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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  مھران زنگنه

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٨
  

 چرا در کرکوک مقاومت صورت نگرفت؟

  )ھاملت(فاسد است ) کردستان(چيزی در دنمارک 

  

.  باشد، محکوم به شکست استءخص وضعيت و تناسب عينی قوا تحليل مشۀی که بر اساس اميد و نه بر پايستراتيژئ

 کرد رھبران: توان گفت به اين اعتبار می. کرکوک و مناطق مورد مناقشه را نيروھای دولت مرکزی عراق اشغال کردند

، امريکا ستراتيژیبرآورد غلط از ) ١: توان چنين صورتبندی کرد  آن را میۀچرا شکست؟ علل عمد. شکست خوردند

 با نيروھای ايران، ترکيه و دولت مرکزی در امريکا امکان ھماھنگی ۀميد به دخالت اين کشور و در نتيجه عدم محاسبا

عدم ( واکنش دولت مرکزی يعنی اعزام نيروی نظامی ۀ عدم محاسبۀواسطه ب) ٢اشغال مناطق مورد مناقشه کردستان 

در عين زير ) ته شود عدم خواست يک درگيری ھمه جانبهيا بھتر گف(جانبه در کردستان  آمادگی برای درگيری ھمه

) ٣.) ال بردن حاکميت ملی دولت مرکزی عراق از طريق رفراندم نابھنگام، به خصوص در مناطق مورد مناقشهؤس

  .شان اخالقی دو حزب حاکم و خواست تضمين امتيازات-فساد دولت حاکم بر کردستان، فساد سياسی

  

  امريکا

 ۀدر ايران است، و ھمانطور که در مقال»  رژيمتغيير« در منطقه در نھايت امريکاف سياست اگر چه مھمترين ھد

 خاطر نشان شد بخشی از دولتمردان ١»رفراندم در کردستان عراق و  امکان بالکانی کردن ايران و خاورميانه«

کنند، اما تناسب قوای فعلی چه  ل می خاورميانه را دنباۀ بازترسيم نقشستراتيژیکاران جديد،   محافظهً، عمدتاامريکائی

ی و چه در سطح عراق امکان تحقق بالواسطه و فوری ئ المللی، چه در سطح منطقه طح بين، چه در سامريکادر سطح 

                                                 
  : رجوع شود به 1

http://roshangari.info/?p=16146  

  و يا

https://mejalehhafteh.com  
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ی بين  درگيرئً وارد جنگ در کردستان نشود و يا در سوريه اتفاقی مثالًدھند، اگر ايران مستقيما ھا را نمی ستراتيژیاين 

  .  ايران رخ ندھدئيل و اسرا

 ت حاکمه يکأايم، ھي مپ که در خطوط کلی عناصری نئوبناپارتيستی در دولتش ديده، با انتخاب ترامريکادر سطح 

ھا در لزوم   جريانۀای، حتی در مورد ايران که کم و بيش ھم  يک پارچهچه نيست و قادر نيست سياست عملیپار

ستراتيژی جديدی اين وضعيت به خصوص مانع پيشبرد سياست و . بکنداند، صورتبندی  یأر ات سياسی در آن ھمتغيير

 سياسی ۀتوانست چھر سياستی که در صورت موفقيت می- مپ در رابطه با روسيه بدان تمايل داشته، شده است؛ که تر

  .توان ديد  در مورد عراق و سوريه را نيز میئیأر عدم وجود ھم.  دھدتغييرجھان و نقش اروپا را در آن 

المللی، روسيه که در زمان جنگ دوم عراق مشغول بازسازی نيروھای خود بود و حکم يک ناظر را   سطح بيندر

خواھد ادعاھای امپرياليستی خود را دنبال کند، به قسمی که برخی  تواند و می  فعال شده است و میًداشت، اکنون مجددا

  .دچار شکاف است) امريکااروپا و ( غرب ۀکه جبھ گويند، در حالی از آغاز جنگ سرد دوم سخن می

و غيره است و بايد با ]فارس[، بحران خليج ٢ خود داعشۀپرورد  ھنوز در گير جنگ با دستامريکای ئ در سطح منطقه

