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 !سناريوھای سياه و مشترک حکومت اسالمی ايران و حکومت ترکيه
 – ١٣٩٦ مرداد ٢۴شنبه  ان، روز سه اير حکومت اسالمیس ستاد کل نيروھای مسلحئيسرلشکر محمد حسين باقری، ر

اين نخستين . کرد  بلندپايه نظامی ھمراھی میھيأتباقری را يک .  به ترکيه داشت روزه ، سفری سه٢٠١٧ت گس ا١٥

سفر خارجی باقری پس از انتصاب او به مقام رياست ستاد کل نيروھای مسلح از سوی خامنه ای، رھبر حکومت 

  .اسالمی بوده است

 ھيأتدر صدر يک   مرداد٢٤شنبه  ای خود روز سه ھمتای ترکيه» حلوصی آکار «جنرالدعوت رسمی  هباقری، که ب

رتبه نظامی اين کشور مورد استقبال  بوغای آنکارا از سوی مقامات عالی بلندپايه نظامی وارد آنکارا شد، در فرودگاه اسن

  .قرار گرفت

عنوان يکی از ھمسايگان مھم جمھوری اسالمی  ترکيه به«که  ن اينشنبه پس از ورود به آنکارا، با بيا او، صبح روز سه

ھای زيادی بود که چنين  مدت«: ، گفت»ايران از جايگاه با اھميتی در منطقه و سطح دنيای اسالمی برخوردار است

 کشور،  ميان دو کشور صورت نگرفته بود، اما با توجه به تحوالت منطقه و مسائل مربوط به امنيت دوئیوآمدھا رفت

 ».امنيت مرزھا، مقابله با تروريسم الزم بود اين سفر انجام بشود که در اين مقطع اين اتفاق افتاد

، بلکه با ھاکان اردوخانيادآوری است که در جريان سفر سه روزه محمدحسين باقری به ترکيه، او نه تنھا با  الزم به

س ستاد کل ارتش اين کشور نيز ديدار و ئي وزير دفاع و رچنين با و ھم) ميت( س سازمان اطالعات ترکيهئيفيدان، ر

  .وگو داشته است گفت
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ھای مرزی از محورھای ديدار باقری با  ، تحوالت منطقه، روابط دوجانبه دفاعی و ھمکاری»تروريسم«مبارزه با 

  .مقامات ترکيه عنوان شده است

، تحوالت منطقه نيز از جمله محورھای »ھای مرزی ریمبارزه با تروريسم، روابط دوجانبه دفاعی و ھمکا«عالوه بر 

  .ھای ترکيه گزارش شده است وگوی باقری با مقام گفت

و تضعيف آن در ) داعش( »دولت اسالمی«ھای پياپی   مناطقی در سوريه پس از شکستکنتروليکی از اين تحوالت، 

در سوريه ھستند؛ موضوعی که » مناطق امن «در کنار روسيه، ايران و ترکيه نيز خواستار نظارت بر. اين کشور است

 .يکی از محورھای مذاکرات صلح سوريه در آستانه بود

بسياری از نيروھای مخالف دولت . برانگيزی بوده است نظارت ايران و ترکيه بر اين مناطق در سوريه موضوع مناقشه

اند از طريق  ن و ترکيه ھر يک مايلايرا. پذيرند بشار اسد، حضور حکومت اسالمی ايران را در خاک سوريه نمی

 .در سوريه، بر دامنه نفوذ خود در اين کشور بيفزايند» مناطق امن«نظارت بر 

الوقوع استقالل کردستان  پرسی قريب نگرند، ھمه که ھم ايران و ھم ترکيه با نگرانی به آن می» تحوالت منطقه«از ديگر 

 ١٠ - سپتامبرسال جاری ٢۵روز «پرسی بر سر استقالل   که ھمهاقليم کردستان عراق اعالم کرده است. عراق است

 .برگزار خواھد شد» شھريور

عالوه بر دولت مرکزی عراق، دو ھمسايه قدرتمند آن، ايران و ترکيه نيز با برگزاری رفراندوم استقالل کردستان 

بارزانی دارد در حالی که روابط  که حکومت ترکيه روابطه خوب و فعالی با اگستبا اين تف. اند عراق مخالفت کرده

پرسی را تا شکست   ھم به اقليم کردستان پيشنھاد کرده که ھمهامريکا. حکومت اسالمی و بارزانی چندان حسنه نيست

 .کامل داعش به حال تعليق در آورد

ان عراق، محمد پرسی استقالل کردست ، رھبر حکومت اسالمی، با برگزاری ھمه ای هللا خامنه پس از مخالفت آشکار آيت

باقری حدود يک ماه پيش گفته بود که . ن اقليم کردستان عراق ھشدار داده بودمسؤوالباره به  حسين باقری نيز در اين

  .بوده است» نه« اما جواب بارزانی به او .نيست» وجه قابل پذيرش ھمسايگان عراق اين موضوع به ھيچ«

چنين با   ترکيه در مرز با ايران، سفر سرلشکر باقری به ترکيه، ھمعالوه بر مسايل مرزی دو کشور و آغاز ديوارکشی

حشد «نظاميان شيعه موسوم به  شبه. زمان شده است آغاز عمليات آزادسازی شھر تلعفر عراق از دست داعش، ھم

مورد حمايت حکومت اسالمی و تحت نظارت » حشد شعبی«نيروھای . نيز در اين عمليات شرکت دارند» شعبی

سپاه قدس، شاخه خارجی سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران است که در . ھی سپاه قدس حکومت ايران استفرماند

بيار جنگ و خشونت و تروريسم است؛ در عين حال اين سپاه عليه  ھا منطقه نيز آتش  داخلی سوريه و ديگر جنگ جنگ

اما ترکيه و ھم . اد مخدر و کاال نيز مشعول استچنين به قاچاق اسلحه، مو مخالفين حکومت اسالمی ھم فعال است و ھم

ھای منتھی به تلعفر ابراز  خصوص در جريان آزادسازی موصل، از تالش حشد شعبی برای تسلط بر جاده بارزانی به

 .نارضايتی کرده بودند

ر آن، سرلشکر باقری  روز انجام گرفت و د٣و در ) فرمانده معظم کل قوا( ای اين سفر باقری به ترکيه، با موافقت خامنه

س ئي که تاکنون ھيچ رئیجا اين سفر، از آن.  نظامی کشور ترکيه انجام داد-ديدارھای بسيار مھمی با مقامات سياسی 

 .ستاد کل نيروھای مسلحی از ايران به کشوری خارجی سفر نکرده بود، از اھميت فوق العاده مھمی برخوردار بود

 فرمانده مرزبانی ناجا و ئیر پاکپور فرمانده نيروی زمينی سپاه، سردار رضاسرلشکر باقری را در اين سفر، سردا

 .کردند ن نظامی کشور، ھمراھی میمسؤوالجمعی از فرماندھان و 

***  
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 توافقات ايران و ترکيه

حور ھای ترکيه و ايران انعکاس يافته است طرفين بر سر چھار م جا که درباره توافقات ترکيه و ايران در رسانه تا آن

ھا ايران  ھای ترکيه مطرح شده ھرگز در رسانه ای که در رسانه مسألهاما دو . اند مھم و اساسی گفتگو و توافق کرده

 ادلب .گويند که در اين سفر توافقی مھم درباره استان ادلب در سوريه صورت گرفته است ھای ترکيه می رسانه. اند نيامده

ديگری ھمکاری ارتش و نيروھای امنيتی دو کشور عليه . مت بشار اسد است نيروھای مخالف حکوکنترولاکنون در  ھم

س ئي راردوخاناين دو موضوع توسط رجب طيب ). پژاک( و حزب حيات آزادی) ک.ک .پ( حزب کارگران کردستان

در حالی که اکنون سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، توافق دو کشور عليه . اند جمھوری ترکيه، مطرح شده

پوشی بر چنين عمليات مھم و با ھدف انحراف  تواند پرده البته اين تناقضات می. ک و پژاک را تکذيب کرده است.ک.پ

اما در ھر حال، بسيار مھم است که رھبری ھر دو نيرو نسبت . افکار عمومی و حساس نکردن اين دو نيروی مھم باشد

روھايشان در قنديل، آرايش آمادگی الزم برای مقابله و دفع با ای نشان دھند و به ويژه ني  حساسيت ويژهمسألهبه اين 

