


مجموعه گزارش های راهبردی



بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر انقالب؟دم؟در رسانه های غربی
12 مهر 1396



کاری از اندیشکده راهبردی تبیین


www.Tabyincenter.ir   : وبسایت اندیشکده


نشانی : تهران، خیابان پاسداران،  چهارراه فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، پالک 32



کد پستی : 1957664734


تلفن : 26153329


نمابر : 26153239

www.Tabyincenter.ir
www.Tabyincenter.ir


 

فهرست
خالصه مدیریتی /2

رویترز/5

عاروتص ِشوه/8

نیویورک تایمز /10

دیلی میل/11

یو اس نیوز/13

تایمز رژیم صهیونیستی/14

شین هوا /16

ای بی سی نیوز /19

بی بی سی فارسی /21

رادیو فردا/24

رادیو زمانه /28

یورونیوز فارسی/31

دویچه وله فارسی/34

جهت سهولت در دسترسی به مطالب می توانید روی هر عنوان کلیک کنید



اندیشکده راهبردی تبیین / 2

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

خالصه مدیریتی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
رئیس  اردوغان  طیب  رجب  آقای  دیدار  در  اسالمی 
کید بر لزوم افزایش  جمهوری ترکیه و هیأت همراه، با تأ
کشور،  توافق و همکاری  همکاری های اقتصادی دو 
بسیار  را  اسالم  دنیای  مهم  مسائل  در  ترکیه  و  ایران 
مهم و اثرگذار خواندند و با اشاره به منافع آمریکا و رژیم 
صهیونیستی از برگزاری همه پرسی در منطقه کردستان 
عراق، خاطرنشان کردند: آمریکا و قدرت های خارجی، 
غیرقابل اعتماد و به دنبال ایجاد یک »اسرائیل جدید« 

در منطقه هستند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مشکالت 
جدی در جهان اسالم از شرق آسیا و میانمار تا شمال 
گر ایران و ترکیه  آفریقا، گفتند: در مقابل این مشکالت، ا
در مسئله ای به توافق دست پیدا کنند، آن توافق قطعًا 

http://telegram.me/tabyincenter


3/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

محقق خواهد شد و نفع آن به هر دو کشور و به دنیای 
اسالم خواهد رسید.

در  همه پرسی  برگزاری  ادامه،  در  ایشان 
کردستان عراق را خیانت به منطقه و موجب تهدید 
آینده ی آن، خواندند و با اشاره به عوارض درازمدت 
کید کردند: ایران و ترکیه  این اقدام برای همسایگان، تأ
باید در مقابله با این حادثه، هر اقدام ممکن را انجام 
دهند و دولت عراق نیز باید در این قضیه به صورت 

جدی، تصمیم گیری و اقدام کند.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالش دشمنان 
برای مشغول سازی ایران و ترکیه و دور کردن دو کشور 
از مسائل مهم منطقه، افزودند: قدرت های خارجی و 
به ویژه رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد یک »اسرائیل 
برای  وسیله ای  آوردن  به وجود  و  منطقه  در  جدید« 

اختالف و نزاع هستند.

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رسانه های غربی انگلیسی و فارسی زبان این 
گسترده پوشش داده و بر محورهای  دیدار را به طور 
»اقدامات الزم در مقابله با جدایی طلبی« و »تشکیل 
اسرائیل جدید در منطقه« در بیانات رهبر معظم انقالب 
تاکید کرده اند. همچنین خبرگزاری شین هوای چین 
در گزارشی به طور مفصل به این رویداد پرداخته است.

در ادامه، بازتاب این دیدار در رسانه های غربی 
ارائه خواهد شد: 

http://telegram.me/tabyincenter


5/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رویترز :

)آیــت اهلل( خامنــه ای: ایــران و ترکیــه بایــد در مقابــل 

کننــد کردســتان اقــدام  جدایــی طلبــی 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

به نقل از تلویزیون ایران )آیت اهلل( خامنه ای 
در مالقات با رجب طیب اردوغان گفت : ایران و ترکیه 
کردستان جلوگیری  باید از استقالل عراق در منطقه 

کنند.