) جنگ دوم عراق( رژيم بوش دوم ۀ خاورميانۀدر  سوريه و نتايج بازترسيم نقش»  رژيمتغيير «ستراتيژیتوجه به نتايج 

امری که به زعم من نياز به زمان دارد به خصوص بايد تا پايان جنگ و روشن شدن - را آرايش بدھد؛  قوای خود ًمجددا

ويژه در پی ه ست که با اين امر شامل بازتعريف رابطه با ترکيه نيز ٣.سرنوشت سوريه ھر آرايشی را موقت تلقی کرد

  .ه شدت تيره شده است و کردھا در سوريه و پس از کودتای نافرجام در ترکيه بامريکااتحاد 

 در امريکا ستراتيژیھای  لفهؤيکی از م.  بسيار تنگ استامريکا کنونی فضای بازی برای ۀدر سطح عراق در لحظ

 ديگر، حفظ نفوذ خود در ميان کردھا در عين مقابله با نفوذ ايران ۀلفؤعراق ايجاد شکاف بين دولت عراق و ايران و  م

فاکتور ديگر .  به ھر سو با افزايش نفوذ ايران در سوی ديگر ھمراه خواھد بودامريکااز اين رو چرخش . بين آنان است

روسيه در اين لحظه سياست انتظار را در پيش گرفته است و به نظر . در اين سطح امکان نفوذ روسيه در عراق است

بايد توجه داشت، يکی از عوامل .  يکی از طرفين درگير را رھا کند، روسيه خالء را پر خواھد کردامريکارسد اگر  می

  . کننده در سياست روسيه در عراق نقش کردھا در سوريه استتعيين

ند دفاع  ا که نزديک به ايرانء در عراق خود را مجبور ديده است از العبادی در مقابل ساير رقباامريکادر اين روند 

تواند  عدم وجود العبادی می. کند  مستقل عمل میًبتارسد العبادی حداقل در رابطه با ايران نس بکند، چرا که به نظر می

شرط آن آرامش در عراق است انحالل   که پيشامريکاخواست ديگر . تناسب قوای شکننده را به نفع ايران به ھم بزند

تحقق اين خواست که حتی در صورت آرامش . مجراھای نفوذ ايران استاز حشد الشعبی و در نتيجه از بين بردن يکی 

عالوه بر آن، در حاشيه بايد گفت، وجود نيروھای . ، در صورت بروز جنگ غير ممکن است٤ار مشکل استبسي

                                                 
  :در ويدئوھای زير به ترتيب. ايم ما داعش را تأمين مالی کرده: کين و مک. ايم ما داعش را به وجود آورده:  حتی ھيليری کلينتن نيز گفته است 2 

https://www.youtube.com/watch?v=FsIp1TDwFLs  

https://www.youtube.com/watch?v=SOGK57xs5Ro  

  . و نتايج آن به خصوص برای کردھا پرداخته خواھد شد) غرب( در متنی ديگر به طور مفصل به رژيم سوريه و ستراتيژی امريکا  3

کند، بلکه سازمانی است که وزن شيعيان خود عراق را در روابط قدرت در  ن را تضمين نمی حشدالشعبی در چارچوب عراق فقط نفوذ ايرا 4
  .شود لوحانه است اگر بپذيريم خواست انحالل اين سازمان فقط برای جلوگيری از نفوذ ايران مطرح می ساده. کند سطح عراق تضمين می
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 دولت عراق و به اين اعتبار قانونی است و تداوم شکل به ظاھر قانونی با وجود ۀ با اجازً در عراق ظاھراامريکانظامی 

  .العبادی ميسر است

ست، صرفنظر از عوامل ديگر در دور امريکا آتی عراق که خواست موقت دفاع از العبادی و پيروزی او در انتخابات

.  مبتنی بر بيطرفی خود را رھا کندًدھد که خطر کرده و سياست ظاھرا  اجازه نمیامريکافعلی بازی و در کوتاه مدت به 