 !چنين حمالت احتمالی را اتخاذ کند

  :محورھای اصلی مذاکره شده با مقامات ترکيه عبارتند از

 پرسی استقالل کردستان عراق ھمه -١

 مبارزه با تروريسم در منطقه و تحوالت سوريه -٢

 »ھا تروريست«امنيت مرزی و مبارزه با اقدامات  -٣

 ھای دفاعی گسترش ھمکاری -٤

 

  پرسی استقالل کردستان عراق ھمه

نظر و ھماھنگی ميان دو حکومت در سطوح عالی دفاعی و امنيتی درباره  ترين بخش اين سفر را بتوان تبادل احتماال مھم

دستان عراق با وجود پرسی استقالل اقليم کر ھمه. پرسی استقالل کردستان عراق عنوان کرد موضوع برگزاری ھمه

  .مخالفت کشورھای منطقه و دولت مرکزی عراق، طبق برنامه قرار است که اوايل مھر ماه سال جاری برگزار شود

خواھانه در کردستان عراق، مخالف  پرسی استقالل ايران و ترکيه، مانند برخی کشورھای منطقه با طرح برگزاری ھمه

 .ای صورت گرفته است اين باره ميان طرف ايرانی و طرف ترکيهھای مھمی در  اند و در اين سفر رايزنی

ای  در اين ديدار دو طرف ايرانی و ترکيه«:  گفته استاردوخانطور که سرلشکر باقری پس از ديدار با رجب طيب  آن

و درگيری  برای آغاز يک سری تنش ئیچه اتفاق بيفتد، مبنا  و اعالم کردند که برگزاری اين ھمه پرسی اگر چنانتأکيد

جوار ھم خواھد شد به نحوی که ھمه پرسی  در داخل کشور عراق خواھد بود که تبعات آن دامنگير کشورھای ھم

  ».استقالل در اقليم کردستان عراق، ھم عراق، ھم ايران و ھم ترکيه را درگير خواھد کرد

 .پذير نيست و نبايستی صورت بگيرد  دارند که چنين کاری امکانتأکيدھمين علت مقامات دو کشور  به: او گفته است

 

  مبارزه با تروريسم در منطقه و تحوالت سوريه

اند، موضوع   ھمراه در اين سفر پيگيری کردهھيأتس ستادکل نيروھای مسلح و ئييکی از موضوعات مھمی که ر

 .بحران و جنگ داخلی سوريه است

اند، احتماال  رھای قدرتمندی چون روسيه وارد کرده که کشوئیاقدامات تروريستی در شھرھای مختلف ترکيه و فشارھا

 و نخست وزيرش، اردوخانمواضع اخير . ترکيه را به اين موضع رسانده که ديگر دولت سوريه نبايد سرنگون شود
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حاکی از اين موضوع است که ترکيه از مواضع پيشين خودش کوتاه آمده و اين بستر مناسبی است تا با مذاکرات سياسی 

 تاکنون ايران صددرصد در حمايت از حکومت بشار اسد و .، در تحوالت سوريه با روسيه و ايران ھمراه شد دفاعی-

ترکيه مرکز آموزش ارتش آزاد ترکيه، . ترکيه نيز صددرصد در جھت سرنگونی آن در مقابل ھم قرار گرفته بودند

شود حمله داعش به موصل و   حتی گفته می.ھا بود داعش و بسياری از نيروھای مخالف بشر اسد و راه تراتزيت آن

دو سال پيش نيز حکومت اسالمی ايران، رسما مدعی . سپس به کوبانی، با چراغ سبز دولت ترکيه صورت گرفته است

ھای ارسالی نفت داعش به ترکيه و ارسال سالح و مھمات از ترکيه به داعش، فيلم گرفته و اسناد  شده بود که از کاروان

چنين دولت ترکيه با تيراندازی به ھواپيمای جنگی روسيه و سقوط آن در  ھم. ين مورد در اختيار داردفراوانی در ا

ھا بين ترکيه و  در حالی که ماه. مرزھايش با سوريه، قصد داشت پای ناتو را به جنگ سوريه بکشند اما موفق نشد

نشينی شد و از روسيه عذرخواھی کرد و به يک   ناچار به عقباردوخانای در جريان بود نھايت  روسيه روابط خصمانه

 شده و تشديد کنترولموضع ترکيه از چند ماه پيش و ظاھرا پس از سرکوب کودتای . ابزار روسيه در منطقه تبديل شد

ھمان نسبت نيز ار اتحاديه اروپا،  اش، در رابطه با تحوالت سوريه نيز به روسيه و ايران نزديک شده و به بحران داخلی

 .دور شده است... ، ارتيش، ھلند والمانويژه از به 

بر ھمين مبنا، سرلشکر باقری در ديدار با مقامات کشور ترکيه، در مورد ھماھنگی ميان دو کشور در امور داخلی 

اند که بر مبنای ساز و کاری که   کردهتأکيدطرفين در اين ديدارھا . نظر کرده است سوريه در ابعاد مختلف، بحث و تبادل

شود و بر اساس مذاکرات کارشناسی که در تھران و آنکارا بين مقامات سياسی و  دنبال می» مذاکرات آستانه « در

گفته شده است که طرف ايرانی ھم در ديدارھای مختلف، . سوريه دنبال شود» صلح«شود، فرايند  کارشناسان انجام می

 است اما طرفين به جوھر و  و تحوالت منطقه داده» يسمترور«اطالعات خوبی به مقامات ترکيه در خصوص مبارزه با 

 .اند ای نکرده مضمون و محتوای اين اطالعات، اشاره

ھا در خصوص تحوالت سوريه و مبارزه با  س ستاد کل نيروھای مسلح حکومت اسالمی ايران، در مذاکرات با ترکئير

ه کامال با اين فرآيند ھماھنگ ھستند و اين کار دنبال مقامات ترکيه اعالم کردند ک«: تروريسم در اين کشور، گفته است

 ».خواھد شد

، طی »نزديک به حزب حاکم ترکيه«اما در ھمين راستا و يک روز پس از اين سفر مھم، روزنامه ديلی صاباح ترکيه، 

 سوريه است ادلب، استانی در شمال غرب. گزارشی از توافق مھم ايران و ترکيه درباره سرنوشت استان ادلب خبر داد

 .ھای مخالف بشار اسد، درآمده است  گروهکنترولھا پيش به  که از مدت

طور که ديلی صاباح خبر داده است، توافق ايران   نکرده اما آنتأئيدای اين خبر را  ھنوز ھيچ منبع رسمی ايرانی يا ترکيه

آفرين خواھد   در اجرای اين سازوکار نقشاست اما طبق اين توافق، ارتش روسيه ھم» دو جانبه « و ترکيه درباره ادلب،

 . کرده استتأئيداين خبر را خبرگزاری اسپوتنيک روسيه نيز به نقل از مقامات روس، . بود

  

 »ھا تروريست«امنيت مرزی و مبارزه با اقدامات 

با توجه . ت ھمراھش از ترکيه، موضوع امنيت مرزی را نيز مورد بحث طرفين قرار گرفته اسھيأت باقری و در ديدار

غربی نگران نفوذ و گسترش نيروھای  ھاست که ھمواره در مرزھای شمال که حکومت اسالمی ايران، سال به اين

از اين رو، باقری گفته است ھماھنگی با کشور ترکيه برای مبارزه مشترک با اين سازمان که به گفته او . است» پژاک«

 .مر باشدتواند مثمر ث است، می» ک.ک.ای از حزب پ شاخه«
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 ئینکته قابل توجه اين است که، با توجه به حضور سردار محمد پاکپور فرمانده نيروی زمينی سپاه و سردار رضا

غرب کشور در اختيار نيروی تحت امر   که مرزھای شمالئیجا فرمانده مرزبانی حکومت اسالمی در اين سفر و از آن

تواند منافع ھر  ک، می.ک.رکيه در خصوص حمله به پژاک و پسردار پاکپور است، ھماھنگی رو در رو با مقامات ت

اند  طلب کرد تحميل کرده ھای سرکوبگرايانه و نابرابر و ضدانسانی خود را از جمله به مردم حق دو حکومت که سياست

 !برای طرفين مفيد باشد

کاال و ( مرزی و قاچاق» روريسمت«مقامات حکومت اسالمی ايرانی در اين سفر، اقدامات انجام شده در جھت مقابله با 

