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ریلگذاری ایران برای آغاز مذاکرات جدی و عملی
در حالی که ایران ترجیح می داد به جای بازگشت به وین مذاکرات تازه ای را در بروکسل
شکل دهد ،استقبالی از این طرح صورت نگرفت .با این حال دولت بایدن در نظر دارد تا
استفاده از تحریمهای مالی و اقتصادی را محدود کند تا تاثیر تاکتیکی که آمریکا در چند
وقت اخیر به آن اتکا کرده بود را تقویت کند.
بازگشت به برجام در راه پر سنگالخی افتاده است .بیش از سه ماه و نیم است که تهران
میز مذاکرات را در وین ترک کرده و هنوز زمان دقیقی برای بازگشتن به گفتگوها با ۱+۴
تعیین نشده است .از آن سو به نظر می رسد که طرف امریکایی هم درمورد پیشنهاداتی که

سرمقاله

علیرضا صدقی

در مورد “پلن بی” از سوی رژیم صهیونیستی داده ،فکر می کند .در این میان به نظر می
رسد بازگشت به گفتگوها از یک سو و روندی که دو طرف باید برای احیای برجام طی کنند
از سوی دیگر ابهامات فراوان و پیچیدگی بی شماری پیدا کرده است .با این حال همه طرف
ها هنوز بر ضرورت گفتگو و رسیدن به یک نتیجه اصرار می ورزند.
اوایل هفته ایران اعالم کرد که مذاکرات مرتبط با احیای برجام «از روز پنجشنبه [ ۲۹مهر]
در بروکسل آغاز خواهد شد».
شرح درصفحه 7

سیاست در سنجه اقدام

ایران ِ امروز بیش از هر زمان دیگری با اَب َرچالشهایی
متنوع روبهرو است .موضوعاتی که هر یک به تنهایی
بسیار فراتر از یک بحران ،تکانههایی جدی را در ساختار
اجتماعی و به تبع آن نهاد حاکمیت به وجود میآورد.
تحلیلهای جسته و گریختهای که از داالنهای سازمانها
و نهادهای تصمیمگیر در حوزه اقتصادی بیرون میآید،
آنچه در عرصه فرهنگ بر زبان و قلم ساربانان آن
جاری میشود ،موضعگیریهای محیرالعقول برخی
دیپلماتهای! نشسته بر کرسیهای وزارت امور خارجه،
اوضاع آشفته و نابسامان اجتماعی ،همهوهمه تصاویری
گاه واضح و گاه ناواضح از وضعیت پیشگفته را بازنمایی
میکنند.
در چنین هنگامهای که بیگمان بخش قابل توجهی
از آن نتیجه ناکارآمدیها ،کژیها و ناراستیها در
میدان «قدرت» و «سیاست» است ،باید موضوعات را
از منظری اورژانسی بررسی کرد .به دیگر بیان ،جامعه
امروز ایران کالبد نیمهجانی است که پیش و بیش از
ِ
هر چیز به احیاء نیاز دارد .باید حیات را به این جامعه
بازگرداند .باید این محتضر را قبل از مرگ مغزی از کما
بیرون آورد و تازه از پس آن برای دردهای آن در پی
درمان بود.
دردهایی که شاید تنها با حضور و استفاده از حکیمانی
حاذق ،جراحانی چیرهدست و پرستارانی مهرورز و
کاربلد بتوان به درمان آنها امیدواریهایی داشت .اما
گام نخست در احیاء و بازگرداندن حیات به این جامعه
کشیدن خط بطالن بر روشها ،منشها ،رویکردها و
مسیرهای امتحانپسداده تا امروز تجربهشده است.