ندازند، به عقب بي  سال٢ از کردھا خواست رفراندم را برای امريکاکه   اينۀتوان گفت دليل بالواسط از اين رو می

خواستی که کردھا آن را با انجام رفراندم نديده گرفتند و بر اساس بافل –.  در عراق است٢٠١٨ انتخابات ًاحتماال

اشتباه عظيم رھبران کرد بوده ) ٢۴ تلويزيونی با فرانسمصاحبۀ ميھنی در يک ۀيکی از رھبران عملی جبھ(طالبانی 

 را نه فقط در عراق، بلکه در سوريه نيز امريکاط لطمه به حاکمان کردستان زد، بلکه  اين اشتباه به زعم من نه فق٥.است

  .دچار دردسر کرد

دھد، کافی  آورد و از دست می دست میه  در صورت حمايت از کردھا بامريکادر عين حال نگاھی به ليست آنچه 

ھای  اما بارزانی يا احمق است و سخنوری. د حساب زيادی نکنامريکاکه بارزانی حداقل امروز روی  بود، برای اين می

ھای آنان در  دخالت) مشروعيت بخشيدن( معمول غرب در مورد حقوق بشر و آزادی که برای رواسازی  تھی ميان

که با اميد به دخالت  لوح باشد، يا اين رود تا اين حد ساده کشورھای پيرامونی است، را باور کرده است، که گمان نمی

 و اسرائيل به خصوص در مقابل دشمن مشترکشان ايران رفراندم را سازمان داده امريکاکاران جديد در  جريان محافظه

  . است که احتمال آن وجود دارد

عدم به حساب آوردن واکنش نظامی :  مھلک شده استۀلوحان صرفنظر از موارد فوق بارزانی دچار يک اشتباه ساده

ويژه ه ھا ب به خصوص در مناطق مورد مناقشه و در ميان آن(نی رفراندم که معنای عي در حالی. دولت مرکزی عراق

دھند که او  ال بردن حاکميت ملی دولت مرکزی و به مبارزه طلبيدن آن است، وقايع اخير نشان میؤزير س) در کرکوک

زانی اسلحه کشيد توان گفت بار به عبارت ديگر  می.  نظامی آماده نکرده بود ئیبه ھيچ رو خود را برای يک رودررو

در اينجا بايد خاطر نشان ساخت رفراندم فقط تاريخ درگيری را به جلو کشاند وگرنه در ھر . که شليک نکند برای اين

کرد که امروز کرده است، چرا که دولت کردستان و دولت مرکزی از زمان  صورت دولت مرکزی در آتيه آن می

ً بايست مجددا  قدرت بين اين دو دير يا زود میۀرفته بودند، و رابطديگر را نديده گ شان به کرات حقوق يک تشکيل

خواھد دوباره انتخاب بشود، بايد تحت فشار شرايط و نيروھای ديگر واکنش  العبادی که سال آينده می. شد تعريف می

  .خواست داد، حتی اگر خودش نمی نشان می

  

  گريز بارزانی از پذيرش اشتباھات

و تمام احزاب ...) ايران، عراق و (وليت شکست و عدم پذيرش نتايج ناشی از آن در شرق ؤمسسياست گريز از پذيرش 

 آشنا ًبا آن کامال) ايرانيان(العمر آنان امری رايج است و ما  و جريانات سياسی با ساختارھای اقتدارگرا و رھبران مادام

  : بنگريممسألهکمی از نزديک به . د کرده استاين سياست اما در شرايط فعلی کردستان وضعيت خطرناکی ايجا. ھستيم

 عراق که در شرايط فعلی، با فرض عدم دخالت غرب، ھر جنگ منظمی بين کردھا و نيروھای دولت مرکزی در حالی

شود، و  شد و می با توجه به تناسب قوای نظامی به شکست کردھا در آن جنگ منظم منجر می) ش در منطقهو متحدين(

توانسته است کردھا را در کوتاه مدت به  که زد و بندی صورت گرفته است يا خير، جنگ نمی  اين صرفنظر ازًاصوال

