
سخنگوی کاخ سفید:
 ایران احیای برجام را به تحقیقات 

آژانس مشروط نکند
سخنگوی کاخ ســفید گفت: احیای احتمالی 
برجام نباید بــه تحقیقات آژانس درباره »منشــا 
اورانیوم در سه سایت اعالم نشــده ایران« مرتبط 
شــود. به گزارش ایلنا، »کارین ژان پی یر« افزود: 
نباید بین اجرای مجدد برجام بــا تعهدات ایران بر 
اساس معاهده منع گسترش سالح های هسته ای 
هیچ گونه ارتباطی وجود داشــته باشد. سخنگوی 
کاخ سفید یادآور شد: خواستار آن هستیم که هنگام 
بازگشت به برجام تمامی مسائل حل و فصل شده و 
پرونده بازی وجود نداشته باشد و این امر به طور کامل 

به تصمیم ایران بستگی دارد.
    

نامه اعتراضی پنج اتحادیه دانشجویی:
 مسئوالن وزارت خارجه؛ سکوت 

درباره جزئیات مذاکرات را بشکنند 
فارس نوشت:  پنج اتحادیه دانشجویی در نامه ای 
خطاب به مسئوالن وزارت خارجه نوشتند: اکنون 
که بیش از هــر زمانی به توافق نزدیک شــده ایم و 
در چند قدمی آن هســتیم، زمان آن فرا رسیده که 
سکوت خبری از سوی دســتگاه دیپلماسی کشور 
شکسته شده و محتوای توافق احتمالی در اختیار 
آحاد مردم به خصوص نخبگان سیاسی و تشکل های 
دانشجویی قرار گیرد. در ادامه این نامه آمده است: 
حرف قطعی نظام جمهوری اســالمی در مذاکرات 
پسابرجام؛ تضمین، راســتی آزمایی و لغو تمامی 
تحریم ها توسط طرف های غربی بوده است، با وجود 
آنکه شنیده ها حاکی از آن است که طرف آمریکایی 
از دادن تضمین و مکتوب کردن آن سر باز زده است، 
از تیم مذاکره کننده این انتظار می رود که با در نظر 
داشتن تاریخ سراسر بدعهدی طرف غربی از این خط 
قرمز عقب نشینی نکند و به چیزی جز مکتوب کردن 
ضمانت ها و تعهدات طرف مقابل و تایید آن توسط 
نهادهای تصمیم گیر فرا دولتی آمریکا، من جمله 

کنگره و... بسنده نکند.
    

پولتیکو گزارش داد:
نشست محرمانه مالی

با اعضای کنگره درباره برجام
نماینده ویــژه آمریکا در امور ایــران برای ارائه 
توضیحات درباره مذاکرات احیای برجام در نشستی 
محرمانه با اعضای کنگره این کشور شرکت می کند.

به گزارش ایلنــا، پایگاه پولتیکو گــزارش داد 
»رابرت مالی« قرار اســت در تاریخ ۱۴ سپتامبر در 
کمیته روابط خارجی مجلــس نمایندگان آمریکا 
حاضر شود. پولتیکو همچنین نوشت که ممکن است 
تا زمان برگزاری نشست مالی با کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان تغییرات مهمی در مذاکرات با 
ایران روی دهد. چرا که طی هفته گذشــته، به نظر 
می رسید که مذاکره کنندگان در حال پیشرفت به 

سمت احیای برجام هستند.
    

ایران به هر کشوری که نیاز داشته باشد 
کمک پهپادی می کند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: 
ایران به مردم عراق و هر کشــور دیگــری که نیاز 
داشته باشد کمک پهپادی می کند، اما این کمک ها 
بالعوض نیست و آن ها متقاباًل هزینه ها را پرداخت 
می کنند. جــواد کریمی قدوســی در گفت وگو با 
فارس، درباره توانمندی ایــران در حوزه پهپادی 
گفت: صنعت پهپاد و هزینه های آن به قدری برای 
سیستم دفاعی ما توجیه پذیر اســت که ما راهبرد 
خودمان را بر هواپیماهای جنگی پرهزینه و بسیار 
پیچیده قــرار نداده ایم. نماینده مردم مشــهد در 
مجلس تصریح کرد: آمریکایی ها معترف هســتند 
که برتری هوایی آن ها در دنیا توسط ایران به چالش 
کشیده شده اســت. این اعتراف؛ حســاب  شده و 

واقعیت است.
    

