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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٧
  

  ھای ترکيه و عراق و ايران طلبی حکومت مثلث جنگ
 !را محکوم کنيم عليه اقليم کردستان 

 

ليه اقليم کردستان عراق در مرزھای اين منطقه، بسيار سنگين شده طلبان منطقه ع در روزھای اخير، ترافيک جنگ

ھای مرتجع اسالمی عراق، ايران و ترکيه و طراحی  ديد و بازديدھای سران و مقامات سياسی و نظامی حکومت. است

 درصد ٩٢مردم اقليم کردستان، رای دادن بيش از ! »جرم«. ھا قرار گرفته است جنگ و کشتار در اولويت اين حکومت

 . شان است پرسی برای استقالل منطقه زيست و زندگی ھا به ھم آن

 اکتوبر ١٦اما از صبح امروز دوشنبه . شايد برخی اخبار و گزارشات از اقليم کردستان عراق، نادقيق و درست نباشند

تحت ( شد شعبیھا گزارش دادند که نيروھای نظامی عراقی به ھمراه بسيجيان عراقی موسوم به ح ، خبرگزاری٢٠١٧

، اين حمله وحشيانه را عليه مردم )فرماندھی سپاه قدس حکومت اسالمی ايران و فرمانده آن پاسدار قاسم سليمانی

ور شود متأسفانه اقليم کردستان به يک مرکز و  اگر اين جنگ بيش از اين شعله. اند کرکوک و پيشمرگان اقليم آغاز کرده

ھای  نخستين ھدف اصلی اين متجاوزان و تروريست. دفاع مانند سوريه خواھد شد و بیگناه  گاه جديدی برای مردم بی قتل

ھا از کرکوک حاکی است  گزارش. خيز و استراتژيک و مھم کرکوک است دولتی و غيردولتی تصرف شھر نفت

 اختيار ھای دولتی را در اند و ساختمان فرمانداری و ديگر ساختمان نيروھای دولتی عراق وارد مرکز شھر شده

  .اند گرفته

شب گذشته آغاز شد و اين نيروھا  عمليات نيروھای عراقی برای کنترول شھر کرکوک در شمال شرق عراق از نيمه

رو شوند در عرض مدت کوتاھی به داخل شھر راه پيدا  ھای اقليم کردستان روبه بدون آن که با مقاومت جدی پيشمرگ

 .کردند

نظامی از جمله نيروھای عمدتا شيعه حشد شعبی،  ھای شبه  عراقی با ھمراھی گروهزمان با پيشروی سريع نيروھای ھم

ترين   پيش از اين، نيروھای دولت مرکزی عراق فرودگاه، مھم.اند ھزاران نفر از ساکنان کرکوک از اين شھر گريخته

 .ودندپايگاه نظامی و ميادين نفتی در غرب و شمال غرب اين شھر را به کنترول خود درآورده ب

ھا در تسخير اين شھر موفق شوند ضربه بزرگی به کل اقليم کردستان خواھند زد و به پيشروی خود با ھدف  اما اگر آن

شکست اقليم کردستان، به نوعی شکست ھمه رزمندگان و پيکارگران . اشغال شھرھای ديگر کردستان ادامه خواھند داد
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داری  قدر نيروھای متجاوز و ارتجاعی ناسيوناليستی و مذھبی سرمايه چرا که ھر چه.  منطقه است راه آزادی و برابری

  .شود تری بگيرند به ھمان نسبت نيز به ضرر ھمه نيروھای آزاده منطقه تمام می قدرت بيش

    
ترديد در چنين شرايطی، نه تنھا مردم مناطق کردنشين ترکيه، ايران و سوريه، ساکت نخواھند نشست، بلکه بايد از  بی

ھا و ھمه نيروھای  ھا و کمونيست ھا و سوسياليست طلب و چپ گرفته تا آنارشيست خواه، برابری ھای آزادی ھمه جنبش

ھا بايستند در غير  طلبی و تجاوزگری اين حکومت داری سراسری اين کشورھا نيز بايد در مقابل اين جنگ ضدسرمايه

  .ھا نيز خواھد رسيد  آنتر از گذشته، نوبت اين صورت، فردا شديدتر و وحشيانيه

اوال شرايط و . اما موقعيت و تجربه تاريخی مردم اقليم کردستان عراق، با شھروندان سوريه بسيار متفاوت است

ھای اين دو منطقه بسيار  چنين حاکميت موقعيت شھروندان سوريه در آغاز جنگ داخلی و مردم اقليم کردستان و ھم

ای  شان از حکومت فرقه  درصد مردم اقليم کردستان، برای استقالل٩٢ش، بيش از دوما ھمين سه ھفته پي. متفاوت است

خواھی و  کم از باورھای آزادی مذھب، دست ترديد در مقابل متجاوزان شيعه و سنی شيعه عراق، رای مثبت دادند بی

طلب، خود در عرصه جنگ  ديده و حق سوما، اين مردم رنج. طلبی و عادالنه خود دفاع خواھند کرد سکوالريسم، برابری

چھارما، ھر چند که بخش زيادی از مردم از سران اقليم کردستان ناراضی ھستند اما حاضر . نيز مھارت زيادی دارند

ھای منطقه و جھان تبديل  نظام حکومت ھای مردمی سوريه، به سياھی لشکر و پياده نيستند مانند برخی نظاميان و گروه

اند ھمان مصائب را  ھای مرکزی عراق متحمل شده  ستم و تبعيض و جنگی که از حکومتويژه آنان ھمه آن به. شوند

ھای ترکيه، ايران، عراق و سوريه  اند بنابراين، اين مردم از حکومت مردم کرد ايران و عراق و سوريه ھم متحمل شده

شان نيز حمله به گريالھای  کعالوه در حمله سه حکومت ياد شده به اقليم کردستان، يک ھدف مشتر به. نفرت دارند

ک .ک.در عين حال گريالھای پ. ھای کرکوک نيز مستقر است، ھستند ھای قنديل و نزديکی ک که در کوه.ک.پ

 طبقاتی که با سران -خواه و چپ منطقه و با نفوذ منطقه، با وجود اختالفات عميق سياسی  عنوان يک نيروی آزادی به

اکنون  ک، از ھم.ک.گريالھای پ. گذارند ارند اما ھرگز مردم اقليم کردستان را تنھا نمیويژه بارزانی د اقليم کردستان به

ھا  اند تا آن دھی و آموزش و مسلح کردن مردم کرکوک و نقاط ديگر را آغاز کرده آگاھانه و داوطلبانه بسيج و سازمان

ن، اين احتمال وجود دارد که اقليم کردستان بر بنابراي. بتوانند از خانه و کاشانه خودشان در برابر متجاوزان دفاع کنند

ای و  خالف نقاط ديگر سوريه و ھمانند منطقه روژاوا به يک مرکز مقاومت و باتالق نيروھای عراقی، ايرانی و ترکيه

  . ھا بدھند ھای تروريستی اسالمی تبديل گردد و درس سختی به آن گروه

 اقليم کردستان به ويژه جوانان صف مستقل خود را در مبارزه عليه در اين ميان، بسيار مھم است که نيروھای آزاده

گيری از تجارب ارزنده و موفق روژاوا و ايزديان شنگال،  و با بھره»  ملت- دولت «گران و متجاوزان با رد قاطع  اشغال

نه تنھا به مردم کرد، ھای مستقل و دموکراتيک خود را به وجود آورند و اعالم کنند که اقليم کردستان  شوراھا و تشکل

ھا بايد عليه دشمن  کنند تعلق دارد بنابراين، ھمه آن ھا و مذاھب ديگری که در اين منطقه زندگی می بلکه به ھمه مليت

شان، شھروندان  ھمه شھروندان اقليم کردستان، بدون توجه به مليت و باورھای مذھبی. شان وارد مبارزه شوند مشترک

ھای شيعی و فاشيستی  گران مرتجع فرقه طلبان و توطئه ين بايد با ھم متحد شوند تا به دام جنگاين منطقه ھستند بنابرا
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ھای مدافع خلق زن و مرد بدون در نظر  ست که ھمانند روژاوا يگان ضروری. عراق و ايران و ترکيه گرفتار نشوند

ا بتوانند نه تنھا، از خانه و محله و شھر دھی شوند ت شان سازمان گرفتن جنسيت، مليت، باورھای مذھبی و عقايد سياسی

نشينی نمايند، بلکه مديريت منطقه خود را در  ھا را وادار به عقب و منطقه خود در برابر متجاوزگران دفاع کنند و آن

  !ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و امنيتی در دست گيرند ھمه عرصه

ای ھمه نيروھای اپوزيسيون کرد ايرانی که در اين منطقه مستقر ھستند تر از گذشته، بر امروز اقليم کردستان، بيش

  .اند ھا، تدابير الزم برای حفظ امنيت و مقرھای خود را به کار گرفته ترديد ھمه آن تر شده است بی ناامن تر و خطرناک

اند   عليه آن متحد شدهطلبان اکنون جامعه اقليم کردستان در مرحله بسيار حساس و خطرناکی قرار گرفته است و جنگ

