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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ایران طی ســال های اخیر چنان بر 
تداوم حضور رژیم بشــار اسد در سوریه 
اصرار ورزیده که از دیــد ناظران، اصل 
بقای اسد، اصل الیتغیر ایران است. برای 
پایبندی به این اصــل »الیتغیر« ایران 
تمام توان انسانی، تسلیحاتی، سیاسی و 
دیپلماتیک و حتی اقتصادی خود را به کار 
گرفته است؛ آن هم در شرایطی که خود 
تحت فشار سنگین ترین تحریم ها بوده 
است.  شــهدای مدافع حرم عینی ترین 
شواهد تالش همه جانبه ایران برای حفظ 
اسد هستند. ایران البته برای این تالش 
بی وقفه و چندین ساله خود استدالل های 
مذهبی - اعتقادی و همینطور سیاسی 
و اســتراتژیک طرح می کند که بخشی 
از آنها گســترش نفوذ در منطقه و البته 
داشتن امتیاز برای بازســازی سوریه و 
بهره برداری اقتصادی از آن است.  ضرر 
بزرگ برای ایران اما آنجاست که پس از 
صرف این همه هزینه، از بازی سوریه کنار 
گذاشته شــود و تمام آنچه از آن مخارج 
هنگفت در ســوریه نصیبش می شود، 
مشتی شــعارهای نخ نمای گل درشت 
باشد. در این حالت ایران از پای سفره ای 
که خود هزینه اش را پرداخت کرده، بلند 
شــده و بازیگران دیگری از آن متنعم 

خواهند شد. 

این نگرانی همواره برای ایران وجود 
داشــته اســت؛ به ویژه آنکه در مسئله 
دمشــق، پای قدرتی چون روســیه در 
میان است. از این رو همواره سعی کرده 
حضور خود در میانه میــدان را تثبیت 
کند. مسکو اما هرازگاهی این نگرانی را 

تشدید می کند. 
 مسکو، دمشق و

 غیبت های گاه به گاه تهران
اســفند پارســال وقتی والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه و رجب 
طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه 
در مذاکراتی بدون حضور ایران، توافق 
آتش بس ادلب را کلید زدند، عدم دعوت 
آنها از ایــران بدبینی های بســیاری را 
برانگیخت. غیبت ایران در این مذاکرات، 
در حالی بود که نیروهــای ایرانی یکی 
از عوامل اصلی در خروج ادلب از دســت 
شورشیان و افتادن به دست ارتش اسد 
بودند.  با این حال ایران سعی کرد با تداوم 
مذاکرات آستانه، آن غیبت را بی اثر کند. 
ناگفته نماند که در مقطعــی نیز اصرار 
حســن روحانی و ظریف به پوتین برای 
برگزاری مذاکرات آستانه، بی پاسخ ماند. 
اسفند امسال، مسکو آن تحرکات توام 
با غیبت ایران را تکرار کرده است و به دنبال 
آن، همان نگرانی های همیشگی نیز تکرار 
شده اند؛ منتهی این بار با شواهدی که آن 

را تشدید می کند. 

پنجشنبه گذشته وزرای خارجه قطر، 
روسیه و ترکیه اولین نشست سه جانبه 
خود را برگزار کردند. این نشست درباره 
مسائل مختلف منطقه بود؛ از وضعیت 
لیبی تا پرونده هسته ای ایران؛ اما در رأس 

آن مسئله سوریه بود. 
 دو نشست موازی؛ 

یکی با ایران، یکی بدون ایران
مولود چاووش اوغلــو، وزیر خارجه 
ترکیه همان روز در کنفرانســی خبری 
در حضور همتایان روسی و قطری خود 
اعالم کرد که دوحه، مسکو و آنکارا، یک 
روند مشــورتی جدید را در مورد سوریه 
آغاز کرده اند. همچنین اعالم شد که قرار 
است جلسات مشترک این سه کشور برای 
بحث در خصوص سوریه تداوم پیدا کرده 
و جلسه بعدی این نشست سه جانبه هم 

احتماال ترکیه است. 
این روند مشــورتی جدیــد »بدون 
حضور ایران«، در شرایطی آغاز شده که 
همزمان با آن مذاکرات آستانه »با حضور 
ایران« بیش از چهار سال است که به دنبال 
راهکاری برای صلح در ســوریه است. 
حاال اما بسیاری معتقدند مذاکرات تازه 
با حضور قطر، به معنی به انزوا کشاندن 

ایران و البته مذاکرات آستانه است. 
هرچنــد ســرگئی الوروف، وزیر 
خارجه روسیه در واکنش به این دسته 
از تحلیل ها، صریحا گفت که این ســه 