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
 کل اروپا خواستار میانجی گری 

ایران در مناقشه اوکراین است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به درخواست کشورهای اروپایی از 
جمله فرانسه برای میانجی گری ایران برای خاتمه 
جنگ بین روسیه و اوکراین، گفت: موقعیت ممتاز 
و ژئوپولیتیک جمهوری اســالمی، باعث شده که 
امروزه اروپاییان  از ایران درخواست کنند که از  وقوع  

یک جنگ تمام عیار در قلب  اروپا جلوگیری کند.
فداحسین مالکی در گفت و گو با ایرنا، افزود: ایران  
به دلیل موقعیت سیاســی خود می تواند وساطت 
و میانجیگری جنگ اوکرایــن را انجام دهد، چون 
اگر روسیه جنگ را به قلب اروپا بکشاند قطعا همه 
معادالت اروپایی به هم می خورد و آمریکایی ها هم 

بیشترین آسیب را از این جنگ خواهند دید.
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روسیه از ایران خواسته است تا برخی 
پایگاه هایش را در ســوریه ترک کند. 
چندی پیش نیز برخی رسانه ها گزارش 
کردند که روسیه سامانه اس300 خود 
را در سوریه برچیده اســت. آیا سوریه 
اهمیت استراتژیک خود را برای روس ها 

از دست داده است؟ 

افزایش حمالت اسرائیل 
علیه مواضع ایران 

روزنامه »الشــرق االوسط« نوشته 
است که افسران روس از ایران خواسته اند 
پایگاه های خــود در حماه و طرطوس 
را ترک کنند. دلیل این خواســته- به 
گفته این روزنامه- تشدید حمله های 
هوایی اسرائیل بوده است. گفتنی است 
پایگاه نظامی حماه در نزدیکی پایگاه 
هنگ ۴۹ ارتش سوریه قرار دارد و برخی 
ادوات نظامی اســتراتژیک - از جمله 
موشک های سیستم دفاعی اس۲00- 

در این پایگاه نگهداری می شوند. 

در همین ارتباط »دیده بان حقوق 
بشر ســوریه« چندی پیش مدعی شد 
که اســرائیل در جریان یــک حمله در 
ســوم شــهریورماه به مناطق مرکزی 
سوریه، زرادخانه ای مملو از صدها موشک 
ساخت ایران را نابود کرده است. همزمان 
با این گزارش »الشرق االوسط«، رویترز 
از قول منابع دیپلماتیــک و اطالعاتی 
گزارش کرد که اسرائیل حمالت هوایی به 
فرودگاه های سوریه را افزایش داده تا مانع 
استفاده رو به تزاید ایران از این خطوط 
هوایی برای ارسال ســالح به نیروهای 

تحت حمایتش در منطقه شود. 
این تحوالت در حالی است که چندی 
پیش یک شرکت اطالعاتی ماهواره ای 
اســرائیل در گزارشــی عنوان کرد که 
روسیه ســامانه دفاع هوایی اس300 
خود را در بحبوحه جنــگ در اوکراین 
از سوریه خارج کرده اســت. مطابق با 
برخی ارزیابی ها، دفاع هوایی روسیه بر 
اثر جنگ در اوکراین آسیب دیده است و 
روسیه قصد دارد از این سامانه در جنگ 

اکراین بهره ببرد. 

سوریه برای روس ها 
چه اهمیتی دارد؟ 

برای اینکه بتوانیم تطور سیاســت 
روس ها در ســوریه را درک کنیم، ابتدا 
باید بدانیم اساسا سوریه برای روس ها 
چه اهمیتــی دارد؟ در پاســخ، یکی از 
انگیزه های روس هــا، مخالفت با نظام 
تک قطبی اســت. روس ها می خواهند 
حوزه نفوذ ســنتی خــود را در جهان 
عرب حفظ کنند تا بــر اعتبار و جایگاه 

بین المللی آن ها افزوده شود. از دست 
دادن اسد، به عنوان متحدی قدیمی، 
سوریه را در دامان غرب خواهد برد و این 

برای روس ها مطلوب نیست. 
اهمیت دوم ســوریه برای روسیه، 
نگرانــی از گســترش افراطی گری و 
تروریسم تکفیری است. در این رابطه 
رحمت طهمورثی، کارشــناس روابط 
بین الملل در ایرنا می نویسد: »مجاورت 
با کشورهای خاورمیانه باعث شده که 
بسیاری خاورمیانه را نقطه آسیب پذیر 
منافع روســیه قلمداد کنند. مسکو از 
روی کار آمدن یک دولــت افراطی در 
سوریه نگران است و به دالیل مختلف 
آن را تهدیــدی علیه ثبــات مناطق 
مسلمان نشــین خود می داند. برخی 
مناطق روسیه از جمله چچن و داغستان 
مناطقی هستند که سلفی ها در آن جای 