آیت اهلل جنتی:

حل مشکالت
بین ایران وعربستان
پاقدام مهمی است
صفحه 2

در نشست بررسی تحوالت قفقاز مطرح شد
سران منطقه قفقاز و ترکیه حواسشان جمع باشد در زمین آمریکا و اسرائیل
بازی نکنند
سفیر پیشین ایران در آذربایجان گفت :سران کشورهای اسالمی به ویژه
منطقه قفقاز و ترکیه حواسشان جمع باشد در زمین آمریکا بازی نکنند.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر بهرامی سفیر پیشین ایران در آذربایجان روز
چهارشنبه در نشستی با عنوان بررسی تحوالت قفقاز که در موزه  ۱۳آبان
برگزار شد ،گفت :مجموعه هژمونی نظام بین الملل در گذشته هژمونی اش را
از دست داده است از این رو مجموعه این کشورها به ویژه آمریکا سعی دارند
تا با تغییر منطقه قفقاز و صحنه ژئوپلتیک و مرزهای جنوبی آن بتواند ناتو
را به آسیای میانه برسانند .در این راه انقالب اسالمی ایران این رویکرد را بر
نمی تابد و هر گونه تغییر در مرزها در هر کجای منطقه قابل پذیرش نیست.
وی در بخشی از سخنانش تاکید کرد :سران کشورهای اسالمی به ویژه
منطقه قفقاز و ترکیه حواسشان جمع باشد در زمین آمریکا و اسرائیل بازی
نکنند .ایران اینقدر مدیریت اش قوی است که بتواند همه بحران های منطقه
ای را مدیریت کند و به شکل مناسب به سمت اهداف خود پیش بود.
وی گفت :مردم آذربایجان حدود  ۹۰درصدشان شیعه هستند و ما با این
کشور بیشترین وجوه مشترک در حوزه تمدنی ،تاریخی ،زبان ،دین و مرز
مشترک خاکی و آبی داریم و ایران در حدوث کشور آذربایجان نقش موثری
نیز داشته است .مردم آذربایجان مردم مسلمان شیعه هستند و همبستگی
های زیادی با مردم ایران دارند.

طی چند روز آینده
به تهران میروم

فراموشی بورس بیجان
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اخبار
دومین ابالغیه سازمان راهداری و حملونقل جادهای طی ماه جاری ضمن
آنکه روشن کننده موضع رسمی و همیشگی ایران در احترام به تمامیت ارضی
جمهوری آذربایجان است ،راه هرگونه بهانهجویی را از مخالفان روابط دو
کشور و برخی طرفهای ثالث سد میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از نورنیوز ،سازمان راهداری و حملونقل جادهای
برای دومین بار طی ماه اخیر با صدور ابالغیهای شرکتهای حملونقل را
به توجه دقیق نسبت به تغییر مرزهای جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان
بعد از جنگ  ۴۴روزه و رعایت دقیق قوانین و حساسیت کشورها در شرایط
جدید ملزم کرد.
پس از جنگ  ۴۴روزه میان آذربایجان و ارمنستان و آزادسازی بخشی از
مناطق اشغال شده از خاک آذربایجان شرایط جدیدی در مرزهای میان دو
کشور ایجاد شده که در پارهای موارد شرکتهای حملونقل خارجی را دچار
مشکل و سردرگمی کرده است.
از سویی؛ کمدقتی برخی شرکتهای خصوصی حملونقل ایرانی که از مسیر
ارمنستان اقدام به حمل کاال میکنند از چند ماه قبل موجب «بهانهگیری»
برخی جناحهای مخالف ایران در جمهوری آذربایجان شد و حاکمیت این
کشور را به سمت چالشهای کالمی با ایران سوق داد که طبیعتا به نفع دو
کشور نیست.
در این میان دستگیری دو راننده کامیون ایرانی توسط نیروهای نظامی
آذربایجان به چالشی جدید در روابط دو کشور منجر شد.
جمهوری اسالمی ایران با توجه به ارزشی که برای روابط با دولت و ملت
آذربایجان قائل است با خویشتنداری در مسیر رفع مسالمتآمیز سوء تفاهم
ایجاد شده گام برداشت که انتظار میرفت طرف آذربایجانی نیز همین روش
را در پیش بگیرد.
ابالغیه جدید سازمان راهداری و حملونقل جادهای که دومین دستورالعمل
صادره از سوی این سازمان طی ماه جاری است ضمن آنکه روشن کننده
موضع رسمی و همیشگی ایران در احترام به تمامیت ارضی جمهوری
آذربایجان است ،راه هرگونه بهانهجویی را از مخالفان روابط دو کشور و برخی
طرفهای ثالث سد میکند.
آزادی فوری دو راننده ایرانی بیگناه و بیاطالع از شرایط منطقه میتواند
گامی مهم در جهت بهبود شرایط و رفع سوء تفاهمات ناخواسته باشد و
دشمنان مشترک دو ملت را از تداوم فتنهآفرینی در روابط گرم و دیرینه ایران
و آذربایجان مایوس نماید.

