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 Political  سياسی

  

  سايت گزارشگران
  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٤

  ھای گزارشگرانمصاحبه 
  درباره تحوالت سياسی در کشور عراق و اقليم کردستان

  با بھرام رحمانیمصاحبه
  

 
واقعيت اين است که ھيچ منطق حقوقی و ! نا به جاستخيلی  ھا خيلی نظر من بايد با صدای بلند گفت؛ اين نگرانی به 

طلبی مردم يک منطقه در ھمسايگی خودش مخالفت کند و  دھد که با استقالل کس و ھيچ دولتی اجازه نمی سياسی به ھيج

ال اصو. معنی است   پوچ و بیئیچنين ادعا! به اين دليل ادعا نمايد که ممکن است تماميت ارضی آن را به خطر بيندازد؟

 به اين بينديشند که اين جايگاه و ادعا را چه کسی به مسألهھای منطقه، به جای پاک کردن صورت  بھتر است حکومت

 از عراق ھستند به حکومت اسالمی ايران ئیفرض کنيم که ھمه کرد ھای اقليم کردستان، خواھان جدا! ھا داده است؟ آن

   چه ربطی دارد؟ھا ای و جھانی آن و حکومت ترکيه و حاميان منطقه

*****  

ھای زيادی در  او کتاب. اجتماعی است - ھای سياسی گر جنبش نگار، فعال سياسی و تحليل بھرام رحمانی روزنامه

.  احتماعی و فرھنگی به رشته تحرير آورده است و با نشريات متعددی ھمکاری داشته است-ھای سياسی  زمينه

ضو کانون نويسندگان ايران در تبعيد، عضو انجمن قلم سوئد، عضو کانون دبير سابق انجمن قلم ايران در تبعيد، ع وی

  .کنيم  میمصاحبهبا او . نگاران سوئد است چنين عضو فدراسيون روزنامه نويسندگان سوئد و ھم

  مصاحبهبا تشکر از شما برای پاسخ مثبت به اين  

*****  

برخی اصوال . ثريت قاطع به استقالل آن رای دادپرسی با اک اقليم کردستان چندی پيش در يک ھمه: گزارشگران 

 سرنوشت برای تعيينيابی کردھای عراق به استقالل را حق مسلم آنان و مطابق با اصل حق  برگزاری آن و احيانا دست
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طور کلی اما برگزاری اين رفراندوم را در شرايط بحرانی کنونی   اين حق بهتأئيدھا دانستند و برخی نيز ضمن  خلق

   را چگونه ارزيابی کرديد؟ شما آن. حاظ زمانی و مکانی در اين منطقه مضر دانستندل به

   

  :بھرام رحمانی

پرسياستقالل اقليم  ، تصميم گرفت تا با برگزاری ھمه٢٠١٧ سپتامبر ٢٥اقليم کردستان عراق، » خودمختار«بلی، دولت 

 درصد مردم اقليم کردستان عراق، به ٩٢بيش از . دن کنئيکردستان از عراق،سرنوشت آينده مردم کرد اين منطقه را تا

  .پرسی جواب مثبت دادند  اين ھمه

اما به . ترديد در اين مورد نظريات مختلفی از موافقت و مخالفت گرفته تا تھديد و جنگ داخلی و غيره وجود دارد بی

 ستم حق دارند خودشان را از ھای تحت ھا و تبعيض و سرکوب وجود دارد آن خلق  ستم بر خلقئینظر من، در ھر جا

آور  بخش و شور و شوق قدر که برای مردم تحت ستم مسرت  سرنوشت، ھمانتعييندر اين راستاحق  .اين ستم برھانند

الملل مربوط است پس از  جا که به حقوق بين تا آن. آيند است گر بسيار ناخوش است اما برعکس، برای حاکمان سرکوب

که در اين  آن المللی ميان خود تعريف کردند بی عنوان قراردادھای بين ھا مرزھا را به وقوع دو جنگ جھانی، دولت

ھا حق طبيعی  ھمين امر موجب شد در نقاطی از آسيا و اروپا، دولت. نظر مليت توجه داشته باشند بندی چندان به تقسيم

  .دشدت سرکوب کنن خود بدانند که ھرگونه اعتراض و مبارزه مردم تحت ستم را به

ھا  برخی از آن. مناطق يوگوسالوی، چکسلواکی، ترکيه، اسپانيا و کانادا از مشھورترين اين قراردادھای مرزی ھستند

چنان بر سر جدا شدن بخشی از  ھا، ھم طلب شدند و برخی از آن ھای استقالل خواسته يا ناخواسته تسليم رای و نظر گروه

  . سرکوب جدل ھستند مرزھای خود با آنان در جنگ وتغييرمردم و 

 سرنوشت، حق مسلم را ھر خلقی است و اين حق بر اثر ظلم و تبعيض تعيينچه مسلم و بديھی است اين است که حق  آن

خواھانه و  ھای آزادی دنبال جنبش تری يافته و در گذر زمان و به ھای مرکزی، رواج بيش و سرکوب وحشيانه حکومت

  .ھای حقوقی ھم برخوردار شده است از پشتوانه جوايانه  طلبانه و عدالت طلبانه و برابری حق

طلبی يکی از   سرنوشت وجود دارد رفراندوم برای استقاللتعيينھای مختلفی که برای اعمال حق  در ميان شيوه

ای که در پی برگزاری ھر رفراندوم خواھد آمد روشن است که برخوردھای  اما فارغ از نتيجه. ھاست ترين پرمناقشه

  .بايد شديدا محکوم کرد  ھای مرکزی را طلبانه حکومت آميز و جنگ خشوت

کنند  ھا زندگی می  کند و ھم برای مردمانی که در ھمسايگی آنئیخواھد اين حق را برای خود اجرا برای مردمی که می

که بايد کند، روشن است  رسميت بشناسند و ھمه اين مسائل را در يک چھارچوب دموکراتيک و انسانی عملی می به

  .مورد حمايت و پشتيبانی قرار گيرد

 در افکار عمومی پيش بيايد که آيا به جز برگزاری سؤالدر قرن بيست يکم و در اوج آگاھی بشر، احتماال اين 

 تعيينتواند اعمال حق  ھای ديگری می کارھا و روش پرسی دموکراتيک و آگاھانه و داوطلبانه برای استقالل، چه راه ھمه

قرار گرفته  ا برای مردمی که تحت سلطه حاکميتی سرکوبگر قرار دارد و مورد ظلم و تبعيض و کشتار سرنوشت ر

  است، ممکن است؟

ھای سياسی سران اقليم کردستان، آيا  طلبی پرسی اقليم کردستان، جدا از جاه ترين نمونه ھمه  اين است که در تازهسؤال

عنوان يک حکومت يک فرقه  شيست مذھبی حکومت مرکزی عراق، بهھای سرکوبگرانه و فا نتيجه عملکردھا و سياست

  شيعی نيست؟
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 آزاد ئیمشارکت در يک نظام سياسی واحد اصول و مبانی تقسيم قدرت، بايد طوری باشد که در آن، شھروندان در فضا

 آزادی و مسألهصل ا. سانی نيز برخوردار گردند و برابر و دموکراتيک و عادالنه زندگی کنند و از حقوق برابر و يک

 آزاد و برابر و ئیھا در فضا اساسا بحث بر سر زندگی خلق. برابری است نه مليت، جنسيت و باورھای مذھبی و غيره

  !ھای مرکزی  سرکوب و زور و قلدری حکومتئیداوطلبانه است نه در فضا

. آميزی با مردم کرد دارند  تبعيضھای سوريه، ترکيه، عراق و ايران، برخوردھای بسيار وحشيانه و نابرابر و حکومت

گناه و غيرنظامی انجاميد، در   ھزار انسان بی٥ حلبچه که به مرگ ئیاگر به ياد بياوريد در عراق به جز بمباران شيميا

خوردگان  ھا کودکان، زنان و سال تر آن  ھزار نفر از مردم کرد را که بيش١٨٢ بيش از ١٩٨٩ تا ١٩٨٨ھای  طی سال

خوانند، زنده به گور کردند و  که کردھا آن را انفال بدنام می) ھای قرآن يکی از سوره( ياتی با نام انفالبودند، در عمل

  .اند جمعی پيدا نشده سان کردند، تا به امروز ھم بخشی از گورھای دسته ھزاران روستا را با خاک يک

 در اولين بھار آزادی خمينی فتوای .اند چنين حکومت اسالمی ايرا مردم کرد را کشتار کرده حکومت شاه و ھم

مردم قارنا و ايندرقاش را . در نقد جنگ ترک و کرد راه انداختند. کارانه خود عليه کردستان را صادر کرد جنايت

جمعی را  ھای دسته خلخالی راھی کردستان شد و از فرودگاه سنندج تا شھرھای ديگری کردستان، اعدام. عام کردند قتل

  .انداخت

اين وضعيت که از .  استان کردنشين ترکيه، اعالم وضعيت اضطراری کرده است١٤ منطقه از ١٠٠رکيه در حکومت ت

ھای حکومت ترکيه در   منطقه کردنشين ترکيه آغاز شده است، ھمواره يکی از سياست١١ استان و ٤ در ١٩٨٧سال 

ھای نظامی در  کنتروليق و با افزايش  ميالدی بوده است تا از اين طر٩٠خصوص در دھه  قبال کردھای اين کشور به

  .ھای ضد حکومتی شود وجود آمدن عمليات، تظاھرات و شورش اين مناطق مانع به

ک در داخل و خارج مرزھای ترکيه و با افزايش عمليات .ک.ھای ارتش ترکيه با نظاميان پ بعد از آغاز درگيری

ھا بار ديگر در برخی مناطق کردنشين ترکيه وضعيت  ک در داخل ترکيه، حکومت اين کشور بعد از سال.ک.نظامی پ

  .اضطراری اعالم کرده است

توان  ترين اين مناطق می رسد که از مھم نظر می حضور نيروھای امنيتی در برخی مناطق بسيار پررنگ تر از سابق به

، آرداھان، قارص و به دياربکر، آگری، ماردين، سرت، حکاری، غازی عنتاب، اورفا، درسيم، شرناخ، وان، ارزروم

جا   استان برخی مناطق، محله ھا، روستاھا منطقه نظامی عنوان شده است که در آن١٤در اين . موش اشاره کرد

  .روزی در حال اعمال است ھای مختلفی اعم از رفت و آمد در برخی ساعات شبانه محدوديت

رکوب شديدتر مردم کرد و ضربه زدن به کند و آن س ھاست که اردوغان و حزبش، فقط يک ھدف را دنبال می مدت

او سعی دارد کردھا را دشمن نشان دھد تا با وارد شدن به جنگ در . ھا است ک و انحالل حزب دموکراتيک خلق.ک.پ

  .سوريه و درگير شدن با کردھای روژاوا به اھداف و سناريوھای سياه خود برسد

ھا و مراتع  يه کامل روستاھای کردنشين، به آتش کشاندن جنگل که دولت ترکيه، مبنی بر تخلئیھا در حال حاضر سياست

تر   ميالدی نيز وخيم٩٠ھای دھه  کند از سياست ھای سکونت شھروندان کرد دنبال می و اتخاذ تدابير شديد امنيتی در محل

کارانه  ھای تب ھا اوجاالن وبه تازگی شايعه مرگ وی نيز گوشه ديگری از سياست ممنوع کردن مالقت. شده است

  .س جمھور آن استئيحکومت ترکيه و ر

اردوغان در حمله مداوم به کوه قنديل در خاک اقليم کردستان عراق را با ھمکاری و مساعدت مسعود بارزانی و ساير 

ھا به جای محکوم کردن حمالت ارتش ترکيه و کشته  آن. مداران حزب دموکرات کردستان دريافت کرده است سياست
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ک از اقليم کردستان .ک.، حزب دموکرات کردستان عراق باز بر خروج پ»زرکله« در روستای شدن غيرنظاميان

  .اين نوع اتفاقات تا حدود دو ماه پيش نيز ادامه داشت.  کرده بودتأکيدعراق 

گری و سرکوب و جنگ نه تنھا حکومت  در اين ميان، اين رای دموکراتيک مردم، چرا و به چه دليلی بايد با وحشی

پرسی بدون درگيری  ای مانند ايران و ترکيه نيز قرار گيرد؟ چرا برگزاری ھمه ھای منطقه ی عراق، بلکه حکومتمرکز

و خشونت در اقليم کردستان، از حمله در شھر چند مليتی و مذھبی کرکوک، اين ھمه موجب نگرانی حاکمان منطقه و 

  جھان شده است؟

 در مناطق کردنشين کشورھای ھمسايه اشاره مسألهاق را به تعميم اين برخی مخالفان رفراندوم در اقليم کردستان عر

  شود؟ ، خطری برای تماميت ارضی سه کشور ديگر تلقی می» سرنوشتتعيينحق «کنند؟ چرا اين رفراندوم، برای  می

ق حقوقی و واقعيت اين است که ھيچ منط! خيلی نا به جاست ھا خيلی نظر من بايد با صدای بلند گفت؛ اين نگرانی به

طلبی مردم يک منطقه در ھمسايگی خودش مخالفت کند و  دھد که با استقالل کس و ھيچ دولتی اجازه نمی سياسی به ھيج

اصوال . معنی است   پوچ و بیئیچنين ادعا! به اين دليل ادعا نمايد که ممکن است تماميت ارضی آن را به خطربيندازد؟

 به اين بينديشند که اين جايگاه و ادعا را چه کسی به مسألهک کردن صورت ھای منطقه، به جای پا بھتر است حکومت

 از عراق ھستند به حکومت اسالمی ايران ئیفرض کنيم که ھمه کردھای اقليم کردستان، خواھان جدا! ھا داده است؟ آن

کراتيک بر سر کار ھا چه ربطی دارد؟ اگر در عراق يک حکومت دمو ای و جھانی آن و حکومت ترکيه و حاميان منطقه

توانست با سران اقليم کردستان به مذاکره بنشينند و مسايل مرزی و حقوقی خود را  شد می بود و حرف حساب سرش می

ای شيعه،  انه حکومت مرکزی عراق، به عنوان يک حکومت فرقهتأسفاما م. بدون خشونت و درگيری حل و فصل کنند

 قدرت و حاکميت خود را حفظ کرده است و امريکامت اسالمی ايران و خصوص با حمايت و پشتيبانی حکو تاکنون به

  .شود غير از زبان سرکوب و خشونت و جنگ و تروريسم، زبان ديگری سرش نمی

 سرنوشت در ھر شکل و فرمی بايد به دور از تعيينھای اعمال حق  چه مسلم است اين است که شيوه نظر من آن به

 حق سرنوشت و تعيينطلبانه برای  آميز و جنگ ھای خشونت توسل به روش. رآيدخشونت و سرکوب و جنگ به اجرا د

  .تر است  مھمئیکند از ھر مرز و پھنه جغرافيا تری رابھمردمان آن منطقه فراھم  چه شرايط بھتر و انسانی رسيدن به آن

دولت و «ک جغرافيا و يا رد طلب، يا مدافع فدراليسم يا متقاضی مشارکت در قدرت و سياست در ي اگر مردمی استقالل

ی که بايد به سؤالبرد اولين  گری و کشتار حکومت مرکزی، دست به اسلحه می کند و در برابر وحشی مبارزه می» ملت

اند که در شرايط عادی و  آن پاسخ داده شود اين است که آيا اين مردم امکان و فضای سياسی و اجتماعی ديگری داشته

 کنند؟ اگر چنين امکانی نداشته، پس حق طبيعی اين مردم تعيين سرنوشت خود را تعيين،حق آميز و بدون تنش مسالمت

  .بند، دست به مبارزه مسلحانه ھم بزند است که به اجبار اسلحه در دست گيرد و عليه حاکمان قداره

ناخته شده و از عنوان يک حق به رسميت ش  سرنوشت بهتعيينالملل، حق  طبق قوانين سيستم بورژوازی و حقوق بين

ھای  اما از طرف ديگر، حکومت. شود بارزترين اصول اوليه علم حقوق، دموکراسی و حقوق بشر ناميده می

  کنند؟ ای سرکوب می خواھند به اين حق مسلم خود برسند به شکل وحشيانه داری، مردمی که می سرمايه

، سازمان ملل ٢٠٠٨ جانبه کوزوو از صربستان در سال کدر پی اعالم استقالل ي بينيم که اگر به تاريخ مراجعه کنيم می 

جانبه  که آيا اين اعالم استقالل يک المللی دادگستری خواست تا نظر مشورتی خود را در خصوص اين متحد از ديوان بين

 ديوان پس از تحقيق و در نظر گرفتن نظرات. الملل است يا نه اعالم کند ھا و موازين حقوق بين بر خالف آموزه

با اعالم نظر مشورتی خود استقالل کوزوو از صربستان را بر  ،٢٠١٠ کشورھای عضو در اين زمينه سرانجام در سال

  .الملل نيافت خالف حقوق بين
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جانبه بودن اعالم استقالل بدون رضايت دولت مرکزی سبب  يکی از استدالالت اصلی ديوان اين بود که صرف يک

چنينرويه  ديوان ھم. الملل خواند توان با استناد به اين دليل، آن را مغاير با حقوق بين بودن آن نشده و نمی» غيرقانونی«

جانبه  دليل يک ھای استقالل پيشين را نه به عملی شورای امنيت سازمان ملل متحد در محکوم کردن بسياری از اعالميه

  .ھا، بلکه به داليل ديگری دانسته بود بودن آن

گونه چالش و زحمتی با  ھا مرکزی بدون ھيچ اند که در موارد بسيار نادری دولت اين عقيدهدانان، بر برخی از حقوق

در عوض برخی ديگر از . دھند ھای ناراضی موافقت کرده و به اسباب حقوقی و سياسی آن تن در   مليتئیجدا

از . استفاده از زور موافتندھای مرکزی در  داری موافقتند،با دولت ھای سرمايه دانانی که با معيارھا و ارزش حقوق

طلبی، عمدتا اعتراض به   در اين ميان، استدالل اصلی طرفداران استقالل. کنند ھا اعالم استقالل را محکوم می رو، آن اين

  .تبعيض و نابرابری، به سرکوب و نارضايتی و سيستم آپارتايد است

و پيوستن آن به سوئد سبب شد  ١٩٢٠ د از فنالند در سالجانبه جزاير آالن  يکئیيک مثال ديگر در اين مورد، اعالم جدا

ھا، اين اقدام را عملی بر خالف حقوق  که شورای جامعه ملل در آن زمان با استناد به اصل احترام به حاکميت دولت

و  را عامل مشروعيت بخشی به آن ندانسته و اعالم کند که حل ئیھا برای جدا الملل دانسته و صرف تمايل گروه بين

ثباتی  ھا و در نتيجه بی ھا بوده و ھر دخالت ديگری منجر به نقض حاکميت دولت فصل آن از زمره مسائل داخلی دولت

