
الجزیره از قول مقام ایرانی: 
قطر بیشترین شانس را برای میزبانی 

از مذاکرات احیای برجام دارد
شبکه قطری الجزیره به نقل از یک مسئول ایرانی 
که نامش ذکر نشــده، اعالم کرد: قطر بیشــترین 
شانس و همه امکانات را برای میزبانی از مذاکرات 
احیای توافق هسته ای دارد. این مقام مسئول با بیان 
اینکه ما به دنبال دســتیابی به یک توافق محکم و 
قوی هستیم، تاکید کرد: »هدف قرار دادن برنامه 
صلح آمیز هسته ای ما توســط اسرائیل و تحرکات 
تروریستی آن غیر قابل تحمل شده است.« دیروز 
بورل اعالم کرده بود که مذاکرات به جای وین، در 

یک کشور حاشیه خلیج فارس برگزار می شود.
    

یونان نفت کش توقیف شده
حامل نفت ایران را آزاد کرد

یونان نفتکش حامل نفت ایران را که دو ماه پیش 
به درخواست دستگاه قضایی آمریکا توقیف کرده بود 
آزاد کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه به نقل 
از منبع خود در پلیس بنادر یونان گزارش داد: »آتن 
امیدوار است ایران دو نفتکش یونانی را که در اقدامی 
تالفی جویانه توقیف کرده بود به سرعت آزاد کند.«  
مقامات یونان این کشــتی را که حامل ۱۱۵ هزار 
تن نفت ایران بود روز ۱۹ آوریل در نزدیکی جزیره 
ائوبویا در چارچــوب تحریم های اتحادیه های اروپا 
که به دلیل تهاجم نظامی روســیه به اوکراین وضع 
شده است، توقیف کردند و گفته شد محموله نفت 
این کشتی به درخواست مقامات آمریکا تحویل این 

کشور داده خواهد شد.
    

چهار وزیر ابراهیم رئیسی
در راه استیضاح

حســین حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر 
پیرامون استیضاح وزیر صمت تصریح کرد: تا به اآلن 
۵ تقاضا برای استیضاح وزرا آمده است که مورد اول 
آن وزیر صمت است. وی افزود: البته ۲ دسته امضا 
آمده بود که برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده 
شد و هنوز از عدد نیفتاده و نیاز است کمیسیون این 
هفته بررســی ها را انجام دهد و زمانی که در صحن 
اعالم وصول شد حتی اگر عدد آن کم شود از دستور 
خارج نخواهد شــد. این نماینده مجلس خبر داد: 
وزرای کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از 
دیگر وزرایی هستند که درخواست استیضاح شان 

به هیأت رئیسه آمده است.
    

نماینده مجلس از قول علی باقری: 
روسیه و چین تاکنون هیچ موضعی 

به ضرر ایران نگرفته اند
علی باقری گفت: واسطه های مذاکرات درصدد 
تأمین منافع خودشان هســتند، اما روسیه و چین 
تاکنون هیچ موضعی به ضرر جمهوری اســالمی 
ایــران نگرفته اند. این گفته محمدعلی محســنی 
بندپی، ســخنگوی فراکسیون مســتقالن والیی 
مجلس به نقل از علی باقری کنی است. رئیس هیأت 
مذاکره کننده ایران روز گذشــته در نشســت این 
فراکســیون درباره روند مذاکرات هسته ای و سفر 
روزهای اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

به کشور گزارش داده است.
    

دومین پرتاب تحقیقاتی
ماهواره بر ذوالجناح

دومین پرتــاب ماهواره بر ذوالجنــاح به منظور 
اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شــده، انجام شد. 
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، این ماهواره بِر 
ســه مرحله ای از نظر ویژگی های فنی، قابل رقابت 
با ماهواره برهای روز دنیا است که دارای دو مرحله 
پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است. 
گفتنی است ماهواره بر ذوالجناح در بهمن ماه سال 
۹۹برای نخستین بار با هدف دستیابی به فن آوری 
قدرتمند ترین موتور سوخت جامد در کشور مورد 

تست و ارزیابی قرار گرفت.
    