گفته » روداو«ھای کرد، روز گذشته به شبکه خبری  ، يکی از فرماندھان پيشمرگه»شوان شامرانی«گفته  طوری که به به

 درصد تأئيدشده ما، ١٠٠بر اساس اطالعات . کنند دولت عراق و حشد شعبی تنھا کسانی نيستند که به ما حمله می«بود 

  ».ھا ھستند ان ايران نيز در ميان آنارتش ايران و سپاه پاسدار

گوی دولت عراق شامگاه گذشته اعالم کرده بود که قاسم سليمانی برای ارائه خدمات مستشاری به  سعد حديثی، سخن

  .حشد شعبی به کردستان عراق رفته و بر اين عمليات ھم نظارت دارد

ھای اسالمی عراق و ايران و ترکيه يک  ومتپرسی برای استقالل کردستان عراق، حک در روزھای اخير پس از ھمه

نشينی از رای دادن به  اند تا مردم اقليم کردستان عراق را وادار به عقب مثلث جنگ طلبی و مرگ به وجود آورده

ھا، در مرزھای اقليم کردستان تجمع کرده و دست  ھا و نيروھای مرتجع مخفی و علنی اين حکومت ارتش. استقالل دھند

اند و اکنون نيز احتماال در يک ھماھنگی اعالم نشده، به کرکوک و اقليم کردستان   نظامی مشترکی ھم زدهبه مانورھای

  . اند يورش برده

دوست، ضدجنگ، ضد تبعيض و ستم و   اجتماعی انسان- طبيعی است که در چنين موقعيتی، ھر فرد و جريان سياسی 

ھا را محکوم کنند و به حمايت ھمه جانبه از حقوق  المللی آن بينھای منطقه و حاميان  طلبی حکومت استثمار، اين جنگ

ھا و عملکردھای  سياسی و اجتماعی و فرھنگی مردم اقليم کردستان عراق برخيزند بدون اين که در رابطه با سياست

 ديگر، حمايت عبارت به. ترين توھمی ايجاد کنند  ساله اقليم کردستان عراق، کم٢٦ناسيوناليستی و فساد سران حاکميت 

  .طلبان منطقه را بايد از حساب سران اقليم کردستان جدا کرد از مردم اقليم کردستان در برابر جنگ

    
 نيروی مشترک عراق در اطراف کرکوک

   جنگ در اطراف کرکوک

 ، گزارش داد نيروھای نظامی عراقی ساعتی بعد از آغاز٢٠١٧ اکتوبر ١٦تلويزيون دولتی عراق، صبح دوشنبه 

خبرگزاری حکومتی ايران . ھای وسيعی از کرکوک را به دست گرفتند ھای کرد کنترول بخش عمليات عليه پيشمرگه

نيروھای مشترک عراق کنترول بخش بزرگی از کرکوک در شمال اين «: نيز ضمن تأئيد اين خبر، نوشته است» ايرنا«



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ئی در اطراف شھر تازه در جنوب کرکوک رخ داده ھا رسد درگيری بنابر اين گزارش خبر می. کشور را بدست گرفتند

  ».است که از جزئيات اين تحوالت اطالعی در دست نيست

ھای نفتی، پايگاه  آخرين اطالعات دريافتی حاکی از بدست گرفتن کنترول فرودگاه، تعدادی از چاه«: ايرنا نوشته است

  ».ھای نظامی کيوان و خالد بوسيله نيروی مشترک عراق است

وابسته به حزب دموکراتيک کردستان به رھبری برزانی، اين خبر را تکذيب کرده اما گفته » روداو«لويزيون اما ت

بنابر گزارش اين تلويزيون، ارتش عراق به ھمراه بسيجيان عراقی » .تبادل آتش سنگينی انجام گرفته است«: است

بين بسيجيان عراقی و . نوب کرکوک استھا در ج خط اول درگيری. اند شب آغاز کرده عمليات بزرگی را نيمه

. ای به کرکوک اعزام کرده است بنابر اين گزارش، اربيل نيروھای تازه. ھا آتش سنگينی رد و بدل شدخ است پيشمرگه

  ».اند اند و جاده کرکوک را مسدود کرده ساکنان کرکوک ھم مسلح شده

رد که نيروھای نظامی عراقی به ھمراه بسيجيان عراقی  اکتوبر اعالم ک١۶تلويزيون دولتی عراق نيز بامداد دوشنبه 

نيروھای نظامی عراقی بعد از پايان . شان در کرکوک دسترسی پيدا کنند موسوم به حشد شعبی موفق شدند به اھداف

 اکتوبر عمليات وسيعی را برای به دست گرفتن ١۶شب دوشنبه  ھای کرد، نيمه االجل تعئين شده برای پيشمرگه ضرب

  .ھای نفت اطراف کرکوک آغاز کردند ھای نظامی استراتژيک اقليم کردستان و چاه ل پايگاهکنترو

سرھنگ دوم صالح الکنانی از لشکر نھم زرھی ارتش عراق، به خبرگزاری رويترز گفته است اولين ھدف اين 

  .  در جنوب غرب کرکوک بود١-Kعمليات، کنترول پايگاه ھوائی 

از شھر خرماتو در » بسيجيان عراقی موسوم به حشد شعبی« عراق، گزارش داده است که شورای امنيتی اقليم کردستان

  . بودند ھای نفتی حرکت کرده جنوب کرکوک برای تصرف ميدان

 اکتوبر با صدور پيامی در توئيتر اعالم کرده که ھدف بسيجيان اين است که ١۶شورای اقليم کردستان عراق شامگاه 

گويد نيروھای نظامی  خبرگزاری رويترز می. کوک را به دست بگيرند و وارد شھر شوندھای نفت کر کنترول ميدان

اما ساعتی بعد برخی . ھای نفتی کرکوک را تصرف کردند  و ميدان١-Kعراقی بدون درگيری پايگاه ھوائی 

امی عراق خبر ھای کرد و نيروی نظ ھای از جمله خبرگزاری فرانسه از تبادل آتش توپخانه بين پيشمرگه خبرگزاری

  .داده بودند

 - ای را به دره الوعد  اربيل نيروھای تازه) به وقت محلی٣٠/٨ساعت (  اکتوبر١۶چنين تلويزيون روداو صبح دوشنبه  ھم

  .خبرگزاری روداو گفته است حشد شعبی در حال پيشروی است.  اعزام کرده است-ھا  خط مقدم اين درگيری

اند که به دستور استاندار کرکوک تقريبا تمامی خانوارھای کرد ساکن   دادهھای اقليم کردستان گزارش خبرگزاری

ای به شھر  اند تا در برابر ھرگونه حمله  دھند، مسلح شده  درصد جمعيت اين شھر را تشکيل می۶٠کرکوک که بيش از 

  .آماده باشند

اند و جاده  ظاميان کرکوک مسلح شدهکه غيرن ھائی منتشر شد مبنی بر اين  اکتوبر گزارش١۶ صبح دوشنبه ٣٠/٩ساعت 

  .اند کرکوک را مسدود کرده

 اکتوبر منتشر کرده گفته شده که نيروھای عراقی کنترول چندين پل و ١۶ صبح ٩ای که فرماندھی ارتش عراق  در بيانيه

گاز کرکوک چنين نيروگاه  اند، محالت صنعتی کرکوک و ھم ھای مواصالتی بين تکريت و کرکوک را به دست گرفته راه

  .ھا را تأئيد نکرده است اقليم کردستان عراق اين گزارش. اند را نيز تصرف کرده
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 نظامی شيعه نيروھای شبه

، به شبکه ١٣٩٦ مھر ٢٢ - ٢٠١٧ اکتوبر ١۴کاوه مال پرويز، فرمانده نيروھای امنيتی کرد طوز خورماتو، شنبه 

نظامی شيعه  ق گفت که گروه عصائب اھل الحق، يک گروه شبه، وابسته به حکومت اقليم کردستان عرا»روداو«خبری 

  .ھفتاد خانواده کرد را از اين شھر بيرون رانده است

عصائب اھل «، فرمانده نيروھای امنيتی طوز خورماتو در گفتگوئی خبری، گفته است که گروه »کاوه مال پرويز«

عصائب اھل الحق، يکی از . ين شھر بيرون رانده استنظامی شيعه، ھفتاد خانواده کرد را از ا ، يک گروه شبه»الحق

عراق است که تحت » نيروھای بسيج مردمی«نظامی در صفوف سازمان حشد الشعبی، موسوم به  ھای شبه گروه

ھای اقليم کردستان درگير  روز شنبه نيز نيروھای حشد شعبی با پيشمرگ. آموزش و حمايت حکومت اسالمی قرار دارد

ھا قصد جنگ با ھيچ نيرو و جريانی  اند که آن ھا در شھر طوز خورماتو حضور دارند و اعالم کرده رگهپيشم. شده بودند

. الدين قرار دارد شھر طوز خورماتو، در استان صالح. چه مجبور شوند، از خود دفاع خواھند کرد رو ندارند، ولی چنان

