
بورل: 
از حصول توافق در وین

نسبت به قبل بدبین تر هستم
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا روز دوشنبه در کنفرانســی خبری گفت که 
مذاکرات بر سر توافق هسته ای ایران به جای نزدیک 
شــدن نظرات، در حال فاصله گرفتن آرا است. وی 
تاکید کرد: موضع ها نزدیک تر نشــده بلکه فاصله 
گرفته اند. بورل با اشــاره بــه دیدگاه های ایران که 
اخیرا برای او و امریکا ارسال شده، گفت: باید درمورد 
آخرین پاســخی که گرفتم بگویم که اگر هدف به 
نتیجه رساندن سریع توافق باشد، این پاسخ کمکی 
به آن نخواهد کرد. این مقام ارشد اروپایی در ادامه 
گفت که »در حال حاضر نســبت به حصول توافق 
در مقایسه با 28 ســاعت پیش اطمینان کمتری 

وجود دارد.«
    

فرمانده  کل سپاه: 
اجازه نمی دهیم برخی کشورهای 

منطقه با دشمن پیوند بخورند
سردار حســین ســامی، فرمانده کل سپاه در 
مراسم الحاق تجهیزات تخصصی دفاعی)شناوری( 
به نیروی دریایی سپاه، گفت: امروز باید به  صراحت 
بگویم ما یک قدرت بزرگ هســتیم و قدرت بزرگ 
قدرتی اســت که  اجازه تفوق سیاسی به شیاطین 
قدرتمند عالم ندهد. وی با بیان اینکه کشــورهای 
منطقه اگر با دشمنان متحد نشوند برادر و دوست ما 
هستند، تصریح کرد: به  دلیل پیامدهای ضدامنیتی 
اجازه نمی دهیــم برخی از کشــورهای منطقه با 
دشمنان پیوند بخورند. در این مراسم از شناور گشتی 
رزمی شهید سلیمانی و دو شناور دیگر رونمایی شد. 

    
حکم اعدام برای »زهرا صدیقی«

و »الهام چوبدار«
مرکز رسانه قوه قضاییه اعام کرد: »طی روزهای 
گذشــته خبری مبنی بر صدور حکــم اعدام برای 
»زهرا صدیقی« و »الهام چوبدار« در فضای مجازی 
منتشر شده و جوســازی های زیادی در این رابطه 
صورت گرفته است. دادگاه انقاب اسامی ارومیه 
افراد نامبرده را به اتهام افســاد فی االرض به اعدام 
محکوم کرده اســت. حوزه فعالیت و اتهامات این 
افراد فریب و قاچاق زنــان و دختران جوان به یکی 
از کشورهای منطقه با امید و آموزش، وعده اشتغال 
و سوء اســتفاده از آنها بوده که در مواردی، منجر به 

خودکشی چندین نفر از این دختران شده است.«
    

وضعیت تاج زاده در زندان
چگونه است؟

فخری محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده 
که ماه گذشــته به اتهام اقدام علیــه امنیت ملی با 
دستور قضایی بازداشت شــد، نوشت: »امروز یک 
ماقات خانوادگی خوب داشــتیم با همسر جان. 
چقدر خوب است که همیشــه خبرها خوب باشد. 
حال عمومی اش خوب، روزه داری ادامه دارد. آماده 
نوشتن الیحه دفاعیه است. قرار است این هفته برای 
سی تی آنژیو ببرند بقیه اهلل. امیدوارم مدارک را برای 

دیدن پزشک خودشان هم بدهند.«
    

پاسخ وزیر ارتباطات به اتهام
دوتابعیتی بودن فرزندانش !

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات در واکنش به به 
خبر دو تابعیتی بودن فرزندانش با انتشار تصاویری از 
مدارک تحصیلی خود، تشریح ویزایش و البته قوانین 
تابعیتی استرالیا ادعای مطرح شده درباره فرزندانش 
را تکذیب کرد. زارع پور که تحصیاتش را در استرالیا 
ســپری کرده، با بیان اینکه یک ُکرد از اســام آباد 
غرب است، نوشت: »هیچکدام از اعضا خانواده من 
و حتی بستگان درجه یک تابعیت هیچ جای دنیا را 
ندارند غیر از ایران! فکر کنم ملکه باید دنبال تابعیت 
اسام آباد غرب باشــد، باالخره هوا رو به سرما رفته 
و اروپا هم به سمت مصرف هیزم و خب جنگل های 