  .المللی خواھد شد در نظام بين

ميالدی، پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و اعالم استقالل کشورھای اروپای شرقی و  ٩٠  در دھه  چنين ھم 

خود تجربه کرد » مليتی«را در ماجرای استقالل مناطق  سرزمين يوگسالوی، رويداد خونينیآسيای ميانه از شوروی، 

  .و طی آن به ھفت کشور مستقل تبديل شد

آميز به دو کشور جمھوری  ميالدی، به صورتی کامال مسالمت ٩٠ چکسلواکی، کشور ديگری در اروپا بود که در دھه

  .چک و اسلواکی تقسيم شد

شد اکنون با برگزاری  ی در شمال شرقی کشور اسپانياست که تاکنون به صورت خودمختاری اداره میا کاتالونيا منطقه

  .ی حکومت مرکزی اسپانيا مواجه شده استپوليسرفرنداوم، حتی شديدتر از اقليم کردستان عراق، با سرکوب 

ای به با  ين ايالت کشمکش پيچيدهدر ا. ايالت کبک کانادا، تنھا ايالت کاناداست که در آن زبان رسمی فرانسوی است

 کبک از بقيه کانادا ئیاين جريان سياسی، خواھان جدا. ھا و دولت کانادا وجود دارد  ساله بين حزب کبکی٣٧تاريخ 

از کانادا ھستند و بر اين باور ھستند که حکومت مستقل » حاکميت مستقل«اعضا و طرفداران اين حزب به دنبال . است

در مقابل تعداد زياد افرادی . شود چنين حس ھويت به زبان فرانسوی می  فرانسوی و ھم-  ئیناداموجب حفظ فرھنگ کا

ھمراه مھاجران جديد، مخالف جنبش  که طرفدار استقالل ھستند، مردم محلی در شمال کبک و اقليت انگليسی زبانان به

قی است ولی ھنوز تصميمی برای رفراندوم چنان به قوت خود با ھای سياسی در اين رابطه، ھم کشمکش. استقالل ھستند

  .در اين منطقه، برگزار نشده است

درصدی آری مواجه  ٤٩  اين کشور از بريتانيا را به رفراندوم گذاشتند و با رایئیمردم اسکاتلند نيز سال گذشته جدا

  .شدند

 دفاع کرد و در عين حال  سرنوشت خويش،تعييننظر من، بايد از اين حق مسلم مردم اقليم کردستان عراق در  به

شان، جز فساد اقتصادی و سياسی،  يادآوری کرد که حاکمان اقليم کردستان عراق، در اين بيست و شش سال حاکميت

  .اند ھيچ دستاوردی را نصيب مردم اين منطقه نکرده
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مثلث . نطقه شکل گرفتھای سياسی جديدتری در داخل اقليم و م بندی صف) پرسی ھمه( در برابر اين پروژه: گزارشگران

 ئیعراق، جمھوری اسالمی و ترکيه اردوغانی برای پيشگيری از تشکيل دولت مستقل کردستان صف کشيدند و تھديدھا

پرسی نه  گويند فلسفه اين ھمه برخی می. برای کردھا ايجاد شد   در اين ارتباطئیھا از سوی آنان انجام گرفت و محدوديت

شما اين وضعيتچگونه ارزيابی . تراز دولت مرکزی عراق بوده است تن امتيازات بيشيابی به استقالل که گرف دست

  کنيد؟ می

  :بھرام رحمانی 

ای  طبانه چنين اتحاد جنگ ھا و ھم  مردم با آن سرعت ھم در داخل اقليم کردستان بين احزاب و ھم ھا به بندی بلی، اين صف 

دوستان ديروزی . ايران وحکومت ترکيه شکل گرفته استکه اکنون بين حکومت مرکزی عراق و حکومت اسالمی 

داری  ھای وابسته به سيستم سرمايه ھای مھم جريان گی ھم يکی از ويژه اند و اين شبه به دشمنان امروزی تبديل شده يک

  است نه زيست و زندگی وئیھا به ھر بھا ھا اصل رسيدن به حاکميت و قدرت و ثروت و يا حفظ آن است که برای آن

  !ھا و نيازھای مردم آزادی

پرسی، حمايت کردند و بيش  يعنی حدود شانزدە حزب کردستانی از ھمه احزاب پارلمانی و غيرپارلمانی اقليم کردستان،

پرسی نگاه   پارلمانی موجود به اين ھمهئیاگر از زاويه دموکراسی بورژوا.  درصد مردم در آن شرکت کردند٩٢از 

 که در منطقه و يا در ئیھا چرا که بسياری از احزاب و حکومت. ای وجھه دمکراتيک بدانيمکنيم بايد روند آن را دار

 ترکيه، حزب ٢٠١٥برای مثال در اولين انتخابات . رسد  درصد می٥٠شان به  رسند به زور آرای جھان به قدرت می

 تأسيسل دھد و يک حزب تازه حزبی خودش را تشکي حاکم عدالت و توسعه نتوانست مانند سيزده سال گذشته، دولت تک

ھای ترکيه، مدافع حقوق کارگران،  ، حزبی که مدافع حقوق برابر برای ھمه خلق»ھا حزب دموکراتيک خلق«نيز به نام 

 نمانيده ٨٠بار با بيش از سيزده درصد و  ھای مذھبی و اقشار تحت تسم است برای اولين گرايان و اقليت جنس زنان، ھم

ھا و سناريوھای سياه حزب عدالت و توسعه و رھبرش اردوغان عليه اين  ھا و سرکوب توطئه. شدوارد پارلمان ترکيه 

حزب آغاز شد تا چند ماه بعد از آن انتخابات، انتخابات ديگری برگزار شد و حزب عدالت و توسعه بر خالف ھمه 

تواند دولت تشکيل  ايش باال رفته و میبار سه درصد آر ھا، با جنگ و تقلب و ترور اعالم کرد اين ھا و نظرسنجی تحيلل

در فاصله بين دو انتخابات که چندين ماه طول کشيد جنگ و خشونت و ترور و سرکوب غيرانسانی حکومت . دھد

ک تحميل کردند؛ از جمله در .ک.طوری که يک جنگ علنی جديدی رابه مردم کرد و پ ترکيه، شديدتر از گذشته شد به

 نفر جان خودشان را از دست ٩٠، بمب منفجر شد و حدود »صلح، دموکراسی و آزادی«ام تظاھرات بزرگ آنکارا به ن

اما با . ھا رای ندھند دادند و يا در سوروچ جوانان سوسياليست را کشتار کردند تا مردم کرد به حزب دموکراتيک خلق

به دست آورد و کابوس اردوغان و ھا، ده درصد آرا برای ورود به پارلمان را  وجود اين، باز ھم حزب دمکراتيک خلق

 شده ھم سازمان دادند و پس از آن حدود چھل ھزار نفر از مخالفين دولت را کنترولتا اين که کودتای . حزبش تمام نشد

نگار، نويسنده،  دان گرفته تا پرستار، معلم، روزنامه ، حقوقپوليس ھزار نفر از نظامی، ١٤٠چنين حدود  زندانی و ھم

ھا را  و رھبران حزب دموکراتيک خلق. اد دانشگاه، شھردارھای مناطق کردنشين را از کار اخراج کردندھنرمند و است

ک و چھره محبوب مردم کرد را با برادرش و .ک.ھای عبدهللا اوجاالن رھبر زندانی پ حتی مالقات. نيز زندانی کردند

احتماال اين شايعه ھم از . ن امرالی درگذشته استاند که وی در زندا وکاليش قطع کردند و اين روزھا ھم شايع نموده

 ھيأتچند روز پيش به درخواست . سوی دولت پخش شده است تا نبض طرفداران اوجاالن و مردم کرد را بسنجند

حال چنين دولتی، طرفدار تماميت ارضی عراق شده و . اجازه مالقات با اوجاالن را ندادند»  امرالیھيأت«معروف به 
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واقعا کدام يک بازی دمکراسی بورژوازی را . پرسی را باطل کنند کند تا اين ھمه کردستان را تھديد میمردم اقليم 

  !رعايت کرده دولت ترکيه و يا سران اقليم کردستان؟

گفت، اظھار داشت   سپتامبر در کنفرانسی خبری در آنکارا سخن می٢٦شنبه  ھا، اردوغان که سه گزارش خبرگزاری به

  .شود» خيانت«پرسی، مرتکب   بارزانی با برگزاری ھمهکه توقف نداشت

ھنگامی که «: دانند چگونه کشور تشکيل دھند، افزود که کردھای عراق نمی س جمھوری ترکيه، با ادعای اينئير

ھنگامی که ترکيه «: او ادامه داد» .ھا از گرسنگی رنج خواھند کشيد ھا از رفتن به شمال عراق منع شوند، آن محموله

تا کنون با وجود مخالفت دولت عراق، صادرات نفت اقليم » .د نفت را متوقف کند، ھمه چيز پايان خواھد پذيرفتخري

  .کردستان از راه ترکيه صورت گرفته است

ھای اقتصادی  ھمه گزينه«: تر عليه اقليم کردستان عراق، افزود س جمھوری ترکيه، با اشاره به اعمال فشارھای بيشئير

  ». نظامی برای تحريم اقليم کردستان مطرح استھای تا گزينه

رسد چنين آمادگی وجود  نظر می پرسی وجود داشت يا نه؟ به اما در رابطه با اين که آيا آمادگی الزم برای اين ھمه

پرسی ترغيب کند و نه دولتی  پرسی نتوانسته بود احزاب کردستان را برای اين ھمه چرا که بارزانی تا روز ھمه. نداشت

 بسته شود اقليم ئیحتی فکر نکرده بود اگر مرزھای زمينی و ھوا. المللی از آن حمايت کرده بود  يا يک نھاد بينو

  کردستان، چگونه کاالھای مورد نياز خود را وارد خواھد کرد؟

ترکيه ھای ايران،  پرسی کردستان عراق گذشته است، شاھد آن ھستيم که حکومت در ھمين مدت زمان کوتاھی که از ھمه

 آينده معادالت منطقه تعيينتواند در  ای شدند که اين ھمکاری می و دولت مرکزی عراق وارد نوعی ھمکاری جديد منطقه

تواند بسياری از  عنوان دو قدرت منطقه می ھای ترکيه و ايران به طور مشخص، ھمکاری به. نقش مھمی را ايفا کند

ھای  پرسی کردستان عراق باعث شده است آرايش اين در وھله اول، ھمه قرار دھد؛ بنابرتأثيرمعادالت منطقه را تحت 

  .ات اساسی شودتغييرخوش  سياسی در منطقه دست

پرسی کردستان عراق را نه تنھا به  صراحت اعالم کرده اند که نتايج ھمه در حال حاضر دو کشور ايران و ترکيه، به

کنند و  اند مانورھای نظامی مستقل و مشترک برگزار می شی کردهشناسند، بلکه به مرزھای اين اقليم لشکرک رسميت نمی

ويژه در شرايطی که منطقه اقليم کردستان، يک منطقه بسته  به. کنند مردم اقليم کردستان را تھديد به جنگ و گرسنگی می

ھای  ھا راه  آنجا در محاصره حکومت مرکزی عراق، ايران و ترکيه قرار گرفته و ھای ورود و خروج به آن است و راه

اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند در وھله نخست گرسنگی و جنگ داخلی مردم . اند  و زمينی اقليم کردستان را بستهئیھوا

اما از طرفی بازيگران ديگر منطقه ھم . ست که بر عليه کل مردم منطقه البته اين تھديدی. اين اقليم را تھديد خواھد کرد

ھا نيست، بلکه اين  بندی ھای جديد، نه تنھا به ضرر آن اند که اين تحوالت و صف ر اين عقيدهچون اسرائيل و عربستان ب

ايشان در برابر اعراب و اسرائيل و  عنوان دو رقيب منطقه ھای ايران و ترکيه به تواند باعث تضعيف حکومت  میمسأله

، توسط نيروھای )شنگال( غال کرکوک و سنجارويژه با اش  پرسی، به خصوص اکنون پس از ھمه به . شودامريکاچنين  ھم

منظور واگذاری کرکوک توسط . کنند طرفين ھمديگر را متھم به خيانت می. ارتش عراق و حشد شعبی، شدت يافته است

  .پيشمرگان اتحاديه ميھنی به ارتش عراق و حشد شعبی و ھم چنين شنگال توسط پيشمرگان بارانی به اين نيروھاست

دستور حزب دمکرات مسعود  به  ،٢٠١٥ پارلمان کردستان عراق که از اکتبر . پيش نيز وجود داشتاين اختالفت از

 از ٢٠٠٩کرسی، گوران که در سال  ٣٨ ترتيب حزب دمکرات کرسی است که به ١١١ بارزانی تعطيل شده است دارای

 کرسی و ٦سی، جمعيت اسالمی کر ١٠ کرسی، اتحاديه اسالمی ١٨ کرسی، اتحاديه ميھنی ٢٤ اتحاديه ميھنی جدا شد

گروه ھستند ھر يک به  ١٢ خواه ترکمانی، مسيحی سوسياليست که مجموعا جنبش اسالمی، ليست ترقی
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حزب دمکرات، ( در تقسيم قدرت بين سه حزب اصلی. را در اختيار دارند) کرسی ١٥ مجموعا(  کرسی ٢ يا ١ تناسب

س ئيتان و نخست وزير از حزب دمکرات مسعود بارزانی، رس حکومت اقليم کردسئي، ر)گوران و اتحاديه ميھنی

س جمھور عراق و چند وزير ديگر ھستند که در توافق ئيپارلمان و چھار وزير از جنبش گوران و از اتحاديه ميھنی ر

عالوه بر اين در سطح وزيران، استانداران و . صورت گرفته است  ئیبين اين سه حزب اين تقسيم قدرت در سطح باال

 ھم به احزابی که کرسی ئیھا تر نيز ھمين توازن تقسيم قدرت بين اين سه حزب وجود دارد و پست نئييگر نھادھای پاد

  .تری دارند داده شده است کم

 تا حد جنگ مسلحانه با ھمديگر بر سر ئیھا در طول دوران حاکميت اين احزاب بر کردستان عراق تقابل و درگيری

 خارج مذاکرهست که پرداخت به پيشينه آن به زمان طوالنی نياز دارد و از حوصله اين موقعيت در قدرت روی داده ا

مردم و  ،٢٠١٥ زئياست اما در پی اعتراضات و نارضايتی معلمان، کارمندان و حقوق بگيران در کردستان عراق در پا

دستان وابسته به مسعود جوانان در شھر سليمانيه، دھوک و چند شھر ديگر به مراکز متعلق به حزب دمکرات کر

سوی  در جريان اين وقايع نيروھای مسلح حزب دمکرات نيز به. بارزانی حمله کردند و اين مراکز را به آتش کشيدند

حزب دمکرات کردستان عراق، حزب گوران و شخص . معترضين تيراندازی کردند و چندين نفر کشته و زخمی شدند

انی و محرک اعتراضات و حمله به دفاتر خود معرفی کرد و از آن تاريخ به عنوان ب را به نوشيروان مصطفی رھبر آن

س پارلمان و چھار وزير ديگر کابينه که وابسته به حزب گوران بودند از کار برکنار و عمال پارلمان ئيبعد عالوه بر ر

پايان رسيده  س حکومت نيز بهيئعنوان ر اين در حالی اتفاق افتاد که مدت زمان رياست مسعود بارزانی به. را تعطيل کرد

مسعود بارزانی در حالی حکم به تعطيلی پارلمان و اخراج چھار وزير گوران داد که بنا به توافق بين خودشان، . بود

گويند که  مخالفين حزب دمکرات مسعود بارزانی می. مدت زمان پست رياستش بر اقليم کردستان عراق خاتمه يافته بود

  !راحتی به تعطيلی کشانيده است ان را بهمسعود بارزانی پارلم

روابط «ھای حکومتی از جمله  ترين پست حزب دمکرات مسعود بارزانی از بدو قرار گرفتن در راس امور مھم

 و برخی ديگر از عرصه ھای ئی، امور قضائیخارجی، فرماندھی نيروی ھای مسلح پيشمرگ، امور اقتصادی و دارا

نامه بين گوران و اتحاديه ميھنی  بعد از امضای توافق. ت خود داردرا در دس» مھم داخلی و خارجی

نامه را عليه خود ارزيابی کرد و به آن واکنش نشان  ، حزب دمکرات کردستان عراق اين توافق٢٠١٦ مه ١٧ تاريخ به

طرف بر مبنای اين  مشترکی از ھر دو ھيأتنامه شان با تشکيل  اتحاديه ميھنی و گوران نيز در راستای مفاد توافق. داد

احزاب ديگر .  در ميان ديگر احزاب پارلمانی به رايزنی با آنان پرداختندمذاکرهمنظور جلب حمايت و  نامه و به توافق

نامه،  ھا عالوه بر حمايت ضمنی از اين توافق تازی حزب دمکرات نيستند اما اين مالقات جا که موافق يکه نيز از آن

فعال تنھا حزبی که ھنوز با . ھای درگير نخواھند بود کدام از دو سوی طرف بندی در ھيچ بھهاند که موافق ج اعالم کرده

 دو طرف ھيأتحزب دمکرات ديدار با .  صورت نگرفته است حزب دمکرات مسعود بارزانی استمذاکرهآن ديدار و 

گوران نيز . حاديه ميھنی واگذار کندس پارلمان را به اتئيپذيرد که گوران پست ر شرطی می گوران و اتحاديه ميھنی را به

مصدا با اتحاديه ميھنی و ديگر احزاب اسالمی خواستار فعال کردن پارلمان با  نه تنھا اين شرط را قبول ندارد بلکه ه

زمان کش دار پيدا کردن مدت زمان غيرقانونی رياست مسعود بارزانی را نيز  ھمان ترکيب توافق شده قبلی است و ھم

تازی حاکميت از سوی  قول خودشان پايان دادن به تک ھا به ھدف گوران و اتحاديه ميھنی از اين تالش.برد  میسؤالزير 

اما در بحران موجود در حکومت اقليم کردستان، اختالفات حزب . کنند حزب دمکرات است و اين را تلويحا اعالم می

ھا  ھا وجود دارد تا اين که آن  احتمال درگيری بين آندمکرات و مسعود بارزانی و اتحاديه ميھنی به حدی تشديد شده که

   .بست موجود پيدا کنند حلی برای اين بحران و بن راه
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سازمان ملل ھم . پرسی به عقب بيفتد پرسی، خواھان آن بودند که اين ھمه  و غرب بدون مخالفت با اصل ھمهامريکا 

. گر اسرائيل بود پرسی حمايت کرد دولت نژادپرست و اشغال مهاما تنھا حکومتی که از اين ھ. پرسی نبود موافق اين ھمه

ھای مردم فلسطين را اشغال کرده و ھر روز کودک و بزرگ، پير و جوان،   سال است سرزمين٦٠دولتی که بيش از 