ھای سنی  ھای کرد، عرب و ترکمان ھند، اگرچه اقليتد اکثريت ساکنان اين شھر چندمليتی را شيعيان ترکمن تشکيل می

 .کنند جا زندگی می نيز در آن

اند و از روز  ھا ھزار نيرو در کرکوک و اطراف آن مستقر شده معاون اول رئيس اقليم کردستان عراق، گفته است که ده

 . اند شنبه گذشته تاکنون شش ھزار نيروی تازه نفس ديگر وارد اين منطقه شده پنج

، در گفتگوئی تلويزيونی گفته بود، ارتش عراق قوای خود را در نزديکی کرکوک برای حمله به اين »کوسرت رسول«

  .شود شھر مستقر کرده و اين يک تھديد تلقی می

معاون رئيس اقليم کردستان عراق، به تأکيد گفته است که اقليم کردستان خواھان درگيری نظامی با ارتش عراق و حشد 

ھائی وجود دارد که حشد شعبی تحرکات  چنين يک مقام بلندپايه کردستان عراق، گفته است نشانه ھم. تشعبی نيس

  .مشکوکی از شھر حويجه در استان موصل آغاز کرده است

.  است بر مبارزه با داعش متمرکز باشند خواسته» ھا ھمه طرف«ای از  چنين وزارت دفاع امريکا با انتشار بيانيه ھم

وگوی دولت مرکزی عراق با دولت اقليم کردستان  حمايت کرده و خواھان گفت» عراق يکپارچه«چنان از  پنتاگون ھم

  .شده است

ای اعالم کرده بود که دولت عراق قصد ندارد به شھروندان کرد در  وزير عراق اما با صدور بيانيه حيدر عبادی، نخست

يک نشست خبری گفته بود تحرکات نظامی در شھر حويجه گوی دولت عبادی ھم در  سخن. اين کشور حمله نظامی کند

و در اطرف کرکوک برای جلوگيری از حمله مجدد داعش به حويجه و برای برگرداندن آرامش و ثبات به استان انبار 

اين در حالی است که نيروھای ائتالف به رھبری اياالت متحده امريکا، تحرکات نظامی ارتش . عراق انجام شده است

 . اند و حشد شعبی در نزديکی کرکوک را تأئيد کردهعراق 
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َسربست لزگين«شنبه  عالوه بر آن، روز پنج ، معاون وزير پيشمرگ اقليم کردستان در مالقاتی با کنسول امريکا در »َ

کردستان ضمن مطلع ساختن او از موقعيت خطوط تماس نيروی پيشمرک با نيروھای عراقی، از امريکا خواست با 

 . خود مانع بروز جنگ شوددخالت

اما اين خيال خوشی . کنند کنند که کردھا به زور خورماتو را ترک می ھا تصور می آن«مال پرويز، به روداو گفته که 

  ».بيش نيست

نظاميان شيعه  باران ھوائی شبه  اکتوبر، ھدف گلوله١٣شب  دفتر حزب اتحاديه ميھنی کردستان در اين شھر نيز جمعه

 .شود دو نارنجک نيز در محله کردنشين خورماتو پرتاب شدند گفته می.  گرفته استترکمان قرار

ھا ھنوز ادامه دارد و جان ساکنان کرد در صورت رفتن به محله شيعيان ترکمان در  مال پرويز، گفته که تيراندازی

 .گيرد معرض خطر قرار می

 ١٣چندين شخص مسلح ناشناس جمعه « داده است که ای راجع به اين حادثه توضيح کام در بيانيه تر کورک تله پيش

ھا  آن. کام در شھر حله در استان بابل حمله کردند  شب به وقت محلی، به دفتر اصلی کورک تله٢٠:٨اکتوبر، ساعت 

 ».ھفت کارمند را ربودند و پس از آن ساختمان دفتر را منفجر کردند

 حله مرکز .ان نيروھای امنيتی و مردم عادی صورت گرفته استبنا بر اين بيانيه، حمله افراد مسلح در برابر چشم

 .ھای باستانی بابل است استان بابل در عراق و در نزديکی ويرانه

ای که برای مقابله با استقالل کردستان اعالم کرده است، خواستار  گيرانه دولت مرکزی عراق، در آخرين تمھيدات سخت

 .اتی و تلفن ھمراه وابسته به اقليم شده بودھای ارتباط در دست گرفتن کنترول شبکه

 اکتوبر فرمان دستگيری رئيس و اعضای کميسيون انتخابات ١١شايان ذکر است که دادگاھی در عراق روز چھارشنبه 

  . سپتامبر بود٢۵پرسی استقالل اقليم در روز  اقليم کردستان را صادر کرد که مسؤول برگزاری ھمه

: باره گفت گوی شواری عالی قضائی عراق در اين  قاضی عبدالستار البيرقدار سخنگزارش خبرگزاری فرانسه، به

پرسی اقليم کردستان را بر  دادگاه تحقيق الرصافه، فرمان دستگيری رئيس و اعضای کميسيون مشرف بر اجرای ھمه«

 ».پايه شکايت شورای امنيت ملی، صادر کرد

ھا مسعود بارزانی رئيس اقليم  پرسی و در راس آن والن برگزاری ھمهپيش از اين پارلمان عراق، خواستار محاکمه مسؤ

ھا و  چنين از دولت عراق خواست از سفرای کشورھای خارجی بخواھد نمايندگی پارلمان ھم. کردستان شده بود

 .ھای خود را در اقليم کردستان تعطيل کنند گری کنسول

ن تأکيد کرد دولت، حاکميت فدرال خود را با بازوی قانون وزير عراق، در سخنانی در پارلما حيدر العبادی نخست

پرسی استقالل و آغاز مذاکرات برای حل  چنين خواستار لغو نتايج ھمه او ھم. اساسی در اقليم کردستان اجرا خواھد کرد

 .ھا ميان اربيل و بغداد شد و فصل اختالف
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خيز کرکوک،  ورد مناقشه از جمله استان نفتچنين از نيروھای پيشمرگه کرد خواست از مناطق م العبادی، ھم

 .نشينی کنند عقب

ھا  نظاميان شيعه عراقی، که تحت فرماندھی سپاه قدس حکومت اسالمی ايران ھستند، ده گزارشات حاکی است که شبه

ھا را  ، آنھايشان را رھا نکنند اند اگر خانه تھديد کرده و به آنان گفته» طوز خورماتو«خانواده را از شھر چندمليتی 

  .دھند اند و ھنوز ھم می ھا بر عليه مردم فلسطين انجام داده  سال است اسرائيلی٦٠کاری که حدود . منفجر خواھند کرد

  

  موقعيت ويژه کرکوک

اين استان . پرسی، در کرکوک متمرکز شده است کانون اختالفات دولت مرکزی عراق با اقليم کردستان بر سر ھمه

. يعنی نه در چارچوب خاک اقليم کردستان تعريف شده و نه دولت مرکزی بر آن تسلط کامل داردموقعيتی ويژه دارد؛ 

کردھا در اين ميان . دانند ھا دارد که ھر يک خود را مالک آن می ھا و ترکمن کرکوک ترکيبی ناھمگون از کردھا، عرب

ترکيب ويژه مليتی، در کنار وجود . خوانند می» قلب کردستان«خيز را  اند و اين شھر نفت تری برای خود قائل حق بيش

  . درصد نفت عراق در اين استان، کرکوک را به محل منازعه اربيل و بغداد تبديل کرده است۴٠

پرسی با نظارت سازمان ملل   قانون اساسی عراق، قرار بوده يک ھمه١۴٠ ميالدی و طبق ماده ٢٠٠۵از سال 

پرسی اما تا به حال  اين ھمه. ولت مرکزی را در اين شھر روشن کندسرنوشت کرکوک را تعئين و حقوق کردھا و د

ھای کرد موفق شدند کنترول شھر را   سال پيش، پيشمرگه٣بعد از محاصره کرکوک توسط داعش در . عملی نشده است

 .در دست بگيرند

اين .  کرکوک است کيلومتری شمال بغداد پايتخت عراق قرار دارد و مرکز آن، استان٢۵۵شھر کرکوک در فاصله 

ھا در کنار ھم  ھا، کردھا و ترکمن عرب. ھای گوناگونی در آن حضور دارند شھر دارای تنوع جمعيتی بوده و مليت

  .ھا و صابئين نيز در اين شھر ساکن ھستند آشوری. کنند زندگی می

 درصد از ۴٠ست که حدود برخی آمارھا حاکی از آن ا. رود ترين شھرھای نفتی عراق به شمار می کرکوک يکی از مھم

  . درصد از ذخاير گازی اين کشور در کرکوک واقع است٧٠ذخاير نفتی عراق و حدود 

قبر امام زين العابدين، قلعه کرکوک، بازار قيصريه . آثار تاريخی و باستانی و مذھبی مھمی در اين شھر وجود دارد

  .القشله و مرقد دانيال نبی از جمله اين آثار است، ساختمان )مربوط به دوران نوسنگی تاريخ( کرکوک، قلعه جرمو