مدیرکل آژانس اتمی:

ساماندهی بازار سرمایه امکانپذیر است؟

ادامه درصفحه 2

ایستگاه پایانی سوء تفاهم در روابط تهران و باکو
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تصمیم تازه دولت بایدن زمینهساز احیای مذاکرات برجامی خواهد شد؟

فایننشالتایمز:

مقتدی صدر چگونه عراق را در مشت خود گرفت؟
فایننشال تایمز نوشت :یکشنبه گذشته ،مقتدی صدر یک
ماسک سیاه روی صورتش کشید و سوار بر یک میتسوبیشی
نقرهای شد که ظاهر خوبی نداشت .او به عنوان یک رهبر
روحانی شبه نظامیان قصد داشت در انتخابات عمومی عراق
رای بدهد .در عرض  ۴۸ساعت ،وی فرماندهی بزرگترین
بلوک را در پارلمان بر عهده خواهد داشت.
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده است:
نظرسنجیها توانایی صدر را برای به دست آوردن موفقیت
بیشتر در انتخابات نسبت به سایر رهبران عراقی تأیید کرد.
بلوک وی از  ۵۴کرسی در سال  ۲۰۱۸به  ۷۳کرسی از ۳۲۹
کرسی موجود در انتخابات امسال رسید .او در سخنرانی
پیروزی خود در روز دوشنبه ،مباحث مربوط به دین و
ملی گرایی را با تعهداتی برای پاکسازی سیستم سیاسی که
پیروانش درگیر آن هستند ،ترکیب کرد.
وی گفت :در آینده ،دولت و احزاب پول و منابع را کنترل
نخواهند کرد ،زیرا آنها متعلق به مردم هستند .سخنان
او بازتاب دهندهی ناامیدی شدید عراقیها از سیاستمداران
پس از سال  ۲۰۰۳است که تصور میشود ثروت نفت
دومین تولید کننده بزرگ اوپک را غارت کرده اند .این اولین
بار نبود که مردم عراق این سخنان را از زبان او میشنیدند.
صدر که خود را ناجی مستضعفان معرفی میکند و به
اینکه از یک خانواده روحانی معتبر از اکثریت شیعه عراق
است ،افتخار میکند ،بارها این سخنان را تکرار کرده است.
او که اکنون  ۴۷سال دارد و ریش سفید است ،دیگر شبیه
مرد جوانی نیست که در سال  ۲۰۰۴شورشی علیه اشغالگران
انگلیسی و آمریکایی به راه انداخت که خونریزی فرقهای به
دنبال داشت.
اگرچه او هنوز فرمانده تیپهای صلح است و شبه
نظامیای به شمار میرود که طرفدارانش تاکید میکنند
شبه نظامیان تحت حمایت دولت هستند ،اما این هفته
گفت :اکنون زمان آن فرا رسیده است که مردم بدون وجود
اشغال ،تروریسم یا شبه نظامیانی که صرف نظر از نقش
دولت به آدم ربایی و ترور میپردازند ،به طور مسالمت آمیز
زندگی کنند.
ضیاء اسدی یکی از چهرههای ارشد جنبش صدر ،اولین
بار با صدر هنگامی که در بیست سالگی برای پدرش کار