                                                 
5http://www.france24.com/fr/1019207-entretien-bafel-talabani-kirkouk-accusation-trahison-bagdad-teheran  
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اند و  توانسته کنند که می وانمود می)  ميھنیۀحزب دمکرات و جبھ(نتايج دلخواه برساند، نيروھای مسلط بر کردستان 

رجوع شود به . (کنند  را متھم به خيانت میاند بجنگند و از مناطق مورد نظر دفاع کنند و ھر يک ديگری خواسته می

  )١عکس 

 

: گويد می  طالبانی :١شکل توضيح 

ھای اتحاديه چند ساعت جنگيدند،  پيشمرگه

ھای حزب دمکرات بدون  سفانه پيشمرگهأمت

شليک يک گلوله فرار کردند و بارزانی 

 ميھنی به ۀگويد کرکوک توسط اتحادي می

مد شخصی و ترس به ايران خاطر درآ

  )ترجمه آزاد (.فروخته شد

  

 خيانتی ً آيا خيانتی صورت گرفته است؟ طبعا

اما اين خيانت، در . صورت گرفته است

جو  و کنند، بلکه بايد آن را در جای ديگر جست اجتناب از جنگ نھفته نيست آنطور که دو جريان مذکور وانمود می

 دولت ۀ در روز يکشنبه، روز قبل از شروع حملجلسه ای ميھنی در ۀ اتحاديھر دو جريان، حزب دموکرات و. کرد

 انگليسی اينديپندنت، به دليل ضعف نظامی توافق کرده بودند، جنگ نکنند و از مناطق ۀمرکزی، طبق گزارش نشري

 ٦.نرسيده است فرماندھان پيشمرگه ھمزمان و به موقع ۀمورد مناقشه عقب نشينی بکنند، اما فرمان عدم جنگ به ھم

ای که کسرت   پيشمرگه۶٠٠٠بينيم که بپرسيم چرا نيروھای حزب دمکرات و  احتمال صحت اين گزارش را وقتی می

 به کرکوک فرستاده بود، مقاومت نکردند؟ و اگر مقاومت در کرکوک غير ممکن بوده است چرا در سنجار ٧رسول علی

ميھنی حضور جدی ندارند مقاومتی ھمه جانبه صورت نگرفت؟ با  ۀکه نيروھای اتحادي)  در شمال کردستانًو اصوال(

 ۀ توان در مورد عدم مقاومت جداگان االت را میؤھمين س. بريم االت به پوچی اتھامات پی میؤعدم وجود پاسخ به س

                                                 
6 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-kirkuk-battle-withdrawal-peshmerga-baghdad-
latest-advance-disaster-a8006036.html  

رزانی، نچيروان بارزانی از حزب دمکرات، فواد معصوم رئيس جمھور کرد مسعود با: نويسد يک خبرنگار ترک در بی بی سی ترکی می
  .ال بھتيار از اتحاديه ميھنی در جلسه شرکت داشتند عراق، ھيرو ابراھيم احمد، کسرت رسول علی، بافل طالبانی، م

http://www.bbc.com/turkce/41717989  

توان ھمچون  از اين رو خبر موثق نيست و فقط می. منابع مختلف کرد: نبع دقيق خبر را خبرنگار ترک ذکر نکرده است، بلکه نوشته استم
  :توان خواند ای از خبر فوق را به انگليسی می در زير گوشه. گزارش اينديپندنت در پرتو تحليل آن را مورد بررسی قرار داد

https://www.dailysabah.com/columns/nagehan-alci/2017/10/25/barzanis-to-do-list-after-kirkuk-crisis  

آنچه . اما روشن نيست رھبران کرد چه کسانی ھستند. ان نيز موجودندگزارشاتی در مورد مالقات سليمانی با رھبران کرد در نشريات رژيم اير
اما اين که فقط يکی از دو حزب، يعنی اتحاديۀ ميھنی . ھا، ھر دو، بايد در اين معامله نقشی ايفاء کرده باشند مشخص است سليمانی و امريکائی

