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فارس -علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار اتحادیه میهنی اقلیم کردستان با اشاره به زمزمههایی در مورد برگزاری
همهپرسی گفت :ممکن است ظاهر این موضوع جذاب باشد ،اما موجب انزوا و فشــار بر کردهای عراق و تضعیف کردستان و در نهایت کل
عراق میشود .وی هشدار داد که خواست برخی کشورهای منطقه و فرامنطقهای ،تضعیف عراق و کشورهای بزرگ در غرب آسیاست.

شمخانی :همهپرسی باعث انزوا
و تضعیف کردستان عراق میشود

تبعاتخوابآشفته بارزانی برای منطقه و ایران
سرلشگر باقری :سخن از همه پرسی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست

ادیب -بعد از چندبار طرح بحث همه پرسی در اقلیم
کردستان توسط مســعود بارزانی ،به نظر می رسد او
این بار در برگزاری همه پرســی استقالل کردستان
عراق جدی تر اســت؛ زیرا مدعی اســت همه احزاب
کرد را بر ســر ایــن موضــوع متفــق و تاریخ ســوم مهر
مــاه را بــرای آن تعییــن کرده اســت ،هرچنــد برخی
احزاب کردستان عراق نظیر  2حزب جنبش گوران
و جامعه اســامی کردســتان  به صراحــت مخالفت
خود را با این اقدام بارزانی اعــام کرده اند .حتی در
عراق گروههاوجریانهایشیعی،مهمترینمخالفان
برگزاری همه پرسی استقالل در کردستان هستند
تاجایی که عمار حکیم رهبر ائتالف ملی عراق گفته
بود« :تنها رژیم صهیونیســتی اســت که با اســتقالل
کردســتان موافــق است ».سیاســت ایــران در قبال
جدایی کردســتان عراق مانند  3کشور دیگر منطقه
یعنی ترکیه ،ســوریه و دولت مرکزی عراق مشــخص
اســت؛ نفی همه پرســی و تأکیــد بر حفــظ تمامیت و
یکپارچگی عــراق ،تاجایی کــه ترکیه بــه تازگی این
تصمیم کردســتان عراق را «اشــتباه بزرگ» توصیف
کرده است .رهبر انقالب در  30خرداد ماه امسال در
دیدار با نخســت وزیر عراق به صراحت تأکید کردند:
«جمهوری اسالمی ایران بهعنوان همسایه ،با برخی
زمزمهها مبنی بر برگزاری همه پرســی برای جدایی
یکبخشازعراقمخالفاستودامنزنندگانبهاین
موضوع را مخالفان استقالل و هویت عراق می داند».
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز
به تازگی در نشســت خبری خود بــرای چندمین بار
اعالم کرده کــه هرگونه تغییر در عــراق میتواند این
کشور را با هرج و مرج و بحران روبه رو کند.
▪سرلشگر باقری :سخن گفتن از همه پرسی به
هیچ وجه مورد پذیرش همسایگان عراق نیست

روز گذشــته نیز سرلشــگر باقــری رئیس ســتاد کل
نیروهای مســلح کشورمان با اشــاره به پیروزی های
اخیر عــراق در مبــارزه با تروریســم ،گفــت« :این که
در بخشــی از ســرزمین عــراق ،بــا شکســت داعش
و تروریســت هــای تکفیــری پــس از  3ســال جنگ و
آوارگی مردم عزیز و تقدیم شهدای فراوان و موفقیت
ملت و مرجعیــت دینی و پیــروزی ارتــش و نیروهای
بســیج مردمی این کشــور؛ بی درنگ ســخن از همه
پرسی در کردســتان عراق و جداســازی بخشــی
از پیکــره عــراق زده می شــود ؛ امــری عــادی به نظر
نمیرسد ».به گزارش ایرنا باقری طرح موضوع برگ
زاری همه پرسی در کردســتان عراق را ســرآغازی

