدهم در تغییر جداول بودجه با همکاری معاون 
ســازمان برنامه و بودجه صورت گرفته. شما ننگ 
این کار زشت را تحمل نکنید و متخلفان دولتی را به 
دادگاه معرفی کنید. تکلیف ابوابجمعی آقای قالیباف 

را هم البد رئیس قوه قضائیه روشن خواهد کرد.«
    

سخنگوی کاخ سفید:
مخالفت اسرائیل، نظر آمریکا برای 
بازگشت به برجام را تغییر نمی دهد

در کنفرانس خبری در کاخ سفید یک خبرنگار 
پرسید که هفته آینده یک هیئت بلند پایه اسرائیلی 
به واشینگتن ســفر می کند تا بر مخالفت خود با 
بازگشــت آمریکا به برجام را تاکید کنــد، آیا این 
باعث خواهد شد آمریکا نسبت به بازگشت به توافق 
هســته ای ایران تغییر عقیده دهد؟ جن ســاکی، 
سخنگوی کاخ سفید در پاسخ گفت: »خیر.« وی 
گفت: اوال مذاکرات ادامه دارد. البته این مذاکرات 
غیرمســتقیم و با هدف بالقوه دستیابی به راه حل 
دیپلماتیک و رو به جلو اســت. ما از همان ابتدا هم 
می دانستیم که این مذاکرات چالشی و زمانبر خواهد 

بود. گفتگو بین همه طرف  ها ادامه دارد.
    

یک مقام آمریکایی: 
تا زمانی که ایران به تعهداتش 

بازنگردد، تحریمی لغو نمی شود
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل، 
برت مک گورک، هماهنگ کننده امور خاورمیانه و 
شمال آفریقا در شورای امنیت ملی آمریکا با سران 
جامعه یهودیان این کشــور گفت وگو کرده و به آنها 
اطمینان داد، واشنگتن تا زمانی که توافقی میان ایران 
و قدرت های جهانی برای بازگشت به توافق هسته ای 
۲01۵ حاصل نشود، هیچ یک از تحریم های ایران را 
لغو نمی کند. وی افزوده: واضح است تا زمانی که برنامه 
هسته ای ایران محدود نشود، جنبه های مشکل ساز 
)برنامه هســته ای ایران( معکوس نشود و به توافق 

بازنگردد، ما هیچ  گونه فشاری را برنخواهیم داشت.

تیم لندرکینگ، نماینده 
ویژه آمریکا در یمن، 
کمک های جمهوری 

اسالمی ایران به حوثی ها 
را »قابل اعتنا و مرگبار« 

توصیف کرده و خواستار 
همکاری بین المللی 

برای توقف حمایت های 
تسلیحاتی ایران از این 

گروه شده بود

گذشته از منازعات جناحی 
اما در سطحی کالن تر، این 

ناهمسویی از سوی چهره ها 
و نهادهای قدرت در 

سیاست خارجی، تصویری 
از یک ایران آشفته با 

دولت ها و قدرت های موازی 
را به نمایش می گذارد که در 

نهایت به زیان منافع ملی 
خواهد بود

یک فعــال سیاســی اصالح طلــب گفت: 
جریــان اصولگرایی به دلیل داالن باز شــورای 
نگهبان همیشه خودش را در قد و قامت ریاست 
جمهوری می بینند در صورتی که این داالن برای 

اصالح طلبان بسته است.
به گزارش ایلنا، محمدعلی ابطحی، در تحلیل 
شرایط کشور در آســتانه انتخابات خردادماه و 
در پاسخ به این ســوال که در حال شاهد تعدد 
کاندیدا در جریان اصولگرا و گرم شــدن فضای 
انتخاباتی هســتیم درحالی که اصالح طلبان 
هنوز در حال بررسی سازوکارها هستند و بدنه 
جریان را در بالتکلیفی نگه داشته اند،  دلیل این 
مسئله چیست، گفت: سیزدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری در حال حاضر به یک پدیده 
عجیب و غریب تیدبل شده است؛  هیچ گاه سابقه 
نداشته اســت در ماه اردیبهشتی که منتهی به 
انتخابات ریاست جمهوری است مشخص نباشد 
کاندیدای اصلی چه کسانی هستند، چه احزابی 
از آن ها حمایت می کنند و ستادهای شان کجا 
قرار دارد. معتقدم سردرگمی احزاب و تصمیم 
گیران از یک سو و بی اعتنایی مردم نسبت به اینکه 
به احزاب فشار نمی آورند از سوی دیگر، منجر به 

بروز این اتفاقات شده است.
وی ادامه داد: هنگامی که مردم نســبت به 
انتخابات بی اعتنا شوند، مطالبات از کاندیدا هم 
بسیار ضعیف می شود، حماسه آفرینی و پشتوانه 

جامعه از هیچ نامزدی مطرح نمی شود؛ بنابراین 
هرکسی هم که بیاید استقبالی از او نخواهد شد؛ 
از همین رو هر فردی که در انتخابات حاضر شود 

فکر  می کند کاندیدای خوبی است.
این فعــال سیاســی اصالح طلــب خاطر 
نشــان کرد: جریان اصولگرایی، بحران شورای 
نگهبان و رد صالحیــت را ندارنــد و به همین 
دلیل افراد مختلف کاندیدا می شــوند، اما این 
امر در اصالح طلبان متفاوت است و چون باید از 
این داالن تنگ شــورای نگهبان بگذرند، بسیار 
مراقب هستند افرادی را بیاورد که از این مسیر 
عبور کنند. وی تاکید کرد: حضور اصالح طلبان 
همیشه هنگامی معنا داشته است که در جامعه 

شــور و حماســه  وجود دارد اما امروز آن شور و 
حماسه در جامعه اتفاق نیفتاده زیرا نه شخص و 
نه شعار کاریزماتیکی در حال حاضر وجود ندارد.

 تاجزاده می تواند به 
پدیده انتخابات کمک کند

ابطحی در خصــوص احتمال کاندیداتوری 
ســیدمصطفی تاجــزاده بــرای انتخابــات 
ریاســت جمهوری گفت: حضور آقای تاجزاده 
را در انتخابات ریاســت جمهوری بسیار مثبت 

می دانم و باید از ایشــان تقدیر کــرد که در این 
شرایط کاندیدای ریاست جمهوری شده است. 
ای کاش مشــکلی در راه رقابت برای ایشان به 
وجود نیاید و شورای نگهبان و نهادهای و نظارتی 

مانعی نباشند.
وی افزود: حضور شــخصی مثــل تاجزاده 
می تواند انتخابات را جدی کنــد و یک فضای 
جدیدی را در تصمیم گیری مردم برای شرکت 

در انتخابات به وجود بیاورد.
وی ادامه داد: معتقدم آقای تاجزاده می تواند به 
پدیده انتخابات کمک کند و مشارکت را باال ببرد. 
مصطفی تاجزاده که در درون جبهه اصالح طلبان 
اســت، ســقف مطالبات را مطرح می کند و در 
مقابلش کسانی هســتند که کف مطالبات را 
مطرح می کنند؛ معتقدم این بهترین شــرایط 
است که مردم بین سقف و کف، بخشی اش را که 
می خواهند نماینده داشته باشد را انتخاب کنند.

ابطحی:

داالن شورای نگهبان برای اصالح طلبان بسته است