پایی برای خود جست وجو می کنند«. 
ســومین انگیــزه روس هــا برای 
حضور در ســوریه و حفظ اسد، پایگاه 
دریایی طرطوس است. این پایگاه که 
در مجاورت ســاحل دریای مدیترانه 

و در نزدیکی مرز ســوریه با لبنان واقع 
 شده اســت پایگاهی استراتژیک برای 
روس ها قلمداد می شود. طهمورثی در 
این باره می نویسد: »روسیه پایگاه نظامی 
طرطوس را جزء مهمی از قابلیت های 
نظامی اش می دانــد. پایگاه طرطوس، 
نقطه دریافت تسلیحات روسی است و 
قادر به اتصال زیردریایی های هسته ای 
است و از لحاظ موقعیت راهبردی برای 

روسیه، دارای اهمیت است«. 

ثبات در سوریه؛ 
خواست استراتژیک روس ها 

از ســال ۲0۱5 کــه روس ها در 
جنگ روســیه وارد شــدند و میدان 
بازی را تغییر دادنــد تا حاال که حرف 
از خواسته شان از ایران برای برچیدن 
برخی ها پایگاه ها مطرح شده است، 
سیاست روسیه در سوریه و ارتباطش 
با اسرائیل ســه دوره داشــته است. 
دوره اول، دوره ای اســت که روس ها 
با اسرئیلی ها بر سر کاهش نفوذ ایران 
اشتراک منافع داشتند. اسرائیلی ها 
نمی خواستند ایران و نیروهای تحت 
حمایتش در ســوریه قدرت بگیرند 
و روس ها هم نه آشــکارا که در نهان 
خواسته شــان همین بود. آن ها نیز 
نمی خواستند ایران در سوریه قدرت 
فائقــه قلمداد شــود. از همین رو بود 
که با وجود سیســتم دفاعی موشکی 
پیشــرفته ای چون اس 300، کمتر 
هفتــه ای بود که خبــری از حمالت 
هوایی اسرائیلی ها علیه مواضع ایران 
یا نیروهای تحت حمایتش در سوریه 
منتشر نشــود. روزنامه وال استریت 
به نقل از منابع نظامی اسرائیل گزارش 
کرده است که این رژیم از سال ۲0۱۷ 
تاکنون حدود ۴00 بار به سوریه حمله 
کرده و در تمام این حمالت، اس 300 

روسیه هیچ واکنشی نداشته است. 
اما این ماه عسل روس ها و اسرائیلی ها 
در سوریه، با شروع جنگ اکراین به اتمام 
رسید. اســرائیل به پیروی از آمریکا و 
متحدان غربی خود منتقد جنگ روسیه 
در اکراین شد. این اتفاق چندان به مذاق 
روس ها خوش نیامــد. از جمله اینکه 
در فروردین امســال، وقتی اســرائیل 
حمله ای به سوریه تدارک دید، روسیه 
در اقدامی بی سابقه، جزئیات این حمله 
را رسانه ای کرد تا ناخشــنودی اش را 

از مواضع اســرائیل در خصوص جنگ 
اکراین ابراز کند. 

البته این شــکرآب شــدن رابطه 
واقعیت های میدانی هم یافت. از جمله 
اینکه در ماه مه، نیروهای روســی در 
پایــان حمله نیــروی هوایــی رژیم 
صهیونیســتی به اهدافــی در منطقه 
مصیاف، به هواپیماهای اســرائیلی با 
اســتفاده از ســامانه اس300 شلیک 
کردند. این رویداد، اولین مورد استفاده 
از اس-300ها علیه نیروی هوایی رژیم 

صهیونیستی در سوریه بود. 
اما این تقابل روســیه و اسرائیل در 
زمین سوریه، گویا زودتر از آنچه تصور 
می شد به اتمام رســیده است. علتش 
هم البته فرسایشی شدن جنگ روسیه 
در اکراین است. جنگ اکراین برخالف 
تصور اولیه روس ها، خیلی طول کشید 
و همین ماشین جنگی روسیه را خسته 
و فرسوده کرده است. بنابراین طبیعی 
اســت که روس ها تنها تمرکز خود را 
معطوف به اکراین کرده و سعی کنند از 
درگیری در سایر مناطق برحذر باشند. 
برچیدن سامانه موشکی اس300 در 
ســوریه در همین چارچــوب ارزیابی 
می شود. در واقع در دوره حاضر روس ها 
عالقمندند در زمین سوریه ثبات برقرار 
شــود تا بتوانند تمرکز خود را معطوف 
به جنگ اکراین کنند. برای همین هم 
از ایران خواســته اند برخی پایگاه های 
نظامی خود را در سوریه برچیند تا زمینه 
درگیری اسرائیل و ایران فراهم نشود. 
در حال حاضر، روسیه در حال ترغیب 
ایران برای خروج از روسیه است تا هم 
انگیزه اسرائیل را برای حمله به سوریه 
و بی ثبات سازی آن از میان بردارد و هم 
مانع قدرت یابی بیشتر ایران در زمین 

سوریه شود؛ یک تیر و دو نشان.

