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فارس «-بینالی ییلدیریم» درپاسخ به سؤالی درباره سفرهای مقامات نظامی ودیپلماتیک ایران وروسیه به آنکارا بدون جواب دادن صریح گفت :
ما در حال کار با ایران و روسیه برای تضمین صلح پایدار در سوریه هستیم .نخستوزیرترکیه تاکید کرد  :برای آینده سوریه و بازگشت مردم این
کشور به وطنشان  ،چیزی عادیتر ازاین وجود ندارد که ترکیه به راهحلهایی کمک کند که باید از نزدیک آن ها را دنبال کند.

نخست وزیر ترکیه :در حال کار با ایران و روسیه
برای تضمین صلح پایدار در سوریه هستیم

گفت و گو با سرلشکر باقری ،سردار پاکپور و دکتر رحیم پور درباره نتایج مذاکرات ترکیه

میزگرد تحوالت منطقه در ارتفاع 36هزارپا
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خبرنگار و نماینده صدا وسیما در ترکیه

سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
به ترکیه که نخســتین سفر در عالی ترین ســطح از یک مقام
نظامی پس از انقالب اسالمی بود ،هفته گذشته کانون توجه
رســانه ها و تحلیل گران شــد.این ســفر به دعوت «خلوصی
آکار» رئیس ستاد کل ارتش ترکیه از سرلشکر باقری انجام
شد و او طی سه روز با عالی ترین مقامات سیاسی ،نظامی و
امنیتی ترکیه دیدار و درباره آخرین تحوالت دوجانبه ومنطقه
ای گفت وگو کــرد .این ســفر در پایان نیز از ســوی مقامات
هر دو کشور نتایج بســیار مثبت داشــت و موفق ارزیابی شد
و برای آن می تــوان ویژگی هایی برشــمرد ،ویژگی اول این
سفر  ،زمان آن است چون زمانی انجام شد که منطقه چالش
های جــدی و تعییــن کننــده ای دارد و کامال در یــک نقطه
عطف تاریخی و در حال گذار است ،از جمله تحوالت سوریه
که دارای سرنوشت روشنی نیســت و به رغم آن که جریانات
تکفیری شکست های پی در پی را متحمل شدند اما همچنان
حضور دارند ،از سوی دیگر عراق در شرایطی بسیار حساس
به سر می برد و بحران قطر و یمن هم ادامه دارد که همه این
ها نشانه حساسیت و ویژگی زمانی این سفربود.
▪همزمانی سفر با تهدیدهای تجزیه طلبانه در منطقه

این همزمانی با تحوالت منطقه قابل توجه است .در حالی
که تحرکات تهدیدکننــده و تجزیه طلبانه ای همچون همه
پرسی اقلیم کردستان عراق در حال ظهور است ،این سفر
می تواند بر روند تجزیه ای که آغاز شــده اســت اثربگذارد؛
موضوعی که در صورت تحقق تابع قاعده دومینو است یعنی
از هرجا شروع شود به ترکیه و ایران ختم خواهد شد .ترکیه
که آبستن بیشترین حوادث است ،بیشترین ضرر را خواهد
کرد .البته تغییر ژئوپلیتیک در منطقه می تواند برای همه
کشورهای منطقه به نوعی پیامدهای منفی داشته باشد.
▪مالقات های  2بازیگر و قدرت تعیین کننده

ویژگی دوم ســفر ،ســطح مالقات های دو بازیگــر و قدرت
تعییــن کننــده خاورمیانه بــود چــرا کــه ایــران و ترکیه در
کنــار عربســتان و حتــی رژیــم صهیونیســتی در حقیقــت
بازیگران اصلی تحوالت منطقه محســوب می شــوند .پس
از پیروزی انقالب اســامی دیدارهایی در این ســطح بین

نیروهای مســلح دو کشــوراصال وجود نداشــت  .به همین
دلیل حساســیت دیگری وجود دارد که بعــد از حدود 40
ســال در چنین ســطحی دیدار صورت می گیرد  .به همین
دلیل این سفر و مالقات ها در ابعاد مختلف می تواند بسیار
مهــم ارزیابی شــود و چنان چــه توافق های صــورت گرفته
عملیاتی شود قطعا شــرایط متفاوتی در مقایسه با گذشته
خواهیم داشت.

