
مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای: 
ایران صبور خواهد بود!

محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران در 
توئیتی با موضوع برجام نوشت: ایران صبور خواهد 
بود. ایاالت متحده در زمان اوباما به طور سیستماتیک 
توافق را نقض کرد و در زمان ترامپ/بایدن حداکثر 
فشار را علیه شهروندان بی گناه اعمال کرد. از این رو، 
ایران ابهامات یا خألهای متن را نمی پذیرد. زمستان 
نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده 
مواجه است. وی تاکید کرد: ایران ابهامات یا خألهای 

متن )پیش نویس توافق( را نمی پذیرد.
    

نخست وزیر اسرائیل: 
کارزار فشرده برای جلوگیری از 

احیای برجام ادامه دارد
یائیر الپید، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعالم 
کرد تالش تل آویو برای جلوگیری از توافق هسته ای 
بین ایران و قدرت های جهان ادامه دارد. وی در یک 
رشــته توئیت نوشــت: »پیرو گفت وگویی که روز 
چهارشنبه با رئیس جمهور بایدن داشتم، فردا رئیس 
موساد به واشنگتن سفر می کند تا در چند جلسه به 
منظور توضیح مواضع ما درباره خطرات موجود در 

این توافق شرکت کند.«
    

شریعتمداری:
تنها راه پیش روی ما 
خروج از NPT است

حسین شریعتمداری، مدیر مســئول روزنامه 
کیهان به فارس گفت: پاسخ ایران به متن پیشنهادی 
آمریکا و اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
که این متن را سازنده ندانسته است، حاکی از اصرار 
ایران بر مطالبات قانونی خــود و مقاومت در مقابل 
باج خواهی آمریکاست. وی با بیان اینکه مذاکره برای 
لغو تحریم ها آب در هاون کوبیدن است و می بینید 
که تاکنون از»ناکجا آباد« بیرون نرفته است، افزود: 
مذاکرات هرگز به نقطه ای نخواهد رسید که منافع 
کشورمان را در پی داشته باشد و ســرانجام به این 
نتیجه می رسیم که تنها راه پیش رویمان خروج از 

NPT است.
    

علی مطهری: 
نحوه مذاکره ما با آمریکا 

مایه مسخره خاص وعام شده 
علی مطهری، نماینــده مردم تهران در مجلس 
دهم، در توئیتی نوشت: »نحوه مذاکره ما با آمریکا 
مایه مسخره خاص  و عام شــده  است. به جای آنکه 
مستقیماً مذاکره کنیم و کار را در چند جلسه تمام 
کنیم، ما پاســخ خود را به اتحادیه اروپا می دهیم، 
اتحادیه به آمریکا می دهد، آمریکا پاسخ خود را به 
اتحادیه اروپا می دهد و اتحادیه به ایران می دهد و 
همین طور... همه به خاطر یک ژســت انقالبی که 
ما می خواهیم آمریکا را تحقیــر کنیم درحالی که 
ملت ما زیر فشــارهای معیشــتی در حال تحقیر 

شدن است.«
    

وزارت اطالعات اعالم کرد؛
دستگیری 12 بهایی در مازندران

به گــزارش اداره کل اطالعات مازنــدران، ۱۲ 
عضو تشکیالتی صهیونیستی بهائیت در شهرهای 
مختلف اســتان شناســایی و دستگیر شــدند. بر 
اســاس این گزارش ۲ نفر از سرکرده این تشکیالت 
جاسوسی در تشــکیالت صهیونیستی بیت العدل 
مستقر در سرزمین های اشــغالی آموزش دیده و با 
اعضای تشــکیالت خود در سراسر استان مازندران 
هسته جاسوسی تشکیل داده بودند. آموزش اصول 
سازمانی، ارتباطات پنهانی، شیوه های اجتماع سازی 
مبتنی بر ســند ابالغــی مرکزیت حیفــای رژیم 
صهیونیســتی و بهره گیری هدفمند از رسانه های 

بیگانه از جمله اقدامات این تشکیالت بوده است.
    

