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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٥
  

 !  بارزانیۀالعجل سه روز بحران کردستان عراق، تھديدھا و ضرب
 

   
  مقدمه

چنان  فراندوم برای استقالل اين منطقه را اعالم کرد، آنپرسی و يا ر از روزی که اقليم کردستان عراق، برگزاری ھمه

ھياھوئی در عراق و اقليم کردستان و منطقه و خارج کشور راه افتاد تا اين که سرانجام شورای امنيت سازمان ملل و يا 

  . کننده خواند ، رفراندوم در اقليم کردستان را نگران»وحوش«تر سازمان متحد  به درستی بگوئيم سازمان دول و يا دقيق

، با رفراندم استقالل اقليم کردستان عراق که قرار ٢٠١٧ سپتامبر ٢١شنبه  گاه پنج شورای امنيت سازمان ملل متحد شام

پرسی در اقليم کردستان عراق برای استقالل،   قرار است ھمه. سپتامبر برگزار شود، مخالفت کرد٢٥است روز دوشنبه 

 عضو اين شورا صادر ١٥شورای امنيت در بيانيه خود که به اتفاق آرا . زار گردد برگ٢٠١٧ سپتامبر ٢٥روز دوشنبه 

ثبات کننده اقدام حکومت اقليم کردستان برای برگزاری يکجانبه رفراندم،  نگرانی خود را در باره پيامدھای بی«شد، 

  .ابراز داشت

ه است ترافيک ديپلماتيک و بحث و جدل و پرسی در اقليم کردستان ماند  ساعت به اجرای ھمه٢٤تر از  اکنون که کم

داری  ھای سرمايه  مذھبی و ھارترين حکومت-ھای فاشيست ملی  خصوص حکومت به. تھديد بسيار سنگين شده است

ھا اقليم  مرکزی، يعنی حکومت عراق، حکومت اسالمی ايران، حکومت ترکيه و مقامات ريز و درشت اين حکومت

به عبارت ديگر، اين . کنند اه انداختن جنگ داخلی تا محاصره اقتصادی تھديد میکردستان را از حمله نظامی و ر

طلب کرد در خاورميانه و زير ستم  شان سعی دارند زھر چشم از مردم مبارز و انقالبی و حق ھا با اين تھديدھای حکومت

راديکال چپ و سوسياليست و ھا و نھادھای  ھای اجتماعی و احزاب و سازمان ھائی که جبنش حکومت. خودشان بگيرند

ھا، ھمواره به دنبال فرصت مناسب  ھا، نفرت دارند و برای سقوط و فروپاشی آن ھای ملی و مذھبی از آن چنين اقليت ھم

  .تاريخی ھستند
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ه پرسی اقليم کردستان راه افتاد ھای منطقه و جھان عليه ھمه  مرکزی عراق، دولت در حالی چنين ھياھوئی توسط  دولت

که سران و احزاب اقليم کردستان عراق و در راس ھمه مسعود بارزانی رئيس اقليم کردستان و رھبر حزب دموکرات 

! اند المللی وابسته ھا و نھادھای بين کردستان عراق، از نظر اقتصادی، تجاری، سياسی و نظامی تا خرخره به اين دولت

طلب کردستان عراق   به مشغله و مسأله دايمی مردم آزاده و حقطور جدی و پيگير ست که اين مسأله به اکنون ضروری

ھا را به  ديده آن دنبال آن راھکارھا و اھدافی باشند که کشتی آسيب باشد تا درس بزرگی از اين وقايع اخير بگيرند و به

ن را مسنتقيما و شا ساحل امن برساند تا بتوانند از ستم و تھديد و جنگ و خشونت رھا شوند و سرنوشت خود و جامعه

  ! بدون ھيچ آقاباالسری و بدون توجه به مليت، جنسيت، عقايد سياسی و باورھای مذھبی رقم بزنند

اند؟  المللی قرار گرفته ای و بين اند که اين چنين با تھديد اجماع داخلی و منطقه واقعا اين مردم، چه جرمی مرتکب شده

  !و ترور و محاصره اقتصادی باشند؟طوری که حتی ھر لحظه نگران جنگ و خشونت  به

انداختن جنگ روانی، خشونت و تروريسم نيز  قاسم سليمانی، اين پاسدار معروف حکومت اسالمی ايران، که در راه

حاکان . شان راھی کردستان شد و سران اقليم کردستان را تھديد کرد سابقه طوالنی دارد از سوی رھبرشان و دولت

به اربيل سفر کرد؛ از » ميت«گرداننده دولت سايه در ترکيه و رئيس پوليس مخفی ترکيه فيدان، اين چھره مخوف و 

تا مسعود بارزانی رئيس اقليم کردستان را با وعده و وعيد و تھديد و تطميع مجبور ... پنتاگون راھی اين منطقه شدند و

  .سازند تا دست از اين اقدام خود بردارد

ترکيه در مرزھای اقليم کردستان عراق، با صدھا تانک و توپ و ھليکوپتر و ھواپيما  سپتامبر ارتش ١٨از روز دوشنبه 

رزمايش « سپتامبر يک ٢٤شنبه  سپاه پاسداران حکومت اسالمی نيز از امروز يک. نمايش نظامی راه انداخته است

دار کرد کرکوک را که حکومت مرکزی استان. ھای کردستان و آذربايجان غربی آغاز کرده است را در استان» امنيتی

ھای ترکمن با تحريک حکومت مرکزی،  پرسی است بر کنار کرد؛ در شھر مھم و استراتژيک کرکوک، گروه مدافع ھمه

ھای شيعی  طرفداران حکومت اسالمی و حکومت ترکيه به روی مردمی که پرچم کردستان را حمل کردند و از  گروه

ھمين بھانه و توجيھی شد .  و يک نفر را کشتند و تعدادی را نيز زخمی کردندکردند به گلوله بستند پرسی حمايت می  ھمه

بار عبادی  ھا کافی نبود اين تازه اين تھديدھا و توطئه. تا شھر استراتژيک کرکوک را به حالت حکومت نظامی درآورند

ی نظامی و انتظامی و نخست وزير شيعه عراق، با تھديد حمله نظامی به اقليم کردستان، لشکر بزرگی از نيروھا

ھای طرفدار ترکيه به بھانه جنگ با داعش به  نظاميان شيعه به فرماندھی سپاه قدس حکومت اسالمی، ترکمن شبه

کنند تا فوا معصوم رئيس جمھور کرد عراق  حتی در پارلمان عراق امضا جمع می. مرزھای اقليم کردستان گسيل دارد

. ين جالل طالبانی رئيس جمھور اسبق عراق انتخاب شده است، بر کنار کنندکه با رای نمايندگان مجلس عراق، جانش

  ...کند و مالکی نخست وزير سابق عراق، با زبان زشت و زمختی بارزانی و حزبش را تھديد می
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ھا با  المللی، مسعود بارزانی، رئيس اقليم کردستان عراق، گفته که مخالفت ای و بين ھای منطقه با ھمه اين واکنش

  .اند نداده» پيشنھاد جايگزينی«پذيرد، چون مخالفان رفراندوم ھيچ  پرسی را نمی مهھ

 عمليات آزادسازی منطقه حويجه واقع در غرب کرکوک را از ٢٠١٧ سپتامبر ٢١شنبه  نيروھای عراق بامداد روز پنج

کنون تحت کنترول  شھر حويجه در غرب کرکوک شھر نفت خيز عراق واقع شده که ا.تصرف گروه داعش آغاز کرد

 .نيروھای کردی قرار دارد

ھای مدرن ھمراه با صدھا  جوی مجھز به سالح  ھزار جنگ٤٠منابع امنيتی و نظامی گزارش دادند، عراق بيش از 

 .پوش وتانک امريکائی و با پوشش ھوائی و توپخانه برای آزادسازی حويجه به حرکت درآمدند  زره

شايری، حشد الشعبی، پوليس فدرال و نيروھای ضد تروريسم ھر کدام از محور به در اين عمليات ارتش عراق، بسيج ع

 .حويجه حمله خواھند کرد

 حدود يک سوم از خاک عراق را به تصرف خود درآورد اما چند ماه پيش نيروھای عراقی ٢٠١٤داعش در سال 

 .ترين شھر تحت تصرف اين گروه را يعنی موصل و سپس تلعفر را آزاد کردند مھم

رو،  از اين. ھستندتان البته ناگفته نماند بارزانی و بخش عمده رھبران اقليم کردستان عراق، اھل معامله و بده و بس

. تواند در دقيقه نود بازی را بر ھم بزند و يک ضربه روحی و روانی محکم ديگری به روحيه مردم اين منطقه بزند می

. پرسی رای مثبت خواھند داد    درصد مردم کردستان به اين ھمه٩٠ش از اما اگر اين رفرادوم برگزار شود به نظرم بي

ھا، ھم  ھا در عين حالی که تجربه ای تلخ از عملکردھا و حاکميت احزاب اقليم کردستان دارند اما آن چرا که اکثريت آن

ی در قبال مبارزه  سال اخير، بھای سنگين٥٠کم در  درستی عميق تاريخی از حکومت مرکزی عراق دارند و دست به

توان سراغ داشت که  ای در کردستان عراق، ايران، ترکيه و سوريه می تر خانواده امروز کم. اند بخش خود پرداخته رھائی

. اش ترور و اعدام نشود يک عضو خانواده خود را در مبارزه با حکومت مرکزی از دست دھند و يا عضوی از خانواده

ھای اين کشورھا، ھمواره پيشگام مبارزه با تبعيض و ستم ملی و خواھان حق   کردستانھمين داليل، بخش عمده مردم به

  .و عدالت و آزادی و برابری ھستند

     

 !ای که فقط يک زن حضور دارد ؛ کابينه٢٠١۴ ژوئن ١٨کابينه دولت اقليم کردستان در مجلس آن برای ادای سوگند در 

ار منطقه اربيل، سليمانيه، دھوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود؛ پرسی اقليم کردستان قرار است در چھ ھمه

  .اقليم کردستان حدود پنج و نيم ميليون نفر جمعيت دارد

اقليم خودمختار کردستان دارای .  به خودمختاری کامل در شمال عراق دست يافت،١٩٩١کردستان عراق از سال 

است، امور اقتصادی خود را » اربيل«مرکز اين اقليم شھر . استپارلمان، دولت، ارتش و نيروھای انتظامی مستقل 

  .چنين روابط ديپلماتيک مستقل خود را دارد کند و ھم  ھمانند يک کشور مستقل مديريت می
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سو، دو رفراندوم استقالل را برگزار کردە است و در صورت برگزاری رفراندوم   به اين١٩٩١اقليم کردستان از سال 

 و رفراندوم دوم ١٩٩١  رفراندوم اول در سال. ھا برای استقالل از عراق است آيندە، سومين تالش آنسوم در چند روز 

اما در اين دو رفراندم، بحث و ادعای علنی و جدی و پررنگی برای جدا شدن از عراق، . ، برگزار شدند٢٠٠٥در سال 

راندن نيروھا و حاکميت  زار گرديد؛ اولی عقبھر دو رفراندوم متعاقب تحوالت سياسی مھم در عراق برگ. وجود نداشت

بود و دومين رفراندوم پس از )  درجه٣٦يا مدار ( دولت مرکزی عراق از کردستان و ايجاد منطقه پرواز ممنوع

  .ھا در داخل عراق و کردستان بود فکران داخلی ملی و مذھبی آن سرنگونی صدام توسط اياالت متحدە و انگلستان و ھم

 به بعد بخش قابل توجھی از حاکميت ٢٠٠٥رھبران و نمايندگان احزاب کردی، به خصوص از سال در عين حال 

تر مطالبات کلی اقليم کردستان در قانون اساسی عراق، نقش  ھا در گنجاندن بيش آن. عراق در بغداد را در اختيار گرفتند

  . مستقيم داشتند

و » ھوشيار زيباری« با  و وزارت امور خارجه عراق» طالبانیجالل  «  به بعد رياست جمھوری عراق با٢٠٠۵از سال 

جالل طالبانی رئيس جمھور عراق و مسعود . شد نيز توسط کردھا اداره می» ژنرال زيباری« با  فرمانده کل ارتش عراق

ری اکنون نيز فواد معصوم رئيس جمھو ھم. بارزانی صدر حزب دموکرات کردستان عراق و رئيس اقليم کردستان است

  . عراق، از رھبران اتحاديه ميھنی است

نظر من، مردم کردستان حق دارند سرنوشت خودشان را تعيين کنند و ھيچ دولتی حق مداخله در امور داخلی اين  به

از لحاظ معيارھای . تری به خرج داد ولی بعضی اوقات متأسفانه شرايط طوری است که بايد تعمق بيش. منطقه را ندارد

 سال، ٢٦ھا در اين  اما فراموش نکنيم که آن.  سال، نسبا باز بود٢٦دستان سران اقليم کردستان در اين استقالل، کر

ھای  ترين اھميتی به زيست و زندگی و اشتغال و رفاه  و آزادی ھمواره به فکر تحکيم قدرت و ثروت اندوزی بودند و کم

بيکار ھستند و از سر ناچاری به شغل ناامن و کاذبی چون تر جوانان کردستان  به ھيمن دليل بيش. عمومی مردم ندادند

پرسی و استقالل  کنم که اوضاع احوال کردستان پس از ھمه من فکر می. اند ھا روی آورده دستفروشی در کنار خيابان

  .تر خواھد شد کردستان نه تنھا بھتر نخواھد شد، بلکه بد

يست و زندگی مردم کردستان بھتر شود، موضوعی که  در عراق موجب شد، ز٢٠٠٣سرنگونی رژيم بعث در سال 

ھا وضعيت مردم اقليم کردستان بھبود  ھا، اين سال اما در طول. ھای طوالنی آرزوی مردم کردستان عراق بود  دھه

به خصوص . تر شد چرا که نه احزاب کردی به اين مسأله اھميتی دادند و نه تبعيض و سرکوب دولت مرکزی کم. نيافت

به اقليم )  ميليادر دالر در سال١٢رقمی در حدود (  درصدی از بودجه کل عراق١٧رکز عراق، سھميه حکومت م

طور کلی ھرگونه  ای به دست احزاب کردستان داد تا به اين مسأله بھانه.  قطع کرده است٢٠٠٤کردستان عراق را از 

معرفی کنند در حالی که قبل از آن نيز از اين حقوقی و رشد بيکاری و ناامنی را ناشی از اين اقدام حکومت مرکزی  بی

در عين حال، . روزی و بيکاری چيزی عايد شھروندان اقليم کردستان عراق نشده بود مبالع کالن جز فقر و گرانی و سيه

ترديد قطع بودجه کردستان توسط حکومت عراق، در بحران اقتصادی کردستان تأثيرگذار بود اما بحث اصلی آن  بی

حزاب موجود سنتی اقليم کردستان عراق، ھمواره به فکر خود و حفظ قدرت و حاکميت خود بودند و تاکنون است که ا

در اين ميان . اند ھا بسته اند و چشم و گوش خود را بر اعتراضات و واقعيت توجھی به بھبود اوضاع مردم نکرده

ا و حکومت اسالمی ايران دارد خود عامل ھای حکومت مرکزی که شيعی مذھب است و رابط خوبی ھم با امريک تبعيض

. رشد نارضايتی در بين شھروندان غيرشيعی عراقی و حتی به اعالم موجوديت ھيوالی داعش کمک بزرگی کرده است

نشين عراق اعتراضات گسترده بر عليه تبعيض حکومت  چرا که قبل از ظھور داعش، مردم غيرشيعی در مناطق سنی

  .مرکزی برگزار کرده بودند
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اند و خيلی از مناطق  اما در طول چھارده سال گذشته، احزاب اقليم کردستان، مناطق تحت تصرف خود را گسترش داده

  .کنند اند که شمار زيادی غير کرد در آن زندگی می خيز و جاھائی مثل استان کرکوک را تصرف کرده نفت

المللی ايجاد  گذاران بين  طريق جذب سرمايهھزار بشکه نفت را از ۶٠٠چنين ظرفيت صادرات روزنانه  ھا، ھم آن

 .رسانند ھای بارگيری در سواحل مديترانه می  ترکيه به سکو-اند و نفت خود را با استفاده از خط لوله عراق  کرده

در اين بين عواملی چون ظھور داعش و حضور موثر و با اھميت مردم کرد در دفاع از خويش و مرزھای اقليم و 

طور رسمی وارد تحوالت  ايش توجه جھانی به جريانات کرد شد و سران اقليم کردستان عراق، بهعراق موجب افز

ھای منطقه به اميد جلب موافقت و ھمراھی جھانی برای تشکيل  کننده در درگيری ھای مشارکت سياسی و ائتالف با دولت

  .دستان کردپرسی استقالل و ضرورت جدائی کر کردستانی مستقل و تأکيد بر برگزاری ھمه

  

  دھنده ائتالف ملی، مذھبی و عشيريت و در عين حال آپارتايد جنسی تصاويری که نشان

المللی و ترافيک سنگين ديپلماتيک و تھديد، ھمه حاکی از اين است که مردم  ای و بين ھای داخلی و منطقه ھمه اين تحرک

ھای سياسی، خشونت و فشارھای  د ھم به سرکوبطلب کرد در ترکيه، سوريه، عراق و ايران، موظفن ديده و حق ستم

 در ادامه مواضع مختلف داخلی و منطقه و .شان ھم درنيايد ھای مرکزی گردن بگذارند و ھم صدای اقتصادی حکومت

 .دھيم پرسی، مورد بحث و بررسی قرار می جھانی را در رابطه با اين ھمه

  

  تھديدھای حکومت مرکزی

ای ضمن مخالفت با برگزاری  رسی استقالل کردستان، دفتر نخست وزيری عراق در بيانيهپ با اعالم زمان برگزاری ھمه

بيانيه  .ھا بايد نظر دھند  سازی، نه يک قشر واحد بلکه ھمه عراقی  پرسی، تأکيد کرد که در چنين مسائل سرنوشت اين ھمه

کشور متحد، دموکرات و فدرال توصيف که قانون اساسی، اين کشور را يک  دفتر نخست وزير عراق، با تأکيد بر اين

تواند، با ناديده گرفتن اين قانون، موضع متضادی اتخاذ کند و در   ھيچ گروه و قشری نمی: کند، خاطرنشان کرده است می

  .يابی به توافق با استناد به قانون اساسی بھترين راه حل خواھد بود اين زمينه گزينه مذاکره و رايزنی جھت دست

، رئيس »سيد عمار حکيم«، رئيس پارلمان عراق و »سليم الجبوری«ھا و سران سياسی عراق، مانند  ديگر شخصيت

پرسی در شرايط کنونی، آن را به ضرر عراق  مجلس اعالی اسالمی اين کشور نيز ضمن مخالفت با برگزاری اين ھمه

پارچگی عراق است، اجازه تجزيه کشور  کجا که منافع جمعی و ملی در حفظ ي از آن«: و کردستان دانسته، تأکيد کردند

  ».با ھر بھانه و توجيھی را نخواھند داد

حيدر عبادی نخست وزير عراق در رابطه با برگزاری رفراندوم در جنوب کردستان در گفتگو با اسوشيتدپرس، اقليم 