همتی در واکنش به اظهارات بورل
درمورد روسیه:

می توانستیم در ۴ ماه ۱۸ میلیارد دالر 
درآمد داشته باشیم

عبدالناصــر همتی، رئیس کل پیشــین بانک 
مرکزی در توئیتر نوشت: »بورل: روسیه درمقطعی 
به شدت مخالف توافق بود، زیرا مطمئناً ایران به بازار 
نفت باز می گشــت و نفت جایگزین ارائه می کرد. 
حال روســیه با این توافق مخالف نیست.« همتی 
در ادامه توئیت خود نوشت: »اگر این خبر درست 
باشه، می شد ۴ماهه ۱۸ میلیارد دالر درآمد اضافی 
بابت روزانه ۵/۱. م بشکه صادرات نفت داشت. بدون 

انتظارات تورمی و مشکالت سه ماه اخیر!«
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پنج روز از زمانی که ســردار رمضان 
شریف، سخنگوی کل سپاه اعالم کرد که 
حسین طائب پس از ۱3 سال، دیگر رئیس 
سازمان اطالعات ســپاه نیست و محمد 
کاظمی جایگزین او شده است، می گذرد. 
خبر تغییر فرمانده سپاه حفاظت ولی امر 

)عج( نیز دو روز قبل اعالم شد.
به نظر می رســد دســتگاه اطالعاتی 
چندان مایل به تجزیه و تحلیل این تغییرات 
نیست و چه بسا از همین رو باشد که زمان 
اعالم خبر اول، روز پنجشنبه انتخاب شد 
تا در خالل استراحت آخر هفته رسانه ها، 

کم تر سر و صدا به پا کند. 
از ســوی دیگر تریبون های رسمی، 
استفاده از عنوان »برکناری« برای طائب 
و تحلیل های مبتنی بر ضعف عملکرد او 
را هم نوایی با دشــمن اعالم کرده و تاکید 

می کنند که این یک تغییر عادی است. 
در همیــن راستاســت که ســردار 
اسماعیل کوثری، جانشین سابق فرمانده 
قــرارگاه ثاراهلل و نماینــده فعلی مجلس 
در گفت وگویی کارنامه حســین طائب را 
»بسیار درخشــان« خوانده و در پاسخ به 

اینکه برخی رسانه های برون مرزی علت 
این جابه جایی را ترورهــای اخیر مطرح 
کرده اند، گفته است: »ابدا. ضرباتی که ما 
به پیکر رژیم اشغالگر قدس زده ایم خیلی 
مهلک تر از یکی دو مــورد ترورهای اخیر 
اســت«؛ همچنین »تنفیذ سمت آقای 
طائب به آقای کاظمی طبیعی بوده و اتفاق 

غیرمنتظره ای نیفتاده است.«

 بازار داغ گمانه زنی ها
گذشــته از ایــن، خــط قرمزهــا و 
حساســیت های امنیتی نهــادی مانند 
اطالعات سپاه نیز اجازه تحلیل های متقن 
و قطعی درباره چرایــی این جابه جایی را 
نمی دهد؛ با این حال اظهارنظرها در این 
خصوص طی چند روز گذشته کم هم نبوده 
است که اغلب در فضای غیررسمی مطرح 
شده و گاه نیز به تقابل موافقان و مخالفان 
طائب ختم شده است؛ مانند توئیت های 
پینگ پنگی حمید رسایی و محمود رضوی 
که اولی در نقد طائب بود و دومی در مدح 
وی؛ دست آخر هم به طعن و کنایه میان دو 

طرف کشید. 
در میان این تحلیل ها، برخی طائب را 
قربانی جریان نفوذ می دانند و معتقدند که 

