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جهانگیری :بعد از ماه رمضان
درباره شرایط کشور با مردم صحبت می کنیم

چهره ها و گفته ها

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا با اشــاره به
ایــن کــه کفن را بــایــد از تــن کــفـنپــوشــان درآورد،
گـــفـــت :نــخــبــگــان س ــی ــاس ــی ن ــب ــای ــد در مقا بل
حرکتهای رادیکالی ،محافظهکاری
پیشه کنند و در برابر حرکتهای
افـــراطـــی و تــنــدرویهــا
مــــوضــــع بـــگـــیـــرنـــد/ .
خبرآنالین
حسین کمالی دبیرکل حزب اسالمی کار با بیان
ایــن که نمیگویم برجام یک قـــرارداد بــدون نقص
اســت ،افــزود :اگــر طرف
ق ــرارداد ما خلف وعده
کرده و بر سر پیمان خود
نمانده بــه نقش دولــت
بازنمیگردد/ .ایلنا
محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام  ،خلع سالح را مقدمه جنگ دانست
نه مقدمه صلح و افزود :کسانی که میخواهند علیه
ما جنگ راه بیندازند ،آن هایی
هستند که میگویند بروید و
برسر نفوذ منطقهای وقدرت
دفاعیتان مذاکره کنید.
ایـــنهـــا م ـیخــواهــنــد
کشور را به پای جنگ
بکشانند/ .تسنیم

...
دولت

واعظی:مطالبیکهدرمجلسدربارهالیحه
پولشوییمطرحشد،درستنیست
رئیسدفتررئیسجمهوردرپاسخبهسوالیدربارهمسکوت
ماندنالیحهالحاقایرانبهکنوانسیونمبارزهباتروریسمواین
کهبرخیبهدنبالحداکثرسازیمطالباتازدولتهستند،
گفت:دربارهتصمیماتبایدابعادمختلفیرادرنظربگیریمو
اگراقداماتیبهنفعکشوراست،نبایدبهدلیلبرخیمسائل
سیاسییادیدگاههایجناحی،نادیدهگرفتهشود.مطالبی
که در مجلس دربــاره الیحه پول شویی مطرح شد ،درست
نیست.اینکهکسیبخواهدصفتهاییرابهدیگریبدهد،
در شان مجلس نیست و البته این سخن هم سخن مجلس
نیستوبرخیازنمایندگانبودند،امادرشانآننمایندگان
هم نیست .به گزارش خراسان محمود واعظی که در حاشیه
جلسهدیروزهیئتدولتباخبرنگارانگفتوگومیکرد،با
بیان این که این درخواست در دولت دهم مطرح شده و هیچ
ارتباطیهمباایندولتندارد،گفت:آقایانیکهاالنمخالفت
می کنند ،همان هایی هستند که در دولت دهم حامی آن
دولتبودهاندوچطورشدهکهآنموقعسکوتکردندوامروز
با همین الیحه مخالفت می کنند؟ به نظر می رسد که این
گونهاقداماتسیگنالهایمنفیاستکههمبهجامعهوهم
بهخارجدادهمیشودوالزماستکهماسرانقوا،فعالیتها
وهماهنگیهایمانبیشترشود.
▪اروپایی ها بسته اجرایی همکاری های اقتصادی را هر
چهزودتربدهند

وی در پاسخ به سوالی درباره تماس تلفنی روحانی و ماکرون
پس از دیدار کیم جونگ اون و ترامپ ،گفت :تماس تلفنی
دیروزمفصلبود؛اروپاییهاتماسهایتلفنیازطریقرئیس
جمهورفرانسه،صدراعظمآلمانونخستوزیرانگلیسداشته
اند و تماس هایی هم آقای ظریف با همتایان خود در اروپا
داشته؛ ما تردید نداریم که اروپا از نظر اراده سیاسی تالش
می کند که برجام را حفظ کند و خواسته های ایران را محقق
سازد.رئیس دفتر رئیس جمهور افزود :همین که شما می
بینیدرئیسجمهورفرانسهودیگرانمرتبتماسمیگیرند
نشاندهندهایناستکهدراینمدتکوتاهگامهاییبرداشته
شده؛اماتوافقیانجامنشدهوقراربرایناستکهبستهاجرایی
همکاریهایاقتصادیراهرچهزودتربهمابدهند.