تصميم رفراندوم، «که  بر ايناو در گفتگو با خبرگزاری آسوشيتدپرس با تأکيد . کردستان را تھديد به اقدام نظامی کرد
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اند، در  ھمه دستاوردھائی که شھروندان کرد عراقی کسب کرده«: افزود» اقدامی خطرناک و به مثابه بازی با آتش است

   ».معرض خطر است

در صورتی که «: عنوان نموده و گفت» رويکردی خطرناک«نخست وزير عراق رفراندوم جنوب کردستان را 

  ».تان به خشونت منجر شود، بغداد آماده دخالت نظامی استپرسی اقليم کردس ھمه

 

 عبادی و بارزانی                                                          بارزانی و طالبانی

اده ھائی که انجام د ای اعالم کرد که بعد از بررسی  سپتامبر دادگاه عالی قانون اساسی عراق، با انتشار بيانيه١٨دوشنبه 

  .پرسی استقالل کردستان صادر کرده است حکم قطعی خود را مبنی بر توقف ھمه

 سپتامبر برای بررسی قانونی ١٨در اين بيانيه گفته شده که ھمه اعضای دادگاه عالی قانون اساسی در اجالس دوشنبه 

 .پرسی استقالل کردستان شرکت داشتند بودن ھمه

دادگاه عالی فدرال جلسه امروز خود :  عالی فدرال عراق، طی بيانيه اعالم کردرسانی دادگاه اياس ساموک، مدير اطالع

پرسی در منطقه اقليم و  ھای ارائه شده در زمينه توقف برگزاری ھمه را با شرکت تمامی اعضا برگزار و به درخواست

  .مناطق شامل بر رفراندوم بررسی کرد

ھای مدنی   قانون دادرسی١۵١ته است که اين حکم با استناد به ماده دادگاه عالی قانون اساسی عراق، در اين بيانيه گف

 رئيس اقليم کردستان عراق صادره در ١٠۶، مبنی بر غير قانونی بودن دستور حکومتی شماره ١٩۶٩ سال ٨٣شماره 

 .پرسی برای جدائی کردستان از عراق صادر شده است  در خصوص برگزاری ھمه٢٠١٧ھشتم ژوئن 

پرسی استقالل در اقليم  رلمان عراق طرحی را به تصويب رساند که به موجب آن برگزاری ھمهشش روز قبل، پا

پرسی استقالل کردستان، صحن  گيری درباره ھمه نمايندگان کرد که در اعتراض به رای. ست کردستان غير قانونی

 .گيری شرکت نداشتند پارلمان را ترک کرده بودند، در اين رای

پرسی استقالل را  وزير عراق رسما از اقليم کردستان خواسته است ھمه الت، حيدر عبادی، نخستزمان با اين تحو ھم

 .متوقف کند

ای به حکم دادگاه قانون اساسی عراق اشاره کرده و گفته است، اين مرجع  دفتر نخست وزير عراق با صدور بيانيه

يجه رسيده که جدائی کردستان از عراق خالف وزير عراق تشکيل جلسه داده و به اين نت قضائی به درخواست نخست

 .قانون اساسی اين کشور است

يکی از وظايف دادگاه عالی قانون اسلسی عراق رسيدگی به اختالفات بين دولت مرکزی با مناطق ديگر عراق از جمله 

 .اقليم کردستان است

 

  رئيس جمھور عراق در کردستان
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 سپتامبر در سفر به سليمانيه با مسعود ٢٠راق، روز چھارشنبه در چنين وضعيتی، فواد معصوم، رئيس جمھور ع

بارزانی و ھيرو طالبانی، دبيرکل اتحاديه ميھنی کردستان و ھمسر جالل طالبانی، رئيس جمھور سابق عراق ديدار و 

  .گفتگو بود

زام يک ھيئت بلندپايه ای از توافق فواد معصوم با مسعود بارزانی، بر سر اع رياست جمھوری عراق با انتشار اطالعيه

  .پرسی طی چند روز آينده خبر داد به بغداد، پايتخت اين کشور به منظور مذاکره در خصوص ھمه

در نشست معصوم با بارزانی بر سر اعزام يک ھيئت بلند پايه به بغداد ظرف دو روز آتی «: در اين اطالعيه آمده است

 ».پرسی توافق حاصل شد به منظور مذاکره ھمه

پرسی مورد انتقاد شديد   از محافل سياسی عراق معصوم را به دليل موضع نامشخص وی در خصوص اين ھمهبرخی

 .آوری امضا به منظور عزل وی در مجلس آغاز شده است قرار داده و اقداماتی برای جمع

بر داده و پرسی خ معصوم، اواسط سپتامبر از ارائه طرحی برای مذاکره ميان رھبران سياسی جھت حل مشکل ھمه

 .سفرش را به نيويورک لغو کرد

اولين نخست وزير دولت اقليم کردستان عراق در اوايل دھه نود، اولين رئيس شورای ملی عراق پس از سقوط معصوم، 

کردستان در داخل پارلمان حکومت صدام حسين، رئيس کميته تدوين قانون اساسی دائمی عراق، رئيس ائتالف ميھنی 

  .رود شمار می ھای فؤاد معصوم به  از جمله مسؤوليت،٢٠٠۶عراق از سال 

 ساله مسؤوليت رياست جمھوری عراق ٤، جانشين جالل طالبانی شد که برای دو دوره ٢٠١٤ - ١٣٩٣معصوم در سال 

انست رای نمايندگان پارلمان عراق را عنوان گزينه کردھای عراق به پارلمان معرفی شد و تو او به. را برعھده داشت

  .وی از اعضای ارشد و با سابقه اتحاديه ميھنی کردستان عراق به رياست جالل طالبانی است. کسب کند

. ھای پارلمان را دارند ترين کرسی در انتخابات پارلمانی اخير عراق، ائتالف کردھا پس از فھرست شيعيان توانست بيش

  .ھای عمده پارلمان، سمت رياست جمھوری به کردھا تعلق گرفت ميان فراکسيونبر ھمين برپايه و توافق 

به . ھای سنی رسيد براساس ھمين توافقات، سمت نخست وزيری از آن شيعيان و سمت رياست پارلمان ھم به عرب

 خرافی و ھا و معيارھای سياسی، بلکه بر اساس گرايشات عبارت ديگر، تقسيم قدرت در حاکميت عراق، نه بر ارزش

  !آميز مذھب و مليت تقسيم شده است تبعيض

  

  اولتيماتوم مسعود بارزانی

 بود تا پيشنھادھائی که بتواند کردھا را راضی کند  مسعود بارزانی، سه روز به مسؤوالن دولت مرکزی فرصت داده

پرسی را به تعويق  ست ھمهالمللی و دادن برخی امتيازات حاضر ا ھای بين بارزانی گفته در صورت تضمين. ارائه کنند

  .بيندازد

شان ھستند که اجرای آن توسط  سران اقليم کردستان، خواھان يک چھارچوب زمانی مشخص برای تحقق مطالبات

 .جامعه جھانی تضمين شود

پرسی استقالل برگزار  ، در شھرستان سوران در حمايت از ھمه٩٦ شھريور ٢٨مسعود بارزانی، در ھمايشی که روز 

پرسی استقالل جايگزين واقعی ظرف سه روز وجود نداشته باشد غيرممکن است که  اگر برای ھمه«: شد، گفت

گيريم و   سپتامبر جشن می٢٥مان در  کننده حقوق پرسی را به تاخير بيندازيم و در صورت وجود جايگزين تضمين ھمه

  ».پرسی شرکت خواھيم کرد  در ھمهکنيم و اگر به جايگزين واقعی دست نيابيم ھمگی ھای مردمی برگزار می جشن
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وگو با جيمز ماتيس،   در ديدار و گفت٢٠١٧او اول سپتامبر . ای نيست شايان ذکر است که پيشنھاد بارزانی، پيشنھاد تازه

» مفيدتر و موثرتر«پرسی استقالل  وزير دفاع امريکا ھم گفته بود اگر دولت عراق جايگزينی پيشنھاد دھد که از ھمه

دو روز پيش از ديدار بارزانی با ماتيس، مال بختيار رئيس . اندازد م کردستان جدائی از عراق را به تعويق میباشد، اقلي

دفتر سياسی اتحاديه ميھنی کردستان گفته بود اگر بغداد حاضر باشد از نظر اقتصادی به اقليم کردستان کمک کند و 

ای مانند کرکوک را حل کند،   شود که معضل مناطق مورد مناقشهبدھی اقليم را بپردازد و از نظر سياسی ھم بغداد متعھد

 .پرسی استقالل را به تعويق بيندازد اين احتمال وجود دارد که اقليم کردستان ھمه

رو بايد دو  در مشارکت با بغداد موفق نشديم و از اين«: بارزانی در ھمايش شھر سوران، در بخشی از سخنانش گفت

خواھند از خطر سبز  از ما می. پرسی باقی نمانده است ای ھم باشيم و برای ما راھی جز ھمهھمسايه دوست و عزيز بر

 ».باره نيستيم گوئيم ھرگز آماده بحث در اين ھا می بنشينيم اما ما به آن ترسيم شده در مرزھای کردستان عراق عقب

سيم کرد، شامل شھرھای کرکوک، ، حاکم امريکائی در عراق تررخط سبزی که بعد از سقوط صدام حسين پل بريم

، اقليم کردستان بسياری از اين مناطق را )داعش( در جريان جنگ با گروه دولت اسالمی. شود  نمی خانقين و مخمور

اکنون دولت مرکزی عراق انتطار دارد که .  درصد به وسعتش اضافه شد۴٠کم  تحت کنترول خود درآورد و دست

 .نشينی کنند ی بر داعش از اين مناطق عقبکردھا بعد از نبرد موصل و پيروز

پرسی به معنای اعالم  آری به ھمه«: نشينی کرد و گفت بارزانی، در اين ھمايش در عين حال از موضع قبلی خود عقب

دولت کنونی عراق دولتی دينی است نه . استقالل نيست، بلکه سرآغاز مذاکرات جدی با بغداد بر سر مسائل پيچيده است

 ».ما به دنبال مقام و منصب در بغداد نيستيم. خواھيم مستقل شويم ما میفدرالی و 

  

  پرسی ه المللی بارزانی برای جلب حمايت از ھم ھای بين تالش

وزير اقليم کردستان آراء مردم کردستان را بسيار  پرس، قباد طالبانی معاون نخست گزارش پايگاه خبری لوين بهبنا 

پرسی در راستای منافع يک حزب سياسی،  ھمه: پرسی ارزيابی کرده ادامه داد لفان ھمهتر از نظر موافقان و مخا مھم

  .ای است که به توده مردم اقليم کردستان ارتباط دارد حکومت، کشورھای خارجی و يا ھيچ کس ديگری نبوده و مسأله

با : يل سفر به اروپا اظھار کردھای نزديک به حزب دمکرات کردستان ضمن تشريح دال گو با يکی از رسانه و او در گفت

مسؤولين ھلندی و بلژيکی و مقامات اتحاديه اروپا در خصوص دو محور اصلی انجام اصالحات در اقليم کردستان و 

گوھائی انجام  و ھا با اقليم کردستان گفت ھای نظامی و غيرنظامی و ادامه ھمکاری مبارزه ھمه جانبه با داعش در زمينه

 .شده است

: پرسی استقالل در اقليم کردستان را تشريح کرده، ابراز داشت بانی، سپس ديدگاه کشورھای مذکور درباره ھمهقباد طال

ھای انجام شده   درصد مالقات٩٠توانم از سوی آنان صحبت کنم و ليکن در  گوی اين کشورھا نيستم و نمی من سخن

ری آن توضيحاتی داده شده است که از آن جمله گو شده و در مورد روند و اھداف برگزا و پرسی گفت درخصوص ھمه

که  پرسی، استقالل اقليم اعالم نخواھد شد و اين توان به اين موضوع اشاره کرد که لزوما بالفصل اعالم نتايج ھمه می

 از آور نبوده مانند آنچه در مورد انگلستان و اسکاتلند وجود دارد باعث فعال شدن ھيچ بندی پرسی الزام نتيجه اين ھمه

پرسی گامی است جھت اطالع از رای و نظر مردم کردستان نسبت به مسأله  در حقيقت اين ھمه. شود قانون اساسی نمی

  .استقالل و البته آماده سازی مسالمت آميز راه استقالل اقليم

ائه توضيحات تشويشی که در اين زمينه به وجود آمده است درست و برحق نبوده و بعد از ار: او در ادامه تأکيد کرد

  .شوند که روند و اھداف کار به چه صورت است الزم تازه آنان نيز متوجه می
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پرسی  سؤاالتی در زمينه زمان و نحوه انجام اين مھم و متن سؤال ھمه: چنين گفت وزير اقليم کردستان ھم معاون نخست

  .ميان طرفين رد و بدل شده است

چه که مھم است رای و نظر  پرسی آن از اخذ نظر ساير کشورھا درباره ھمهقباد طالبانی، در پايان اشاره کرد که پيش 

شود و له يا  اين کار در راستای منافع مردم کردستان انجام می: شھروندان اقليم کردستان در اين مورد است و ادامه داد

 بوده و پس از آن به اين مسأله در وھله اول به مردم کردستان مربوط. عليه ھيچ حزب، حکومت و يا کشوری نيست

ھای اقليم کردستان و احزاب سياسی ربط مئيابد و به ھمين دليل نيز اخذ رای و نظر مردم کردستان از  تمامی دستگاه

  .تر است نظر و عقايد مخالفان و موافقان اين موضوع مھم

  

  ھيأتی از نمايندگان اقليم کردستان به بغداد عراقاعزام 

کردستان عراق، برای گفتگو با فؤاد معصوم، رئيس جمھوری عراق، وارد بغداد شدند تا با ھيئتی از نمايندگان اقليم 

  . دولت عراق در مورد رفراندوم جدائی کردستان عراق مذاکره کنند

ھای ديگر  اند که اعضای اين ھيئت با حيدر عبادی، نخست وزير، و مقام ھای محلی اقليم کردستان گزارش داده رسانه

 .دھند ھای موجود ميان دو طرف را کاھش  ديدار خواھد کرد تا تنشدولت عراق ھم

ھيئت «: ھشيار زيباری، مشاور ارشد مسعود بارزانی رھبر اقليم کردستان، به خبرگزاری رويترز گفته است

  ».شدچنان در موعد مقرر برگزار خواھد  کننده، درباره رفراندوم گفتگو خواھد کرد، با اين حال، رفراندوم ھم مذاکره

ابعاد اقتصادی و «پرسی جدائی کردستان  بنعلی ئيلدروم، نخست وزير ترکيه، ادعا کرده که واکنش آنکارا به ھمه

 .ھای عراق و ايران انجام خواھد شد خواھد داشت و ھر اقدامی در اين زمينه با ھماھنگی دولت» امنيتی

  

  پرسی موضع احزاب اقليم کردستان در رابطه با ھمه

الدين در اربيل به رياست مسعود بارزانی برگزار  گاه صالح  نشستی در تفريح،٢٠١٧زاب کرد ھفتم ژوئن برخی از اح

کردھای . ھای سياسی آن را تحريم کردند و از شرکت در آن خودداری نمودند کردند، اما برخی ديگر از گروه

 سپتامبر ٢۵نوشت منطقه کردستان در کننده در اين نشست، بر روی برگزاری ھمه پرسی مردمی برای تعيين سر شرکت

  . توافق کردند٢٠١٧

به رھبری مسعود بارزانی به عنوان رھبر حزب حاکم و رئيس اقليم متولی اصلی حزب دمکرات کردستان عراق، 

 با حضور در ،٢٠١۴بار در ماه ژوئيه  بارزانی نخستين. اجرای طرح رفراندم استقالل اقليم کردستان عراق است

اين طرح با تاخيری دو ساله اما . پرسی استقالل اقليم کردستان عراق شد ستان عراق خواھان برگزاری ھمهپارلمان کرد

اين حزب . نه از خالل پارلمان، بلکه با درخواست حزب دمکرات کردستان و رھبر آن در آستانه اجرا قرار گرفت

  .ترين حامی برگزاری رفراندم استقالل کردستان عراق است اصلی

حال رئيس حکومت اقليم کردستان است و از اختيارات و   بارزانی، رئيس حزب دموکرات کردستان و درعين مسعود

آخرين دوره قانونی . کند پرسی استفاده می تر برای ھمه امکانات خود به عنوان رئيس اقليم نيز برای جلب حمايت بيش

اما اين .  رسما به پايان رسيد،٢٠١۵ اوت ١٩شده بود، در رياست بارزانی بر اقليم که در پارلمان به مدت دو سال تمديد 

 .انتخابات تاکنون نيز برگزار نشده است

در پی تصميم اين کميسيون، معاون رئيس پارلمان که وابسته به حزب دمکرات است، موضوع مشروعيت قانونی 

 شورا با وجود مخالفت رقيبان و اين. رياست اقليم را به يک شورا که زيرمجموعه وزارت دادگستری است ارجاع داد
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چنين رياست انجمن  حزب دمکرات ھم. منتقدان بارزانی، رای داد که رياست او تا زمان برگزاری انتخابات تمديد شود

 .عالی برگزاری رفراندم را به عھده دارد که کم و بيش ھمه احزاب به جز تغيير و جمعيت اسالمی در آن نماينده دارند

اين حزب در انتخابات . دومين حزب قدرتمند اقليم کردستان عراق است، »گوران« زبان کردی حزب تغيير يا در

يافته يک جنبش اجتماعی و سياسی بود با  حزب تغيير که شکل تحول.  توانست به دومين قدرت اقليم تبديل شود٢٠١٣

ستان در پی برگزاری آخرين جلسه پارلمان کرد. شرکت در دولت ائتالفی از اپوزيسيون به حاکميت تغيير ماھيت داد

ھای  به دنبال آن رئيس پارلمان که از عضو جنبش تغيير بود، نماينده.  عمال از کار افتاد٢٠١۵ اکتبر ٧خود در روز 

اين . اين تحوالت گوران را دوباره به اپوزيسيون تبديل کرد. ھا در مجلس و وزرای اين حزب از کابينه اخراج شدند آن

ھا پيشنھاد  آن. پرسی به اين شکل و در شرايط فعلی است ن حق تعيين سرنوشت اما مخالف برگزاری ھمهحزب از مدافعا

  .بازگشائی پارلمان از سوی بارزانی را رد کردند

پرسی خواھد شد که حقوق معوقه کارکنان بخش خدمات اقليم  تغيير، اعالم کرده بود تنھا در صورتی وارد مذاکرات ھمه

در آخرين روزھای قبل از تعطيلی پارلمان اولويت . ن نيز مجددا و با ھمان ترکيب آغاز به کار کندپرداخت و پارلما

 .پرسی بلکه حل بحران رياست اقليم و تغيير شکل نظام سياسی حکمرانی بود  نه برگزاری ھمه حزب تغيير،

س، دبير ھيئت رئيسه، نمايندگان  بدون حضور رئيس مجل،٢٠١٧ سپتامبر ١۵با اين حال پارلمان کردستان روز جمعه، 

گوران و ديگر مخالفان اين جلسه . پرسی را تأئيد کند حزب تغيير و ديگر احزاب مخالف بازگشائی شد تا برگزاری ھمه