ھای کشور ترکيه در  اند و موضوع انسداد مرزی و ديوارکشی ای تشريح کرده را برای مقامات ترکيه) مواد مخدر

 .مرزھای مشترک با ايران نيز به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است

ند فعلی در انسداد مرزھا و تقويت  نظامی در مرزھا، ادامه رو- يکی از توافقات مھم در خصوص ھمکاری امنيتی 

تواند مرزھای  اين توافق که قاعدتا جزئيات زيادی ھم داشته است که می. امنيت مرزھای دو کشور بوده است

 . زير چتر امنيت، ببردئیغربی را تا سطح باال شمال

 

   ھای دفاعی گسترش ھمکاری

المی ايران به ترکيه، يک سفر نظامی بوده و از اين ترين مقام نظامی حکومت اس ترديد سفر سرلشکر باقری عالی بی

ترين موضوعات نظامی مطرح  يکی از مھم.  نظامی ھم مطرح شده است- ھای دفاعی  حيث، در آن موضوع ھمکاری

  .ھای آموزشی در حوزه نظامی بوده است شده در مذاکرات طرفين، ھمکاری

 - ھای پژوھشی  نامه ھمکاری نويس سند تفاھم  کردند که پيشبر ھمين اساس، سرلشکر باقری و وزير دفاع ترکيه توافق

 .زودی تھيه شده و برای امضای وزرای دفاع دو کشور آماده شود دانشگاھی در صنعت دفاعی به

ھای آموزشی،  اند که در قالب ھمکاری س ستاد کل نيروھای مسلح توافق کردهئيچنين ايران و ترکيه در جريان سفر ر ھم

 .برگزار کنند ھای آموزشی مشترک دوره  با يکديگر تبادل کرده ودانشجوی نظامی

ھای نظامی دو کشور نيز از ديگر توافقات   نظامی به کشورھای يکديگر و اعزام ناظر به رزمايشئیھا اعزام ناوگروه

  .ايران و ترکيه در اين سفر بسيار مھم بوده است

 

  واکنش تند اقليم به اظھارات باقری

س جمھوری ترکيه، ئي، راردوخانيروھای مسلح حکومت اسالمی ايران پس از ديدارش با رجب طيب س ستاد کل نئير

ھا و تنش در  پرسی استقالل کردستان عراق نه تنھا باعث افزايش درگيری  مرداد گفته بود که برگزاری ھمه٢۵در روز 

 کرده بود که از تأکيدرلشکر باقری س. خواھد داشت» کل منطقه« مخربی برای ئیآن کشور خواھد شد، بلکه پيامدھا

  ».پرسی نبايستی برگزار شود اين ھمه«ھای دو کشور ايران و ترکيه،  نظر مقام

ترين  ای به اظھارات بلندپايه  مرداد طی بيانيه٢٧اقليم کردستان عراق در روز » وزارت پيشمرگه«به فاصله کوتاھی 

کس مگر مردم  پرسی حق مشروع و مسلم کردھاست و ھيچ هبرگزاری ھم«: مقام نظامی ايران اعتراض کرد و نوشت

 ».کردستان حق سخن گفتن درباره آن را ندارد

ھا اعالم  به ھمه طرف«: چنين در اعتراضی شديد به باقری گفته بود کردستان عراق، ھم» وزارت پيشمرگه«گوی  سخن

ھارات او دخالتی آشکار در امور داخلی کنيم که سخن گفتن از حقوق مردم کردستان وظيفه اين شخص نيست و اظ می

 ».شود کردستان محسوب می
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به جز خود مردم «مردم کردستان عراق است و » حق طبيعی و جھانی« شده که برگزاری رفراندوم تأکيددر اين بيانيه 

  ».کردستان ھيچ فرد ديگری حق صحبت کردن درباره آن را ندارد

ھا نسبت به پيامدھای جلوگيری از برگزاری رفراندوم استقالل ھشدار داده و س اقليم کردستان، بارئيمسعود بارزانی، ر

  .بينجامد» جنگی خونين«و » فاجعه«تواند به  پرسی، می گفته است، ھر گونه تالشی برای به تعليق در آوردن ھمه

مذاکرات « از چنين گوی وزارت خارجه دولت اسالمی ايران، در نشست خبری امروز خود ھم بھرام قاسمی، سخناما 

: س ستاد کل نيروھای مسلح ايران به ترکيه سخن گفته و افزوده استئيدر جريان سفر ر» کننده تعيينبسيار مھم و 

 ».تر صحبت کرد و در آينده شاھد آثار مثبت اين سفر در روابط دوجانبه و منطقه خواھيم بود درباره اين سفر بايد کم«

مواضع ما در «: ھای کرد گفت ی درباره اين واکنش پيشمرگهسؤالر پاسخ به ، در نشست خبری خود د»بھرام قاسمی«

  ».پرسی و در مورد حاکميت ملی و تماميت ارضی عراق روشن است مورد ھمه

در اين «: در روابط ميان ايران و ترکيه ياد کرد و گفت» جھشی«چنين از سفر محمد باقری به آنکارا، به عنوان  او، ھم

وگو و  ھای نظامی و امنيتی گفت توانيم درباره ھمکاری شود و می ک فاز به فاز ديگر وارد میسفر، ھمکاری از ي

  ».رايزنی داشته باشيم

 
يشمرگه پ ه  ب نظامی  آموزش  وير  در  تصا کرد  مانھای  ل  ا

 .دبينن  آموزش نظامی میالمان توسط ارتش المانتعدادی از نيروھای پيشمرگه اقليم کردستان عراق، در شھر مونستر 

  

 پرسی و ھشدار به حشد شعبی اقليم کردستان؛ قطعيت ھمه

صد سال گذشته » فاجعه«خواھند  پرسی استقالل گفت، کردھا نمی  بر قطعيت برگزاری ھمهتأکيدمسعود بارزانی، ضمن 

اده نظاميان شيعه مورد حمايت ايران اجازه ورود به خاک کردستان عراق د زمان گفت، به شبه او ھم. را تکرار کنند

 .شود نمی

شده، کشور » نقض«بارزانی گفته است، قانون اساسی عراق و روح مشارکت کردھا توسط دولت مرکزی در بغداد 

  .چندپاره شده و دولت واحد تنھا در حرف وجود دارد

، از جمله ١٣٩٦ مرداد ١٨ -  ٢٠١٧ اگست ٩چاپ لندن در روز چھارشنبه » الحيات«وگو با روزنامه  بارزانی در گفت

جنگ . اند ھای مشارکت ما با بغداد نقض شده عراق در واقع تقسيم شده و اصول قانون اساسی عراق و بنيان«: گفته بود

 ».ای در جريان است و عراق فاقد حاکميت مستقل است فرقه
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باتی در عراق ث داران بغداد که عامل بی ھای زمام يتی در تصميممسؤولچنين گفته است که اقليم کردستان ھيچ  بارزانی، ھم

او بار ديگر . بوده است» منزوی کردن اھل سنت«اند ندارد و دليل ناکامی دولت مرکزی در برقراری ثبات ھم  بوده

  .ناپذير خوانده است پرسی استقالل کردستان عراق در موعد مقرر را تصميمی بازگشت برگزاری ھمه

 
ھای دولتی تنشی ديگر ميان اقليم کردستان و دولت  افراشتن پرچم اقليم کردستان بر فراز ساختمانچند ماه پيش بر

 .مرکزی آفريد

پرسی استقالل  تاريخ برگزاری ھمه» دموکرات کردستان«و » اتحاد ميھنی کردستان« سال جاری احزاب چدر مار

پارلمانی و انتخابات رياست اقليم کردستان يکم نوامبر قرار است انتخابات .  سپتامبر اعالم کردند٢۵کردستان عراق را 

  .شود  برگزار ٢٠١٧

.  مناطق کردنشين عراق از اين کشور و تشکيل دولتی مستقل خواست قديمی رھبران کردستان عراق استئیجدا

 با دولت وگو قصد خود را برای برگزاری رفراندوم استقالل اعالم کردند، اما پس از گفت، ٢٠١۴کردھای عراق سال 

  .مرکزی در بغداد از انجام آن در آن زمان چشم پوشيدند

پرسی استقالل نگران  خاطر الحاق احتمالی شھر کرکوک به اقليم کردستان، از ھمه خصوص به دولت مرکزی عراق، به