زاگرس پر از هیزم!«
    

جزئیات دیدار احمد مسعود
با طالبان در ایران

به گزارش »ایندین اکسپرس«، »احمد مسعود« 
در جریان گفت وگوی اخیــر خود از برخی جزئیات 
ماقات با »امیرخان متقی«، وزیر خارجه طالبان، 
در سال جاری در خاک ایران، پرده برداشت و بیان 
داشت که در جریان این دیدار متقی به وی پیشنهاد 
دریافت سمتی در دولت طالبان را داده است. مسعود 
در ادامه گفت که پیشنهاد وزیر خارجه طالبان را رد 
کرده است. فرزند ۳۳ ساله »احمدشاه مسعود« در 
گفت وگویی با »ایندین اکسپرس« به صراحت اعام 
کرد که تاش هــای وی برای دســتیابی به قدرت 
نیست و او برای »تحقق و عدالت و آزادی« می جنگد.
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احتماال اگر بحران مالی که ســال 
2009 در منطقــه یورو پیدا شــد و 
کشــورهای اروپایــی را درگیر خود 
کرد، امروز و در میانه کشمکش بر سر 
برجام رخ می داد، هشتک »بی پولی 
سخت« را هم شاهد بودیم؛ چراکه این 
روزها همه چیز »سخت« می گذرد! 
مثا ایران تحت »تحریم ســخت« 
است در حالی که می خواهد »انتقام 
سخت« بگیرد و منتظر است تا اروپا با 

»زمستان سخت« متنبه شود!
 اروپا پارسال هم زمستان سختی 
داشت اما امسال اوضاع بدتر است؛ تا 
جایی که خیابان های اروپایی شاهد 
اعتراضات مردمی بــه افزایش بهای 
انرژی هستند و دولتمردان اروپایی در 
رفت و آمدهای فشرده به قطر، آفریقا، 
آمریکا و هر کشــور دیگری که بتواند 
کســری انرژی و به طور اخص گاز در 

اروپا را جبران کند. 
ایران اما مقصد هیــچ یک از این 
رفت و آمدهای اروپایی نیســت؛ در 
حالی که دومین دارنــده ذخایر گاز 
جهان اســت! از همان سال گذشته، 
مقامات ایران از زمستان های سخت 
به عنوان پاشنه آشــیل اروپا و نقطه 
ضعف آن برای احیای برجام با تسلیم 
در برابر خواسته های ایران یاد کردند 
اما زمســتان 2021 گذشت و چنین 

نشد.   
صدای پای زمســتان 2022 در 
حالی به گوش می رســد که امسال 
مسکو شــیر گاز را به روی اروپا بسته 
و کمبود انرژی، اروپا را تحت فشــار 
بیشتری گذاشــته اســت. از این رو 
موضوع نیاز اروپا بــه گاز ایران بیش 
از پیش و با قطعیت بیشتری از سوی 

دولتمردان ایرانی مطرح می شود. 
محمد مرندی، مشــاور ارشد تیم 
مذاکره کننده هسته ای ایران در وین 
دو روز پیش در صفحه توئیتری خود با 
تاکید بر اینکه ایران ابهامات و خاهای 
متن پیش نویس توافق را نمی پذیرد، 
نوشــت: »زمســتان نزدیک است و 
اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده 

مواجه است.«
وی در ابتــدای توئیت خود جمله 
قابل توجه تری داشت؛ او نوشته بود: 
»ایران صبور خواهد بود.« ترکیب این 
دو، یعنی تحمیل صبوری به ایرانی که 
چندین سال است تحت شدیدترین 

تحریم هاست و صحبت از زمستانی 
که دولتمردان اروپایی ماه هاست در 
تدارک برنامه ریزی بــرای عبور از آن 

هستند، ترکیب ناهمگونی است.

 این نمد
 کالهی برای برجام نمی شود

محمدعلی نمازی، فعال سیاسی و 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
دیروز در گفت وگویی بــا بیان اینکه 
دولت، تاخیر در توافق را به نفع ایران 
می داند، گفته اســت: »نکته ای که 
مانع تصمیــم دولت دربــاره برجام 
شده این اســت که گمان می کند با 
توجه به پیش رو بودن سرمای سخت 
برای اروپا، ایران می تواند از این اهرم 
فشار استفاده کند و امتیاز بیشتری از 
آمریکا بگیرد و در نهایت توافق بهتری 

صورت بگیرد.«
مســئله اصلی اما این است که آیا 
واقعا از این نمد )زمستان سخت اروپا( 
کاهی برای برجام درست می شود؟ 
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه 
ایران دیروز در نشســت خبری خود 
پس از اظهــار امیدواری نســبت به 
شکل گیری توافق میان ایران و 5+1، 