  !آور دھد؟ يک نمايش سياسی چندش کشد چگونه ناگھان رياکارنه خود را حامی مردم کرد نشان می زن و مرد را می

اما برای ما . پرسی صورت نگرفته بود دھند که آمادگی الزم برای ھمه ھا به سادگی به ما نشان می ه اين واقعيتھم

سره  ھايش يک روشن نيست که بارزانی پشتش به کجا گرم بود؟ از چه دولتی قول حمايت گرفته بود؟ و يا اين که تحليل

پرسی با کارت رای اکثريت مردم اقليم،  ين تصور بود که پس از ھمهھا، بازرانی بر ا غلط و نادرست بود؟ يا بنا به گفته

چنين دو سه سالی است که  ھا شود و ھم ھای جديد با حکومت مرکزی و دولت از موضع باال وارد بازی و بده و بستان

ای  اره برای دورهظاھر شود و دوب» قھرمان«بار به عنوان  داد اين رياستش تمام شده بود اما تن به انتخابات جديد نمی

انداز بارزانی از  ھای زيادی درباره انگيزه واقعی و چشم در ھر صورت، سايه و روشن. ديگر رياست خود را تثبيت کند

  !پرسی و اين که به کی و کجا چشم دوخته بود وجود دارد   اين ھمه

چنين رھبر دائمی حزب  مو ھ» س اقليم کردستان عراقئير«عنوان  ، مسعود بارزانی به١٣٨٤ - ٢٠٠٥ از سال

چنان قصد  سال پيش پايان يافته بود اما او ھم ٣حدود  در حقيقت دوره رياست او،. دموکرات کردستان بوده است

پارلمان محلی کردستان ھم دو سال است که تعطيل شده و اخيرا بخشی از آن جمع شدند و درباره . گيری نداشت کناره

گيری خواھند نمود، به  ساله است، اعالم کند که از قدرت کناره ٧٠ ھم بارزانی، کهحتا اگر . پرسی تصميم گرفتند ھمه

اما اکنون اين احتمال وجود . ، پسر وی، به رياست کردستان منصوب خواھد شد»مسرور بارزانی«احتمال بسيار باال، 

  .دارد که ھمه و يا بخشی از اين روياھای بلندپروازانه بارزانی بر باد برود

ای از طرف اقشار مختلف جامعه کردستان، کارگران، کارمندان، معلمان و  ھای اخير اعتراضات گسترده در سال

بخشی از مردم . شان شکل علنی به خود گرفت ھا عقب افتاده پيشمرگان برای بھبود زندگی و دريافت دستمزدھای ماه

  .تر شده است کردستان از حاکميت بارزانی ناراضی بودند و اکنون اين نارضايتی بيش

سران اقليم کردستان در بيست و شش سال حاکميت خود، ھيچ اھميتی به زيست و زندگی مردم و خدمات عمومی 

اند که نتايج آن جز رشد  شان بوده ھای خود و نزديکان اند و مانند ھمه سران بورژوازی، تنھا به فکر پرکردن جيب نداده

سران اقليم . ی اجتماعی در جامعه کردستان چيز ديگری نبوده استھا روزافزون فقر و گرانی و بيکاری و آسيب

 درصد ٩٢اما دليل اين که بيش از . اند کردستان و احزاب پارلمانی ھمه و ھمه در فساد اقتصادی و سياسی فرو رفته

چنين   ھمشان از حکومت مرکزی و اين فرقه شيعه و پرسی شرکت کردند نفرت  مردم اقليم کردستان عراق در اين ھمه

درواقع عملکرد حکومت مرکزی با مردم اقليم کردستان، به غايت غيرانسانی . شان يک ريشه تاريخی دارد اين نفرت

 درصد از بودجه سراسری عراق که به اقليم ١٧طور که گفته شد در سه سال اخير، سھم  برای مثال، ھمان. بوده است

 قانون اساسی، ١٤٠اجرای بند . به چشم مردم محروم کردستان رفته است مسألهدود اين . اند گيرد را قطع کرده تعلق می

کند تا سال  يکی از موضوعات مھمی درباره رفراندوم در استان کرکوک بود که دولت مرکزی عراق را موظف می

خيز و  لحاظ حقوقی مشخص گردد که آيا مردم اين استان نفت ، زير نظر سازمان ملل برگزار شود و به٢٠٠٧

اين رفراندوم نيز .  حکومت مرکزی عراقکنترولراتژيک خواھان ماندن در چارچوب اقليم کردستان است يا در است

مذھب است و ھمواره از سوی  ای شيعه تر از ھمه حکومت مرکزی عراق، که يک حکومت فرقه مھم. برگزار نشده است

حمايت شده و اکنون نيز گروه ) ومت اسالمیبخش برون مرزی سپاه پاسداران حک( حکومت اسالمی ايران و سپاه قدس

چنين دولت عراق زير نظر و  اند که تحت فرماندھی قاسم سليمانی است؛ و ھم مسلح شيعه حشد شعبی را درست کرده
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، ھمواره با ھم رقابت و امريکاشايان ذکر است که با وجود اين که عراق و .  و متحدانش قرار داردامريکا کنترول

اش ادامه حاکميت گروه شيعه در عراق  ا درباره عراق ھمکاری تنگاتنگی با ھمديگر دارند و نتيجهکشمکش دارند ام

ای را بر مردم غيرشيعه وارد کرده  سابقه  تاکنون تبعيض و فشار و سرکوب بی٢٠٠٣ھای  اين حکومت، از سال. است

  . بوده استدر عراق و سوريه» داعش«گيری گروه  است که يک نتيجه مخرب آن، ھمين قدرت

پرسی با مقاومت جدی، ھم در سطح منطقهای و  دھند که پروژە ھمه ھا و تحليل ھا، نشان می نھايتا بسياری از اين فاکت

  .رو بوده است ھم در سطح جھانی روبه

ين گمان با توجه به اختالفات داخلی بين احزاب اقليم و نيز عدم آمادگی و شرايط منطقهای و جھانی، ا در ھر صورت بی

  .تواند مشکالت و خطرات جدی برای آيندە اقليم و مردمان آن به وجود آورد وضعيت می

ھای بازی با سرنوشت  توانند ھمه کارت خواه اقليم کردستان، می طلب و آزادی نظر من، در چنين شرايطی، مردم حق به 

ھا بيش از اين، اميدھا  ند و اجازه ندھند آنھا خارج کن شان را از دست خانواده بارزانی و شرکای آن خويش و آينده جامعه

  .و آرزوھای انسانی و اجتماعی و سياسی مردم کردستان را بر باد دھند

   

. شد  میکنترولھا آزاد و بخشا  خيز کرکوک از نقاط بسيار مھمی بود که توسط نيروی پيشمرگه شھر نفت: گزارشگران

 شيعه اين شھر بدون مقاومت از سوی کردھا واگذار نظامی با پيشروی نظامی ارتش عراق و نيروھای شبه

برخی آنرا خيانت رھبری دانستند و رھبری ھم اين . نشينی از مواضع خود گرفتند ھای کرد دستورعقب پيشمرگه .شد

   ارزيابی شما چيست؟. جائی و برای پيشگيری از کشتار کردھا اعالم کرد نشينی بلکه جابه اقدام را نه عقب

  :یبھرام رحمان 

نظاميان شيعه  ترين مقاومتی شھر کرکوک را به ارتش عراق و شبه بلی، نيروھای پيشمرگه اتحاديه ميھنی، بدون کم

را ھم ) يا شنگال( زمان سنجاب اما ھم. ناميدند» خيانت«بازرانی و طرفدارانش اين اقدام اتحاديه ميھنی را . واگذار کردند

گويند پس اين اقدام بارزانی  رقبای بارزانی ھم می. اميان شيعه واگذار کردندنظ پيشمرگان بازرانی به ارتش عراق و شبه

  را چگونه ارزيابی کرد و چه نامی به آن نھاد؟

 – ٢٠١٧اکتبر  ١٦  کرکوک از نيمه شب و صبح روز دوشنبهکنترولعمليات نيروھای دولتی عراق برای پس گرفتن 

را در شمال  ١ ھا بودند، پايگاه نظامی کی امريکائی  ديده  آموزش، نيروھای ويژه ضد تروريسم ارتش که١٣٩٦ مھر ٢٤

  .غرب کرکوک تصرف کردند

 خود کنترول شھر از جمله شرکت گاز را به ئیات اصلی و زيربناتأسيسھا و  پيش از آن ھم نيروھای دولتی عراق جاده

  .در آوردند

  . به اين شھر مورد مناقشه آغاز کرده است »نيتبازگرداندن ام«گويد که عمليات کرکوک را با ھدف  دولت عراق می

) بسيج مردمی( »حشد شعبی«نظامی از جمله نيروھای عمدتا شيعه  ھای شبه ھدف از اين عمليات که با ھمراھی گروه

  .خيز اعالم شده است  کامل اين شھر نفتکنترولشود، در اختيار گرفتن  انجام می

 با حکومت اسالمی، از کرکوک مذاکرهاتحاديه ميھنی در ھمکاری و چه که روشن است پيشرگان  در ھر صورت آن 

دفاع ايزديان را رھا کردند و   که در حمله داعش به شنگال مردم بی چنان پيشمرگان بارزانی نيز ھم. اند نشينی کرده عقب

اگر گريالھای . اند  کردهنظاميان شيعه تکرار از منطقه گريختند اين بار ھم ھمان سناريو را در مقابل ارتش عراق و شبه

تری از اين مردم اين  ھای مدافع خلق روژاوا، اگر به داد مردم شنگال نرسيده بودند مسلما تعداد بيش ک و يگان.ک.پ

  .آمدند شدند و زنان و دختران زيادی نيز به اسارت نيروھای تروريستی داعش اسالمی درمی عام می شھر قتل
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امر خود  ای اعالم کرد، برخی رھبران حزب اتحاديه ميھنی به نيروھای تحت  بيانيهبارزانی در اولين واکنش با صدور

ھای خارجی عمليات حشد  او مدعی شد که طرف. نشينی کنند ھا بوده عقب  آنکنترول دستور دادند تا از مناطقی که تحت

يک از نيروھای  که طرف ھيچاعالم کرد  در واکنش به اين اتفاقات، کاخ سفيد. کنند شعبی در کرکوک را رھبری می

 کرد و در تأکيدعربستان سعودی، بر تماميت ارضی عراق . گيرد عراقی و کرد اين کشور را در درگيری مذکور نمی

ھا در کرکوک گفت با  ای رھبر حکومت اسالمی، در واکنش به تنش اکبر واليتی، مشاور عالی علی خامنه علی ايران،

  .ه بارزانی عليه امنيت منطقه شکسته شدشکست کردھا در کرکوک، کمر توطئ

نظر من، رھبری ھر دو حزب سنتی کردستان، يعنی حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحاديه ميھنی کردستان  به

اگر . آمده در اقليم کردستان، مقصرند کننده پيش بار و نگران عراق، ھر کدام در جايگاه خود، در مورد وضعيت فالکت

ھای ترکيه، اسرائيل و عربستان سعودی بود اتحاديه ميھنی ھم روابط  وز در منطقه يار و ياور حکومتبارزانی تا دير

داری جھانی  ھا و نھادھای سرمايه شان به حکومت ھر دو چشم. آشکار و نھان زيادی با حکومت اسالمی داشته و دارد

م کردن يک زندگی بھتر برای عموم طور جدی، به فکر فراھ يک از اين دو حزب، ھرگز به ھيچ. بوده و ھست

ھا  المللی و دولت  را که از حکومت مرکزی عراق و نھادھای بينئی از درآمدھادالراند و ميلياردھا  شھروندان اقليم نبوده

گذاری  ھا را خودشان در داخل و خارج سرمايه اند اغلب آن  نفت فروختهدالرچنين ميلياردھا  اند و ھم دريافت کرده

  .اند ترين اھميتی به اشتغال، رفاه و خدمات عمومی جامعه کردستان نداده  و کماند کرده

   

اند و پرچم کردھای عراق را بزير  نيروھای ارتش عراق و حشدالشعبی بدون مقاومت وارد کرکوک شده: گزارشگران

نظر شما کرکوک آبستن بحران  بهبا توجه به ترکيب قومی موجود در اين شھر آيا . اند اند و پرچم خود را باال برده کشيده

  ھای جديد خواھد بود؟ و درگيری

  :بھرام رحمانی 

اش و منافع حکومت مرکزی عراق،  حقيقتا وضعيت کنونی کرکوک با توجه به بافتی جمعيتی آن و موقعيت استراتژيک

کننده است و در  ر نگرانھای ايران و ترکيه از منابع سرشار نفتی اين منطقه، بسيا چنين حکومت اقليم کردستان و ھم

  .وضعيت خطرناکی قرار گرفته است

 امريکابرای نمونه، وزارت خارجه . اند نفع بزرگ جھانی نيز اين وضعيت را وخيم ارزيابی کرده ھای ذی حتی قدرت

ھای مبتنی بر بروز خشونت در اطراف کرکوک در  شدت نگرانی گزارش به «امريکاای گفت که  دوشنبه شب در بيانيه

ھا خواسته شد با   اوضاع را از نزديک زير نظر دارد و از ھمه طرفامريکادر اين بيانيه آمده است که » .راق استع

  .ھای نظامی آرامش را به ناحيه برگردانند ھماھنگ کردن فعاليت

کزی و ھای مر آميز تمامی نواحی مورد مناقشه توسط دولت ما از مديريت مشترک و صلح«: در اين بيانيه آمده است

  ».کنيم خوان باشد حمايت می منطقھای که با قانون اساسی عراق ھم

تواند مورد سوءاستفاده دشمنان عراق که خواھان  آميزی که می ھا را به پرھيز از رفتار تحريک ما قويا ھمه طرف«

کز بر شکست دادن اين بيانيه بر لزوم تمر» .دامن زدن به مناقشه قومی وفرقه ای ھستند قرار گيرد تشويق می کنيم

  . کردتأکيدداعش 

 و ھم ترکيه در عميات آزادسازی موصل مخالف حضور حشد شعبی در اين امريکاچه که در اين ميان جالب است ھم  آن

طلب و متجاوز به کرکوک و  بار ھر دو در مورد ورود پرسروصدای اين گروه شيعه خشونت عمليات بودند اما اين

 مينی بر سرکوب و تھديد و غارت ئیدر حالی که خبرھا. اند کردستان، ھيچ مخالفتی نکردهشنگال و مناطق ديگر اقليم 
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ھا  چنين ده ھم. اموال مردم اين شھر و حتی تجاوز به زنان و دختران توسط اين گروه تروريستی شيعه منتشر شده است

  .اند ه و به شھرھای ديگر اقليم رفتهھزار نفر از مردم اين شھرھا از ترس اين نيرو خانه و کاشانه خود را ترک کرد

ھا  اند که بخش بزرگی از نيروھای کرد از اربيل برای تقويت مواضع پيشمرگ منابع خبری در اقليم کردستان اعالم کرده

  .اند به کرکوک منتقل شده

عراق قرار  کيلومتری شمال بغداد پايتخت ٢٥٥اين شھر در فاصله .  شھر کرکوک بسيار مھم استئیموقعيت جغرافيا

  .دارد و مرکز آن، استان کرکوک است

ھا در  ھا، کردھا و ترکمن عرب. ھا و مذاھب گوناگونی در آن حضور دارند اين شھر دارای تنوع جمعيتی بوده و مليت

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

 درصد از ٤٠برخی آمارھا حاکی از آن است که حدود . رود ار میترين شھرھای نفتی عراق به شم کرکوک يکی از مھم

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

پرسی در سه فرمانداری اربيل، دوھک و  شويم اين ھمه اگر به جغرافيای منطقه اقليم کردستان، دقت کنيم متوجه می 

) در شمال غرب، مجاورت مرز سوريه( ، سنجار)در شرق( ، خاناقين)در شمال( ر منطقه مخمورسليمانيه، به عالوه چھا

 مناطقی ھستند ٢٠٠٣ در امريکاسه ناحيه اول از زمان اشغال عراق توسط . برگزار شد) در جنوب مرکزی( و کرکوک

قسمتا يا عمدتا کردنشين ھستند که شوند، ولی چھار ناحيه بقيه مناطقی  طور رسمی جزو اقليم کردستان محسوب می که به

گيری اين  بازپس. اند ھا محل مناقشه ميان دولت مرکزی عراق و دولت اقليم کردستان بوده  بر آن ھا حاکميت در اين سال

، فرصتی برای  نشينی ارتش عراق در ابتدای حمله داعش رخ داد ھا که پس از عقب مناطق از داعش توسط پيشمرگه

 ١٤٠دو اصل . عنوان حاکم بالفعل اين مناطق اعالم کند  کرد تا قلمرو خود را گسترش دھد و خود را بهدولت اقليم فراھم

 ئیگرا ھای عربی گويد سياست  می١٤٠اصل : اند  قانون اساسی فدرال عراق ھم اين قلمرو را تاحدی فراھم کرده١١٩و 

 ئیھا دھد بخش  اجازه می١١٩نده شود و اصل صدام حسين در مناطق غيرعرب نشين پس از سرنگونی او بايد عقب را

در ميان چھار منطقه محل مناقشه . ای ديگر ملحق يا از آن جدا شود از کشور که مايلند از طريق رفراندم به ناحيه

از قضا در کرکوک بخش قابل توجھی از ساکنين عرب و . شود ترين محسوب می اش مھم کرکوک با منابع نفتی عظيم

  .ھمين بخشی از حساسيت ماجراستترکمن ھستند و 

 که با اقليم کردستان مرز مشترک و وسيع ئیالطوايفی سوريه، تنھا کشورھا جز مناطق غيرکردی عراق و کشور ملوک

ای مھمی ھستند و طبيعی است  ھم ايران و ھم ترکيه بازيگران منطقه. دارند ايران در شرق و ترکيه در شمال ھستند

ھای جھانی چون اياالت متحده و اتحاديه اروپا و روسيه، در مورد استقالل  در کنار قدرتموضعی که اين دو حکومت، 

  .گيرند نقش مھمی در آينده دولت مستقل خواھد داشت کردستان پيش می

ای با تصور در  ھای خود را در سياست منطقه تر کارت ، ايران بيش٢٠٠٣پس از . تر است در مورد ايران شرايط پيچيده

اشتن دولت مرکزی عراق در دست شيعيان اين کشور بازی کرده است، و اگر منطقه کردنشين به صورت کامل اختيار د

از بقيه عراق جدا شود، با توجه به سکوالر و سنی بودن دولت جديد در برابر مذھبی و شيعه بودن حکومت اسالمی، 

مداران حاکم بر جامعه ايران  ی برای سياستايران بخشی از نفوذ خود را در عراق از دست خواھد داد و اين کابوس