▪تشدید رایزنی های ایران و برخی احزاب اقلیم
کردستان در تهران

همان طور کــه در این اظهــارات مقام عالــی نظامی
کشــورمان مشــخص اســت ،بدون شــک اســتقالل
ســرزمین نفت خیز کرکوک ،با توجه به تأثیرگذاری
این مســئله بر امنیت داخلی ایران و همچنین نقض
حاکمیت دولت مرکــزی عراق و نقــض حقوق مردم
عراق ،مورد قبول ایران نخواهد بود .به همین دلیل
رایزنی های دیپلماتیک ایران با جریان های همســو
در خاک اقلیم شــدت گرفته اســت .به این شکل که
ظرف  2روز گذشته همزمان یک تیم از حزب اتحادیه
میهنی کردســتان در تهران مشــغول رایزنی بوده و
سفیر ایران در عراق نیز به اربیل سفر کرد .به گزارش
فارس ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق  2روز پیش
در اربیــل به دیدار «نیچــروان بارزانی» نخســتوزیر
منطقه کردســتان رفت و پــس از آن با یــک هیئت از
حزب اتحادیــه میهنی کردســتان دیدار کــرد .بنا بر
این گــزارش در این دیدار ایرج مســجدی تاکید کرد
که تهران تمــام تالش خــود را برای حــل اختالفات
بغداد – اربیل ب ه کار خواهد گرفت.مسعود اسداللهی
کارشناس مسائل منطقه درباره این دیدار به خراسان
گفت« :بدون شــک در این دیدار موضع قاطع ایران
مبنی بر مخالفت با همه پرســی اقلیم کردســتان به
اطالع مقامات اقلیم رســیده است ».روز گذشته نیز
عبد ا ...رســول علی معاون دبیرکل اتحادیه میهنی
و مالبختیــار رئیس دفتــر سیاســی اتحادیه میهنی
کردســتان عراق با دبیر شــورای عالــی امنیت ملی
کشــورمان دیدار و گفت وگو کردند؛ دیــداری که به
یقین بحث درباره همه پرسی مهرماه اقلیم کردستان
یکی از محورهای آن خواهد بود.
▪سیدافقهی :شیشه زندگی بارزانی ها دست
جمهوری اسالمی است

به نظــر مــی رســد بارزانــی در کنــار موانــع داخلی
برگــزاری همــه پرســی چــون مغایــرت بــا قانــون
اساســی عراق کــه در ســال  2005تصویب شــده،
اختالفات درون کردی و اختالفات مرزی احتمالی
با دولت مرکزی عراق ،با مانــع جدی به نام مخالفت

همســایگان روبــه روســت کــه در ایــن بیــن ایــران
اصلی ترین مخالف این همه پرســی اســت .از دکتر
سیدافقهی کارشــناس مســائل منطقه در مورد این
مخالفت سوال کردم که او با اشاره به اعتبار نداشتن
این همه پرســی برای ایران ،تأکید کرد« :موجودیت
اقلیم کردستان بســته به ایران است .نباید فراموش
کنیم کــه داعشــی ها بــه حریــم خصوصــی بارزانی
نزدیک شــدند .نیمه شب حاج قاسم ســلیمانی او را
نجات مــی دهد .شیشــه زندگــی بارزانی ها دســت
جمهوری اســامی اســت .مگر می تواننــد اقدامی
علیهایرانبکنند».پیشترنیز حسینامیرعبداللهیان
مدیــرکل امــور بینالملل مجلــس دربــاره روزی که
داعش به اربیــل حمله کرد ،گفته بود« :سرکنســول
ما از اربیل تمــاس گرفــت و گفت همه در حــال فرار
از این شــهر هســتند و جالب اســت که تمام خاندان
بارزانی هم این شــهر را ترک کردند .بارزانی بیش از
 5بار به آمریکا پیام داده بود و از آنها کمک خواســت
که نیروی هوایی خود را بفرستید که داعش در حال
هجوم به اربیل است .آمریکاییها هیچ اقدامی برای
نجــات اربیــل نکردند.بارزانی وقتی متوجه شــد که
آمریکاییها کمکی نخواهند کرد بالفاصله به ایران
پیــام داد و ایران هم بــی درنگ برای کمــک به مردم
کرد وارد معرکه شــد .این کار بسیار شجاعانهای بود
که در شرایط اوج خیانت عربی -عبری -غربی سردار
سلیمانی از خود نشان داد».
▪استقالل احتمالی از عراق چه مشکالتی پیش
پای بارزانی می گذارد؟