از . شود سازی وضعيت مجلس و اتحاد ملی نمی جانبه باعث عادی گويند اقدامات يک شناسند و می را به رسميت نمی

 . نماينده در اين جلسه شرکت کردند۶٨ھا  نماينده تن١١١مجموع 

 سومين ،٢٠١٣، که بر اساس آخرين انتخابات اقليم در سال حزب اتحاديه ميھنی کردستان به رھبری جالل طالبانی

حزب دمکرات کردستان . پرسی استقالل کردستان توافق نظر وجود ندارد آيد، در مورد ھمه قدرت سياسی به حساب می

ھای بعد از  اين حزب در سال. افقت اين حزب برای حمايت از برگزاری رفراندم را جلب کندعراق تالش کرده مو

در حال حاضر دو جناح اصلی اين حزب يکی حامی و يکی مخالف . بيماری طالبانی دچار چند دستگی و اختالف شد

پرسی حمايت   از برگزاری ھمهموافقان در ائتالف با حزب دمکرات، در جلسه اخير بازگشائی پارلمان. پرسی ھستند ھمه

با اين حال . پرسی کردستان اعالم کردند  سپتامبر عمال کمپين تبليغاتی خود را در حمايت از ھمه١٧ھا روز  آن. اند کرده

  . نماينده اتحاديه ميھنی کردستان از ورود به اولين جلسه پارلمان بعد از دو سال خودداری کردند١٨ نماينده از ۶

 نماينده در مجلس دارد و بخشی از دولت ائتالفی است، اگر چه در ابتدا در جبھه ١٠که می کردستان، حزب اتحاد اسال

. ھائی با حزب دمکرات کردستان عراق، متقاعد شد از رفراندم حمايت کند جبھه تغيير بود اما به مرور و در پی نشست

ای که بعد از اين جلسه منتشر  اين حزب در بيانيه. ند سپتامبر امسال شرکت کرد١۵ھا در جلسه بازگشائی پارلمان در  آن

پرسی استقالل مردم کردستان و مناطق  حمايت از ھمه«شد توضيح داد که از جمله داليل شرکت در جلسه پارلمان 

 .است» کردستانی خارج از اقليم

ا اين لحظه مخالف گرای کردستان عراق است که ھمراه با حزب گوران ت  ديگر حزب اسالمحزب جمعيت اسالمی،

اين حزب نيز در ھمراھی با گوران، بازگشائی پارلمان بدون حضور .  سپتامبر ھستند٢۵پرسی روز  برگزاری ھمه

ای   سپتامبر در بيانيه١۵حزب جمعيت اسالمی، روز . خوانده است» غير شرعی و غير قانونی«نمايندگان مخالف را 

ر تدوين برنامه نشست پارلمان و ھمچنين به دليل عدم وجود توافق سياسی  حزب د٢اعالم کرد که به دليل مشارکت تنھا 

ھمراه تغيير دو  حزب جمعيت اسالمی به. کند بين احزاب سياسی اقليم کردستان در جلسه بازگشائی پارلمان شرکت نمی

 .پرسی در شرايط کنونی ھستند حزب اصلی مخالف برگزاری ھمه
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جنبش . پرسی استقالل است  در مجلس دارد از جمله موافقان برگزاری ھمهکه تنھا يک کرسیحزب جنبش اسالمی، 

زمان با  اين حزب ھم.  ژوئن امسال تشکيل شد، نماينده دارد٧پرسی ھم که روز  اسالمی در انجمن عالی برگزاری ھمه

با اين . ومت خواھد بودھای پارلمان اعالم کرد که در دوره جديد فعاليت پارلمان، اپوزيسيون حک آغاز دور جديد فعاليت

حزب دمکرات و ( حال در جلسه بازگشائی پارلمان شرکت کرد، گرچه به تدوين دستور کار مجلس تنھا توسط دو حزب

  .اعتراض داشت) اتحاديه ميھنی

 کرسی دارند، موافق برگزاری ٢ھر کدام در مجلس  که چپی حزب دو شيوعی، حزب و کردستان سوسياليست حزب

ھا در انجمن عالی برگزاری رفراندم نماينده دارند و در جلسه بازگشائی پارلمان  آن. ل کردستان ھستندپرسی استقال ھمه

 .  سپتامبر ھم شرکت کردند١۵در 

  .پرسی موافق است نيز که يک کرسی در مجلس دارند با برگزاری ھمه» راه سوم«ھا گروه  عالوه بر اين

نمايندگان اين . ھای دينی و اتنيکی اختصاص دارد  کرسی به اقليت١١ کرسی پارلمان کردستان عراق، ١١١از مجموع 

جبھه ترکمانی در . پرسی ھستند ھا ھمگی جز جبھه ترکمانی که تنھا يک کرسی دارد، از موافقان برگزاری ھمه اقليت

در .  ھستندطرح آن» لغو«پرسی استقالل کردستان و خواھان  شھر محل مناقشه کرکوک از مخالفان شديد برگزاری ھمه

 نماينده ٨در مجموع . پرسی ھستند ھمين شھر نمايندگان عرب عضو انجمن شھر نيز مخالف برگزاری اين ھمه

فراکسيون رافدين .  سپتامبر حمايت کردند٢۵پرسی   سپتامبر شرکت و از ھمه١۵ھای دينی در جلسه بازگشائی  اقليت

 .بايکوت کرد» حاوی توافق ھمه احزاب نبوده «  نماينده اين جلسه را با اين توضيح که٢آشوری با 

  

 » کنونی شرايط در پرسی ھمه به نه« حرکت

اين کمپين از سوی فردی به اسم شاھسوار . به رفراندم استقالل اقليم کردستان است» نه«ترين کمپين  اين عنوان اصلی

ای ناليا و  چندين موسسه رسانهزمان صاحب  دار اھل سليمانيه است که ھم شود؛ يک سرمايه عبدالواحد رھبری می

را در پرچم » پرسی در اين شرايط نه به ھمه«اين کمپين که عنوان . در سليمانيه است NRT تلويزيون موثر و منتقد

اعضای آن . داند تبليغاتی خود دارد، آشکارا اعالم کرده که موافق تشکيل دولت کردی است و آن را حق مردم کرد می

پرسی به استقالل ختم نخواھد شد و يک نوع ريسک با زندگی مردم در شرايط کنونی منطقه است  بر اين باروند که ھمه

 .گيرد که از سوی بارزانی و حزب او صورت می

 

  العمل حکومت عراق و درگيری در اين شھر پرسی و عکس موافقت شورای کرکوک با ھمه

پرسی استقالل کردستان را به  د، شرکت در ھمه اوت برگزار ش٢٩شنبه  ای که سه شورای استانی کرکوک در جلسه

 کرسى ۴۴ کرسى از ٢٦. ھا جلسه شورای استانی کرکوک را تحريم کرده بودند ھا و عرب ترکمان. تصويب رساند

پرسی   نفر از اعضا به برگزاری ھمه٢٣در اين ميان، . شورای استانی کرکوک در دست نمايندگان مردم کرد است

  .  سپتامبر سال جاری برگزار شود رای دادند٢۵رار است استقالل کردستان که ق
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 الدين کريم، استاندار برکنار شده کرکوک نجم

 مھر، دولت مرکزی در ٣ - سپتمبر ٢٥پرسی استقالل اقليم کردستان عراق،  يازده روز پيش از موعد برگزاری ھمه

 . مناقشه کرکوک شدخيز و مورد ساز برکناری استاندار منطقه نفت بغداد زمينه

ای   شھريور اعالم کرد حيدر عبادی نخست وزير اين کشور در نامه٢٣شنبه،  دفتر رياست مجلس عراق روز پنج

به گزارش خبرگزاری رويترز . الدين کريم، استاندار کرکوک به رأی گذاشته شود درخواست کرده مسأله برکناری نجم

 .ان عراق به برکناری کريم رای موافق دادنددر پی اين درخواست اکثريت نمايندگان پارلم

 کرسی ٣٢۵ مجلس عراق .مسعود بارزانی، رئيس اقليم کردستان عراق، اين اقدام مجلس عراق را محکوم کرده است

.  نماينده حضور داشتند که ھمه به برکناری استاندار کرکوک رای موافق دادند١٧٣شنبه  در نشست روز پنج. دارد

بوده و تصميم پارلمان فدرال » پارلمان عربی«گويند اين تصميم يک   اين نشست شرکت نکردند مینمايندگان کرد که

 .عراق نيست

 سپتامبر، چند موتورسوار با در دست داشتن پرچم اقليم ١٨ - شھريور ٢٨گاه  خبرگزاری روداو، گزارش داده که شام

دند که از دفتر سياسی ترکمانان به سوی کر پرسی استقالل در شھر حرکت می کردستان به طرفداری از ھمه

 .کم يک نفر کشته شده است در اين تيراندازی دست. موتورسواران شليک شد

کردند و  گزارش خبرگزاری رويترز در حادثه ديگری، به سرنشينان چند خودرو که پرچم کردستان را حمل می به

افتاد که خودروھا از مقابل   تيراندازی ھنگامی اتفاق میاين. پرسی استقالل بودند، تيراندازی شد خواھان برگزاری ھمه

 .در اين تيراندازی يک ترکمان کشته شد. کردند ھا عبور می دفتر سياسی ترک

ھای ملی، پوليس در سراسر شھر کرکوک مستقر  رويترز، گزارش داده که برای تأمين امنيت و جلوگيری از درگيری

 . گرفته استشده و رفت و آمد شھروندان را زير نظر

ھا ميان کردھا  ھا و درگيری خشونت:  نوشت،١٣٩٦ شھريور ٢٨ شنبه سه، »ايسنا«خبرگزاری حکومت اسالمی ايران 

ھا در شھر مورد مناقشه کرکوک در شمال عراق باعث شد تعداد زيادی از نيروھای پوليس جھت ممانعت از  و ترکمان

  .پرسی در اين شھر مستقر شوند پيش از ھمهھائی قومی  ھای مرگبار به درگيری تبديل درگيری

جھت بررسی مسأله مناطق تحت اشغال داعش در کرکوک و تقويت امنيتی اين » حشد شعبی«زمان يک ھيئت از  ھم

 .به اين شھر سفر کرد» ھا تروريست«شھر جھت مقابله با اقدامات 

عالم کرد، دو مقر حزب ترکمان در داخل گوی پوليس کرکوک نيز ا  سخن.فرد کشته شده يک افسر پيشمرگ بوده است

  .شھر ھدف تيراندازی قرار گرفت
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نيروھای امنيتی اقليم کردستان عراق و نيروھای پوليس عراق پس از کشته شدن اين نيروی پيشمرگ و زخمی شدن پنج 

سی را در ھای بازر ھا در کرکوک ايست تن ديگر در جريان درگيری با نيروھای حفاظتی دفتر حزب سياسی ترکمان

   .نقاط مختلف شھر برپا کردند

پرسی زخمی  گفته برخی منابع امنيتی، در پی انفجار يک خودرو در شھر کرکوک نيز يک استاد دانشگاه حامی ھمه به

 اين منابع به اسکای نيوز گفتند، ناظم الشمری، استاد دانشگاه در پی انفجار بمبی که زير خودرواش چسبانده شده .شد

اش به دليل حمايت از برگزاری   به گفته منابعی نزديک به الشمری، او از سوی دشمنان سياسی.دت زخمی شد به ش بود،

  .پرسی استقالل و الحاق کرکوک به اقليم کردستان عراق ھدف ترور قرار گرفته است ھمه

  .الم کردچنين در پی انفجار يک خودرو در محله المصلی در استان کرکوک، پوليس منع رفت و آمد اع ھم

اين در حالی است که يکی از مسؤوالن محور شمالی حشد شعبی با اشاره به سفر ھيئتی از فرماندھان حشد شعبی به 

ھدف از اين سفر بررسی مسأله مناطق تحت «: رياست ابومھدی مھندس نايب رئيس ھيئت حشد شعبی به کرکوک گفت

ا نيروھای عراقی قرار دارد و تقويت امنيتی استان جھت اشغال داعش در الحويجه است که در نزديکی نقاط تماس ب

  ».جلوگيری از حمالت داعش ھدف اين ھيئت است

دليل دارا بودن ذخاير غنی نفتی، ھم برای حکومت  ، به...کرکوک با ترکيب جمعيتی کرد، عرب، ترکمن و آسوری و 

ھا و  ھا، ترکمن  سوی ديگر مقاومت عرباز. مرکزی عراق و ھم اقليم کردستان، از اھميتی حياتی برخوردار است

عالوه بر . دھد شيعيان طرفدار ايران در برابر پيوستن کرکوک به اقليم کردستان، پيچيدگی دوچندانی به اين منطقه می

اين، مخالفت ايران، ترکيه و سوريه با الحاق کرکوک به اقليم کردستان نيز مسير کردستان برای رسيدن به استقالل را 

  . ميليارد بشکه تخمين زده شده است٩ذخاير نفتی کرکوک .  پيش دشوار کرده استبيش از

شورای  .بودند  کرده استقبال کردستان اقليم استقالل رفراندوم در شرکت از کرکوک، مردم از جمعی تر پيش که حالی در

دائی اقليم کردستان شرکت پرسی ماه آينده ج استانی کرکوک در شمال غرب عراق تصويب کرده که اين استان در ھمه

  .کند می 

تر اعضاى آن را کردھا تشکيل مى  پرسى دور از انتظار نبود چرا که بيش راى شوراى کرکوک براى پيوستن به ھمه

ترين  طور سنتى بيش حزب اتحاديه ميھنى، به.  کرسى اين شورا در دست کردھاست٤٤ کرسى از ٢٦در واقع . دھند

  . کرکوک داردطرفدار را در ميان کردھاى 

اند که عمال  پرسى راى منفی داده ھاى شورا به اين ھمه شش نفر از اعضاى اين شورا، عرب و نه نفر از ترکمان

تواند فضاى اين شھر  اى است از نارضايتى بخش قابل توجھى از احزاب ترکمان و عرب کرکوک؛ چيزى که مى نشانه

پرسى نظر و تصميم حزب  ھا با خود ھمه طور که تاکنون مخالفت رسد ھمان حال به نظر مى با اين. تر از قبل کند را آشفته

اما ھنوز معلوم نيست حتى اگر در ھمه پرسى . ھا ھم راه به جايى نبرد حاکم اقليم کردستان را تغيير نداده، اين مخالفت

  .ھا راى به استقالل بدھند، تکليف موقعيت خود شھر چه خواھد شد تر کرکوکی بيش

وضعيت کرکوک . ھمواره يکی از مناطق مورد مناقشه ميان دولت مرکزی و اقليم کردستان عراق بوده استکرکوک، 

ای که پس از حمله نظامی امريکا به عراق و سقوط صدام حسين به   قانون اساسی عراق تعريف شده؛ ماده١۴٠در ماده 

  .تصويب رسيده است

شد تا  ھا برگزار می ومی در مناطق مورد اختالف کردھا و عرب رفراند،٢٠٠٧طبق اين ماده بايستی تا پايان سال 

 .شد که آيا اين مناطق بايد در چارچوب عراق باقی بمانند يا به اقليم کردستان بپيوندند روشن می
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زمانی که . گاه اجرا نشد ھای سياسی در عراق ھيچ ھای پی در پی و ناآرامی اما اين ماده قانون اساسی به خاطر بحران

ھای کرد در تابستان  کرکوک را ترک کرد، پيشمرگه) داعش سابق( »دولت اسالمی«ش عراق در برابر حمالت ارت

 . جای سربازان عراقی را گرفتند و اعالم کردند که ديگر حاضر به ترک اين شھر نيستند،٢٠١۴

 ١۴٠ه اعالم کرد و گفت، ماده يافت مسعود بارزانی، رئيس اقليم کردستان عراق، در ھمين زمان بود که موضوع را پايان

قانون اساسی پس از ورود نيروھای پيشمرگه به مناطق مورد اختالف و خروج ارتش از اين شھرھا عمال اجرا شده 

 .است

 ٨ عضو کرد، ٢٧: است صورت زير بوده  به،٢٠١١ترکيب در سال )  عضو۴١مجموعا ( در مجلس استانی کرکوک

 نماينده ترکمن و ٢ نماينده کرد، ٨ از استان کرکوک ،٢٠١۴ات پارلمانی سال در انتخاب.  عضو ترکمن۶عضو عرب و 

 بوده ٢٠٠٣ھا از کرکوک بعد از سال  دليل خروج عرب البته بايد گفت اين مسأله به.  نماينده عرب به پارلمان راه يافتند٢

از لحاظ مذھبی ھم در . بودند به اين شھر کوچ کرده ١٩٧۵سازی کرکوک بعد از سال  است که در نتيجه پروژه عربی

ھای مسيحی ھم در حدود سی ھزار  ترکمان.  درصد اھل تشيع ھستند٣۵ھا اھل تسنن و   درصد جمعيت ترکمان۶٠حدود 

. مجموع اين پراکندگی ھا و تنوع مذھبی رويکردھای متفاوتی در داخل جامعه ترکمانی به وجود آورده است  .نفر ھستند

  .ای و بين المللی است ھای منطقه ازی قدرتاين رويکردھا تابعی از ب

 ٣ تا ٢اند اما جمعيت دقيق آنان   نفر تخمين زدهبيش از يک ميليون ھزار نفر تا ۵٠٠ھای عراقی بين  جمعيت ترکمان

ھا در شھر  تمرکز جمعيتی ترکمان.  ھزار نفر است٦٠٠ تا ۵٠٠درصد از جمعيت عراق است و از اين جھت حدود 

  . درصد تلعفر ترکمن است٩٠در حدود . ستکرکوک و تلعفر ا

ھای کشور عراق مخالف ھر  ھای عراق در ترکيه اعالم کرد که جمعيت ترکمن ھجران کازانجی، نماينده جبھه ترکمن

  .پرسی استقالل اقليم کردنشين عراق ھستند طلبی و برگزاری ھمه گونه تجزيه

ر مصاحبه با خبرنگاران در آنکارا، اعالم استقالل اقليم کرد  سپتامبر، د٢٠گزارش ايرنا، کازانچی روز چھارشنبه  به

  .ھا و باعث تجزيه کشور عراق دانست ھا و يزيدی ھا، ترکمن عراق را منجر به ايجاد چنين توقعی برای عرب

وقتی منطقه تقسيم شود و کردھا : پرسی استقالل اقليم کرد عراق اعالم کرد او ضمن ابراز مخالفت با برگزاری ھمه

  .ھا نيز خواھان استقالل خواھند شد ھا و يزيدی ھا، ترکمن دولت تشکيل دھند، عرب

تواند آن را کنترول کند و ما خواھان  اگر آتش اختالفات شيعه و سنی در منطقه شعله ور شود، کسی نمی: او اظھار کرد

  .اتحاد و يکپارچگی عراق ھستيم

مردم منطقه متوجه تحوالت پيرامون ھستند و : عش دانست و گفتاو عمليات آزادسازی موصل و رقه را پايان کار دا

  .شود می دانند که داعش توسط چه کسانی ايجاد و حمايت می

مداخله نظامی امريکا در عراق باعث : طور غيرمستقيم امريکا را عامل اصلی ايجاد و تقويت داعش خواند و افزود او به