. ننددا ھا که ھر يک خود را مالک آن می ھا و ترکمن کرکوک شھری است با ترکيبی ناھمگون از کردھا، عرب. است

 .اند لقب داده» قلب کردستان«خيز را  کردھا در اين ميان کرکوک نفت

استقالل حق مشروع مردم ماست و رفراندوم ھم در زمان مقرر «: س اقليم کردستان عراق تصريح کرده استئير

 » .برگزار خواھد شد تا توجه جھان به خواست مردم کرد جلب شود

ھا بايد بدانند که اقليم کردستان در گذشته يکی از عوامل  اق ھم گفته است، آنبارزانی خطاب به ھمسايگان کردستان عر

پرسی   کرده است که ھمهتأکيداو . مشی را دنبال خواھد کرد امنيت و ثبات منطقه بوده و کردستان مستقل نيز ھمين خط

ی مناسبات دوستانه با ما به ضرورت برقرار«: گويد ھای ھمسايه نيست؛ او می يا خصومت با دولت» اعالم جنگ«

  ».خصوص با ترکيه، باور داريم ھمسايگان، به

  .ی با مواضع بارزانی دارنداگستپرسی نيستند اما مواضع متف احزاب ديگر کردستان عراق، در عين حالی که مخالف ھمه

چه بغداد از نظر  انگويد چن ، می)به رھبری جالل طالبانی( س دفتر سياسی اتحاديه ميھنی کردستان عراقئيمالبختيار، ر

پرسی کردستان عراق  اقتصادی و سياسی به اقليم کردستان نظر مساعدی داشته باشد، احتمال به تعويق انداختن ھمه

س اقليم کردستان و رھبر حزب دموکرات کردستان عراق احتمال به تعويق ئيپيش از اين مسعود بارزانی، ر. وجود دارد

  .دو حزب اتحاد ميھنی و دموکرات با ھم رقابت دارند. مال نفی کرده بودپرسی استقالل را کا  انداختن ھمه
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 که خبرگزاری رويترز در سليمانيه با او انجام داده، گفته است اگر بغداد حاضر باشد از نظر ئیوگو مالبختيار، در گفت

متعھد شود که معضل مناطق اقتصادی به اقليم کردستان کمک کند و بدھی اقليم را بپردازد و از نظر سياسی ھم بغداد 

پرسی استقالل را به تعويق  ای مانند کرکوک را حل کند، اين احتمال وجود دارد که اقليم کردستان ھمه مورد مناقشه

 .بيندازد

پرسی  عربستان سعودی با قطعيت اعالم کرده که تأخير در ھمه» عکاظ«وگو با روزنامه  اما مسعود بارزانی، در گفت

  .وگو کند ای بھتر گفت بی به آيندهياحلی برای دست ت و اقليم تنھا وعده داده که با بغداد درباره يافتن راهغيرقابل تصور اس

 
 س دفتر سياسی اتحاديه ميھنی کردستان عراقئيمالبختبار، ر

ليارد  مي١٢ الی ١٠س دفتر سياسی اتحاديه ميھنی کردستان به خبرگزاری رويترز گفته است اگر بغداد ئيحال ر با اين

چنان در بغداد به  کننده کرد که ھم  مذاکرهھيأت مناطق مورد مناقشه ھم حل شود، مسألهدالر به اقليم کردستان بپردازد، و 

 .پرسی استقالل کردستان عراق را در ميان احزاب کرد به بحث بگذارد تواند پيشنھاد تعويق ھمه برد، می سر می

. که چيزی در ازای آن دريافت کنيم به تعويق بيندازيم پرسی استقالل را بدون آن هتوانيم ھم ما نمی «:مالبختيار گفته است

 ».پرسی استقالل را برگزار نکنيم که باز بار ديگر، در زمان ديگر آن را برگزار کنيم توانيم ھمه طور نمی ھمين

پرسی استقالل کردستان عراق  های از رياست اقليم کردستان خواست ھمم نيز با صدور بيانيه) تغييرجنبش (حزب گوران 

  .به تعليق درآورد» زمان و شرايط مناسب«را تا فرارسيدن 

 
در . ست وگو با حزب دموکرات کردستان عراق به رھبری مسعود بارزانی ا حزب گوران خاطرنشان کرده که آماده گفت

پرسی استقالل تصميم بگيرد و  ی ھمهتواند درباره برگزار بيانيه گوران آمده است که فقط پارلمان کردستان عراق می

 : کندتعيينزمان مناسبی را برای آن 
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اما رھبری کردستان عراق، بدون در . استقالل کردستان ھدف ھمه ساکنان کردستان و از جمله حزب گوران است«

ع نطر گرفتن مصالح حقوقی، سياسی و اقتصادی و اجتماعی کردستان و بيش از ھرچيز بدون در نظر گرفتن وض

به ھمين جھت ضرورت دارد که تا .  کرده استتعيينپرسی را  مناطق الحاقی به اقليم کردستان تاريخ برگزاری ھمه

 ».پرسی استقالل به تعويق افتد تشکيل پارلمان، ھمه

 .بايست ابتدا تکليف رياست اقليم کردستان را مشخص کند چنين می در اين بيانيه گفته شده که پارلمان ھم

دوران .  انتخابات پارلمانی کردستان عراق برگزار شد٢٠١٣ انتخابات رياست اقليم کردستان و در سال ،٢٠٠٩در سال 

ھای سياسی و جنگ   به پايان رسيده اما به دليل ناآرامی٢٠١٣رياست مسعود بارزانی بر اقليم کردستان عراق در سال 

 تاکنون تشکيل جلسه نداده ٢٠١۵ستان عراق ھم از اکتبر پارلمان اقليم کرد. با داعش انتخابات بعدی برگزار نشده است

 .است

 تشکيل   بارزانی موفق شد ائتالفی از حزب دموکرات کردستان و حزب گوران،٢٠١٣بعد از انتخابات پارلمانی در سال 

وران از  اما کار به اختالف با حزب گوران کشيد، اختالف باال گرفت، چھار وزير حزب گ،٢٠١۵در بحران اکتبر . دھد

چينی  حزب دموکرات کردستان، گوران را به دسيسه. س پارلمان ھم از سفر به اربيل منع شدئيکابينه اخراج شدند و ر

از آن زمان تاکنون فعاليت پارلمان کردستان عراق متوقف شده . عليه بارزانی برای تضعيف موقعيت او متھم کرده بود

 .است

افتادن برگزاری   در تماس تلفنی با مسعود بارزانی خواستار عقبامريکاخارجه جمعه ھفته گذشته رکس تيلرسون، وزير 

 .حزب گوران يک روز بعد از اين واقعه، تشکيل اجالس داد. پرسی استقالل شد ھمه

زمان با برگزاری اجالس حزب گوران، در واکنش به  ھوشيار زيباری، يکی از مشاوران نزديک به بارزانی ھم

ماند   سپتامبر باقی می٢۵پرسی استقالل کردستان ھمان  تاريخ برگزاری ھمه:  گفته استامريکاه درخواست وزير خارج

 .یتغيير بدون ھيچ -

را به تالش برای کودتا متھم » گوران«بارزانی در پاسخ به پرسشی درباره عدم تشکيل پارلمان اقليم کردستان، حزب 

  .کرد

توقف فعاليت پارلمان تعويق برگزاری انتخابات در اقليم کردستان، بارزانی جنگ با داعش و شرايط جنگی را دليل 

 .عنوان کرد و گفت که حزب گوران به دنبال دور زدن قانون در شرايط جنگی بود

گفته بارزانی ھيچ يک از بستگان  به. شود می س اقليم انجام ئياو گفت که با دفع خطر فعاليت پارلمان آغاز و انتخابات ر

 .ت اقليم نخواھند شداو نامزد رياس

 که اقليم کردستان نفت کرکوک را از طريق خط لوله ترکيه به خارج از عراق صادر کرد، بغداد بودجه ٢٠١۴از سال 

 .ھا پرداخت نشده است ھای کرد ماه گفته شده است که حقوق کارمندان اقليم و پيشمرگه. اقليم را نپرداخته است

پرسی استقالل تنھا به کردستان عراق مربوط  گويد که ھمه اقليم کردستان میس حکومت ئينھايتا مسعود بارزانی، ر

  .پرسی استقالل به تعويق نخواھد افتاد کند و ھمه است، دستورات تھران و آنکارا را اجرا نمی