نماینده مجلس: 
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 

در مجلس کلید خورد
نیک بین، عضو کمیســیون فرهنگی مجلس با 
اعالم این خبر که تحقیق و تفحص از شهرداری در 
مجلس کلید خورده است، در تشریح جزئیات آن به 
خبرگزاری مجلس گفت: به دلیل استمرار مشکالت 
متعدد عمرانی، اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران، 
فقدان برنامه ریزی های جامع جهت رفع معضالت 
پایتخت نشینان و تداوم ناکارآمدی در بخش هایی از 
مدیریت شهری مرکز سیاسی کشور به ویژه در چهار 
سال اخیر، درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری 
تهران را در مجلس به جریان انداخته ایم. وی ادامه 
داد: تعداد امضاهای نمایندگان درخواســت کننده 
این تحقیق و تفحص از ۳۰ عبور کرده و همچنان در 

حال افزایش است.
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حاکمیــت شــیعی جمهوری 
اســالمی ایران تا اینجــای کار در 
مواجهــه با مقتدی صــدر در عراق 
مسلک رواداری و آبروداری در پیش 
گرفته اســت. گرچه گاهی نماینده 
اصولگرایی از تریبونی او را »شــیخ 
فتنه گر« بنامد و گاهی هم از دست 
رســانه ای در برود و صدر را بازیچه 
غرب بخواند؛ اما با همه آتشــی که 
صدر تا امروز علیه جمهوری اسالمی 
در عراق بــه راه انداخته، جمهوری 
اسالمی ایران در موضع گیری های 
رســمی خود نه بر او تاخته  و نه او را 
از خود رانده ؛ مبادا که با این تاختن و 
راندن او را به دامان آمریکا بیندازد. 

ایران حتــی ســعی می کند بر 
شــعارهای ضدایرانی که از ســوی 
صدری ها به آســمان عــراق بلند 
می شود، چشم و گوش ببندد و چه 
بســیار که آنها را انکار کرده است؛ 
کار صدر امــا به جایی رســیده که 
دیگر امکان انــکار زاویه تند و تیزی 
که او با ایران دارد، نیست. بر خالف 
جمهوری اسالمی ایران، در آن سوی 
مرز به نظر می رسد که مقتدی صدر 

به کلی دســت از دوســتی با ایران 
شسته است. 

 بزرگترین گردهمایی شیعی
 در عراق، اما با محوریت ایران

هفته گذشته در پی اعالم انصراف 
آیت اهلل کاظم حائــری از مرجعیت 
شیعیان به دلیل کهولت سن و ضعف 
جســمانی، مقتدی صدر تنها با یک 
پیــام توئیتری اعالم کــرد که برای 

همیشه از سیاست کنار می رود. 
همین یک پیام کافی بود تا عراق 
را که هفته ها ملتهب و متشنج بود، به 
آشوب بکشاند. حامیان جریان صدر 
به کاخ ریاست جمهوری در بغداد و 
شماری دیگر از نهادها یورش بردند. 
در پی آن در عــراق مقررات منع آمد 
و شــد برقرار و مرزها بسته شد. پیام 
مقتدی صدر و به دنبال آن بسته شدن 
مرزها در حالی بود که ایران مهیای 
برگــزاری بزرگتریــن گردهمایی 

شیعیان در مسیر کربال بود.
پیاده روی به ســوی کربال به یاد 
اربعین شــهدای واقعه کربال گرچه 
قدمتی طوالنی در تاریــخ دارد و بنا 
به شــواهد تاریخی به دوران آل بویه 
بازمی گردد، اما حزب بعث در دوران 

صدام برای ســال ها آن را محدود و 
ممنوع کرد و آنچه این سال ها تحت 
این عنوان برگزار می شــود به نوعی 
ابتکار جمهوری اسالمی بعد از سقوط 
صدام اســت که به تعبیر بســیاری 
گرچه علی الظاهر یک آیین مذهبی 
اســت، اما در بطن خود یک حرکت 
سیاســی با پیام نفوذ ایران در عراق 

است. 
حال پیام پرتنش مقتدی صدر در 
آستانه این آیین و بسته شدن مرزها، 
به زعم بسیاری از تحلیلگران اقدامی 
علیه ایران و راهپیمایی نمادینش در 
کربال بود تا جایی که بسیاری تحلیل 
کردند که صدر در پی توقف اربعین 
اســت. پس از پیــام کناره گیری از 

سیاســت با بلوایی که در عراق بلند 
شد، صدر دریافت که سنگ بزرگی 
را برداشــته اســت؛ از این رو اندکی 
بعد عذرخواهی کــرد، حامیانش را 
به آرامش خواند و با بازگشت آرامش 

مرزها نیز باز شدند. 
اکنون ایران مشغول آماده سازی 
موکب های بسیار در مسیر پیاده روی 
اربعین است، مرزها باز هستند و کم 
کم ســیل زائرانی که بخش بزرگی از 
آن را شمار میلیونی ایرانیان تشکیل 
می دهند، به ســوی کربال گســیل 
خواهند شــد. از ســوی دیگر در پی 
همه گیری کرونا، دو ســال است که 
این مراسم مانند گذشته برگزار نشده 
و اکنــون پس از دو ســال جمهوری 
اسالمی می کوشد آن شکوه پیش از 
کرونا را به پیاده روی اربعین بازگرداند. 

