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 آنچه را که ھمه پرسی پنھان می کند: کردستان 
Kurdistan : ce que cache le référendum 

در جھانی که تصاوير خيلی بيشتر از واقعيت به حساب می آيد، رسانه ھا از ھمه پرسی دموکراتيک برای استقالل 

که از ديدگاه قانون اساسی اين ھمه پرسی بايد در کل عراق  با وجود اين، عالوه بر اين. کردستان عراق ياد می کنند

ُ ھزار رأی دھندۀ غير کرد که از خانه ھايشان بيرون رانده شده اند برگزار شود و نه فقط در مناطق جدائی طلب، چندين

تی يری . در دفاتر رأی، فقط جدائی طلبان حفاظت نظم صندوقھا را به عھده دارند. نمی توانند به خانه ھايشان بازگردند

 .می کندميسان اين کالھبرداری را مورد بررسی قرار می دھد و آنچه پشت پرده نگھداشته شده را افشا 

 ٢٠١٧مبر  سپت٢۴ /)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

 

 

 .از منطقۀ خود مختار عراق از عراق و سوريه فراتر می رود» کردستان مستقل«روی اين آفيش انتخاباتی، نقشۀ 

اياالت متحده که به شکل زير ميزی از آن پشتيبانی می . ھمه پرسی برای استقالل کردستان يک بازی فريبکارانه است

ند واشنگتن  افرانسه و پادشاھی متحد بريتانيا به ھمين گونه موضع گرفته اند و اميدوار. ً، رسما با آن مخالفت می کندکند

روسيه نيز جدا از اين کاروان نيست، گرچه با ھر تحول يک جانبه مخالفت . خواست خيال انگيز آنان را برآورده کند

دست کم اگر ھمه با استقالل کريمه موافق ھستند و در نتيجه ضميمه ...دمی کند ولی می تواند از استقالل پشتيبانی کن

 .کردن آن به مسکو
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له در أ مسدرجۀ رياکاری اعضای دائمی شورای امنيت به حدی ست با وجود اتفاق نظر عمومی نتوانستند در مورد اين

يعنی متنی که (عنامه را تصويب نکردند قط. انطباق با قانون و بر اساس اقتداری که به آنان واگذار شده تصميم بگيرند

، )گيری عمومی اعضای شورا اعالم موضعيعنی(، و بيانيه ای نيز صادر نکردند )بتواند قانونيت بين المللی داشته باشد

مبر تھيه کرده بودند  سپت١٩م ياد کنيم که برای رسانه ھا طی گردھمآئی شان در يفقط از يک بيانيۀ بی رمق می توان

)١(. 

جمھوری ترک (آبخازستان، قبرس شمالی : حال حاضر ھشت دولت وجود دارد که ھنوز به رسميت شناخته نشده در 

در حالی که دو . ، قره باغ کوھستانی، کوزوو، اوستيا، صحرای باختری، سومالی الند و ترانس نيستريا)قبرس شمالی

ھر گونه تحول در وضعيت کردستان . سکاتلند و ونياکاتال: منطقۀ اروپائی نيز در انتظار استقاللشان به سر می برند 

  .عراق پيامدھائی برای اين ده کشور خواھد داشت

استقالل کردستان عراق عبور از يک خوان مھم خواھد بود، به اين علت که بايد کردستان را به شکلی که در معاھدۀ  

ًمطمئنا، ھمه عادت . سرزمين عراق منتقل کنند به رسميت شناخته شده از سرزمين کنونی ترکيه به ١٩٢٠سور در سال 

 بر پاکسازی قومی تدريجی و ١٩٩١کرده اند کلمۀ کردستان را برای منطقه ای درک کنند که لندن و واشنگتن از سال 

  .دائمی آن نظارت داشته اند

گتن اين منطقه را برای لندن و واشن. ُاکثريت ساکنان اين منطقه را کردھا تشکيل می دادند» طوفان صحرا«طی عمليات 

در آنجا به شکل اقتدارگرايانه ای، مسعود . ارتش رئيس جمھور عراق صدام حسين منطقۀ پرواز ممنوع اعالن کرده بود

ُبارزانی يعنی يکی از ھمکاران جنگ سرد خود را سر کار آوردند و او نيز  پاکسازی قومی و راندن مردمان غير کرد 

 گر چه از آن تاريخ تا کنون دو بار برگزيده شد، ولی از دو سال پيش بدون مجوز در ھمين بارزانی،. را آغاز کرد

مجلس ملی که خواستار  واگذاری قدرت شده فقط يک بار از پايان دورۀ گزينش مسعور بارزانی . قدرت باقی مانده است

ران، حزبی که بی وقفه نظام جلسه تشکيل داده و آن ھم برای رأی گيری جھت ھمه پرسی بوده است، ولی در غيبت گو

در واقع، مسعود .  کرده استءفئودال بارزانی ھا و طالبانی ھا، خويشاوند ساالری و بزھکاری ناشی از آن را افشا