پرسی استقالل کردستان را نپذيرفته است اما با بغداد برای رسيدن به راه حل برای آينده  بارزانی، گفت که تعويق ھمه

 .گو خواھد کرد و بھتر گفت

 

  پرسی استقالل کردستان مذاکره ھيأت کردستان عراق با نوری مالکی درباره ھمه
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ی از مقامات بلندپايه عراقی و ھيأت، ٢٠١٧ اگست ١۶، چھارشنبه زمان با سفر مقامات بلندپايه نظامی ايران به ترکيه ھم

س ئيس حزب دعوه و معاون اول رئي عراقی را نوری مالکی، رھيأترياست . کرد در بغداد با يکديگر ديدار کردند

 روابط بين اربيل و عراق به ،٢٠٠٣وزيری نوری مالکی در سال  در دوران نخست. جمھور عراق به عھده داشت

 . گرائيدسردی

پرسی    بلندپايه کرد در بغداد اعالم کرد که دولت عراق مخالف برگزاری ھمهھيأتوگو با  نوری مالکی در ديدار و گفت

 .کند استقالل کردستان است و اگر الزم باشد، برای جلوگيری از برگزاری آن از ارتش عراق استفاده می

 .پرسی استقالل کردستان را برگزار کند وقعيت خود قصد دارد ھمهمالکی، بارزانی را متھم کرده است که برای تحکيم م

کند اقليم کردستان را به شيوه  ياد کرد که تالش می» قبيله«س ئيعنوان يک ر او در ديدار با مقامات اقليم، از بارزانی به

او را به رسميت مالکی اعالم کرد که مدت رياست بارزانی به پايان رسيده و دولت عراق . ای رھبری کند قبيله

 .شناسد نمی

الجبوری خاطرنشان کرد که پارلمان عراق . وگو کرد س پارلمان عراق ھم ديدار و گفتئي کرد با سليم الجبوری، رھيأت

طرف  پرسی اقليم کردستان عراق بی گذارد و در چالش سياسی بر سر برگزاری ھمه به خواست مردمان کرد احترام می

 .ماند می

در قانون . پارچگی عراق است ال جاری اعالم کرده بود که پارلمان عراق خواھان حفظ وحدت و يکالجبوری در مه س

 .بينی نشده است اساسی عراق ھم استقالل کردستان پيش

 صفحه از موارد نقض حقوق کردھا به ويژه کاھش بودجه اقليم کردستان را تقديم ۵٠ بلندپايه کرد گزارشی در ھيأت

بعد از اين ديدار .  کرد قرار داشتھيأتيدار با ھادی عامری، فرمانده سپاه بدر نيز در دستور کار د. مقامات عراقی کرد

 .کشند فرمانده سپاه بدر خاطرنشان کرد که حشد شعبی و سپاه بدر ھرگز به روی کردھا اسلحه نمی

  

  ترافيک ديپلوماتيک در بغداد و اربيل

 .اش ابتدا به بغداد و سپس به اربيل سفر کرد ی از مشاوران بلندپايه به ھمراه گروھامريکاجيمز ماتيس، وزير دفاع 

 از امريکاگو با مقامات عراقی و اعالم حمايت  و ، برای گفت٢٠١٧ اگست ٢٢ - ١٣٩٦ مرداد ٣١ شنبه او روز سه

، در حالی انجام اين ديدار که از پيش اعالم نشده بود. وارد بغداد شد) داعش( عراق در مبارزه عليه گروه دولت اسالمی

گيری  شنبه گذشته عمليات برای بازپس نظاميان شيعه اين کشور از روز يک شود که نيروھای عراقی با حمايت شبه می

  .اند  نيروھای داعش است را آغاز کردهکنترول، آخرين شھر عراق که ھنوز در »تلعفر«

 در حال حاضر، شکست کامل امريکااولويت : م کردَجيمزمتيس پيش از وارد شدن به بغداد در گفتگو با خبرنگاران اعال

 .گروه دولت اسالمی در عراق و بازگرداندن استقالل و تماميت ارضی به اين کشور است

چنين در اربيل با مسعود  ن اين کشور در بغداد و ھممسؤوالَجيمزمتيس در عراق، با حيدرعبادی نخست وزير و ديگر 

 .ستان عراق ديدار و گفتگو کردس اقليم خودمختار کردئيبارزانی ر

گيری شھرھای تحت تسلط گروه دولت اسالمی، يکی از   در عراق پس از بازپسامريکائیآينده حضور نيروھای 

 . با مقامات عراقی استامريکامحورھای مھم گفتگوی وزير دفاع 

 در واشينگتن امريکائینيتی که يک مرکز جديد ام» نيو آمريکن سکيوريتی«محقق مرکز » نيکال ھراس«در اين باره، 

کند تا مقامات عراقی را مجاب کند که نيروھای  ِس پنتاگون در اين سفر تالش میئير: است به خبرگزاری فرانسه گفت

 برای آموزش نيروھای امنيتی عراق و تضمين جلوگيری از بازگشت احتمالی جھادگرايان داعش، کماکان در امريکائی
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باره ھشدار داده است که اما اين رويکرد واشينگتن با مقاومت شديد نيروھای شبه  اس در ايننيکال ھر. اين کشور بمانند

  .دارند» تلعفر« که حضور پررنگی در عمليات ئینيروھا. روبرو خواھد شد» حشدالشعبی«نظامی 

 عراقی در يک جبھه  وامريکائیَبا اين وجود، جيمزمتيس گفته که در نظر دارد تا از تجربيات سه سال مبارزه نيروھای 

مشترک عليه داعش در جھت جلوگيری از ايجاد شکاف سياسی در عراق و محدود کردن نفوذ ايران در اين کشور 

  .استفاده کند

  
پرسی استقالل اقليم کردستان عراق،  نيکال ھراس گفته با توجه به رويکرد از پيش اعالم شده واشينگتن درباره ھمه

 .تواند در چھار چوب قاطعيتی دوستانه باشد د بارزانی میَمالقات جيمزمتيس با مسعو

ِبرت مک گرک«  در ائتالف ضدداعش در عراق، گفته که واشينگتن در شرايط امريکاجمھوری  سئينماينده ويژه ر» َ

 .پرسی مخالف کرده است کنونی با اين ھمه

  
 اوغلو، مسعود بارزانی و جيمز ماتيس داود چاووش

 س اقليم کردستان عراقئيوزير خارجه ترکيه و مسعود بارزانی، راوغلو،  داود چاووش

 ١ به بغداد سفر کرده بود، پيش از ادامه سفرش به اربيل در يک نشست خبری که روز ءوزير خارجه ترکيه که ابتدا

 :ھای تلويزيونی ترکيه ھم پخش شد گفت شھريور در بغداد برگزار شد و از شبکه

پرسی استقالل کردستان به خاطر آينده کردھا در عراق متحد و  لغو ھمه: ص استانتظارات ما از اربيل مشخ«

 »پارچه يک

وگو با وزير خارجه ترکيه گفته است که اقليم  خبرگزاری رودا، گزارش داده که مسعود بارزانی، در ديدار و گفت

پرسی ھمه تالش  رگزاری ھمهبه ھمين جھت قصد دارد بعد از ب. کردستان ديگر اميدی به دولت مرکزی عراق ندارد

 .برقرار کند» دو ھمسايه«خود را به کار ببندد که روابط خوبی با عراق به عنوان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

خبرگزاری روداو گفته است که روابط تجاری ترکيه با اقليم کردستان ربطی  اوغلو، وزير خارجه ترکيه به داود چاووش

  :ردستان را تحريم اقتصادی کندپرسی استقالل ندارد و ترکيه قصد ندارد اقليم ک به ھمه

ما قصد . پرسی استقالل فکر چندان خوبی نيست و البته اين به تجارت بين ترکيه و اقليم ربطی ندارد برگزاری ھمه«

 ».نداريم برادران و خواھران کردمان را در مضيقه قرار دھيم

ای از درآمد اقليم  بخش عمده. شود که در اختيار ترکيه است صادر می» جيھان«نفت کردستان از طريق خط لوله 

 .کردستان به صدور نفت از اين خط لوله وابسته است

چاووش اوغلو اعالم کرده که دولت عزاق موظف است به حقوقی که برای اقليم کردستان در قانون اساسی عراق در 

 .نظر گرفته شده احترام بگذارد

پرسی بسيار  پرسی استقالل تفاھم دارد، اما برگزاری ھمه  ھمهجيمز ماتيس، در ديدار با بارزانی گفت که با برگزاری

