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 ٣ -ومس فصل

 ميانه خاور در واشنگتن ِجمعی سازی ثبات بی سالح ُکردھا،

  

  تقلمس نگار روزنامه و سياسی مفسر

  

ِتبعيض نسبت به کردھای فيلی در عراق ُ 

 يادآور شديم نبايد به  اينُضروری ست تا يادآور شويم که کردھای ديگری نيز وجود دارند که خطاھائی را که پيش از

ُگروھی از کردھائی ھستند که در جامعۀ ميزبان مستقر شده اند و نظريات جدائی طلب نزد ھم کيشان . آنان نسبت دھيم

ُاين کردھا به مسائل و مشکالت خاص کشوری که در آن زندگی می کنند می پردازند، و . ا مردود می دانندخود ر

متحد شده در بطن چھار کشور نيستند و آن ھم به بھای بالکانيزه کردن منطقه، غارت، کشتار » کردستان«خواھان ايجاد 

 .دآور شديمجمعی و نسل کشی يا ديگر اعمال غير انسانی که پيش از اين يا

ُدر واقع اين گروه از کردھا آماج تبعيض و لعن و نفرين گروه ھای کرد جدائی طلب قرار می گيرند زيرا از طرح آنان  ُ

ُکردھای فيلی شمال عراق نمونۀ بارز اين دسته کردھا ھستند . برای ايجاد دولت مستقل پشتيبانی نمی کنند بسياری ). ١٩(ُِ

 از سوی دولت اقليم کردستان عراق برای اعالن استقالل ھستند، ٢٠١٧ جون ٧م شده در از آنان مخالف ھمه پرسی اعال

 .ھراسند زيرا از پيامدھای گسترش يابندۀ آن طی بحرانی که در جريان است می

ھمه پرسی در «) : ٢٠( اعالن کرد جون ١٨ع گيری رسمی دولت عراق را در نخست وزير عراق حيدر آبادی موض

ربارۀ جدائی غير قانونی و دولت فدرال از آن پشتيبانی نخواھد کرد، ھيچ بودجه ای را نيز به اين امر منطقۀ کردستان د

  ».اختصاص نخواھدا داد و در آن شرکت نخواھد کرد

  ).٢٣(و سوريه با تجزيۀ مرزی کشور مخالف ھستند) ٢٢(و ھمسايگان عراق، ترکيه، ايران ) ٢١(اياالت متحده 
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ُنه شيعيان و نه کردھا ... ُکردھای شيعه ھستند«: يلی در شورای استان بغداد، به المونيتور گفت ِفواد علی اکبر عضو ف

ِاغلب فيلی ھا ميانه رو ھستند و فرھنگھای متنوعی را در خود جای داده، به ھمين علت . توجھی به آنان نشان نداده اند

يل قومی و تمايالت فرقه گرای اين گروه ھا، نخواستند به ُنتوانستند اعتماد کردھای ديگر و شيعيان را جلب کنند، به دال

دست آورند و از ھمان حقوقی برخوردار باشندکه ديگر شھروندان عراقی از آن ه آنان اجازه دھند که ھويت ثابتی ب

  ».برخوردارند

ِما کردھای فيلی خودمان را عراقی اصيل می دانيم«: ِحسن عبدعلی فعال فيلی گفت  ی عميق تاريخی و ما ريشه ھا. ُ

بخش عراق عليه بريتانيائی ھا از کشور و ساکنانش پشتيبانی کرديم، و در قيام رھائيما در . اجتماعی در عراق داريم

و از سوی . ُاقدامات کردھا و انقالبھای شيعيان و به ھمين گونه در جنگ عليه دولت اسالمی شرکت کرديم

 ).٢۴(»  گرفتيمُناسيوناليستھای عرب و کرد مورد تعرض قرار

جائی، تلفات، مصادرۀ ه ِاکثر فراخواستھای فيلی مربوط است به قابليت احتمالی جاب«: علی اکبر نيز به المونيتور گفت 

ذخيرۀ اقتصادی و غارت سيستماتيکی که در صورت اعالم استقالل کردستان متحمل خواھند شد و به ھمين گونه 

  .»ت اقليم کردستان که آنان را تھديد خواھد کردپيامدھای منازعه بين دولت بغداد و دول

طی يک ) ُحزب سياسی کرد عراقی( رئيس گروه پارلمانی وابسته به گوران Sara Abdel Waid سارا عبدل وحيد 

مبر در بايد در ماه سپتھمه پرسی که «: ِگردھمآئی مطبوعاتی به ھمراھی نمايندگان فيلی و پارلمانی اعالن کرد 

ُر شود، ھمه پرسی جانبدارانه بوده و نمی تواند نمايندۀ خواست مردم کرد باشد، به اين علت که از کردستان برگزا

  ».مؤسسات قانونی ملی منشأ نمی گيرد

  

  ُنژادپرستی کردھا عليه عرب ھا و به ويژه عليه سوری ھا

 کرد، آنچه را که در  در حالی که دربارۀ داعش تحقيق میBruno Janttiروزنامه نگار تحقيقاتی برونو جانتی 

 :کردستان عراق ديده بود بيان کرده و گفته است 

. طی تحقيقات در کردستان عراق، در ھمه جا از رفتارھای ارتجاعی نژاد پرستانه و جنسيتگرا شگفت زده شده بودم«

توانستم از يادآوری در مشاھداتم ن. ًبرای تحقيق روی دولت اسالمی دو ھفته در محل بودم، غالبا در سليمانيه و دوھوک