اين نيروھا به . نظامی شيعه موسوم به حشد شعبی موتلف دولت مرکزی عراق و مورد حمايت ايران ھستند نيروھای شبه

ھای کرد مھلت داده  به پيشمرگه،  مھر٢٣ - اکتوبر ١٥ھمراه دولت مرکزی عراق تا ساعات اوليه بامداد روز يکشنبه 

  .ترين مناطق نفتی کرکوک است خارج شوند دند تا از اين مناطق که در نزديکی فرودگاه و يکی از مھمبو

 .ھای اطراف ميادين نفتی اين شھر تحت کنترول نيروھای پيشمرگه قرار دارند شھر کرکوک، فرودگاه و نيز گذرگاه

نظاميان  ران ايران در کنار ارتش عراق و شبهزمان از حضور نيروھای سپاه پاسدا ھای امنيتی اقليم کردستان ھم مقام

 .اند ھای کرد خبر داده شيعه اين کشور، برای مقابله احتمالی با پيشمرگه

گفته است که دولت عراق و » روداو«شوان شامرانی، يکی از فرماندھان نيروی پيشمرگه، به شبکه تلويزيونی کردی 

ھا  درصد موثق ما، نيروھای سپاه پاسداران ايران ھم در ميان آنبر اساس اطالعات صد «و » تنھا نيستند«حشد شعبی 

 ».ھستند

به گزارش . اند ھای احتمالی آتی خود سخنی نگفته االجل، درباره اقدام فرماندھان حشد شعبی با تأئيد پايان مھلت ضرب

 .نشده استای از درگيری ميان طرفين ديده  االجل نشانه رويترز، تا نخستين ساعات پس از پايان ضرب
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  موضع اتحاديه ميھنی و جنبش تغيير کردستان عراق

شنبه  پسر جالل طالبانی رئيس جمھوری متوفی عراق، پنج» بافيل طالبانی«بنا به گزارش شبکه خبری سومريه نيوز، 

مناطق «: شب گذشته، ضمن درخواست از فراکسيون اتحاديه ميھنی کردستان برای بازگشت به پارلمان عراق گفت

  ».صورت مشترک اداره شود د مناقشه کردستان عراق و دولت مرکزی برای آن که صحنه درگيری نشود، بايد بهمور

قانون اساسی عراق زير نظر «: کرد، افزود طالبانی در سخنانی که تلويزيون رسمی اتحاديه ميھنی کردستان پخش می

  ».الملل تضمين کنيم را با ھمکاری با جامعه بينتوانيم حقوق ملت خود  مرحوم طالبانی نوشته شد و از اين راه می

براساس آخرين نتايج انتخابات انجام شده «: طالبانی، ضمن درخواست برای تشکيل يک شورای جديد در کرکوک گفت

  ».در کرکوک، بايد مديريت اين شھر به صورت مشترک انجام شود

ما «: زير نظر و کنترول کردستان قرار داشته باشد، افزودھای مرزی بايد  ھا و گذرگاه او با اشاره به اين که فرودگاه

  ».وگو کنيم آمادگی داريم تا با بغداد در خصوص جزئيات گفت

حکومت اقليم کردستان و بغداد بايد مشکالت خود را درباره نفت، گاز و منافع به صورت کامال «: او در پايان تأکيد کرد

  ». کردستان حل و فصل کنندشفاف و در راستای منافع ملت عراق و اقليم

شنبه شب ضمن تأکيد بر انجام  ھمسر طالبانی و عضو اتحاد ميھنی کردستان، پنج» ھيرو ابراھيم«از سوی ديگر، 

پرسی در معرض  وگوی اقليم کردستان و بغداد در چارچوب قانون اساسی عراق گفت اقليم کردستان پس از ھمه گفت

  .ھای زيادی قرار گرفت بحران

داری خود را حفظ کنند، چرا که ھدف اصلی ما حل و  خواھم خويشتن از نيروھای عراقی و پيشمرگه می«: وداو افز

  ».فصل بحران کرکوک است

پرسی  ای در برابر ھمه ھای جھانی و منطقه ، با اشاره به موج مخالفت»جنبش تغيير کردستان عراق«يکی از رھبران 

  .ران اقليم درباره حمايت امريکا و اروپا درست از آب در نيامدھای رھب بينی کردستان عراق، گفت که پيش

در اربيل، در خصوص نتايج کار بارزانی » ايرنا«وگوی اختصاصی با خبرنگار  ھوشيار عبدهللا، روز جمعه، در گفت

دست گفت که بارزانی در بغداد جايگاه خود را از دست داد، پست معاون نخست وزيری را داشتند که آن را ھم از 

دادند، پست نايب رئيسی پارلمان عراق را داشتند آن را ھم از دست دادند، وزير دارائی و وزير امور خارجه را داشتند 

  .ھا در اين پست ھوشيار زيباری با يک پرونده بزرگ فساد مالی به اقليم بازگشت دانيم نماينده آن که ھمه می

شود در چنين شرايطی   چنين نشان دھد که نماينده کردھاست و نمیبارزانی تالش کرد خود را«: عبدهللا، اضافه کرد

  ».جايگاه و قدرت سابق را در بغداد نداشته باشد

متأسفانه برخی از احزاب کرد «: پرسی، اظھار تأسف کرد و افزود او از ھمراھی برخی از احزاب کرد عراقی با ھمه

پرسی در خدمت  دانستند ھمه  عراق در حالی که خوب میخصوص اتحاديه ميھنی و اتحاد اسالمی کردستان سياسی به

  ».استقالل کردستان نيست، از اين اقدام بارزانی حمايت کردند

ھا و اتحاديه اروپا را در خصوص مسائل اقليم دوگانه  عضو فراکسيون تغيير در پارلمان عراق، مواضع امريکائی

ما خوب . يت امريکا و اتحاديه اروپا درست از آب درنيامدھای بارزانی از حما بينی پيش«: ارزيابی و اظھار داشت

در .  ميالدی داشتند٢٠١٣ھا نقش محوری در تمديد غيرقانونی پست رياست اقليم بارزانی در سال  دانيم امريکائی می

  .گورک نقش مستقيمی در ابقاء غيرقانونی بارزانی بر مسند رياست اقليم کردستان عراق داشت  ھم برت مک٢٠١۵
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: پرسی آسيبی جدی به جايگاه اقليم کردستان عراق وارد کرده است تصريح کرد که ھمه وشيار عبدهللا، با تأکيد بر اينھ

ما ديديم ھمه جھان مخالف آن بود و اين اجماع . پرسی بر موضوعات کردی وارد کرد خيلی جدی بود آسيبی که ھمه«

  ».پرسی اين اجماع شکل گرفت رکيه بود که در سايه ھمهبرای مخالفت با آن، يکی از اھداف کشورھائی مانند ت

که ھدف مسعود بارزانی رئيس اقليم کردستان عراق از برگزاری  ھوشيار عبدهللا، در عين حال با اشاره به اين

پرسی برای بازگشت قدرتمندانه به  خواھد از کارت ھمه بارزانی می«: پرسی، استقالل کردستان عراق نيست، گفت ھمه

  ».د بھره بگيردبغدا

  

  و سليمانی در اقليم کردستان» در نزديکی کرکوک حضور دارند«ھای کرد  نيروھای سپاه برای مقابله با پيشمرگه

گويند تعدادی از نيروھای سپاه پاسداران در  تشکيالت امنيتی اقليم کردستان عراق و يک فرمانده نيروھای پيشمرگه می

 حشدالشعبی برای مقابله احتمالی با نيروھای اقليم کردستان در نزديکی کرکوک نظاميان شيعه ميان ارتش عراق و شبه

  .حضور دارند

فرماندھان کرد . ھا مھلت داده بود محل را ترک کنند  مھرماه به پيشمرگه٢٣شنبه  دولت مرکزی عراق تا اوايل صبح يک

 .اند شده از سوی دولت مرکزی را رد کرده االجل تعئين ضرب

دراربيل، شوان شادمانی، فرمانده تيپ دوم نيروھای پيشمرگه در » روداو«به گزارش تلويزيون کردی در ھمين حال 

کرکوک، گفت که نيروھای عراقی و شبه نظاميان شيعه حشدالشعبی در حمله احتمالی به نيروھای اقليم کردستان عراق 

 ».ور دارندنيروھای سپاه پاسداران ايران نيز در ميان آنان حض«و » تنھا نيستند«

 درصد ١٠٠ما . کنند ارتش عراق و نيروھای حشدالشعبی تنھا کسانی نيستند که به ما حمله می«: وی اظھار داشت

در ھمين حال، خبرگزاری رويترز » .ھا حضور دارند اطالعات دقيق داريم که نيروھای سپاه پاسداران نيز در ميان آن

 قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران، به شھر سليمانيه رفته به نقل از يک مقام کردستان عراق خبر داده که

تری از اين خبر   ھنوز جزئيات بيش.ھا بين نيروھای کرد و دولت مرکزی عراق مذاکره کند است تا درباره تشديد تنش