...
خبرآخر

رضاخندان:نسرینستودهبازداشتشد

ایسنا-رضاخندانهمسرنسرینستودهوکیلدادگستری
ازبازداشتهمسرشدرروزگذشتهخبردادوگفت:وقتیاز
ماموران موضوع را پرسیدم گفتند که به دلیل حکم  5سال
حبسی که قبال برای وی (غیابا) صادر شده ،بازداشت شده
است.

کمالوندی :اگر از برجام خارج شویم ماشین های جدید
را در نطنز نصب می کنیم

پسازبرخوردقاطعباچندتیمتروریستیدرغربکشورانجامشد

اعتراض ایران به کردستان عراق درباره تردد
گروهک های تروریستی

موگرینی :همکاری شرکت های کوچک و متوسط با ایران در اولویت است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعالم کرد که اگر قرار باشد از
برجا مخارجشویمماشینهایجدیدرادرنطنزنصبمیکنیم
و این سایت را توسعه میدهیم .بهروز کمالوندی که با باشگاه
خبرنگاران گفت و گو می کرد ،افــزود :مقامات ارشد نظام
و هیئت نظارت بر برجام درباره احیای فردو خارج از برجام
تصمیم میگیرند .فع ً
ال مقام معظم رهبری دستور دادهاند
برنامهها در چارچوب برجام انجام شود و زمانی که ایشان
دستور دهند برنامههای خارج از برجام برای احیای فردو را
اعالم میکنیم .او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بههم
خوردن برجا م در وضعیت راکتو ر اراک تغییری ایجاد میکند،
ی برنامهها را پیش
اظهار کرد :ما قصد داریم از طریق بازطراح 
م تا راکتو ر جدیدی داشته باشیم اما این امکان را هم داریم
ببری 
ً
م چراکه قبال آن را انجام دادهایم.
که به پروژه قدیم نیز برگردی 
▪موگرینی:همکاریشرکتهایکوچکومتوسطباایران
در اولویت است

در اروپا اما موگرینی مسئول سیاست
خارجیاتحادیهاروپادرجلسهپارلمان
اروپــا با برشمردن اقــدامــات صورت
گرفته برای حفظ توافق هستهای با
ایــران ،گفت :هم اکنون تمرکز روی
شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی
است که ارتباط کمتری با بازار آمریکا دارند .به گزارش ایرنا،
موگرینیگفت:مشغولکاررویاقداماتیعینیباهدفحفظ
همکاری با ایران در حوزههای کلیدی ،از جمله زمینههای
بانکی و فاینانس ،تجارت و سرمایهگذاری ،نفت و حمل و نقل
هستیم.وی ادامه داد :مهمترین چالش کنونی ما ،یافتن راه
حلهاییبرایتعامالتبانکیوفاینانساست.اینموضوعات
همدرسطوحسیاسیوهمدرنشستهایکارشناسیفشرده
کهعمدتابهصورتروزانهدرتهرانوبروکسلبرگزارمیشوند،
در دست بررسی است .مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا
افزود :تنها راه نتیجه بخش بودن این فعالیتها ،اقدام جمعی
اعضا در اتحادیه اروپا و نیز اقدامات فردی هر کشور به نحو
هماهنگاست.ویادامهداد:بههمیندلیل،تصمیمگرفتیم
شبکهای از نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از اعضای
اتحادیه اروپا تشکیل دهیم تا کار با هماهنگی و تاثیرگذاری
بیشتری ادامه یابد .موگرینی افزود :ایران هم باید سهم خود
را انجام دهد .تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پول
شوییوتامینمالیتروریسمرابهبودبخشدواصالحاتبانکی
را توسعه دهد .اینها گامهای اساسی برای جذب بیشتر
بانکها و شرکتهای اروپایی است.به گــزارش ایسنا وی
همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت :توافق
هستهای پنجرهای برای پرداختن به موضوع های غیر مرتبط
بــا مسائل هستهای بــا ای ــران بــاز کــرده اســت .وی دربــاره
اطالعیههای اخیر ایران درباره هگزافلوراید اورانیوم اعالم
کــرد ایــن تصمیم نقض توافق هستهای نیست امــا به طور

