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   عراقۀتجزي

  
 در بخش کردی زبان در شمال عراق خواھان المانی مورد حمايت ئ دولت منطقه - گزارش ويژه –برلين / لاربي/ بغداد

 انجام ھمه  مسعود بارزانی، رئيس جمھور بخش کردستان عراقۀبه گفت.  کشور و تأسيس کشوری مستقل می باشدۀتجزي

 کردستان عراق، فالح مصطفی، ۀخارجاين مطلب به نظر وزير امور  ".حق طبيعی وخداداد ملت کرد است"پرسی 

 کنفرانس امنيتی مونيخ حاصل گشته ۀگفته می شود توافقاتی در اين زمينه در حاشي. مربوط به استقالل عرضی است

. مربوط به تأسيس کشور نمی بيندۀ بارزانی به صراحت مناطق کرد نشين سوريه و ترکيه را مشمول برنام. است

 دھند که احتمال دارد عراق پس از پيروزی بر حکومت اسالمی متالشی گشته يا به کارشناسان مدتھاست اخطار می

ی کردستان می تواند در زمينه درخواست استقالل خود به مقدمات ئحکومت منطقه . جنگ داخلی ديگری دچار گردد

ردنشين عراق کوشيده طق کبرلين ھمواره به ميزان قابل مالحظه ای در حمايت از منا:  تکيه نمايدالمانفراھم شده توسط 

را در چارچوب جنگ عليه )  ھاهشمرگيپ(ی کردستان ئِ نيروھای نظامی حکومت منطقه ٢٠١۴مبر است و از سپت
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برلين مالمت از جانب سازمان ھای حقوق بشر و کارشناسان . حکومت اسالمی آموزش نظامی داده و مسلح نموده است

ِه خواھان استقالل ھستند، برای فراری دادن اعراب مذموم از کردستان  ھا کهشمرگيکه پ خاطر اينه  را بامريکائی
  . انجام می دھند، ھمواره مردود دانسته است"پاکسازی قومی"

  
  

  پيش از آغاز مجدد جنگ داخلی

رفتن ناظران نسبت به تال ازپس گ ِشی عراق يا فرو رفتن آن کشور در جنگ داخلی ديگری با جبھه ھای جديد، به دنبال ب ِ
دصشھر پر جمعيت مو ه جانب. ل مدت ھاست اخطار می دھن ه شکاف ھم وط ب ل آن مرب ه ۀدلي اعی سياسی است ک  اجتم

ان آن است و اشغال آن کشور، د٢٠٠٣ در سال امريکاعراق از زمان ھجوم نيروھای تحت رھبری  ه گريب ه .  ِست ب ب

ادمی امنيت سياسی متحد ی، وينفريد بوختا، تحليلگر سابق ملل المانتشخيص واقعه نگار  در بغداد در يکی از نشريات آک

وب، منطقۀبه منطق:  مدت ھاست فرو ريخته و به سه بخش جدا شده استً کشور مزبور عمالالمان يعيان در جن وذ ش  ۀ نف

ل نفوذ اھل سنت که شامل ه سر سختانه مقاب شين در شمال ک  پايتخت و مناطقی در غرب کشور باشد و قسمت ھای کردن

ه  اين سه بلوک که ديگر کارشان به دشمنی سخت با يک. ديگر قرار گرفته اند يک يده است در حال حاضر ب ديگر رس

ا دولت . ھم بمانندخاطر مبارزه با دشمن مشترک يعنی حکومت اسالمی با زحمت بسيار می توانند در کنار  ه آي اما اين ک

د گشت  تالطم موفق خواھ مرکزی در بغداد پس از پيروزی مطلوب بر حکومت اسالمی نيز به حفظ وحدت اين کشور م

ه  و اين. به ھيچ وجه روشن نيست ه ک ران و ترکي اتو، اي که قدرت ھای مختلفی از جمله غير از کشورھای عضو پيمان ن

ازد عالوه بر عضويت در ناتو نق ر می س ار را مشکل ت د ک ن ]. ١[ش ويژه ای را نيز بازی می کند، دخالت می نماين اي