)آیت اهلل( خامنه ای گفت: »ایران و ترکیه باید 
در مقابله با این حادثه، هر اقدام ممکن را انجام دهند 
و دولت عراق نیز باید در این قضیه به صورت جدی، 

تصمیم گیری و اقدام کند.«

» برگزاری همه پرسی در کردستان عراق خیانت 
به منطقه و موجب تهدید آینده ی آن است.«

اصلی  »دشمن  آمریکا  ای  خامنه  اهلل(  )آیت 
ایران« را به ایجاد یک اسرائیل جدید در غرب آسیا با 

حمایت از همه پرسی کردستان متهم کرد.

رژیم  اخیر  حوادث  »از  افزود:  ایران  رهبر 

http://telegram.me/tabyincenter


7/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

سود  آمریکایی ها  آن،  از  بعد  و  صهیونیستی 
می برند.......آمریکا و قدرت های خارجی، غیرقابل 
اعتماد و به دنبال ایجاد یک »اسرائیل جدید« در منطقه 

هستند.«

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-
iran-turkey/khamenei-says-iran-turkey-must-act-
against-kurdish-secession-tv-idUSKBN1C91YW

http://telegram.me/tabyincenter
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iran-turkey/khamenei-says-iran-turkey-must-act-against-kurdish-secession-tv-idUSKBN1C91YW
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iran-turkey/khamenei-says-iran-turkey-must-act-against-kurdish-secession-tv-idUSKBN1C91YW
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iran-turkey/khamenei-says-iran-turkey-must-act-against-kurdish-secession-tv-idUSKBN1C91YW
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

عاروتص ِشوه

)آیــت اهلل( خامنــه ای: آمریــکا و اســرائیل بدنبــال 

ایجــاد »اســرائیل جدیــد« هســتند

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

بازنشر  را  رویترز  گزارش   ARUTZ SHEVA
داده است.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.
aspx/236364

http://telegram.me/tabyincenter
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/236364
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/236364
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

نیویورک تایمز 

)آیــت اهلل( خامنــه ای : ایــران و ترکیه باید در مقابله 

بــا جدایی طلبی کردســتان اقدام کنند.

داده  بازنشر  را  رویترز  گزارش  تایمز  نیویورک 
است.

https://www.nytimes.com/reuters/2017/10/04/
world/middleeast/04reuters-mideast-crisis-iran-
khamenei.html

http://telegram.me/tabyincenter
https://www.nytimes.com/reuters/2017/10/04/world/middleeast/04reuters-mideast-crisis-iran-khamenei.html
https://www.nytimes.com/reuters/2017/10/04/world/middleeast/04reuters-mideast-crisis-iran-khamenei.html
https://www.nytimes.com/reuters/2017/10/04/world/middleeast/04reuters-mideast-crisis-iran-khamenei.html


11/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دیلی میل:

 )آیــت اهلل( خامنــه ای: ایــران و ترکیــه بایــد در مقابــل 

کننــد کردســتان اقــدام  جدایــی طلبــی 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دیلی میل گزارش رویترز را باز نشر داده است.
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/
article-4949392/Khamenei-says-Iran-Turkey-
measures-against-Kurdish-secession--TV.html

http://telegram.me/tabyincenter
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-4949392/Khamenei-says-Iran-Turkey-measures-against-Kurdish-secession--TV.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-4949392/Khamenei-says-Iran-Turkey-measures-against-Kurdish-secession--TV.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-4949392/Khamenei-says-Iran-Turkey-measures-against-Kurdish-secession--TV.html
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

یو اس نیوز:

 )آیــت اهلل( خامنــه ای : ایــران و ترکیــه بایــد در مقابلــه بــا 

همــه پرســی کردســتان اقــدام کنند

کرده  گزارش رویترز را بازنشر  گزاری  این خبر   
است.