نفوذی ها چنان در بدنه اطالعاتی و امنیتی 
کشور رسوخ کرده اند که دست آخر طائب 
را هم کنار زدند. برخــی دیگر معتقدند 
طائب قرار اســت ماموریت مهمتری را به 
عمده بگیرد. آنچه طی ســال های اخیر 
در کشــور رخ داده اما باعث شده تا اغلب 
ناظــران عملکرد اطالعات ســپاه تحت 
ریاســت طائب را صادق ترین گمانه برای 
چرایی خداحافظی او بدانند؛ حتی برخی 
معتقدند او خیلی پیشــتر از اینها باید از 
اطالعات سپاه می رفت؛ وقتی که محسن 

فخری زاده ترور شد.

پس از فخری زاده چندین ترور دیگر در 
کشور رخ داده است. خرابکاری ها، انفجار و 
آتش سوزی ها در سایت های هسته ای هم 
که پیش و پس از ترور شهید فخری زاده به 
کرات اتفاق افتاد. هک دوربین ها و سایت ها 
را هم باید به آن اضافه کرد که تازه ترینش 
هک سامانه های شهرداری و پیش از آن هم 

هک دوربین های زندان اوین بود. 
محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر محمد 
خاتمی یکی از همان هایی است که به این 
مورد اشاره می کند. او در توئیتی نوشت: 
»تغییر رئیس سازمان اطالعات سپاه پس 
از این همه رخنه های اســرائیلی یک امر 
ضروری بود.« او همچنین ابراز امیدواری 
کرد که جانشــین طائب »به همدلی در 
سیاست داخلی معتقد باشد و بتواند جلوی 

نفوذ سرویس های خارجی را بگیرد.«

 هشدارهای پیشین
 و تهدیدهای تازه 

به طور کلــی هشــدارها و اقرارها از 
سوی مقامات عالی کشور درباره آلودگی 
امنیتی طی سال های اخیر نیز این گمانه 
را تقویت می کند. بهار پارســال محسن 
رضایی به صراحت اعالم کرد که اســناد 

سری هسته ای کشور سرقت شده است. او 
گفت: »کشور به طور گسترده یک آلودگی 
امنیتی پیدا کرده است و نمونه آن این است 
که کمتر از یک ســال، سه رویداد امنیتی 

اتفاق افتاده است؛ دو انفجار و یک ترور.«
چند ماه بعد از او هم علی یونسی، وزیر 
اسبق اطالعات در گفت وگویی تصریح کرد 
که »متا سفانه نفوذ موساد در بخش های 
مختلف کشور به حدی است که جا دارد 
همه مسئوالن جمهوری اسالمی نگران 

باشند.«
برخی دیگر این گمانه را مطرح می کنند 
که تهدید و نفوذ اسرائیل سال هاست که 
وجود دارد، در این مقطع اما آنچه موجب 
جایگزینی طائب با کاظمی شده، این است 
که تقابل ایران و اسرائیل وارد فاز جدیدی 

شده است. 
نفتالی بنت، نخســت وزیر اسرائیل 
تهدیدات تازه ای علیه ایران مطرح کرده 
اســت. او ایران را اختاپــوس خوانده و با 
بیان اینکه »ما در حــال اجرای دکترین 
اختاپوس هستیم«، گفته است: »ما دیگر 
با شاخک ها یعنی گروه های نیابتی ایران 
بازی نمی کنیم. ما با رفتن به ســوی سر، 

معادالت جدیدی را رقم زده ایم.«
پیش از این هم او »مرگ با هزار ضربه 
چاقو« را برنامه راهبردی اسرائیل در قبال 
ایران عنوان کرده بود. حال سوال این است 
که این اظهارات بنت از سری الف زنی های 
همیشگی سیاسیون است یا اینکه واقعا فرم 
جدیدی از نزاع امنیتی میان ایران و اسرائیل 
در حال شکل گیری است تا جایی که منجر 
به تغییر رئیس سازمان اطالعات سپاه ایران 