به عنوان نمونه رھبر ايران در ديدار با حيدر عبادی نخست وزير عراق در ماه ژوئن در واکنش به خبر ھمه . است

ھا مبنی بر برگزاری ھمه پرسی برای  عنوان ھمسايه، با برخی زمزمه جمھوری اسالمی ايران به«: پرسی گفته است

  ».داند  عراق مخالف است و دامن زنندگان به اين موضوع را مخالفان استقالل و ھويت عراق می يک بخش ازئیجدا
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تشکيل دولتی کرد در مجاورت مناطق کردنشين مرزی برای ايران و ترکيه، قابل تحمل نيست مگر اين که اين وضعيت 

  .ھا تحميل گردد بر آن

به شمال عراق در ) داعش(  حمله گروه موسوم به دولت اسالمیشھر کرکوک جزو اقليم کردستان عراق نبود، اما بعد از

  . آن عمال به دست دولت حکومت اقليم کردستان افتادکنترولو دفاع نيروھای پيشمرگ از اين شھر،  ٢٠١٤سال

  .پرسی اخير استقالل کردستان از عراق شرکت کرد و رای به استقالل داد کرکوک در ھمه

ھا را  بغداد ھم آن .ردستان نيروھای عراقی را به آغاز جنگ عليه کردھا متھم کرده استس اقليم کئيمسعود بارزانی، ر

حکومت اسالمی   منظورشان سپاه پاسداران( .اند  به منطقه آوردهئیکند که نيروھای خارجی را برای رودررو متھم می

  )ايران و ارتش ترکيه است

. ده سپاه قدس، در رويدادھای کرکوک بسيار مھم بوده استنقش حکومت اسالمی ايران و شخص قاسم سليمانی، فرمان

ھا در اين حزب   اتحاديه ميھنی کردستان بود که برخی جناحکنترولشھر کرکوک و مناطق اطراف آن از مناطق تحت 

  .بسيار به حکومت اسالمی ايران نزديک ھستند

دی را به رھبران سياسی اقليم وارد کرد، قبل از قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران ايران، فشارھای زيا

پرسی برای انجام ندادن رفراندوم، و بعد از رفراندوم برای ايجاد يک جريان در اقليم کردستان، با يکی از احزاب  ھمه

ق، و از طرفی ديگر اين فرماندھی و تنظيم حشد شعبی و فشار بر عرا. اقليم کردستان که با ايران روابط نزديکی دارد

حکومت اسالمی   در حقيقت عراق امروزی، کامال تحت سيطره. نوعی ھمراه کردن ترکيه ھم در اين راستا بوده است به

  .ايران و فرماندھی سپاه پاسداران و سپاه قدس است

 چنين کسانی را که ترين ھدف دولت مرکزی عراق، اين است که بارزانی و حزب او، و ھم رسد که مھم نظر می اکنون به

  .چنان به لحاظ اقتصادی به بغداد وابسته باشند فکر او ھستند از اين منبع درآمد مھم نفتی محروم کند تا ھم ھمراه و ھم

 کرد در تاريخ معاصر، بر سر کرکوک بوده است و امروزه ھم با توجه به موقعيت  ھای مردم تاکنون بسياری از شورش

دانند که مردم  مرکزی عراق و حکومت ايران و ترکيه ھم به خوبی می و منابع غنی نفت و گاز آن، دولت ئیجغرافيا

  . کرکوک قادرند فرايند استقالل را به پيش ببرندکنترولکرد با 

شھر    مھم اين است که آيا درگيری ارتش عراق و حشد شبی با نيروھای کرد و بافت مردمسؤالاما در اين ميان يک 

ھا به اين شکل ادامه  تر در اين شھر باشد؟ واقعا اگر درگيری ای جديد و جدیھ توانند آغازی بری درگيری کرکوک می

امروز بيش از ھزار و پنجاه کيلومتر در تصرف کردھا يا جبھه کردھا ھست و .. کار نخواھند نشست پيدا بکند، مردم بی

 نظامی با اين -ت سياسی تمام اين معادال. ھا ھم اختالفات عميق وجود دارد حتی بين اعراب سنی و شيعی و ترکمن

  .معادالت داخلی عراق در ھم تنيده شده و گره خورده است به نطرم توازن قوای موجود به ھم خواھد خورد

کريم النوری،  .آيد تر است، زيرا از داخل عراق می بارزانی از داعش خطرناک: گوی حشد شعبی، ادعا کرده است سخن

 ئیس اقليم کردستان عراق پرداخت و وی را به انجام رفتارھائيبارزانی، رگوی حشد شعبی به انتقاد از مسعود  سخن

  .مشابه با يک رھبر ستون پنجمی در جنگ عليه داعش متھم کرد

گو  اين سخن. ھم اکنون ھيچ طرحی برای آغاز عملياتی نظامی عليه اقليم کردستان وجود ندارد:  کردتأکيدالنوری 

  .برند ھای نفتی آن را به سرقت می  کرکوک را اشغال کرده و چاهنيروھای پيشمرگ کرد: خاطرنشان کرد

ما در اين رابطه ھيچ تبعيضی ميان . ھر که سرزمين عراق را تصرف کند، بايد از ميان برود: النوری خاطرنشان کرد

  .داعش و ھر فرد يا گروه ديگری قائل نيستيم
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ی برای ورود به کرکوک ندارند و در اين رابطه از ای فور نيروھای اين گروه برنامه: گوی حشد شعبی، گفت سخن

ھا در  به اعتقاد برخی فرماندھان، درگيری: با اين حال، او تصريح کرد .کنند دستورھای دولت مرکزی بغداد پيروی می

  .آستانه وقوع قرار دارند

ای   و ھم اينک برنامه کيلومتری شرق و جنوب کرکوک قرار دارند٦٠ھم اکنون نيروھای حشد شعبی حدود : او افزود

  .برای حرکت به سمت اين شھر وجود ندارد

: گفته است) ھای بسيج مردمی يکی از گروه( گوی جنبش عصائب اھل الحق عراق ، سخن»جواد الطليباوی«چنين  ھم

  .پيروزی بر داعش در استان نينوا به معنای پايان نبرد با تروريسم در عراق نيست

ای بسيج مردمی برای بازپس گيری کامل اراضی استان نينوا و تسليم آن به دولت عراق  بر عزم نيروھتأکيداو ضمن 

  . برخالف خواسته دولت عراق در نينوا حضور داشته باشدئیشود که ھيچ نيرو اجازه داده نمی: گفت

: رد و گفت کتأکيدنشينی نيروھای پيشمرگه کرد از خاک نينوا به محض آزادی کامل آن  الطليباوی، بر ضرورت عقب

  .ھا از دستور دولت عراق سرپيچی کنند ناچاريم به زور متوسل شويم اگر آن

طلبی  نيروھای بسيج مردمی از ھيچ تالشی برای مقابله با توسعه:  کردتأکيدگوی جنبش عصائب اھل الحق عراق  سخن

  .کشند نمیس منطقه کردستان عراق در استان نينوا و ديگر مناطق عراق دست ئيمسعود بارزانی، ر

خيز کرکوک نزديک  گويند در پی تسلط نيروھای دولت مرکزی بر شھر نفت ھای اقليم کردستان عراق می مقام

پرسی استقالل اقليم کردستان عراق، دولت مرکزی با غيرقانونی  پس از ھمه .اند ھزار کرد از اين شھر گريخته ١٠٠ به

  .ھای مرزی و شھر کرکوک شد  بر گذرگاهکنترولپرسی، خواستار  دانستن اين ھمه

ھای کرد،  خلق. ھاست که مورد مناقشه اقليم کردستان و دولت مرکزی عراق است شھر يک ميليون نفری کرکوک سال

ريزی عراق کردھا،  چنين بر پايه آمار وزارت برنامه ھم .دھند عرب و ترکمن اکثر ساکنان اين شھر را تشکيل می

  .دھند ترتيب ترکيب جمعيتی کرکوک را تشکيل می يحيان بهھای سنی و مس شيعيان ترکمان، عرب

ھزار خانواده از  ١٨ در ھمين حال نوزاد ھادی، فرماندار اربيل، مرکز اقليم کردستان، به خبرنگاران گفت نزديک به

که شھر را يک مشاور فرماندار اربيل تعداد کسانی . اند کرکوک و طوزخورماتو گريخته و به اربيل و سليمانيه پناه برده

  .ھزار نفر اعالم کرد ١٠٠اند حدود  ترک کرده

غارت و «تی نوشت اين جمعيت از ئيس اقليم کردستان، نيز در توئيھمن ھورامی مشاور ارشد مسعود بارزانی، ر

  .توجھی به اين وضعيت متھم کرد چنين سازمان ملل را به بی او ھم. اند گريخته» سرکوب قومی

ھای درگير  کننده سازمان ملل در عراق، روز چھارشنبه گذشته، از ھمه طرف  ھماھنگدر ھمين حال ليزا گراند،

  .نديدن غيرنظاميان انجام دھند خواست حداکثر تالش خود را برای آسيب

 محلی و پوليسوزير عراق، روز چھارشنبه گفت امنيت در کرکوک با کمک  از سوی ديگر، حيدرالعبادی، نخست

» ھيچ گروه مسلح ديگری اجازه ماندن«وزير عراق اظھار داشت،  نخست .ار شده استبرقر» سرويس ضد تروريسم«

  .در کرکوک را ندارد

س دولت محلی کردستان ئي عراق دستور بازداشت کوسرت رسول علی معاون رئیدر تحولی ديگر شواری عالی قضا

  .گر خواندن نيروھای عراقی عنوان شده است اتھام او اشغال. را صادر کرد

گويان حشد شعبی و لشکرکشی حکومت مرکزی عراق به اقليم   دارد که با توجه به وقايع اخير، مواضع سخنتأکيد جای

ای را توانستند به تصويب برسانند که بعدھا با عنوان  ھا اين بود که کردھا ماده ترين اين موفقيت کردستان، يکی از مھم

 را ئیين ماده قانونی، دولت مرکزی عراق موظف بود که فضابر اساس ا .قانون اساسی عراق پذيرفته شد ١٤٠ماده
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فراھم آورد تا اقوامی که به زور در مناطقی ديگر ساکن شده بودند بتوانند به سرزمين ھای خود بازگردند و تا پايان 

ه چون خانقين و غير با انجام يک ھمه پرسی سرنوشت شھر کرکوک و برخی مناطق ديگر مورد منازعه ھم ٢٠٠٧ سال

مشخص شود و مردم اين شھرھا در فرآيندی دموکراتيک ميان ماندن تحت حکومت مرکزی بغداد و يا پيوستن به دولت 

  .خودمختار کردستان، يکی را برگزينند

ھا با علم به اکثريت  آيد که آن مردان عراقی چنين بر می پرسی، از موضع دولت اکنون با گذشت چند سال از موعد ھمه

بر اساس برخی آمارھا، . پرسی و تحويل شھر به کردھا نبودند  اين شھر، حاضر به برگزاری چنين ھمهبودن کردھا در

ھزار نفر رسيده  ٣٥٠ شد اکنون به ھزار نفر تخمين زده می ١٥٠ حدود ٢٠٠٣ جمعيت کردھای کرکوک که در سال

  .است

 در اولين سطح تحليل اين تنش ناشی از .تنش بر سر کرکوک، مصادف با عمليات آزادسازی موصل آغاز گرديد نھايتا

چنين نوعی فرافکنی در قبال مشکالت و معضالت   پارلمانی و ھم٢٠١٨تالش حاکمان اقليم کردستان بر انتخابات 

ھا بر اين شھر، عمدتا ريشه در  ای، تمرکز بر کرکوک و افزايش تنش در سطح تحليل منطقه. سراسر عراق و اقليم است

  .ی ناسيوناليستی دارد و اين ھم بسيار خطرناک استھا اقتصاد و سياست

   

  موقعيت شھر سنجار يا شنگال چگونه است؟: گزارشگران

  :بھرام رحمانی 

 شده است و تأسيسچرا که در اين شھر، خودمديريتی دموکراتيک . نظرم موقعيت اين شھر با کرکوک متفاوت است به

  .شود  اداره میئیبه شکل شورا

، از )سنجار( شنگال. ک بوده است.ک. اخير شاھد درگيری بين نيروھای پيشمرگه با نيروھای پشھر سنجار در مدت

مناطق کردھای ايزدی و از حيث قلمرو اداری و جغرافيای سياسی، از مناطق مورد مناقشه بين دولت مرکزی عراق و 

  .اقليم کردستان عراق است

پيشمرگ حزب دموکرات کردستان عراق تحت امر مسعود ھای داعش به سنجار، نيروھای  در زمان ھجوم تروريست

ھا توانستند، پس از اشغال شھر، صدھا زن و دختر ايزدی را ربوده و يکی  بارزانی، اين منطقه را ترک کردند و داعشی

فرار گاه در مورد  حزب دموکرات کردستان عراق، ھيچ. ترين رويدادھای تاريخ ايزديان را رقم بزنند ترين و سياه از تلخ

  .نيروھايش داليل خاصی ارائه نداد و عذرخواھی ھم صورت نگرفت

ھا  ک در دفاع از مردم شنگال، وارد اين منطقه شده بودند، نه تنھا در برابر داعشی.ک.در مقابل بخشی از نيروھای پ

ادند تا از شھر و ديار  از جوانان ايزدی را مسلح کرده و به آنان آموزش نظامی دئیھا جنگيدند، بلکه پس از مدتی، گروه

  .خود دفاع کنند

، وضعيت خاصی را در آن منطقه فراھم آوردند و )YBŞ(» ھای دفاع از شنگال يگان«نام   بهئیھا آنان با تشکيل گروه

مداران ديگر  و برخی از سياست )HDP( ھا الدين دميرتاش رھبر حزب دموکراتيک خلق ديری نگذشت که صالح

چون ضرورت تشکيل منطقه خودگردان سنجار، بارزانی و ديگر سران  وضوعاتی ھمک، با طرح م.ک.طرفدار پ

  .احزاب کرد را خشمگين کردند

. ک از سنجار خارج شوند.ک.ھای اخير، بارھا اعالم کردند که الزم است نيروھای پ سران اقليم کردستان عراق در ماه

ستان، تھديد کرد که اگر اين نيروھا شنگال را ترک  رسيد که نيچروان بارزانی نخست وزير اقليم کردئیکار به جا
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ھا، از نيروی نظامی استفاده خواھيم کرد، اما دولت مرکزی عراق که از لحاظ حقوقی و  نکنند، برای خارج کردن آن

  .سياسی، از دست باال برخوردار بود، سکوت پيشه کرد و در اين مورد موضع محکمی اتخاذ نکرد

طلبيد و شايد ھم به اين خاطر  تری می چون موصل و مبارزه با داعش، وقت و انرژی بيش ائلی ھمشايد به اين دليل که مس

  .ک، پيش بيايد.ک.ميل نبود که در اين شرايط ويژه، درگيری بين نيروھای اقليم کردستان وپ که بغداد نيز بی

  کنيد؟ موقعيت شنگال را چگونه ارزيابی می

ھای حزب دمکرات کردستان عراق،   شنگال و فرار پيشمرگهکنترول .س استشنگال نيز ھمانند کرکوک بسيار حسا

 در ايدئولوژی حشد شعبی راه را بر ئیگرا کند، ذھنيت شوونيسم و تند شيعه خطراتی شنگال و خلق ايزدی را تھديد می

  .بروز فجايعی محتمل به مثابه داعش در مقابل کرد و ايزدی خواھد گشود

گر  کار اسالمی شدند و از ديگر سو، نظاره سو تسليم اين گروه تبه گال، با آمدن داعش، از يکبرخی از اعراب منطقه شن

ھا با آزادسازی بخشی از شنگال، به مناطق ديگری کوچ کردند و اکنون با ورود حشد  اما آن. ھا بودند عام ايزدی قتل

اند و اين واقعيت را در ھجوم چند روز   ديدهالشعبی و ارتش عراق به منطقه، جسارت بازگشت به اين مناطق را در خود

   .توان ديد خوبی می گذشته به روستاھای حومه ربيعه به

ھای مقاومت شنگال است که از ابتدای ھجوم  موضوع مھمی که در شنگال بايد به آن اشاره کرد حضور پررنگ يگان

و تعداد زيادی از مبارزان آن در اين راستا عھده داشته  ترين نقش را در آزادسازی و محافظت از مردم به داعش بيش

 شنگال از سوی نيروھای حشد شعبی و ارتش کنترولاکنون با . اند ھا کرده جان خويش را فدای آزادی و امنيت ايزدی

   !رود ھا به سمت وسوی ديگری می اند، تنش ترين کمکی به مردم شنگال نداشته عراق که تا به امروز کوچک

ای از برافراشتن پرچم عراق در تمامی خاک اين کشور  زير عراق، چند روز پيش طی مصاحبهحيدر عبادی نخست و

ھای راديکال مذھبی و نژادپرست عراق خواھد داد تا برای ضربه به  اين سخنان بھانه الزم برای گروه. سخن گفته بود

ھای جداگانه در عراق   بر انکار ھويتکه خود سخنان عبادی دليلی آشکار افزون بر اين. مردمان غيرعرب و شيعه بزنند

   .است

اند به ھيچ قيمتی حاضر به ترک مواضع  ھای جداگانه در روزھای گذشته، اعالم کرده ھای مقاومت شنگال در بيانيه يگان

از سوی ديگر، .  که الزم باشد خواھد پرداختئیخود نخواھد بود و برای محافظت از دستاوردھای خلق ايزدی ھر بھا

العاده تشکيل گرديد و اداره امور شنگال  ، در وضعيتی فوق٢٠١٤خودمديريتی دمکراتيک شنگال که در سال شورای 

ست که اگر مورد پذيرش حکومت عراق قرار گيرد، اختالفات مذھبی و  ای عھده داشته دارای پروژه را تا به امروز به

سمت  رکزی عراق در اقدامی عجوالنه فردی را بهاين در حالی است که حکومت م. رساند ملی را به حداقل خواھد می

اعتراض شورای شنگال، از . رو شد فرماندار شنگال منصوب کرد و اين امر با اعتراض شورای اداری شنگال روبه

اين موضوع خود به . توجھی شد  فرماندار اين منطقه به اراده مردم شنگال بیتعيينجا نشئت گرفته که چرا در  آن

   .زند حث مديريت و اداره شنگال دامن میدوقطبی شدن مب

به چاپ » لوکچو دمکراسیاوزگور«الھام احمد، رياست مشترک شورای سوريه دمکراتيك، طی مطلبی که در روزنامه 

ھا قادر  گويد آن ھا به عفرين و کرکوک پرداخته و می پيمانی ايران و ترکيه و پيوستگی حمالت آن رسيده است به ھم

  .نشينی کنند نخواھند بود کردھا را وادار به عقب

 شده در تعيينتر از مرزھای که ارتش ترکيه در گذشته به بھانه مبارزه با داعش بيست کيلوم الھام احمد، با يادآوری آن