  ]٢ [".به برداشت من جنگ داخلی در آنجا سال ھا ادامه خواھد داشت": ی امور خاور ميانه می افزايدالمانکارشناس 

  

  علت جنگ داخلی

تان درئدر آغاز سال بوختا به صراحت به نقش حکومت منطقه  ل اشاره کردی کردس ه گفت.  اربي ن حکومت از ۀب  او اي

اری" دارای ٢٠٠۵بر وزمان پذيرش قانون اساسی جديد عراق در اکت ستقل، "حق خود مخت ر ارتش م ه شامل ب  است ک

د می باشد  دريس می نماين ان کردی ت ه زب ر روی استقالل ]٣[قانون اساسی، پارلمان و مدارس خود که ب ون ب ا اکن ، ام

ز ۀ در اولين حمله به حکومت اسالمی موفق به فتح منطق٢٠١۴در حالی که از تابستان . ی نمايدکامل پافشاری م  نفت خي

بوختا خاطر نشان می سازد که ھنوز ميان بغداد .  در صد افزايش دھد۴٠کرکوک گشته و توانسته است قلمرو خويش را 

ن ر اي ر س ل ب وافقی حاصل نگ و اربي ق دارد ت داميک تعل ه ک وک ب ه کرک ر او . شته استک ه نظ ازی "ب پس از آزاد س

ا مناطق فتح شده توسط کردان در موصکرکوک يا اين پرسش که ألۀ ل، مسموص ل و اطراف آن به کی تعلق دارند، دير ي

  ".زود می تواند موجب درگيری نظامی و علت جنگ ميان بغداد و اربيل گردد

  

  بايگانی شده
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االئنطقه فرصت به دست آمده برای تجزيه را حکومت م زان ب ه مي ارزانی است ب دان ب وذ خان  ئیی کردستان که تحت نف

انون اساسی سال . مديون برلين است اری ٢٠٠۵ِاين امر در مورد تعاريف ذکر شده در ق ه خودمخت ز مصداق دارد ک  ني

وط : وسيعی را تضمين نموده است ی مرب ازمان محل انون اساسی، يک س زی ق رای طرح ري ه در زمان کسب توافق ب ب

ه حزب المانسياست خارجی  سته ب ان، واب دريش نويم مينارھای FDP که به بنياد فرھنگی فري  در يکی از مجالس و س

دين ترتيب موجب "ئیکارآ"خود سياستمداران و کارشناسان عراقی را نسبت به  انع ساخت و ب درال ق  عملی بنياد ھای ف

ول حق ۀ، بيم تجزياين گشت که در نھايت حاميان دولت مرکزی را که از آغاز ه قب تند ب ردان را داش  مناطق تحت نفود ک

ه لحاظ ] ۴.[وسيع خود مختاری راضی نمايند ل را ب ه اربي ن ک ر روی اي ستماتيک ب در سال ھای بعد برلين به نحوی سي

د سال است . ِر کرده و بدين ترتيب از امر استقالل حمايت نموده استسياسی و اقتصادی تقويت نمايد کا اين موضوع چن

شته است داد گ اختن پ] ۵. [موجب دعوا با دولت بغ سلح س رلين آموزش نظامی و م اطع ب دام ق ا در هشمرگيآخرين اق  ھ

وده است ه حکومت اسالمی ب ا. چارچوب جنگ علي دامات اخط ن اق ام آغاز اي ان اي اظران در ھم ل در ِن ه اربي د ک ر دادن

ه تجزي دام ب ودۀصورتی که دارای قوای قدرتمندی گردد اق د نم رو خود خواھ ه :  قلم دالمطلب الحسينی ک ه قضاوت عب ب

ردان"کارشناس سياسی و نويسنده است  ط ک اختن فق سلح س ی "ِم ه معن ی تجزي" ب ناختن عمل ه رسميت ش ِب  می " عراقۀِ

  ]۶. [ان کشور، می بايد به بايگانی سپردعنوه زيرا در اينصورت عراق را ب. باشد

  

  "آنچه که عاقبت يوگوسالوی شد"