 قطع دست حشدالشعبی
از مداخله امنیتی در اربعین

پیام شنبه شــب مقتــدی صدر 
درباره پیاده روی اربعین اما نشان داد 
که ســایه صدر و مناقشات جاری در 
عراق کماکان بر سر گردهمایی بزرگ 
شــیعی با محوریت ایران سنگینی 

می کند؛ پیامی که هشدارآمیز بود! 

او با انتشار چند توئیت در صفحه 
توئیتری خود ضمن تاکید بر قوانین 
و مقررات عــراق و وجود چهار مکان 
مقدس در این کشور، تصریح کرد: »از 
همه می خواهیم که به قوانین عراق 
پایبند باشــند و مخصوصا برادران 
ایرانی؛ زیرا بیشترین تعداد را دارند.«

در بخــش دیگری از ایــن پیام، 
مقتدی صــدر گفته اســت: »همه 
عراقی ها باید خویشــتنداری کنند 
و از برخــورد، دوری کننــد. باید با 
نیروهای امنیتــی، همکاری کنند و 
شــعارهای حزبی ندهند تا سالمت 
زائران، میهمانــان و اماکن مقدس 

حفظ شود.«
اشــاره صریح تر او آن جایی است 
که از مقامات محلی کربال خواسته تا 
ماموریت تامین امنیت مراسم اربعین 
را به عهده بگیرند و به حشدالشعبی و 
سرایا السالم اجازه مداخله در تامین 

امنیت این مراسم را ندهند. 
او گرچه نام سرایا السالم، شاخه 
نظامی جریان صــدر را هم در کنار 
حشدالشــعبی آورده امــا مقصود 
اصلــی وی همان حشدالشــعبی، 
شاخه نظامی نزدیک به ایران بوده 
چراکه نقش پررنــگ در پیاده روی 
اربعین را حشدالشعبی دارد. همین 
سه روز پیش بود که »مهدی صالح 
عبدالواحــد«، فرمانــده عملیات 
حشدالشــعبی در بصره اعالم کرد 
۲۰ هــزار نیــروی حشدالشــعبی 
در این اســتان کار تامیــن امنیت 
زائــران اربعین در مســیر کربال را 
برعهده دارند. دیروز نیز ســازمان 
الحشدالشــعبی عراق در بیانیه ای 
از آغاز عملیــات امنیتی در جنوب 
سامرا به منظور حفظ امنیت زائران 

اربعین حسینی خبر داد.
حال باید دید کــه تنش حاصل 
از حضور این نیروهــا و پیام مقتدی 
صدر چگونه در طــول پیاده روی ها 
مدیریت خواهد شد. اما آنچه واضح 
است سیگنال های هشداری است که 
مقتدی صدر هر روز بیش از پیش به 

ایران می فرستد. 

 چالش صدر با   ایران
 بر سر قدرت و مرجعیت

هفته گذشــته وقتی صدر پس 
از انصراف آیت اهلل کاظــم حائری از 
مرجعیت، از سیاست کناره گیری کرد 
و بعد هم عذرخواهی و هوادارانش را 
دعوت به آرامش کرد، رویترز نوشت 
کــه ۲۰ مقام دولتی عــراق آیت اهلل 
سیســتانی را دلیل پایان ناآرامی ها 

دانســتند و گفتند که مقتدی صدر 
از ترس بیانیــه او، شــخصا جلوی 

هوادارانش را گرفت. 
آیت اهلل سیستانی، بانفوذترین و 
سرشناس ترین مرجع شیعه در عراق 
9۲ ســال دارد. پس از او چه کســی 
مرجعیت شیعه در عراق را عهده دار 
خواهد شد؟ محمدصادق صدر، پدر 
مقتدی صدر، از مراجع تقلید شیعه 
در عراق پیش از کشته شدن به دست 
صدام، مقلدین خــود را به پیروی از 

کاظم حائری فراخواند. 
بنابراین حائری یکی از چهره هایی 
بود که می توانســت جــای آیت اهلل 
سیستانی بنشیند اما او هفته گذشته 
در اعالم انصراف خــود از مرجعیت، 
پیامی صادر کرد که باز نیز پای ایران 
را به مناقشــات عراق باز کرد. وی در 
عین حال که شــیعیان را از پیروی 
از مقتدی صدر بر حذر داشــت، در 
اقدامی بی ســابقه تاکید کــرد: »بر 
همه مومنان الزم اســت که از ولی 
فقیه، رهبر انقالب اسالمی، حضرت 
آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای 