هرچند اســتقالل اقلیم کردســتان از دولت مرکزی
عراق مــی تواند قــدرت را بــرای رئیس ایــن اقلیم به
شــدت افزایــش دهد امــا بــا توجــه بــه مخالفتی که
کشورهای همســایه این اقلیم با استقالل آن دارند،
در صــورت تشــکیل کشــور مســتقل کرد در شــمال
عراق ،این منطقــه محصور در خشــکی خواهد بود و
برای ارتباط تجاری با خارج ،به ویــژه صدور نفت که
منبع اصلی ثروت آن را تشکیل میدهد ،به همکاری
همســایگان خود متکی خواهد بود و اگر کشورهای
اطراف تصمیم بگیرنــد مرزهای خــود را به روی این
منطقه محدود کنند عمال بخشی از منابع درآمدی آن
به شدت کم می شود .البته این همه مشکل نیست.
به گزارش مشرق ،جریان ها و احزاب سنی خواهان
تشکیل اقلیم ســنی با مرکزیت کرکوک در عراق نیز
می توانند ،استقالل کردســتان را با چالش اساسی
مواجه کنند ،چراکه رهبران این جریان های سنی به

منابع نفتی کرکوک و جمعیت ساکن در آن به عنوان
منابع اصلی تشکیل اقلیم سنی مورد نظر خود نگاه
می کنند .بر این اساس اصرار اربیل بر تملک کرکوک
می تواند ،محور مناقشــات را عالوه بر دولت مرکزی
به سمت اهل سنت عراق و به ویژه جریان های سنی
خواهان خودمختاری سوق دهد.
▪ای ــران در هفته ها و مــاه هــای آینده باید چه
اقداماتی را در دستور کار قرار دهد؟

در عین حــال ســیدافقهی در گفت و گو با خراســان
به موضع قاطع رهبــر انقالب دراین باره اشــاره کرد
و ادامه داد :ایران به هیچ وجه اســتقالل کردســتان
رابه رســمیت نخواهد شناخت و این مســئله در کنار
همراهی نکــردن ترکیه و دولت مرکــزی عراق برای
کردســتان عــراق مشــکل بــه وجــود مــی آورد .این
کارشناس مســائل بین المللی در مورد این که ایران
در هفته ها و ماه هــای آینده باید چــه اقداماتی را در
دستور کار قرار دهد ،گفت :ما باید مردم شریف اقلیم
کردستان عراق را خطاب و تفهیم کنیم که اگر مردم
به این طرح رأی مثبت بدهند؛ چه اتفاقاتی می افتد.
اگر راه های کردستان عراق با ایران بسته شود .یا اگر
پول نفت اقلیم کردستان توسط دولت مرکزی قطع
بشود ،چه اتفاقی برای این مردم می افتد».
▪اسداللهی :عدم استقالل کردستان با امنیت
ملی ما و کشورهای منطقه گره خورده است

مسعود اسداللهی دیگر کارشــناس منطقه که علت
پافشــاری بارزانــی بــر همــه پرســی را انگیــزه های
شــخصی او می داند تأکید مــی کند که این مســئله
چون با امنیت ملی ما و کشورهای منطقه گره خورده،
ممکن نیســت .او با اشــاره به فســاد فراگیر خاندان
بارزانــی و اتمــام مهلــت ریاســت او بــر اقلیــم ،اصل
برگزاری همه پرسی را نوعی ابزار برای امتیازگیری
از بغداد می داند و تأکید می کند کــه بارزانی در این
کار جدی نیســت .این اعتقاد او البتــه در گفته های

نماینده منطقه کردســتان عراق در تهــران هم دیده
می شــود؛ جایی که ناظم الدبــاغ با تاکید بــر این که
کردها ترجیح می دهند بخشی از عراق باشند ،گفت
که همه پرسی استقالل فقط یک تاکتیک مذاکراتی
برای اعمال فشــار بر بغداد اســت .به گزارش فارس
وی گفتُ :کردها ترجیح می دهند به عنوان بخشی
از عراق باقی بمانند.
▪این بار هم بارزانی بعد از امتیازگیری از بغداد
همه پرسی را به تأخیر خواهد انداخت