  . اگر چه ممکن است اما مسجل و معقول نيست در معامله شرکت داشته

در عين حال از نظر سياسی . کسرت رسول علی يکی از رھبران اتحاديۀ ميھنی است که خواستار جانشينی رھبر فقيد حزب طالبانی است  7
  .  شود بسيار نزديک به بارزانی بوده است و يکی از حاميان رفراندم در اتحاديۀ ميھنی محسوب می
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 به به سی ان ان که کردھا ھرگز مايل)  کردستانۀوزير امور خارج( فالح مصطفی بکير ۀگفت.  ميھنی پرسيدۀاتحادي

را بايد به » بدون حمايت خارجی«کند، اگر چه به زعم من   نيز داللت بر صحت گزارش اينديپندنت می8جنگ نبودند،

اند که ورود نيروھای عراقی به مناطق مورد بحث  ای گفته  نيز در بيانيهامريکائیبه عالوه نيروھای .  او افزودۀگفت

 فرماندھان پيشمرگه با رھبران جلسۀ اخير و ۀ بياني٩.اند ءتفاھمھا ناشی از سو حرکتی ھماھنگ شده است و درگيری

 در ھماھنگی عقب نشينی نيروھای کرد دخيل بوده امريکادھد  در خالل عمليات نشان می) غرب(نيروھای ائتالفی 

. اند  ميھنی در اين ھماھنگی شرکت داشتهۀ سند اخير در واقع مبين اين است که ھم حزب دمکرات و ھم اتحادي١٠.است

 ميھنی که متحد ايران است ھماھنگی ۀھا فقط با اتحادي امريکائینمايد که   غيرممکن میًبسيار دور از ذھن است و اصوال

  .شان در کردستان يعنی حزب دمکرات ھماھنگی نکرده باشند کرده و با متحد اصلی

 ۀاو می گويد نحو.  مناقشه قابل توجه است اشغال مناطق موردۀن در مورد نحوا يکی از ناظرۀجدا از اين گزارشات، گفت

ھای موجود، نشان  لمھا و ف حسب عکسورود سربازان عراقی بدون رعايت ھر گونه موازين نظامی و جنگی، بر 

  . ميھنی در مورد عدم جنگ صورت گرفته باشدۀدھد که بايد توافقی بين حزب دمکرات و اتحادي می

کنند، قرار  ديگر را به خيانت متھم می و قباد طالبانی، دو طرفی که يکھای موجود نچيروان بارزانی  طبق گزارش

 عراق و ۀاست به عنوان نمايندگان دولت کردستان، با استقبال دولت مذکور از پيشنھاد العبادی با او در مورد آتي

 و يکی يا ھر دو در ذکر اين اتھام جدی ھستند، چرا خيانت  اگر خيانتی صورت گرفته است،١١.کردستان مذاکره بکنند

ثيری در انتخاب نمايندگان دولت کردستان در مذاکرات ندارد؟ و ھنوز أپيآمدی برای ترکيب دولت کردستان و حداقل ت

 ١٣ چرا کار طبق معمول١٢.ھا بين دو حزب حتی در سطح پارلمان تشريفاتی کردستان عراق نيز ادامه دارد ھمکاری

  ... ادامه دارد و 

                                                 
8 http://uk.reuters.com/article/uk-kurds-iraq-crisis-mideast/kurdistan-never-intended-to-engage-in-war-with-
iraq-foreign-minister-says-idUKKBN1CO09M?rpc=401&  

9 http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/1343292/coalition-
statement-on-military-movements-near-kirkuk/  

انگليسی که نزديک به بارزانی است، در يک ٢۴وی و کا تی٢۴منبع خبر جلسه ھوار علی روزنامه نگار، دستيار مدير خبری کردستان  10
شمرگه در حال مالقات صحبت با فرماندھان پي: نويسد  اکتوبر روز قبل حمله نيروی دولت مرکزی به کرکوک می١۶توويت روز دوشنبه 
  .المللی در مورد کرکوک و حشد الشعبی ھستند فرماندھان ائتالف بين

https://twitter.com/HawarAAli/status/919824586212020224  

  