 اعتقاد دارد که جنگ با امريکاماتيس به بارزانی اعالم کرد که اياالت متحده .  در عراق استامريکافراتر از اھداف 

ت که بايست در حال حاضر در اولويت قرار داشته باشد و به ھمبن جھت بھتر اس می) داعش( گروه دولت اسالمی

 .پرسی استقالل کردستان به تاخير بيفتد ھمه

پرسی استقالل بر اساس موازين حقوق بشر و دموکراسی حق   مسعود بارزانی ھم به ماتيس گفته است که برگزاری ھمه

وجه  پرسی استقالل به ھيچ  خاطرنشان کرد که ھمهامريکاوگو با وزير دفاع  او در گفت. کردھای کردستان عراق است

 . قرار ندھدتأثيردر عراق را تحت ) داعش( ا گروه دولت اسالمیجنگ ب

 :ای که منتشر کرده، گفته است بارزانی در بيانيه

برای ( بايست ھا ھم می  داشته باشد و اين بديلئیھا بايست بديل پرسی کردستان عراق می تقاضای به تعويق انداختن ھمه«

 ».ؤثرتر باشندپرسی استقالل مفيدتر و م از ھمه) کردھای عراق

 .چنان ادامه پيدا کند وگوھای اربيل با بغداد ھم بارزانی و ماتيس با ھم به توافق رسيدند که گفت

 .وگو با مسعود بارزانی، رئيس اقليم کردستان به ترکيه سفر کرد  بعد از ديدار و گفتامريکاجيمز ماتيس، وزير دفاع 

پرسی در کردستان عراق، نه استقالل، بلکه  رگزاری ھمهحکومت مرکزی عراق، نگران است که ھدف اصلی از ب

 . اش به اقليم کردستان عراق است ھای نفتی ضميمه کردن کرکوک با ميدان

 

  با ايران عليه نيروھای کرد» عمليات مشترک«احتمال يک : اردوخان

 
ان ايران و ترکيه عليه مي» عمليات مشترک« مرداد، از انجام يک ٣٠- اگست ٢١، روز دوشنبه اردوخانرجب طيب 

  .مذاکرات ميان دو کشور قرار دارد» دستور کار«مبارزان مسلح کرد خبر داد و گفت که انجام اين عمليات در 
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ايران و ترکيه عليه حزب غيرقانونی « مرداد پيش از سفر به اردن، گفت که ٣٠ اين سخنان را روز دوشنبه اردوخان

  ».کنند ور مشترک اقدام میک و شاخه ايرانی آن، پژاک، به ط.ک.پ

چنين گفت که در مورد چگونگی انجام اين اقدامات با روسای نيروھای مسلح دو کشور شخصا صحبت  ، ھماردوخان

 .کرده است

قبل از سفرش به اردن » اتاتورک« در نشست خبرى خود در فرودگاه اردوخانترکيه نيز نوشت؛ » آناتولى«خبرگزارى 

س ستاد کل نيروھای مسلح ايران ئيدار ھفته گذشته خود با محمد باقری، ري، با اشاره به د٢٠١٧ اگست ٢١روز دوشنبه 

  .الوقوع است بيھای مسلح کرد، قر گفت احتمال اقدام مشترک عليه گروه

چنين  ھم. ، ريشه تاريخی حدود چھار دھه دارد)ک.ک.پ(  جنگ حکومت ترکيه عليه حزب کارگران کردستان ترکيه

. ايران، جنگ نابرابری را عليه پژاک و ديگر نيروھای مردمی و رزمنده در منطقه تحميل کرده استحکومت اسالمی 

کنند  اما ھم ايران و ھم ترکيه اين دو حزب را که در جھت برقراری آزادی و برابری و دموکراسی در منطقه مبارزه می

ھا خودشان مستقيم و غيرمستقيم در  حکومتدر حالی که اين . اند قرار داده» ھای تروريستی گروه«را در فھرست 

دھی جنگ و ترور، خشونت و سرکوب، سابقه طوالنی دارند و در اين رابطه اسناد انبوھی، حتی اسناد  سازمان

ک و نه .ک.عبارت ديگر نه پ به. المللی موجود است ھا در سطح منطقه بين پسندی درباره تروريسم دولتی آن محکمه

 نيستند، بلکه برعکس اين دو جريان مبارزان و پيکارگران راه آزادی و برابری و عدالت پژاک نه تنھا تروريست

اجتماعی ھستند که در برابر تروريسم و خشونت دولتی و در دفاع از حقوق مردم کرد و غيرکرد به درستی دست به 

ی که بر حق و عادالنه و قابل دفاع ا مبارزه. کنند اند و از خود و مردم منطقه دفاع می اسلحه و مبارزه مسلحانه برده

  .اند ھا تحميل کرده داری به احزاب و سازمان ھای مستبد سرمايه چرا که مبارزه مسلحانه را حکومت! است

ما فکر «: تری در زمينه اين عمليات مشترک ارائه دھد، در ادامه گفت که توضيحات بيش آن  بیاردوخاندر ھر صورت 

تری را داشته  توانيم انتظار نتايج بسيار سريع با يکديگر ھمکاری کنند، می) ايران و ترکيه( رکنيم که اگر اين دو کشو می

  ».باشيم

، رئيس کل ستاد »محمد باقری«س جمھوری ترکيه، چند روز پس از سفر سه روزه ئياعالم اين موضوع از سوی ر

گيرد که طی آن مذاکراتی ميان آنان  ورت مینيروھای مسلح ارتش ايران به آنکارا و ديدار اين دو مقام با يکديگر ص

  .درباره مبارزه با پيکارگران مسلح کرد صورت گرفت

از سوی ايران درباره » پيشنھاد جالب توجه«بنا به اعالم يک نشريه چاپ ترکيه، طی سفر محمد باقری به آنکارا، يک 

  .ده شده استدر شمال عراق دا» قنديل«و » سنجار«انجام عملياتی عليه شورشيان کرد 

 در اردوخانک و حتی روژاوا، مستقيما توسط دولت .ک. دولت و ارتش ترکيه بر عليه مردم کرد و پ جنگ و خشونت

. بس موقت بر قرار شده بود  شدت گرفت که يک دوره ميان آنکارا و حزب کارگران کردستان يک آتش٢٠١٥تابستان 

ھا ھزار نفر را  نان شھرھای کردستان ترکيه را ويران کرده و دهچ  نظامی ترکيه، ھم-ارتش و ديگر نيروھای امنيتی 

دولت ترکيه در مدتی کوتاه و به بھانه کودتا و و راه . کشته و يا زندانی کرده و صدھا ھزار نفر را نيز آواره کرده است

نفر نظامی، وکال،  ھزار نفر را به زندان افکنده و حدود صد ھزار ٤٠العاده در کشور، بيش از  انداختن حالت فوق

نگاران و فعالين سياسی را از کار بر کنار کرده و رھبران حزب  معلمان، استادان دانشگاه، نويسندگان، روزنامه

ھای قنديل و روستاھای  ک در کوه.ک.ھواپيماھای جنگی ترکيه، ھمواره مقر پ. اند ھا را زندانی کرده دموکراتيک خلق

ھای  ھمه اين سياست. برد وار به خاک روژاوا يورش می و ارتش اين کشور، ديوانهکنند  کردستان عراق را بمباران می
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ھای نئوعثمانی و سلطانی   و حزبش در قدرت بمانند و سياستاردوخانجانيانه به اين دليل راه افتاده و جريان دارد که 

 ...زند و  میاردوخان ترکيه نيز زند در ای می چنان که در ايران خامنه اکنون حرف اول و آخر را ھم. را پيش ببرند

 امنيتی به جنوب شرق ترکيه که عمدتا کردنشين است، آنکارا -در واقع پس از  حمالت وحشيانه نيروھای نظامی 

  .دھد در شمال عراق صورت داده و ھنوز ھم می» ک.ک.پ«سری عمليات عليه مواضع  طور مرتب يک به

ھای ترکيه برای انجام يک عمليات   گاليه کرده که تھران به درخواستآنکارا پيش از اين نيز بارھا از اين موضوع

  .پاسخ مثبت نداده است» شورشيان کرد«مشترک عليه 

چنين ترکيه از اواسط مردادماه سال جاری کار ساخت ديوار مرزی با ايران را آغاز کرده که ظاھرا ھدف آن  ھم