بــه گفتــه اســداللهی ،بارزانــی مــی خواهد با شــعار
همه پرســی اســتمرار حاکمیــت خــودش را تضمین
کنــد .ســرکوب آزادی هــا ،فســادهای اقتصــادی و
ســیطره خانواده او بر اقلیم موجب نارضایتی شــدید
در کردستان شده بنا بر این بارزانی باید بتواند با یک
موضوع حاشــیه ای اذهان را از این مســائل دور کند.
اســداللهی پیــش بینی کــرد که ایــن بار هــم بارزانی
بعــد از امتیازگیــری از بغداد همه پرســی را بــه تأخیر
خواهــد انداخــت .پیشــتر نیــز قرار بــود همه پرســی
مشــابهی در ســال  2014برگزار شــود که به تعویق
افتاد .اســداللهی همچنین ایــن مســئله را فرصــت
مجددی برای سازمان دهی داعش می داند و درباره
حمایــت عربســتان ،اردن و امــارات از موضــوع همه
پرســی تصریح می کند :به نظر می رســد این حمایت
ها به خاطر مخالفت با ایــران و تضعیف دولت مرکزی
عراق است و بعید است که تا آخر مسیر با بارزانی همراه
باشــند .در واقــع از بارزانی به عنــوان یک ابــزار علیه
جمهوری اسالمی استفاده می کنند .این کارشناس
مســائل بین المللی با اشــاره به محاصره بودن اقلیم
کردستان عراق بین 3کشور دیگر ،تأکید کرد که ایران
استقالل کردستان را به رســمیت نخواهد شناخت و
اینمسئلهبراییکاقلیمتازهاستقاللیافتهمشکالت
زیادی به وجود خواهد آورد ،ضمن این که موضع ایران
 ،هماهنگی با ترکیه ،سوریه و دولت بغداد خواهد بود و
یک رفتار تکروانه نخواهد بود.

حضور بارزانی در جشن روز ملی عربستان سعودی در یکی از هتلهای شهر اربیل

کارشناسان درگفت و گو با خراسان پیامدهای همه پرسی اقلیم کردستان عراق را بررسی کردند

بر پدید آمدن مشــکالت و چالش هــای جدید در این
منطقه دانســت و تأکیــد کرد :ایــن موضــوع به هیچ
وجه برای همسایگان عراق پذیرفتنی نبوده و حفظ
اســتقالل و یکپارچگــی عــراق به نفــع تمــام اقوام،
مذاهب و بخش های مختلف این سرزمین است.
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بررسی تأثیرات کودتای  15ژوئیه بر مناسبات ترکیه و ایران