   .گناه شد مرگ يک ميليون نفر بی

طور فدرال  طقه کردستان بخشی از تماميت ارضی عراق محسوب شده که طبق قانون اساسی اين کشور بهمنتاکنون 

ترديد استقالل کردستان، با واکنش  در حالی که ھنوز اختالف ارضی ميان بغداد و اربيل حل نشده، بی. شود  اداره می

  . بغداد و حاميان او مواجه خواھد شد

، شاھد بروز ٢٠١٧ سپتامبر ١٨نشين و مسيحان آشوری، از شب دوشنبه  شين، ترکمنن در شھر کردنشين، عرباکنون 

شنبه در حالت حکومت نظامی به سر  ھای مقيم اين شھر بوده و کرکوک از شب سه ھائی ميان کردھا و ترکمن درگيری

  .برد می
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راق معتقدند پس از شھر کرکوک از منابع نفتی سرشاری برخوردار است و يکی از مناطقی است که کردھای ع

  .پرسی استقالل کردستان، جزو منطقه کردستان محسوب خواھد شد ھمه

ھا حمله کرد و  ساعاتی بعد يک خودروی پوليس که برادر فرد کشته شده در ميان آنان بود به يک مرکز ديگر ترکمن

ھرچند بر اثر اين . جرا شدندمختلف وارد ما ھای »مليت«درگيری ھنگامی پايان يافت که تعدادی از افراد شامل از 

  .آتش قابل توجه بود درگيری ويرانی خاصی رخ نداد ولی ميزان تبادل

چندی پيش نخست نمايندگان مجلس عراق خواستار برکناری استاندار کرد اين استان شدند که از استقالل حمايت کرده 

ن کريم استاندار کرد زبان کرکوک را بر الدي  سپتامبر رسما نجم١٣ سپس حيدر عبادی نخست وزير عراق، روز .بود

  .اما وی ھنوز با حمايت پيشمرگان مسلح اقليم کردستان، در دفتر کارش حضور دارد. کنار کرد

  

  پرسی کردستان نظاميان شيعه عراق در آستانه ھمه عمليات شبه

ماده حرکت به سوی کرکوک نظاميان شيعه تحت حمايت سپاه قدس آ پرسی استقالل کردستان عراق، شبه در آستانه ھمه

پرسی در اين استان  حضور اين نيروھا در استان دياله موجب لغو ھمه. گيرند شوند تا شھر حويجه را از داعش پس  می

 .شد

شوند نيروھای داوطلبی ھستند که ھمراه ارتش عراق عليه داعش  خوانده می» حشد الشعبی«نظاميان شيعه عراق که  شبه

مرزی سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران  د الشعبی تحت حمايت سپاه قدس، شاخه بروننيروھای حش. جنگند می

 سپتامبر، دو روز پيش از تاريخ تعيين شده برای برگزاری ٢٣نظاميان شيعه تصميم دارند  ارتش عراق و شبه. ھستند

 .گيرند  استان کرکوک را پس پرسی استقالل کردستان عراق، شھر حويجه، آخرين پايگاه گروه تروريستی داعش در ھمه

قاسم سليمانی به مقامات اتحاديه ميھنی کردستان ھشدار داده «: در آستانه اين عمليات پايگاه خبری المانيتور نوشته است

اين ھشدار از قرار پس از آن مطرح شده است که نيروھای » .شود الشعبی به کردھا نمی است که ديگر مانع حمله حشد 

مجبور به «کرد شورای اين شھر را  روز پيش وارد شھر مندلی در استان دياله شدند و رئيس حشد الشعبی ده 

 ».گيری کردند کناره

 شھريور گزارش داد که شورای شھر مندلی برگزاری ٢٠پس از آن، خبرگزاری جمھوری اسالمی ايران، ايرنا، 

 شھريور اعالم کرد که مخالف برگزاری ٢١ز مجلس استان دياله ني. پرسی استقالل کردستان را لغو کرده است ھمه

  .پرسی جدائی اقليم کردستان از عراق است ھمه

 

  ابومھدی مھندس نايب رئيس ھيئت حشد شعبی
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پرسی  ايران به شدت مخالف ھمه. ھای ايالم و کرمانشاه در ايران است مرز استان دياله، ھمجوار با استان کرکوک و ھم

:  شھريور ماه ھشدار داده بود٢۶علی شمخانی، دبير شورای امنيت ملی ايران، . استقالل کردستان عراق است

ھا  ترين شرايط در کنار آن پيمان برادران کرد که ھمواره و در سخت جمھوری اسالمی ايران به عنوان دوست و ھم«

 ».الف استکند و با آن مخ بوده، برگزاری رفراندوم را تأمين کننده منافع اقليم کردستان ارزيابی نمی

صرفا با محوريت دولت مرکزی عراق پابرجا بوده و جدائی «چنين تأکيد کرد که توافقات مرزی ايران با عراق  او ھم

 » .ھای مشترک مرزی خواھد بود اقليم کردستان از دولت مرکزی عراق به معنای مسدود شدن تمامی معابر و گذرگاه

  

  موضع امريکا

 .پرسی استقالل کردستان عراق تأکيد کرد بار ديگر بر موضع مخالف خود با ھمه، ٢٠١٧مبر  سپت٢٤ امروز امريکا

ريکس تيلرسون وزير خارجه امريکا در تماسی تلفنی با وزير خارجه عراق بر پشتيبانی کامل واشينگتن از بغداد تأکيد 

حفظ تماميت ارضی عراق ھای دولت بغداد برای  ھا و برنامه امريکا از ھمه گام«:  وزير خارجه امريکا گفت.کرد

  ».کند حمايت می

گوی تلفنی با وزير خارجه امريکا، دوباره بر مخالفت دولت عراق با برگزاری  و وزير خارجه عراق در اين گفت

 .پرسی غيرقانونی و مخالف قانون اساسی عراق است پرسی استقالل در کردستان اين کشور، گفت که اين ھمه ھمه

ھای قانونی را برای قراری  ز در اين مکالمه به تيلرسون، وعده داد که بغداد ھمه گزينهعبادی نخست وزير عراق ني

 .پارچگی عراق بکار خواھد گرفت صلح، امنيت و ثبات و يک

بغداد ھرگز «: رانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت حال ابراھيم جعفری وزير خارجه عراق نيز در سخن

پرسی غير قانونی  پرسی و استقالل را قبول نخواھد كرد چون اين ھمه دستان عراق برای ھمهھای حکومت اقليم کر طرح

 .پارچگی عراق خط قرمز ھمه مردم عراق است جعفری تأکيد کرد، وحدت و يک» .است

ای به اتباع کشور خود در عراق از  ، در بيانيه٢٠١٧ سپتامبر ٢٤شنبه  چنين سفارت امريکا درعراق، امروز يک ھم

  .پرسی اقليم کردستان عراق ھشدار داد ھای احتمالی در جريان برگزاری ھمه وقوع ناآرامی

شنبه منتشر شد، از اتباع اين کشور در عراق خواسته شده که از رفت و  خانه امريکا که بامداد يک ای سفارت در بيانيه

 .آمد به مناطق مورد نزاع مانند کرکوک و غيره خودداری کنند

نين از اتباع امريکائی خواسته است که از سفر به مناطق مورد اختالف بين دولت مرکزی و اقليم کردستان چ بيانيه ھم

 .عراق خودداری کنند

پرسی  تر جان کوبيس، فرستاده ويژه دولت امريکا در عراق ھم ھفته گذشته از مسعود بارزانی خواسته بود ھمه پيش

دھد سازمان ملل به دولت  گزاری فرانسه سندی منتشر کرده که نشان میخبر. استقالل کردستان را به تعويق بيندازد

اين مذاکرات دو الی سه سال به طول . شان مذاکراتی را آغاز کنند عراق و اقليم کردستان پيشنھاد داده برای حل مشکالت

  .د نداردپرسی استقالل وجو گاه مانعی برای برگزاری ھمه مابين حل نشود، آن کشد و اگر مشکالت فی می

ارتش امريکا در حال ھمکاری با اقليم کردستان جھت . در عين حال، امريکا بيش از ھمه در اقليم کردستان نفوذ دارد

ھای  ھای مالی جھت تحويل سالح از سوئی امريکا، با اختصاص کمک. بازنگری در ساختار نيروھای پيشمرگه است

ھای امنيتی   آژانس ھمکاری،٢٠١٧عنوان مثال در آوريل  به. تسنگين به کردستان، موافقت کرده اس سنگين و نيمه

ھای الزم برای تجھيز دو تيپ پياده نظام سبک و دو گردان پشتيبانی توپخانه را در  دفاعی امريکا اعالم کرد که سالح

 .دھد اختيار کردستان قرار می
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تری  ھای بيش ی عراق است که طی آن سالحتری با حکومت مرکز نامه بزرگ ھا البته جزئی از توافق تحويل اين سالح

صورت مستقيم سالح تحويل دھد،  دولت امريکا، ھنوز حاضر نشده که به اقليم کردستان به. شود به بغداد تحويل داده می

شکل  به. اگر چه در مواردی دولت مرکزی را تحت فشار قرار داده تا اجازه تحويل سالح به کردستان را صادر کند

که اقليم کردستان يک کشور دارای حاکميت ملی نيست در زمينه تھيه سالح، به خصوص سالح سنگين،  ل ايندلي کلی، به

  .با مشکل مواجه است

 ھزار نيروی پيشمرگه را آموزش داده و به اقليم کردستان در زمينه پرداخت ١٨از سوی ديگر نيروھای ائتالف، تاکنون 

ھمراه نيروھای ويژه  ای نيروھای ويژه اقليم، به چنين در برھه ھم.  ھزار پيشمرگه کمک کرده است٣۶حقوق حدود 

اند، که البته اين ھمکاری پس از اعتراض حکومت مرکزی در  امريکا اقدام به عمليات مشترک بر عليه داعش کرده

 .بغداد متوقف شد

ھا را  پرسی استقالل اين کمک مهاند که در صورت برگزاری ھ شکل جداگانه تھديد کرده اکنون دولت و کنگره امريکا، به

 .متوقف خواھند کرد

مسعود بارزانی، رئيس اقليم كردستان عراق در مصاحب اختصاصی با بخش فارسی صدای امريکا در اربيل ضمن رد 

پرسی استقالل کردستان از عراق، تمرکز مبارزه با داعش در عراق و مناطق  ھشدار امريکا که تأکيد کرده است ھمه

  .گويد مشکالت با بغداد تا يکی دو سال آينده برطرف خواھد شد اندازد، می خطر می را بهآزاد شده 

  

  !پرسی ھستند حکومت اسرائيل و برخی گرايشات امريکائی موافق ھمه

  .کند رسد اسرائيل تنھا کشور دنيا است که پيشاپيش تشکيل کشور کردستان از موجوديت آن حمايت می نطر می به

، در ١٣٩٦ شھريور ٢١شنبه  و، نخست وزير اسرائيل، که در امريکای جنوبی حضور داشت روز سهبنيامين نتانياھ

  ».يابی به حکومتی مستقل حمايت می کند اسرائيل از تالش قانونی مردم کرد برای دست«: ای اعالم کرد بيانيه

رکيه، نگران است استقالل دولت ت. گيری اسرائيل در تناقض با امريکا و ترکيه است به گزارش بلومبرگ، موضع

اياالت متحده امريکا ھم اعتقاد دارد استقالل کردھای . ای بر اعالم استقالل کردھای اين کشور باشد کردھای عراق مقدمه

پرسی  تر ايران ھم مخالفت خود را در کنار دولت عراق با اين ھمه پيش. عراق وضعيت منطقه را متزلزل خواھد کرد

ھائی از سفر قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس به اقليم خودمختار کردستان عراق برای  شاعالم کرد و حتی گزار

 .پرسی خبر داده بود ھا از برگزاری اين ھمه انصراف آن

بار موضع اسرائيل در فاصله کوتاھی تا  اسرائيل پيش از اين ھم از استقالل کردھای عراق حمايت کرده بود اما اين

 . ذره بين قرار گرفته استپرسی زير  برگزاری ھمه

طور که با حمايت  مخالف است ھمان) حزب کارگران کرد ترکيه( ک.ک. اسرائيل با پ«اش تأکيد کرد،  نتانياھو در بيانيه

 ».ترکيه از حماس نيز مخالف است

خواه کنگره  ھوریھای اسرائيل گزارش داده بودند که بنيامين نتانياھو ماه گذشته در ديدار با ھيئتی از اعضای جم رسانه

 .است» مثبت«ھا به اورشليم گفت نظرش نسبت به تشکيل دولت کرد در شمال عراق  امريکا در سفر آن

ِخانم کسنيا سولووا يک نماينده مجلس اسرائيل و رئيس انجمن تقويت مناسبات اسرائيل و کردھا ماه گذشته به روزنامه  ِ ِ ِ

 مھمان اسرائيل بوده و از مقامات اين کشور خواسته است که با گفت، يک ھيئت از کردستان عراق» جروزالم پست«

 .اعمال نفوذ بر امريکا از واشينگتن بخواھند از مخالفت با استقالل کردستان خودداری کنند
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ھای گذشته با اعزام بلندپايگانش از جمله ژنرال جيمز متيس وزير دفاع به اربيل و مالقات با  دولت امريکا در ھفته

 .پرسی شد رزانی رئيس اقليم کردستان عراق، خواستار تعويق در برگزاری اين ھمهمسعود با

تکرار حمايت نتانياھو در حال حاضر و شمار ديگری از مقامات سياسی و نظامی کنونی و پيشين اسرائيل از تشکيل 

وعد مقرر برگزار پرسی استقالل کردستان در م در حالی است که بارزانی اين ھفته تأکيد کرد ھمه» دولت کرد«

 .شود می

واکنش نشان نداده اما به توصيف » دولت کرد«گوی اقليم کرد به سخنان تازه بنيامين نتانياھو در حمايت از تشکيل  سخن

 .گيری خشنود شده است گو از اين موضع رسد که اين سخن نظر می خبرگزاری آسوشيتدپرس، به

يتدپرس گفته است، ھر کس آزاد است نظرش را بگويد و ما قدردان گوی اقليم کردستان، به آسوش صفين ديزائی، سخن

  .ھر حکومتی در ھر جای جھان ھستيم که استقالل را حق کردھای عراق بداند

  

کردھا ھرگز : ، يک شخصيت برجسته در حزب راست افراطی اسرائيل، گفته است»آريل پولستين«در ھمين زمينه، 

ھا حمايت کرده است؛ در نتيجه، زمانی که يک کردستان مستقل ايجاد  ل از آنفراموش نخواھند کرد که دولت اسرائي

  .جا برافراشته خواھد شد و دو بازيگر تبديل به متحدان خوبی برای يکديگر خواھند شد شود، پرچم اسرائيل در آن

أکيد کرد، اسرائيل او ت. پولستين اشاره کرد، رابطه ميان اسرائيل و يک دولت کرد از اھميت زيادی برخوردار است

  .چنان نيز برای تشکيل دولت مستقل کردی تالش خواھد کرد ھا به کردھا کمک کرده و ھم برای دھه

 مقامات ارشد منطقه کردستان  برخی: اعالم کرد) کنست( ، نماينده پارلمان اسرائيل»کسنيا اسوتلووا«در ھمين ارتباط، 

  .ھا شدند پرسی استقالل آن آويو از ھمه  کرده و خواستار حمايت تلھای اخير به فلسطين اشغالی سفر عراق، طی ھفته

مقامات : ای در کنست برای تقويت روابط حکومت اسرائيل با کردھا در منطقه است، گفت اسوتلووا که رئيس کميته

ی استقالل پرس گری اسرائيل در کاخ سفيد برای حمايت واشنگتن از ھمه آويو آمدند، خواستار ميانجی کردی که به تل

  .منطقه کردستان از عراق شدند

در ( گويند اسرائيل دارای البی قدرتمندی ھا می آن«: چنين افزود ، او ھم»جروزالم پست«گاه روزنامه  به نوشته وب

شوند، اگر ما بتوانيم  ھا خوشحال می آن. دھد نيز گوش می) رئيس جمھور امريکا( ترمپاست و دونالد ) واشنگتن

  ».کمک کنيم) پرسی استقالل مهبرگزاری ھ به(

درصد  ١٠٠پرسی استقالل کردستان عراق برای اسرائيل،  از مفيد بودن ھمه«: اين نماينده پارلمان اسرائيل تأکيد کرد

  ».مطمئن است

پرسی استقالل،  بنيامين نتانياھو، نخست وزير اسرائيل نيز طی ديدار با ھيئتی از کنگره امريکا ضمن حمايت از ھمه

  .ش به تأسيس دولت کردی مستقل در منطقه را اعالم کرده بودتمايل
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کنند؛ روابطی که در  اين رويکرد را بسياری در اسرائيل به سابقه تاريخی روابط اسرائيل با کردھای عراق ارزيابی می

ئيل به  ميالدی نزديک بود و در مقطعی پس از توافق الجزاير ميان ايران و عراق و گرايش اسرا٦٠ و ۵٠ھای  دھه

   .دوران محمدرضا شاه پھلوی، متوقف شده بود داشتن روابط بھتر با ايران ِ

ھای آن زمان که در يک کتاب به  ھمکاری « :گويد نگار ساکن اسرائيل، با نگاھی به آن دوران می فرنوش رام، روزنامه

 دوران صدام حسين، خود را در قلم نماينده وقت موساد ھم ذکرش آمده، مربوط به دورانی بود که عراق حتی قبل از

قبل . ھای متعدد عليه اسرائيل، نقشی لجستيک و جدی داشت عراق در جنگ. دانست صدر کشورھای خصم اسرائيل می

ای که  ھمان فلسفه. کرد که جمھوری اسالمی بر سرکار بيايد، اين عراق بود که از لزوم نابودی اسرائيل صحبت می از آن

ھای  در آن چھارچوب مسلما ھمکاری. کردند و ديگر رھبران آن زمان دنيای عربی بيان میعبدالناصر در مصر  جمال

  ».بين اسرائيل و کردھای عراق در جريان بود

، با حضور در برنامه افق نو تلويزيون بخش فارسی صدای نگار و افسر بازنشسته ارتش امريکا روزنامه دانيل ديويس

پرسی را برگزار خواھند کرد و در نھايت به سود منافع  ھا، کردھا اين ھمه امريکا گفت که با وجود تمام مخالفت

  .امريکاست که از استقالل کردستان حمايت کند چرا که تنھا منطقه امن و با ثبات در عراق است

لت ديويس ھم در اين زمينه گفت که اگر تشکيل يک دولت کرد دموکراتيک و مستقل به سود منافع امريکا باشد بايد دو

 .امريکا از آن حمايت کند

 برای تالش ھدف با و »جديد خاورميانه« سياه سناريو تحقق راستای در ،ملل سازمان در امريکا افراطی و اسبق سفير

  .بشناسد رسميت به را عراق کردستان اقليم پرسی ھمه امريکا :کرد اعالم منطقه کشورھای تجزيه

ای با   ملل متحد، که به افکار تند و افراطی مشھور است در مصاحبهسفير اسبق امريکا در سازمان» جان بولتون«

 !موضوع خوبی است) در اقليم کردستان عراق( پرسی استقالل شدت معتقدم که ھمه به: مدعی شد» ٢۴کردستان «