  .ده استجلوگيری از ورود شورشيان کرد به خاک ترکيه اعالم ش

  

  !سپاه پاسداران سخنان اردوخان درباره عمليات مشترک ايران و ترکيه عليه کردھا را تکذيب کرد

س جمھوری ترکيه را درباره عمليات ئي راردوخانقرارگاه حمزه سيدالشھداء سپاه پاسداران، سخنان رجب طيب 

 .يب کردرا تکذ) ک.ک.پ( مشترک اين کشور با ايران عليه حزب کارگردان کردستان

گزارش خبرگزاری ايسنا، قرارگاه حمزه سيد الشھداء سپاه پاسداران که در مناطق کردنشين ايران واقع در غرب و  به

ما ھيچ برنامه عملياتی «: ای اعالم کرد ، با صدور بيانيه٢٠١٧ اگست ٢٢شنبه  شمال غرب اين کشور مستقر است، سه

چون گذشته با ھر گروه، تيم يا فردی که  ايم، ولی ھم ريزی نکرده امهدر خارج از مرزھای جمھوری اسالمی ايران برن

 ».قصد نفوذ به خاک ايران را برای اقدامات ضد امنيتی و يا تروريستی داشته باشند به شدت برخورد خواھيم کرد

ر ، در نشستی خبری د٢٠١٧ اگست ٢١جمھوری ترکيه، دوشنبه  سئي، راردوخاناين در حالی است که رجب طيب 

ات مشترک ضد دو حزب کرد يران درباره عمليان کشورش و ايالمللی استانبول ترکيه، از وجود توافق م فرودگاه بين

 .، خبر داد»پژاک«و » ک.ک.پ«

دار ھفته گذشته خود با محمد باقری، ي در اين کنفرانس خبری با اشاره به داردوخان، »اناتولى«گزارش خبرگزارى  به

 .الوقوع است بيھای مسلح کرد، قر  مسلح ايران گفت احتمال اقدام مشترک عليه گروهس ستاد کل نيروھایئير

) ک.ک.پ( س ستاد کل نيروھای مسلح ايران درباره اقدام مشترک عليه حزب کارگران کردستانئي گفته که با راردوخان

 .تر صحبت کرده است شيو شاخه ايرانی آن پژاک ب

ما «:  کرده استتأکيدابط عمومی قرارگاه حمزه نيروی زمينی سپاه پاسداران چنين به گزارش خبرگزاری مھر، رو ھم

ايم، ولی ھمچون گذشته با  ريزی نکرده ھيچ برنامه عملياتی در خارج از مرزھای جمھوری اسالمی ايران برنامه

 تروريستی داشته ھرگروه، تيم يا فردی که قصد نفوذ به خاک جمھوری اسالمی ايران را برای اقدامات ضدامنيتی و يا

 ».شدت برخورد خواھيم کرد باشند به

ترکيه نيز در خصوص گفت وگوھای بين مقام ھای نظامی دو کشور نوشته بودکه طرفين در اين » صباح«روزنامه 

از مرزھای » ھای تروريستی اعضای گروه«ھای مشترک برای مقابله با عبور غيرقانونی  مذاکرات درباره انجام تالش

 .ه توافق رسيدنددو کشور ب
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اقليم کردستان عراق و « درباره گلگله باران مناطق مرزی بين ئیھا دنبال درگيری در اين مناطق، گزارش سال گذشته به

خود را از اقدام ايران  »نگرانی عميق«وزير اقليم کردستان،  منتشر شد و نچيروان بارزانی، نخست» کردستان ايران

 .ابراز کرد

 از کردستان عراق به ايران سفر و با علی شمخانی، دبير شورای عالی امنيت ھيأتباران اين مناطق، دو  پس از گلوله

 .ملی و ديگر مقامات حکومت اسالمی ديدار کردند

 کردند، به احزاب اپوزيسيون کرد اجازه تأکيدھای حکومت اسالمی   مقامھای اقليم کردستان عراق در ديدار با مقام

 .نخواھند داد که از خاک اقليم کردستان، برای حکومت اسالمی چالش امنيتی ايجاد کنند

وجه در ماھيت  گويد يا سپاه پاسداران حکومت اسالمی، به ھيچ  درست میاردوخاندر اين ميان، جدا از اين که 

ھا  اما در عين حال روشن است که اين نوع معامالت و بده و بستان. دھد ی نمیتغييرھا  وريستی آنضدانسانی و تر

  .موقتی و شکننده است

  

  ديوار کشی ترکيه در مرز مشترک با ايران

چندی پيش مقامات امنيتی و .  کيلومتری در مرز خود با ايران را آغاز کرده است١٤٤ترکيه ساخت ديوار مرزی 

ھای سيمانی در مرز ترکيه و ايران خبر  ترکيه با حضور در مرز ايران از آغاز نصب بلوک» آقری«ن نظامی استا

از آغاز جنگ داخلی در سوريه، دولت ترکيه . اش است اين دومين ديوار مرزی ترکيه با يک کشور ھمسايه. دادند

  .تاکنون صدھا کيلومتر از مرز مشترک خود با سوريه را ديوار کشيده است

  
حکومت ترکيه، در عراق نيز . ساخت ديوار در مرز سوريه را به پايان رسانده است کيلومتر از ٦٥٠ترکيه، حدود 

  .قصد دارد مرز خود را ديوارکشی کند

گويد دليل اصلی کشيدن ديوار در مرز مشترک با ايران، جلوگيری از نفوذ و رفت آمد  دولت ترکيه می

   . به داخل خاک ترکيه است) ک.ک.پ( گريالھای
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ھای اطالعاتی  سازمان«اند که  ترکيه برای ساخت ديوار در مرزھايش از جمله ايران، اعالم کردهداليلی که مقامات 

ک در اين قسمت قرار دارد؛ بنابراين اين ديوارکشی را .ک.آمدھا و مراکز پ و اند که بسياری از رفت ترکيه اعالم کرده

اين موضوع موافقت کرده؛ چرا که معتقد است اين ديوار ايران نيز تا حدودی با . دھد تا امنيت خود را حفظ کند انجام می

  ».آمد احزاب کردی متخاصم با ايران کند شود و از قاچاق دو ميليارد دالری جلوگيری کند و شود رفت باعث می

  
آورد و يا مانع رفت و آمد  رسد با ديوار کشيدن دور ترکيه، در داخل اين کشور امنيتی به وجودنمی نظر می اما به

اين نيروھا، راه مبارزه و رفت و آمد خود را حتی از زير اين ديوارھای بتونی در . گردد ک نمی.ک.گريالھای پ

به عالوه حکومت ترکيه، با مردم معترض داخل کشور به ويژه مردم کرد چه . تابستان و زمستان ھم پيدا خواھند کرد

س جمھور آن نفرت شديد ئيوری ترکيه از حکومت و رخواھد کرد؟ که اکنون بيش از ھر زمان ديگری از تاريخ جمھ

دارند و جامعه ترکيه، از نظر سياسی کامال دوقطبی شده است؟ بنابراين، چنين اقداماتی و از جمله ديوارکشی اطراف 

ھد يک کشور ھشتاد ميلونی و با ھدر دادن ميلياردھا دالر از اموال عمومی جامعه به آن، نه برای مردم ترکيه امنيت خوا

  ! خواھد کرد» سلطانی« در اين دژ خود، با خاطری آسوده اردوخانآورد و نه 

   

  ارزيابی باقری از سفرش به ترکيه

در : س ستاد کل نيروھای مسلح حکومت اسالمی ايران، در پاسخ به سوالی درباره سفر اخريش به کشور ترکيه گفتئير

در موضوع  .رديم و توافقات خوبی نيز بين دو طرف انجام شدوگو ک س ستاد ارتش ترکيه ديدار و گفتئياين سفر با ر

ی کنترولما از امتداد مرزھا و اقدامات . تری کند مرزھای مشترک با ترکيه مقرر شد تا اين کشور نيز به مرز توجه بيش

چنين  لحه و ھماز سوی ترکيه در مرزھا استقبال کرديم چراکه اين کار برای مقابله با قاچاقچيان انسان، موادمخدر، اس

  .شود انجام می... اقدامات تروريستی و

 .به گفته باقری، اقدامات ايران و ترکيه در اين زمينه، مکمل يکديگر خواھد بود

ھا نيز از مرزھای مشترک، توافقات خوبی صورت گرفت و در  در بحث جلوگيری از عبور تروريست: او ادامه داد