11 http://www.kurdistan24.net/en/news/0b104217-bae9-4f47-9d7e-8421e3eaa14f  

 نمايندگان حزب دمکرات، اتحاديۀ ميھنی و اتحاديۀ اسالمی کردستان ، بدون حضور ساير نمايندگان، انتخابات ماه آينده را معلق و دورۀ  12
 آراء مجموع ٣/٢تواند با  اين در حالی است که بر حسب توويت گوران بنابر قانون کردستان پارلمان فقط می. يندگی خود را تمديد کردندنما

گوران اين عمل را محکوم . اند  نفر اعضای پارلمان حاضر بوده۶٨ نفر حداکثر يک ماه دورۀ پارلمانی را تمديد کند و فقط ٧۴نمايندگان يعنی 
  .و غير قانونی خوانده استکرده 

https://twitter.com/Gorran_Change  

http://www.rudaw.net/english/kurdistan/241020171  

http://www.knnc.net/en/full-story-63891-28-False  

13 Business as usual 
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 ميھنی که به يقين سھم بزرگی در شکست داشته است، نيز ۀت بررسی علل سقوط کرکوک توسط اتحاديأتشکيل ھي

  .نمايشی مضحک بيش نيست

و به (اين دو جريان در تاريخ کردستان .  ميھنی نيستۀدوستی حزب دمکرات و اتحادي  صلحًعلت عدم جنگ طبعا

. نشان دادند که برای حفظ منافع خود از ھيچ کاری اباء ندارند)  در کردستان٩٠ی ھا خصوص در جنگ داخلی سال

رسد که علت عدم جنگ امکان از دست دادن مکان  ، به نظر میامريکاصرفنظر از دليل اصلی، يعنی عدم حمايت 

. کنند  نقشی ايفاء میيا به عبارت ديگر امتيازات اين دو نيز. اند مسلطی است که اين دو حزب در کردستان کسب کرده

 کنند و از اين مجرا ثروتی ھر دو در حکومت کردستان و عراق شريکند، ھر دو سھمی از منابع نفتی را دريافت می

دانند   کارآ طراحی کنند، ولی ھر دو میستراتيژیتوانند يک   اين دو جريان اگرچه نمی١٤.اند و غيره ی به ھم زدهئ افسانه

شان را  به جنگی تن داد که نتايج آن از پيش روشن نيست و در اثر آن ممکن است تمام امتيازاتکه نبايد در شرايط فعلی 

  . از دست بدھند

زنند؟ با توجه به رفراندم برای استقالل کردستان و دامن  ديگر چنين اتھاماتی می ھا به يک ھا و طالبانی اما چرا بارزانی

وليت خروج از مناطق مورد بحث را برعھده ؤچ يک حاضر نيستند، مسزدن به احساسات ناسيوناليستی مردم، اکنون ھي

 تبليغات ناسيوناليستی انتظار داشتند، مقاومتی ۀواسطه که ب) ھا و جوانانی به خصوص پيشمرگه(بگيرند و به مردم 

  .   قرار نبوده است مقاومتی  صورت بگيردًتوانند بگويند اصال اند، نمی صورت بگيرد و سر خورده شده

ھای دو   پيشمرگهۀ در بدنئیگيری احساسات ناسوناليستی و وجود نيروھا با وجود اين ھنوز خطر جنگ، در پرتو اوج

اين امر ميسر است اگر رھبران دو حزبی که ھنوز مشغول اتھام زدن . حزب و جوانانی که خواھان جنگند، فعليت دارد

  . اند ور جوی بشوند که خود آن را توليد کردهل بکنند و مقھوند، نتوانند اوضاع را کنتر اديگر به يک

 ۀمحدود کردن دامن:  غلط استوار استۀافزايد که باز بر يک محاسب به احتمال بروز جنگ مینيز يک عامل ديگر 

ھای پراکنده سعی  دھی درگيری  بارزانی با سازمانًاحتماال. ھای پراکنده شکست پس از رفراندم از طريق درگيری

امری که باز به . نگ را به عنوان يک کارت برای مذاکرات احتمالی آتی و تثبيت خويش برجسته کندکند، خطر ج می