درخواست روسیه از ایران برای ترک برخی پایگاه هایش در سوریه

تطور سیاست یا تعارض منافع؟
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مجید   مسعودی 

روی موج کوتاه

در حال حاضر، روسیه در 
حال ترغیب ایران برای 

خروج از روسیه است تا هم 
انگیزه اسرائیل را برای حمله 

به سوریه و بی ثبات سازی 
آن از میان بردارد و هم مانع 
قدرت یابی بیشتر ایران در 

زمین سوریه شود؛ یک تیر و 
دو نشان

چندی پیش یک شرکت 
اطالعاتی ماهواره ای اسرائیل 

در گزارشی عنوان کرد که 
روسیه سامانه دفاع هوایی 
اس۳۰۰ خود را در بحبوحه 
جنگ در اوکراین از سوریه 

خارج کرده است. مطابق 
با برخی ارزیابی ها، دفاع 

هوایی روسیه بر اثر جنگ در 
اوکراین آسیب دیده است

شبکه بلومبرگ در گزارشی با اشــاره به تقویت روابط 
ایران، روسیه و چین در حوزه های مختلف، تاکید کرد که 
این سه کشور به آرامی در حال شکل دهی یک اتحاد علیه 

آمریکا هستند.
به گزارش ایســنا، شــبکه خبری بلومبرگ در گزارش 
تحلیلی خود با بررسی افزایش همکاری ها میان ایران، روسیه 
و چین در حوزه های مختلف تصریح کرد: ایاالت متحده به 
هر کجا که نگاه می کند، رقبای ژئوپلیتیکش در حال ایجاد 
اهداف مشترک هستند. این کشورها اگرچه مانند واشنگتن 
ائتالف های نظامی رسمی ندارند اما به آرامی در حال ایجاد 
اتحادی علیه آمریکا هســتند که از برخی جهــات آنها را 

خطرناک تر می کند.
بلومبرگ ادامه داد: واشــنگتن هنوز با یک ائتالف تمام 

عیار از قدرت های متخاصم روبرو نشــده است اما این، یک 
روش اشتباه است که درباره سه کشوری که به طور فزاینده 

در دشمنی خود با واشنگتن، متحد شده اند، فکر نکنیم.
از نظــر آمریکایی ها، اتحادهای نظامی رســمی معیار 
همکاری بین المللی است. باتوجه به اینکه واشنگتن ده ها 
متحد در سراسر جهان دارد، این امر تعجب آور نیست. این 
روابط نقشی حیاتی در دکترین ایاالت متحده ایفا می کند و 

به بسیاری از آمریکایی ها دیدگاه خاصی داده است.
این شبکه با اشاره به مواردی از اتحادهای نظامی آمریکا 
با کشورهای مختلف جهان گزارش داد: ایران، روسیه و چین 
به گونه ای که آمریکایی ها معموالً از این اصطالح استفاده 
می کنند، متحد نیستند اما در سال های اخیر مسکو و پکن 
به دنبال روابط قوی تر با ایران بوده اند. ایران و روسیه در سال 

۲0۱5 در سوریه متحد بودند و برای نجات دولت بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه تالش کردند و سیاست آمریکا را که به 
دنبال برکناری او بود، مات کردند. فروش تسلیحات روسیه 
و چین مدت هاســت که ارتش ایران را تقویت کرده است. 
به عالوه روابط اقتصادی و دیپلماتیک به تهران کمک کرده 

است تا تأثیر تحریم های بین المللی را کاهش دهد.
بلومبرگ افــزود: ایران و چین روابــط دیرینه خود را از 
طریق یک توافقنامه مشارکت اســتراتژیک ۲5 ساله که 
در ســال ۲0۲۱ امضا شد، رسمیت بیشــتری بخشیدند. 
همچنین روس ها با برنامه ماهواره ای به ایران کمک می کنند 
و دسترسی ترجیحی به ذخایر غالت را برای این کشور فراهم 
می کنند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایاالت متحده 
در این باره گفت که این هم گرایی روسیه و ایران چیزی است 

