
تحلیلگر مسائل سیاسی کشور با اشاره به اینکه اختالفات 
در داخل جریان اصولگرایی به شدت وجود دارد اما بروز و ظهور 
بیرونی ندارد، درباره حزب فراگیر در ایران تصریح کرد: در ایران 

جریان فراگیر حزبی هرگز موفق نخواهد بود. محمد مهاجری 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه هرگاه قدرت در ایران 
یکدست می شود، انشقاق میان جریان اصولگرا بروز پیدا می کند، 
آیا در این دوره نیز شاهد چینین چیزی هستیم، اظهار داشت: 
همه اصولگرایان سعی می کنند هر گونه اختالفی میان خودشان 
را در بیرون عملی نکنند. اختالفات در داخل جریان اصولگرایی 
به شدت وجود دارد اما بروز و ظهور بیرونی ندارد و اینکه انتظار 

داشته باشیم یک جریان جدیدیبه نام نوگرایی به وجود بیاید، نه 
اتفاق نمی افتد. وی با بیان اینکه اما موضوع یکدست شدن قدرت 
نیز به عنوان یک پروژه »مدلی« وجود دارد، افزود: واقعاً با این 
اعتقاد که باید دست کم قوه مقننه، مجریه و همچنین نهادهای 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خارج از دولت هماهنگ شوند تا 
دولت ها بتوانند کارها را پیش ببرند،  حداقل تا یک سال آینده 
نباید انتظار داشت که اختالف ها به صورت علنی در بیرون بروز 

داده شود. چنین اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه دعواهای درون 
سازمانی و درون تشکیالتی خیلی گسترده شود که آن را نیز 
بعید می دانم. این تحلیل گر سیاسی اصولگرا درباره اینکه جریان 
اصولگرا عقالی خود را حذف و گوشه نشــین می کند از جمله 
رفتاری که با آقای عسگر اوالدی و ناطق شد و حاال با الریجانی و 
روحانی انجام می شود، بیان داشت : در جریان قدرت یکدست، 

قرار نیست اصولگرایان میانه رو و معتدل در قدرت باشند.
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روی موج کوتاه

امین مهرآور

در روزهــای گذشــته اختالفات 
میان تهران و باکو به نقطه اوج نزدیک 
و نزدیک تر شده اســت، نخستین گام 
البته از ســوی طرف مقابل برداشــته 
شــد و الهام علی اف، رئیس   جمهوری 
آذربایجان بــا ابراز نارضایتــی از ورود 
غیرقانونی کامیون های ایرانی به منطقه 
قره باغ، گفت این کامیون ها برای استفاده 
از خاک آذربایجان باید مالیات بدهند. در 
مقابل سخنگوی وزارت خارجه ایران 
طی واکنشــی به این اظهارات علی اف 
شکل بیان آن را »مایه تعجب« خواند 
و تاکید کــرد روابط میــان طرفین در 
باالترین ســطح وجود دارد؛ به عبارت 
ســاده تر علی اف می توانست بدون راه 
انداختن شوی تبلیغاتی خواسته خود 

را به اطالع تهران برساند.
اما زیاده خواهــی مقامات باکو به 
اینجا ختم نشــد، ارتش این کشــور 
که برخــالف توافق نامــه آتش بس 
بارها تحرکات و پیشــروی هایی در 
مناطق مورد مناقشــه داشــته؛ در 
آخرین اقــدام وارد جــاده ترانزیتی 
سوق الجیشی گوریس به قاپان شده 
و با ایجاد مزاحمت برای کامیون ها و 
اتوبوس های عبوری ایران، در ابتدا راه 
را بر آن ها بست و پس از آنکه راه طی 
مذاکراتی بازگشایی شد در گام بعدی 
با ایجاد ایست بازرسی از وسایل نقلیه 
ایرانی حق ترانزیت دریافت شد و در 
نهایت کار به بازداشت و دستگیری دو 
راننده ایرانی کشــید که هر دو آذری 
بوده و یکی از آنها با اعضای خانواده در 

حال تردد در این مسیر بود.