اکنون نيز ترکيه با ادعای مبارزه با النصره  گويد ھم جرابلس گذشت و باب در سوريه را به تصرف خود درآورد می
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 امنيت خود دارد خاک تأمينترکيه تحت نام . کنند وارد ادلب شده اما مقامات ترک ھدف خود را تصرف عفرين بيان می

   .ندک کشوری ديگر را اشغال می

دھند و  پرچم ترکيه را به دست چند جوان در ادلب می. کنند که گويا پيروز شدەاند چنان وانمود می«: افزايد وی می

طور پنھانی اقليم کردستان را به  ايران و ترکيه که به. اند گويند مردم اين منطقه از ورود ارتش ما استقبال کرده می

چنين ھجوم به کرکوک با يکديگر به  در ورود نيروھای ترکيه به ادلب و ھمبرگزاری رفراندوم استقالل تشويق کردند 

  ». کردھا در عراق برای انجام اين مداخه بودندمسألهتوافق رسيدەاند و منتظر حاد شدن 

در ديرالزور برای سومين بار نيروھای سوريه . ايران در سوريه ھم مشغول اقداماتی مخرب است«: گويد الھام احمد می

ايران از طريق حشد شعبی . باران کردند ھای اين نيرو در برابر داعش، بمباران و توپ زمان با پيروزی اتيك را ھمدمکر

  ».ھا اجزای يک طرح مشترک ھستند اين. باران عفرين است ترکيه ھم از ادلب مشغول توپ. کند ما را تھديد می

يك در حالی بوده که اين نيرو با قبول ريسک بزرگ و گری عليه نيروھای سوريه دمکرات گويد توطئه الھام احمد می

  .را ساقط کند اھدای صدھا جان باخته موفق شد به تھديد جامعه بشری از سوی داعش پايان دھد و پايتخت آن

 نھادھای دمکراتيك در مناطق آزاد شده و پاسخ به نيازھای مردمی و ساماندھی تأسيسچنين به تالش برای  وی، ھم 

گويد جھان بايد ببيند که چه ھمتی برای برقراری يک دمکراسی پايدار در اين مناطق  اشاره کرده و میاوضاع خلق 

  .انجام شده است

جوی منطقه از روی اضطراب برای دشمنی با  رياست مشترک شورای سوريه دمکراتيك، که معتقد است نيروھای سلطه

توانند  کنند با خشونت می  که تصور میئیويد دوره نيروھاگ ھای دمکراتيك به يکديگر نزديک شدەاند می خودمديريتی

  .نشينی کنند ھمه مسائل را از پيش رو بردارند به سر آمده و نخواھند توانست کردھا را وادار به عقب

نيروھای حشد الشعبی که با ھمکاری ارتش عراق به اقليم کردستان حمله کرده بودند، در شھر خورماتو درصدد تجاوز 

  .اند ان و زنان اين شھر برآمدهبه دختر

يا حکومت عراق به پروژه شورای اداری شنگال گردن بگذارد و : ست از چه پيش روی شنگال است عبارت نظرم آن به

عنوان نيروھای دفاعی  ش به.ب.نشينی حشدالشعبی، ی زمان با عقب اين شورا به فعاليت خود مانند سابق ادامه دھد و ھم

يابی  که با ناديده گرفتن اين نيروھا و پروژه چاره رسميت شناخته شود و يا اين ھا به  ايزدیحزب آزادی و دمکراسی

ھا در شنگال، راه را بر بروز جنگی جديد در منطقه باز خواھند  دمکراتيک آنان و تداوم سياست انکار ھويت ايزدی

گال، بلکه به دولت مرکزی عراق و مردم منطقه ناپذيری را عالوه بر خلق شن ھای جبران ترديد گزينه دوم، زيان بی. کرد

  .تحميل خواھد کرد

   

ھای مردم کرد را غارت  ھای شيعه با حمايت حشد شعبی در شھر خورماتو، خانه شود ترکمن گفته می: گزارشگران

  شما در اين مورد چه اطالعاتی داريد؟. اند شان رانده ھا را از خانه و کاشانه اند و بسياری از آن کرده

  :بھرام رحمانی 

طوری که درباز محمد، وزير مھاجرت عراق،  اند به رو شده سابقه شيعيان روبه بلی، مردم کرد اين شھر با تھاجم بی

  .ندانست» امن«وضعيت طوز خورماتو را برای بازگشت کردھای گريخته از شھر به آن 

 کنترولنيروھای ترکمن غيرقابل . ه خارج شدکنترولوضعيت از «گفت که » روداو«درباز محمد به شبکه خبری 

. ھا البته نه جنگی بين کردھا و ترکمن. گيری و حتی تھديد جنگ داخلی وجود دارد ھستند، تا حدی که سطحی از انتقام

  ».گيری ھستند ھا وارد شده، االن در حال انتقام کنند در گذشته صدماتی به آن شماری از افراد که فکر می
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ھزار پناھنده کرد اھل  ٢٥ مھر از شھر کردنشين کالر بازديد کرد که ميزبان ٢٩-اکتبر  ٢١ وزير مھاجرت عراق شنبه

  .کردن مسکن موقت برای اين آوارگان جنگی است او گفت که در حال تالش برای فراھم. خورماتو است

ن اين شھر چندمليتی را اکثريت ساکنا. الدين قرار دارد شود، در استان صالح طوز خورماتو که خورماتو نيز خوانده می

  .کنند جا زندگی می ھای سنی نيز در آن ھای کرد، عرب و ترکمان دھند، اگرچه اقليت شيعيان ترکمان تشکيل می

 از درگيری ئیھا پيش از آن نيز گزارش. اکتبر از دست پيشمرگه خارج کردند ١٦  خورماتو راکنترولنيروھای عراقی 

به گفته پيشمرگه، گروه .با کردھا مخابره شده بود) بسيج مردمی( »شد الشعبیح«نظاميان شيعه موسوم به  بين شبه

  .نظامی شيعه ھفتاد خانواده کرد را از اين شھر بيرون رانده بود عصائب اھل الحق، يک گروه شبه

ان ب خانه در اين شھر سخن گفت و ديده ١٥٠ کشيدن  مبنی بر به آتشئیھا پس از آن سازمان ملل از دريافت گزارش

  .ھای دو طرف خبر داد تن ديگر در درگيری ٥١ حقوق بشر نيز از مرگ پنج غيرنظامی و مجروحيت

  .اعالم کردند  تن١٦٨٠٠٠ھای اخير را  ھای اقليم کردستان شمار آوارگان خشونت مقام

   

بانی نيز در اين شود که جمھوری اسالمی با نمايندگی قاسم سليمانی و ھمراھی خانواده جالل طال گفته می: گزارشگران

  جريان چه بوده است؟.اند واقعه دخيل بوده

  :بھرام رحمانی 

عنوان نمايند ه حکومت اسالمی و ھمه فرمانده سپاه قدس، قبل از  طوری که در باال اشاره شد قاسم سليمانی ھم به ھمان

در عين حال قبل از . کرده است و مذاکره مذاکرهپرسی و پس از آن در اقليم کردستان بوده و با سران اين اقليم  ھمه

سپاری آن حضور داشت به تھران آوردند  پرسی جالل طالبانی را که اخيرا فوت کرد و سليمانی ھم در مراسم خاک ھمه

چرا که در حزب او . اما جالل طالبانی در اين راه موفق نشد. پرسی به کار گيرند ھای خود را برای لغو ھمه تا ھمه تالش

ات مختلفی وجود دارد و خود وی نيز به دليل بيماری و قبل از آن به دليل رياست جمھوری عراق و ھا و گرايش جناح

  .دوری از کردستان، ديگر آن اتوريته سابق خود را در درون اتحاديه ميھنی از دست داده بود

کل عراق دارد و نگرانی پرسی برای استقالل اقليم کردستان، به دليل منافعی که در  حکومت اسالمی ايران، پس از ھمه

از خيزش مردم کردستان ايران، ھمواره نھان و آشکار اقليم کردستان را تھديد کرده و در اشغال کرکوک و شنگال ھم 

ھا زير نظر مستقيم قاسم سيلمانی فعاليت دارند و حتا به  نيروھای حشد شعبی نقش مستقيم و مھمی دارند که فرماندھان آن

وجه  ھيچ اين امری ست که به. سالح و آموزش نيز تحت حمايت سپاه پاسداران ايران قرار دارندلحاظ مادی و معنوی و 

  .پوشی نيست قابل پرده

برند و منافع مستقيم اقتصادی،  چنين ھم حکومت اسالمی ايران و ھم ترکيه، از نفت ارزان کرکوک سھم خود را می ھم

  .سياسی و نظامی در اين منطقه دارند

 نيروھای کرد در آمده بود، بيش از کنترولنشينی داعش تحت  خيز آن که در پی عقب کرکوک و حوزه نفتدر اين ميان 

ھای ديپلماتيک و فشارھای حکومت اسالمی  زمان با رايزنی ھم. ھر منطقه ديگری محل نزاع با دولت مرکزی عراق بود

  .يش گرفته استگريدر پ کار جنگی و نظامی ايران و ترکيه، دولت عراق در نھايت راه

طوری که روز چھارشنبه گذشته، ميزان نفت خام صادراتی جاری   منفی گذاشت بهتأثيراين رويداد بر صادرات نفت نيز 

بشکه در روز تنزل  ٢٢٥ ھزار بشکه ناگھان به ٦٠٠ در خط لوله نفت کردستان به بندر جيھان در ترکيه به ميزان

  .يافت
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 شھر استراتژيک کرکوک را در اختيار داشتند، با اشاره به حضور کنترولش نيروھای پيشمرگه که تا چند روز پي

پرسی در کردستان عراق، اتحاديه ميھنی کردستان عراق را به ھمکاری با  سردار سليمانی تا پيش از برگزاری ھمه

  .دانند ھا نيز مسعود بارزانی را در اين شکست مقصر می برخی ديگر از آن. کنند ايران و خيانت متھم می

ای در اين مورد زود  شايد ھنوز زمينه برای تحليل اين شکست و قضاوت در مورد نقش ھر يک از بازيگران منطقه

تاکنون از خودمختاری واقعی برخوردار بود و از حدود دو  ٢٠٠٣ باشد، اما يقينا بايد ديد چرا کردھای عراق که از سال

ترين  ترين و مھم ساعت بزرگ ٤٨  پرداخته، به ناگاه و در عرضسال پيش تا کنون به گسترش و تثبيت قلمرو خود

  .پايگاه خود يعنی کرکوک را از دست دادند

کردندبه نظرم بود که ارتش  در واقع اگر سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران و حشد شعبی در اين واقعه دخالت نمی

  .عراق توان حمله و تھاجم به اين مناطق را نداشت

  . رسمی فرماندھی کل پيشمرگان و وزرات پيشمرگه نيز به نام و حضور قاسم سليمانی، اشارە شدە استدر اطالعيه

 بدون درگيری شھرھای دوز، خورماتوو، شنگال، مخمور خانقين توسط نيروھای کنترولبا سقوط کرکوک و پس از آن 

اکنون مسئله اعالم استقالل کردستان به تعويق نشينی نيروھايبارزانی، ت شيعه عراقی و با ھماھنگی اتحاديه ميھنی و عقب

  .افتاده است

در واقع حکومت اسالمی ايران پس از آن که با فرستادن چندين باره سليمانی به اقليم کردستان عراق و آوردن جالل 

پرسی  هنظر کردن از برگزاری ھم ن اقليم کردستان را برای صرفمسؤوالھای ديگر نتوانست  طالبانی به تھران و تالش

انداختن جنگ روانی و حتی جنگ داخلی در اقليم کردستان به  ای ديگر و با ايجاد تنش و راه گونه متقاعد کند، کوشيد تا به

بنابراين، سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، از جمله با زھرچشم گرفتن از مردم کردستان ايران . اھداف خود برسد

راندن   کردستان، جشن و پايکوبی راه انداخته بودند در کنار ارتش عراق به عقبپرسی در اقليم زمان با ھمه که ھم

  .نيروھای پيشمرگه از کرکوک و شنگال، جنگيده است

   کرکوک را به دست گرفتند و به فاصله کوتاھی پرچمکنترولشد  چه که تصور می تر از آن نيروھای نظامی عراق، آسان

ھای  ھای تلويزيون کردستان عراق نيز گزارش شبکه. لتی و عمومی پائين کشيدنداقليم کردستان را از ھمه اماکن دو

  .متعددی از نيروھای پيشمرگه منتشر کردند که بيانگر نارضايتی آنان بود

اند، حاکمان اقليم کردستان را به  ھا، چند پيشمرگه که در چند کيلومتری کرکوک متوقف شده در يکی از اين گزارش

دھد و به او  ھا مسعود بارزانی را خطاب قرار می يکی از پيشمرگه. کنند ھا متھم می  »تن پيشمرگهفروخ«و » خيانت«

  ».شھدای پيشمرگه را ارزان فروخته است«گويد که  می

 نزديک -  پارتی-که به حزب دموکرات کردستان عراق » روودا«زمان با اين گزارش، مجريان شبکه تلويزيونی  ھم

 با قاسم -س متوفی حزب اتحاديه ميھنی کردستانئيالبانی، يکی از فرزندان جالل طالبانی راست، از ديدار بافل ط

گويند که فرزندان طالبانی با ايران و حکومت مرکزی عراق معامله  دھند و می سليمانی فرمانده سپاه قدس ايران خبر می

  .اند کرده

حزب گوران و جماعت اسالمی به دنبال پاسخی برای وگو با کارشناسان و اعضای  ھای کردی نيز در گفت ديگر رسانه

  .سقوط سريع و آسان کرکوک ھستند

گفت که دليل اصلی » ک ن ن«بيستون فايق از اعضای فراکسيون گوران در پارلمان عراق، به شبکه خبری کردی 

  ».فشل بودن دو حزب حاکم در اقليم کردستان است«سقوط سريع کرکوک 
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کومتی دو حزب اصلی در اقليم کردستان، شادی بسياری از ساکنان کرکوک پس از ورود فايق با انتقاد از شيوه ح

: گويد داند و می در اين منطقه می» نارضايتی مردم از شيوه مديريتی«نيروھای نظامی عراق و حشد شعبی را نشانه 

  ».روز ناخوشی برای پيشمرگه بود«

ھر دو حزب «سو با بيستون فائق معتقد است که  ان، ھمکامران بابازاده از اعضای حزب اتحاد اسالمی کردست

  ».ھايشان را سست کردند اند، شانه مسؤول

پرسی و اطالعيه درباره آمادگی دفاع از کرکوک، مشخص است که  بعد از اين ھمه تبليغات برای ھمه«: گويد او می

  ».اند دروغ گفته

حل را در  خواند و راه می» فايده  بی« عراق به يکديگر را بابازاده، حمله دو حزب اتحايه ميھنی و دموکرات کردستان

  .داند می» مذاکره با دولت مرکزی عراق«و » وگوی ھمه احزاب با يکديگر گفت«

جنگی از فرماندھان ارشد  ھا از کرکوک، الھور شيخ نشينی پيشمرگه چنين به فاصله کوتاھی پس از انتشار خبر عقب ھم 

  ».کرکوک را به نيروھای حشد شعبی تحويل داده است«دانست که » کار خيانت«انی را اتحاديه ميھنی، مسعود بارز

نشينی  عقب«ھا با دستور بارزانی  بلکه پيشمرگه» نشينی نداده دستور عقب«پيشمرگه  ٧٠ او گفت که به نيروھای لشگر

  ».اند کرده

او . اند دستان در کرکوک حضور نداشتهيک از نيروھای نظامی وابسته به حزب دموکرات کر جنگی، گفت که ھيچ شيخ

  .گيری کند س اقليم کردستان، خواست که تا دير نشده از مقام خود کنارهئيچنين از مسعود بارزانی، ر ھم

برخی از منابع نزديک به حزب اتحاديه ميھنی نيز به نقل از منابع آگاه و بدون افشاء نام، ھدف از درگيری نظامی در 

  .اين استان از دست اين حزب عنوان کردندکرکوک را خارج کردن 

تصاويری از ديدار قاسم سليمانی با خانواده طالبانی و  »٢٤ کردستان«و » روداو«ھای خبری  از سوی ديگر شبکه

  .توافق پنھانی اتحاديه ميھنی با بغداد و نيروھای نظامی تحت فرمان ايران در عراق خبر دادند

رات کردستان عراق نيز با حضور در استوديو شبکه تلويزيونی روداو، عدم يکی از فرماندھان نظامی حزب دموک

ھا در مقابل حمالت حشد شعبی  دانست و گفت که پيشمرگه» دروغ«ھای اين حزب در کرکوک را  حضور پيشمرگه

  .اند غافلگير شده

وشته مسعود حيدر عضو ، متن ن»خندان« مھر شبکه خبری ٢٤ - اکتبر  ١٦ ھا شامگاه دوشنبه در ادامه ھمين کشمکش

فراکسيون گوران در پارلمان عراق را منتشر کرد که از ديدار و توافق بافل طالبانی و ھادی عامری فرمانده حشد شعبی 

  .خبر داده بود

ای داشت، اين توافق با ميانجيگری فرمانده سپاه قدس  ھای اجتماعی نيز بازتاب گسترده بر اساس اين نوشته که در شبکه

  .ورت گرفته استايران ص

اکتبر نيز مشخص نشده است، طالبانی در مقابل عقب  ١٧ شنبه بر اساس اين توافق که درستی و نادرستی آن تا بامداد سه

ھای دولتی و عمومی در  کشيدن نيروھای نظامی که برای دفاع از کرکوک سازمان يافته بودند و واگذاری اداره

  .مت خودمختار در سليمانيه، حلبچه و کرکوک به دست خواھد آوردکرکوک، حمايت بغداد را برای تشکيل حکو

 کرکوک توسط دولت کنترولگر سياسی نزديک به دولت بغداد نيز  در ارتباط با ھمين موضوع، ھشام ھاشمی تحليل

  .دانست» توافق طالبانی و محمود عامری«مرکزی عراق را نتيجه 

استان کرکوک تحت حاکميت «:  امنيتی عراق گزارش کرد- ل سياسی گر مسائ شبکه خبری روداو به نقل از اين تحليل

  ».دولت و مرکز آن نيز تحت اداره مشترک قرار گرفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢١

وگو ميان ھادی  ، گفتامريکاچراغ سبز « بدون درگيری و با مسألهتر گفته است که اين  او بدون بيان جزئيات بيش

  .انجام شده است» عامری و پافل طالبانی

  . ديدار و توافق فرمانده حشدالعشبی و فرزند طالبانی با دخالت قاسم سليمانی ممکن شده استگفته ھاشمی به

ناظم «ن را يا  ؛»رفتيمانی را پذين كرد، طرح سلمسؤوال« : ھنی در تھران، گفته استيه مينده اتحاديچنين نما ھم