کشور یعنی روسیه، ترکیه و قطر به دنبال 
جایگزینی تالشــی که روسیه و ترکیه 
و ایران از ســال 2017 به طور مشترک 
برای کاهش درگیری ها در سوریه انجام  
داده اند، نیست؛ اما نکته ای که این تحلیل 
را قوام بخشــیده، تکرار همین رفتار از 
سوی مســکو در خصوص افغانستان و 

طالبان است. 
 یک نشست مشورتی دیگر

 بدون حضور ایران
عالوه بر مذاکــرات دوحه که بدون 
حضور ایران برگزار شد، مقام های روس 
خبر برگزاری نشســت مشورتی صلح 
افغانستان در روز 18 مارس، 28 اسفند 

در مسکو را هم داده اند. 
نکته جالب اینکه برای این نشست 
نیز از ایران دعوت نشده است. به روایت 
رســانه ها به نقل از ســخنگوی وزارت 

خارجه روسیه، این نشست قرار است با 
حضور نمایندگان روسیه، چین، پاکستان 
و نمایندگان دولت افغانستان و طالبان 
برگزار شــود. از آمریکا نیز دعوت شده، 
هرچند که رویترز گفته وزارت خارجه 
آمریکا هنوز حضورش در این نشست را 

تایید نکرده است. 
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین در 
امور افغانستان اعالم کرده که دعوت نامه 
حضور در این نشست برای کشورهای 
مذکور ارسال شده است. ایران اما »غایب 
بزرگ« این نشســت هم خواهد بود. در 
حالی که درخصوص افغانستان و طالبان 
نیز ایــران عالوه بر قرابــت جغرافیایی 
با این کشــور، طی ســالیان متمادی، 
متحمل هزینه های بسیار گزاف از جهت 
مهاجرین افغان، خونریزی های طالبان و 

مواردی از این دست شده است. 
تجربه قره باغ

گرچــه ایران، روســیه را شــریک 
راهبــردی خــود می داند، امــا تجربه 
»قره باغ« گویای این واقعیت اســت که 
نمی تــوان چندان خام این »شــراکت 
راهبردی« شد. در غائله قره باغ، مناقشه 
میان دو همسایه شــمالی ایران یعنی 
ارمنســتان و آذربایجــان رخ داد. این 
مناقشه به لحاظ جغرافیایی به قدری به 
ایران نزدیک بود که موشک های دو طرف 
به داخل خاک ایران هم اصابت می کرد. 
به لحاظ سیاســی و اقتصادی نیز چنان 
بر ایران موثر بود کــه با تغییرات مرزی، 
موقعیت ژئوپولتیک ایــران را متزلزل و 
تسلط ایران بر شبکه ترانزیتی آن منطقه 
را تضعیف کرد.  با این حال تمام آنچه در 
قره باغ و میان آذربایجان و ارمنســتان 
رخ داد، بدون حضور ایران بود. »شریک 
راهبردی ایران«، یعنی روسیه و پس از 
آن ترکیه بازیگردان اصلی قره باغ بودند. 
بسیاری از سیاستمداران و ناظران داخلی 
و خارجی، نبود ایران در تحوالت آن سوی 
مرزهای شمالی اش را ضعف دیپلماتیک 
و کاهش نفوذ آن بر منطقه قفقاز جنوبی 
خواندند.  این تجربه و البته شواهد کوچک 
و بزرگ دیگری مانند همین نشست هایی 
که در غیاب ایران برگزار می شوند، منجر 
به شکل گیری این سوال بزرگ شده که 
آیا روســیه، قصد کاهش نفوذ ایران در 

منطقه را دارد؟

خطر ریاض
موضوع دیگری کــه نگرانی درباره 
پاسخ این پرســش را تشــدید کرده، 
احتمال نزدیکی ریاض و مسکو است. این 
احتمال در راستای سفر هفته گذشته 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه به 
ریاض، دیدارش با بن سلمان و تحلیل ها 