اتهامات علی اف علیه ایران از 
تریبون ترکیه

در همین اثنی که بروز تنش  میان 
تهران و باکــو روزهــای آغازین خود 
را ســپری می کــرد، رئیس جمهوری 
آذربایجان طی گفت وگویی به مناسبت 
سالروز آزادسازی قره باغ که با خبرگزاری 
ترکیه ای آناتولی انجام می شد، اتهاماتی 
را علیه ایران مطرح کرده و مدعی شد که 
کامیون های ایرانی به طور غیرقانونی 
و منظــم، پیش از آزادســازی منطقه 
قره باغ از اشــغال ارمنســتان در سال 
گذشته، به این منطقه وارد می شده اند. 
وی همچنین ادعا کــرد: »پس از آنکه 
آذربایجان از ایران خواست به این رویه 
پایان ببخشد، حدود ۶۰ کامیون ایرانی 
در بازه ۱۱ اوت تا ۱۱ ســپتامبر، بدون 
مجوز به منطقه قره باغ وارد شــدند.« 
ایــن ادعاها درحالی مطرح می شــود 
که پیــش از این در ۱۹ اردیبهشــت، 
سفارت جمهوری  اســالمی ایران در 
باکو به خبرگزاری ترنــد اعالم کرد که 
کامیون های ایران در حال ارسال کاال 
به قره باغ نیســتند و افزود: در دوره ای 
که روابط میان دو کشور دوست در حال 
توسعه اســت، گروه هایی که مخالف 
توسعه این روابط هســتند به پراکنده 
کــردن اطالعــات غلط و بی اســاس 

می پردازند.
رئیس جمهوری آذربایجان در این 
گفت وگو در واکنــش به خبر برگزاری 
رزمایش »فاتحان خیبــر« در منطقه 
شمالغرب ایران، به آناتولی گفت: »این 
رخدادی بســیار تعجب برانگیز است. 
هر کشوری می تواند در خاک خودش 
رزمایش انجام دهد. این حق مســلم 

آنهاست. اما چرا حاال و چرا در مرز ما؟« 
وی افزود: »چــرا این رزمایش ها وقتی 
ارمنســتان در منطقه های جبرائیل، 
فضولی و زنگیالن بود، انجام نمی شد؟ 
چرا این کار پس از اینکه ما این مناطق 
را پس از ۳۰ ســال آزاد کردیم، انجام 

می شود؟«
اعتراض و تعجــب علی اف درحالی 
مطرح می شود که سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی کشورمان درباره برگزاری 
این رزمایش مناطق مرزی شمال غرب 
گفت: »این یک موضوع حاکمیتی است 
و برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام 
می شود.« خطیب زاده همچنین تاکید 
کرد: »البته روشن است که جمهوری 
اسالمی ایران، حضور هرچند نمایشی 
رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهای 
خود را تحمل نخواهد کرد و در این رابطه 
هر اقدامی را که برای امنیت ملی خود 
الزم بداند انجام خواهد داد.« از ســوی 
دیگر سید عباس موسوی سفیر ایران در 
باکو طی سخنانی گفت: » رزمایشی که 
اخیرا در نزدیکی مرزهای دو کشور برپا 
شد، تهدیدی برای جمهوری آذربایجان 
نیست.« وی در ادامه تصریح کرد: »این 
یک رزمایش از پیش برنامه ریزی شده 
بوده و قدرت نظامی ایران، تهدیدی برای 

همسایگانش نیست.«
بازی باکو در پازل دسیسه های 

ضد ایرانی
در همیــن رابطــه دکتــر احمد 
کاظمی، کارشــناس ارشــد مسائل 
قفقاز به خبرگــزاری فــارس گفت: 
»موضع گیری هایی که در سطح مقامات 
و رئیس جمهور آذربایجان انجام شده را 
باید به تحوالت یک ســال پیش یعنی 