میکرد ،مالقات داشت .آیت الله العظمی محمدصادق
صدر ،یکی از معتبرترین روحانیون شیعه عراق ،جنبشی
را احیا کرده بود که تشیع را با عدالت اجتماعی در هم
میآمیخت .او صدام حسین ،رئیس جمهور وقت را که
به شیعیان ظلم میکرد آشکارا به چالش کشید .صدام
در سایهی ترس از شبکه عظیم پیروان آیت الله ،وی را
در سال  ۱۹۹۹ترور کرد .وی هنگامی که با دو پسر خود
در میتسوبیشی رانندگی میکرد ،ترور شد .هفته گذشته
صدر نیز به طور نمادین به همان شیوه برای رای دادن سوار
اتومبیل شد.
اسدی صدر جوان را “بسیار جدی” توصیف کرد .علیرغم
داشتن جنبه روشن تر ،او تا حد زیادی مرموز و محتاط
است .اسدی یک بار جنبش صدریست را با یک تیم فوتبال
مقایسه کرده بود.
صدر در حالی که فاقد مدارج عالمانهی پدرش بود ،پس از
حمله به وی به رهبری ایاالت متحده در سال  ،۲۰۰۳جنبش
او را به ارث برد .بر خالف دیگر مخالفان شیعه ،صدر در
زمان صدام در عراق ماند .سنگر وی محله فقیر نشین شیعه

در بغداد بود که در ابتدا به شهر صدام شهرت داشت و
پس از مرگ رهبر این شهرک به شهرک صدر تغییر نام داد.
صدر که در بین شیعیان عراقی طبقه کارگر بسیار محبوب
است ،پیروانی فرقه مانند برای خود ایجاد کرد که تقریبا ًهیچ
رهبر دیگری در جهان عرب از آن برخوردار نبود .صدر به
یک پژوهشگر که چندین بار در دوران اشغال با وی مالقات
کرده و خواست نامش فاش نشود ،میگوید :این پیروان را
عمدتا به دلیل میراث پدرش به دست آورده است.
پس از حمایت اولیه از برکناری صدام ،صدر به زودی
با اشغالگران روبرو شد و آنها به اتهام مشارکت مشکوک
وی در قتل یک روحانی شیعه طرفدار غرب در سال ۲۰۰۳
حکم قتل یا دستگیری را برای او صادر کردند .سال ،۲۰۰۴
او تصمیم گرفته بود که با دولتهای غربی مقابله به مثل
کند .اما شورش ضد آمریکایی به زودی با درگیری بین
گروههای افراطی سنی و شیعه ،نیروهای دولتی عراق و
نیروهای خارجی به درگیری خونین داخلی تبدیل شد .به
گفته پاتریک کاکبورن ،نویسندهی “مقتدی صدر و نبرد
برای آینده عراق” ،ارتش المهدی صدر با کمک ایران نقطه

قوت حمله نظامی شیعه علیه سنیها بود.
صدر ارتش المهدی را در سال  ۲۰۰۸در حالی سرپا نگه
داشت که دولت عراق با حمایت ایاالت متحده حمله
گستردهای علیه آن انجام داد .وی از آن زمان رابطهای
مبهم با تهران داشت و در حالی که به طور دورهای در
قم ،شهر مقدس شیعه ایران تحصیل میکرد و در آنجا
پناه میگرفت ،خود را به عنوان یک ناسیونالیست مخالف
هرگونه نفوذ خارجی معرفی میکرد.
وقتی صدر وارد سیاست شد ،خود را قهرمان مستضعفان
نشان داد .در حالی که عراقیها از سیاستمداران تبهکار
خود سرخورده شدند ،او در اعتراضات ضد فساد ،با قدرت
از معترضان حمایت کرد .در سال  ،۲۰۱۶هواداران وی به
منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد که سفارتخانهها و پارلمان
عراق در آنجا قرار دارد ،حمله کردند و نمایندگان مجلس
را مورد خشونت قرار دادند .نفوذ فزاینده او توجهها را به
خود جلب کرد .در سال  ،۲۰۱۷محمد بن سلمان ،ولیعهد
سعودی جوان ،صدر را به عربستان سعودی دعوت کرد.
اما علیرغم تصویر خارجی او ،پارتیزانهای صدر بخشی از
دولت عراق شده اند .در انتخابات سال  ،۲۰۱۸وی بیشترین
کرسیهای پارلمانی را به دست آورد و کنترل وزارتخانهها
و پستهای مهم خدمات دولتی را به حزب خود داد .این
شرایط به او اجازه داد تا مشاغل و مزایا را بین طرفداران
خود تقسیم کند .هنگامی که تظاهرات گسترده ضد نظام
در اواخر سال  ۲۰۱۹آغاز شد ،صدر در ابتدا از معترضان
حمایت کرد .اما بعدا ًبه اعتراضات جوانان پشت کرد و آنها
را نسبت به جنبش صدر بی اعتماد کرد.
حمایت از صدر اکنون محدود به پایگاه سفت و سخت
وی است .به گفته تحلیلگر حارث حسن ،دستگاه انتخاباتی
حزب او به طرز ماهرانهای از سیستم انتخاباتی جدید
استفاده کرد و از قدرت رأی دهی آن بهره برد .علیرغم
کنترل بزرگترین بلوک پارلمان توسط صدر ،او باید بر سر
کابینه جدید با سایر جناحها که برخی از آنها مسلح هستند
و نتایج انتخابات را رد میکنند ،چانه زنی کند .بسیاری از
عراقیها ادعا دارند که افراد صدر فاسد هستند ،بنابراین
ادعای صدر مبنی بر اینکه “همه مفسدان پاسخگو خواهند
بود” اکنون مورد آزمایش قرار میگیرد.