  .بينی منجر شود آميز غير قابل پيش معنای کشيدن تفنگ برای شليک نکردن است اما ممکن است به نتايج فاجعه

به خصوص که حداقل يکی از مدعيان . کند  ميھنی بر سر رھبری نيز احتمال جنگ را زياد میۀمبارزه در درون اتحادي

رھبری، کسرت رسول علی، که يکی از رھبران نظامی است، تمايل نشان داده است از احساسات ناسيوناليستی و جنگ 

اند، از  او در مقابل برخی از رھبران اتحاديه که از رفراندم حمايت نکرده. به نفع خود برای کسب رھبری استفاده بکند

  . کند کرده است و در پی اشغال کرکوک صحبت از خيانت میرفراندم حمايت 

اندازد، به  ھای شکسپير می ديگر که انسان را به ياد نمايش ھای دو حزب عليه يک  سياسی در کردستان و دسيسهۀصحن

در اين لحظه نيروی مشخص، . يک احتمال، يعنی جنگ داخلی در کردستان، اگر چه ضعيف، نيز اشاره دارد

که دشمنان کردھا، باالخص دولت ايران و  ثری نيست که قادر به جلوگيری از آن باشد، در حالیؤفته و ميا سازمان

يک چنين جنگی، در . اش تقسيم مجدد کردستان خواھد بود دولت مرکزی مخالفت چندانی با آن ندارند، چرا که نتيجه

م تعليق خواست آزادی و عدالت را برای مدتی بدترين چراکه ھمچون رفراند-واقع تحقق بدترين سناريوی ممکن است؛ 

  .دنبال خواھد داشته ب

                                                 
  .ھای آن در کردستان عراق بايد موضوع يک تحقيق جداگانه قرار گيرد  مسألۀ فساد و مکانيسم 14



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 خود کرد و ھدفش حل ۀمانور بارزانی که حتی احزاب و جريانات غير محلی را به دنبال خود کشاند و بدل به زائد

آزادی و گيری اعتراضات به عدم وجود   بود که نمود آن را در شکلگيری گوران و احزاب ديگر، اوجیبحران ھژموني

ايم، اگر چه شکست خورد، اما اين شکست به معنای پايان يافتن دوران زندگی دو حزب  عدالت و اعتراض به فساد ديده

پايان حيات اين دو منوط به تسلط خواست صلح، آزادی، عدالت و مبارزه با فساد بر حيات اجتماعی در . حاکم نيست

ھا سازمان بدھند؟ بالقوه اين امر ميسر است، اما  ردم را حول اين خواستتوانند م آيا نيروھای مردمی می. کردستان است

ھم اکنون گوران و چند حزب ديگر دور جديد را با خواست استعفای . توان به آن پاسخ داد الی است که نمیؤبالفعل؟ س

که دولت  د تا زمانی اعالم کرده بو٢٠١۶احتمال استعفای بارزانی که . اند بارزانی و تشکيل يک دولت موقت گشوده

وليت شکست را به ؤ، موجود است، اگر او نتواند مس15دارم مستقل کردستان تشکيل نشود، من دست از قدرت برنمی

اما احتمال تشکيل يک دولت موقت در . مذاکرات شروع نشوند» آبرومندی «ًديگران نسبت بدھد و تحت شرايط نسبتا

دھند، در صورت  اين در حالی است که احزاب حاکم که احتمال می! ستپرتو خطر جنگ و خطر تقسيم کردستان کمتر ا

ھای   وجود درگيریۀانتخابات جديد شکست خواھند خورد، انتخاباتی را که قرار بود ماه آينده برگزار شود، به بھان

 تغييرد، به روند  اين امر مبين اين است که احزاب حاکم حاضر نيستن١٦.اند  ماه معلق کرده٨پراکنده، حداقل برای مدت 

ال بايد فرودستان و ؤچگونه؟ به اين س. ات تحميل بشودتغييردر دستگاه حاکم تن بدھند و فقط به آنان بايد اين 

  .ھايشان جواب بدھند سازمان

 

 

                                                 
15 http://ekurd.net/calls-barzani-step-down-2017-10-23  
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