زمان جنگ دوم قره باغ با مشارکت رژیم 
صهیونیستی و ترکیه و با حمایت پشت 
پرده انگلستان و آمریکا ، مرتبط دانست.« 
وی ادامه داد: »جنگ قره باغ یک طرح 
ساخته و پرداخته شده توسط برخی  از 
قدرت ها بود که در پوشش  آزادی اراضی 
اشــغالی آذربایجان، اهداف امنیتی، 
سیاسی و نظامی را در منطقه با محوریت 
تحرکات ضدایرانی دنبال می کرد.« این 
کارشناس مســائل قفقاز و آذربایجان 
همچنین خاطرنشــان کرد: »ترکیه 
و اسرائیل و در پشــت صحنه آمریکا و 
انگلستان، در قبال حمایت هایی که از 
جمهوری آذربایجان برای بازپس گیری 
قره باغ  داشــتند، تعهداتی هم از الهام 
علی اف گرفتند که  اکثر آن ها معطوف 
به ایران اســت و جمهوری آذربایجان 
متعهد شــده اســت در قبال دریافت 
کمک این کشورها یک سلسله اقداماتی 
در حوزه های امنیتی-نظامی، عملیات 
روانی و رســانه ای، مباحث اقتصادی 
و همچنین مباحــث قومیت گرایی و 
تجزیه طلبی را علیه ایران انجام بدهد و 
اظهارات علی اف در این پازل قابل دیده 

شدن است«
 نگاه ایران به تمامیت 

ارزی آذربایجان
در مقابل اظهارات و موضع گیری های 
هیجانی مقامات آذربایجان که به نظر 
می رسد تحریک مباحث قومیت گرایانه 
را در دستور دارند. موسوی سفیر ایران 
در باکو در تشریح دیدگاه ایران به مساله 
حفظ تمامیت ارضی آذربایجان و روابط 
دو کشــور گفت: »سیاست های کالن 
ایران از سوی آیت اهلل سید علی خامنه ای، 
مقام معظم رهبری تعیین می شــوند. 

ایشــان هم فرمانده عالی مرتبه و هم 
رهبر سیاسی ایران هستند. مقام معظم 
رهبری ایران، آشکارا گفته اند که باید 
از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان 
حفاظت کرد و به آن احترام گذاشــت 
و تمامی مناطق اشــغال شده توسط 
ارمنستان باید به آذربایجان بازگردانده 
شــوند. ایران بر این باور است که تمام 
خاک جمهــوری آذربایجان باید به آن 
بازگردانده شود. البته بهتر است این کار 
به روشی صلح آمیز انجام شود.« به گفته 
او، روابط میان ایران و آذربایجان آن قدر 
قوی است که هیچ تالشی برای آسیب 

زدن به آن به ثمر نمی رسد.
 نمایش قدرت با رزمایش 

»فاتحان خیبر« 
بــا این حــال رزمایــش »فاتحان 
خیبر« روز جمعه درحالی برگزار شــد 
که طی هفته گذشــته ویدیوهایی از 
اعزام تجهیزات و ادوات نظامی به سوی 
مرز شمالغربی کشــور در شبکه های 
اجتماعی انعکاس گســترده ای یافت 
و واکنش های زیادی از ســوی کاربران 

ایرانی فضای مجازی به دنبال داشت.
در این رابطه ســرتیپ حیدری روز 
پنجشنبه از »حضور یگان های زرهی، 
توپخانه، پهپاد،  جنگال و پشتیبانی آتش 
بال گردهای هوانیروز« در این رزمایش 
خبــر داده بــود. وی همچنین عنوان 
کرد: »این رزمایش با حضور بخشی از 
تجهیزات و توانمندی های رزمی یگان ها 
و با هدف ارتقای آمادگی رزمی در این 
منطقه« برگزار می شود. فرمانده نیروی 
زمینی ارتش با اشاره به برنامه ریزی از 
پیش تعیین شده این رزمایش، تاکید 
کرد: »رزمایش های نیروهای مسلح ما 
در این منطقه و نقاط مختلف کشور برابر 
یک برنامه ریزی دقیق و بر اساس برنامه 
تقویمی اجرای رزمایش های یگان ها و 
با هدف آزمایش سالح ها، تجهیزات و 
ارزیابی آمادگی رزمی نیروهای مسلح 
در هر صحنــه از  جغرافیــا و مرزهای 