h t t p s : / / w w w. u s n e w s . c o m / n e w s / w o r l d /
articles/2017-10-04/khamenei-says-iran-turkey-
must-take-measures-against-kurdish-secession-tv

http://telegram.me/tabyincenter
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-10-04/khamenei-says-iran-turkey-must-take-measures-against-kurdish-secession-tv
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-10-04/khamenei-says-iran-turkey-must-take-measures-against-kurdish-secession-tv
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-10-04/khamenei-says-iran-turkey-must-take-measures-against-kurdish-secession-tv
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

تایمز رژیم صهیونیستی: 

)آیــت اهلل( خامنــه ای گفــت: آمریــکا بدنبــال ایجــاد یک 

اســرائیل جدید در منطقه اســت

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رهبر ایران، آیت اهلل علی خامنه ای گفت ایاالت 
متحده و اسرائیل تنها کشورهایی هستند که از رفراندوم 
اخیر در منطقه کردستان بهره مند شده اند و واشنگتن 
یک  “ایجاد  خواهند  می  غربی  های  قدرت  دیگر  و 

اسرائیل جدید” در غرب آسیا ایجاد کنند.

اخیر  حوادث  »از  افزودند:  ایران  رهبر 
سود  آمریکایی ها  آن،  از  بعد  و  صهیونیستی  رژیم 
می برند.......آمریکا و قدرت های خارجی، غیرقابل 
اعتماد و به دنبال ایجاد یک »اسرائیل جدید« در منطقه 
هستند.ایران و ترکیه باید در مقابله با این حادثه، هر 
اقدام ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز باید در 
این قضیه به صورت جدی، تصمیم گیری و اقدام کند. 
کل  کردستان عراق خیانت به  برگزاری همه پرسی در 

منطقه است.«
https://www.timesofisrael.com/us-seeks-new-
israel-in-region-khamenei-says-of-iraq-kurd-
referendum/

http://telegram.me/tabyincenter
https://www.timesofisrael.com/us-seeks-new-israel-in-region-khamenei-says-of-iraq-kurd-referendum/
https://www.timesofisrael.com/us-seeks-new-israel-in-region-khamenei-says-of-iraq-kurd-referendum/
https://www.timesofisrael.com/us-seeks-new-israel-in-region-khamenei-says-of-iraq-kurd-referendum/
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

شین هوا: 

ایــران و ترکیــه بــرای تقویــت روابــط خــود را در برابــر 

چالــش هــای مشــترک هــم نظــر هســتند

رهبران ایران و ترکیه بحث هایی را برای تقویت 
همکاری جامع در برابر چالش های مشترک داشتند.

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، در دیدار 
گفت  ترکیه  جمهور  رییس  اردوغان،  طیب  رجب  با 
و  آنکارا  نفع  به  ترکیه  و  ایران  همکاری  افزایش  که 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

تهران خواهد بود. وی همچنین خواستار همگرایی 
ایاالت متحده و رژیم  برابر تهدیدات  کشور در  هر دو 
در  کردها  استقالل  پرسی  همه  درمورد  صهیونیستی 

عراق شد.

و  »آمریکا  گفت:  ای  خامنه  اهلل(  )آیت 
قدرت های خارجی، غیرقابل اعتماد و به دنبال ایجاد 

یک »اسرائیل جدید« در منطقه هستند.«

آنکارا بسیار مهم و در  وی همکاری تهران و 
جهت منافع هر دو کشور و جهان اسالم دانست.