مشخصبهاعتمادسازیکمکنمیکندوبهمنزلهاعمالفشار
برجامعهبینالمللاست.بهگفتهموگرینیایراننیزبایدسهم
خود را انجام دهد و استانداردهایش علیه پول شویی و تامین
مالی تروریسم را ارتقا دهد و اصالحاتی در زمینه بانکداری
انجام دهد.
▪مطهری :شروط برجام رهبر انقالب نوعی اتمام حجت
با اروپاییهاست

درهمینحالعلیمطهرینایبرئیس
مجلس شروط برجام رهبر انقالب را
نوعی اتمام حجت با اروپاییها دانست
و گفت :اگر قرار است اروپا ضمانتی به
ایران بدهد باید زودتر مشخص شود و
سخنان رهــبــری اتــمــام حجت بــرای
تسریع در تصمیمگیری آن ها در قالب برجام بود .به گزارش
خانهملتمطهریهمچنینافزود:آمریکادیگرنمیتواندتاثیر
قبل را در کشور ما بگذارد و اجماع قبل را نمیتواند ایجاد کند.
مردم شرایط فعلی کشور را درک میکنند و قطعا همبستگی
بیشتری خواهند داشت و خود را با آن وفق خواهند داد و
تحریمهای آمریکا دیگر تاثیر قبل را در ایران نخواهد داشت.
همچنین جمالی نوبندگانی عضو امنیت ملی مجلس از آماده
باش رهبر انقالب برای افزایش غنیسازی و مسکوت ماندن
( CFTالیحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی
تروریسم) به عنوان دو اقــدام ایــران بــرای فشار به اروپــا در
مذاکرات برجامی نام برد و دلیل روند ُکند مذاکرات را عالوه
برتعدددیدگاههایمختلف،فشارآمریکاییهابهاروپادانست.
▪تفاوت برجام و مذاکرات اون و ترامپ از نگاه موسویان

ایلنا -اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم گردهمایی خیرین مدرسه ساز کشور که در مدرسه دارالفنون برگزار شد ،با بیان این که دولت کنار
خیرینخواهدماندگفت :البتهشرایطدولتراهمبایددرنظرگرفت؛بایدبعدازماهرمضاندربارهشرایطکشوربیشتربامردمصحبتکنیمتامردمدرجریانشرایط
دولتقراربگیرند.ویدرادامهگفت:سنتحسنهخیرینامروزبایکراهبردبرایغلبهبرمشکالتتبدیلشدهاستوراهکاریبرایرسیدنبهتوسعهکشوراست.

همزمان رئیسجمهور آمریکا که از
مذاکرات با اون رهبر کره شمالی ،باز
میگشت،درمصاحبهبافاکسنیوزبار
دیگرمدعیشدخروجازبرجامبررفتار
ایران تاثیر گذاشته است .به گزارش
فــارس ترامپ بــدون هیچ استداللی
ادعا کرد :ایران از زمانی که من از توافق هستهای خارج شدم
به یک کشور کامال متفاوت تبدیل شده و دیگر به مدیترانه و
سوریه و یمن مثل سابق نگاه نمیکند! به گــزارش باشگاه
خبرنگاران ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه خود خطاب به
مجریفاکسنیوزگفت:منواقع ًامعتقدمکهآنها(ایرانیها)
در یک مقطع زمانی دیگر بــاز میگردند و میگویند که
میخواهند برای یک توافق دیگر مذاکرهکنند! در این میان
حسینموسویانتحلیلگرعضوتیمهستهایاسبقکشورمان
درباره تفاوت برجام با توافق کره شمالی و آمریکا گفت :برجام
باچالشهایداخلیدرایرانوآمریکا،منطقهایوبینالمللی
مواجه بود اما چالش توافق کره و آمریکا می تواند چالش
داخلی آمریکا باشد.