جمهوری اسالمی ایران است.«
حیــدری همچنیــن روزجمعه 
و در حاشــیه برگزاری ایــن رزمایش 
طی سخنانی با اشــاره به حضور رژیم 
صهیونیســتی در منطقه درخصوص 
حساســیت ایــران نســبت بــه مرز 
شمالغربی، اظهار داشت: »در این منطقه 
ما یک عنصر ناخوانــده و برهم زننده 
امنیت را داریم که از جای دیگر آمده و 
آن رژیم نامشروع صهیونیستی است و 
از موقعی که این رژیم آمده، حساسیت 
ما به این مرز افزایش یافته، فعالیت آنها 
در اینجا کامال در رصد ما اســت.« وی 
همچنین با تاکید بــر اینکه ایران طی 
دو قــرن اخیر هیــچ گاه مهاجم نبوده 

است،  تصریح کرد: »جمهوری اسالمی 
ایران هیچگونه چشم داشتی به خاک 
همسایگان نداشــته و ندارد و صرفا از 
خود دفاع کرده اســت. در مدت دوره 
طوالنی اشغال قره باغ توسط ارمنستان 
نیز همواره بر تمامیت ارضی آذربایجان 
تاکید کــرده و هیچ گاه اشــغالگری را 
تایید نکرده ایم.« از سوی دیگر سرتیپ 
آریان فر معاون عملیات نیروی زمینی 
ارتش روز گذشته و در جریان برگزاری 
این رزمایش، تصریح کرد: »پیام رزمایش 
فاتحان خیبر به کشــورهای دوست و 
همسایه صلح و دوستی و برای دشمنان 
نظام پاســخی کوبنــده خواهد بود« 
همچنین سیدمحمد حسینی معاون 
پارلمانی رئیس جمهور در صفحه توییتر 
خود رزمایش فاتحان خیبر را »هشداری 

به رژیم صهیونیستی« دانست.
اصرار بر حفظ روابط دوستانه و 

نزدیک با همسایه شمالی
علیرغم تاکیدات فــراوان مقامات 
کشوری و لشــکری ایرانی بر احترام به 
تمامیت ارزی جمهــوری آذربایجان 
اما این کشور همچنان با نگرانی و دقت 
برگزاری رزمایــش »فاتحان خیبر« را 
دنبال می کند. شــاید علت این میزان 
نگرانی را بتوان با حجم تجهیزات و ادوات 
نظامی مستقر شده در مرز ایران برای 
رزمایش مذکور دانست، چراکه برخی 
کارشناسان حجم، تعدد و تنوع تجهیزات 
نظامی مورد اســتفاده در این رزمایش 
را در نوع خود کم ســابقه خوانده اند. با 
اینحال مقامات ایران تنش آفرینی های 
اخیــر مقامات جمهــوری آذربایجان 
را تحــت تاثیر تحریک ترکیــه و رژیم 
صهیونیستی می دانند؛ حتی می توان 
احتمال داد نامگــذاری این رزمایش 
به عنوان »فاتحان خیبــر« که یادآور 
جنگ خیبر در صدر اســالم اســت با 
اشاره به همین مساله انجام شده است 
و مسئوالن ایرانی تالش دارند تا باکو را 
از آغاز روند تخاصم و واردکردن به روابط 
دیرینه و ســطح باال با ایران که بر بستر 
اشتراکات مذهبی و فرهنگی عمیق بنا 
شــده، بازدارند. ایران همواره خواهان 
رابطه ای نزدیک با جمهوری آذربایجان 
بوده و همواره از حق این کشور در برابر 
اشغال منطقه قره باغ دفاع کرده است؛ 
حال باید دید واکنــش روزهای آینده 
مسئوالن این کشور چه خواهد بود، آیا 
با مشاهده قدرت دفاعی نیروهای مسلح 
ایران از شیطنت و تنش آفرینی پرهیز 
خواهند کرد یا تعهدات شــان به رژیم  
صهیونیستی و ترکیه بیش از آن است 
که بتوانند روابط منطقی و نزدیک خود 
با ایــران را در چارچوب تفاهم و احترام 

متقابل حفظ کنند.