پیرامون آن است. 
منابــع دیپلماتیــک در ایــن باره 
می گویند که با توجه به روی کار آمدن 
دولت بایدن در آمریکا و رابطه ســرد و 
پرتنش دولت جدید و عربستان، قطعا 
ریاض به دنبال یافتن دوستان و متحدان 
جایگزین است که منافع آنها را در منطقه 
تضمین کند.  روسیه در این میان می تواند 
متحدی قوی باشــد. شاید هم این سفر 
و شواهد دیگر مبنی بر نزدیکی ریاض و 
مسکو به یکدیگر، صرفا هشدار سعودی ها 
به آمریکا باشد تا از این طریق واشنگتن 
را ناگزیر کنند که سیاست سختگیرانه 
خود نســبت به ریــاض را تعدیل کند.  
اما به هر روی نشــانه تغییــرات تازه در 
خاورمیانه اســت که می تواند منجر به 
چرخش سیاست های مســکو شود به 
نحوی که منجر به تصمیم آن برای انزوای 
ایران شــود؛ به ویژه آنکه روابط گل آلود 
ریاض و واشــنگتن، قطعا ماهی هایی 
برای مســکو دارد. هرچند که مسکو در 
این سال ها نشــان داده که منافع خود 
را در عدم رویارویــی با ایران می بیند اما 
چرخش مواضعی که به سبب تحوالت 
منطقه ای رخ می دهد، هیچ بعید نیست 
که سیاست روسی در خالف جهت منافع 
تهران بچرخد و نهایتا ایران را به جای یک 
بازیگر منطقه ای، تبدیل به یک مال باخته 

جنگ ها و منازعات منطقه ای کند. 

غیبت معنادار تهران در دو نشست مربوط به سوریه و افغانستان؛

مسکو، صحنه گردان حذف نفوذ منطقه ای ایران است؟ 

خبر

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: اگر رویه شورا را بررسی 
کنید منع قانونی برای حضور افرادی که ســابقه نظامی دارند 
وجود نداشــته و در ادوار مختلف افراد نظامی حضور داشتند 

و آنچه که قانون لحاظ کرده عدم منع ورود اینگونه افراد است.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ 
به اینکه آیا دیدگاه امام خمینی )ره( در مورد فعالیت سیاسی 
نظامیان تاثیری در تصمیم اعضای شورا برای بررسی صالحیت 
کاندیداهایی با سابقه سیاسی خواهد داشت، ضمن بیان مطلب 
فوق، افزود: دخالت نظامیان که سوگیری داشته باشند قطعا 
منع شــده اما صرف نامزدشــدن برای انتخابات منع قانونی 

نداشته است.
وی همچنین در توضیح آخرین وضعیت مصوبات مجلس و 
دولت، با اشاره به طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: این طرح به اصــول ۹۹ و 11۵ و 110 قانون 

اساسی مغایرت داشت که قبال گفته شده، برخی از موارد هم 
برای اولین بار ذکر شده بود که با ایرادات شورای نگهبان مواجه 

و جهت اصالح به مجلس اعاده شد.
سخنگوی شــورای نگهبان همچنین اظهار کرد: شورای 
نگهبان به الیحه مالیات بر ارزش افزوده نیز ایراداتی داشت که 

به مجلس عودت داده شد.
کدخدایی درباره بودجه ســال 1۴00 گفت: هنوز پاسخ 
رسمی ما برای مجلس ارسال نشده و مجلس در اطالع رسانی 
عجله کرد و نظرات غیررســمی ما را اعــالم کردند. همچنان 

ممکن است ایرادات تغییراتی داشته باشد.
وی با بیان اینکه متعاقبا نظر رســمی ما اعالم می شــود، 
افزود: ما از مجلس درخواست داریم جلسات غیررسمی ما را 
الزم نیست اطالع رسانی کنند و ما اگر الزم شد اطالع رسانی 

خواهیم کرد. 

نمی توانیم سقفی برای تعداد کاندیداها تعیین کنیم
کدخدایی درباره عملکرد شورای نگهبان گفت: 
۶۳ مصوبه از مجلس دریافت کردیم که ۵0 درصد 

آن عدم مغایــرت داشــته و ۵0 درصد مغایرت 
داشته است. 12 اساســنامه نیز داشتیم که ۶ تا 
از اساسنامه ها تایید شده است. همچنین 177 
نامه از دیوان عدالت اداری داشــتیم و 7۹ نامه 

مغایرتش با شــرع مقدس اعــالم و ۳۳ مورد 
آن خالف موازین شــرعش تایید شد. 

همچنین ۳۵00 حکم برای اعضای 
هیأت نظارت در اســتان ها صادر 

شده است.
وی افزود: هماهنگی با وزارت 

کشــور برای بررسی ها 

داشــته ایم. برای انتخابات با توجه به شــرایط کرونایی 
پیش بینی هایی شده است و چاپ تعرفه ها تعیین و نظارت 

بر تعرفه ها استمرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان 
محدودیتــی در دریافت گــزارش دربــاره فعالیت های 
انتخاباتی ندارد و این گزارش ها در زمان قانونی 
مدنظر قرار خواهد گرفت. وی درباره تبلیغات 
کاندیداها گفت: تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی 
را در بررسی صالحیت ها مدنظر قرار خواهیم 
داد. به گفته کدخدایی، تعداد صندوق ها در 
انتخابات 1۴00 چیزی در حدود 1۵ درصد 

افزایش خواهد یافت.
وی درباره تعیین ســقف 
معیــن بــرای نامزدها نیز 
گفت: شورای نگهبان هیچ 
وقت نمی تواند ســقفی 
برای اعــداد نامزدها در 
نظر بگیرد و قانون برای 

ما مالک است.