کرد :ایران قبال بــرای حل معضل عراق و ســوریه به منظور
تعامل با ترکیه خیلی تالش کرد اما متاســفانه به دلیل فتنه
گری برخــی ها ترکیــه فکر کــرد می توانــد بــدون تعامل با
ایران مشکل را حل کند ولی به مرور زمان ترکیه متوجه این
مطلب شد که این ایران است که در سوریه و عراق حرف اول
را میزند ؛ البته ترکیه نگران مرزهای خودش است زیرا به
عنوان مثال اوضاع در ادلب به گونه ای است که ممکن است
یک میلیون سوری به ترکیه سرازیر شوند و ترکیه هم ظرفیت
پذیرش این تعداد را ندارد .آنــکارا متوجه حضور آمریکایی
ها و تجهیــز عناصری که به نوعی دشــمن ترکیه محســوب
میشوند ،شده است چون همانگونه که می دانید آمریکایی
ها نزدیک بــه  100کامیون ســاح به نیروهــای کردی در
سوریه داده اند و این موضوع موجب نگرانی آنکارا شده است
که مبادا روزی این سالح ها وارد ترکیه و به سوی آن ها گرفته
شود و به نوعی آن ها را در تله آفساید گرفتار کند.

▪همزمانی با مذاکرات آستانه

از ویژگی های دیگر این سفر ،همزمانی با مذاکرات آستانه
است که بامشارکت روسیه و ترکیه ادامه دارد و به نظر این
سفر می تواند مذاکرات آستانه را تقویت کند .
▪هشدار به عربستان

همچنین این سفر هشداری به عربستان بود ،عربستانی که
همچنان با تداوم تهاجم به یمن دچار توهم قدرت در منطقه
شده و توافق بر ســر افزایش همکاری های ایران با ترکیه در
کنار ناکامی عربستان در فشــار به قطر آن را در گوشه رینگ
منطقه قرار داده اســت.اگر به ســال پیش برگردیــم ترکیه و
عربستاندرسوریهموضعیمتحدداشتند.حاالشکافیمیان
عربســتان و ترکیه به عنوان دو بازیگر منطقه و مهم تر از همه
شــکافی بین ترکیه و جهان عرب در حال شکل گیری است.
پس با این سفر تحولی اساســی در رویارویی های منطقهای
اتفــاق خواهد افتاد و پازل عربســتان در مقایســه با گذشــته
ضعیف تر خواهد شد  .شاید ایران و ترکیه نخواهند هشداری
به عربستان بدهند ولی به صورت طبیعی عربستان می تواند
از این فضای جدید به نوعی این هشدار را دریافت کند.
▪میزگردی در ارتفاع  36هزارپایی

باالخره یکی از مهم تریــن و اثرگذارترین ســفرهای عالی
ترین مقام نظامی ایران پایان یافت و فرصتی پیش آمد تا در
مسیر برگشت و در هواپیما به تحلیل آن بپردازم .با رئیس
ســتاد کل نیروهای مســلح ،فرمانده نیروی زمینی ســپاه
و معاون آســیا و اقیانوســیه وزارت امور خارجــه میزگردی
صمیمی تشکیل دادم.
▪سرلشکر بــاقــری :ایـــران و ترکیه هــم نظرند کــه
همه پرسی کردستان عراق نباید اتفاق بیفتد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاســخ به این سوال که
مهم ترین ویژگی این ســفر که در منطقه می تواند بر روابط
دو کشور تاثیر بگذارد چیست ،گفت :به طور خاص درباره
عراقیکیازمهمترینمسئلههاییکهاینروزهاباآنمواجه

هستیم همین احتمال برگزاری همه پرسی در کردستان
عراق اســت که در این زمینه صحبت کردیم .دو کشــور هم
نظر بودند که اگر این اتفــاق بیفتد آغاز یک دوره طوالنی از
درگیری و آتش در عراق خواهد بود و آثــار آن ایران و ترکیه
را تحت تاثیر قرار خواهد داد .در این باره نتیجه قطعی این
است که حتما دو کشور با این موضوع مخالف هستند و این
امر نباید اتفاق بیفتد .زیرا آغاز یک فرایند غلط خواهد بود.
▪جزیره مستقل کردستان چه از طریق زمینی چه از
طریق هوایی امکان ادامه حیات نخواهد داشت