کودتایی که یخ روابط تهران -آنکارا را آب کرد

کودتای  15ژوئیه  2016ترکیه هم در بعد داخلی و هم در بعد روابط خارجی آنکارا آثار
مثبت و منفی خود را در طول یک سال گذشته داشته اســت که یکی از مهم ترین ابعاد
آن تأثیر بر روابط دیپلماتیک تهران -آنکارا بود .جایی کــه حمایت ایران از رجب طیب
اردوغان در جریان کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه عالوه بر این که به بهبود روابط کمک
کرد باعث شد باوجود همه اختالف ها ،دو کشور برای توقف خصومت ها در سوریه طی
یک سال گذشــته پس از وقوع کودتا همکاری کنند؛ البته دامنه تأثیر کودتای 2016
ترکیه به حوزه های اقتصادی و حتی امنیتی هم رســید .به گزارش دیپلماســی ایرانی
«رحمان قهرمانپور» کارشــناس مســائل ترکیه دربــاره اهمیت موضع ایــران در قبال
کودتای ترکیه می گویــد« :محکومیت کودتای  15ژوئیه  2016ترکیه توســط تهران
دارای اهمیت دو سویه ای است؛ از یک سو در روندی مخالف و مغایر با برخی کشورهای
اروپایی و دولت های عربی منطقه خلیج فارس ،تهران به صراحت قبل از مشخص شدن
سرنوشت کودتا آن را محکوم کرد که باعث تغییر دیدگاه اردوغان نسبت به تهران شد.
این زمانی بود که اردوغان واشنگتن را دوست و متحد خود قلمداد می کرد .اوباما در یک
فضای غبارآلود و یک سیاست محتاطانه ،نه با کودتا همراهی کرد و نه با دولت اردوغان؛
البته نباید این مسئله را هم نادیده بگیریم که همه روابط ما با آنکارا به حد کامل و سطح
عالی خود بازنگشــت و حتی با رفتار ســازنده تهران هنوز هم آنــکارا در برخی از موارد
اختالفات و زاویه دید خود را با تهــران دارد .در منطق دیپلماتیک هم نمی توان انتظار
داشــت که با محکومیت کودتا و همراهی با دولت ترکیه بتوان تمــام اختالفات بین دو
کشور را حل شــده فرض و در ســایه آن آنکارا را متحد صد درصدی تهران قلمداد کرد.
ازسویدیگر،اینمحکومیتازجانبتهرانباعثناامیدیکشورهاییشدکهازاختالف
و تنش تهران -آنکارا سود می بردند ».وی تصریح کرد« :در یک نگاه کلی می توان این
گونه نتیجه گرفت که به یقین کودتــای 15ژوئیه و رفتار تهران در شــب واقعه تأثیراتی
مثبت بر روابط بین دو کشور گذاشت اما این تأثیر مثبت بیش از حد و در سطحی ایدهآل
نبود و هنوز آنکارا بر ســر برخی از مواضع ایران در بحران ســوریه ،برخی از مناقشــات
کردها و همچنین سایر تحوالت منطقه خاورمیانه با تهران اختالف نظر خود را دارد».
«قهرمانپور» درباره سیاست یک بام و دو هوا یا حتی یک بام و چند هوای ترکیه در قبال
ایران نیز معتقد است« :هیچ منطق پارادوکسیکالی وجود ندارد که در قالب سیاست یک
بام و دو هوا بتوان آن را تحلیل کرد .اساسا ارتباط دیپلماتیک تهران -آنکارا یک رابطه دو
خطی یا دو وجهی بوده که یک خط آن همکاری و خط دیگرش تقابل است؛ لذا در تحلیل
روابط دیپلماتیک این دو کشور هیچگاه نمی توان این دو خط را از هم جدا کرد اما این دو
خط تقابل -همکاری همزمان آنکارا و تهران در موازات اشتراکات ژئوپلتیک و اقتضائات
مشترک سیاسی خاورمیانه ،دو دولت را وادار به همکاری می کند و بسیار ساده اندیشانه
خواهد بود که ما به دنبال یک رابطه ایده آل و آرمانی بدون هیچ گونه تنشی با آنکارا یا هر
کشور دیگری باشیم ».وی اضافه کرد « :نکته بسیار مهمی که نباید فراموش کنیم مسئله
اتهام زنی مکرر سال های اخیر آنکارا مبنی بر حمایت از برخی گروه های مسلح کرد از
جانب تهران در ترکیه بوده؛ حال آن که آنکارا تقریبا تمام کشورهای جهان را به نحوی
در حمایت از گروه های مسلح کرد به ویژه پ ک ک و دخالت در امور ترکیه متهم کرده
است .در مقاطعی که تا امروز هم ادامه دارد ،حتی به مسئله سوریه هم تسری یافته است
و مسکو را به تسلیح کردها متهم می کند...حتی کشورهای اروپایی با محوریت برلین
از تیررس این اتهام زنــی های آنکارا در امان نبوده اند و اتفاقــا پس از کودتای  2016و
به ویژه دوران برگزاری همه پرسی  16آوریل این اتهام زنی به کشورهای اتحادیه اروپا
پررنگ تر هم شــد اما با شــکل گیری «پژاک» و «ی پ گ» اتهام زنی آنــکارا علیه تهران
درباره تسلیح و حمایت کردها اگرچه به طور کامل رفع نشد اما تا حدودی کمرنگ شد
زیرا برخی «پژاک» را شاخه «پ ک ک» در ایران و «ی پ گ» را شاخه دیگر آن در سوریه
میدانند؛ لذا پــس از کودتای  2016سرنوشــت این گروه ها به یــک نگرانی و دغدغه
مشترک روابط دیپلماتیک تهران و آنکارا بدل شده است».
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