تاکید کرده که ایران محدودیتی در 
تامین انرژی مورد نیاز کشورهای دنیا 

و اروپا ندارد. 
اظهارات او اما در حالی اســت که 
همین دیروز در حالــی که کنعانی از 
عدم محدودیت ایران بــرای تامین 
انرژی جهان ســخن می گفت، دبیر 
انجمن صنفــی کارفرمایی صنعت 
پتروشــیمی ایران طی گفت وگویی 
خبر داد که »صنعت پتروشــیمی با 
قیمت های جهانی ســال گذشــته، 
۶82 میلیون دالر یا 1۶ هزار میلیارد 

تومان از محــل قطعــی گاز زیان یا 
عدم النفع داشته است.« همزمان که 
اصولگرایان و دولت مکرر دست روی 
»زمستان سخت« اروپا و تاثیرش روی 
احیای برجام می گذارند، تحلیلگران و 
کارشناسان پیوسته با شرح دالیل و 
عوامل گوناگون تصریح می کنند که 
در صورت احیای برجام و رفع تحریم ها 
نیز ایران امکان انتقــال گاز به اروپا را 
ندارد؛ به ویژه که اروپا برای زمستان 
خود بیش از هر انرژی دیگری محتاج 

گاز است. 

 از بی اعتمادی اروپا 
تا رقبای سرسخت

مهمترین موانعی که بر سر این راه 
مطرح می شود، نبود زیرساخت های 
الزم بــرای انتقال گاز به اروپاســت. 
ایران خطــوط انتقال گاز بــه اروپا را 
ندارد، تکنولوژی گران LNG برای 

مایع سازی گاز را هم ندارد. 
از ســوی دیگر ایران در تامین گاز 
مورد نیاز خود نیز با مشــکل مواجه 
اســت. از حدود 25۶ میلیــارد متر 
مکعب گازی که ساالنه تولید می شود، 
240 میلیــارد آن صــرف صنایع و 

مصارف داخلی می شــود و تنها 17 
میلیارد متر مکعب آن صادر می شود. 
مقصد صادرات این مقدار نیز دو بازار 
محدود عراق و ترکیه بــود که قطع 
صدور مقطعی گاز به این دو کشــور 
باعث شــد تا تمایل این دو نیز نسبت 
به خرید گاز از ایران کمتر شــده و به 
ســوی منابع صادرکننده باثبات تر 

مانند قطر بروند. 
مســئله دیگر عدم اعتماد اروپا به 
ایران اســت. این عدم اعتماد عاملی 
است که مانع سرمایه گذاری در حوزه 
گاز و انرژی ایران خواهد شد. 14 سال 
پیش وقتی موضــوع خط لوله نابوکو 
مطرح شد، اروپا خواست که ایران از 
این پروژه کنار گذاشــته شود. اتفاقا 
هدف اصلی نابوکو کاهش وابستگی 
منابع تامین انرژی اروپا به روســیه 
بود. قرار بــود که این خــط لوله گاز 
طبیعــی را از منابع دریــای خبر از 
طریق آذربایجان، گرجستان، ترکیه، 
بلغارســتان، رومانی، مجارســتان و 

اتریش منتقل کند. 
اکبر ترکان، معــاون وزیر نفت آن 
زمان گفت که »بعضی اعضای اتحادیه 
اروپا اعام کرده اند که بــه گاز ایران 

نیازی ندارند و به لحاظ مسائل سیاسی 
خواستند ایران را حذف کنند.«

ایران خط لوله پارس را برای انتقال 
گاز به اروپــا جایگزیــن نابوکو کرد. 
خط لوله پارس قرار بود ســاالنه ۳7 
میلیارد مترمکعب گاز را به سوئیس، 
اتریش، آلمان، فرانسه و ایتالیا منتقل 
کند، تحریم و عدم سرمایه گذاری اما 
موجب شــده این پروژه در تمام این 

سال ها معطل بماند. 
باز کردن راه گاز از ایران به ســوی 
اروپــا نیازمند ســرمایه گذاری های 
هنگفت است که ناامنی اقتصادی ایران 
اجازه ورود این سرمایه گذاری ها را نیز 
نخواهد داد. بر فرض نبودن این موانع 
نیز پروژه  درازمدتی است که دردی از 
نیاز عاجل امروز اروپــا به برجام را دوا 