کاندوليزا «که توسط » خاورميانه جديد«سفير اسبق امريکا در سازمان ملل، در راستای اجرائی کردن طرح شوم 

کنم کردھا  فکر می«: وزير خارجه وقت امريکا، مطرح شده بود، در خصوص تجزيه کشورھای منطقه گفت» رايس

ھا برای رسيدن به استقالل در کردستان عراق تصميمی دارند، به  لذا اگر آن. اند مدت طوالنی است که ناديده انگاشته شده

 ».نظر من امريکا بايد آن را به رسميت بشناسد

نظر من عراق قديم که ما آن را  به. ای تضمين شده است کنم اين موضوع مقوله فکر می«: ادامه داد» تونجان بول«

 ».گردد؛ پس ھرچه زودتر آن را درک کنيم بھتر است شناختيم، ديگر برنمی می

  

  روسيه

 به صورت رسمی از آن اند، اما اين کشور پرسی قرار داده گران، روسيه را در جبھه حاميان اين ھمه بسياری از تحليل

ممکن است » پرسی اجرای نھائی اين ھمه«اخيرا سرگئی الوروف، وزير خارجه روسيه گفته بود . حمايت نکرده است

تر ھم در مصاحبه با تلويزيون رووداو، با اشاره به رابطه تاريخی روسيه با  او پيش. بر اوضاع منطقه تأثير بگذارد

  .سيه ھمواره حمايت از کردھا بوده استکردھا تأکيد کرده بود که موضع رو

  

  اتحاديه عرب
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پرسی اسقالل   با تشکيل جلسه در سطح وزيران خارجه، با برگزاری ھمه٢٠١٧ سپتامبر ۵اتحاديه عرب نيز روز 

پرسی  عربستان ھم خواھان توقف اجرای ھمه. کردستان عراق مخالفت و آن را نقض قانون اساسی اين کشور دانست

 .شده است

 

  ابط آنکارا و اربيلرو

، يکی از کشورھای متحد اقليم کردستان عراق و شخص اردوخانتاکنون دولت ترکيه و رئيس جمھور آن رجب طيب 

 اردوخاناما اکنون . ک و روژاوا در دست دارند.ک.ھای مختلفی عليه پ ھا و پروژه ھا، حتی طرح آن.  بارزانی بودند

پرسی اعالم و آن را  دولت ترکيه، مخالفت خود را با برگزاری اين ھمه. کشد  میبه بارزانی و اقليم کردستان خظ و نشان

البته به اين ھم بسنده . تأکيد کرده است» تماميت ارضی و وحدت سياسی عراق«توصيف و بر حفظ » اشتباھی بزرگ«

  .نکرد در مرز اقليم کردستان دست به مانور نظامی زده است

رای اربيل، به يک کانال سياسی و يک شاھراه اقتصادی بسيار مھم و حياتی تبديل شده و اما واقعيت اين است که ترکيه ب

 اربيل، بلکه بر رويکردھای حزب دمکرات در مورد بغداد و مسائل ديگر - اين مسأله نه تنھا بر روابط دوجانبه آنکارا 

 .نيز، تا حد زيادی تأثير گذاشته است

از اين نظر . را، پرونده سوريه و نگرش خاص ترکيه نسبت به منطقه روژاوا است آنکا-يکی از ابعاد مھم رابطه اربيل 

کند؛ بلکه عمق   را چندان نگران نمیاردوخاننفس قدرت گرفتن بارزانی در اقليم و احتمال تشکيل يک دولت جديد، 

 .و سوريه استک و قدرت گرفتن اين جريان اجتماعی در جوار مرز نھصد کيلومتری ترکيه .ک.نگرانی او، از پ

درباره سوريه، ھمواره دو » آستانه«ھای مذاکرات ژنو و حتی چند مذاکره اخير  در چند سال اخير، ترکيه در تمام دوره

اعمال فشار بر امريکا و روسيه و ديگران و راضی : رويکرد خاص در مورد کردھای سوری داشته است؛ نخست

تالش : دوم. را به مذاکرات دعوت نکنند (PYD) »کردھای سوريهحزب اتحاد دموکراتيک «کردن آنان برای اين که 

 ».شورای ميھنی کردھای سوريه«برای سھيم کردن و مشارکت دادن مخالفين کرد سوری وابسته به بارزانی يا 

(ENKS)  

ردھای بنابراين بارزانی اميدوار است که در معادالت آتی سوريه و در مناطق کردنشين آن کشور، جای پائی ھم به ک

 .شورای ميھنی در روژاوا دست و پا کند

ھای مختلف سياسی  ک از شنگال مشغول بازی.ک.اکنون بارزانی و ديگر سران حزب دموکرات، برای خروج پ

بازرانی حاضر است برای خارج کردن کنترول شنگال از دست نيروھای دموکراتيک اين . ويژه با ترکيه ھستند به

ھای نيروی ھوائی، ھنگام  طوری که جنگنده به. ادی به دولت و ارتش ترکيه بپردازدھای زي ک، باج.ک.منطقه و پ

ک در منطقه شنگال، تعدادی از پيشمرگان اقليم را نيز کشتند اما در اين مورد ھيچ صدائی از .ک.بمباران مناطق پ

 .بارزانی در نيامد

جا  در آن ای ھای مختلف ترکيه حد است و شرکتمت  با بارزانیاردوخانحزب عدالت و توسعه حاکم ترکيه و رھبر آن 

برداری  عنوان يک نوع نيروی آلت دست مورد بھره ترکيه بارزانی را به. اند گذاری کرده سرمايه چندين ميليارد دالر

خواھد انرژی شمال عراق را از طريق ترکيه منتقل کند که  يک اين که می. دھد و از اين کار چندين ھدف دارد قرار می

ھا  دومين ھدف آن. رود شمار می  نوعی رقابت با دولت مرکزی عراق يا تضعيف آن در مسأله نفت و انرژی بهبه

ھای غربی و نفوذ  گسترش نفوذ شرکت سومين ھدف،. ک در مناطق کردنشين و شمال عراق است.ک.تضعيف پ

  .ژاوا استو چھارمين ھدف، فشار به نيروھای دمکراتيک رو. امريکا در مناطق کردنشين است
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نزديک به حکومت اسالمی  که… که از طريق بارزانی در شمال عراق، نيروھای ديگر مثل اتحاديه ميھنی و  ديگر آن

ک و در سوريه برای .ک.مقابله با پ در نھايت نيز قدرت نفوذ بارزانی را در ترکيه برای. ايران ھستند را تضعيف کند

  . افزايش دھد) د. ی.پ( مقابله با حزب اتحاد دموکراتيک

گويند بين  طور که می ترکيه ھم در شمال سوريه، پيشمرگان را آموزش داده و مسلح و وابسته به خود کرده است و ھمان

نشست  ترکيه در. سازماندھی کرده است» انجمن نيشتيمانی« ھزار نيروی پيشمرگ سوری را به اسم ھمان ١٠ تا ٦ 

پيش نخواھيم رفت، تمام آن حسکه   شد، گفته است که ما تنھا تا الباب يا منبجاستراتژيک امنيت ملی که مدتی قبل برگزار

ھای مسلح حزب اتحاد دموکراتيک خارج خواھيم کرد و به  و شاخه» ی د پ«را از دست اين  و کوبانی و عفرين

  .دھد  میھای خود ادامه  عراق ھم به ھمين صورت به اين سياست در مسأله .پيشمرگان کرد سوريه خواھيم داد

کند،   در اين بين وابستگی کردستان عراق به درآمدھای نفتی و نقشی که ترکيه در صدور آن به دريای مديترانه ايفا می

برگزاری . کند که برای ادامه صدور اين نفت اربيل نيازمند حفظ مناسبات دوستانه با آنکارا است بر اين نکته تأکيد می

رو و مشکالت مالی و اقتصادی دولت محلی کردستان را چند برابر خواھد  به  جدی روپرسی آينده اقليم را با خطر ھمه

 .کرد

 در جمع خبرنگاران در شھر کرشھير، گفت، واکنش ٢٠١٧ سپتامبر ٢٣علی يلدريم، نخست وزير ترکيه روز شنبه  بن

  .صادی خواھد شدھای امنيتی، سياسی و اقت رسی در اقليم کردستان عراق شامل جنبه ترکيه نسبت به ھمه

علی يلدرم، در پاسخ به اين سؤال که آيا ارتش ترکيه برای اقدام امنيتی ممکن است وارد مرزھای اقليم کردستان  بن

طبيعی است، اما اين که چگونه و چه وقت اين عمل انجام گيرد، زمان، شرايط و تحوالت آينده آن «: عراق شود؟ گفت

 ».را مشخص خواھد کرد

طور  ترکيه به عنوان يک ھمسايه از ابتدا ھشدارھای الزم را به«: علی يلدرم گفت زاری آناتولی، بنگزارش خبرگ به

ای نداشت و اصرار بر انجام اين امر اشتباه ادامه دارد، اصرار بر تصميمی که ھمه  دوستانه داده است، اما فايده

 ».کشورھای جھان و ھمسايه با آن مخالفند، پايان خوشی نخواھد داشت

که کسی قصد ماجراجوئی به ذھنش خطور کند و با وجود ھشدار تمام کشورھای دنيا گوش خود را بسته  اين«: او افزود

تاوان اين اشتباه را صاحبان اين تصميم خواھند . و بر ادامه اين مسير اشتباه اصرار کند، مسلما عواقبی خواھد داشت

 ».ھای آن کنند  به پرداخت ھزينهگناه را وادار آنان حق ندارند افراد بی. پرداخت

احتماال اين اقدام . سال ديگر تمديد کرد پارلمان ترکيه نيز اجازه استقرار نيروھای اين کشور در عراق و سوريه را يک

  .پرسی استقالل است پارلمان ترکيه نيز واکنشی به تصميم کردھای عراق برای برگزاری ھمه

 

  قليم کردستان عراقمانور نظامی بزرگ ترکيه در مرزھای ا

پرسی رزمايشی بزرگ در منطقه مرزی با اقليم کردستان عراق آغاز کرده   ارتش ترکيه در اولين واکنش به اين ھمه

 از سوی ديگر پارلمان ترکيه برای بررسی . سپتامبر ادامه يابد٢٦شنبه  اين رزمايش قرار است تا روز سه. است

  .اضطراری تشکيل دادای  پرسی کردستان عراق جلسه موضوع ھمه

نخست وزير ترکيه، . ارتش ترکيه از روز دوشنبه ھجدھم سپتامبر يک رشته رزمايش در مرزھای عراق را آغاز کرد

  .پرسی اقليم خودگردان کردستان عراق از منظر ترکيه يک مسأله امنيت ملی است بنعلی يلديريم، گفته است که ھمه

 ١٠٠در اين رزمايش، . آغاز کرده است» ھابور«شی را در گذرگاه مرزی  سپتامبر، رزماي١٨ارتش ترکيه نيز روز 

  .خودروی زرھی، از جمله چند سامانه پرتاب موشکی از روی خودرو شرکت دارند
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ھابور در استان شيرناک، درست -بنابر اعالم ستاد مشترک نيروھای مسلح ترکيه، رزمايش نظامی در منطقه سيلوپی

 . گيرد پرسی استقالل کردستان عراق صورت می  ھمهيک ھفته پيش از برگزاری

  

  سفر بارزانی به دياربکر

 دمکراسی، و صلح حزب درخواست بارھا که پذيرفت را اردوخان طيب رجب دعوت حالی در بارزانی مسعود

 کرده رد دياربکر نوروز جشن مراسم در شرکت و کشور اين به سفر برای را ترکيه مجلس در کرد حزب ترين بزرگ

  .بود

ترين شھر کردنشين ترکيه، انتقادھا به اين سفر در  با گذشت يک ھفته از سفر مسعود بارزانی به دياربکر، پر اھميت

 .ميان کردھای عراق، ترکيه و سوريه ھمچنان ادامه دارد

 رجب  به دعوت١٣٩٢ آبان ٢٥ -   ٢٠١٣ نوامبر  ١۶مسعود بارزانی، رئيس حکومت اقليم کردستان عراق، روز شنبه 

 .، نخست وزير ترکيه به دياربکر سفر کرد که ميزبان سنتی مراسم چند صد ھزار نفری نورز استاردوخانطيب 

را » کردستان« برای نخستين بار واژه اردوخاندر جريان اين سفر، پرچم کردستان در خاک ترکيه به اھتزاز درآمد و 

 گفت که از برافراشته شدن پرچم کردستان در دياربکر بارزانی، پس از بازگشت به کردستان عراق. بر زبان راند

 .شگفت زده شده است

خوانده، بر خالف تصور مسعود بارزانی و حزب تحت رھبری او » تاريخی«اما اين سفر که نخست وزير ترکيه آن را 

 .رو شد با استقبال نه چندان گرم کردھای دياربکر روبه

از سه ھفته پيش برای سفر اخير تدارک ديده بودند، اما اين سفر تنھا چند ھا، دو طرف  گفته برخی از رسانه گرچه به

ای که بدون  روز پس از اعالم خودمديريتی دموکراتيک در روژاوا، در شمال سوريه صورت گرفته است؛ منطقه

وريه ، قدرتمندترين حزب کردستان س(PYD) المللی، توسط حزب اتحاد دمکراتيک ای و بين ھای جدی منطقه حمايت

 .تشکيل شده است

که از آغاز اعتراضات سوريه تالش کرد با گردھم آوردن کردھای سوريه، نفوذ خود ميان  مسعود بارزانی، با اين

 .شدت مخالفت کرده است ، به»خودمديريت دموکراتيک«کردھای اين کشور را گسترش دھد، اما با اعالم 

تک روی، حمايت از دولت بشار اسد و کنار گذاشتن ديگر «ا متھم به ای شديداللحن حزب اتحاد دمکراتيک ر او در بيانيه

ترکيه گفته است حکومتی که از ) TRT٦( »۶ت .ر.ت«ای جداگانه با کانال تلويزيونی  کرده و در مصاحبه» احزاب کرد

 .ای و بين المللی برخوردار نباشد، پايدار نخواھد ماند ھای منطقه حمايت

ه نوعی پشت کردن به حزب کارگران کردستان و حزب صلح و دمکراسی از طرفی و اين سفر مسعود بارزانی، ب

 .حمايت از دولت ترکيه از طرف ديگر بوده است

اند که سفر بارزانی به دياربکر، ھم برای او و ھم برای دولت ترکيه  برخی از اعضای حزب صلح و دمکراسی نيز گفته

 با اين دعوت تالش کرده از بارزانی به سود حزب عدالت و اردوخانگويند  یھا م آن. جنبه تبليغات انتخاباتی داشته است

 .توسعه در انتخابات پيش رو استفاده کند

اند که بارزانی با سفر خود تالش کرده است دولت ترکيه را  زمان طرفداران حزب اتحاد دمکراتيک در سوريه گفته ھم

آينده «صالح مسلم رھبر حزب اتحاد دمکراتيک، در کنفرانس . عليه دستاوردھای اين حزب و سيستم روژاوا بشوراند

با طرح انتقادات تندی عليه بارزانی گفت که او بھتر است نگران ملت خود باشد، الزم نيست برای » کردھای سوريه

 .کردھای سوريه نقشه بکشد
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مکراتيک حزب اتحاد دمکراتيک ھای غيرد سياست«اند که بارازانی حتی اگر از  در کردستان عراق نيز منتقدان گفته

 .تر در اقليم کردستان عراق و نه ترکيه مطرح کند توانست در سطوح پائين ، انتقاد داشت، می»مقابل ديگر احزاب کرد

کم  ھا معتقدند حزب اتحاد دمکراتيک تا کنون در مقابل حکومت اسد و اپوزيسيون سوريه به درستی عمل کرده و دست آن

ھای  چنين با انتقاد از سياست مخالفان، ھم.  کشور را از خطر نابودی و جنگ در امان گذاشته استشھرھای کردنشين اين

تواند از دمکراسی سخن بگويد که رفتارھای او در اقليم کردستان،  اند بارزانی زمانی می داخلی رئيس اقليم کردستان گفته

  .منطقه تحت حکومت او، دمکراتيک بوده باشد

  

   و تاتلی سساردوخانی، شوان، بارزان

ھا پيش از سوی دولت وقت ترکيه لغو  ای که حق شھروندی وی سال در اين سفر شوان پرور خوانده مشھور کرد ترکيه

سس خواننده  ھمراه بارزانی به دياربکر رفته بود و ابراھيم تاتلی شده است و اکنون ساکن اقليم کردستان عراق است به

. اند ھای يادگاری نيز گرفته ھا با ھم عکس  به اين ضيافت آمده است و آناردوخانھمراه  بهمعروف کردزبان ترکيه نيز، 

  .استفاده اين حاکمان قرار گرفتند ترين شکلی، مورد سوء به عبارت ديگر، در اين ماجرا ھنر و ھنرمند به زشت

  

  روابط حکومت اسالمی ايران با اقليم کردستان عراق

با اين وجود، . اش با بارزانی چندان حسنه نيست ه گرمی با اتحاديه ميھنی دارد و رابطهحکومت اسالمی ايران، رابط

حتی نيروھای امنيتی حکومت . تری برخوردار است حکومت اسالمی ايران ھم در عراق و ھم در کردستان از نفوذ بيش

تاکنون . رو شوند به جدی روکنند بدون اين که با مانع  اسالمی ايران، به راحتی در اين منطقه رفت و آمد می

گاه اين  اند که ھيچ ھای حکومت اسالمی ايران، صدھا تن از مخالفين خود را در اقليم کردستان ترور کرده تروريست

  .ھا، توسط دولت اقليم کردستان عراق، دستگير و محاکمه نشده است تروريست

پرسی افزايش يافته  ليم کردستان را به دليل ھمهھاست که حکومت اسالمی ايران، فشارھای خود بر روی دولت اق مدت

 ژوئيه بود که ٣٠ھيئتی از نيروی قدس سپاه پاسداران از اربيل در روز » مخفيانه«از جمله اقدامات ايران، ديدار . است

جام بالفاصله پس از ديدارھای مرتب بين رھبران اتحاديه ميھنی کردستان و مقامات ايرانی در تھران در ماه گذشته ان

يا بارھا حکومت اسالمی ايران، مقرھای برخی احزاب ناسيوناليست کردی ايرانی در اقليم کردستان را بمباران . اند نشده

  .کرده است

پرسی در اقليم کردستان عراق در  ای به طرح برگزاری ھمه ھای حکومت اسالمی ايران، پس از واکنش خامنه تھديد

، مقامات حکومت اسالمی يک پس از ديگری درباه اين مسأله اعالم موضع ٢٠١٧ ژوئن ٢١ - ١٣٩٦ خرداد ٣١تاريخ 

پرسی برای  ای که ميزبان حيدرالعبادی نخست وزير عراق بود گفت ايران با برگزاری ھمه هللا علی خامنه آيت. اند کرده

  . داند میجدائی يک بخش از عراق مخالف است و دامن زنندگان به آن را مخالفان استقالل و ھويت عراق 

 ميزبان جالل طالبانی بود و اين روزھا ھم از اتحاديه ميھنی اقليم کردستان، ھيئتی به تھران سفر کرد ،چندی پيش تھران