 . او روز شنبه وارد اين شھر شده است.منتشر نشده است

يامی توئيتری خبر داده بود که قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس برای سازماندھی سفير پيشين امريکا در عراق ھم در پ

  . عمليات نظامی حشد شعبی در کرکوک به عراق سفر کرده است

 
به سليمانيه مزار جالل طالبانی   مھرماه برای حضور بر سر٢٢قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران شنبه 

 جالل طالبانی، رئيس جمھوری پيشين عراق و دبير کل حزب اتحاديه ميھنی بود با حکومت .کردستان عراق سفر کرد

  .ای داشت تر و حسنه اسالمی ايران روابط بسيار نزديک
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صورت سفر او به کردستان در شرايطی . خواند» ناپذير مجاھدی خستگی«سليمانی در پيام تسليت خود طالبانی را 

 .باال گرفته است» طوز خورماتو«شھر چندمليتی  نظاميان شيعه و سنی در گيرد که درگيری ميان شبه می

پرسی کردستان، برای ديدار با مسعود بارزانی به اين منطقه سفر  قاسم سليمانی ماه گذشته نيز پيش از برگزاری ھمه

 .ھای شيعيه عراق به کردستان نخواھند شد مالت گروهاو در اين سفر گفته بود ديگر پس از اين مانع ح. کرده بود

   
   حکومت اسالمی ايران عليه اقليم کردستان از حربه آبۀاستفاد سوء

پرسی استقالل کردستان،  گويند که ايران در واکنش به برگزاری ھمه کشاورزان و دامداران اقليم کردستان عراق می

ھای زيرزمينی پائين آمده و کشاورزان اقليم با  سطح آب. رده استآب اقليم از رودخانه زاب کوچک را محدود ک حق

  .گويد به آب رودخانه زاب کوچک نياز دارد ايران می. اند آبی مواجه شده مشکل کم

، کشاورزان و دامداران کردستان عراق چندماه اخير با مشکل کمبود منابع آبی »الجزيره«گزارش شبکه خبری  بنا به

ھا، ايران در واکنش به تالش کردستان عراق برای استقالل از ورود بخشی از آب جاری   ادعای آنبه. رويارو شده اند

گويد که آب را برای مصرف  کند و می  مفامت حکومت اسالمی، اين ادعا را رد می.به آن منطقه جلوگيری کرده است

  .داخلی الزم دارد

پرسی   سطح آب ورودی تنھا پس از اعالم خبر برگزاری ھمهاند که کشاورزان کرد عراقی اما به الجزيره توضيح داده

 . سپتامبر، يعنی از اوايل تابستان امسال کاھش يافت٢۵استقالل در 

پرسی استقالل بود، آن را غيرقانونی خواند و وعده داد که برای جلوگيری از  تھران از ابتدا مخالف برگزاری ھمه

 .ای را اتخاذ کند گيرانه جدائی اقليم کردستان از عراق تمھيدات سخت

شود که نيروھای مسلح ايران با ھمکاری  گفته می. مرزھای ھوائی ايران اکنون به روی اقليم کردستان بسته شده است

 .کنند ارتش عراق مرزھای زمينی اقليم کردستان را نيز به زودی مسدود می

زاب «زمان با عيد فطر، ايران جريان آب رود  ھم. کمبود آب در اقليم کردستان از عيد فطر سال جاری آغاز شده است

 ژوئيه بود و مسعود بارزانی، ٢۶عيد فطر امسال مصادف با . به کردستان عراق را بدون اطالع قبلی بست» کوچک

پرسی   ژوئيه يعنی حدودا سه ھفته پيش از اين تاريخ خبر برگزاری ھمه٧رئيس حکومت خودمختار اقليم کردستان 

ھای عزاداری حکومت اسالمی   ست که اين روزھا ھيئت  اين در حالی.ن عراق را اعالم کرده بوداستقالل کردستا

که آب » لعنت بر يزيد«آورند که  زنند و فرياد برمی زنند؛ قمه می زنند؛ زنجير می مناسبت محرم بر سر و کله خود می به

ت و يا واقعيت، درست باشد و يا نادرست، در ھر جدا از اين که اين ماجرا افسانه اس! را به روی نيروھای حسين بست

  !شان انجام داده است کند که پزيد با امام حسين صورت اکنون حکومت اسالمی، ھمان کاری را طی می

  
 ساخت سد سردشت بر رودخانه زاب کوچک با اعتراض کردستان عراق مواجه شد
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ساخت سد سردشت بر . ريزد ردستان عراق به دجله میگيرد و با گذر از ک رودخانه زاب کوچک از ايران سرچشمه می

عبدالستار مجيد، وزير کشاورزی کردستان عراق، تير ماه . روی زاب کوچک اعتراض دولت اقليم را برانگيخته بود

  .آب اقليم کردستان کاسته است  درصد حق ٨٠سال جاری اعالم کرده بود که اين سد از 

شدن درياچه  خشی از آب رودخانه زاب کوچک را برای مبارزه با خشکحکومت اسالمی ايران، مدعی شده که ب

گفته اين  به. اند اما فعاالن و کارشناسان محيط زيست با اين طرح مخالفت کرده. دھد سوی آن تغيير مسير می اروميه به

آورد، جلوی  محيطی پرپيامدی به بار می کارشناسان، طرح انتقال آب زاب کوچک به درياچه اروميه صدمات زيست

 .گيرد و تنھا يک اقدام سياسی است خشکی درياچه اروميه را نمی

اند که آب زاب تا پايان سال آينده به  ھای حکومت اسالمی ايران، اما در حال ادامه اين طرح ھستند و وعده داده مقام

 .درياچه اروميه بريزد

ھش يافته و فشار آب در برخی مناطق حتی برای ھای اقليم کردستان از چھار متر به يک متر کا سطح آب برخی چاه

 .کردن آن کافی نيست پمپ

کارد، ھم  ديده در جريان قطع آب زاب کوچک که محصوالت مختلفی را می سالم رسول، يکی از کشاورزان آسيب

 .ت استاش قابل کاش  ھکتاری١٠به گفته او، تنھا دو ھکتار از زمين . اکنون به خاطر کاھش آب دچار مشکل شده است

 يک .گويد که در صورت ادامه وضعيت کنونی، بايد زمينش را رھا کند و به کار ديگری بپردازد رسول می

 .دھنده ماھی نيز به الجزيره گفته است که آب کافی برای ادامه اصولی کار خود در اختيار ندارد پرورش

شدن جريان آب اين  با قطع. کند رق استفاده میچنين اقليم کردستان عراق، از آب رودخانه زاب کوچک برای توليد ب ھم

 .اند رودخانه، کردھا با مشکل برق نيز مواجه شده

سران حکومت اسالمی ايران، بارھا . دانند ترين مسائل ژئوپولتيکی خاورميانه می کارشناسان مسأله آب را يکی از مھم

الملل  عباس عراقچی، معاون حقوقی و بين. ه استای امنيتی بدل شد اند که بحران آب در ايران به مسأله اعالم کرده

در خاورميانه ھشدار » جنگ آب«وزارت امور خارجه حکومت اسالمی ايران، شھريور ماه امسال نسبت به احتمال 

  .داده بود

ای سرپرستی  تشکيل داده و دستيار ويژه» ديپلماسی آب«عراقچی گفته با تشديد بحران آب، وزارت خارجه بخشی به نام 

 .آن را بر عھده گرفته است

درباره وضعيت منابع طبيعی در خاورميانه، ايران، بحرين، کويت، قطر،  (WRI) بنابر گزارش مؤسسه منابع جھانی

امارات، فلسطين، عربستان سعودی، اسرائيل، عمان، لبنان، عراق، اردن، ليبی، الجزاير، سوريه و تونس از جمله 

 . قرار دارند٢٠۴٠ين رفتن کامل منابع آبی خود تا سال کشورھائی ھستند که در معرض از ب

 

  خور ھای مرتجع و مفت هللا متوسل شدن به فتواھای آيت

هللا ناصر مکارم  آيتبرای مثال، . گيرند ھای حکومت اسالمی نيز اکنون عليه اقليم کردستان موضع می هللا حتی ايت

خواھد از طريق استقالل کردستان  قالل ادعا کرده که اسرائيل میپرسی است شيرازی، مرجع تقليد شيعه در انتقاد از ھمه

  .در کنار ايران پايگاه بزند و ايران اين اجازه را نخواھد داد

پرسی استقالل کردستان را در دنيا به رسميت  تنھا گروھی که ھمه«که   مھر با بيان اين19مکارم شيرازی چھارشنبه 

ايران به ھيچ ) …(جا را پايگاه خود قرار دھد و خواھد اين  است که اسرائيل میمعلوم«: ، گفت»شناختند، اسرائيل بود

  ».قيمتی اجازه نخواھد داد پايگاھی در کنار مرزھايش برای اسرائيل ايجاد شود
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با اين ھمه مشکل و بدون مطالعه دقيق «: مکارم شيرازی خطاب به مسعود بارزانی، رئيس اقليم کردستان عراق گفت