گری سردار  انجیياو درباره م.. گفته است» وزيانصاف ن«ھنی کردستان عراق در تھران، به يه مينده اتحادي، نما»دباغ

ن کرد مسؤوالن طرح از سوی يا«: م کردستان از عراق گفتهي اقلئیمانی و توافق بر سر خاتمه طرح جدايقاسم سل

» س بوکيف«م کردستان، در صفحه يندگان پارلمان اقليکی از نماي، »دريمسعود ح«شنبه،  روز سه» .رفته شده استيپذ

مانی، ير عراق و وساطت قاسم سليدر العبادی، نخست وزيپرسی، با نظارت ح  برگزاری ھمهپس از«: خود نوشت

ل طالبانی، از يان ھادی العامری، از فرماندھان حشد الشعبی و بافيای م ماده ٩ران، توافقی يفرمانده سپاه قدس ا

ن يدر ا» .پرسی لغو شد  ھمهمسأله ھنی کردستان، به وجود آمد که به موجب آن تا زمان نامشخصيه ميفرماندھان اتحاد

مرکز اداری در  ١٧ روھای عراقی به مناطق مورد مناقشه بازخواھند گشت وين توافق نيبراساس ا«: گزارش آمده است

د به دولت فدرال عراق داده شوند و اگر يکند، با ھا را اداره می آن ٢٠١٤ م کردستان از سالياستان کرکوک که دولت اقل

مرکز  ٢٨گر خواھد شد و درمجموع يمرکز د١١ ل ندھد، دولت فدرال خواھانين مراکز را تحويدستان ام کريدولت اقل

طره و اداره مشترک خواھد بود و يمرکز شھر کرکوک تحت س«: ن آمده استيچن ھم» .اداری خواھند شد

ت شش ماه ادامه ين وضعيگر را بغداد اداره خواھد کرد و ايمنطقه د ٢٥ التيمنطقه آن را اداره و تشک ١٥ کردھا

ھای نفتی  دانيوان، فرودگاه و ميعنی اردوگاه کيک کرکوک ين دولت فدرال عراق، اماکن استراتژيچن ھم. خواھد داشت

د يگر دولت فدرال عراق باي دئیاز سو. المللی باز خواھند شد نيه برای پروازھای بيمانيکند و فرودگاه سل را اداره می

ه را پرداخت کند و طبق يماني سلیشمرگه در مرزھاي پیروھاين حقوق ني و کرکوک و ھمچنهيمانيحقوق کارمندان سل

  ». شودتعيينل و برای آن دولت يد تشکي کرکوک با-هيماني سل-م حلبچه يل طالبانی اقليخواسته باف

ی بر حفظ وحدت ماني قاسم سلتأکيد«: م کردستان عراق، گفته استي اقلمسألهمانی در حل يدباغ درباره نقش قاسم سل

 که از سوی ئیھا امين موضوع با توجه به پينظر ا به. حل در چارچوب قانون اساسی عراق بوده است جاد راهيعراق و ا

م ياسی حزب دموکرات اقلير دفتر سيرانی، دبيرفته شده است؛ مگر آقای فاضل مين کردی صادر شده، پذمسؤوال

ام، وقتی کسی از رھبری  کنم که عراقی  من عراقی ھستم و افتخار میای نگفته است شب در مصاحبهيکردستان عراق، د

مانی در چارچوب دستورات رھبری و يدر کل آقای سل«: دھد او ادامه می» ای دارد؟ د چه معنیين را بگويکرد ا

به ران ين جمھوری اسالمی امسؤوالکی از يعنوان  شان از روز اول بهيکند؛ ا ران برخورد میي ایجمھوری اسالم

عنوان جمھوری اسالمی  ست و گفت ما بهيپرسی به منفعت کرد ن ه کرد که انجام دادن ھمهيرھبری کرد ابالغ و توج

  ».ميبان باشيحل مناسب پشت جاد راهيم در چارچوب قانون اساسی عراقی و حفظ وحدت عراق، برای ايران آمادگی داريا

از سفر فرمانده » نفويس ايسوئ«گاه خبری يستان عراق سفر کرد؛ پام کرديبه اقل» مانیيقاسم سل«ست و دوم مھر، يشنبه ب

سردار قاسم «: ک منبع کرد گزارش داديگاه خبری به نقل از ين پايا. ران به کردستان عراق خبر داديسپاه قدس ا

لت مرکزی ان مقامات کرد و دويوگو درباره بحران به وجودآمده م ران، به منظور گفتيمانی، فرمانده سپاه قدس ايسل

رھبران کرد «: ديگو می» سنايا«حاال دباغ به » .پرسی استقالل وارد کردستان عراق شده است عراق بعد از اجرای ھمه

» .ن دو طرف را حل کننديل و بغداد مسائل و مشکالت به وجودآمده بين اربيق مذاکره بين آمادگی را دارند که از طريا

چ يپرسی در سوم مھر ھشدار داده بودند؛ ولی او به ھ  عواقب برگزاری ھمهھمه کشورھای منطقه به بارزانی درباره

کی از مناطق مورد منازعه، يل و بغداد بر سر کرکوک، يان اربيحاال بعد از تنش م. ھا گوش نکرد هيکدام از توص
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فشارھا بر مسعود ش يناظم دباغ، درباره انتشار برخی از خبرھا مبنی بر افزا. تر شده است شيفشارھا به بارزانی ب

: ل و بغداد، گفتين اربين تحوالت درباره انجام مذاکرات بين آخريچن م کردستان و ھمياست اقليبارزانی برای استعفا از ر

که برخی از اقوام کرد در آن منطقه  نيدر ھمان موقع که بحث برگزاری رفراندوم در کردستان مطرح بود، با وجود ا«

ن موضوع داشتند و يم بر ايبا برگزاری رفراندوم موافق نبودند، آقای بارزانی تصمه ين کشورھای ھمسايچن و ھم

  ».نه گوش ندادندين زميھا در ا ح و مشورتيانه به برخی از نصاتأسفم

ھای کرد موافقت کردند به  شمرگهيروھای دولت مرکزی عراق و پين«: ر در کرکوک ھم افزوديدباغ درباره تحوالت اخ

  ».ه دو طرف درباره مناطق تحت نفوذشان توافق کرده بودند، بازگردند ک١٤٠ط ماده يشرا

: ک رسانه عربی گفتيوگو با  ن اداره اطالعات نظامی عراق، در گفتيشيس پئي، ر»ق سامرائیيوف«زمان  ھم

ی گر انجیيم. رانی شھرھا را گرفتيختن خون ھزاران نفر و ويه و بغداد جلوی ريمانيان سليران ميگری ا انجیيم«

روھای مسلح عراق به يگر ني الحشدالشعبی از دئی جدامسأله«: او گفت. ھای بارزانی را شکست داد ران برنامهيا

  ».وستيخاطرات پ

ھنی کردستان يه مين اتحاديشيکی از فرماندھان پيس ائتالف برای دموکراسی و عدالت عراق و ئي، ر»برھم صالح«

م کردستان يھای فراوانی به اقل ران کمکيد، ايانی که داعش به مرزھا رسزم«: گفته است» نياديشبکه الم«عراق ھم به 

  ».ازمند بازنگری استيپرسی ن  ھمهمسألهستند و يل راضی نيم کردستان از نظام حاکم در اربيمردم اقل. عراق کرد

به . م خبر دادين اقلي ااستيق در اقدامات برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ريم کردستان از تعليدر چنين شرايطی، اقل

م کردستان اعالم کرد اقدامات برای برگزاری انتخابات پارلمانی و يون برگزاری انتخابات اقليسين، کمياديگزارش الم

  .ق درآورده استي برگزار شود، به حالت تعلیالدی آتيل ماه ميم کردستان را که قرار بود در اواياست اقلير

م در ين اقلياست ايم کردستان عراق، اعالم کرده بود انتخابات پارلمانی و ريس اقلئي، مشاور ر»کفاح محمود سنجار«

ھنی کردستان عراق در تھران يه مينده اتحاديکه نما نيگر ايخبر د. زمان برگزار خواھد شد موعد مقرر خود به طور ھم

د موضوع خاصی ير کل جديدرباره انتخاب دب«: د آن گفتير کل جدين حزب و انتخاب دبيت اين وضعيدرباره آخر

ارات را بر عھده ير کل، معاون اول تمام اختيا استعفای دبيه در صورت فوت يمطرح نشده است و طبق قانون اتحاد

  ».د انتخاب شودير کل جديجا که اطالع دارم دو ماه زمان وجود دارد که دب رد و تاآنيگ می

 فرانسه، يک مقام بلندپايه در حزب اتحاديه ميھنی کردستان  آوريل خبرگزاری١١شنبه  به گزارش روز سه چنين بنا ھم

س اقليم در ئيبارزانی اوايل ھفته طی سفری به اقليم کردستان، با مسعود بارزانی ر«: که خواست نامش فاش نشود، گفت

الل کردستان ديدار کرد و سپس به سليمانه رفت و با رھبران اتحاديه ميھنی از جمله کوسرت رسول معاون اول ج

  ».طالبانی ديدار کرد

چنين با ھيرو ابراھيم ھمسر جالل طالبانی و عضو دفتر سياسی اتحاديه ميھنی،  بنا بر اين گزارش، قاسم سليمانی ھم

  .س جمھوری پيشين عراق، مالقات کردئيچنين با جالل طالبانی ر او ھم. وگو کرد ديدار و گفت

ھای اقليم  خواست نظر مقام سليمانی در اين سفر می«:باره گفت  اين محلی که خواسته نامش فاش نشود ھم درمسؤوليک 

  ».ھای رسمی کرکوک جويا شود پرسی و برافراشتن پرچم کردستان بر ساختمان را درباره برگزار ھمه

ولت ھای منجر به تنش ميان اقليم کردستان و د ايران خواھان آن است که اقدام«:يگ منبع بلندپايه در اتحاديه ميھنی گفت

 ھمراھش از رھبران کرد خواستند با دولت عراق مذاکره ھيأتسليمانی و «: او افزود».مرکزی عراق، صورت نگيرد

  ».کنند
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کم سه  اند، قاسم سليمانی دست ھای رويترز و آسوشيتدپرس منتشر کرده  که خبرگزاریئیھا چنين بر اساس گزارش ھم 

ھا شديدا ھشدار داد يا از شھر کرکوک خارج  سليمانيه ديدار کرد و به آنبار با رھبران اتحاديه ميھنی کردستان در شھر 

  .که پشتيبانی تھران را از دست خواھند داد شوند و يا اين

وزير عراق، مبنی بر پيشروی  گزارش رويترز، آخرين سفر وی يک روز قبل از فرمان حيدر العبادی، نخست به

  .سمت کرکوک صورت گرفت بی بهنظاميان شيعه حشدالشع نيروھای عراقی و شبه

 جناح رقيب حزب -گونه که اين خبرگزاری گزارش داده است، فرمانده نيروی قدس سپاه به رھبران اتحاديه ميھنی آن

 گفته است نيروھای پيشمرگ قادر به مقابله با ارتش عراق نيستند که -دموکراتيک کردستان به رھبری مسعود بارزانی

  .رکيه را به ھمراه داردپشتيبانی غرب، ايران و ت

از سوی صدام حسين  ١٩٩١ افزايد که قاسم سليمانی در ديدارھای خود سرکوب شديد شورشيان کرد در سال رويترز می

  .گذاران کرد يادآور شده است را به قانون

ن شانس آخر به برای داد... ديدار سليمانی«: يکی از نمايندگان اتحاديه ميھنی در پارلمان اقليم کردستان، گفته است

  ».گيران بود تا اشتباه وحشتناکی را مرتکب نشوند تصميم

ھای اتحاديه ميھنی، گفته که اين نظامی بلندپايه ايرانی در ديدارش با رھبران کرد تنھا به  خانم عالء طالبانی، از مقام

: گفته است» الحدث«ن زبا وی به تلويزيون عرب.خوانده است، اکتفاء کرده است» عاقالنه«چه که وی توصيه  آن

رو بھتر است  که کرکوک بايد بر اساس مقررات و قانون اساسی بازگردانده شود، از اين... سيلمانی به ما توصيه کرد«

  ». را درک کنيممسألهاين 

ا دخالت سپاه در اقليم کردستان ر ای، ھای حکومت اسالمی ايران، از جمله علی اکبر واليتی، مشاور سيدعلی خامنه مقام

ديديم که تقريبا ... سپاه ھيچ نقشی در عمليات کرکوک ندارد و « :، گفته بود١٣٩٦مھرماه  ٢٥ او روز .اند تکذيب کرده

بدون درگيری آن منطقه در اختيار دولت بغداد قرار گرفت و آقای بارزانی بايد قبول کند که اشتباه کرده و به آن اعتراف 

  ».کند و درصدد جبران آن برآيد

س جمھوری اسالمی، که نام او فاش نشده نوشته است که ئي از قول يک مقام ايرانی نزديک به حسن روحانی، ررويترز

 کنترولپرسی استقالل، موجب اين نگرانی در تھران شد که بغداد برای ھميشه  اقدام رھبران کرد برای برگزاری ھمه

چنين نگران است اوضاع مناطق کردنشين  ران، ھمتھ.ھای نفتی مورد مناقشه در اطراف کرکوک را از دست بدھد چاه

  .ايران است

توان محکم و قاطع گفت که آيا سقوط زودھنگام کرکوک پيامد  با وجود ھمه اين اخبار و گزارشات ياد شده، ھنوز نمی 

ده است يا بو» خيانت به کردستان«ھای نزديک به حکومت اقليم کردستان  توافق طالبانی با بغداد و يا به روايت رسانه

  .چه که روشن شده حکومت اقليم کردستان کرکوک و نفت آن را از دست داده است اما آن. نه

زمان با برقراری مقررات محدوديت آمد و شد و حضور پرتعداد نيروھای نظامی، استاندار موقت و فرمانده نيروھای  ھم

  .ھايشان بازگردند ه خانهاند که ب اند، خواسته نظامی کرکوک از مردمی که از شھر خارج شده

گروھی از . کنند  میتأکيدگيری کرکوک  چنان بر ادامه درگيری و بازپس ھای خبری اقليم، ھم در مقابل برخی از شبکه

باش نظامی  نيروھای پيشمرگه نيز در نزديکی کرکوک حضور دارند و ديگر مناطق اقليم کردستان نيز در حالت آماده

  .قرار دارد

   

   و اسرائيل و عربستان در اين تحوالت چگونه است؟امريکا مانند ئیقش و جايگاه کشورھان: گزارشگران
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  :بھرام رحمانی 

 سياست خارجی دونالد  ، قبال گفته بود که در سايه )KRG(س حکومت اقليم کردستانئيعنوان ر خود مسعود بارزانی، به

  کند که عالوه بر ترامپ، بسياری از مقامات بلندپايه دھد و اظھار اميدواری می را می»  بزرگتغييريک «ترامپ نويد 

  .در دولت ترامپ، دوستان وی ھستند و در نتيجه شناخت خوبی از کردستان عراق دارند

صراحت  ای که واشنگتن پست در نشست مجمع جھانی اقتصاد در داووس با وی داشت به مسعود بارزانی، در مصاحبه

اين نه . رسميت شناخته شود عنوان يک دولت ملی به است که کردستانی مستقل بهزمان آن فرا رسيده «اعالم کرد که 

يک رويا و يا شايعه، بلکه واقعيتی است که تحقق خواھد يافت و ما برای تحقق چنين امری ھر کاری که الزم باشد انجام 

  ».آميز و عاری از خشونت است اما اين ھدف صلح. دھيم می

کشور مستقل «دنبال آن بود که نامش برای ھميشه با  پرسی استقالل به ز برگزاری ھمه، بارزانی تا پيش ائیاز سو

ھای ھمسايه و غرب ايستاد تا رويای  که در مقابل فشار بغداد و ديگر دولت» رھبری شجاع«باقی بماند، » کردستان

 امريکاايت عربستان سعودی و او که با ھمين رويا و اميدوار به حم .را عينيت ببخشد» دولت مستقل کردستان«ديرين 

قرار » شکست« نظامی احتمالی پيشنھادھای بغداد و احزاب اقليم کردستان را نپذيرفت، حال اما در موقعيت  در درگيری

 که ئیھا نه تنھا از نگاه دولت مرکزی عراق که با نيروی نظامی کرکوک را تصرف کرده، بلکه در ميان پيشمرگه. دارد

ھای حکومت اقليم  خوانند و سقوط کرکوک را نتيجه سياست می» گو دروغ«و » خائن«لويزيون او را  ت در مقابل دوربين

ھای پارلمانی و رياست اقليم مانند سابق با رقبايش سرشاخ خواھد  با اين وضع، آيا باز ھم او در اقليم و رقابت .دانند می

  گيری خواھد کرد؟ شد و يا از پست خود، کناره

خواھند که به نفع اقليم در   میامريکا و اياالت متحده ئیھای اروپا ھای اقليم کردستان از دولت مقامبرخی از  اکنون

درخواستی که با اعالم رسمی عدم دخالت در درگيری نظامی به نفع ھيچ يک از طرفين . درگيری کرکوک دخالت کنند

  .نتيجه مانده است وگو بی و دعوت بغداد و اربيل به گفت

ھای قدرت  بارزانی تا پيش از اين اھرم«: گويد ی، کارشناس خاورميانه در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن میدنيس ناتال

  ».اندکی داشت، اما اکنون ديگر ھيچ اھرمی ندارد

ای از  تر نيروھای پيشمرگه در کرکوک متعلق به شاخه نويسد که بيش نيويورک تايمز؛ در مورد پيشمرگان کرد می

ھا بودند که در برابر پيشروی نيروھای ارتش عراق مقاومت نکرده و  در واقع ھمان. زانی بودندکردھای مخالف بار

روز جمعه گذشته، وقتی که نخستين سربازان پيشمرگه در دو محله جنوبی کرکوک در برابر . ھا دادند جای خود را به آن

بی بودند که پرچم خود را بر جای پرچم اقليم نظامی شيعه حشدالشع نيروھای ارتش عراق تسليم شدند، اين نيروھای شبه

  .کردستان برافراشتند

ھر دو نيروی نظامی اصلی درگير در نبرد اين ھفته کرکوک، يعنی ارتش عراق و نيروھای پيشمرگه، از سوی نظاميان 

تحده به دولت اياالت م«: گويد  میامريکاخواه  جان مک کين، سناتور جمھوری. اند  آموزش ديدهامريکائیو مستشاران 

 امنيت خودش در براب تھديدات خارجی داده، نه برای تأمينعراق تجھيزات و آموزش نظامی برای مبارزه با داعش و 

  ». بوده استامريکا که برای مدت طوالنی متحد ئیھا حمله به يکی از دولت

 دولت عراق در مبارزه با داعش  وامريکااکنون بايد ديد آينده نيروھای پيشمرگه که برای مدت سه سال متحد اصلی 