 . سال پيش بی وقفه قدرت را در تصاحب خود گرفته است٢۶بارزانی از 

 ترک کرده اند به شکلی که در شکست رئيس ُ، اقوام غير کرد به تدريج منطقۀ پرواز ممنوع را٢٠٠٣ تا ١٩٩١از سال 

 .جمھور صدام بود که کردستان عراق را اعالن کردند

مريکا، اسرائيل، اردن، منطقۀ خود مختار اّ، سرويس ھای سری عربستان سعودی، اياالت متحدۀ ٢٠١۴ جوندر اول 

 مقدماتی برای حملۀ داعش به عراق گردھمآئی) اردن(کردستان عراق، قطر، پادشاھی متحد بريتانيا و ترکيه در عمان 

  Özgür Gündem  »اوزگور گوندم«ما از اين گردھمآئی از طريق پروندۀ متعلق به ترکيه که . را سازماندھی کردند

ان اين روزنامه خ، من نيز با آن ھمکاری داشتم، ولی سلطان رجب طيب اردو)٢(روزنامۀ ترک منتشر کرد مطلع بوديم 

  .)٣(را تعطيل کرد 

اولی با حملۀ برق آسا موصل . بر اساس اين پرونده، توافق شده بود که داعش و منطقۀ کردستان عراق ھمآھنگ شوند

رئيس جمھور مسعود بارزانی چھار روز پيشتر برای ديدار با شرکت . در حالی که دومی کرکوک را تصرف کرد

ھمآئی شرکت کند، ولی پسرش مسرور بارزانی او نمی خواست در اين گرد. کنندگان در اين گردھمآئی به اردن رفت

 .رئيس سرويس اطالعاتی خودش به نمايندگی از او در آنجا شرکت کرد

مريکا از پيش برای آنان تعيين کرده بود تصرف کرد، در مسير خود اوقتی داعش بخشی از عراق را که اياالت متحدۀ 

ُيزدانی ھا کرد ھستند، ولی مطابق توافق نامۀ عمان، بارزانی اکثر . يزدانی ھا را به اسارت گرفتند و به بردگی کشيدند
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فراريان . ھا که در ھمسايگی بودند مداخله نکردند، حتا وقتی که برخی از آنان به کوه ھای سنجار گريخته بودند

ُکردھای ترک آنان را علی رغم ک. نجات يافتند PKK سرانجام توسط کوماندوھای حزب کارگران کردستان ترکيه رد يا ُ

زيرا از دوران (آنان اين پيروزی را برای درخواست بازشناسی غربی استفاده کردند . ُغير کرد بودنشان نجات دادند

ولی بارزانی با بازنويسی کنونی اين ماجرا نمی تواند خودش را از جنايتی ). جنگ سرد آنان را تروريست تلقی می کنند

 .)۴(ه کند ئکه عليه مردم خودش مرتکب شده تبر

مال اين شخص اسالمگرائی ست به نام : ُيکی ديگر از شخصيت ھای کرد مشھور که در گردھمآئی عمان شرکت داشت 

 به اين دليل که در تلويزيون نخست وزير ارنا سولبرگ را به مرگ تھديد کرده بود به پنج ارویاين شخص در ن. کريکار

او با ھواپيمای ناتو به اين گردھمآئی رفت و روز بعد . سال زندان محکوم شد، و دوران محکوميتش را می گذراند

از تعلقش به اين سازمان تروريستی ً از داعش رسما اعالن کرد ولی برای ابر رااو تبعيتش. دوباره به زندان بازگشت

سپس زير نظر و حفاظت ناتو، او از اسلو داعش در اروپا . محاکمه نشد بلکه دو سال زندان را به او بخشيدند و آزاد شد

 .)۵(ًظاھرا، شبکۀ ستون پنجم پيمان آتالنتيک ھمچنان فعال است . را مديريت می کرد

 عراق منطقۀ پاکسازی قومی را که اعضايش در منطقۀ پرواز ممنوع در با ضميمه کردن کرکوک، دولت اقليم کردستان

 . مرتکب شده بودند به اين منطقه نيز گسترش داد١٩٩١- ٢٠٠٣سالھای 

بدھند عمل » نه«رئيس جمھور ابدی بارزانی اطمينان داده است که عليه آنانی که رأی : می توانيم اطمينان داشته باشيم 

 .ھد دادتالفی جويانه انجام نخوا

رئيس جمھور غير قانونی بارزانی اعالن کرد که ھمۀ مردمان کردستان عراق و سرزمينھای ضميمه شده می توانند در 

 .ھمه پرسی شرکت کنند

ولی امروز سه ميليون از .  را اسکان داده است٢٠١٣ھمۀ مناطقی که بيش از دوازده ميليون شھروند در سال 

در نتيجه رأی دھندگان برگزيده که برای رأی دادن فراخوانده شده اند تا . ر بوده اندُشھروندان غير کرد مجبور به فرا

جای ھمۀ عراقيان ديگر نيز تصميم می ه جای ساکنان قانونی رانده شده بلکه به برای آينده تصميم بگيرند، نه فقط ب