پسازآنکهقرارگاه
حمزه سیدالشهدا
(ع) نیروی زمینی
ســپــاه و همچنین
وزارت اطــاعــات
از برخورد و انهدام
چــــنــــدیــــن تــیــم
تروریستی مستقر
درمنطقهکردستان
عــراق در حــال تــاش بــرای ورود بــه داخــل کشور
خبردادند روز گذشته ایــران به تردد گروهک های
تروریستی از منطقه کردستان عراق به دولت محلی
اقلیم کردستان اعتراض کرد .در همین حال وزیر
خارجهترکیهازبرقراریارتباطباایراندربارهعملیات
نظامی احتمالی علیه حزب کارگران کردستان در
شمال عراق خبر داد .همچنین دبیرکل سازمان
اینترپل ضمن وحشیانه خواندن حمله به مرزهای
غربی ایران آن را محکوم کرد.به گزارش ایرنا دراین
باره سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران به تردد
گروهک های تروریستی به داخل کشور از منطقه
کردستان عــراق به دولــت محلی اقلیم کردستان
عراق اعتراض کرد.سرکنسولگری ایران در اربیل
با اعالم این خبر تاکید کرد :هیئت سرکنسولگری
جمهوریاسالمیایراندراربیلبهسرپرستیبرهانی
کارشناسارشدنمایندگیدردیداربایکیازمسئوالن
دفترروابطخارجیاقلیمکردستانعراقضمنتسلیم
یادداشتی مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران
را درباره تحرکات اخیر عناصر تروریستی در برخی
حوزه های مرزی مشترک رسما ابالغ کرد.براساس
این گزارش هیئت ایرانی ضمن تسلیم اعتراضیه ،بر
حق نیروهای مسلح ایران در دفاع مشروع و مقابله با
کانونتهدیدتاکیدوآنرابهطرفعراقییادآوریکرد.
در این دیدار خانم «سیهام مامند» تاکید کرد :اراده
اقلیمکردستانعراقبرمبنایتوسعهوتحکیمروابط
باایراناستواربودهبنابراین ضمن اعالمناخرسندی
از رخداد های اخیر قطعا اقلیم کردستان عراق اجازه
نخواهددادروابطسازندهومثبتفیمابینبااینگونه
اقدامات تحت شعاع قرار گیرد.وی در ادامه سخنان
خود تصریح کرد :دولت اقلیم مصالح خود را به دلیل
هیچگروهوحزبیبهمخاطرهنخواهدانداخت.
▪توضیحاتوزیرخارجهترکیه

در همین حال وزیر خارجه ترکیه از برقراری ارتباط
با ایران درباره عملیات نظامی احتمالی علیه حزب
کارگرانکردستاندرشمالعراقخبرداد.بهگزارش
شفقنا « ،مولود چــاووش اوغلو» ،روزگذشته اعالم

تصویب کلیات طرح اجرایی کردن اصل  27قانون اساسی در کمیسیون شوراها
واعظی :کجای دنیا بدون مجوز راهپیمایی می کنند؟

همزمان با تصویب آیین نامه ای در دولت که محل های
اعتراض مردمی را در تهران مشخص کرده ،کلیات طرح
اجرایی کردن اصل  27قانون اساسی مبنی بر آزادی
تجمعات ،در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب
رسید .این مطلب را اصغر سلیمی عضو این کمیسیون
اعالم کرد.
به گزارش ایرنا وی درباره این طرح توضیح داد :بر مبنای
این طرح ،نماینده مجلس باید در تجمعات زیر  300نفر

در جمع معترضان حضور یابد و در تجمعات کمتر از 700
نفر نیز باید رئیس مجمع نمایندگان آن استان حضور
یابد؛ اگر اجتماع معترضان کمتر از 2هــزار نفر باشد،
نواب رئیس مجلس باید در جمع معترضان صحبت کنند
و در تجمعات باالی  2هزار نفر نیز باید رئیس مجلس در
جمع معترضان صحبت کند ،البته این مسائل فقط در
طرح مطرح شده و به دلیل نبود اتفاق نظر ،این موضوع
در کمیسیون بررسی میشود .به گفته سلیمی براساس