ه  ان تجزيئرھبری حکومت منطق ل سرانجام خواھ تان در اربي شته استۀی کردس شين گ اطق کردن ه .  من ه ای ک ه گون ب

ته در ۀ رئيس جمھور حکومت منطق ه گذش ارزانی، جمع تان، مسعود ب ا يکی از روزنامجات محومصاحبهکردس ری  ب

حق طبيعی و "انجام ھمه پرسی : وی گفت:  تأکيد نمود، وی بدين خاطر به سازماندھی ھمه پرسی اقدام خواھد نمودالمان

ستد" است و "خداداد ملت کرد ا باي ز موجب "و . "من فکر نمی کنم که بغداد در قبال حق طبيعی ملت م در اينصورت ني

زود ۀمنطقرئيس جمھور حکومت ] ٧. ["ممانعت ما نخواھد گشت وده است اف  کردستان که ھمواره مورد حمايت برلين ب

ته و "اين را بايد پذيرفت که . "ما ھمه می دانيم که عاقبت يوگوسالوی چه شد" يچ ارزشی نداش مرزھای رسمی، ديگر ھ

اۀالبته وی اين را نيز افزود که او به ھيچ وجه تجزي. "به تاريخ تعلق دارند ر من امل ب شين  مطلوب خويش را ش طق کردن

در ] ٨. [ان، ھمکاری داردخوی سال ھاست با رئيس جمھور ترکيه، رجب طيب اردو. سوريه يا حتا ترکيه نيز نمی داند

ود و توضيح داد، حق ۀ حکومت منطقۀ اخير وزير خارجۀپايان ھفت د نم ه طلبی تأکي ر تجزي ِ کردستان، فالح مصطفی، ب
ار "ِاستقالل"] ٩. [ پايان دھيم"دين ارتباط ناسالم خود با بغدادما بايد ب": خودگزينی بايد موضوع کار باشد د کن  کشور نباي

يۀچنان که گزارش می شود رئيس جمھور منطق. گذاشته شود ارزانی، در حاش تان، ب ه ۀ کردس ونيخ ک ی م رانس امنيت  کنف

اور  از جمله با معاون رئيس جمھ–ھای مربوطه را صورت داده است مذاکره بدان دعوت شده بود  نسامريک . ، مايک پ

ور خارج ر ام الم وزي ه اع ه ۀحکومت منطقۀ ب د وج ی توان داد م ه بغ ه ب اطق مفتوح شی از من ذاری بخ تان، واگ  کردس

  .مصالحه ای برای قبول استقالل کردستان گردد

  

  پاکسازی ھای قومی

ستان ئیبادی ھا ھا در آهشمرگيمطالبات تجريه اين گمان را تشديد می سازند که در برخی از عمليات، پ  ٢٠١۴ که از تاب

د –المان تاحدودی با حمايت تسليحاتی –  توانسته اند بر آنھا مسلط گردند به اقداماتی که در دراز مدت طرح ريزی شده ان

اکنان عرب هشمرگيسازمان ھای حقوق بشر ھمواره خاطر نشان ساخته اند که پ. مربوط می شود  ھا به عمد خانه ھای س
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ه ٢١استناد اين ادعا . اخته و بدين وسيله شرايط زندگی را از آنان سلب نموده اندزبان را ويران س ای ١٧ روستاست ک  ت

د اھواره . آنھا به دور کرکوک واقع ان صاوير م ژه ت ه وي نی، ب ل روش تکم ئدالئ د۶٢ی از دس ز موجودان ادی ديگر ني .  آب

الی عرب ی کرئ که حامی حکومت منطقه الماناعتراضاتی از جانب دولت ] ١٠[ راری دادن آشکار اھ ه ف ِدستان است ب
داماتی است ٢٠١۶ئی در تابستان امريکاکارشناسان . زبان مطرح نگشته اند ه اق وط ب ا مرب ه اينھ د ک رده بودن  قضاوت ک

  ]١١. [ جنگ به منظور پاکسازی قومی برای ايجاد کشوری کردی در آيندهۀدر ساي
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