نخواهد کرد.
مانع بزرگ دیگر بر ســر راه ناجی 
شــدن گاز ایران برای زمستان های 
سخت اروپا، رقبای بزرگ منطقه ای و 
در رأس آنها روسیه است. مسکو اجازه 
نخواهد داد که دومین دارنده ذخایر گاز 
جهان، انحصار روس ها در صادرات گاز 
به اروپا را بشکند. ترکیه، آذربایجان، 
عربستان، اسرائیل و رقبای سیاسی و 
اقتصادی دیگر نیز سنگ اندازی های 

خود را خواهند داشت. 
شــرایط ایران اما نشــانی از این 
ندارد که در برابر این سنگ اندازی ها 
توان و آمادگی سیاســی، اقتصادی 
و زیرســاختی الزم را داشــته باشد. 
بنابرایــن بایــد گفت که هشــتک 
»زمســتان ســخت« صرفــا یک 
خام اندیشی است که صرفا در بهترین 
حالت مصرف داخلی خواهد داشت؛ 

آن هم برای طیفی خاص. 
در واقعیــت امــا با معطــل نگه 
داشتن برجام این مردم ایران هستند 
که نه تنها زمســتان ســخت، بلکه 
چهار فصل های ســخت را پشت سر 

می گذارند!

ایده برجامی فشار به غرب با اهرم »انرژی« شکست  خورده است

»زمستان سخت« اروپا و چهار فصل سخت تر ما!

 شماره  1160 /     سه شنبه  15 شهریور   1401  /     9 صفر  1444  /  6 سپتامبر   2022

محبوبه   ولی
روی موج کوتاه

عدم اعتماد اروپا به ایران 
عاملی است که مانع 

سرمایه گذاری در حوزه گاز 
و انرژی ایران خواهد شد. 

14 سال پیش وقتی موضوع 
خط لوله نابوکو مطرح شد، 

اروپا خواست که ایران از این 
پروژه کنار گذاشته شود

آیا از این نمد )زمستان 
سخت اروپا( کالهی برای 

برجام درست می شود؟ 
ناصر کنعانی، دیروز گفت که 
ایران محدودیتی در تامین 

انرژی مورد نیاز جهان 
ندارد. همزمان اما خبر 

آمده که صنعت پتروشیمی 
سال گذشته، ۶۸۲ میلیون 
دالر از محل قطعی گاز زیان 

دیده است!

بن ساموئلز در روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: دیوید بارنئا، 
رئیس موساد، که شاید بیشترین نقد را نسبت به توافق احیای 
برجام دارد، روز دوشنبه به واشنگتن رفت تا مقامات آمریکایی 

را برای اتخاذ مواضع قوی تری علیه تهران تحت تاثیر قرار دهد.
در ادامه این مطلب آمده است: سفر رئیس موساد پس از آن 
صورت می گیرد که وی در ماه گذشته یک انتقاد علنی کم سابقه 
از سیاست دولت بایدن در قبال ایران کرد و اشاره به این داشت 
که توافق در عرض چند هفته به امضا خواهد رسید. با این حال، 
پیام های بارنئا در راســتای رویکرد یایر الپید، نخســت وزیر 
اسرائیل نیست که تاش کرده رویکردی کمتر تقابلی برای ابراز 

نارضایتی ها از تاش های دیپلماسی ایاالت متحده اتخاذ کند.
انتقاد شــدید او توجه مقامات اســرائیلی و آمریکایی را به 

خود جلب کــرد و به یاد کارزار ضدبرجامی نتانیاهو در ســال 
2015 افتادند که با سخنرانی جنجالی او در کنگره به اوج خود 
رسید، رویدادی که الپید می گوید اسرائیل همچنان بهای آن 

را می پردازد.
دیدارهای آتی بارنئا با اعضای کنگره، اگرچه تاش مستقیمی 
برای حرکت در مسیر نتانیاهو در برابر توافق هسته ای نیست، 
بدون شک خاطرات بســیاری از مقامات دولت بایدن را که در 
آن زمان در دولت اوباما نیز فعالیت می کردند، زنده خواهد کرد.

علیرغم پیش بینی قبلی رئیس موساد درمورد قریب الوقوع 
بودن توافق، مذاکرات بار دیگر با مانع برخورد کرد. این اتفاق پس 
از ارائه آخرین پاسخ ایران روی داد، پاسخی که آمریکایی ها آن را 

حرکت به عقب توصیف کردند.