عوارض  به  اشاره  با  ای  خامنه  اهلل(  )آیت 
برگزاری  همسایگان،  برای  اقدام  این  درازمدت 
کردستان عراق را خیانت به منطقه و  همه پرسی در 

موجب تهدید آینده ی آن خواند. 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

کرد که دشمنان در تالش برای  او خاطر نشان 
از  کشور  کردن دو  ترکیه و دور  و  ایران  مشغول سازی 
مسائل مهم منطقه ای هستند. )آیت اهلل( خامنه ای 
همچنین خواستار افزایش همکاری های اقتصادی 
که سطح فعلی تجارت و  کشور شد و بیان داشت  دو 
معامالت اقتصادی برای دو همسایه رضایت بخش 

نیست.

http:/ /news.xinhuanet.com/english/2017-
10/05/c_136659180.htm

http://telegram.me/tabyincenter
http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/05/c_136659180.htm
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19/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ای بی سی نیوز: 

کــردی«  رهبــران ایــران و ترکیــه بــه مقابله با »کشــور 

کردند کیــد  تا

به نقل از آسوشیتدپرس- آیت اهلل خامنه ای 
رهبر ایران اظهار داشت: »آمریکا و قدرت های خارجی، 
منطقه  در  جدید«  »اسرائیل  یک  ایجاد  به دنبال 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

هستند.«

رهبر ایران همه پرسی کردستان را یک خیانت 
برشمرد و اظهار داشت که سه کشور عراق، ایران و ترکیه 

باید به آن پاسخ دهند.
http://abcnews.go.com/International/wireStory/
turkeys-erdogan-iran-amid-tensions-iraqi-kurd-
vote-50271521

http://telegram.me/tabyincenter
http://abcnews.go.com/International/wireStory/turkeys-erdogan-iran-amid-tensions-iraqi-kurd-vote-50271521
http://abcnews.go.com/International/wireStory/turkeys-erdogan-iran-amid-tensions-iraqi-kurd-vote-50271521
http://abcnews.go.com/International/wireStory/turkeys-erdogan-iran-amid-tensions-iraqi-kurd-vote-50271521


21/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

بی بی سی فارسی 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران چهارشنبه 
اردوغان،  طیب  رجب  با  دیدار  در  کتبر(  ا  4( مهر   12
کردستان عراق را  رئیس جمهور ترکیه همه پرسی در 
»خیانت به منطقه و موجب تهدید آینده آن« خوانده 

است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر ایران، 
آیت اهلل خامنه ای همچنین گفته است: »ایران و ترکیه 
باید در مقابله با این حادثه، هر اقدام ممکن را انجام 
دهند و دولت عراق نیز باید در این قضیه به صورت 

جدی، تصمیم گیری و اقدام کند.«

گفته است: »آمریکا و قدرت های  او همچنین 
خارجی، غیرقابل اعتماد و به دنبال ایجاد یک اسرائیل 

جدید در منطقه هستند.«

آیت اهلل خامنه ای در این دیدار گفت: »متأسفانه 
همکاری های  سطح  فراوان،  ظرفیت های  وجود  با 

http://telegram.me/tabyincenter


23/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

اقتصادی در چند سال اخیر هیچ پیشرفتی نکرده و باید 
در این خصوص، بیش از پیش تالش و فعالیت کرد.«

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رادیو فردا

با  دیدار  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر 
رییس جمهوری ترکیه، برگزاری همه پرسی استقالل در 
کردستان عراق را هدف انتقادات شدید خود قرار داد و 

http://telegram.me/tabyincenter


25/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

آن را »خیانت به منطقه« خواند.

روز  خامنه ای  علی  آیت اهلل  خبری  پایگاه 
گفت وگوی وی با رجب  گزارشی از  چهارشنبه 12 مهر 
از  حاکی  که  کرد  منتشر  تهران  در  اردوغان  طیب 
همسویی ایران و ترکیه برای مقابله با استقالل احتمالی 

کردستان عراق است.

بر اساس این گزارش، آیت اهلل خامنه ای تاکید 
کرده که برگزاری همه پرسی استقالل در کردستان عراق 
»خیانت به منطقه و موجب تهدید آینده آن« است که 
»عوارضی درازمدت« برای کشورهای همسایه خواهد 

داشت.