  .اند، به کجا خواھد انجاميد بوده و اغلب حتی از ارتش عراق نيز موثرتر عمل کرده
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 از حمايت روسيه از اقليم ئیھا چرا که اکنون نشانه. انگيز است در اين ميان، موضع روسيه حيرت: گزارشگران

  ظر شما در اين مورد چيست؟ن. شود برای مثال قرارداد نفتی جديد کردستان ديده می

  :بھرام رحمانی 

چرا که حکومت روسيه رابطه بسيار نزديکی با حکومت اسالمی ايران ھم به . انگيز است نظرم من ھم کمی حيرت به

لحاظ اقتصادی، نظامی، سياسی و ھم در اين شش سال جنگ داخلی سوريه، به شدت از حکومت بشار اسد حمايت 

 را در داخل ايران، به روسيه واگذار کرده تا از آن جا ھواپيماھای ئیھا المی ايران، پايگاهحتی حکومت اس. اند کرده

  .جنگی روسيه در جھت حمله به داعش در سوريه، استفاده کنند

اما اکنون در بحران داخلی اقليم کردستان و حکومت مرکزی عراق، عمال روسيه و حکومت اسالمی ايران در مقابل ھم 

  .ندا قرار گرفته

ھای خارجی ھشدار داد که از امضای قراردادھای نفتی با اقليم کردستان  وزارت نفت عراق به شرکت در حالی که 

روسيه از امضای يک قرارداد نفتی ميليونی با دولت » نفت روس«يک روز پيش از اين، شرکت دولتی . پرھيز کنند

  .محلی کردستان خبر داده بود

ھای  برخی شرکت«ای اقدام  مھر، با صدور بيانيه ٢٧  -اکتبر  ١٩ شنبه  عراق، روز پنججبار علی اللعيبی، وزير نفت

در امضای قراردادھای نفتی در اين کشور را بدون اطالع دولت مرکزی و وزارت نفت عراق، » خارجی

  .در امور داخلی کشورش خواند» دخالت آشکار«و » نهمسؤوالغير«

ھای نفتی و گازی اين کشور  نامه در حوزه قانونی برای امضای قرارداد و توافق کرد که اختيار تأکيدوزير نفت عراق 

 برای ئیھا و قراردادھا اللعيبی ھشدار داد که چنين توافق. تنھا در انحصار دولت مرکزی و وزارتخانه تحت امر اوست

  .لی برای بغداد محفوظ خواھد بودالمل بوده و حق اقدامات حقوقی داخلی و بين» آور غيرقانونی و غيرالزام«دولت فدرال 

گيری مناقشه ميان دولت مرکزی و دولت محلی کردستان بر سر  روسيه، با وجود اوج» نفت روس«شرکت دولتی  

اين . ، اعالم کرد که يک قرارداد ھنگفت نفتی را با دولت محلی اقليم کردستان امضاء کرده است»پرسی استقالل ھمه«

  .بلوک نفتی اين منطقه بسته شده است ٥ ليد درقرارداد بر سر اکتشاف و تو

گاه يد مشترك پنج پايو دولت خودمختار كردستان عراق اسنادى را جھت اجراى قراردادھاى مربوط به تول» روس نفت«

 درصد، ٨٠» روس نفت«، سھم شركت »كياسپوتن«به گزارش حبرگزاری رسمی روسيه . نفتى رابه امضاء رساندند

 است كه در پروژه دالرون يلي م١١٠ون تا يلي م٤٠ھا  گاهيك از پايات اكتشاف براى ھر يپروژه عملنه براى يزان ھزيم

. د نفت جبران خواھد شدينه از بخش تولين ھزي ادالرون يلي م٢٠٠ خواھد بود كه دالرون يلي م٤٠٠ھاى سخت بالغ بر 

ن المللى شركتھاى نفتى و يد ھمانند قراردادھاى بين قرارداد اشتراك توليه ايتمام بندھاى اصلى و پا الزم به ذكر است 

  .باشديگازى م

بلوک نفتی  ٥ طبق برآوردھا، از اين. ميالدی آغاز شود ٢٠١٨ قرار است توليد آزمايشی نفت در اين مناطق سال

ف ھای مراحل مختل ھزينه» نفت روس«طبق اين قرارداد دوجانبه، . ميليون بشکه نفت استخراج خواھد شد٦٧٠ حدود

  . تقبل خواھد کرددالرميليون  ٤٠٠ھا را بالغ بر پروژه

ھای خود را از راه   از ھزينهدالرميليون  ٢٠٠ شود که اين شرکت دولتی روسی بتواند بينی می به گزارش رويترز، پيش

ری، ھای ديگ بر سر پروژه» نفت روس«طبق ھمين گزارش، اقليم کردستان عراق و . فروش نفت اين منطقه دريافت کند

  .اند ميالدی، به توافق رسيده ٢٠١٢ ھای نفتی در سال از جمله تکميل توسعه ميدان
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از » نفت روس«ن مسؤوالحدود يک ماه پيش نيز . سابقه نيست البته معامالت نفتی و گازی روسيه با اقليم کردستان بی 

ی از منطقه کردستان عراق به سمت ای جھت انتقال گاز طبيع ھای گسترده خود با اقليم برای ساخت خط لوله ھمکاری

تواند به يکی از  ھمان زمان اعالم شده بود که با احداث اين خط لوله، کردستان عراق می. ترکيه و اروپا خبر داده بودند

  .ترين صادرکنندگان گاز به ترکيه و اروپا بدل شود بزرگ

. شور، اقدام به صدور نفت کرده استو مستقل از دولت مرکزی اين ک ٢٠١٤ دولت محلی کردستان عراق از سال

نيز در سال جاری به جمع خريداران نفت کردستان عراق پيوسته است؛ معامالتی که برای » نفت روس«شرکت روسی 

  . درآمد ارزی داشته و دارددالردولت خودمختار کردستان عراق صدھا ميليون 

گذاری در کردستان عراق خبر  نه فعاليت و سرمايهاز تصميم خود برای گسترش دام» نفت روس«عالوه بر اين، شرکت 

.  ھزينه احداث خط لوله انتقال گاز به ترکيه و اروپا را تقبل کندتأميناين شرکت ابراز تمايل کرده بود که . داده بود

  . تخمين زده شده استدالرھزينه اين پروژه بالغ بر يک ميليارد 

موضع نگرفت و از » پرسی استقالل ھمه«ليم کردستان بر سر روسيه در جريان مناقشه دولت مرکزی عراق و اق

  .اربيل سکوت مسکو را به رضايت تعبير کرده است. مخالفت يا موافقت آشکار رسمی با آن پرھيز کرد

ی مورد حمايت ايران به کرکوک، اعالم کرد  نظاميان شيعه وزارت نفت عراق دو روز پيش، در پی ورود ارتش و شبه

  .ھای نفتی اين شھر را در دست گرفته است م ميدان تماکنترولکه 

وگو با شبکه  شنبه با استناد به اظھارات يکی از فرماندھان نيروی پيشمرگه در گفت اما خبرگزاری رويترز روز پنج

از اربيل، گزارش داد که کردھا ھنوز ميدان نفتی خورمله واقع در شمال غربی کرکوک را در » روداو«تلويزيونی 

  . خود دارندکنترول

   

  نظر شما چيست؟. تا چندی پيش روابط آنکارا و اربيل به شدت دوستانه بود: گزارشگران

  :بھرام رحمانی 

، در کاخ مابين ١٣٩٥مسعود بارزانی و رجب طيب اردوغان در اسفند ماه  .بلی روابط طرفين بسيار گرم و دوستانه بود

ک در شمال .ک.ين مذاکره، آخرين وضعيت موصل و تلعفر، حضور پدر ا. شھر استانبول ديدار و مذاکره کرده بودند

  .عراق و آخرين وضعيت جنگ داخلی در سوريه را مورد بررسی قرار داده بودند

در جريان سفر بارزانی به ترکيه، برای نخستين بار، پرچم کردستان عراق در کنار پرچم ترکيه و عراق در محل 

  .ھای ترکيه شد ھای منفی در رسانه ز درآمد که اين امر موجب واکنشاستقبال رسمی از بارزانی به اھتزا

او . ای به اين کشور سفر کرد ، ھفته جاری برای ديدار با مقامات ترکيه١٣٩٥ اسفند ٨شنبه  مسعود بارزانی، روز يک 

ابل تامل اين نکته ق.  کردمذاکرهس جمھوری اين کشور ديدار و ئير» رجب طيب اردوغان«پس از ورود به ترکيه با 

ای از وی استقبال  سابقه استانبول به صورت بی» آتاتورک«ای پس از ورود بارزانی در فرودگاه  است که مقامات ترکيه

ھای منتشر شده، حاکی از آن ھستند که در استقبال از بارزانی در فرودگاه استانبول، برای اولين  گزارش .به عمل آوردند

سابقه مقامات  اين استقبال بی. ھای عراق و ترکيه به اھتزاز درآمدند ستان در کنار پرچمبار پرچم منتسب به اقليم کرد

ھای اخير   حاکی از تعميق روابط ميان آنکارا و اربيل طی ماهئیس اقليم کردستان عراق، خود به تنھائيدولت ترکيه از ر

  .بوده است

واقع در » بعشيقه«غيرقانونی نيروھای نظامی خود به منطقه در آن تاريخ، دولت ترکيه به دليل اختالفات ناشی از اعزام 

دانست که تقويت  آنکارا به خوبی می. شھر موصل، به شدت در پی تحکيم روابط با اقليم کردستان عراق برآمده بود
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 در از ھمين روی، دولت ترکيه. وجه به مذاق مقامات دولت مرکزی بغداد خوش نخواھد آمد روابط آن با اربيل به ھيچ

عنوان اھرم فشاری بر دولت مرکزی بغداد با ھدف وادار کردن آن  صدد است تا از روابط مستحکم با اقليم کردستان به

اردوغان به دنبال آن بود تا اين پيام را به . برداری کند طلبانه آنکارا، بھره به گردن نھادن به برخی مطالبات توسعه

ای جز نزديکی بيش از  ھای ترکيه، نتيجه ھا در مقابل خواسته ستادگی آنمقامات دولت عراق بفرستد که در صورت اي

   .ای که بغداد به شدت به آن معترض بود مسألهپيش آنکارا به اقليم کردستان نخواھد داشت؛ 

ای  ھای ديپلماتيک خواستار خروج فوری متجاوزان ترکيه اين در حالی است که مقامات عراقی بارھا از طريق کانال

با اين وجود، دولت . ورزد چنان بر لزوم تحقق آن اصرار می ای که تا به امروز نيز ادامه دارد و بغداد ھم ؛ مطالبهشدند

گاه زمان معينی را برای  چنان بر قانونی بودن اقدام خود در نقض حاکميت ملی عراق، اصرار دارد و ھيچ ترکيه ھم

  . نکرده استتعيينعقب کشيدن نيروھايش از موصل 

ديکی بيش از پيش آنکارا به اربيل، جنبه اقتصادی نيز داشت و فروش نفت ارزان توسط بارزانی برای ترکيه بسيار نز

  .جذاب بود

ھای رجب طيب اردوغان  در شھر سنجار عراق، از جمله ديگر نگرانی» ک.ک.پ«افزون بر اين، حضور گريالھای 

ک از شھر سنجار، .ک.لت خود برای بيرون راندن پھای دو اردوغان تاکنون از تمامی ظرفيت. شد محسوب می

کارھای  ک و راه.ک.بدون شک بحث و تبادل نظر پيرامون چگونگی مقابله با کردھای پ. برداری کرده است بھره

س اقليم ئيی مقامات ترکيه با مسعود بارزانی، رمذاکرھترين محورھای  ھا از سنجار، يکی از اصلی بيرون راندن آن

  .ريان سفر وی به آنکارا بوده استکردستان در ج

به گزارش  .ھای بارزانی و اردوغان، فعال پايان يافته و جای خود را به تھديد داده است ھا و قلوه گرفتن اما اين دل دادن 

گفت، اظھار داشت که توقف   سپتامبر در کنفرانسی خبری در آنکارا سخن می٢٦شنبه  ھا، اردوغان که سه خبرگزاری

  .شود» خيانت«پرسی، مرتکب  زانی با برگزاری ھمهنداشت بار

ھنگامی که «: دانند چگونه کشور تشکيل دھند، افزود که کردھای عراق نمی س جمھوری ترکيه، با ادعای اينئير

ھنگامی که ترکيه «: او ادامه داد» .ھا از گرسنگی رنج خواھند کشيد ھا از رفتن به شمال عراق منع شوند، آن محموله

تا کنون با وجود مخالفت دولت عراق، صادرات نفت اقليم » .ت را متوقف کند، ھمه چيز پايان خواھد پذيرفتخريد نف

  .کردستان از راه ترکيه صورت گرفته است

ھای اقتصادی  ھمه گزينه«: تر عليه اقليم کردستان عراق، افزود س جمھوری ترکيه، با اشاره به اعمال فشارھای بيشئير

  ».می برای تحريم اقليم کردستان مطرح استھای نظا تا گزينه

اند اکنون با اين وضعيت، چندان روشن  گذاری ھای کالنی در ترکيه کرده اش سرمايه شود برازانی و خانواده می گفته 

  ھای مردم اقليم کردستان است، خواھد آمد؟ ھا که در اصل سرمايه  سر اين سرمايهئینيست که چه بال

   

کند و در اين  پرسی کمک زيادی به حل بحران منطقه نمی لم است اين وضعيت جديد پس از ھمهچه مس آن: گزارشگران

ھا و پارامترھای موجود  آيا ظرفيت. تواند از فضای ايجاد شده به بازسازی خود بپردازد ميان دولت اسالمی داعش می

   دھد؟  را میمذاکرهاحتمال سرانجامی بدون آغاز جنگ و کشتاری ديگر از طريق 

   :بھرام رحمانی 

ويژه حکومت مرکزی عراق،  حل بدون درگيری و جنگ کمی دير شده است به  و رسيدن به يک راهمذاکرهنظرم برای  به

  .ای آن، ھمواره به دنبال تنش و جنگ و خونريزی ھستند حشد شعبی و حاميان منطقه و فرامنطقه
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عراق پس از صدام، . ز ھيچ ثباتی را تجربه نکرده استپس از سقوط رژيم بعث، عراق وارد تاريخ نوينی شد که ھنو

ای بوده  ای و فرا منطقه ھای منطقه  قدرتئیای و بدون ثبات بوده که محل زورآزما ھمواره دارای دولتی متزلزل، فرقه

پس از سقوط صدام تا شرايط برای ثبات فراھم شد داعش ظھور کرد و دولت لرزان عراق ثبات نيافته دچار . است

  .ران جديدی شدبح

ھای اخير، پس از تالش حکومت مرکزی عراق جھت سرکوب مخالفان، برخی کارشناسان به تمجيد از انسجام  در سال

نيروھای نظامی تحت امر دولت مرکزی پرداختد و از دولت قدرتمند عراق نوشتند، اين در حالی است که تحوالت در 

ای  منطقه ای و فرا ھای پشت پرده بازيگران منطقه رکزی از نسخه پيچیافتد که بعضا دولت م عراق چنان سريع اتفاق می

  .اطالع است در اين کشور بی

. اين دولت شکننده از چند جبھه درگير منازعه است. گيری ندارد  تصميمئیدولت مرکزی عراق، در شرايط فعلی توانا

عالوه بر آن عناصر داعشی، تقريبا در  از خاک اين کشور را در تصرف دارد و ئیھا  داعش کماکان بخشئیاز سو

توان انتظار انفجاری مھيب در ھر نقطه از خاک عراق را داشت  طوری که ھر لحظه می اند، به سراسر عراق پخش شده

  .ای سخت با دولت مرکزی را دارند ھای ملی و مذھبی ھر کدام پتانسيل آغاز منازعه و از سوی ديگر، اقليت

ادی، سياسی، امنيتی و فرھنگی، دولت مرکزی عراق برای اتخاذ ھر سياستی ابتدا بايد در کنار ھمه معضالت اقتص

المللی، قادر به ھيچ کاری  بدون چراغ سبز بازيگران مھم بين. ای را کسب کند ای و فرامنطقه رضايت بازيگران منطقه

يرد و در جامعه ثبات و امنيت به تواند تصميم بگ  نمیئیدولتی که ھيچ استراتژی روشن داخلی ندارد به تنھا. نيست

  .وجود آورد

 منافع خويش ھستند و اين ھمه از عمالی مھمی به شمرا می آيد تأمينبازيگران موثر داخلی عراق نيز ھر کدام به فکر 

ای از جمله تروريسم دولتی و   ثباتی کرده و شھورندان را در معرض دايمی خطرات عديده که سراسر عراق را بی

  .قرار داده استغيردولتی 

چنين سران اقليم  ای آن و ھم ای و فرامنطقه فکران منطقه توان نتيجه گرفت که دولت فعلی عراق و ھم با اين اوصاف می

ای ملی و مذھبی شديد  ھای فرقه کردستان عراق، ھم از معيارھای يک حاکميت بورژوازی دور ھستند و ھمواره سياست

ھر چند که تاکنون موقعيت . ھا بست که اوضاع سراسر عراق و کردستان را بھتر کنند آن دارند بنابراين، نبايد اميدی به

امنيتی مردم اقليم کردستان، نسبتا بھتر از نقاط ديگر عراق بود که امروز اين منطقه ھم در معرض خطرات مختلف 

  .قرار گرفته است

معنای آرامش و آسايش و آزادی و رفاه برای  خود به پرسی و استقالل اقليم کردستان، خودبه از سوی ديگر، ھمه

گذرد که جامعه روژاوا از آن   زندگی بھتر در جامعه کردستان، از ھمان مسيری میتأمين. شھروندان کردستان نيست

 که نه تنھا برای اقليم کردستان عراق، بلکه برای ئیدستاوردھا. عبور کرده و دستاوردھای مھمی ھم کسب کرده است

آميز مردم عرب زبان، ترکمن،  زيستی مسالمت در واقع سرنوشت ھم. ورميانه نيز حائز اھميت استکل منطقه خا

در کردستان در کنار مردم کرد زندگی می کنند روشن است که تالش برای ... کلدانی، آسوری، مسيحی، ايزدی و

 آزاد ئیھمه شھروندان در فضاخودمديريتی دموکراتيک سکوالر، غير ملی و غير مذھبی در جامعه کردستان است که 

  .شان را نيز مستقيما خودشان مديريت کنند و دواطلبانه و مساوی در کنار ھم زندگی در امنيت و آسايش کنند و جامعه

   

  کنيد؟ انداز وآينده اقليم کردستان عراق را چگونه ارزيابی می با اين تحوالت جديد، چشم: گزارشگران