 .گيرند

 : برای شرکت در اين ھمه پرسی، بايد

 ه ساکن باشنددر کردستان يا مناطق ضميمه شد )١

  سال سن داشته باشند١٨بيش از ) ٢

 مبر در فھرست انتخاباتی ثبت نام کرده باشند سپت٧پيش از  ) ٣

موردی که ايجاب می کند ...و برای پناھندگان در خارج، بايد در فھرست برای رأی به شيوۀ الکترونيک ثبت نام کنند) ۴

 .تان معرفی کنند که جزء رانده شدگان بوده اندًمقدما مدارکشان را به مقامات انتخابانی در کردس

 تعداد رأی ١٩٩٢در سال . از سوی ديگر، بارزانی ھا در فراخوانی جمعيت رأی دھندگان تعبير خاصی داشته اند

 . نفر رسيد٢١٢٩٨۴۶ ناگھان تعداد به ٢٠١۴ نفر اعالن کردند، ولی يک دھه بعد، در سال ٩٧١٩۵٣دھندگان را 

در عين حال به . ان بارزانی و طالبانی امکانات فزاينده ای برای ادامۀ امورشان در بر خواھد داشتاستقالل برای خاند

 و گسترش فن آوری ٩٠از پايان سالھای .  بگذاردءاسرائيل اجازه خواھد داد تا برخی از اھداف نظامی خود را به اجرا

 يعنی تصرف سرزمينھائی در مجاورت »پله کانی«ژی اشغال  يسترات Tsahal موشکی، ارتش دفاعی اسرائيل

 عکس، بر آن است تا مصر، سوريه و لبنان را از پشت هب. را رھا کرد) سينا، جوالن، جنوب لبنان(مرزھايش واقع شده 

 تل آويو از ايجاد سودان جنوبی پشتيبانی کرد به اين علت بود که ٢٠١١در نتيجه، اگر در سال . مورد حمله قرار دھد
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ايش را عليه مصر مستقر کند، و اگر از کردستان پشتيبانی می کند به اين ھدف است که موشکھايش را در آنجا موشکھ

 .در آنجا روی سوريه نشانه رود

ُ کرد، که رسانه ھای ترکيه به شکل گسترده به نقل آورده اند، نخست وزير اسرائيل، بنيامين نتانياھو به -به گفتۀ اسرائيل

به امور دولتی به کردستان » کمک« اسرائيلی را در دولت جديد برای ٢٠٠٠٠٠ست که مسعود بارزانی قول داده ا

 .)۶(بفرستد 

طبق منطق او، برای ارتش دفاعی اسرائيل کمال مطلوب اين است که مرزھای کردستان نه فقط به کرکوک بلکه به 

اين . واگذار خواھد شد» روژاوا«و  YPG  مدافع خلقواحدھایو اين بخش از کار به عھدۀ . شمال سوريه گسترش يابد

 اياالت قطعاتدولت خود مختار خود برگزيده در داالنی واقع شده که کردستان عراق را به مديترانه متصل می کند، و 

 .متحده در سرتا سر آن به شکل غير قانونی پايگاه نظامی مستقرکرده است

در ). ٧(يد کردئيت، توافق کشورش را با اين طرح تأھشت ماه پيش از گردھمآئی عمان، پژوھشگر پنتاگون، رابين را

ُآن دوران، بارزانی ھا ھنوز اطمينان می دادند  که از ھمۀ کردھا دفاع می کنند، به انضمام آنانی که در ترکيه و ايران 

 به که» سنی ستان«خانم رابين رايت خردمندانه توضيح داده بود که اين طرح ناممکن است، ولی نقشۀ . ساکن ھستند

 .که به بارزانی ھا در عراق و در سوريه نسبت داده بود را منتشر کرد» کردستان«داعش تعلق می گرفت و 

ر سالح و مھمات ساخت شوروی ال ميليون د۵٠٠ت گذشته برای خريد و انتقال گسًعالوه بر اين، پنتاگون اخيرا در ماه ا

ّ کاميون اول بی آن که مورد حملۀ جھاد طلبان قرار ٢٠٠مبر  سپت١٩ و ١١در ). ٨(ناقصه گذاشت به سوريه را به م

ًوزير دفاع روسيه اخيرا تعدادی ). ٩(ھای مدافع خلق در حسکه تحويل داده شدواحدبگيرد از راه کردستان عراق به 

 می مريکا منتشر کرده که آنان را در قلب منطقه ای نشانای از اردوگاه نيروھای ويژۀ اياالت متحدۀ ئتصوير ماھواره 

مريکائی در ھم زيستی مسالمت آميز و ادر اين تصاوير می بينيم که نيروھای ويژۀ . دھد که در تصرف داعش است

 .ُھوشمند در کنار کردھا و جھاد طلبان به سر می برند

 ؟، پس چرا بايد ترديد داشته باشيمُيک طرح دموکراتيک کرد است» کردستان مستقل«که به ما می گويند  ولی چون
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