ایران  همفکری«  و  »همکاری  خواستار  وی 
و  سیاسی  جدی  و  واحد  »تصمیم های  و  ترکیه  و 
استقالل  با  مقابله  برای  کشور  دو  این  اقتصادی« 
گفته است: »ایران و ترکیه در  کردستان عراق شده و 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

مقابله با این حادثه باید هر اقدام ممکن را انجام دهند 
و دولت عراق نیز باید در این قضیه به صورت جدی، 

تصمیم گیری و اقدام کند«.

کشور  احتمالی  تشکیل  خامنه ای  آیت اهلل 
»اسرائیل  معنای ظهور یک  به  را  کردستان  مستقل 
جدید« در منطقه دانست و نسبت به تحقق این امر 

هشدار داد.

او اظهار داشت: »از حوادث اخیر در درجه اول 
رژیم صهیونیستی و بعد از آن، آمریکایی ها سود می برند. 
به  صهیونیستی  رژیم  به ویژه  و  خارجی  قدرت های 
 دنبال ایجاد یک اسرائیل جدید در منطقه و به وجود 

آوردن وسیله ای برای اختالف و نزاع هستند«.

به گفته وی، »نگاه آمریکا و دولت های اروپایی 
کاماًل متفاوت  ترکیه  و  ایران  نگاه  با  این موضوع  به 
است و آمریکا مایل است که همواره یک عامل ایذایی 
علیه ایران و ترکیه در اختیار داشته باشد، بنابراین به 

http://telegram.me/tabyincenter


27/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

هیچ وجه  به  آنها  مواضع  و  اروپایی ها  و  آمریکایی ها 
نمی توان اعتماد کرد«.

https://www.radiofarda.com/a/iran-khamenei-
kurdistan-referendum/28774067.html

http://telegram.me/tabyincenter
https://www.radiofarda.com/a/iran-khamenei-kurdistan-referendum/28774067.html
https://www.radiofarda.com/a/iran-khamenei-kurdistan-referendum/28774067.html
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رادیو زمانه 

http://telegram.me/tabyincenter


29/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  اهلل(  )آیت 
کتبر( در دیدار با رجب  اسالمی چهارشنبه 12 مهر )4 ا
در  همه پرسی  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان،  طیب 
کردستان عراق را »خیانت به منطقه و موجب تهدید 
آینده آن« خواند. او از اردوغان خواست که در هماهنگی 
با ایران »همکاری، همفکری و تصمیم های واحد و 
جدی سیاسی و اقتصادی« علیه اقلیم کردستان انجام 

شود.

گزارشی  پایگاه خبری رهبر جمهوری اسالمی 
که )آیت اهلل( خامنه ای و اردوغان به یکدیگر  از آنچه 

گفتند منتشر کرده است: 

آنچه که )آیت اهلل( خامنه ای گفت:

 آمریکا و قدرت های خارجی، غیرقابل اعتماد و 
به دنبال ایجاد یک »اسرائیل جدید« در منطقه هستند.

http://telegram.me/tabyincenter


اندیشکده راهبردی تبیین / 30

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ایران و ترکیه باید در مقابله با این حادثه، هر 
اقدام ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز باید در این 

قضیه به صورت جدی، تصمیم گیری و اقدام کند.

و  واحد  تصمیم های  و  همفکری  همکاری، 
جدی سیاسی و اقتصادی« از سوی ایران و ترکیه در 
مقابله با این قضیه را بسیار مهم است. نگاه آمریکا و 
دولت های اروپایی به این موضوع با نگاه ایران و ترکیه 
کاماًل متفاوت است و آمریکا مایل است که همواره یک 
عامل ایذایی علیه ایران و ترکیه در اختیار داشته باشد، 
آن ها  مواضع  و  اروپایی ها  و  آمریکایی ها  به  بنابراین 

به هیچ وجه نمی توان اعتماد کرد.
https://www.radiozamaneh.com/361926

http://telegram.me/tabyincenter
https://www.radiozamaneh.com/361926


31/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

یورونیوز فارسی

)آیت اهلل( علی خامنه ای، رهبر ایران در دیدار 
کردستان عراق را  با رئیس جمهوری ترکیه، استقالل 
تالش قدرتهای خارجی در ایجاد یک »اسرائیل جدید« 

در منطقه برای ایجاد اختالف و جنگ خواند.