این طرح ،تجمع کنندگان نیاز به دریافت مجوز از هیچ
مرجعی نــدارنــد.ایــن اظهارنظر در حالی اســت که به
گــزارش خراسان ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیس
جمهور در خصوص مکان های تعیین شده برای برگزاری
تجمعات و این که آیا دریافت مجوز تجمعات تامین کننده
نیاز مردم هست یا خیر؟ گفت :شما هیچ کشوری را در
دنیا سراغ دارید که بخواهند راهپیمایی کنند و مجوز
نگیرند؟ نه در قانون اساسی و نه در هیچ قانون دیگری

کرد:کشورشدرباره
عــمــلــیــات نــظــامــی
احتمالی علیه حزب
کارگران کردستان
( )PKKدر منطقه
«قندیل» در شمال
عــراق و در نزدیکی
مثلث مـــرزی میان
سهکشور،باایراندر
ارتباطاست.براساساینگزارش،وزیرخارجهترکیه
درگفتوگوباشبکهخبری«هابر ُترک»اینکشوردر
اینبارهاظهارکرد:ماباایراندرارتباطهستیم،حزب
کارگرانکردستانتهدیدیبرایآنهانیزبهشمارمی
آید،قندیلنیزبهمرزهایایراننزدیکاست،همکاری
باایرانراتقویتخواهیمکرد.
▪موضعدبیرکل سازماناینترپل

در همین باره دبیرکل سازمان اینترپل طی پیامی از
طریق پلیس اینترپل تهران (پلیس بین الملل ناجا)،
حمله وحشیانه به مرزهای غربی جمهوری اسالمی
ایــران را که منجر به شهادت دو تن از مرزبانان
غیور ناجا شد ،محکوم کرد.به گــزارش فارس در
ادامه این پیام« ،یورگن اشتاک»  ،مراتب تسلیت
خود را به سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایــران اعــام کرد و با خانواده
شهدا ابــراز همدردی کردند.به گــزارش میزان
 ۱۹خرداد قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی
زمینی سپاه ،با صــدور اطالعیهای از برخورد با
یک تیم تروریستی در شهرستان اشنویه خبر داد.
براساس این اطالعیه،تعداد ۷نفرازعناصرگروهک
تروریستی ضدانقالب کشته و زخمی شدند .عناصر
تیم مذکور در شمال عــراق با برنامه ریــزی دقیق
برای اقدامات تروریستی و ضد امنیتی قصد نفوذ
به داخــل کشور را داشتند.یک روز پس از صدور
این اطالعیه سردار «محمد پاکپور» فرمانده نیروی
زمینی سپاه از شناسایی و انهدام دو تیم تروریستی
دیگر در مناطق عمومی سروآباد و اشنویه خبر داد.
همچنین  21خرداد ماه گذشته وزارت اطالعات با
صدور اطالعی های از شناسایی و دستگیری  ۲۷نفر
از اعضای شبکه تروریستی که قصد جنایت گسترده
در ماه مبارک رمضان در تهران و چند شهر مهم را
داشتند خبر داد .براساس اطالعیه وزارت اطالعات
از ایــن شبکه تروریستی مقادیر زیــادی ســاح و
مهمات شامل چندین قبضه اسلحه کالشینکف،
کلت ،نارنجک جنگی ،بمب و تجهیزات ساخت مواد
انفجاری کشف و ضبط شده است.

چنین چیزی نیست و هرکسی در هرجای دنیا در آمریکا
و اروپــا و هرجای دیگری که بخواهد راهپیمایی کند،
اجازه می گیرد و مسیر را مشخص می کند و این طور هم
نیست که هرکسی حضور داشته باشد؛ آن کسی که مجوز
می گیرد باید یا کانون یا حزب و گروهی شناخته شده
و ثبت شده باشد و ما هم مقدمات این کار را فراهم می
کنیم .همچنین دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق
شهروندی از تالش دولت برای تضمین حقوق تجمع
کنندگان در محل های قانونی خبر داد .شهیندخت
موالوردی در گفتوگو با ایسنا ،بیان کرد :دولت تضمین
الزم را به مردمی که به صورت قانونی در این اجتماعات
حضور مییابند ،میدهد که آ نها مورد پیگرد قانونی
توسط دولت قرار نگیرند.