کدخدایی:

منع قانونی برای کاندیداتوری نظامیان وجود ندارد
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راه حل محسن رضایی برای لغو تحریم ها:
 غنی سازی اورانیوم را 

به ۶۰درصد برسانیم
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام روز شنبه در سفری که به یزد داشت، با بیان اینکه 
در دولت آینده بحث تحریم ها و تبعات آن جدی تر 
می شود بنابراین اقتصاد یکی از چالش های مهم و 
جدی دولت بعدی به شمار می رود، گفت: دشمنی 
آمریکا علیه انقالب با تحریم و فشار اقتصادی ادامه 
می یابد و دیپلماسی ما در این زمینه باید تقویت شده 
و غنی سازی را به ۶0 درصد برسانیم؛ چون این مسئله 
به برداشته شدن تحریم ها از سوی آمریکا می انجامد.

    
آمریکا: 

دیپلماسی غیرمستقیم با ایران 
جریان دارد

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
در نشستی خبری گفت که دیپلماسی با ایران ادامه 
دارد، اما به شکل مستقیمی نیست. او افزود: آمریکا 
موضع خود را از طریق ارتباط با اروپایی ها و دیگران 
به ایران توضیح می دهد، اما در این مرحله منتظر 
است بیشتر از ایرانی ها بشنود که چگونه می خواهند 
ادامه دهند. او تاکید کرد که گفت وگو درباره مساله 

هسته ای ایران پیچده و حساس است. 
    

نیویورک تایمز خبر داد؛
احتمال آغاز مذاکرات غیررسمی 
ایران و آمریکا طی هفته های آتی

الرا جیکــس در »نیویورک تایمز« نوشــت: 
دیپلمات ها و کارشناسان معتقدند که آقای روحانی 
و محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجــه ایران، 
می خواهند قبل از تغییر قدرت در ایران، مذاکرات 
هسته ای را به سرانجام برســانند. وی همچنین با 
اشاره به موانع موجود بر سر راه احیای برجام، افزود: 
با وجود بن بست فعلی، دیپلمات های آمریکایی و 
اروپایی گفتند که گفتگوهای غیررسمی ممکن است 
طی هفته های آینده آغاز شود. وقتی این کار انجام 
شود، انتظار می رود که آمریکا و ایران توافق کنند 
تا گام های همزمانی را جهت بازگشت به توافقنامه 

سال 201۵ بردارند.
    

دولت بهار منتشر کرد؛
صف دیدار با احمدی نژاد!

کانال تلگرامی دولت بهار کــه اخبار مربوط به 
محمود احمدی نژاد را پوشش می دهد، تصویری از 
صف دیدار با رئیس دولت نهم و دهم مقابل خانه اش 
در نارمک منتشر کرده اســت. دولت بهار نوشت: 
»مردم روزانه از اقصی نقاط کشــور بــرای دیدار با 
احمدی نژاد به میدان 72 نارمــک می روند.« این 
کانال همچنین ویدئوهایی از ســخنان هواداران 
رییس جمهور منتشر کرده که می گویند به اینجا 
آمده ایم تــا از احمدی نژاد بخواهیــم در انتخابات 
شــرکت کند. به گزارش فرارو، در هفته های اخیر 
محمود احمدی نژاد فعالیت های سیاسی اش را به 
شــدت افزایش داده و این گمانه تقویت شده که او 

قصد دارد در انتخابات 1۴00 نامزد شود. 
    

نماینده مجلس مطرح کرد؛
 انتقاد از دخالت نمایندگان 

در کار رهبر انقالب
به گزارش برنا، محمد باقــری بنابی، نماینده 
مردم بناب در مجلــس، در رابطه با بیانیه 20۵نفر 
از نمایندگان و فشــار بر مجمع برای عدم تصویب 
FATF گفت: دخالــت نهاد های حکومتی در کار 
یکدیگر خالف عرف و اصول تشکیالت است البته 
اگر به صورت پیشنهاد محرمانه این اتفاق صورت 
بگیرد، بحث دیگری است، اما امضا کردن بیانیه و 
به صورت علنی تحت فشار قرار دادن مجمع مورد 
نفی است. او با بیان اینکه اعضای مجمع تشخیص 
منسوبان رهبری هستند، ادامه داد: دخالت کردن 
در کار مجمع تشــخیص عمال دخالت در کار مقام 

معظم رهبری است. 
    