  :بھرام رحمانی 
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 ئیاکنون خبرھا ھم. تر ھم خواھد شد مدت، نه تنھا بھبود نخواھد يافت بلکه وخيم  اقليم کردستان در کوتاهنظرم آينده به

گزارش منابع مختلف عراقی،  به. گران شيعه و ارتش عراق منتشر شده است حاکی از باالگرفتن درگيری مردم با اشغال

تن از  ٢ راقی در کرکوک در گرفت که در اثر آنھا بين تظاھرکنندگان کرد و نيروھای ع شنبه شب درگيری پنج

  .تظاھرکنندگان و يک تن از نيروھای ضد تروريسم کشته شدند

 فدرال آتش پوليسھا کردھای مسلح در محله شوريجه در کرکوک به روی شبه نظاميان حشد شعبی و  بنا بر اين گزارش

ھا در تعدادی از  اين درگيری.  حشد شعبی منفجر شدگشودند و يک خودروی نظامی از نوع ھامر متعلق به شبه نظاميان

  .ھا ادامه يافته است محله

شنبه اعالم کرد، تظاھرات کردھا در مخالفت با   محلی عراقی روز پنجمسؤولاز سوی ديگر، محمد مال حسن، يک 

   .زخمی ذز بر داشت ٦ استقرار نيروھای عراقی در شھر خانقين يک کشته و

کرد شھر خانقين در نزديکی مرز ايران را ترک کردند تا از درگيری با نيروھای عراقی، که به شنبه نيروھای  روز سه

   .دستور حيدر العبادی، نخست وزير عراق به سمت اين شھر در حرکت بودند، پرھيز کنند

تان عراق دھند و اين شھر خارج از محدوده اقليم خودمختار کردس اکثريت جمعيت خانقين را کردھای شيعه تشکيل می

  . اين شھر ھستندکنترولاست و دولت اقليم و دولت مرکزی بغداد خواھان 

 دفتر سياسی اتحاديه ميھنی کردستان عراق، اعالم کرد که اختالفات و مشکالت ئی اجراھيأتس ئير» مال بختيار« 

ذشته روی داد و موجب ھای دھه نود در قرن گ گونه که در سال داخلی موجب شکاف در منطقه کردستان عراق شد ھمان

  .ھای داخلی شد ورود به باتالق جنگ

 برگزاری مسؤولھای سياسی  کليه طرف: ، وی در جمع خبرنگاران گفت»NNC«نوشته پايگاه خبری عراقی به

  .رود، برعھده بگيرند يت اوضاع جاری در شمال عراق را که خطری بزرگ به شمار میمسؤول بايد ئیپرسی جدا ھمه

ھا با حزب دموکراتيک کردستان و اتحاديه ميھنی و اتحاد اسالمی بر ضرورت پذيرش  در نشست: ودمالبختيار افز

 کردم و تأکيد، انگليس، کشورھای منطقه، شورای امنيت و بغداد امريکاطرح ابتکاری جايگزين پيشنھادی از سوی 

  .نه با دولت مرکزی بودممسؤوالوگوی جدی و  خواستار گفت

برھم «در منطقه کردستان عراق به رياست » برای دموکراسی و عدالت«شود که ائتالف  مطرح میاين سخنان در حالی 

يت مسؤولھا برای تشکيل دولت انتقالی در اين منطقه خبر داد و اعالم کرد که  شنبه از آغاز رايزنی ، روز پنج»صالح

  .ی و شفاف با بغداد خواھد بودوگوی جد اين دولت صرفا تثبيت اوضاع و بھبود امور شھروندان و انجام گفت

، اعالم کرد که ائتالف دموکراسی و عدالت، »السومريه نيوز«وگو با  گوی اين ائتالف در گفت سخن» ريبوار رشيد«

 ميان ئیھا و جماعت اسالمی با تشکيل دولت انتقالی در منطقه کردستان موافقند و رايزنی) تغييرجنبش ال( حزب گوران

  .حقق اين امر در جريان استسه طرف مذکور برای ت

ھای کرد در آلتون کوپری در شمال غرب کرکوک خبر داده  رويترز نيز از نبرد بين نيروھای عراقی و پيشمرگه 

  .مھر رخ داده است ٢٨ - اکتبر  ٢٠ ھای فوق صبح جمعه درگيری.است

  .دھند ی عراقی تشکيل میھا کيلومتری کرکوک قرار دارد و اکثريت ساکنان آن را ترکمن ٣٥ آلتون کوپری در

صبح  ٨  گزارش داده است که ارتش عراق و حشد شعبی در ساعت نقل يک فرمانده پيشمرگه نيز به» روداو«سايت 

بنا به اين  .ھا را آغاز کردند ھا، اين درگيری جمعه، پس از ايجاد يک نيروی نظامی در نزديکی موقعيت پيشمرگه

  .ن استفاده شده استگزارش در اين حمالت از توپخانه سنگي
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شود اظھار نگرانی  ای که از قتل و غارت شھروندان در شمال عراق منتشر می ھای پراکنده سازمان ملل نيز از گزارش

ھا گفته شده که نيروھای نظامی عراق از جمله حشد شعبی در کرکوک و حومه آن برخی  در اين گزارش. کرده است

زنند و کردھا  دھند و کتک می ھا آزار می ھا جوانان کرد را در خيابان کنند، شب ھا را غارت می ھا و دفاتر شرکت خانه

  .کنند را از شھر بيرون می

ھا اين ادعا  در اين گزارش.  از توزخورماتو در نزديکی کرکوک دريافت کردهئیھا گويد گزارش سازمان ملل متحد می

خانه را منفجر کرده و عالوه بر اين به دفتر احزاب  ١١ خانه را به آتش کشيده و ١٥٠ در ميان آمده که حشد شعبی

  .ترکمان ھم حمله کرده است

دفتر سازمان ملل در عراق از دولت حيدر عبادی خواسته است با برقراری امنيت در شمال عراق از شھروندان حفاظت 

ھا را از  ر بين مردم، آناند و با ايجاد ترس و وحشت د کند و کسانی را که به خشونت عليه غيرنظاميان روی آورده

  .رانند، محاکمه و مجازات کند کرکوک و حومه آن بيرون می

وزير و فرمانده کل نيروھای مسلح عراق اعالم کرده که امنيت در کرکوک برقرار است و کرکوک  حيدر عبادی، نخست

  . محلی قرار داردپوليس کنترولتحت 

 در استان کرکوک را منع کرده و گفته است پوليسروھای ظاھرا عبادی حضور ھر گروه مسلح ديگری غير از ني

  .ھا ھستند ھای ھمه شھروندان از ھمه طيف ئینيروھای امنيتی در کرکوک ملزم به حمايت از امنيت و دارا

که حشد شعبی   مبنی بر اينئیھا اکتبر گزارش ١٨ شنبه ، سهامريکاگوی ائتالف ضد داعش به رھبری  رايان ديلون سخن

ھای موثقی که در اختيار  او در جمع خبرنگاران گفته بود بر اساس گزارش.  تکذيب کرد  در دست گرفتهکرکوک را

  .اند عھده گرفته  قرار گرفته نيروھای نظامی عراقی برقراری امنيت در کرکوک را بهامريکاوزارت دفاع 

  . بازگشت به اين شھر وحشت دارنداند از شبکه الجزيره، اما گزارش داده بسياری از کسانی که از کرکوک گريخته

  : بود و حاال به اربيل پناه آورده به الجزيره گفته استپوليسشنبه گذشته در کرکوک  کاروان رشد محمد که تا سه

. ھا تبليغات است و حقيقت ندارد گويند کرکوک امن است و دولت عراق امنيت شھروندان را برقرار کرده اما اين می«

ام فرار  من به خاطر خانواده. کشند ھا را به آتش می زنند و خانه ھا را کتک می ريزند، جوان  میھا ھا به خيابان شب

  ».کردم

اش از کرکوک به اربيل گريخته به خبرنگار الجزيره گفته  ساله کرد که ھمراه با خانواده ٦٧ فائزه حکيم احمد، يک زن

جنگ .  برويم؟ از وقتی بچه بودم تا حاال رنگ آسايش نديدمحاال کجا. به خانه ما ريختند و خانه را آتش زدند«: است

  ».پشت جنگ

خيز کرکوک نزديک  گويند در پی تسلط نيروھای دولت مرکزی بر شھر نفت ھای اقليم کردستان عراق می مقام

ن در ھا و مسيحيا ھا و ترکمان اکثريت ساکنان کرکوک کرد ھستند و عرب .اند ھزار کرد از اين شھر گريخته ١٠٠ به

  .کنند ھا زندگی می کنار آن

سپتامبر سال جاری در  ٢٥ پرسی استقالل کردستان در  خبرنگار ايرانی که در روز برگزاری ھمه- رضا دقتی عکاس 

 که در زمان صدام حسين برای ئیھا گفته است بسياری از عرب  با راديو زمانه،ئیگو و شھر کرکوک بوده، در گفت

پرسی استقالل کردستان  ھای مالی در اين شھر اسکان داده شده بودند در ھمه با مشوق ترکيب جمعيتی کرکوک تغيير

نشانده  حکومت دست«گفتند بيشتر مايليم در يک کشور کرد زندگی کنيم تا اينکه زير بار  ھا می آن. عراق شرکت کردند

  .برويم» شيعه عراق
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 و جمعيت اسالمی پس از شرکت در جلسه امروز يرتغينمايندگان سی و دو حزب اقليم کردستان به غير از جنبش  

اعالم کردند ھجوم نظامی و تصميمات حکومت مرکزی عراق را ضد انسانی، غير دمکراتيک و غير ) اربيل( ھولير

  . کردند تحوالت به وجود آمده پايدار نخواھند بود و موقتی ھستندتأکيداين احزاب . دانند قانونی می

 تأکيديابی به نتيجه مطلوب   جريانات سياسی کردستان برای دستئیصدا ه، بر اتحاد و ھمدر بيانيه مشترک صادر شد

ھای اقتصادی حکومت مرکزی عراق عليه اقليم کردستان را محکوم کرده و  اين بيانيه، ھجوم نظامی و تحريم.شده است

   .تصرف مناطق کردستانی مورد مناقشه توسط حشد شعبی را محکوم کرده است

احزاب . چه که در کرکوک و مناطق ديگر روی داده پايدار نخواھد ماند کننده در اين نشست، گفتهاند آن رکتاحزاب ش

 تأکيدی دمکراتيك با بغداد مذاکرھکار نظامی، بار ديگر بر لزوم حل اختالفات از طريق  اقليم کردستان با رد ھرگونه راه

    .ه اھداف سياسی را مردود دانسته استيابی ب کرده و مجازات مردم اقليم کردستان برای دست

چنين ھمه احزاب اقليم را به دوری گزيدن از ادبيات خصمانه عليه يکديگر برای حفظ صلح اجتماعی  اين بيانيه، ھم

   .دعوت کرده است

  . اکتبر، ھولير را بايکوت کرده بودند٢٢ و جماعت اسالمی نشست روز تغييرجنبش 

ھرچند مقامات اقليم .  برای آغاز مذاکرات با حکومت مرکزی عراق را اعالم کرده استدولت اقليم کردستان، آمادگی 

اند اين مذاکرات بدون پيش شرط آغاز شوند اما حکومت مرکزی عراق خواستهھای سنگين و متعددی  کردستان، خواسته

   .ھاست  از آنپرسی استقالل يکی لغو نتايج ھمه. عنوان پيش شرط آغاز مذاکرات مطرح کرده است را به

ھا ميان نيروھای   روز جمعه ضمن درخواست توقف درگيریامريکاگويد وزارت خارجه  دولت اقليم کردستان می

  .چنين خواستار آغاز مذاکره ميان طرفين برای رفع اختالفات شده است پيشمرگ و نيروھای عراقی در منطقه پردی، ھم

ھای سنگينی ميان نيروھای پيشمرگ و نيروھايعراقی حشد شعبی  رگيریگفته مقامات اقليم کردستان، از روز جمعه د به

وزارت پيشمرگ اقليم و فرماندھی ارتش عراق ھر .از توابع کرکوک آغاز شده است) آلتون کوپری( در شھرک پردی

ھا تن  ، دهگفته فرماندھانی نيروھای پيشمرگ به.  اين منطقه شدەاندکنترولطور مستقل در بيانيهھای رسمی مدعی  يک به

چنين شماری از نيروھای پيشمرگ جان خود را از دست  ھم.از مھاجمان حشد شعبی در اين نبرد کشته و زخمی شدەاند

   .داده و يا زخمی شدەاند

ھا در کوپری پس از آن بود که در چند روز گذشته نيروھای اقليم کردستان بدون مقاومت جدی از کرکوک و  درگيری

  .نشينی کردند و اين مناطق به تصرف حشد شعبی درآمد قشه عقبديگر مناطق مورد منا

  .ھا، دروازەھای مرزی و منابع انرژی شده است  فرودگاهکنترولدولت عراق از جمله خواستار واگذاری 

چنين گفته است که نيروھای پيشمرگ اقليم کردستان و نھادھای امنيتی آن بخشی از قوای حکومت عراق  بغداد، ھم

   .ھا بايد به حکومت مرکزی واگذار شود شوند و فرماندھی آن محسوب می

پرسی  زمان درخواست خروج نيروھای کرد از ھمه مناطق مورد مناقشه و لغو نتايج ھمه در بيانيه حکومت عراق، ھم

  . سپتامبر امسال برگزار شده بود مطرح شده است٢٥ -اقليم کردستان که در سوم مھرماه 

دھند که اوضاع اقليم کردستان رو به وخامت گذاشته و به ويژه امکان بروز جنگ  نشان میھمه اخبار و گزارشات  

ھای مردمی اين استان، آن ھم با تحريک حکومت مرکزی، حکومت ايران و ترکيه، بسيار زياد  شديد در ميان گروه

  .است

، تحوالت آتی اقلليم کردستان و ھمه گذارند بنابراين  میتأثيرنظرم پيامدھای منطقه، در سطح عمومی روی ھمديگر  به

  .دھند  قرار میتأثيرمنطقه ھمديگر را تحت 
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چنين  ھا و ھم ھا، احزاب و سازمان بينی تحرکات حکومت اما پاسخ مھم اين است که با توجه به وضعيت غير قابل پيش

کننده در ارتباط  تعيينتور مھم و توان گفت به شش فاک ای مذھبی در خاورميانه و جنگ نا تمام سوريه، می ھای فرقه گروه

 مسألهھای درونی احزاب پارلمان اقليم کردستان بر سر اين   تشديد رقابت-١:  کردتأکيدپيامدھای اقليم استقالل کردستان، 

 احتمال بروز جنگ داخلی در کرکوک و مناطق ديگری که -٢ حاکميت نقش ايفا خواھد کرد؛  که کدام يک در عرصه

 احتمال حمله حکومت اسالمی و ترکيه به اپوزيسيون ھای خود در اقليم -٣اند؛  د شعبی اشغال کردهارتش عراق و حش

ای و  ھای منطقه  آغاز مذاکرات بر سر اختالفات با حکومت مرکزی با توافق حکومت-٤ھای قنديل؛  کردستان و کوه

گيری   احتمال شکل-٦يل، ترکيه و ايران؛ چون عربستان، اسرائ ای ھم ھای منطقه  نوع نگرش و واکنش قدرت- ٥جھانی؛ 

  .ھای کنفدارليسم دموکراتيک و يا خودمديريتی دموکراتيک در اقليم کردستان يک جنبش نوين با اھداف و سياست

ھای سياسی داخلی  رسد درگيری نظر می در کنار وضعيت نابسامان اقتصادی، سياسی و اجتماعی اقليم کردستان، به

  .حاد احزاب موجود سنتی را برای استقالل تا حدودی با ترديد مواجه ساخته استھای تحکيم و ات پايه

   

  .بندی داريد لطفا مطرح کنيد چه نکته يا پيامی و جمع چنان: گزارشگران

   :بھرام رحمانی 

د و ھر ان ھای زنجير به ھمديگر گره خورده بندی بايد گفت؛ تحوالت کشورھای مختلف منطقه و جھان، مانند حلقه در جمع

داری، ديگر  شدن سرمايه تر از ھمه، با جھانی مھم. گذار استتأثيرتحولی در آن سوی مرزھا به اين سوی آن، 

ھا،  ھای کالن ھيچ کشوری ندارد به جز اين که حکومت  چندانی در سياستتأثيرھا در سطح کشوری،  گيری تصميم

ب سود و نيروی کار ارزان و خاموش و استثمار را برای مخالفين خود را سرکوب کنند و زمينه آزادانه سرمايه و کس

رو، موانع مھم داخلی و خارجی نظير  از اين. ھای داخلی و خارجی و چندميلتی فراھم سازند داران و شرکت سرمايه

اقتصاد ضعيف، فساد، اختالفات ميان رھبران اقليم کردستان عراق، و موانع خارجی شامل موارد؛ وضعيت محصور 

المللی  ھا و مذاھب، مخالفت جامعه بين ی کردستان، مخالفت ھمسايگان با توجه به امکان سرايت بحران خلقدر خشک

مدت تصور بر قراری ثبات و آرامش در اقليم  بنابراين، در کوتاه. پيش روی استقالل اقليم کردستان وجود دارد… و

چون  المللی ھم چنين نھادھای بين حوالت عراق و ھمويژه ھيچ حکومت موثر در ت کردستان عراق، چندان درست نيست به

 کرکوک و شنگال با مناطق ديگر اقليم بسيار متفاوت است و مسألهاما . اند پرسی حمايت نکرده سازمان ملل، از اين ھمه

رسد،  نظر می با توجه به وضعيت سياسی حاکميت در عراق نيز به. است» جنگ و صلح«دھنده حالت دوفاکتو نشان

انداز و تالش برای  سمت چشم بازگشت بوده و به طلبی اقليم کردستان تاکنون طی کرده است تقريبا بی ه روند استقاللچ آن

  . حق سرنوشت مردم اقليم در حرکت استتعيين

در اين راستا، دور از انتظار نيست که يک جنبش نوينی در اين منطقه وارد صحنه سياسی شود که با نقد احزاب و 

خودی، به انترناسيوناليسم و ارتباط نزديک با »  ملت-دولت «ھا و با رد   آنئی ناسيوناليستی و بورژواھای سياست

اين راھی ! المللی نيز برخوردار گردد  خواھد ورزد و از ھمبستگی بينتأکيدنيروھای فعال روژاوا و منطقه و جھان 

 مسيحی، ايزدی، شيعی و سنی و غيره جلوگيری ور شدن جنگ داخلی بين مردم کرد، عرب، ترکمن، است که از شعله

ای عراق، و  ھا، توسط حکومت فرقه ھای طوالنی آن آميز و ھمبستگی دھه دھد زندگی مسالمت کند و اجازه نمی می

  !دار گردد ھای ناسيوناليستی، شوونيستی و فاشيست ملی و مذھبی خدشه ھای منطقه، و با سياست حکومت

  با سپاس از شما 
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