...

گفت و گوی روز
نمایندهاقلیمدرایراندرگفتوگوباخراسان:

گروهکهایتروریستعلیهایرانازخاک
اقلیمکردستاناخراجمیشوند
پروازهابینایرانومنطقهاقلیمبرقرارشدهاست
نورایی-درپیاعتراضسرکنسولگریجمهوریاسالمیبه
دولتمحلیاقلیمکردستانعراقدرباره ترددگروهکهای
تروریستی به داخل کشورمان از منطقه کردستان عراق نظر
نمایندهاقلیم کردستانعراقدرایرانوپاسخاقلیمکردستان
عراق دراینبارهراجویاشدیم.ویبابیاناینکهارتباطایران
و اقلیم کردستان استراتژیک بوده و اقلیم به آن پایبند است،
گفت :اگراثباتشودگروهکهاییکهدراقلیمحضوردارند
دراقداماتتروریستینقشداشتهاندفعالیتشاندراقلیم
ممنوعمیشودوازخاکاقلیماخراجمیشوند.گفتوگوی
خراسانباناظمدباغرادرادامهمیخوانید.
واکنش اقلیم کردستان عراق به اعتراض سرکنسولگری
جمهوریاسالمیایرانبهترددگروهکهایتروریستی
به داخل کشور از منطقه کردستان عراق به دولت محلی
اقلیمکردستانعراقچهخواهدبود؟
حـــوادث و اتــفــاقــات از ایــن دســت در اختیار مــا نیست.
سرکنسولگر ایران در جلسه ای مستقیم اعتراض جمهوری
اسالمی را به مسئول دفتر روابط خارجی اقلیم کردستان
عراقتقدیمکردهاست.درهمینجلسهمسئولدفترروابط
خارجی اقلیم کردستان عراق تاکید کرده ما هیچ گاه قبول
نمی کنیم که از خاک اقلیم کردستان عراق نیرو یا گروهی
باعث تعدی و ایجاد ناامنی برای جمهوری اسالمی بشود و
همچنینتاکیدشدکهموضوعبررسیوباآنبرخوردخواهد
شد.
اقلیمچگونهاینموضوعرابررسیخواهدکرد؟
در وهله اول بررسی خواهد شد که این تیم ها آیا از اقلیم
کردستان عراق وارد ایران شده اند یا از مرز ترکیه و در وهله
بعدیبررسیمیشودکهآنهابهچهگروهیوابستههستند.
پس از این بررسی ها برخورد قاطع با این گروهک ها انجام
خواهد شد .نکته مهم این است که این اتفاقات اولین بار
نیست و آخرین بار هم نخواهد بود .بنابراین به طور جدی
اقلیم و جمهوری اسالمی باید برای برخورد با این تحرکات
هماهنگی داشته باشد تا بــرای همیشه جلوی این گونه
اقداماتگرفتهشود.
چه اقداماتی بــرای برخورد با ایــن گروهک ها انجام
میشود؟
اگراثباتشودگروهکهاییکهدراقلیمحضوردارنددراین
اقدامات تروریستی نقش داشته اند فعالیت آن ها محدود
می شود و حق حضورشان در خاک اقلیم گرفته خواهد شد.
هر گروهک که علیه جمهوری اسالمی ایران وارد فعالیت
تروریستی شود ضمن محدود کردن فعالیت حضورشان در
اقلیمممنوعوازخاکاقلیماخراجمیشوند.
احتمالمیدهیدکهچهگروههاییدرحمالتتروریستی
علیهایراننقشداشتهاند؟
مانمیتوانیمدراینبارهاحتمالیبدهیم.
آیااینحرکاتتروریستیسابقهداشتهاست؟
در گذشته اگر مطمئن می شدیم که در اقدامات تروریستی