بارنئا راه ایال هوالتا مشاور امنیت ملی و بنی گانتز وزیر دفاع 
اسرائیل را می رود که با سفرها و دیدار حضوری سعی در تحت 
تأثیر قرار دادن مقامات آمریکایی دارند، تاش هایی که مقامات 
اسرائیلی می گویند در حال نتیجه دادن بود. مصداق نتیجه این 
تاش ها، تعهد ایاالت متحده به حذف نکردن سپاه پاسداران از 

لیست سیاه تروریسم بود.
دیدار بارنئا از آمریکا یک هفته قبل از نشست شورای حکام 
در وین انجام می شود که در آن درباره پیشرفت های هسته ای 

ایران گفتگو خواهد شد.
فراتر از بحث تحقیقات آژانس بین  لمللی انرژی اتمی، اسرائیل 
همچنین ایاالت متحده را تحت فشار قرار می دهد تا زمان اجرایی 
شدن مراحل مختلف توافق را به تعویق بیندازد. ایران همچنین 

خواســتار تضمین های اقتصادی و تعهدات بیشتر برای لغو 
تحریم ها بود. با این سرعت، دستیابی به توافق پیش از انتخابات 
میان دوره ای نوامبر )آبان( به طور فزاینده ای بعید به نظر می رسد. 
این موضوع در واقعی هدف آشکار برای اسرائیل است که می تواند 
مانع دیگری برای بایدن در مسیر توافق بتراشد. کمیته روابط 
عمومی آمریکا و اسرائیل )آیپک( بدون شک به نتیجه مشابه 
امیدوار است و در این میان مخالفت های رسمی هر دو حزب در 

هر دو مجلس کنگره را تقویت می کند.

هاآرتص منتشر کرد؛

پشت پرده سفر ضد برجامی رئیس موساد به واشنگتن

گزارش

رئیس قوه قضائیه با اشاره به آمادگی اعضای صنوف و فعاالن 
اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع 
تخلف و جرم، ظرفیت بیش از 900 ائمه جمعه در سراسر کشور 
برای کمک به دستگاه قضایی جهت »تبیین مسائل قضایی«، 
»افزایش آگاهی های حقوقی مردم«، »پیشگیری از وقوع جرم و 
تخلف« و همچنین »توسعه حل اختافات« را ظرفیتی ارزشمند 
خواند و همه مسئوالن قضایی در مرکزو تمامی استان ها را مکلف 
کرد نسبت به بهره گیری هر چه بیشــتر از این ظرفیت اهتمام 

داشته باشند.
حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای، طی سخنانی در 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه در همین راستا »معاون اول«، 
»معاون پیشگیری«، »رئیس مرکز توســعه حل اختاف« و 

»معاون راهبردی« قوه قضاییه را مکلف کرد تا نسبت به تدوین 
ســازوکاری برای بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های ائمه 
جمعه جهت کمک به دســتگاه قضایی پیرامــون مقوله های 

فوق الذکر، اهتمام داشته باشند.
رئیس قــوه قضاییــه در ادامه با اشــاره بــه اهمیت اصل 
شایسته ســاالری و رفع تبعیض، اظهار کــرد: مردم از تبعیض 
گایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از بکارگیری نیروهای 
غیرشایسته برای برخی پست ها گله مند هستند و اعتقاد دارند 
فان مسئول توانمندی و تجربه الزم را ندارد و مسئولیت هایی 
به این افراد فاقد تجریه و توانمندی سپرده می شود و نتیجه اش 
گرفتاری یا عقب ماندگی یا حتی خرابکاری می گردد؛ لذا ما در 
حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بکارگیری عناصر 

شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز 
این مهم را مورد توجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایسته ساالری 

می زنند، اما در عمل ممکن است شایسته ساالری محقق نشود.
رئیس دســتگاه قضایی در ادامه بر ضرورت تحرک بیشتر 
حراست ها و بازرسی های درون سازمانی و هیئت های رسیدگی 
به تخلفات اداری در دستگاه های مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر 
اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی شوند بلکه در زمره تخلفات 
اداری می گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست ها در 
سازمان ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست ها، پیشگیری 
از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛ 
وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست ها و بازرسی های 
درون ســازمانی و هیأت های رســیدگی به تخلفات اداری در 

دستگاه های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضاییه 
نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه کند که حراست ها در 
دستگاه های مختلف آیا به وظایف خود عمل می کنند یا خیر؛ در 
این زمینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود 
است. وی تصریح کرد: چنانچه حراست ها و بازرسی های درون 
سازمانی و هیأت های رســیدگی به تخلفات اداری به وظایف و 
مسئولیت های خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری ها 

ایجاد می شود که به سمت قوه قضاییه و مردم سرازیر می گردد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛

تدوین سازوکاری برای بهره گیری از ائمه جمعه در دستگاه قضا

خبر