که کل جهان باید به آن به عنوان یک تهدید عمیق نگاه کند.
این شبکه آمریکایی تاکید کرد: درک منطق این همکاری 
آسان است. هر سه این قدرت ها به دنبال حفظ و محافظت از 
سیستم های سیاسی غیرلیبرال هستند، ایاالت متحده را از 
همسایه های جغرافیایی خود بیرون می کنند و نظم پس از 
جنگ سرد تحت سلطه واشنگتن را عقب می رانند. در واقع 
آنها می توانند به طور هم زمان قــدرت آمریکا را در چندین 

جبهه تحت فشار قرار دهند.

گزارش بلومبرگ:

اتحاد ایران، روسیه و چین علیه آمریکا به آرامی درحال شکل گیری است

گزارش

با تاکید بــر اینکه مــا در مقابل دشــمنان با صالبت 
ایستاده ایم، گفت: در یک سال و نیم گذشته ۶ عملیات انجام 
و ۹ شهید تقدیم انقالب شد و ما هم به نیت این ۹ شهید، ۹ 

سیلی محکم به آمریکایی ها زدیم.
به گزارش فارس، سردار علیرضا تنگسیری در یادواره 
بزرگداشت شهید نورعلی یونسی و آالله های سرخ مسجد 
باب الحوائج ترک محله شهرستان قائمشهر، با اشاره به اینکه 
امروز هیبت ناوها و ناوچه های آمریکایی  در خلیج فارس 
شکسته شده است، گفت: به همت نیرو های دریایی ارتش 
و سپاه، اشراف هوشمند اطالعاتی و رصد لحظه ای، ثبات 

امنیت در خلیج فارس و دریای عمان برقرار شده است.
وی با تصریح بر اینکه هفت کشــور آمریکا، انگلیس، 
فرانسه، نیوزلند، ایتالیا، کانادا و اســترالیا اجازه عبور در 
آب های سرزمینی ما ندارند، گفت: در زمان طاغوت نیروی 
دریایی ارتش نه مجهز به موشــک های برد بلند بود و نه 

در عمق دریاها می رفت اما امــروز افتخار می کند در تمام 
آب های دنیا حضور پیدا می کند و این افتخار را شــهدا به 

ارمغان آوردند.
تنگسیری با تصریح بر اینکه فقط در نیروی دریایی سپاه 
ما چندین موشک را تولید می کنیم، خاطرنشان کرد: امروز 
نیروی دریایی سپاه قاطعانه در خلیج فارس، دریای عمان و 

دریاهای آزاد در مقابل دشمن ایستادند.

سردار تنگسیری: 

آمریکایی ها در خلیج فارس ۹ سیلی محکم خوردند

خبر

اردشیر مطهری نماینده مردم گرمســار و آرادان در 
مجلس در واکنش به بازداشت مشاور و بازرس ویژه وزیر راه 
و شهرسازی نوشت: رستم قاسمی باید پاسخگوی سواالت 

و ابهامات مردم و نمایندگان باشد.
 وی افزود: مامــوران وزارت اطالعات، قاســم مکارم 
شیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت 
یورو ترتیب داده بود، دستگیر کرده اند. از آن روز هم رستم 

قاسمی کمردرد گرفته، بستری شده.
به گزارش »انتخاب«؛ مطهــری در توئیتی در این باره 
نوشت: »رستم قاسمی از زمان بازداشت مشاور و بازرس 
ویژه اش، به جای اینکه پاسخگوی ابهامات باشد روی تخت 
افتاده است. این درست نیست.« وی افزود: »باید بلند شود 

و پاسخگوی سواالت و ابهامات مردم و نمایندگان باشد.«
او در ادامه افزود: »رستم خان، شفاف سازی کن لطفا! از 
آقازاده چه خبر؟ از جعفری و درویش زاده چه خبر؟ از تربتی 

و یوسف پورآذر درخصوص زمین های پردیس بومهن چه 
خبر؟«

وی در توئیت دیگری نیز نوشت: »پرسش هایم درباره 
قاسم مکارم از سوی رستم قاسمی بی پاسخ مانده. حتما 
درباره صرافی عمان، رستوران زنجیره ای در عمان،  تعامل 
با پســر وزیر هم ابهاماتی دارم که منتظرم کمر آقای وزیر 

بهتر شود.«

خبر

نماینده مردم گرمسار مطرح کرد:

بازرس ویژه وزیر راه، سر قرار دریافت رشوه یورویی بازداشت شده