از سرلشکر باقری پرســیدم اگر این اتفاق رخ دهد واکنش
ایران چه خواهد بود؟ او تاکید کرد :مسئله مربوط به داخل
عراق است و قاعدتا ما به طور فیزیکی امکان ورود به کشور
دیگری را نداریــم ،اما نکته ای که وجود دارد این اســت که
کردها باید بدانند در جزیره ای قرار دارند که در اطراف آن
کشورهای عراق ،ترکیه ،ایران و سوریه با این همه پرسی و به
اصطالحرسیدنبهاستقاللمخالفهستندوچنینجزیره
ای راه به جایی نخواهد داشــت ،یعنی چه از طریق زمینی
چه از طریق هوایی امکان ادامه حیات نخواهد داشت .این
یک فرایند از پیش شکست خورده است .این تفاهم نظری
است که به طور قطعی میان ایران و ترکیه و در سایر جلسات
با عراق و سوریه رخ داده است و این اتفاق نظر وجود دارد.
سردار باقری در ادامه گفت :مسئله دیگری هم که در عراق
وجود دارد ،مسئله اقدامات الحشد الشعبی برای کمک به
ارتش عراق جهت تصرف تلعفر است و برخی نگرانی ها در

بین دوستان ترکیه وجود داشت که آیا مسائل قومی مربوط
به ترکمن ها موجب مشــکالتی نخواهد شد که ما نیز برای
آنان توضیح دادیم که الحشدالشعبی یک تشکیالت قانونی
و بسیج مردمی قانونی در عراق است و به خواست مرجعیت
به کمک ارتش آمــده و این مســئله در مجلس عــراق نیز به
تصویب رسیده اســت .از ســوی دیگر از همه اقوام از جمله
ترکمنهادرالحشدالشعبیعضویتدارندوازهمهمذاهب
از جمله اهل ســنت نیز در آن حضــور دارند و بــه هیچ وجه
حضور الحشدالشعبی در پاک سازی و تصرف یک سرزمین
از دست داعش به معنای ورود به جریان های قومی و تغییر
بافت قومی یا مذهبی مناطق نیست.
▪سردار پاکپور :آمریکا و غرب ترکیه را در تله آفساید
گرفتار کردند

ســردار محمد پاکپــور فرمانده نیــروی زمینی ســپاه که آن
سوی میز نشســته بود ،گفت :دوســتان ما در ترکیه متوجه
خأل همکاری های نظامی – دفاعی میان دو کشور شده اند
و به این موضوع پی برده اند که برای پر کردن این خأل نباید
وقت تلف شــود .فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره سوریه
هم گفت  :ترکیه به این نتیجه رسیده که به جای کشورهای
اســتکباری از قبیل آمریکا برای حل مسئله ســوریه وحتی
عراق ملزم به تعامل با ایران اســت زیرا نگاه این کشورها به
منطقه از دیدگاه منافع شان است نه از زاویه ثبات و آرامش؛
به این رویکرد می تــوان از اظهارات اخیر و مطالب منتشــر
شده در رسانه های این کشورپی برد  .سردار پاکپور تصریح

...
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سفری مهم در برهه ای حساس

سرلشکر باقری :جزیره مستقل کردستان چه زمینی چه هوایی امکان ادامه حیات نخواهد داشت
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▪خط و نشان وزارت خارجه درباره بحران آفرینی جدید
در منطقه

مسئله همه پرسی در اقلیم کردستان محور این میز گرد بود
به طوری که معاون آسیا و اقیانوسیه هم گفت :اجازه ایجاد
بحران جدیدی را نه به آمریکا نه رژیم صهیونیستی نه سایر
قدرت های اســتعمار گرنخواهیــم داد  .ابراهیــم رحیم پور
معاون آســیا و اقیانوســیه وزارت امور خارجه گفت :بیش از
ده جنگ و بحران در منطقه و اطراف دو کشور ایران و ترکیه
وجــود دارد و ما اجازه ایجــاد بحران جدیــدی از جمله همه
پرســی در اقلیم کردســتان عراق را نخواهیم داد.او اضافه
کرد:ماباهمینلحنبادوستانخودماندراقلیمکردستان
صحبت کردیم و ادامه خواهیم داد و ترکیه هم خوشبختانه
همین نظر را دارد و از این نظر این سفر در موقعیت ویژه ای
انجام شــد.دکتر رحیم پور ادامه داد :هر آن چه از این ســفر
انتظار داشــتیم محقق شــد و فکر می کنیم طرف ترک هم
از این سفر راضی و خشــنود است و همکاری های مشترک
ایران و ترکیه را علیه هیچ کشوری نمی داند .وی خطاب به
کشورهاییکهاینسفرراارزیابیمیکنند،گفت:آنهاباید
نگاهشان واقع بینانه باشد چون اگر وضعیتی که در منطقه
وجود دارد مهار نشود بحران های جدیدی ر اایجاد خواهد
کرد و از جمله این بحران ها همه پرسی در اقلیم کردستان
است .باکمکردنارتفاعهواپیمادرآسمانتهرانمیزگردما
هم به پایان رسید .اما آن چه همچنان در اوج می ماند اقتدار
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از قدرت های منطقه
ای اســت که با این ســفر این قدرت نه تنها به رخ فرا منطقه
کشیده شد بلکه تلنگری هم به غرب و ناتو بود.