جزئیات برگزاری مراسم نماز جمعه تهران این هفته

حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران بعد از وقفه بیست ماهه
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت :مراسم نماز جمعه این هفته
تهران  ۳۰مهر در محل دانشگاه تهران برگزار میشود و دانشگاه از ساعت ۱۰
صبح پذیرای نمازگزاران است.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم علی نوری با اشاره به برگزاری نماز جمعه
تهران بعد از بیست ماه وقفه ،افزود :مراسم این هفته با تالوت آیات قرآن کریم
و مدیحه خوانی از ساعت  ۱۰:۳۰صبح آغاز میشود.
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمهجمعه با اشاره به برگزاری نمازجمعه در
فضای باز دانشگاه تهران ،گفت :مراسم با رعایت دقیق شیوه نامههای بهداشتی
با رعایت فاصلهگذاریها و ضدعفونی محل برگزاری انجام میشود همچنین
گروههایی برای واکسیناسیون نمازگزاران در ورودی درهای محل نماز جمعه
مستقرمیشوند.

نوری گفت :علیرغم اینکه هرآنچه برای برگزاری سالمت و ایمن نماز جمعه الزم
است در نظر گرفته شده است ،اما طبق توصیهها همراه داشتن وسایل شخصی
برای نمازگزاران خوب و الزم است .وی با اشاره به اینکه در نماز جمعه این هفته
تهران میزبان مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی
هستیم ،گفت :آقای شیخ خالد مال رئیس مجمع اهل سنت عراق سخنران پیش
از خطبهها و حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبری نیز خطیب نماز جمعه
این هفته تهران هستند .سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ،گرامیداشت
یاد و نام شهدای انفجارهای اخیر نماز جمعه در افغانستان را از موضوعات نماز
جمعه تهران بیان کرد و گفت :در این مراسم میزبان نمازگزاران افغانستانی
هستیم که برای مداوا به ایران اعزام شدند.
نوری افزود :در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته همچنین از مدال

آوران طالیی رقابتهای جهانی کشتی تجلیل خواهد شد.
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به توقف بیست ماهه نماز
جمعه تهران به دلیل محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری کرونا ،گفت :از
این هفته در  ۸۹۱پایگاه نماز جمعه کشور مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه
برگزار میشود.
نوری افزود :به دلیل تقارن با هفته وحدت و میالد رسول گرامی اسالم (ص) با
اجرای سرودهای زندهای از ورودی درها میزبانی خوبی از مهمانان رقم میخورد.
وی افزود :از مسئوالن ارشد و مسئوالن هر سه قوه دعوت میکنیم در آستانه
میالد با سعادت رسول گرامی اسالم و در هفته وحدت در نماز وحدت بخش
جمعه که قرارگاه ایمان اخالق و تقواست شرکت کنند و از برکات نماز جمعه و
خطبهها برخوردار شوند.