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

کشورهای  انگیزه  نیز  اردوغان  طیب  رجب 
در  تجزیه  را  فرانسه  و  صهیونیستی  رژیم  آمریکا، 
خاورمیانه و بهره برداری به نفع خود دانست و گفت که 

آنها همین نقشه را برای سوریه هم در سر دارند.

در این دیدار که با حضور حسن روحانی، رئیس 
جمهوری ایران صورت گرفت، رهبر ایران با خیانت آمیز 
خواندن بحث استقالل اقلیم کردستان در حق منطقه 
خواستار تصمیم قاطع و جدی دولت عراق شد و اعالم 
که دولتهای ایران و ترکیه نیز باید هرگونه اقدام  کرد 

ممکن را برای مقابله با آن انجام دهند.

آقای خامنه ای گفت: »نگاه آمریکا و دولتهای 
اروپایی به موضوع با نگاه ایران و ترکیه کاماًل متفاوت 
است و آمریکا مایل است که همواره یک عامل ایذایی 
علیه ایران و ترکیه در اختیار داشته باشد، بنابراین به 
آنها به هیچ  وجه  اروپایی ها و مواضع  آمریکایی ها و 

http://telegram.me/tabyincenter


33/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

نمی توان اعتماد کرد.«

آقای خامنه ای با اشاره به نشست آستانه و 
کرات صلح سوریه  همکاری ایران و ترکیه در این مذا
گفت: »البته مساله داعش و تکفیریها به این شکل 
پایان نخواهد یافت و حل این مساله نیازمند برنامه 

بلند مدت و واقعی است.«
http://fa.euronews.com/2017/10/04/khamenei-
condemns-kurdistan-independence-referendum-
as-treason-erdogan-meeting

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دویچه وله فارسی

اردوغان  با  دیدار  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
گر ایران و ترکیه در مسئله ای به توافق برسند  گفت ا
»آن توافق قطعا محقق خواهد شد«. روحانی نیز پس 
کره با رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که دو کشور  از مذا

http://telegram.me/tabyincenter


35/بازتاب دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر معظم انقالب ؟دم؟ در  رسانه های غربی  

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

استقالل کردستان عراق را نمی پذیرند.

رهبر  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
جمهوری اسالمی، )آیت اهلل( خامنه ای در این دیدار 
را  عراق  کردستان  در  استقالل  همه پرسی  برگزاری 
»خیانت به منطقه و موجب تهدید آینده آن« خواند و 
گفت: »ایران و ترکیه باید در مقابله با این حادثه، هر 
اقدام ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز باید در این 

قضیه به صورت جدی، تصمیم گیری و اقدام کند.«

خامنه ای  اهلل(  )آیت  گزارش،  این  بر  بنا 
توطئه  را  عراق  کردستان  استقالل  همه پرسی 
قدرت های خارجی برای ایجاد یک »اسرائیل جدید« 
در منطقه دانست و هدف این اقدام را »مشغول سازی 
مهم  مسائل  از  کشور  دو  کردن  دور  و  ترکیه  و  ایران 

منطقه« عنوان کرد.

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

با رئیس  نیز در دیدار  رهبر جمهوری اسالمی 
جمهور ترکیه از کندی گسترش روابط اقتصادی میان 
تهران و آنکارا به رغم »وجود ظرفیت های فراوان« ابراز 
گفت: »سطح همکاری های اقتصادی  کرد و  تاسف 
در چند سال اخیر هیچ پیشرفتی نکرده و باید در این 

خصوص، بیش از پیش تالش و فعالیت کرد.«
http://yon.ir/Dvpjt

http://telegram.me/tabyincenter
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