 .يران سفر خواھد کردس ستاد ارتش ترکيه به ائيآينده نيز ر

: س ستاد کل نيروھای مسلح درباره اينکه آيا در اين ديدار درباره مسائل سوريه و عراق نيز بحث شده يا خير؟ گفتئير

در . در مورد سوريه و عراق مذاکراتی داشتيم. ای مسائلی مطرح شد در سفر اينجانب در مورد مباحث امنيت منطقه

چنين  ھم. ت آستانه و منطقه ادلب توسط نيروھای مسلح دو کشور بحث اصلی بودبحث سوريه، تقويت روند مذاکرا

 . قرار گرفتتأکيداستقرار حاکميت کشور سوريه در شمال اين کشور نيز مورد 
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در مورد عراق نيز موضوع احتمال : که توافقات خوبی در اين زمينه صورت گرفت، خاطرنشان کرد باقری با بيان اين

ر شمال اين کشور نيز مورد بحث قرار گرفت که دو طرف نظرشان بر اين بود که جغرافيای سياسی پرسی د وقوع ھمه

 . کندتغييرکشور عراق نبايد به ھيچ عنوان 

 کردستان عراق با حاکميت مرکزی در مسألهھرگونه : وی با اشاره به مسائل ھمه پرسی در کشور عراق نيز افزود

ين کشور حل و فصل شود، چراکه ھرگونه اقدام غيراز اين بايد باعث ناامنی در اين بغداد، بايد براساس قانون اساسی ا

شود و بديھی است که ھرگونه ناامنی در اين کشور نيز محدود به مرزھای آن نخواھد شد و به کشورھای  کشور می

 .منطقه از جمله ايران و ترکيه نيز سرايت خواھد کرد

***  

رفتار و . يران و ترکيه گرفتار مشکالت زيادی در داخل و خارج کشورھايشان ھستندتوان گفت، ھم ا بندی می در جمع

ھای اقتصادی،  ھا، سبب شده است که مردم ھر دو کشور در معرض بحران ھای وحشيانه اين حکومت اھداف و سياست

  . سياسی و نظامی قرار گيرند

اتھامی که پس از حادثه سرنگون کردن ھواپيمای . ھا به حمايت از داعش متھم شده است ترکيه بارھا از سوی رسانه

روسيه حتی اقدام به ارائه . روسی با حمله ارتش اين کشور، رسما از سوی دولت روسيه و چند کشور ديگر مطرح شد

هللا  حکومت اسالمی ايران، حامی تروريسم و حامی حکومت جانی بشار اسد و حزب. مدارکی در اين خصوص کرد

ھا،  رسد آن نظر می به. سياست خارجی ھر دو حکومت نيز بحرانی است. ھای يمن است راق و حوثیلبنان و شيعان ع

  .طلبی ادامه خواھند داد طلبی و خشونت چنان به توسعه ھم

شان عامل  ای ھای ايران، ترکيه، عربستان و اسرائيل با حاميان جھانی و منطقه در منطقه بحرانی خاورميانه حکومت

ھا، با وجود  اين حکومت. ھای مستقيم و غيرمستقيم و نيابتی و تروريسم ھستند اين منطقه و عامل جنگروزی مردم  سيه

ھای زيادی به  کم در چند عرصه مھم و کالن شباھت ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، دست اگستداشتن تف

می و حافظ سرسخت تبعيض و استثمار و سرمايه ھا حا اول اين که ھمه اين حکومت: ھا عبارتند از اين عرصه. ھم دارند

داری   ھستند که عليه ھرگونه تبعيض و نابرابری و ستم و استثمار سرمايهئیھا دشمن ھمه نيروھا رو، آن ھستند از اين

ون ھای قر گاه ھا متاثر از گرايشات مذھبی و دارای ديد کنند؛ دوم اين که قوانين و ايدئولوژی ھمه اين حکومت مبارزه می

ھا مردساالر و دشمن برابری زن و مرد در ھمه شئونات اجتماعی   و ارتجاعی ھستند؛ سوم، ھمه اين حکومتئیوسطا

ھای مستقل مردمی و دموکراتيک ھستند؛ پنجم  ھا، دشمن آزادی بيان، انديشه و تشکل ھستند؛ چھارم؛ ھمه اين حکومت

شان محروم   شھروندیئیھا را از حقوق ابتدا د و حتی آنکنن ھای ملی و مذھبی را به شدت سرکوب می آنان، اقليت

  ...و! ای ھستند ھای داخلی و منطقه ھا، عامل خشونت و جنگ سازند؛ ششم و نھايت اين که ھمه اين حکومت می

ھای عديده اقتصادی، اجتماعی و نظامی منطقه، برای اولين بار در چھل سال  در چنين وضعيت خطرناک و بحران

او از .  بلندپايه نظامی، به ترکيه سفر کردھيأترتبه نظامی حکومت اسالمی ايران به ھمراه يک  قام عالیگذشته، يک م

، ديدار و ...، فرمانده ستاد مشترک بزرگ ارتش و)ميت(  مخفی ترکيهپوليس مسؤولس جمھور، وزير دفاع، ئيجمله با ر

 - ھای نظامی  سايل امنيتی و نظامی منطقه و ھمکاریی، بررسی مھيأتناگفته پيداست که ھدف اصلی چنين . گفتگو کرد

ھای  به خصوص در حال حاضر ھر دو کشور با بحران. ويژه عليه مخالفين و اپوزيسيون ھمديگر بوده است امنيتی، به

ای نيز پنھان و آشکار ايفای نقش  ھای منطقه اقتصادی، سياسی و اجتماعی داخلی دست به گريبان ھستند و در جنگ

سناريوھای سياه مشترک حکومت اسالمی ايران و حکومت «تواند به  به ھمين داليل، نتايج اين ديدار می. دکنن می

  ! روزی جديد برای مردم منطقه به وجود آورد منجر گردد و شايد ھم سيه» ترکيه
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ران قطر و مداخله دانند در وضعيت کنونی که اقتصاد ترکيه و ايران به دليل بح خوبی می ای به  و خامنهاردوخاناما 

تازيشان، جامعه ترکيه و  ھا در حوادث سوريه و افزايش تروريسم دولتی و غيردولتی و سرکوب شديد مخالفين و يکه آن

  . اند ھای جدی کرده ايران را دچار آسيب

ست؛ کشمکش گذاری در ترکيه به خطر افتاده ا رابطه ترکيه با اتحاديه اروپا به حالت تعليق درآمده و ھر نوع سرمايه

ھمه اين . گيرد روز شدت می به ھای عربستان و اسرائيل و ايران روز و رقابت» برجام« بر سر امريکاتازه ايران و 

ھا شده و ممکن است اعتراضات عمومی  ھا عمومی از آن موضوعات مھم داخلی و خارجی، باعث افزايش نارضايتی

  .ضدحکومتی شديدتر از گذشته را در پی داشته باشد

طلب، آنارشيست، سوسياليست، کمونيست و غيره که  خواه، برابری در چنين شرايطی، ھمکاری ھمه نيروھای آزادی

داری  ھمگی در خاورميانه، مخالف تبعيض و نابرابری، جنگ و خشونت، شکنجه و اعدام، فقر و استثمار سيستم سرمايه

  ! بخواھی ای و دل  سليقهھستند يک ضروت سياسی و اجتماعی و فرھنگی است نه يک انتخاب

ھای فاشيستی و مذھبی  ھای رنگارنگ حکومت ست که اين نيروھا سناريوھای سياه و توطئه به عالوه طبيعی

ک، پژاک، روژاوا و نيروھای .ک.ھا، عليه پيکارگران و رزمندگان پ داری ترکيه و ايران و متحدين آن سرمايه

ھا  بخش آن ئیجويانه و رھا  و محکم و قاطع از مبارزه بر حق و عدالتدموکراتيک سوريه را با صدا بلند محکوم کنند

 -ھای سياسی  دفاع کنند؛ و به برقراری روابط نزديک سياسی و امنيتی اولويت دھند و از تجارب و دستاوردھا و آموزه

  !مند گردند مبارزاتی ھمديگر بھره

  

  ٢٠١٧ت گس بيست و چھارم ا-  ١٣٩٦ ]سنبله[پنج شنبه دوم شھريور

 

 