شده است؟
الئیر الپید، وزیر خارجه اسرائیل اخیرا 
از شهروندانش در ترکیه خواسته است که 
در اسرع وقت خاک این کشور را ترک کنند. 
او دلیل این توصیه را هم تهدیدات بالقوه 
ایران عنوان و تاکید کرده که شــهروندان 
این کشور در اســتانبول در زمان سپری 
کردن تعطیالت خــود در معرض حمله 
تروریســتی ایران قرار دارند. برخی این 
دست اخبار و تحرکات را نشانه همان دور 
تازه تقابل ها می دانند و برخی دیگر آن را 

رویه کمافی السابق ایران و اسرائیل. 

 اختالفات دیرینه
دو نهاد اطالعاتی پایان می یابد؟

به هر ترتیب دلیل رفتن طائب از ریاست 
اطالعات سپاه و آمدن محمد کاظمی هرچه 

که باشد، می تواند سرآغاز تغییر و تحوالت 
تازه در فضای امنیتی کشور باشد. کاظمی 
پیش از این بیــش از یک دهــه، رئیس 
سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی بود و با فضای امنیتی و 

اطالعاتی به هیچ وجه بیگانه نیست. 
از این رو بســیاری امیدوارنــد که با 
حضور او در رأُس سازمان اطالعاتی سپاه، 
حفره های امنیتی ایجاد شده بسته شود و 
کشور بیش از این شاهد ضربه های سنگین 

امنیتی نباشد. 
برخی دیگر امید دارند که حضور او به 
اختالفات دیرینه اطالعات سپاه و وزارت 
اطالعات پایــان دهــد؛ اختالفاتی که از 
همان بدو تاسیس اطالعات سپاه رخ نمود 
و در مقاطعی بسیار هم پررنگ شد؛ مانند 
موضوع ترور محســن فخری زاده که دو 
نهاد یکدیگر را متهم به کوتاهی کردند و 
یا ماجرای بازداشت فعاالن محیط زیست 
که وزارت اطالعات بر سر جاسوس بودن 
آنها با اطالعات سپاه اختالف نظر داشت؛ 
هرچند که در نهایت نظر اطالعات سپاه 

مالک عمل قرار گرفت. 
علی مطهری از چهره هایی اســت که 
رفتن طائب و آمدن کاظمــی را از همین 
حیث مد نظر قرار داده و نوشــته اســت: 
»عزل جناب حسین طائب که ۱3 سال به 
هیچ کس پاسخگو نبود باید مقدمه ای باشد 
برای پاسخگو شدن سازمان  اطالعات سپاه  
به  مجلس  و رفع تداخل وظایف این سازمان 

با وزارت اطالعات.«      
حال باید منتظر ماند و دید که محمد 
کاظمی با ســازمان اطالعات سپاه و انبوه 
حفره های امنیتی که در این سال ها ایجاد 
شده، چه خواهد کرد؛ به ویژه در موضوع 
نفوذ موساد. آیا ساس با آمدن او شکست 
ســنگینی به »دکترین اختاپوس« بنت 
وارد خواهد کــرد یا اینکــه جریان نفوذ 
کماکان حمالت و تهدیدات جدیدی شکل 

خواهد داد؟

رئیس جدید اطالعات سپاه موفق به بستن حفره های امنیتی خواهد شد؟

تغییرات »ساس« و دکترین اختاپوس

 شماره  1104 /  دوشنبه  6 تیر   1401  /     27 ذی القعده 1443  /  27 ژوئن   2022

ارغوان یعقوبی

روی موج کوتاه

حال باید منتظر ماند و 
دید که محمد کاظمی با 

سازمان اطالعات سپاه و 
انبوه حفره های امنیتی که 
در این سال ها ایجاد شده، 
چه خواهد کرد؛ به ویژه در 

