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 یبھرام رحمان: یبرگردان از ترک

 ٢٠١٩ جنوری ٠٨
 

  نيوز با  فراتصاحبۀ مبخشی از 
 ه نقش ايران در منطقۀدربار» جميل باييک «

   

ھای اجتماعی  اند؛ و در شبکه سخنان جميل باييک را تحريف کرده گرايشات راست کردی، عامدانه و آگاھانه و ھدفمند

  . ندارد وجودصاحبهمای در اين  لهأحکومت اسالمی ايران حمايت کرده است در حالی که چنين مس اند باييک از نوشته

، حکومت اسالمی امريکاکنند تا سناريوھای سياه  پاشی میسم ک و پژاک.ک.اين گرايشات، ھمواره عليه روژآوا و پ

 .را کامل کنند... اقليم کردستان عراق و ايران، حکومت ترکيه، حکومت

  
کردھا يا عليه کردھا، بدون توجه به سياست  با ؛ک اظھار داشت.ج.رھبری ک جميل باييک رياست مشترک شورای«

ايران نيز اين واقعيت . برد سياست برآمده است استفاده از کردھا درصدد پيش ھر نيرو يا قدرتی با. کردھا ممکن نيست

ايران نيز در اين ميان متضرر  له تعامل داشته باشدأھای گذشته با اين مس بدون شک اگر ھمانند دوره. دريافته است را

 به شاھد ائتالف عليه خودکه ايران نخو در حالی. خواھد شد صورت ائتالف عليه ايران به موفق در آن. خواھد شد

  کرد گاملۀأدر راستای حل مس.  کرد تعامل داشته باشدلۀأای صحيح با مس دارد که به شيوه موفقيتی دست يابد ضرورت

 امريکا. مھمی دست خواھد يافت ھا را خنثی کرده و ھم در خاورميانه نيز به نتايج در چنين شرايطی، توطئه. بردارد
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  از ھم. نگرفته است  اين تصميم را سرخود و بدون رايزنیامريکا. عليه ايران تصميماتی را اتخاذ کردمبر نو ۵ در

تالش . تصميمی را عليه ايران در پيش گرفته است رو چنين از ھمين. پيمانان خود در خاورميانه نظرخواھی کرده است

 زيرا تا. رصدد است ترکيه را نيز به اين ماجرا بکشاند دامريکا. را افزايش دھند ھا عليه ايران دارند تا فشار و تحريم

کند ترکيه را با  تالش می امريکابدين منظور . ای کسب کند  قادر نيست نتيجهامريکاترکيه وارد اين ماجرا نشود 

 ناشی امريکااين اقدام . کرد مبر تصميماتی عليه رھبری جنبش ما اتخاذنو ۶ سو نمايد در ھای خود عليه ايران ھم تحريم

. منظور حمله به روژآوا و شمال سوريه گشوده شد روی ترکيه به  نيز تمامی درھا بهًمتعاقبا.  بودامريکاوجدانی  از بی

 در. سوی خود و قرار دادن آن کشور در موضعی عليه ايران است کشاندن و جلب ترکيه به  درصددامريکابدين طريق 

 ترکيه نيز از آزاد .دارد  روشن است که ترکيه در اين مسير گام بر می.کرد صورت چنين تصميمی اتخاذ نمی غير اين

ايران . گويند از اين ھمکاری مشترک سخن میوالن ترک آشکارا ؤمس.  است ھمراھی کردهامريکاسازی رقه به بعد با 

م در سوريه، ھم در  ھامريکاپذيرد که ترکيه ھمراه با  آسانی اين امر را نمی در ھر حال ايران به. نيز در جريان است

  ».عليه ايران تحرکاتی داشته باشد عراق

  ٢٠١٩ نوریج ششم -١٣٩٧ ]جدی[شنبه شانزدھم دیيک

  

عليه … و ، ترکيهامريکاھای   دولتۀتوافقات پنھانی چند جانب«به نام  ٢٠١٨مبر  دس٢۴  خدر مطلبی که در تاري*

  :نوشته بودم در بخشی از اين مطلب، آمده است» !اروژآو

ميزبان حسن ) آذر ٢٩ ،]قوس[ آذر٢٩ - مبر دس٢٠(شنبهيس جمھوری ترکيه امروز پنجئان، رخرجب طيب اردو ...