شمخانی در اين مالقات بار ديگر مخالفت ايران . وگو کرد و با علی شمخانی دبير شورای عالی امنيت ملی ديدار و گفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢۴

معاون اول دبيرکل اتحاديه ميھنی اقليم کردستان و رئيس دفتر سياسی اين اتحاديه در . پرسی را اعالم کرد با اين ھمه

پيگيری موضوع برگزاری : راس ھيئتی بلندپايه ميھمان تھران بود؛ دبير شورای عالی امنيت ملی خاطرنشان کرد

ھا  يک از اولويت گوئی به ھيچ بودن و عدم پاسخ ای پرسی برای جدائی و ايجاد انشقاق در ملت عراق به لحاظ حاشيه ھمه

که خواست برخی کشورھای  وی با بيان اين. و نيازھای واقعی مردم، با تدبير و سياست مسؤوالن عراق ھمخوانی ندارد

ای، تضعيف عراق و کشورھای بزرگ در غرب آسياست، تصريح کرد؛ با ھوشياری و در نظرداشتن  منطقه و فرامنطقه

  .ھای استعماری و وارداتی مانند خاورميانه بزرگ محقق شود م نبايد اجازه داد اين طرحمنافع ملی و منافع جھان اسال

 ٢٥علی شمخانی دبير شورای امنيت حکومت اسالمی ايران، در واکنش به برگزاری رفراندوم استقالل کردستان در 

يروھای اپوزيسيون کرد روژھالت ھای مرزی و اقدام عليه ن سپتامبر، حکومت اقليم کردستان را تھديد به بستن گذرگاه

  .نمود

دبير شورای امنيت ملی حکومت اسالمی، در گفتگو با تلويزيون دولتی ايران ضمن اشاره به عدم اعتبار قانونی 

ًتوافقات مرزی صرفا با محوريت دولت «: پارچگی خاک عراق افزوده است رفراندوم اقليم کردستان و تأکيد بر يک

  ».ھاست  و جدائی اقليم کردستان از دولت به معنای مسدود شدن آنمرکزی عراق پابرجا بوده

شمخانی، در بخش ديگری از سخنان خود موضوع استقرار احزاب روژھالتی در خاک اقليم کردستان را به ميان کشيد 

  .ناميد سخن به ميان آورد» فعاليت ضدانقالب ايرانی«چه  و از تجديد نظر جدی در رابطه با آن

 اربيل   حاج سردار قاسم سليمانی امروز به ھای اقليم کردستان عراق مدعی شدند که   رسانه،١٣٩۶ شھريور ٢١ه شنب سهروز 

بارزانی در ديدار چند روز پيش تلويزيونی خويش اعالم .  تا با مسعود بارزانی، رئيس اقليم کردستان عراق ديدار کند سفر کرده

   يک راھکار منطقی بر عھده منظور رسيدن به قش ميانجی مابين بغداد و اربيل را بهتواند ن  ايران اگر بخواھد می کرد بود که

  .بگيرد

 ميليارد ٨ امنيتی، بايد اشاره کرد که تجارت ساالنه ايران با کردستان عراق تقريبا -نظر از مالحظات سياسی  صرف

  . دالر است

در کردستان  پرسی  نيز وضعيت امنيتی داخلی ايران ھمهای و انداز پيچيده و خطرناک منطقه بنابراين با توجه به چشم

  .درباره استقالل آن منطقه، حکومت اسالمی را نگران کرده است

نظاميان شيعه در عراق برای دولت  در صورتی که اقليم کردستان را در محاصره اقتصادی قرار دھد و با استفاده از شبه

شود و احتماال غرب  ثباتی در مرز ايجاد می ت بالقوه ايجاد درگيری و بیاقليم کردستان عراق ايجاد نارضايتی کند ظرفي

با توجه به اين که عربستان سعودی رقيب اصلی حکومت اسالمی ايران در منطقه است . باره مداخله خواھد کرد در اين

ھای  ز برخی از سازمانچنين ا ھا ھم سعودی. تر ھم خواھد داد ھای مثبتی به کردھای عراق داده و بيش احتمال سيگنال

  .اند کردی اپوزيسيون حکومت اسالمی در کردستان عراق نيز حمايت کرده

من تاکنون از «: ھای اتحاديه ميھنی کردستان عراق گفته است سليمانی فرمانده سپاه تروريستی اسالمی قدس، به مقام

نيروھای » .ما ديگر اين کار را نخواھم کردا. ام به کردستان عراق حمله نکنند نيروھای مردمی الحشد الشعبی خواسته

مردمی الحشد الشعبی يا گروه شيعی، به نوعی نيروی مشترک حکومت بغداد و حکومت اسالمی ايران است که آموزش 

  .و تسليح و فرماندھی اصلی آن در اختيار سپاه قدس حکومت اسالمی ايران و فرمانده آن قاسم سليمانی است

به نقل از يک منبع نزديک » پرسی کردستان عراق ايران و امريکا عليه ھمه«گزارشی با عنوان وب سايت المانيتور در 

يه اتحاديه ميھنی کردستان نوشته است که قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس که در جريان مبارزه با داعش در بسياری از 
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الشعبی به  تاکنون مانع حمله حشد«: ده استمواقع در عراق حضور دارد به مقامات اتحاديه ميھنی کردستان ھشدار دا

  ».شما بوديم اما من ديگر اين کار را انجام نخواھم داد

اين آغاز . فقط به ماجرای مندلی نگاه کنيد که چه اتفاقی آنجا افتاد«: قاسم سليمانی در اين گفتگو افزوده است

ست که طی آن صدھا شبه نظامی عراقی با حمايت به نوشته المانيتور، اشاره قاسلم سليمانی به رخدادی ا» .ماجراست

رفتند و رئيس کرد شورای شھر )  کيلومتری شمال شرقی بغداد١٠٠( نيروھای ايرانی به مندلی در استان دياله عراق

 .پرسی کردستان قرار ندارد گيری کند و اعالم کردند که اين شھر در حوزه ھمه مندلی را مجبور کردند از شغلش کناره

پارچه باقی  فاق سه روز بعد از آن رخ داد که حديد عامری فرمانده سپاه بدر ھشدار داده بود که عراق بايد يکاين ات

 .بماند و اگر ھمه پرسی کردستان برگزار شود جنگ داخلی در کشور آغاز می شود

پرسی در  برگزاری ھمهالدين برنامه  ھای دياله و صالح  سپتامبر شورای استان١٣ و ١٢در پی اين ماجرا در روزھای 

 .اين مناطق را ملغی اعالم کردند

  

 بارزانی و سليمانی                                                                             ای و بارزانی  خامنه

  

  پرسی کردستان عراق اسداران ايران در آستانه ھمهمانور سپاه پ

 بيست و چھارم سپتامبر مانوری نظامی را در -شنبه دوم مھر  سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، از امروز يک

ھای کردستان و آذربايجان غربی   اين مانور که در مناطق مرزی استان.منطقه شمال غرب کشور آغاز کرده است

 .پرسی جدائی اقليم کردستان از عراق آغاز شد د، يک روز قبل از ھمهشو برگزار می

، ھوانيروز و )جنگ الکترونيک( ھای پياده، زرھی، جنگال يگان» رزمايش امنيتی محرم«گفته فرماندھان سپاه در  به

 .موشکی شرکت دارند

فرمانده کل سپاه، و سرتيپ محمد تعدادی از فرماندھان ارشد سپاه پاسداران از جمله سرتيپ حسين سالمی، جانشين 

 .اند پاکپور، فرمانده نيروی زمينی سپاه، در آغاز اين مانور حضور داشته

منطقه رزمايش از مناطق مورد عالقه ضدانقالب در گذشته بوده که با انجام «: پاکپور در ابتدای اين مانور گفت

 ».شرار و ضدانقالب پاک شدرزمايش ھا و عمليات ھای مقتدرانه سپاه در آن منطقه از لوث ا

پرسی قرار  اين ھمه. پرسی استقالل اقليم کردستان عراق از اين کشور آغاز شده است انجام اين مانور در آستانه ھمه

 . مھر برگزار شود٣ سپتامبر ٢۵است فردا دوشنبه 

وجود آمده است به احتما يک نوع ھماھنگی اميتی بين حکومت مرکزی عراق و حکومت اسالمی ايران و ترکيه به 

طوری که اترش ترکيه ھم در حال مانور در مرزھايش اقليم کردستان عراق است و حکومت مرکزی عراق نيز، به 

ويژه در مزھای شھر کرکوک به حال آماده  را به... ه ھزار نيروی ارتشی، شيعی، ترکمن و بھانه مبارزه با داعش، ده

 . باش درآورده است
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 طرفداران مجازی فضای در کرکوک و سليمانيه در قدس، سپاه فرمانده سليمانی، قاسم حضور شايعهبنا به گزارشات 

  .شود لغو پرسیھمه شود مطمئن تا جاست اين او گويندمی محلی مطبوعات از برخی .است داغ پرسیھمه

 انتظار .کرد رديدا آنکارا در ترکيه ارتش مشترک ستاد رئيس با مھر، اول شنبه روز سپاه فرماندھان از يکی

 .کنند ديدار ھم با زودی به ھم با ايران ترکيه، عراق، کشور سه ھر نظامی فرماندھان رود می

 است کردستان اقليم نفع به گويندمی ديگری از پس از يکی ديروز از کردستان ميھنی پايھاتحاديه بلند مقامات از بسياری

 بسيار رابطه ميھنی اتحاديه .شود قبول پرسیھمه تعويق ایبر ملل سازمان و غربی متحدين پيشنھاد است بھتره و

 .است ايران با اقليم ھای گمرک حزب اين کنترول تحت منطقه درآمد اصلی منابع از يکی .دارد ايران با نزديک

  

  

  تھديد مشترک ايران و ترکيه

اشاره کرده که گفته  »حريت «وگو با روزنامه حريت ترکيه، در گزارشی، به اظھارات يک ديپلمات ايرانی در گفت

  ».اين رفراندوم آسيب بزرگی به ما خواھد زد. دھند ترکيه و ايران اجازه برگزاری اين رفراندوم را نمی« :است

. بر اساس گزارش اين روزنامه چند روز بعد از اين حوادث، فرمانده ستاد کل نيروھای مسلح ايران به ترکيه سفر کرد

 .ک خبردادند.ک.ھا از يک عمليات مشترک نظامی با ايران عليه پ ھا در آنکارا، رسانه  مقامدر ادامه ديدارھای او با

ما رد پای . ھای امريکاست رفراندوم استقالل بارزانی بخشی از سياست«: گوی نيروھای مسلح ايران گفته است سخن

 ».مايم و با آن مخالفي طلبانه آن در منطقه ديده ھای جدائی امريکا را در سياست

ھای  اگر به اين تصوير نگاه کنيد احتماال يک ھمپوشانی صد در صدی ميان سياست«: حريت در گزارش خود نوشت

ترين مخالفان اين رفراندوم است، نيز  دولت مرکزی در بغداد که يکی از قوی. ايران و ترکيه در عراق خواھيد ديد

شھر ترکمن نشين ( ھائی را برای نجات تلعفر عراق عملياتدانند دولت  عالوه بر اين، ھمه می. پيمان ايران است ھم

. از کنترول داعش ترتيب داده و يکی از مھمترين فاکتورھای اين عمليات، حضور نيروھای الحشد الشعبی است) عراق

 ».اين در حالی است که تنھا خط قرمز ترکيه در عمليات تلعفر عدم حضور نيروھای الحشد الشعبی بوده است

  

  مشترک وزرای خارجه عراق و ترکيه و ايرانبيانيه

پرسی جدائی  با برگزاری ھمه» مخالفت صريح«ای مشترک ضمن اعالم  وزرای خارجه ايران، عراق و ترکيه در بيانيه

سه کشور برای لغو اين » اقدامات ھماھنگ«و » المللی ھای مسنجم بين تالش«اقليم کردستان از عراق، خواستار 

 .پرسی شدند ھمه

ھا به نقل از وزارت خارجه ايران، وزرای خارجه سه کشور در پايان نشست خود در نيويورک در  ه گزارش رسانهب

پرسی در اقليم کردستان عراق که قرار است روز سوم مھر برگزار   شھريور، درباره پيامدھای ھمه٢٩روز چھارشنبه، 

 .شود، ابراز نگرانی کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٧

عراق در مبارزه با گروه » ھای دستاوردھا و تالش«پرسی ھمه  زاری اين ھمهاين سه کشور اعالم کردند که برگ

  ».در معرض مخاطره بزرگ قرار خواھد داد«حکومت اسالمی، داعش، را 

بر خالف قانون اساسی عراق است و خطر «پرسی در اقليم کردستان  چنين اعالم شده که انجام ھمه دراين بيانيه، ھم

  ».ھا به سادگی ميسر نخواھد بود زند که تجربه نشان داده است که مھار آن ه دامن میمناقشات جديدی را در منطق

تمام » پايان يافتن«اند که جدائی اقليم کردستان از عراق به معنای  چنين تھديد کرده مقامات حکومت اسالمی ايران، ھم

  .ايران با اين اقليم است» مرزیھای  مسدود شدن ھمه گذرگاه«چنين  ھای نظامی و امنيتی دو طرفه و ھم توافق

پرسی استقالل اقليم کردستان،  ، رئيس جمھوری ترکيه، نيز گفته است که اين کشور به دليل ھمهاردوخانرجب طيب 

 سپتامبر ھشدار داد که ٢٠، روز چھارشنبه اردوخانرجب طيب . اعمال تحريم عليه اين اقليم را مدنظر قرار خواھد داد

شورای امنيت ملی ترکيه . ھائی عليه منطقه خودمختار کردستان عراق را بررسی خواھد کرد ماين کشور تصويب تحري

» تواند تواند يا اگر بخواھد می می«ھائی رايزنی کنند که ترکيه  و کابينه ترکيه قرار است روز جمعه در مورد نوع تحريم

ور در حاشيه اجالس ساالنه مجمع عمومی  شھري٢٩ چھارشنبه اردوخان. عليه اقليم خودمختار کردستان تصويب کند

  ».پا افتاده نخواھد بود ترديد پيش بی«ھا  سازمان ملل در نيويورک تأکيد کرد که اين تحريم

کار «: شنبه گفت  بکير بوزداغ روز سه. با آتش بازی نکند«وزير ترکيه ھم به بارزانی ھشدار داده است که  معاون نخست

 ».پرسی است رجوع به عقل سليم و لغو ھمه  اين آتش،درست دست برداشتن از بازی با

  

  جواب بارزانی خطاب به اردوخان و سپاه پاسداران ايران

که تأکيد کرد اربيل در پی مشکل آفرينی با  رئيس حکومت کردستان عراق در سخنانی، در حالی» مسعود بارزانی«

به حفظ اتحاد عراق برای ) ھای ايران و ترکيه ومتحک( مندی ھمسايگان کردستان ھمسايگان خود نيست، گفت که عالقه

 .آور است او تعجب

خواھان بھترين روابط با ھمسايگان خود «: آئی در استان دھوک گفت ، بارزانی در گردھم»روداو«به گزارش وبگاه 

ايم عاملی   کردهبيست و پنج سال است که ثابت. مان نداريم بوده و تمايلی به ايجاد ھرگونه مشکل بين خود و ھمسايگان

 ».کس نيستيم زيستی بوده و تھديدی عليه ھيچ برای صلح، رفاه و ھم

فھميديم از  اما موردی که موجب تعجبم شده اين است که ای کاش می«: رئيس حکومت کردستان عراق، در ادامه افزود

 مھم است که چگونه اين موارد اين ايد؟ اين مسأله برايم قدر نگران تماميت ارضی و استقالل عراق شده چه زمانی شما آن

 ».اند روزھا برای ھمسايگان ما مھم شده

   

  ستيزی، بيکاری و فقر در اقليم کردستان عراق پديده خشونت، قتل، زن

ويژه نگرانی  پديده قتل و خشونت در اقليم کردستان عراق، روند رو به رشدی داشته و سير اتفاقات يک ماه گذشته به

، مسؤول شاخه علمای حزب ٩٦ تير ١٦ھای اقليم کردستان عراق،   به گزارش خبرگزاری.ده استمردم را افزايش دا

  .جماعت اسالمی کردستان عراق در شھر قالدزی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد

گوی حزب جماعت اسالمی کردستان عراق، اعالم کرد که ماموستا حازم صديق مشھور به مال احمد  ريبوار حمد سخن

 .ديری پس از بازگشت از نماز جمعه در مجاورت منزل خود کشته شده است

علی . بر جای گذاشت جمعی در بخش رزگاری از توابع شھرستان کالر دو کشته و سه زخمی در درگيری و نزاع دسته

 . نفر خبر داده است٨اين موضوع از دستگيری  گوی پوليس گرميان ضمن تأئيد جمال قدوری سخن
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 ساله از سوی يکی از اقوام خود به قتل ١٧ی است که در شھرستان سوران از توابع استان اربيل نيز دختری اين در حال

 .روژين صفری بر اثر اصابت چاقو، زخمی و پس از آن از سوی ضارب خفه شده است. رسيده است

شود در منزل شخصی  ی ساله را منتشر کرده است که گفته م٨٠پوليس شھرستان چمچمال نيز خبر کشته شدن مردی 

 .خود بر اثر اصابت گلوله به قتل رسيده است

از سوی ديگر . اند  نفر نيز به اتھام قتل اين افراد دستگير شده٧ نفر کشته و ٩در يک ماه گذشته در شھر سليمانيه، 

 خبر داده  مورد قتل و خودکشی در يک ماه گذشته در سطح اقليم٢٤سازمان حقوق بشر کردستان عراق نيز از ثبت 

 .است

اين آمارھا حکايت از افزايش شمار جنايات به ويژه قتل در اقليم کردستان داشته و دادستان عمومی سليمانيه ھم بر اساس 

گويد که مشکل به عدم اجرای احکام دادگاه از سوی نھادھای امنيتی  آمده است می »nrt«چه که در سايت شبکه  آن

عنوان يکی از عوامل افزايش جنايت قتل در  ھا به مصرف مواد مخدر و روان گرداناز سوی ديگر افزايش . گردد برمی

اقليم کردستان اعالم شده است، در اين راستا فرمانده بخش مبارزه با مواد مخدر در آسايش سليمانيه گفته است که الزم 

 .تری پيدا کند ھا در مبارزه با مصرف و تجارت مواد مخدر سرعت بيش است تالش

ھای اجتماعی در اقليم کردستان در حالی است که بحران اقتصادی چند سال گذشته، شمار  ايش پديده قتل و خشونتافز

نيروھای امنيتی و پوليس نيز مدام از ارتباط اين مسائل با . گيری افزايش داده است طور چشم بيکاران و فقرا را به

 .گويند مشکالت اجتماعی سخن می

ی حکومت اقليم کردستان عراق، با اشاره به افزايش سه درصدی فقر در اين منطقه از شمال ريز اخيرا وزير برنامه

   .عراق، روند فقر در آن را صعودی دانست

شدن رقم سه درصدی جديد،   درصد اعالم کرد بود که با اضافه٢٨تر علی سندی ميزان فقر را در شمال عراق  پيش

  .ش يافته است درصد افزاي٣٠ميزان فقر عمال به بيش از 

سندی، استقرار بسياری از آوارگان گريخته از مناطق شمالی عراق و سوريه، در اقليم کردستان عراق را يکی از 