ایران در مناطق مرزی شمال غرب و بیخ گوش باکو دوباره رزمایش برگزار کرد؛

تشدید تنش عملیاتی ولفظی با آذربایجان

خبر

وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار اطالعیه ای 
توضیح داد که سفر زیارتی اشخاص آمریکایی به 
حرم مقدس امام رضا )ع(، خریدهای آن ها برای 
مصارف شخصی حین سفر یا اقالم اهدایی انسان 
دوستانه آن ها به آستان قدس، شامل تحریم های 
این کشور نشده و از موارد استثا در مقررات تبادالت 

و تحریم های ایران هستند.
به گزارش ایســنا، پایگاه اینترنتــی وزارت 

امور خارجه آمریکا با انتشــار اطالعیه ای نوشت: 
آمریکا درباره هرگونه ســفر اشخاص آمریکایی 
به ایران هشــدار می دهد. وزارت امور خارجه به 
خاطر خطراتی مانند آدم ربایی، دستگیری های 
خودسرانه و بازداشت شهروندان آمریکایی، یک 
توصیه نامه سطح چهار درباره ایران منتشر کرده 
اســت. در ادامه این بیانیه اطالعیه آمده اســت: 
تبادالتی که به طور معمول بخشی از سفر به ایران 

یا از ایران توسط اشخاص آمریکایی هستند، در 
دسته موارد استثنا از مقررات تبادالت و تحریم های 
ایران قرار می گیرند و بنابراین، به طور کلی ممنوع 
نیستند. تبادالت مستثنی از این مقررات شامل 
زیارت اشــخاص آمریکایی از حرم مقدس امام 
رضا)ع( و خریداری کاال و خدمات برای مصارف 
شخصی شان در هنگان سفر است. عالوه بر این، 
اهدای اقالمی مثل غذا، لباس و دارو توسط اشخاص 

آمریکایی به حرم مقدس امام رضا)ع( که به منظور 
تسکین آالم انسانی مورد استفاده قرار می گیرند، 
شامل استثنا از این مقررات شده و از این رو، به طور 
کلی، تحت این مقررات ممنوع نیستند. این بیانیه 
می افزاید: اگرچه اشخاص آمریکایی از انجام دادن 
برخی تبادالت با اشخاصی که در برنامه تحریم ها 
در لیست  سیاه قرار گرفته اند یا با نهادهایی خارج 
از گســتره مقررات تبادالت و تحریم های ایران 

قرار می گیرند، از جمله با آستان قدس رضوی و 
زیرمجموعه  آن، تولیت آستان قدس رضوی که 
نظارت بر امور حرم امام رضا )ع( را بر عهده دارد، 

منع می شوند.

بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا درباره اهدای نذورات به حرم امام رضا)ع(
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 امیرعبداللهیان در واکنش 
به افتتاح سفارت اسرائیل در منامه: 
ارمغان تل آویو برای منطقه  و 

بحرین تنها ناامنی است
حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر خارجه 
کشورمان روز جمعه در توئیتی نوشت: استقبال 
حکومت بحریــن از وزیر خارجــه رژیم جعلی 
صهیونیســتی، خیانت آشــکار به آرمان مردم 
مظلوم و مقاوم فلسطین است. ما فقط یک کشور 
می شناسیم که فلسطین نام دارد و پایتخت آن 
قدس است. بی تردید ارمغان تل آویو برای منطقه 

 و بحرین تنها ناامنی است.
    