انجامشدهگروههایمستقردراقلیمنقشداشتهاندباآنها
برخوردمیشدهاست.
اینبرخوردچگونهبودهاست؟
اقلیم بنا بر شرایطی که وجود داشته با آن ها برخورد کرده
است.
یعنی آن ها را اخراج کرده یا فعالیت شان را محدود کرده
است؟
ُ
اقلیم با همه گروه های اپوزیسیون کرد ایرانی که در اقلیم
حضوردارند،توافقکردهنبایداقداماتتروریستییاتحرکات
ضدایرانیداشتهباشندواگرغیرازاینباشد،اقلیمبهشدت
باآنهابرخوردخواهدکرد.یعنیاولبهآنهاتذکردادهمی
شودسپسبهصورتقاطعباآنهابرخوردمیشود.
اقلیمدربارهاتاقهایفکریکهبهوسیلهبرخیکشورهای
منطقهازجملهعربستانحمایتمالیومعنویمیشوند
چهبرخوردیداشتهاست؟
وجودایناتاقهاازسویاقلیمکردستانتکذیبشدهاست.
براساسبررسیهاواطالعاتمااینموضوعصحیحنیست.
اقلیمکردستانجاییبرایتوطئهواقداماتتروریستیعلیه
ایران نیست و به آن ها اجازه هم داده نخواهد شد ،چرا که
اقلیمکردستانعراقوجمهوریاسالمیایرانرابطهوپیمان
استراتژیک با یکدیگر دارند .اقلیم کردستان عراق به پیمان
استراتژیکخودباجمهوریاسالمیپایبنداست.
به نظر شما اقدامات تروریستی اخیر در مرزهای غربی
جمهوریاسالمیازکجانشأتگرفتهاست؟
ممکن است توسط گروه های قاچاق مواد مخدر و اشرار
منطقه انجام شده باشد و شاید گروه های وابسته به داعش
ایناقداماتراانجامدادهباشندطبقاطالعاتمنتشرشده
دررسانههاتروریستهاکردنبودهاند.
امنیتمرزهادراقلیمکردستانچگونهتامینمیشود؟
توسطنیروهایپلیسامنیتاقلیمزیرنظردولتمرکزی.
نیروهایخارجیدرمرزهاحضورندارند؟
خیرفقطنیروهایپلیسامنیتمرزاقلیم.
مرز مشترک اقلیم کردستان عراق با جمهوری اسالمی
ایرانچقدراست؟
بیشتراز 420کیلومترمرزمشترکاستوخدارا شکرامنیت
مرزهادرحدمطلوببودهاست.البتهمرزهامشکالتخاص
خودرادارندومحدودبهمرزمشترکاقلیموایراننیست.
نظرشمادربارهدیوارکشیترکیهدرمرزهایمشترکشبا
ایرانوعراقچیست؟
ایندیوارسازیجداکردنفرهنگوزمیناست.دیوارکشی
راه حل مناسبی برای مشکالت نخواهد بود و به جای دیوار
بایدبهدنبالراهحلسیاسیبود.
بهنظرشماهدفترکیهازایناقدامچیست؟
ترکیه پس از این که با اقدامات نظامی نتوانست به اهدافش
دستپیداکندبهدیوارکشیروآوردحاالاگرپسازاتماماین
کارمشکالتشادامهپیداکردمیخواهددرداخلخاکخود
دیوارنصبکند.
آیا دولت آینده عراق در ساختار اقلیم کردستان تغییر
ایجادمیکند؟
خیر؛دولتمرکزیارتباطیباساختاراقلیمنداردوآنچیزی
کهبهساختاراقلیمارتباطداردتصمیمگروههایسیاسیکرد
درانتخاباتاستواینکهکدامگروهرایبیشتریمیآورد،
سپسبهتوافقاتبینگروههایسیاسیاقلیمبستگیدارد
کهتصمیمبگیرندکهچهساختاریبرایاقلیمترسیمکنند.
CMYK