 ».نشينی کنيد و يا بايستيد و تبديل به ويرانه بشويد پرسی کرديد و االن يا بايد عقب ، شما ھمهجوانب کار

به ويرانه تبديل «گفته او اگر درگيری ايجاد شود و کردستان در مقابل ايران، ترکيه و دولت مرکزی عراق بايستد،  به

 .اش برنخواھد آمد و اسرائيل کاری از دست» خواھد شد

گفته اين  را دنبال نکنند چون به» شوند ھائی که ھرگز تعبير نمی خواب«زی از رھبران کرد خواسته است تا مکارم شيرا

  ».نيم درصد ھم موفقيت شما ممکن نيست«آخوند 

 
 مرز ايران و اقليم کردستان

 

  بسته شدن مرزھای ايران با اقليم کردستان

 اعالم کرد، بنا به درخواست دولت عراق، حکومت ٢٠١٧ اکتوبر ١٥شنبه   روز يک،وزارت امور خارجه عراق

  . خود را با اقليم کردستان عراق مسدود کرد اسالمی ايران مرزھای زمينی

طبق بيانيه وزارت امور خارجه عراق، اين اقدام ايران در چارچوب اقدامات دولت فدرال  ھا، گزارش خبرگزاری به

ھا و مرزھای ھوائی اين اقليم به منظور حفاظت از  زمينی، فرودگاهھای  عراق برای اعمال کنترول کامل بر گذرگاه

 .وحدت و تماميت ارضی اين کشور صورت گرفته است

ھای ايران به نقل از وزارت امور خارجه اين کشور بعد از ظھر يکشنبه خبر بستن  اين در حالی است که برخی رسانه

 .مرزھای زمينی با کردستان عراق را تکذيب کردند

گونه تحول جديدی   اعالم کرد، ھيج٢٠١٧ اکتوبر ١٥شنبه  گوی وزارت امور خارجه ايران بعد از ظھر روز يک سخن

 .در حوزه مرزی ايران با منطقه اقليم کردستان صورت نگرفته است

ت بھرام قاسمی در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا گفت، ايران مرز ھوائی خود را با منطقه اقليم کردستان به درخواس

 .ھای زمينی رخ نداده است گونه اتفاق جديدی در زمينه بستن گذرگاه دولت مرکزی عراق مسدود کرده، اما ھيچ

روز . اش را با کردستان عراق بسته است، منتشر شد که ايران مرزھای زمينی شنبه نيز خبرھائی مبنی بر اين بامداد يک

به درخواست دولت مرکزی » پرويزخان« از بسته شدن مرز در استان کرمانشاه،» قصرشيرين«دوشنبه نيز فرماندار 

 .اين مرز بين ايران و اقليم کردستان عراق قرار دارد. عراق خبر داد

  

  ديدارھای سران سياسی و نظامی ايران و ترکيه

ھای دو طرف در تھران اعالم کردند که در برابر  حسن روحانی و رجب طيب اردوخان پس از مذاکرات ھيئت

ی استقالل کردستان در کنار دولت مرکزی عراق قرار دارند و سرسختانه در مقابل اقليم کردستان خواھند پرس ھمه

  .ايستاد
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، در يک نشست ١٣٩٦ مھر ١٢حسن روحانی و رجب طيب اردوخان، روسای جمھور ايران و ترکيه، چھارشنبه 

 . کرده بودند سخن گفتندھا مذاکره ای مشترک شرکت کردند و درباره مسائلی که درباره آن رسانه

چنين اقليم کردستان  وگو درباره سوريه و ھم منظور گسترش مناسبات بين دو کشور، گفت اردوخان صبح چھارشنبه به

 عراق وارد تھران شده و مورد استقبال حسن روحانی قرار گرفته بود

،  وگو کردند تحوالت منطقه فتخبری مشترک گفت از جمله مسائلی که در مورد آن گ رجب طيب اردوخان در نشست 

پرسی اقليم  او و روحانی ھر دو تأکيد کردند که ايران و عراق ھمه. پرسی استقالل کردستان بود ويژه عراق و ھمه به

 .شناسند رسميت نمی کردستان عراق را به

 و پذيرفتنی نيست و به نظر ما تصميمی که با نشستن بر سر ميز با موساد گرفته شود نامشروع«: اردوخان، گفته بود

اند، چرا که در عراق مخاطب خود را دولت مرکزی  ايران و ترکيه در اين مورد موضع قاطع خود را اعالم کرده

 ».دانند پرسی کردستان عراق را نامشروع می دانسته و ھمه

ايم و سه کشور  م دادهپرسی اقليم کردستان اقداماتی را انجا درباره برگزاری ھمه«رئيس جمھوری ترکيه تأکيد کرد که 

 ».ايران، ترکيه و عراق در قبال اقليم کردستان اقدامات شديدتری انجام خواھند داد

مسأله «دو طرف درباره اقليم کردستان گفت دو کشور » مذاکرات مفصل«حسن روحانی نيز ضمن اشاره به 

 ».پذيرند طلبی در منطقه را به ھيچ عنوان نمی تجزيه

پرسی استقالل کردستان حتی تھديد نظامی و تھديد به بستن مرزھای خود به روی   برگزاری ھمهايران و ترکيه پس از

 .پرسی مرزھای ھوائی خود با اقليم کردستان را بست ايران پس از ھمه. کردستان کردند

مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه ترکيه نيز از آمادگی کشورش برای انجام عمليات نظامی مشترک در صورت 

 .درخواست حکومت مرکزی عراق عليه اقليم کردستان عراق خبر داد

پرسی استقالل کردستان از احتمال قطع انتقال نفت کردستان از خاک ترکيه،  ھای ترکيه نيز پس از ھمه برخی از رسانه

 .بستن مرز و توقف پروازھا به سليمانيه و اربيل از طرف ترکيه خبر دادند

 بين خلوصی آکار، رئيس ستاد ارتش ترکيه و محمد باقری، رئيس ستاد کل نيروھای مسلح  مھر١٠در مذاکرات دوشنبه 

اين دو اعالم کردند که از . حکومت اسالمی ايران در تھران نيز ھمين مواضع دو کشور در مورد اقليم کردستان بيان شد

  .خواھند داشت» ای ھای گسترده ھمکاری«اين پس نيروھای مسلح دو کشور 

 
  

  ...ان در نظر دارد مسائل منطقه را در جائی غير از ميز مذاکره حل کنداير

 موضوع با که سپاه  جلسه  در اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل فرمانده جعفری محمدعلی سرلشکر به گزارش مھر نيوز ،

 ايران که اين بر تأکيد و ايران تمل عليه اخير ھای ماه در ھا امريکائی اقدامات تشريح با شد، تشکيل ترمپ دولت رفتار تحليل
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 امريکا جديد ھای تحريم قانون که صورتی در :گفت داند، می برجام از امريکا طرفه يک خروج با معادل را کاتسا قانون اجرای

  .کند منتقل را ايران ھای موشک برد کيلومتری   ھزار ٢ شعاع تا   خود ای منطقه ھای پايگاه بايد کشور اين شود اجرا

در صورتی که اخبار پراکنده موجود درخصوص حماقت دولت امريکا مبنی بر درنظر گرفتن سپاه به عنوان گروه : زودوی اف

تروريستی صحيح باشد، سپاه نيز ارتش امريکا را در سراسر جھان بويژه منطقه خاورميانه، ھمسنگ داعش درنظر خواھد 

 .گرفت

طور  گونه مسائل مذاکره با ايران درباره منطقه است كه اگر اين  از طرح اينکه ھدف نھايى آمريكا سرلشکر جعفری، با بيان اين

جمھوری اسالمی ايران در نظر دارد مسائل منطقه را در جائی : باشد، مسيری کامال اشتباه را انتخاب کرده اند، تصريح کرد

  .غير از ميز مذاکره حل کند، نه حرفی برای مذاکره وجود دارد و نه طرفی برای آن

ھای جديد امريکا شانس ھرگونه تعامل را برای ھميشه از بين خواھد  که تحريم ھا، با تأکيد بر اين او در ارزيابی رفتار امريکائی

گو برای امريکا ابزار فشار و  و کند و آن تجربه اين است که گفت ھا تجربه برجام را برای ما کامل می اين تحريم: برد، گفت

  .حل مسألهدشمنی است نه تعامل يا 

توانيم روابط خارجی خود را صرفا براساس  که رفتار امريکا با ايران ثابت کرد که نمی فرمانده کل سپاه در پايان، با تأکيد براين

ھا بدانند، جمھوری اسالمی ايران از فرصت رفتار دولت ترمپ با برجام برای ايجاد  امريکائی: برجام تنظيم کنيم، تصريح کرد

  .ای و دفاعی متعارف خود استفاده خواھد کرد ھای موشکی، منطقه جھش در برنامه

  