شرکت اماراتی: 
نفت توقیف شده توسط آمریکا، 

ایرانی نبود
شرکت FIOGC که در امارات متحده عربی 
مستقر اســت، اعالم کرد محموله نفتی که آمریکا 
مدعی اســت ایرانی بوده و تحریمها را نقض کرده 
است، از عراق خریداری شده بود و در اوج پاندمی، 
در دریا نگهداری می شد. طبق اسنادی که در دادگاه 
فدرال منطقه کلمبیا تنظیم شده است، شرکت نفت 
و گاز بین المللی فجیره )FIOGC( که متعلق به 
شیخ حمد بن محمد الشــرقی، حاکم امیرنشین 
فجیره است، مدعی اســت یک فروشنده واسطه 
این محموله بوده و این نفت عراقی است. آمریکا اما 
مدعی است ایران این محموله نفتی را به خارج صادر 

می کرده است. 

با چرخش مواضعی که به 
سبب تحوالت منطقه ای رخ 

می دهد، هیچ بعید نیست 
که سیاست روسی در خالف 
جهت منافع تهران بچرخد 
و نهایتا ایران را به جای یک 
بازیگر منطقه ای، تبدیل به 

یک مال باخته جنگ ها و 
منازعات منطقه ای کند

عالوه بر مذاکرات دوحه که 
بدون حضور ایران برگزار 
شد، مقام های روس خبر 

برگزاری نشست مشورتی 
صلح افغانستان در روز 18 

مارس، 28 اسفند در مسکو 
را هم داده اند که آن هم بدون 

حضور ایران خواهد بود

تحلیلگر لبنانی تصریح کرد: کامال هریس 
کسی بود که با شش نفر از سران بین المللی از 
جمله نتانیاهو تماس تلفنی داشت. این یک 
اتفاق بی سابقه برای یک معاون رئیس جمهور 
است. عالوه بر این هریس مستقیما در مذاکره 

در خصوص چگونگی پاسخ به حمالت شبه 
نظامیان مــورد حمایت ایــران به نیروهای 

آمریکایی در عراق شرکت کرده است.
ولید شــرارة طی یادداشتی در االخبار با 
طرح این سوال که »چه کســانی در داخل 
دولت بایدن، بازگشت آمریکا به برجام را به 
تاخیر انداخته اند«، بــه نقش کامال هریس، 
معاون اول جو بایدن پرداخت و با نوشــتن 
مطلب فوق ادامــه داد: هریس همچنین در 

گروه کوچکی قرار داشــت که دو بار با وزیر 
دفاع و رئیس ستاد مشــترک دیدار کرده و 
گزینه های پاســخ به ایران را مورد بررسی 

قرار دادند.
او افزود: همچنین یک مسئول کاخ سفید 
فاش کرد که معاون بایدن در ســالن اتخاذ 
تصمیم حضور داشته و موضع موافق خود در 
مورد ضرورت پاسخ دادن را بیان کرده است. 
شکی نیست که خواسته های شخصی هریس 

برای تقویت موضعش در راســتای آمادگی 
برای نامزدی حــزب دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری بعدی یا جانشینی رئیس 
جمهور فعلی-در صورتی کــه بایدن نتواند 
به دلیل ســن زیادش دوره چهار ساله اش را 
تکمیل کند، است و همین مسئله می تواند 

مواضع آتشین هریس را تفسیر کند. 
نویســنده مقالــه مذکور خاطرنشــان 
کرده: اما قطعا کامال هریــس به عنوان یک 

صهیونیســت معتقد از اوایــل جوانی اش و 
التزامی که به دفاع از برتری اسرائیل داشته، 
تالش خواهد کرد تا گزینه هــای مذاکره با 
ایران و شروط آن، شدیدتر و سخت تر باشد. 
این در حالی است که پیروی از موضع مذکور، 
در شــرایطی که تنش با چین و روسیه باال 
گرفته، از قدرت دولت بایــدن برای تمرکز 
بر اولویت هایــش می کاهد و فرصت های در 
دســترس برای عقب نشــینی حتی جزئی 
از خاورمیانــه را ضایع می کنــد. این بهانه 
می تواند یکی از مهمترین دالیل طرفداران 
بازگشت سریع آمریکا به توافق هسته ای با 

ایران باشد.

االخبار:

کامال هریس در حال ایفای نقشی نامحسوس علیه ایران است؟