در شرایطی که طیف بارزانی و احزاب همراه وی همچنان
به برگزاری همه پرســی  25ســپتامبر اصرار دارند ایران
و ترکیــه بــه عنــوان دو کشــور همســایه عــراق در صورت
تحقق این امر در حــوزه امنیت ملی خود بــا چالش هایی
مواجه خواهند شــد ،بر همین اســاس وجــود هماهنگی
تهران – آنــکارا در این برهه ،ضروری و با ســفر عالی ترین
مقــام نظامی ایــران یعنی سرلشــکر باقری رئیس ســتاد
کل نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران به ترکیه و
موضع گیری صریح در قبال تجزیه عــراق تا حدی محقق
شده است.وابســتگی اقلیم کردســتان عراق به دو کشور
ایــران و ترکیــه در عین مخالفــت هــای اصولی بغــداد با
موضوع همه پرســی و انباشت مشــکالت الینحل با اربیل
به گونه ای اســت کــه ماه هاســت رســانه های کــردی به
موضوع فشارهای احتمالی این دو کشور و موافق نبودن
ســردمداران ُکرد بــا تعویق و برگــزار نکردن همه پرســی
پرداخته اند .احتمال انسداد گذرگاه های مرزی دو کشور
به روی اقلیم کردستان یکی از موضوعاتی بوده که مدام از
سوی رســانه های کردی تجزیه و تحلیل شده و جو روانی
خاصی را بر بازارهای اقلیم غالب ســاخته است .نگرانی
ها از احتمــال کمبود مواد غذایــی و ضروری بــه گونه ای
بود که مســئوالن حکومت اقلیم را به تکاپو انداخت تا این
گونه وانمود کنند ایران و ترکیــه به دلیل منافع اقتصادی
ناشی از مراودات تجاری با اقلیم حتی در صورت برگزاری
همه پرسی و تحقق ایده جدایی از عراق ،به چنین روابطی
تداوم خواهند بخشید.اما سفر سرلشــکر باقری به ترکیه
چنان بــر جامعــه سیاســی – رســانه ای اقلیم کردســتان
تاثیرگذار بوده اســت که کمتر رســانه ای در شمال عراق
پیدا می شــود در مدت این ســفر بــه اخبــار و تحلیل های
مربوط به آن بی توجه بوده باشــد .شماری دیگر از تحلیل
گران ُکرد بر این عقیده بودند که محدودکردن این ســفر
به موضوع همه پرسی کاری اشتباه اســت و ایران و ترکیه
به رغم اختــاف دیدگاهــی کــه در بعضــی از موضوعات
منطقه ای به ویژه ســوریه دارند اینک درباره تهدیدهایی
از نوع کردی در منطقه به نوعی اتحاد دوباره رســیده اند.
به هر حال ،این ســفر پس از اعــام حمایت نخســت وزیر
رژیم صهیونیستی از تجزیه عراق و تشکیل دولت مستقل
کردســتان و درخواســت هایی از ســوی جامعــه یهودیان
با هدف بازســازی روابط کــردی – یهــودی ،اهمیت فوق
العاده ای داشــت ،ســفری که در برهه ای حســاس نشان
داد جمهوری اسالمی ایران با وجود داشتن روابط حسنه
و دیرینه با کردهای عراقی در مراحل پیش و پس از سقوط
رژیم بعثی صدام ،در حوزه امنیت ملی خود اجازه عبور از
خط قرمزها را نخواهد داد.
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