هشدار آمریکا در مورد امکان پایان 
فرصت احیای برجام

بلینکــن روز پنجشــنبه )۳۰ اکتبــر( در 
پیتسبورگ پنســیلوانیا در حاشــیه مذاکرات 
تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا، درمورد مذاکرات 
برجام به خبرنگاران گفت: »توپ در زمین ایران 
است، اما نه برای مدت زمان خیلی بیشتری.« وی 
ادامه داد: »یک فرصت محدود وجود دارد و این 

فرصت کوتاه تر می شود.«
    

دلخوش باتری مطرح کرد:
 بررسی وضعیت زندان ها 
در کمیسیون امنیت ملی

ایلنا نوشت: ســیدکاظم دلخوش اباتری در 
گفت وگویی با خبرگــزاری ایلنا، در  خصوص 
عدم پاســخگویی قوه قضاییه درباره وضعیت 
زندان های کشــور و ضرورت انتقال مسئولیت 
این بخش به دولت، اظهار کرد: مجلس وظیفه 
دارد از قوه قضائیه سوال کند و پرسش و بررسی 
از قــوه قضاییه محدودیتی نــدارد. طبق اصل 
۷۶ قانون اساسی، مجلس  شورای  اسالمی  حق  
تحقیق  و تفحص  در تمام  امور کشــور را دارد. 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
همچنین بیان کرد: موضوع وضعیت زندان ها 
نیز در کمیســیون امنیت ملی مجلس در حال 
بررسی است و جلســاتی برای پیگیری برگزار 

شده است.
    

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:
تعیین تکلیف الیحه »ساماندهی 
کارکنان دولت« تا پایان سال جاری

ایلنا نوشت: خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس در گفت وگو با این خبرگزاری 
درخصوص »تعیین تکلیــف وضعیت کارکنان 
پیمانی دولت«، گفت: نمایندگان مجلس یازدهم 
از ابتدای آغاز به کار این دوره به فکر این مســاله 
بودند و یک طرحی در این زمینه در کمیســیون 
اجتماعی مطرح بود. ما در جهت بررسی این طرح 
رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت جدید را 
به کمیسیون دعوت کردیم و اعضای کمیسیون از 
ایشان خواستند که دولت الیحه ای را در این رابطه 
به مجلس و کمیســیون ارائه دهد و در آن جلسه 
ایشــان پذیرفتند و گفتند که در یک بازه زمانی 
۴۵ روزه ایــن الیحه آماده شــود. وی همچنین 
اظهار داشت: با توجه به تالش های درحال انجام 
امیدواریــم که این الیحه تا پیش از پایان ســال 

۱۴۰۰ به قانون تبدیل شود.
    

میرتاج الدینی:
طرح شفافیت آرای نمایندگان 

سبب ارتقای جایگاه مجلس می شود
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای 
اســالمی، ارتقای جایــگاه و عملکرد مجلس 
و مردمی بــودن آن را در گرو به ثمر نشســتن 
طــرح شــفافیت آرای نمایندگان دانســت. 
»ســیدمحمدرضامیرتاج الدینی« روز جمعه 
با اشــاره به نهایی شدن طرح شــفافیت آرای 
نماینــدگان در کمیســیون آیین نامه داخلی 
مجلس به خبرنگاران گفت: این طرح به زودی 
در صحن علنی مجلس بررســی می شــود و 
موجب خواهد شــد عملکرد مجلس و مردمی 
بودن آن ارتقا یابد. وی افزود: نمایندگان پیش 
از آغاز رسمی فعالیت مجلس یازدهم به دنبال 
شــفافیت آرای بودند. چرا که در کوتاه مدت و 
بلندمدت موضوع شــفافیت آثار مثبتی دارد. 
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
تصریح کرد: طرح شــفافیت آرای نمایندگان، 
نحوه تصمیم گیری در دســتگاه ها را به خوبی 
روشن خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: دولت 
و قوه قضاییه نیــز می توانند با شــفاف کردن 
تصمیم گیری هــای خــود در هیــات دولت و 
شورای عالی قضایی به جز بخشی که به لحاظ 
امنیتــی مالحظاتــی دارد، مکمل شــفافیت 

عملکرد مجلس شورای اسالمی شوند.

مهاجری در گفت وگو با ایلنا:

اصولگراهای میانه رو و معتدل، در جریان قدرت یکدست جایی ندارند