)دام ظله( اطاعت کنند.«
پس از ایــن پیام، صــدر ضمن 
حداحافظی از صحنه سیاست، نوشت: 
»بسیاری از جمله آقای حائری )دام 
ظله( گمان می کنند که این رهبری 
به لطف یا به دســتور آنها به دســت 
آمده اســت؛ نه، این در اول به لطف 
پروردگارم و از فیــض پدرم )قدس 
ســره( اســت که از عراق و مردم آن 

دست نکشید.«
با این توصیف باید گفت که صدر 
نه صرفا در قدرت سیاســی بلکه در 
تثبیت مرجعیت خود نیــز با ایران 
چالش بزرگی دارد؛ بــه ویژه که در 
کشورهایی چون ایران و عراق این دو، 
یعنی سیاست و مرجعیت از یکدیگر 
جدا نیستند. از این رو هر سوژه مرتبط 
با ایران نیز درگیر این چالش خواهد 
شد؛ حتی اگر آن ســوژه یک آیین 

مذهبی - سیاسی باشد!

پیام هشدارآمیز چهره جنجالی عراق برای زائران ایرانی و حشدالشعبی؛

اربعین؛ آغشته به جنگ قدرت

 شماره  1159 /     دوشنبه  14 شهریور   1401  /     8 صفر  1444  /  5 سپتامبر   2022

محبوبه   ولی

روی موج کوتاه
 با این توصیف باید گفت 

که صدر نه صرفا در قدرت 
سیاسی بلکه در تثبیت 

مرجعیت خود نیز با ایران 
چالش بزرگی دارد؛ به ویژه 

که در کشورهایی چون 
ایران و عراق این دو، یعنی 

سیاست و مرجعیت از 
یکدیگر جدا نیستند

پیام شنبه شب مقتدی صدر 
درباره پیاده روی اربعین 
نشان داد که سایه صدر و 
مناقشات جاری در عراق 
کماکان بر سر گردهمایی 
بزرگ شیعی با محوریت 
ایران سنگینی می کند؛ 

پیامی که هشدارآمیز بود! 

دستگیری قاسم مکارم شیرازی، مشاور عالی رستم قاسمی، 
وزیر راه و شهرسازی بسیار حاشیه ساز شده است؛ به ویژه که 
قاسمی در این خصوص نه تنها ســکوت کرده بلکه ظاهرا به 
بیمارستان پناه برده است. برخی این رفتار وی را قهر احمدی نژاد 

در دوران ریاست جمهوری اش می دانند. 
در همین باره عباس عبدی در صفحه توئیتری اش نوشت: 
»گرچه نهایتا نهادهای مربوط مجبور می شوند در باره قاسم 
مکارم شیرازی توضیح دهند، پس بهتره پیش از شکل گیری 
افکار عمومی اطالع رسانی دقیق کنند. این درست نیست که 

خانمی را به اتهام عادی و آشکار به تلویزیون آورد، ولی در باره 
این شخص سکوت کرد. پیشنهاد می شود کلیپ انتخاباتی او 

هم منتشر شود.«
روز شنبه نیز اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار و آرادان 
در مجلس در واکنش به بازداشت مشاور عالی وزیر راه در توئیتی 
نوشته بود: »پرسش هایم درباره قاســم مکارم از سوی  رستم 
قاسمی بی پاســخ مانده. حتما درباره صرافی عمان، رستوران 
زنجیره ای در عمان، تعامل با پســر وزیر هم ابهاماتی دارم که 

منتظرم کمر آقای وزیر بهتر شود.«

حاشیه دیگر اما نسبت فامیلی قاسم مکارم شیرازی به آیت اهلل 
مکارم شیرازی است. در همین ارتباط ســایت مکارم دیروز 
نوشت: »چند روزی است انتشار خبر برخورد با مشاور یکی از 
وزرا موجب پخش شایعات و بهانه ای برای دروغ و نفرت پراکنی 

دشمنان در میان مردم شریف و متدین شده است.«

این سایت در ادامه توضیحات خود تاکید کرد که موضوع 
ارتباطی با دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی ندارد و »شخص نامبرده 
از فرزندان یا نوادگان مرجعّیت معظم نیست بلکه از منسوبین 