 موضع اسثنائی پوتين رئيس جمھوری روسيه در رابطه به اقليم کردستان

را مسأله داخلی عراق دانست و گفت روسيه در  ھا سکوت، سرنجام در مورد استقالل کردستان، آن  پوتين، پس از مدت

داند و روسيه ھيچ طرفی را تحريک  ھا را درست نمی کدام از طرف فشار به ھيچ«ن گفت پوتي. کند اين مسئاله دخالت نمی

  ».کند و به ھيچ طرفی فشار وارد نخواھد کرد نمی

ھای نفتی با کردستان عراق  قطع ھمکاری«ای با کردھا دارد، گفت  که روسيه روابط تاريخی و ريشه پوتين با اعالم اين

  ».داند را به نفع ھيچ کسی نمی

اظھارات پوتين نسبت به استقالل کردستان عراق در حالی بود که در سفر چند روز پيش خود به ترکيه و پس از ديدار با 

جمھور ترکيه از پاسخ مستقيم به سئوالی در مورد استقالل کردستان طفره  اردوخان، در نشست خبری مشترک با رئيس

  .يه استرفت و گفت موضعش ھمان موضع وزارت امورخارجه روس
  

  قرارداد نفتی اقليم کردستان با روسيه 

 تأکيد کرد روسيه به - شبکه وابسته به حزب دموکرات  -٢۴چنين وزير انرژی روسيه در مصاحبه با کردستان  ھم

ھای نفتی خود در  ھای نفتی خود با اقليم کردستان عراق را قطع نخواھد کرد و کماکان به فعاليت وجه ھمکاری ھيچ

  .راق ادامه خواھد دادکردستان ع

سازی  ھا و آماده گذاری پرسی با اشاره به ميزان سرمايه ھم دو روز پيش از برگزاری ھمه» روس نفت«مدير شرکت  

ھای نفتی و گازی خود را در اقليم  ھای نفتی روسيه فعاليت ھای گازی در اقليم کردستان عراق گفته بود شرکت زيرساخت

  . کردکردستان عراق متوقف نخواھند
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ساله با اقليم  ٢٠نفت يک قرارداده بلندمدت  ژوئن سال جاری، در جريان سفر نيچروان بارزانی به روسيه، شرکت روس

به امضا » سازی، بازرگانی و منابع انرژی اکتشاف، خدمات لوژستيکی، خانه«ھای مختلف  کردستان عراق در حوزه

گذاری خواھد  ميليارد دالر در اين حوزه سرمايه ٣نفت  ود و روسش  ميدان نفتی می۵اين قرارداد شامل توسعه . رساند

 ميليون بشکه ١ ھزار بشکه در روز به ٧٠٠بينی کرده تا پايان سال جاری ميزان صادرات نفت اقليم را از  کرد و پيش

  .خريد کند تواند نفت اقليم رو پيش نفت می بر اساس اين قرارداد روس. در روز افزايش دھد

  
.  در سه پروژه نفتی در اقليم فعاليت دارد،٢٠١٠نفت، شرکت نفتی گازپروم روسيه ھم از سال  ر روسعالوه ب

چرا که . ھای کردزبان برانگيخته بود ای را در رسانه ھای گسترده تر جنجال قراردادھای گازپروم با اقليم کردستان پيش

در .  درصد است٨٠ درصد و سھم شرکت نفتی روسيه ٢٠در يکی از ميادين سھم اقليم کردستان در قرارداد با گازپروم 

يعنی سھم .  درصد است٨٠درصد و در ميدان نفتی حلبچه  ٨٠ درصد، در ميدان نفتی شاکل ۴٠ميادين نفتی گرميان 

  . درصد است٢٠اقليم در ميادين نفتی حلبچه و شاکل 

گلف کی «چون  ھای نفتی ھم ود به شرکتھای خ ھای اخير در ازای عدم پرداخت بدھی اقليم کردستان عراق در ماه

  .ھای نفتی را از در ميادين نفتی افزايش داده است ، از سھم خود کاسته و سھم اين شرکت»استون

ھای نفتی روسيه از جمله روس نفت  رسد حکومت اقليم کردستان عراق با عقد قراردادھای بلندمدت با شرکت نظر می به

 متعلق به دولت روسيه است، به دنبال بيمه کردن کردستان عراق و جلوگيری از درصد سھم اين شرکت ۵٠که بيش از 

  .ايجاد ناامنی و ھرگونه حمله نظامی احتمالی در مناطق تحت کنترول خود است

ھای بلندمدت در حال ساخت خطوط نفت گاز به سمت ترکيه با ھدف  گذاری نفت با سرمايه در اين قرارداد جديد، روس

ميليارد مترمکعب با  ٣٠برای مثال، يکی از خطوط گازی به سمت ترکيه با ظرفيت . م در اروپاستفروش نفت اقلي

برداری ترکيه يکی از  برداری خواھد رسيد که در صورت بھره  به بھره٢٠١٩ ميليارد دالر تا سال ١ای بالغ بر  سرمايه

  .ھای متنفع خواھد بود طرف

ه در خاورميانه، ھرکدام از اين کشورھا نسبت به اتخاذ ھرگونه تصميمی که با توجه به منافع ايران و ترکيه با روسي

ھا در منطقه شود، با احتياط  ھای روسيه در کردستان عراق و به خطر افتادن منافع روس گذاری باعث تضعيف سرمايه

روس، به روشنی نشان ھای نفتی  تری اقدام خواھند کرد و اظھارات مقامات روسيه از جمله پوتين و مديران شرکت بيش

ترديد مقامات کردستان  نشينی نخواھند کرد و بی ھا به اين آسانی از منافع خود در اقليم کردستان، عقب دھد که روس می

دنبال استفاده از اين اھرم  ھای اخير با آگاھی از اين موضوع با افزايش سھم روسيه از منابع انرژی اقليم به  عراق در ماه

  .اند فشار بوده
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نفوذ اقليم با المانيتور در خصوص نگاه روسيه به اقليم  ھای سياسی شناخته شده و صاحب مصاحبه جبار قادر، از چھره

روسيه معتقد است کشور عراق امروزی در آينده تجزيه خواھد شد و شايد «: گويد قادر صراحتا می. حائز اھميت است

. کند ھای اقتصادی جديد با دولت مرکزی عراق خودداری می اریھمين دليل، مسکو از ھمک به. به سه کشور تقسيم شود

ھا و اقليم به اين دولت خواھند گفت شما خودتان با  اگر دولت مرکزی در مورد اين قرارداد شکايتی داشته باشد روس

  ».مان باشد را انجام خواھيم داد بنديد، ما ھم ھر کاری به نفع ھا قرارداد می امريکائی

 شبکه وابسته به -ترين مقام متصدی سياست خارجی روسيه چندی پيش در مصاحبه با روداوو  وان عالیعن الوروف، به

 ميالدی ۵٠ و ۴٠ناميد و با اشاره به حضور مصطفی بارزانی در دھه » آرمان کردی«پرسی استقالل را   ھمه-بارزانی

الوروف در اين . سخن گفت» دی منطقهھای کر جنبش«در شوروی سابق صراحتا از تالش روسيه برای پشتيبانی از 

پرسی را  و برگزاری ھمه» ھای خود را اعالم کنند کردھا مانند ھمه مردم جھان حق دارند آرمان«کند که  گفتگو تأکيد می

  .نامد حق طبيعی کردھا در عراق می

ه و با درنظر گرفتن منافع طلبان نگاھی توسعه. تر و ھم صريح است بنابراين، نگاه روسيه به اقليم کردستان، ھم شفاف

  .داری درازمدت خود اقتصادی و استراتژيک سرمايه

  

  افزايش قيمت نفت در بازارھای جھانی

 ٨١/٧٥ سنت به ۶۴ اکتوبر با افزايش ١۶به گزارش خبرگزاری رويترز قيمت نفت خام در بازارھای جھانی دوشنبه 

  .زايش يافت درصد اف١/١دالر به ازای ھر بشکه رسيد و به اين ترتيب 

ای پايبند   در سخنانی اعالم کرد که ايران به توافق ھسته،٢٠١٧  اکتوبر١٣دونالد ترمپ رئيس جمھور امريکا جمعه 

ھای اقتصادی عليه ايران تصميم   روز وقت دارد درباره برقراری مجدد تحريم۶٠کنگره امريکا اکنون . نبوده است

ھای اقتصادی به  ھای جھانی، توليد نفت خام ايران به سبب اعمال تحريم تای ايران با قدر قبل از توافق ھسته. بگيرد

 .ميزان يک ميليون بشکه در روز کاھش پيدا کرده بود

 نيروھای عراقی شامگاه گذشته برای .ثباتی در عراق به نگرانی بازارھای جھانی نفت دامن زده است عالوه بر اين بی

 .اند که ھمچنان ادامه دارد  عی را آغاز کردهھای نفتی کرکوک عمليات وسي تصرف ميدان

ھای نفتی امريکا در لوئيزيانا ھم انفجاری رخ داد که اين انفجار ھم در  عالوه بر اين، شامگاه گذشته در يکی از ميدان