ی اين ديدار و ناشی از تحريم از موضوعات اصل گسترش روابط اقتصادی و رفع موانع. روحانی ھمتای ايرانی خود بود

کيد بر فعاليت مشترک عليه أچنين ت سوريه و ھمھا در   ھمکاریۀتوافق بر ادام .يس جمھوری بودئکنفرانس خبری دو ر

  .د بوذاکراتم نتايج اين ۀو پژاک از جمل) ک ک پ( کارگران کردستان حزب

ھای کرد  کنند تا با گروه را از روابط موجود می» حداکثر استفاده« اند دو طرف ای گفته ھای ايران و ترکيه در بيانيه دولت

مپ دونالد تر شود که يس جمھور اسالمی ايران به ترکيه در حالی انجام میئسفر ر. پژاک مقابله کنند ک و. ک .مسلح پ

ان از خداخلی ايران استقبال اردو ھای خبرگزاری. ی را از سوريه خارج خواھد کردئامريکااعالم کرده نيروھای 

ات دو جانبه در پنجمين ان پس از مذاکرخروحانی و اردو .اند توصيف کرده» گرم و صميمانه«اش را  ھمتايش ايرانی

 ھدف اين شورا در دولت اول روحانی تشکيل شد و. ايران و ترکيه شرکت کردند تراتيژيکس شورای عالی روابط ۀجلس

 ۀ ايران و ترکيه يک بيانيلسهجپس از اين . ر بودلاميليارد د ٣٠  روابط اقتصادی دو کشور به سطحۀتوسعاز آن 

ی ئ منطقه ھای مشترک دو جانبه و و ھمکاری) برجام( ی ايرانئ دند که در آن بر حفظ توافق ھستهکر مشترک نيز منتشر

تھران و آنکارا برای افزايش « : گفتلسهجان در کنفرانس خبری پس از اين خرجب طيب اردو. اند تأکيد کرده

 ».دای مصمم دارن ھای مشترک اراده ھمکاری

» ترانزيت «ۀگسترش روابط اقتصادی به ويژه در حوز ان بر سرخت که با اردوروحانی ھم در اين کنفرانس خبری گف

ايران و ترکيه را » روابط ھمسايگی، برادری و صميمانه«کشور ثالثی قادر نيست که  روحانی گفت ھيچ. اند توافق کرده

ترکيه، از . کرد  حمايت عليه ايرانامريکاھای  خاطر مواضعش در قبال تحريم ان نيز بهخاو از اردو. کند دار خدشه

ھای  يک روز بعد از بازگشت کامل تحريم مبر امسال، يعنیششم نو. آيد شمار می دی ايران بهشرکای اصلی اقتصا

ھا تبعيت نخواھد  خواند و گفت کشورش از اين تحريم» اشتباه«ھا را  تحريم ان اينخ عليه ايران، رجب طيب اردوامريکا

 .دکن ز نفت خام مورد نياز خود را از ايران وارد میکشور بيش از نيمی ا اين. کرد
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ان خاو پيش از سفر نيز مواضع ترکيه و خود اردو .ان تشکر کردخحسن روحانی در کنفرانس خبری از مواضع اردو

 دولت از جمله محمد جواد ظريف ۀرتب اين سفر شماری از اعضای عالی در. توصيف کرده بود» خوب و قاطع«را 

 يس جمھوری،ئيس دفتر رئبيژن زنگنه وزير نفت و رضا رحمانی وزير صنعت، محمود واعظی ر جه،وزير امور خار

 ۀچنين دربار روحانی، ھم .کنند فرھاد دژپسند وزير اقتصاد و رضا اردکانيان وزير نيرو، روحانی را ھمراھی می

زمان با اين تحوالت،  ھم. کيد دارندأ تھا در سوريه ھمکاری ۀی گفت ايران و ترکيه و روسيه بر سر ادامئ تحوالت منطقه

اعالم   ايران و ترکيه که در جريان سفر روحانی به آنکارا منتشر شده، ايران و ترکيهتراتيژيکس  شورای عالیۀدر بياني

ک و  ک غيرقانونی و تروريستی عناصر پ ھای ھای موجود عليه فعاليت حداکثر استفاده از مکانيزم ھمکاری«اند  کرده

 .د خود قرار خواھند داھای  را در برنامه »طول مرزھای مشترکپژاک در 

ھای مشترکی برای پايان دادن به  ند گام اتھران و آنکارا قادر ان نيز در کنفرانس مطبوعاتی خود با روحانی گفتهخاردو

شد که  لی برگزاران امروز در حاخ روحانی و اردوۀ دوجانبذاکراتم. صلح در منطقه بردارند ھا و اطمينان از درگيری

 ۀنگارش قانون اساسی و انتخابات آيند ۀ ايران، ترکيه و روسيه برای تشکيل کميتۀ وزرای خارجذاکراتمدو روز پيش 

کنند، و ترکيه حامی  در جنگ سوريه از دولت اين کشور حمايت می روسيه و ايران. سوريه بدون نتيجه پايان يافت

يکديگر  ويژه بحران سوريه روابط نزديکی با المللی، به  بينۀت اکنون در عرصچند سه حکوم ھر. مخالفان دولت است

 .ددارن

... 

 

 

 
  