برادر مکّرم ایشان است.«
در بخش دیگری از توضیحات این سایت آمده است: »وی 
هیچ گونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچ 
گاه از جانب این مجموعه مورد حمایت یا سفارشی قرار نگرفته 
است. ثالثاً؛ انتساب افراد به بزرگان نه باعث تایید آنهاست و نه 
مایه محدودیت؛ بلکه هر کس بر حســب شرایط و توانمندی 
های خود و بر طبق قوانین می بایســت به کار گرفته شــود و 
پاسخگوی اعمال خود باشد. سزاوار است اگر کسی قصد بهره 
برداری از انتساب به بیت مرجعیت یا دفتر معظم له را داشت از 
وی پذیرفته نشود و مراتب جهت اقدام مقتضی به اطالع این 

دفتر رسانده شود.«

سایت آیت اهلل مکارم ارتباط با قاسم مکارم شیرازی را تکذیب کرد؛

جنجال آقای مشاور، پرده نشینی جناب وزیر!

گزارش

ســخنگوی منطقه ای وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با 
نتیجه بررسی پاسخ ایران به نظر آمریکا درباره پیشنهادات 
ایران نسبت به پیش نویس اعالمی اروپا برای توافق برجام، 
گفت: »پاسخ ایران را بررســی می کنیم و در زمان مناسب از 

طریق واسطه اروپایی خواهیم داد.«
به گزارش ایسنا، ســاموئل وربرگ، در گفت وگو با شبکه 
الشــرق افزود: حتی در صورت بازگشــت به برجام، آمریکا 
ســازوکار و ابزارهای الزم برای تعامل با چالش های امنیتی 
ایران به ویژه برنامه موشکی که تهدید برای امنیت آمریکا و 

هم پیمانان آن در خاورمیانه است را دارد.
وی گفت که آمریکا از پیشنهاد بستن پرونده تحقیقات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته ای 

ایران که شرط تهران برای بازگشت به برجام است، حمایت 
نمی کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: واشنگتن بر 
این باور است که نباید تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را به شروط بازگشت به توافق هسته ای ربط داد زیرا با توجه به 
معاهده منع اشاعه هسته ای، ایران ملزم به همکاری با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی است.
وربرگ در ادامه خاطرنشان کرد که کشورش در خصوص 
پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام با هم 
پیمانان خود مشورت می کند و بعد از پایان این مشورت ها، 
آمریکا پاسخ خود را به اتحادیه اروپا که رابط و هماهنگ کننده 

مذاکرات است، ارسال خواهد کرد.

این مقام آمریکایی گفت: تاخیر در امضای توافق هسته ای 
خطر فعالیت های ایران را افزایش می دهد، هر روزی که بدون 
نظارت و محدودیت بر برنامه هسته ای ایران می گذرد این 
امکان را به دولت ایران می دهد تا از فرصت استفاده کند تا 

برنامه هسته ای خود را گسترش دهد و آن را تقویت کند.
سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه آمریکا در خصوص 
فعالیت های ایران در خاورمیانه هم گفت: واشنگتن از همان 
ابتدای مذاکرات احیای برجام با هم پیمانان خود در خاورمیانه 

مشورت می کرد. با توجه به فعالیت های بی ثبات کننده ایران 
و حمایت از تروریست ها در منطقه نباید به این کشور اجازه 

دهیم که به سالح هسته ای دست یابد.
وربرگ در ادامه گفت: توافق هسته ای باعث نمی شود که ما 
برنامه موشکی ایران را فراموش کنیم زیرا این امر خطری بزرگ 

برای آمریکا و هم پیمانان آن در منطقه است.
وزارت امورخارجه ایران بامداد روز جمعه از ارسال نظرات 
جمهوری اسالمی ایران در مورد پاســخ آمریکا درباره متن 

پیش نویس توافق احتمالی رفع تحریم ها خبر داد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با 
بیان این مطلب تصریح کرد: پس از دریافت پاسخ آمریکا، تیم 
کارشناسی جمهوری اسالمی ایران آن را به دقت مورد بررسی 
قرار داده و پاسخ های ایران پس از ارزیابی در سطوح مختلف، 

تدوین و پنج شنبه شب به هماهنگ کننده تحویل داده شد.
نشــریه پولتیکو نیز گزارش داد که یک مقام ارشد دولت 
آمریکا با بیان اینکه واشــنگتن در حال بررسی پاسخ تهران 

است، مدعی شده که نتیجه دل گرم کننده نیست.

واشنگتن: 

در زمان مناسب به پیشنهاد ایران پاسخ می دهیم

خبر