  .عوامل افزايش ميزان فقر در اين منطقه ذکر کرده است

ميزان ، از افزايش عمومی فقر در کل عراق خبر داد و گفت که ٢٠١٦ريزی عراق در ژوئن  گوی وزارت برنامه سخن

  . درصد بود١٥ فقط ٢٠١٤ درصد رسيده، در حالی که اين رقم در سال ٥/٢٣ به ٢٠١٥فقر در سال 

وزيری اقليم کردستان عراق نيز در يک گفتگوئی، اظھار  عزت عيسی مدير کل اداری، مالی و مشاور اقتصادی نخست

 درصد ٢۵حالی است که در عراق اين در .  درصد بيکاری در کردستان عراق وجود دارد١۴کرده است که حدود 

  .بيکاری وجود دارد

تر در سطح کارگری در کردستان حضور  ھا نيز بيش ايرانی. جا حضور دارند ای در اين ھزار نفر نيروھای ترکيه ١۵

 .دارند، نه نيروھای تخصصی و مھارتی

ھا  آن. و در دست دولت نيستايم  چون تميز کردن شھرھا که آن را به بخش خصوصی واگذار کرده برای کارھائی ھم

 دالر کار کند، اما يک ٢٠٠يک کرد حاضر نيست با ماھی . اند اقدام به پذيرش نيروی کار ارزان قيمت بنگالدشی کرده

  . اين از جمله امتيازاتی است که وارد کردستان عراق شده است. بنگالدشی با چنين رقمی برای کار آماده است
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چنين يک نماينده پارلمان محلی اقليم کردستان عراق از افزايش ميزان خودکشی در اين  ھمدر مرداد ماه سال جاری، 

: در پارلمان اقليم گفت) پارتی( گزارش لوين پرس، آواز حميد نماينده حزب دمکرات کردستان عراق به. اقليم خبر داد

تالفات سياسی در اقليم کردستان و وضعيت نابسامان اقتصادی، بيکاری و مشکل مسکن و کاھش و يا قطع حقوق و اخ«

ھای اجتماعی و مشکالت خانوادگی از جمله داليل اقدام به  کارگيری نادرست از شبکه ترس از گرسنه ماندن و به

  ».خودکشی در اقليم کردستان عراق ھستند

 مورد ٣٠٠ ماه ۶ظرف  « :در گزارشی که خانم آواز حميد درباره خودکشی در اقليم کردستان منتشر کرده آمده است

کن کردن اين معضل  کاھش و يا ريشه«: وی در ادامه گزارش خود می گويد» .خودکشی و شليک گلوله ثبت شده است

. ھای سياسی ھم بايد در آن مشارکت داشته باشند ھای مرتبط انجام نخواھد شد بلکه جناح اجتماعی، تنھا با تالش سازمان

روز شاھد افزايش آن  به ای اين بحران و معضل داخلی پيدا شود و گرنه روزحلی بر بايد تالش شود ھرچه زودتر راه

  .خواھيم بود

ھاست که حقوق کارکنان دواير دولتی در اقليم  ماه.  اقليم کردستان عراق با بحران اقتصادی مواجه است،٢٠١٣از سال 

   .ت اعتراضی در جريان بوده استدر شھرھای مختلف اقليم کردستان تظاھرا. کردستان عراق به تعويق افتاده است

دوره قانونی رياست مسعود بارزانی . عالوه بر بحران اقتصادی، اقليم کردستان با يک بحران سياسی نيز مواجه است

نتيجه بوده است و  ھا برای توافق بر سر ادامه رياست وی تا کنون بی بر اقليم کردستان به پايان رسيده است و رايزنی

 وزير جنبش تغيير از ۴. يانات سياسی کردستان عراق خواستار تعيين جايگزين برای وی ھستنداکثر احزاب و جر

 بدون فعاليت بوده و حزب دمکرات   پارلمان محلی کردستان عراق، عمال .اند کابينه نيچيروان بارزانی اخراج شده

زه ورود به شھر اربيل و ساختمان کردستان عراق به يوسف محمد رئيس پارلمان محلی که عضو جنبش تغيير است، اجا

 .دھد پارلمان را نمی

 ھزار ٢٠ ساالنه بيش از  : در گزارشی اعالم کرد،١٣٩۵چنين کميسياريای امور پناھندگان عراقی نيز مھر ماه سال  ھم

 براساس .کنند نفر که عموما جوانان اقليم کردستان عراق ھستند برای رسيدن به اروپا اقدام به مھاجرت غيرقانونی می

آمار مھاجرت . اند ھای غيرقانونی اقليم را ترک کرده  ھزار شھروند کرد عراق از راه٢۵٠ ميالدی ٢٠١٣آمار، از سال 

 .ھا مرد و بقيه زن ھستند  درصد آن٧۵دھند که   درصد مھاجرين را جوانان تشکيل می٨۵دھد،  از اقليم نشان می

  

  )سنجار( فاجعه انسانی شنگال

جا که به  ، اما تا آن…چون کرکوک، خانقين و  ی زياد بر اجرای رفراندوم در مناطق مورد مناقشه ھمھا با وجود بحث

اکنون بخش مھمی از منطقه شنگال و شھر در دست نيروھای ايزدی  ھم. گردد اسمی برده نشده است برمی» شنگال«
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چون  صورت خودمديريتی دموکراتيک ھم اند که اين مناطق را به اين نيروھا اعالم کرده. ک است .ک .نزديک به پ

ھای  تواند به حساسيت ھرگونه مداخله مستقيم از سوی بارزانی در اين مناطق می. کنند ھای روژاوا، ادارە می کانتون

از طرف ديگر، روشن . ھای نظامی بينجامد که به نفع بارزانی و طرفداران رفراندوم نيست  سياسی و حتی درگيری

  .پرسی ھستند  ز مردم شنگال، موافق شرکت در اين ھماست که چند درصد ا

 ھزار ايزدی ساکن شھرھای کردنشين اطراف موصل بعد از فرار تالش ۴٠حدود ، ٢٠١٤ - ١٣٩٣چرا که در سال 

ھا در محاصره بودند و تعدادی بر اثر گرسنگی و تشنگی جان  آن. کردند که خود را به اقليم کردستان عراق برسانند 

  .سپردند

ھا ھزار نفر از پيروان اين آئين بعد از تصرف شھرھای کردنشين  گوی جامعه ايزديان عراق گفته است که ده ک سخني

  .اند شان گريخته شمال غرب عراق توسط داعش از محل زندگی

و ) سنجار(  ھزار ايزدی ساکن شھرھای کردنشين شنگال۴٠بيگ به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت که حدود  جوھر علی

  .کنند که خود را به اقليم کردستان عراق برسانند ر در اطراف موصل بعد از فرار تالش میزما

ھای اطراف  ھستند، بعد از فرار از دست داعش به کوه) يزيدی( ھای کرد ايزدی شمار زيادی از اين افراد که از خانواد

  .چنان در محاصره ھستند اند، اما ھم پناه برده

  .اند ھا جان خود را از دست داده ھا به دليل گرسنگی و تشنگی در کوه که تعدادی از آنمنابع خبری گزارش دادند 

 ھزار نفر در اين منطقه خبر داده بود و گفته بود که ٢٠٠، از آواره شدن ٢٠١٤ اوت ٣شنبه  سازمان ملل متحد يک

  .جاشدگان پيروان آئين ايزدی ھستند بسياری از بی

در اين منطقه ھشدار داده و گفته است که آوارگان نياز فوری » تراژدی انسانی« يک سازمان ملل متحد نسبت به وقوع

  .به مواد اوليه مانند آب و غذا و دارو دارند

نشينی نيروھای پيشمرگ کرد از اين  ھمان زمان منابع خبری، اعالم کردند که در اطراف شھر شنگال، بعد از عقب

  . منطقه، دست داعش برای کشتار بازتر شد

شوند و ھم چنين گريالھای  شناخته می» واحدھای حفاظت خلق«ھا، نيروھای کرد سوريه که با عنوان  بنا بر اين گزارش

  .ک، برای کمک به ايزديان از مرز سوريه وارد عمل شدند.ک.پ

ھا از  دتبارزانی آن زمان که متوجه اين موج آوارگان و پيامدھای آن شد تازه فرمان آزادسازی شھر سنجار را که م

دست شبه نظاميان تروريست داعش افتاده   به٢٠١۴سنجار در آگوست . گذشت، صادر کرد اشغال آن توسط داعش می

ھای جھان راه  ھا به تيتر يک رسانه بار ساکنان غالبا ايزدی سنجار برای ھفته در ھمان زمان بود که سرنوشت مرگ. بود

کشيدند شاھد ربوده شدن زنان و به  ر حالی که از نبود آب و غذا عذاب میھا اسير شده بودند و د آن مردم در کوه. يافت

ھا به دست نيروھای  کشی ايزدی در ھمان روزھا بود که صحبت از نسل. قتل رسيدن مردان توسط افراد داعش بودند

توان نتيجه گرفت که  میتوجھی به انتقادھا نداشت، انتقادھائی که بر پايه آن  داعش به ميان آمد اما بارزانی ظاھرا ھيچ

  .ھای تحت فرمان بارزانی بودند که نتوانستند از چھل ھزار ساکن ايزدی سنجار دفاع و محافظت کنند اين پيشمرگ
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 است و ھدف آن اردوخانھای روژاوا به شنگال حاصل توافق بارزانی و  ، پيشمرگ١٣٩٥حمله نظامی اسفند ماه 

ھای مدافع شنگال اجازه اشغال اين دروازه را به  يگان. با کردستان سوريه استکنترول تنھا دروازه ارتباطی شنگال 

  .دھند نيروھای وابسته به بارزانی نمی

ھای روژاوا در  تحرکات نظامی پيشمرگ ای به گزارش خبرگزاری فرات، مجلس موسسان شنگال با صدور بيانيه

 اردوخاننشان کرد که اين اقدام ثمرە توافق بارزانی و ھای مقاومت شنگال را محکوم و خاطر مناطق تحت کنترول يگان

 .است

شود، با   به آنان اطالق می» پيشمرگ روژاوا«ھائی که از سوی مسعود بارزانی نام  گروه: در اين بيانيه آمده است

اين . ھای سنگين با توسل به زور خواھان ورود به شھرک خانه سور در شنگال ھستند خودروھای زرھی و اسلحه

دانند که اين منطقه از دو   خوبی می مردم به. است» )ش.ب.ی( يگان ھای مقاومت شنگال«کنترول نيروھای  مناطق تحت

. سازی شدە است تمامی در اين منطقه پاک ش قرار دارد و داعش به.ژ.ی/ش.ب.سال و نيم پيش در کنترول مبارزان ی

. ھدف اين گروه جنگ با داعش نيست. عمل آوردند ری بهش از ورود گروه مذکور جلوگي.ب.ھمين دليل نيروھای ی به

ھای داعش را  جا جنگ با تروريست اگر ھدف جنگ با داعش باشد اين گروه بايد به بخش شرقی شنگال رفته و از آن

  .آغاز کند

وژاوا ھای ر تنھا دروازەای که اکنون باز است ھمين منطقه خانه سور است و پيشمرگ سوريه مابين شنگال و کردستان

  .ريزی شدە است  برنامهاردوخاناين طرح در نشست مسعود بارزانی و رجب طيب . درصدد اشغال اين دروازە ھستند

به دليل وجود . از دو سال پيش بر روی شنگال مسدود شدە است» دروازە سحيال«دروازە ديگر اين منطقه به نام 

به ھمين دليل گروه وابسته به بارزانی خواھان . د نداردعناصر داعش در مناطق ديگر ھم رابطه چندانی با عراق وجو

اين اقدام . اشغال تنھا دروازە باز شنگال و بستن آن است تا به اين وسيله مردم شنگال را کامال در محاصرە قرار دھد

ه ھای وابسته ب به گروه.  از سوی مسعود بارزانی برای وابسته نمودن خلق شنگال استاردوخانبنابه درخواست 

چون جامعه شنگال وجود نيروھای پيشمرگ  ما ھم. بارزانی اجازە نخواھيم داد که به اين منطقه وارد شوند

  )١٣/١٢/١٣٩٥(  .پذيريم  شنگال و کردستان سوريه تحت ھيچ شرايطی نمی فاصل حد در را
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ز سوی وزارت  ا٢٠١٢که سال » پيشمرگه روژ«، صدھا تن از نيروھای ٢٠١٧مارس  شنبه دوم  عصر روز پنج

که » ھای مدافع شنگال يگان«اما ساعاتی بعد از آن با . پيشمرگ اقليم کردستان ايجاد شدند، به مرز با سوريه اعزام شدند

 .ھستند درگير شدند) ک.ک.پ( مورد حمايت حزب کارگران کردستان

ا دو روز بعد از سفر مفصل ھا بود، تنھ به مرز با سوريه، که جرقه آغاز درگيری» پيشمرگه روژ«اعزام نيروھای 

وزير ترکيه در حاشيه کنفرانس امنيتی مونيخ صورت  مسعود بارزانی به آنکارا و چند روز بعد از ديدار او با نخست

 .گرفت؛ موضوعی که باعث شد برخی از ناظران وقايع اخير را به ترکيه نسبت دھند

روھای نظامی پيشمرگه اقليم کردستان، اين منطقه را ، زمانی که داعش به منطقه شنگال حمله کرد، ني٢٠١۴در اوت 

ک با ايجاد يک گذرگاه . ک .بعد از اشغال کامل منطقه از سوی داعش، نيروھای پ. ترين مقاومتی ترک کردند بدون کم

اين . ک جان باختند.ک.در اين حادثه، تعداد از گريالھای پ. ھا را نجات دادند برای تردد، شمار زيادی از ايزدی

ھا برای مقابله با داعش پرداختند و  ھا به کردستان سوريه به آموزش نظامی آن يروھا، سپس با انتقال بخشی از ايزدین

 .چندين گردان نظامی متشکل از زنان و مردان ايزدی را برای دفاع از شنگال تشکيل دادند

. نترول نيروی پيشمرگه اقليم قرار داشتالمللی تا زمان حمله داعش، منطقه شنگال در ک بر اساس گزارش نھادھای بين

نيروھای پيشمرگه مستقر در شھر، عمدتا وابسته به حزب دمکرات کردستان بودند که قبل از رسيدن داعش به شنگال، 

 .دفاع گذاشته بودند جا را ترک کرده و مردم شھر را بی آن

ک و حزب دمکرات کردستان . ک. د اختالف پترين موار از آن زمان، اختالف بر سر حاکميت شنگال، به يکی از اصلی

مراد . مسعود بارزانی بارھا گفته است حضور ھيچ نيروی ديگری را در شنگال نخواھد پذيرفت. عراق تبديل شد

ھای شنگال در خطر باشند از اين منطقه خارج  ک نيز تأکيد کرده تا زمانی که ايزدی .ک .کاريالن، از رھبران پ

 .نخواھند شد

 در زمان حمله داعش، ھيچ نيروئی از آن دفاع نکرد، حاال و در شرايطی که ظاھرا آزاد شده، به محل شنگال که

 نيروی پوليس  عالوه بر دو نيروی مورد حمايت اتحاديه ميھنی،.  سازمان مسلح تبديل شده است١۵کم  استقرار دست

  و حزب دمکرات کردستان عراق متصلک  .ک .ھا به پ عراق و گروھی از نيروھای مستقل ايزدی، ساير سازمان

 .ھستند

  

  ھای خارجی در اقليم کردستان  شرکت٢٥٠٠

ھای سازندگی، تجارتی،   شرکت خارجی که برای فعاليت٢٥٠٠اند که از قريب به  مقامات کردستان عراق، گفته

 واحد آن تعلق ٢٠٠٠ اند، بيش از صادرات، واردات و اقتصادی ظرف يک دھه گذشته در اقليم کردستان به ثبت رسيده

شان  ھای وابسته به مرکز علمی متغير کشورھای ھا در حال تأسيس دانشگاه ھا و انگليسی امريکائی. ھا دارد به ترک

ھا و  ھا، امريکائی حضور ھمه باالخص ترک. اند زده» آفيس«ھا  تلويزيون الجزيره به ھمراه ساير رسانه. ھستند

  . ھا بسيار محسوس است اروپائی

  

  يره نفتی اقليم کردستانذخ

، ذخيره نفت خام اقليم کردستان با ذخيره نفت خام در ليبی IPSC المللی تحقيقات صلح بر اساس گزارشی از مرکز بين

  .اقليم نيز با ذخيره گاز کشور قزاقستان چنين گاز طبيعی کند و ھم برابری می
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: ی حکومت اقليم کردستان در اين رابطه گفته استبيوار خنسی، يکی از متخصصين حوزه نفت و گاز و مشاور اقتصاد

نفت خام در حوزه دريای خزر، شمال آفريقا و کشورھای خليج فارس   درصد٦٠ھای موجود حاکی از وجود  تخمين«

  . ميليارد بشکه نفت تخمين زده شده است١١٢، ذخيره نفت خام ٢٠١١است و در عراق و اقليم کردستان نيز تا سال 

ا تکيه بر اطالعات وزارت نفت عراق تصريح کرده است که ذخيره نفت در عراق در حال حاضر به بيوار خنسی، ب

ذخيره نفت در کل جھان است و ذخيره نفت اقليم کردستان   درصد١١رسيده است که اين ميزان   ميليارد بشکه١٥٠

 .شود ذخيره کل جھان را شامل می پنج درصد عراق نيز

وزارت منابع طبيعی : گويد ھا و تحقيقاتی که انجام داده است، می کردستان بر اساس بررسیمشاور اقتصادی دولت اقليم 

است که   ميليارد بشکه٤٥، )اربيل، سليمانيه و دھوک( اقليم کردستان اعالم کرده است که ذخيره نفت خام در اين منطقه

تر از ميزان اعالم شده توسط وزارت منابع  بينی من اين ميزان بسيار بيش  بلوک واقع شده است؛ اما بنابر پيش٥٢در 

  .رسد  ميليارد بشکه نيز می٦٠طبيعی اقليم است و به 

 ژوئن ١١، که »پروژه ھای کردستان«گران وزارت منابع طبيعی اقليم در کنفرانس  راژان ميران، يکی از تحليل

 ميليون بشکه آن ٧٠ شده است که توليد  ميليون بشکه نفت توليد١٩٠تاکنون : ، در اربيل برگزار شد، اعالم کرد٢٠١٧

  . صورت گرفته است٢٠١٢در سال 

له،  ، اربيل، خورمه)دميرداغ( بلوک نفتی است که بلوک طاق طاق، سارتا، اربيل١٣بلوک نفتی استان اربيل متشکل از 

  .باوی، بلوک صفين، اربيل را شامل می شود قوشتپه، مالعمر، شورش، حرير، پيرمام، بنه

اعالم کرده است که ميزان نفت  که در حوزه توليد و استخراج نفت مشغول به فعاليت است نيز) DNO( ژیشرکت نرو

  . درصد افزايش يافته است٤٠خام ميدان نفتی تاوکی در اقليم کردستان نسبت به سال گذشته، 

و گاز منتشر شده در بخش اخبار نفت  UP Stream ای که در روزنامه در بيانيه) DNO( بيژن مظفر، مدير شرکت