با توجه به آنچه در نزديکی آنجا . بسياری از ويژگيھای اجتماعی و فرھنگی که موجب شگفتی من شده بود اجتناب کنم

رو ه ھر روز با اين وضعيت روب. در سوريه در شرف وقوع بود، سطح نژادپرستی ضد سوری نفسم را بند می آورد

يکی ديگر با خشم عليه » !سوری ھا کشور ما را تخريب کرده اند« : گفت رانندۀ تاکسی در سليمانيه می . می شدم

اين کودکان را ...کودکان سوری حرف می زد، يعنی کودکانی که ويترين ماشينھا را پاک می کنند و يا ميخ می فروشند

ًئما مورد تحقير عراقی ھا و سوری ھای عرب تبار که به کردستان عراق گريخته اند دا. می ناميد» !بچه ھای کثيف«

  .قرار می گيرند

در ساختمان استانداری سليمانيه، يکی از .  تنھا راننده ھای تاکسی نبودند که چنين نظرياتی را مطرح می کردند

کارمندان زن ترجيح داد که ما را برای مصاحباتمان در اردوگاه پناھندگان منطقه آماده کند و کلمه به کلمه به من گفت 

ليس خيلی ناراحت شده بود که ودر شھر ديگری، يکی از رؤسای پ. »برای ھمه چيز شاکی ھستند«وری که پناھندگان س

: ليس با تحقير گفتورئيس پ. برای کار تحقيقاتی به اردوگاه پناھندگان سوری برويم چرا من و ھمکارانم می خواھيم

 »!ولی اينھا پناھنده ھای سوری ھستند«
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در کردستان عراق . ُنی ھا و ترک ھا در ذھنيت ناسيوناليست ھای کرد آگاه شده بودممن به تصوير منفی عرب ھا، ايرا

  )٢۵(» .مشاھدۀ اين نوع رفتارھا برايم شگفت آور بود

  

َاسطورۀ بزک شده َ  

با طرز (مارکسيست که شعلۀ آتشين تمنای جامعۀ اوتوپيائی » مبارزان آزادی«ُکردھا با نمايش انقالبی ھای فمينيست 

درقبلشان زبانه می کشد، و صلح ھمه شمول را نويد می دھد نزد افکار عمومی غرب به شکل فزاينده ای ) دیُتلقی کر

ای واحدھاسطورۀ اخالق واالی «ً اخيرا در Stephen Gowans، تصويری که استفان گوآنز )٢۶(کسب اعتبار کردند 

  ).٢٧(»ُمدافع خلق کرد

 

اين آزادی که . انونی به شکل نعل اسبی بين دولتھای مستقل و حاکم ھستندُکردھا در پی ايجاد دولتی خودمختار غير ق

خواھند به سليقۀ خودشان  جو می کنند به بھای کشتار مردم بومی کشورھائی امکان پذير خواھد شد که می و آنان جست

 ).٢٨(تجزيه کنند 

ژی اعمال زور، ايجاد يھايشان به مدد سترات با راندن مردم بومی از خانه و سرزمينءُکردھا اجرای چنين طرحی را ابتدا

 هدر نتيج. وحشت و به ضمانت و پشتيبانی سرمايه گذارانشان، و با نقض اعالميۀ جھانی حقوق بشر آغاز کردند

طور کلی عبارت است از بيرون راندن ه پشتيبانی از چنين طرحی به معنای پشتيبانی از نسل کشی خواھد بود که ب

ه و سرزمينھايشان، و با اين حساب که در عين حال به اھداف امپرياليستی ملتھای غربی نيز خدمت مردمان بومی از خان

  .می کند

ولی برنامۀ آنان مثل روز آشکار و نقاب از چھرۀ . ُ، جدائی طلبان کرد نمايۀ مطلوبی در رسانه ھا داشتنداواخرتا ھمين 

ّمريکا ھمان عنصری بود که نيت ابا اسرائيل و اياالت متحدۀ اتحادشان در گذشته مثل امروز . ّنيت اصلی شان برداشت

ّاين نيت نمی توانست پنھان بماند و يا دست کم گرفته شود زيرا ستون مخفيانه ای بود که بلند . آنان را بر مال کرد

بايد در شرف تکوين است به ھمين علت جلوی آن را » اسرائيل بزرگ«طرح . ھايشان روی آن بنا شده بود زیاپرو

 ).٢٩(گرفت 

ًپشتيبانی از جدائی طلبان کرد برای استقالل و ايجاد دولت به خرج دولتھای منطقه، غير قانونی، عميقا خرد گريز، و به  ُ

  .داليلی که پيش از اين در اين مقاله بر شمرديم ناقض حقوق بشر است

ًاگر کردھا می خواھند واقعا به صلح ). ٣٠ (ُعالوه بر اين بايد يادآوری کنيم که يکی از رھبران اصلی داعش کرد است ُ

پايبند باشند و در ھم زيستی با ديگر مردمان منطقه زندگی کنند، بايد از بازخوانی تحريف آميز تاريخ اجتناب ورزند، و 
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ُکردھا بايد دست در دست ديگر . از اتحادھائی که ثبات کشورھای ميزبانشان را به مخاطره می اندازد صرفنظر کنند

رادرانشان فضای جغرافيائی مشترکی داشته باشند و اين يگانه  راھکاری ست که به آنھا اجازه می دھد دوستان ديگری ب

  .جز کوھستانھا داشته باشنده ب
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