موضوع نفوذ موساد

آنچه طی سال های اخیر در 
کشور رخ داده باعث شده 

تا اغلب ناظران عملکرد 
اطالعات سپاه تحت ریاست 

طائب را صادق ترین گمانه برای 
چرایی خداحافظی او بدانند؛ 
حتی برخی معتقدند او خیلی 
پیشتر از اینها باید از اطالعات 

سپاه می رفت؛ وقتی که 
محسن فخری زاده ترور شد

رئیس قوه قضاییه گفت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده های قضایی یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است چرا که تأخیر در رسیدگی به پرونده های قضایی از جهات 

مختلف از جمله جهات روانی و مادی برای مردم هزینه زاست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس 
شورای اسالمی، دیروز یکشنبه )۵ تیر( در پنجمین روز از هفته قوه قضاییه به میزبانی 
دستگاه برگزار شد. در این نشست عالوه بر رؤسای قوای قضاییه و مقننه، اعضای شورای 

عالی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس حضور داشتند.
غالمحسین محســنی اژه ای در جریان این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه 
قضاییه و سالگرد شهادت آیت اهلل بهشــتی، گفت: هیچگاه به یاد ندارم که میان سه 
قوه مجریه، مقننه و قضاییه، به اندازه دوره کنونی، ارتباط و تعامل نزدیک و نشست و 

برخاست های جمعی، گروهی یا فردی وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گرفتاری ها و اصطکاک فراوانی که طی دوره های گذشته 
از ناحیه عدم تعامل و درگیری میان قوای اجرایی، تقنینی و قضایی در کشــور ایجاد 
می شد، همکاری و تعامل نزدیک و روابط مستحکم این سه قوه در شرایط فعلی را یکی از 
نعمات بزرگ و عنایات پرودگار متعال دانست و اظهار کرد:  از جمله نتایج مهم همکاری 
و هم افزایی میان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در دوره کنونی، نزدیک بودن دل های 
کارگزاران نظام، آگاهی آنها نسبت به عملکردها، کمبودها و کاستی های همدیگر و 

همچنین ادراک واحد یا نزدیک به هم آنها در خصوص بسیاری از مسائل، موضوعات و 
مشکالت کشور است که حقیقتا باید شکرگزار این نعمت باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائل و مشکالتی که امروز گریبانگیر مردم کشورمان 
است، اظهار کرد: امروز مردم عزیز ایران اسالمی، در خصوص موضوعاتی نظیر وضعیت 
معیشتی و اقتصادی، ناهنجاری های اجتماعی، شکسته شــدن برخی حرمت ها و 
زیرپاگذاشته شــدن برخی ارزش ها گالیه مند هســتند و رنج می برند و ما به عنوان 
مسئوالن و مقامات نظام وظیفه داریم که تمام تالش خود را در راستای رفع این گالیه ها 

انجام دهیم.
محسنی اژه ای مسئولیت حل و فصل بخشی از مشکالت و مسائل مردم را متوجه 
دستگاه قضایی دانست و با اشــاره به انتظارات به حق مردم از عدلیه اظهار کرد: امروز 
مردمی که از عدم تحقق عدالت اجتماعی و تبعیض در رنج به سر می برند، این انتظار به 

حق را از عدلیه دارند که توقعات شان را برآورده کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه نمی توان رسیدگی به همه مسائل قضایی که 
برخی اطراف و جوانب متعدد و بعضاً متناقضی دارند را منحصر و خالصه در قانون آیین 
دادرسی کیفری کرد، از ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهید ترتیباتی در راستای رسیدگی 
 به برخی پرونده های قضایی که بعضاً ســالیان سال اســت به نتیجه ختم نشده اند، 

سخن گفت.