  . ميليارد مکعب گاز است١/١٤٠ميليون بشکه نفت و  ٤/٤٩٦است، اعالم کرده که ذخيره ميدان نفتی تاوکی، 

حفاری، اکتشاف نفت در ميدان ھای بنينا و  اين شرکت اعالم کرده است که بر اساس تخمين ھای موجود در مرحله دوم

  .رسيد ميليون بشکه خواھد ١/٤٢به  بستوره در اربيل

  

  احتمال توقف صادرات نفت اقليم کردستان از طريق ترکيه در صورت برگزاری ھمه پرسی

دست آمده و ممکن  گران معتقدند استقالل اقتصادی اقليم کردستان به واسطه صادرات نفت از طريق ترکيه به برخی تحليل

در اين صورت قدرت . فت اقليم شودپرسی استقالل مانع ادامه صادرات ن است ترکيه در واکنش به برگزاری ھمه

 .اقتصادی اقليم کردستان از مبان خواھد رفت

گر حوزه انرژی معتقد است قدرت اقتصادی حکومت اقليم  چاپ ترکيه، يک تحليل» ينی شفق«به نقل از روزنامه 

پرسی  ھمهکردستان عراق که ناشی از صادرات نفت از طريق ترکيه است، در صورت پافشاری اربيل بر برگزاری 

 .استقالل و ناديده گرفتن مخالفت حکومت ترکيه با اين اقدام، به خطر خواھد افتاد

توافقات تقسيم درآمد حاصل از فروش نفت به ھم : گويد ھای انرژی می ولکان اوزدمير رئيس انستيتوی بازارھا و سياست

ل نفت خود را از طريق ترکيه و مستقل از در سه سال و نيم گذشته اربي. خورده و اعتبار خود را از دست داده است

 .المللی عرضه کرده است بغداد در بازارھای بين

 ولکان .ور کند به عقيده اوزدمير، وضعيت منابع نفتی کرکوک ممکن است، آتش درگيری ميان اربيل و بغداد را شعله

تجارات نفت از طريق : می در دست داردترکيه قدرت مھ«: گويد درباره تأثير ترکيه در اقتصاد اقليم کردستان چنين می
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شد، اربيل با کمک ھمين تجارت و   دالر نزديک می٦٠ای  زمانی که قيمت نفت به بشکه. شود خاک اين کشور انجام می

تواند انتقال نفت  اگر ترکيه با اين استقالل مخالف باشد می. نياز شود ترکيه توانست از نظر اقتصادی مستقل و از بغداد بی

 ».و اگر متوقف شود اقليم کردستان قدرت اقتصادی خود را از دست خواھد داد. نتقل کند که البته آسان نيسترا م

در ھمين حال اگوزھان آکينر رئيس مرکز مطالعات سياست و استراتژی انرژی ترکيه نيز معتقد است، حکومت اقليم 

 .کردستان به حمايت ترکيه نياز دارد

 درصدی کردستان را از فروش نفت نداده و در مقابل ١٧، سھم ٢٠١٤زی عراق از سال حکومت مرک: گويد آکينر می

حکومت اقليم کردستان نيز ھمه درآمد حاصل از فروش نفت خود را ذخيره کرده و از تقسيم آن با بغداد خودداری کرده 

 توافق و ثبات ايجاد نشود، به به باور آکينر اين نشانه تضاد عميق ميان دو طرف است و اين تضاد تا زمانی که. است

 .طول خواھد انجاميد

 

  !عراق کردستان اقليم در بارزانی مسعود رياست ساله ١٤ دوره

 ساله مسعود بارزانی براقليم و به ويژه در چند سال گذشته و دوران جنگ با داعش و ١٤در طول رياست بيش از 

سرعت اھميت يافته و بسياری از اين کشورھا  قليم کردستان بهھای امريکا و اروپا در مبارزه با تروريسم، نقش ا دخالت

ھائی که اين  ھای تسليحاتی و ديگر کمک اما واقعيت اين است که اکثر کمک. اند وارد مناسبات مستقيم با دولت اقليم شده

سد و به اين ترتيب ر دست حزب دموکرات می اند، از طريق مسعود بارزانی مستقيما به کشورھا به دولت اقليم ارائه داده

ھای حساس دولتی مانند سازمان  ارگان. حزب دمکرات خود را به قدرتمندترين حزب به لحاظ نظامی مبدل ساخته است

نيچيروان «اش  است و برادر زاده» مسرور بارزانی«امنيت کردستان در انحصار پسر بزرگ مسعود بارزانی 

  .اردھم پست نخست وزيری اقليم را در دست د» بارزانی

سه . کننده در اقليم کردستان در اختيار خانواده بارزانی قرار دارد توان گفت که تمامی مناصب مھم و تعيين در واقع می

پست و مقام دولتی را در اختيار   ۵٨نفر ياد شده در باال يعنی مسعود، مسرور و نيچيروان بارزانی در مجموع 

  ) پست١۵اش نيچيروان بارزانی   پست، و برادر زاده١٨بارزانی  پست، پسرش مسرور ٢۵مسعود بارزانی ( .دارند

رابطه اقليم با سران کشورھای اروپائی و امريکا نيز صرفا در انحصار خانواده بارزانی بوده و برای روابط با اين 

ن نيز معامالت نفتی و داد و ستدھای کال. شود تر از کادرھای حزب دموکرات استفاده می کشورھا در سطوح پائين

تصادفی نيست که حزب . عنوان يک منبع درآمد سرشار در انحصار خانواده بارزانی و سران حزب دموکرات است به

» نوشيروان مصطفی«ھای نفتی و اصالحاتی در وزارت دارائی از طرف  سازی پرونده حاکم در مقابل طرح شفاف

ھای  واکنش تند و خشمگينانه  ھا اقليم و نحوه توزيع آنبرای روشن ساختن منابع درآمد نفتی منطقه » جنبش تغيير«رھبر 

و اعتراضات  را متھم به حزبی ھرج و مرج طلب کرده که در پس ھمه حرکات» جنبش تغيير«از خود نشان داده و 

بايد از صحنه » جنبش تغيير«ھمين خاطر برای اعاده آرامش در منطقه اقليم  و به  چينی بوده ای مشغول توطئه توده

  .سی کردستان عراق حذف شودسيا

  

  ھای استدالل موافق و مخالف کردستان پايه

پرسی برای استقالل کردستان از عراق، اين است  يک پايه مھم و اصلی استدالل سياسی و اجتماعی موافقان ھمهاساسا 

چنين اختالفات   و ھمالمللی پس از شکست داعش دست آمدە داخلی و منطقه ای و بين توان با استفادە از فرصت به که می

» ملت- دولت«استفادە کرد و به » حق تعيين سرنوشت«حل نشدە اقتصادی و سياسی و نظامی با دولت مرکزی عراق از 
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المللی داد تا بيش از گذشته، به مثابه يک کشور مستقل از امکانات  مستقل کنونی کردستان، وجھه قانونی داخلی و بين

  .المللی را ھمراە خود آورد تا بتوان از اين مشکالت  عديده کرستان عبور کرد و بيناقتصادی، سياسی، نظامی، حقوقی 

تواند مشکالت  برآمدە از مشکالت موجود نمی»  ملت-دولت «گويد که  اما طرف مقابل و مخالف اين استدالل می

ھا موجود و در پيش  انھا، معضالت و معضالت و بحر گرفت و کردستان را حل و فصل کند و حالل تمام اين ھمه گير

اند که دولت احتمالی جديد موجب بدتر شدن اوضاع اقتصادی، سياسی و امنيتی  طرفداران اين استدالل بر اين عقيده. باشد

چون دوره سابق و کنونی، به  موجود، به تشکيل يک حکومت موروثی مستبد منجر خواھد شد که تمام فشار آن ھم

چون فساد گسترده  مشکالت و معضالتی ھم. ان و مردم فقير جامعه تحميل خواھد شدکارگران، زنان، کودکان، سالمند

ھای عميق سياسی ميان احزاب و تقسيم کردستان به احزاب و موروثی و خانوادگی کردن منابع  طبقه حاکم، اختالف

و رفاه و خدمات ھای فردی و جمعی و اھميت ندادن به وضع زيست و زندگی و اشتغال مردم  قدرت و سرکوب آزايد

 درصدی از بودجه کل ١٧ ميليارد دالر از حکومت مرکزی با حساب ١٢ھای اقتصادی و دريافت حدود  سياست... و

ھا و منابع مختلف، باز ھم قرض و ناتوانی از پرداخت حقوق کارمندان  ھای زياد از دولت عراق،  به دست آوردن کمک

عدم وجود شفافيت در . ثريت مردم محروم کردستان را بند آورده استو پيشمرگان و بيکاری و فقر فزاينده نفس اک

ھای منطقه از جمله حکومت اسالمی ايران و ترکيه در  فروش نفت و ديگر درآمدھای دولتی و باز گذاشتن دست دولت

روی ھای کالن و تعيين تکليف کردن برای مردم کردستان و بستن مرزھا بر  گيری دخالت بر در ھمه سطوح تصميم

 رئيس اردوخانويژه  فکری با دولت ترکيه به کاری و ھم روژاوا و در محاصره اقتصادی قرار دادن مردم اين منطقه، ھم

ھای سياست  ھا در اقليم کردستان، تداوم طرح  امنيتی آن- جمھور اين کشور، رفت و آمد و استقرار نيروھای نظامی 

دن مجلس با استفادە از نيروی نظامی و ارعاب حزب دموکرات اختناق و ارعاب و قتل مخالفان و حتی تعطيل کر

  !خودی کردی است»  ملت-دولت « ساله اين ٢٦کردستان به رياست مسعود بارزانی، از جمله کارنامه 

-ھا از پايه با مساله راە حل دولت دست فرض کرد، چرا که برخی از آن البته مخالفان رفراندوم استقالل را نيز نبايد يک

حل تشکيل کردستان  چنان راە مخالفند و برخی ديگر نظير جنبش گوران و جماعت اسالمی بر اين باورند که ھمملت 

فشارند که بايد ابتدا ملزومات  ھا بر اين نکته پای می اما آن. مستقل در عراق يک خواسته مشروع، ممکن و الزم است

المللی خواست استقالل  نتيجه مذاکراتی منطقهای و بيناقتصادی، سياسی و حقوقی استقالل را فراھم کرد و سپس در 

 .پيگيری شود

 

  بندی جمع

اول مھر در خارج - سپتامبر ٢٣پرسی استقالل کردستان با شرکت شھروندان کرد عراقی مقيم خارج اين کشور از  ھمه

  .تندپرسی ھس کنندگان در اين ھمه کردھای عراق مقيم چين، نخستين شرکت. از عراق آغاز شده است

 سوم مھر ماه، در چھار منطقه اربيل، سليمانيه، دھوک و کرکوک برگزار - سپتامبر ٢۵پرسی در عراق دوشنبه  ھمه

 .اند  پرسی کم پنج و نيم ميليون نفر واجد شرايط شرکت در اين ھمه  دست.خواھد شد

عراق، از تعويق » يھنی کردستاناتحاديه م«ساعاتی پيش بافل طالبانی فرزند جالل طالبانی و عضو دفتر سياسی حزب 

اما بعدتر تلويزيون رودار، نزديک به حزب دموکرات کردستان، . پرسی جدائی و قبول پيشنھاد امريکا خبر داده بود ھمه

  .پرسی را به نقل از مسعود بارزانی رئيس اقليم تکذيب کرد خبر تعويق ھمه
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پرسی رای آورد و اقليم کردستان به لحاظ حقوقی  ين که ھمهتوان گفت سؤال اساسی اين است بعد از ا بندی می در جمع

  .نيز مستقل شد، آيا وضعيت مردم کردستان عراق، بھتر از گذشته خواھد شد؟ خيلی ساده جواب منفی است

و » قدرت«نوعی   سال است به٢٦پرسی باز ھم به نفع آن احزاب و گرايشاتی تمام خواھد شد که  چرا که نتيجه اين ھمه

، ھيچ تاج گلی بر سر »دولت خودی«خود را دارند و با وجود کسب ميلياردھای دالر درآمد و »  مستقل کردیدولت«

حقوقی اکثريت مردم، در اين  طور کلی بی آزاری و به اند، بلکه فقر و بيکاری و مردساالری و کودک مردم کردستان نزده

بينيم عمدتا در دست اعضا و کادرھای باالی  اين منطقه میچه تجمالت و برو و بيائی در  کند و ھر آن منطقه غوغا می

العمر مسعود بارزانی و  به رياست مادام) پارتی( دو حزب بزرگ و سنتی کردستان، يعنی حزب دموکرات کردستان

گر البته در اين ميان سه حزب دي. العمر جالل طالبانی، متمرکز است رھبری مادام به) کيتی( ارثی، حزب اتحاديه ميھنی

حزب «يا ھمان » جنبش تغيير«نيز در پارلمان اقليم کردستان حضور دارند که دو حزب مذھبی و حزب سوم به نام 

  .است که عمدتا از اتحاديه ميھنی انشعاب داده است» گوران

: گويم پرسی کردستان سؤال کند بدون ھيچ گونه اما و اگری صريحا می با اين وجود، اگر کسی از من درباره ھمه

چرا که مردم اين منطقه شديدا تحت ستم حاکميت اسالمی . پرسی حق مسلم مردم کردستان عراق است ترديد اين ھمه بی

  . عراق قرار دارد

کرد و چه   ای که تا چند سال پيش از دولت مرکزی بغداد دريافت می  دولت اقليم کردستان، با وجود بودجه

ھای معيشتی مردم را رفع کنند، به   اما واقعيت اين است که نتوانسته چالشاند ھائی که احزاب حاکم کرده گذاری سرمايه

ھائی در اعتراض به عملکرد ناموفق دولت اقليم کردستان در حوزه مالی و  پيمائی ھای اخير راه ای که طی سال گونه

، بر مشکالت داخلی اين کند  پرسی تالش می رسد، بارزانی با طرح برگزاری ھمه نظر می به. اقتصادی برگزار شده است

  .تری بگيرد منطقه سرپوش بگذارد و در عين حال از بغداد امتيازات بيش

پرسی اما و اگرھائی و امکان  که تا کنون ھم از سوی مقامات پارتی و ھم يکيتی در رابطه با اين ھمه با توجه به اين

ده شده است؛ احتماال سناريوھای زير برای ھائی با حکومت مرکزی و تضميمن امريکا و سازمان ملل، پيش کشي سازش

   :تحليل آينده اقليم کردستان مطرح باشد

ويژه در  نشينی و سازش با حکومت مرکزی در مقابل گرفتن امتياز؛ از اين منظر مقامات اقليم کردستان، به  عقب-١

ی دبيرکل سازمان ملل متحد، المللی و حت ای و بين شرايطی که ھمه حکومت مرکزی عراق و ھم بازيگران اصلی منطقه

دنبال امتيازگيری از دولت مرکزی و تحت فشار  پرسی در کردستان عراق ھستند، با اين اقدام به مخالف برگزاری ھمه

ھای اقليم کردستان  از جمله خواسته. قرار دادن آن جھت اجرای برخی مفاد قانون اساسی که مرتبط با کردھاست، ھستند

 قانون اساسی از سوی دولت مرکزی و ١٤٠پرسی در کرکوک، طبق اصل  ای پذيرش ھمهدر اين زمينه تالش بر

  ... تر رد پارلمان و دولت مرکز عراق و  درصدی کردستان و داشتن سھم بيش١٧پرداخت سھم 

الزم به ذکر است که اقليم کردستان عراق، در . تر  فشار بر دولت مرکزی به منظور اعطای خودمختاری وسيع-٢

توان به  ھا می ھای مرکزی عراق منعقد کرده است که از جمله آن ھای متعددی را با دولت نامه ھای گذشته، توافق ادوره

بار، خودمختاری کردستان عراق تصريح شده   ميالدی اشاره کرد که به موجب آن برای اولين١٩٧٠نامه مارس  توافق

 ميالدی عراق که در زمان عبدالکريم قاسم تدوين شده ١٩٥٨اگرچه پيش از آن در ماده سوم قانون اساسی موقت . بود

، پس از فروپاشی ١٩٩١در واقع در سال . صورت ضمنی به مسأله خودمختاری کردھا اشاراتی شده بود بود، به

پسا شوروی، با استفاده از اين ماده اقدام به برقراری » نظم نوين جھانی«شوروی و حمله آمرکيا به عراق با ھدف تپائی 

  .نطقه پرواز ممنوع در اقليم کردستان کردندم
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طلبانه کردھا در عراق بود که با تدوين قانون اساسی جديد در سال   »استقالل«ھای  مثابه اولين گام ترديد اين تجارب به بی

تر ، بسيار فرا٢٠٠٥گفتنی است که قانون اساسی سال .  ميالدی و پذيرش نظام فدرالی در اين کشور تکميل گرديد٢٠٠٥

  .از سابق دست اقليم باز گذاشت

گيری از تجربه فلسطين اشغالی   متوسل شدن به سازمان ملل؛ در اين سناريو مقامات اقليم کردستان عراق با الگوی-٣

 سياسی بسيار - اما اين الگو اوال به لحاظ تاريخی . رسميت شناختن خود با کمک سازمان ملل خواھند نمود سعی در به

پرسی و استقالل  ای، مخالفت خود با اين ھمه وما اکنون دبيرکل سازمان ملل، پيشاپيش با انتشار بياينهمتفاوت بود و د

  . کردستان عراق را ابراز داشته است

آيد و صرفا با صدور يک بيانيه از سوی دولت  نظر می  اعالم يک طرفه استقالل؛ اين وضعيت ظاھرا بسيار ساده به-٤

ھای ھمسايه آن، يعنی  اما به دليل مخالفت حکومت مرکزی عراق و دولت. اعالم خواھد شداقليم کردستان، استقالل 

ترين ھزينه را بر آينده اقليم کردستان تحميل  ايران و ترکيه، با تشکيل دولت مستقل کردی در ھمسايگی خود، شايد بيش

   .خواھند کرد

پرسی موضوع مسأله کرد و  دشده باال، اجرای ھمهتوان گفت که فارغ از ھر يک از سناريوھای يا طوری کلی می به

خوبی آگاھند که در  پرسی، به چرا که طرفداران ھمه. کردستان را در منطقه خاورميانه وارد مرحله جديدی خواھد کرد

چنين ادامه مخالفت و  صورت عملی شدن اقدام مشترک ايران و ترکيه مبنی بر بستن مرزھای خود با اقليم کردستان و ھم

پرسی، وضعيت سختی در برابر مردم  ا مالحظات امريکا و موضع مخالف دبيرکل سازمان ملل متحد با اجرای ھمهي

  .اقليم قرار خواھد گرفت

با اين حال، اين حق طبيعی مردم کردستان عراق است که درباره سرنوشت خود، مستقيما خودشان تصمصم بگيرند و 

العاده جنگی و  منطقه را با محاصره اقتصادی و يا تحميل يک موقعيت فوقبايد ھرگونه دخالت در امورد داخلی اين 

  .نظامی از ھر طرف را محکوم کرد

  ٢٠١٧ بيست و چھارم سپتمبر - ١٣٩٦ ]ميزان[شنبه دوم مھر يک

  

 