 .تأثير نبوده است  اکتوبر بی١۶افزايش قيمت نفت در روز دوشنبه 

 ٩/۶رشد اقتصادی چين در شش ماه گذشته . ست بازارھای جھانیترين خريدار نفت خام در  در حال حاضر چين مھم

 .درصد اعالم شده

  

  ک در کنار مردم کرکوک.ک.حزب کارگران کردستان پ

يژاستار اقدام به ايجاد /گ.پ.پس از حمله نيروھای حشد الشعبی و ارتش عراق به شھر کرکوک، نيروھای گريالی ه

 .خطوط دفاعی در مرکز شھر نمودند

ھای محدود در  ھا از درگيری گزارش. اند ادی از شھروندان داوطلب کرکوک در خطوط دفاعی جای گرفتهتعداد زي

 .دھند مرکز شھر خبر می
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يژاستار و نيروھای داوطلب برای / گ.پ.خبر داد که نيروھای گريالئی ه ، ٢٠١٧ اکتوبر ١٦خبرگزاری فرات دوشنبه 

تمام «: گ با صدور فراخوانی در اين رابطه گفته است.پ.ه. اند دهدفاع از شھروندان کرکوک خطوط دفاعی ايجاد کر

  ».خوانيم کسانی که خواھان دفاع از کرکوک ھستند را به قرار گرفتن در سنگرھا و مواضع خود فرامی

توانند با ھماھنگی نيروھای گريال در خطوط مقدم به  گ تأکيد کرده است که شھروندان دواطلب می.پ.فرماندھی ه

  . شيوه از کرکوک دفاع کنندبھترين

  .ک، در حومه کرکوک مقر دارند.ک.گريالھای پ

***  
ھای جديد عليه  گام حلقه تحريم به امريکا، گام. تر از گذشته شده است توان تأکيد کرد که کل منطقه بحرانی بندی می در جمع

 عين حال دست به دامن جامعه جھانی کند اما در اين ميان، جالب آن است که حکومت اسالمی، در تر می ايران را تنگ

ای است با ھمکاری  ھای جديد امريکا مواجه نگردد؛ اما چند ھفته شده است که برجان بايد بماند و ايران نبايد با تحريم

اند و  حکومت مرکزی عراق و حکومت ترکيه، مردم اقليم کردستان را در محاصره نظامی و اقتصادی قرار داده

  .کوبند گ میچنان بر طبل جن ھم

ھای داخلی و خارجی و  کنند و با راه انداختن جنگ خوران مديريت می به اين ترتيب، جھان امروز را درندگان و آدم

ای  کنند و در معرض خطرات عديده داری خود می ھای سرمايه ھای اقتصادی، شھروندان جھان را قربانی رقابت تحريم

  .دھند خانمانی قرار می  غيردولتی و بیھای اجتماعی و تروريسم دولتی و چون آسيب

اکنون . تر از خودش را بدرد تر است سعی دارد ضعيف البته در ميان اين رقابت و جنگ، ھر کدام از اين وحوش قوی

مثلث مرگ حکومت اسالمی عراق، حکومت اسالمی ترکيه و حکومت اسالمی ايران، بر عليه مردم اقليم کردستان در 

  .تر شدن است حال تنگ

طلب ملی و  داری، حاکمان جنگ شدن سرمايه واقعيت جھان کنونی ما و در اوج جھانیتوان تأکيد کرد که  چنين می ھم

ای، روحانی، مرکل،  چون ترمپ، خامنه مذھبی و نئوليبرالی و فاشيستی و تروريستی در کشورھای مختلف جھان ھم

اشرف غنی، ملک سلمان، نواز شريف، رودريگو روا دترته، ياھو، اردوخان، عبادی، شی جين پينگ،  اسد، پوتين، نتان

ھای خود را نيز به  کنند و تاوان بحران تراز روز قبل بحران درست می در راس قدرت ھستنئد و ھر روز بيش... و

  .کنند شھروندان عادی جھان تحميل می

ھای  المللی عليه خود آسيب ھای بين ھای سال از تحريم ويژه جامعه عراق و ايران سال برای مثال، جامعه جھانی به

چنين در  چرا که تجربه محاصره اقتصادی عراق دوره حاکميت حزب بعث و صدام حسين و ھم. اند غيرقابل جبرانی ديده

اند که عوارض و عواقب و آوارھای  اند و عمال ديده ايران را مردم اين دو کشور با گوشت و پوست خود لمس کرده

ھا سبب شده که باندھای  حتی اين تحريم. نه بر سر حاکميت، بلکه بر سر مردم ويران شده استھای اقتصادی  تحريم

شان خواسته  طوری که دل المللی کشور را آن ھا، درآمدھای داخلی و بين بھانه اين تحريم مافيائی قدرت و حاکميت، به

ھای غيرانسانی   اجتماعی تاوان اين تحريمھای در حقيقت مردم با بيکاری و گرانی و فقر و گسترش آسيب. غارت کنند

  ! اقتصادی ھر کشوری در جھان را بايد با صدای بلند و محکم محکوم کرد بنابراين، تحريم. اند را پرداخته

دوست و مخالف جنگ و تبعيض و اختناق و استثمار، موظف است که محکم و قاطع  ھر فرد انساندر چنين شرايطی، 

کند و در  داری را محکوم  ھای کوچک و بزرگ سرمايه داری جھانی و  دولت ثمار سرمايهجنگ و سرکوب، فقر و است

برای مثال، حساب شھروندان اقليم کردستان از مردم کرد گرفته تا . کند عين حال حساب شھروندان را با حاکمان جدا می
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ليم کردستان عراق، نه تنھا به کردھا، بلکه اق. ھا، مسيحيان و غيره را بايد با حاکمان جدا کرد ھا، ايزديان، عرب ترکمن

اند بدون اين که مشکلی با  ھای طوالنی با ھم دوستانه زندگی کرده  به ھمه شھروندان غيرکرد ھم تعلق دارد که دھه

گر و  ای ويران اما اکنون سه حکومت عراق و ترکيه و ايران، ھم در تالشند جنگ داخلی و منطقه. ھمديگر داشته باشند

اگر بارزانی . ديده اين منطقه تحميل کنند طلب و رنج انسوزی را در اين منطقه راه بياندازند و آن را به مردم حقخانم

فکر نزديک اردوخان بود و اتحاديه ميھنی حکومت اسالمی ايران؛ اما اکنون اين دوستان ديروزی،  تاکنون ھمکار و ھم

ھا را نيز مردم اقليم کردستان  است رقابت و بھای اين دشمنی آناند و قرار  خورده امروزی ھمديگر شده دشمنان قسم

  . بپردازند

انداختن يک   رفت از اين وضعيت ھولناک و خطرناک وجود دارد راه حل اساسی برای برون چه که راه در اين ميان، ان

ه و مدل روژاوا را در سو تجرب گامی نيروی جوان اقليم کردستان است که از يک  طبقاتی به پيش-جنبش نوين سياسی 

ھای دموکراتيک  ھا، شوراھا و تشکل مقابل خود و جامعه اقليم کردستان قرار دھند و ھر جا امکانش بود کمون

ھا، اعراب، سنی و شيعه و ايزدی و غيره   خودگردان خود را با حضور ھمه اقشار جامعه از کردھا گرفته تا ترکمن

ھای خود، دوش به  ھا در اين تشکل ن اقليم کردستان به وجود آورند؛ تا ھمه آنالحقوق ساک عنوان شھروندان متساوی به

دوش ھم برای ساختن برای يک جامعه نوين آزاد و برابر و انسانی تالش کنند؛ برابری زن و مرد را در راس 

ھای منطقه و  تطلبانه دول طلبانه و توسعه ھای ارتجاعی و جنگ ھايشان قرار دھند و از سوی ديگر، سياست برنامه

طلب و   اجتماعی برابری-ھای سياسی  ترديد چنين جنبشی با حمايت و پشتيبانی جنبش بی. المللی را شديدا محکوم کنند بين

  .داری منطقه و جھان مانند کوبانی و روژاوا قرار خواھد گرفت چپ و ضدسرمايه

 اسرائيل، عراق و تحريم اقتصادی مجدد ايران و طلبانه امريکا، ايران، ترکيه، عربستان، ھای جنگ شک بايد تالش بی

چنين تحريم اقتصادی اقليم کردستان عراق را نيز محکوم کرد و در اين ميان، مبارزه موجود جنبش کارگری، جنبش  ھم

زنان، جنبش دانشجوئی، نھادھا فرھنگی و ھنری پيشرو، جنبش ضدجنگ، نسازمان و احزاب سياسی ضد قدرت و 

  ! منطقه تقويت کردضداستثمار را در

 ٢٠١٧ شانزدھم اکتوبر -  ١٣٩۶ ]ميزان[دوشنبه بيست و چھارم مھر

  

  :ضمائم

  :نخستين ويديوھا از پيشروی و جنگ نيروھای عراقی به اقليم کردستان و کرکوک*

/a/com.radiofarda.www://https٢٨٧٩٦٢٩٨html. 
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