محسنی اژه ای یک قاضی ممتاز است
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسالمی طی سخنانی، آغاز 
تحول در قوه قضاییه را انتخاب رؤسایی از درون دستگاه قضایی دانست و گفت: حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای عمر خود را در قوه قضاییه گذاشته و یک قاضی برجسته، ممتاز 
است که پرونده های مهمی را در دستگاه قضایی مدیریت کرده است؛ همچنین روحیه حریت، 
آزادگی و حق مداری ایشان، یک ویژگی خاص را به قوه قضاییه بخشیده است و ما امیدواریم 

بتوانیم در مجلس شورای اسالمی کمک کار دستگاه قضایی باشیم.
محمدباقر قالیباف افزود: هر اندازه قوه قضاییه به عدالت نزدیک تر باشد و مستحکم تر و 
به روزتر کارهای خود را انجام دهد، پیشبرد امور در سایر قوا راحت تر خواهد بود و مردم نیز در 

آسایش و آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد.
وی با اشاره به مشکالت مالی و اعتباری قوه قضاییه گفت: باید پایه بودجه دستگاه قضایی 

اصالح شود و ما حتما در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اهتمام خواهیم داشت.

اژه ای در نشست قوه قضاییه و مجلس شورای اسالمی:

طوالنی شدن روند رسیدگی به پرونده ها از مشکالت جدی است

نشست

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: به اعتقاد بنده 
راه نجات برجام، تشــکیل مثلث قطر، عمــان و اتحادیه اروپا برای 
میانجیگری بین ایران و آمریکا به منظور آغاز مذاکرات دوجانبه با 

واسطه گری این کشور ها است.
به گزارش فرارو بر اساس آخرین تحوالت صورت گرفته به منظور 
از سرگیری مذاکرات برجام، بر اساس اعالم رسانه نزدیک به شورای 
عالی امنیت ملی نور نیوز، به احتمال زیاد مذاکرات در دور جدید در 

قطر برگزار خواهد شد.
کاری بین بورل، مورا و مالی نشــان داد که میز مذاکره باید خلوت حشمت اهلل فالحت پیشه در این خصوص اظهار کرد: میز شام 

باشد و به اعتقاد بنده دور جدید مذاکرات در قطر و یا عمان و با حضور 
نمایندگان ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، زیرا منافع 
ایران و آمریکا با منافع سایر طرف های برجامی متفاوت است و اگر 
قرار باشد، برجام به نتیجه برسد، این ایران و آمریکا هستند که باید 

اختالفات را کنار بگذارند.
وی با اشاره به اینکه تحوالت و وقفه چند ماهه در مذاکرات وین را 
باید از دو دید تحلیل کرد، بیان کرد: به اعتقاد بنده، در این رابطه ما با 
یک راه و یک بی راهه روبرو بودیم، بی راهه مذاکرات وین بود که باعث 
شد وضعیت برجام به این روز برسد، زیرا با توجه به اینکه اختالف اصلی 

در موضوع هسته ای بین ایران و آمریکا بود، باید منافع این دو کشور با 
سایر شرکای برجامی را جدا کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم افزود: در این زمینه 
کشور های اروپایی با توجه به منافع خود، برجام را معطل نگه داشتند، 
تا برخی از آن ها صدای برخی از مرتجعین عرب و حتی اســرائیل 
باشند و از این طریق قرارداد هایی را با این کشور های عربی منعقد 
کردند، روسیه نیز به نوعی با توجه به جنگ اوکراین مذاکرات وین 
را به گروگان گرفت و یکی از عوامل اصلی در به بن بســت کشیدن 

مذاکرات بود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: احیای برجام نیاز به اراده و تصمیم 
سیاســی ایران و آمریکا دارد که با توجه به پیامی که بورل به تهران 
آورد، نشان دهنده این است که دولت بایدن خواهان توافق است و 
ایران نیز با توجه به موضع گیری هایی که در داخل انجام شــد، این 

پیام را جدی گرفت.

حشمت اهلل فالحت پیشه تشریح کرد؛

جزئیاتی جدید درباره دور تازه مذاکرات هسته ای ایران

خبر


