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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠٨

  کردستان عراقۀآيند

٢  
  حمله به ايران

جھاد در مورد داعش، نصيحت ھا و توجيھات شيوخ : ابو محمد العدنانی سخنگوی داعش در اظھاراتی ادعا کرده است

 .عدم حمله به ايران را گوش کرده به ھمين دليل شيعيان در ايران را به حال خود رھا کرده تا راحت زندگی کنند

در تمام اين سال ھا تھمت مزدوری برای سرسخت ترين دشمنانش يعنی ايران را به جان خريده و : العدنانی، می افزايد

او ھم چنين مدعی می شود به . وحدت ميان مجاھدين به آن حمله نکرده استبه دليل اطاعت از سران القاعده و حفظ 

  .راحت به زندگی خود ادامه دھند» آل سعود«خاطر دستور القاعده به سعودی نيز حمله نکرده و اجازه داده 

  

  موضع حکومت ھای منطقه در رابطه با تشکيل دولت کرد در کردستان عراق

  :ايران

 گذشته، يعنی از زمان حکومت پھلوی تا حکومت اسالمی و سرنگونی حکومت بعث عراق ۀ دھ۴ در طول نزديک به 

 ھای متعدد امنيتی و سياسی در جريان بوده تقابل و متحدانش، ھمواره بين ايران و عراق امريکائیتوسط نيروھای 

با حمايت نيروھای ر حکومت صدام حسين در عراق و با روی کار آمدن دولتی شيعی در اين کشور يياما تغ. است

چرا که فرصت مناسبی برای حکومت اسالمی . ر کرديياشغالگر غربی، سياست حکومت اسالمی ايران با اين کشور تغ

از سوی ديگر، ايران . ژيک خود را در عراق بيش از پيش حفظ کند و گسترش دھديايران به وجود آمده تا منافع سترات

 گذرگاه مرزی و ۶دارد و وجود را و کشور در مقايسه با ساير ھمسايگانش با عراق طوالنی ترين مرز مشترک ميان د

  . ژيک می افزايديستراتاھميت  بازارچه مرزی نيز بر اھميت اين ١٢

عراق و ۀ ژيک سياسی، امنيتی و اقتصادی، چشم انداز تجزييسترات ۀبه اين ترتيب، بی جھت نيست که منافع گسترد

تا ھمين چند سال پيش، ايران متحد اصلی و . ران حکومت اسالمی ايران شده استاستقالل کردستان موجب نگرانی س

 حکومت اسالمی ايران در کنار رابطه با حکومت ۀ اقليم کردستان به شمار می رفت و مقام ھای عالی رتبستراتيژيک

اما اين روابط با شدت . مرکزی عراق، به صورت مستقل با مقامات کرد نيز در تماس نزديک سياسی و ديپلماتيک بودند

 نفت، نزديکی بارزانی به ترکيه، شکست ۀمسألگرفتن اختالفات دولت اقليم کردستان و حکومت مرکزی عراق، 

، اغلب به )به عنوان فردی نزديک به حکومت اسالمی ايران( ميھنی و بيماری رھبر آن جالل طالبانی ۀانتخاباتی اتحادي

  .نفع ترکيه متحول شده است
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وجود آورده که موقعيت و منافع حکومت اسالمی ايران را نيز به ه  داعش و پيشرفت آن شرايطی را بۀز حملاکنون ني

چرا که از يک سو سقوط دولت شيعی طرفدار حکومت اسالمی ايران در بغداد و در صورت روی . خطر انداخته است

سی منطقه می تواند حکومت اسالمی ايران ر مرزھای جغرافيای سياييکار آمدن يک دولت متخاصم و از سوی ديگر، تغ

  .را در تنگنا قرار دھد

  

  :ترکيه

 اگرچه از لحاظ سياسی مخالف بر آمدن يک دولت مستقل کرد است، اما از لحاظ اقتصادی منافع کوتاه مدت و ميان 

اسبات اقتصادی و سياسی  بھبود منۀ ھا از مخالفان سرسخت دولت اقليم کردستان بود، حاال در ساي  ترکيه سال. مدتی دارد

 اقليم کردستان به ستراتيژيک ترين متحدان   فعلی عراق جانب کردھا را گرفته و اکنون از مھمۀبا اين دولت، در منازع

   . آيد شمار می

 ترکيه در مصاحبه با تلويزيون کردی زبان رووداو در اربيل، ۀاظھارات حسين چليک، سخنگوی حزب عدالت و توسع

کردھای عراق برای مکان، نام «: او گفته است. کند ضع اين کشور در قبال تحوالت عراق را روشن می تا حدودی موا

چليک در مصاحبه با فايننشال تايمز » . گيری خواھند کرد کنند خودشان تصميم  سرزمينی که در آن زندگی می ۀو شيو

اگر . ا عصبانی کند، اما نام آن ھا کردستان استتواند مردم ر  کردستان می ۀدر ترکيه حتی کلم«:  کرده استتأکيدھم 

  ».رود انه به سمت تجزيه می تأسفعراق م. عراق تقسيم شود، که اجتناب ناپذير است، باز آن ھا برادران ما ھستند

رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، ھرچند به صورت مستقيم در اين مورد اظھار نظر نکرده، اما در پيامی 

   . جديد حکومت اقليم کردستان را تبريک گفته استۀنگيز، تشکيل کابين برا مناقشه

اقتصاد کردستان به مانند تمامی کشورھای منطقه متکی بر اقتصاد نفتی است ولی نبايد فراموش کرد که کردستان کنونی 

ضر ترکيه اين نقش محصور در خشکی است و برای رساندن نفت خود نياز به آبراه ھای بين المللی دارد که در حال حا

ر حق ترانزيت می گيرد و الترکيه بابت ھر بشکه نفت صادراتی اقليم کردستان، يک د. را برای کردستان بازی می کند

اين عملکرد عالوه بر کسب سود آنی . عوايد حاصل از فروش نفت نيز در بانک ھای ترکيه سپرده گذاری می شود

ت آوردی برای ترکيه محسوب شود چرا که می تواند سياست ھای خود را اقتصادی، می تواند از لحاظ سياسی نيز دس

  . در مورد کردھا به اقليم کردستان تحميل کند و از فشارھای نيروھای مخالف خود در کردستان ترکيه بر خود بکاھد

 ضعيتو که باورند اين بر ترکيه در حاکم حزب توسعه و عدالت حزب ينمسؤول یئ منطقه گيری موضع آخرين در

 اند کرده تأکيد و دانند می مالکی نوری گرايانه مذھبی ھای سياست را آن دليل و دارد عراق شدن تجزيه از نشان فعلی

  .دانند می کردھا حق را آن و کنند می حمايت کردستان استقالل از عراق ۀتجزي صورت در

  

  :عربستان

پادشاھی سعودی بنا به داليل گوناگون پرچمدار . استگذار در جھان عرب و گروه ھای اسالمی تأثيرعربستان کشوری  

 نفت در دنيا و ۀجھان عرب، به خصوص سنی مذھب ھاست و به عنوان اولين توليدکننده و صادرکنند» رھبری«

  .داردنقش  انرژی و در نتيجه اقتصاد جھانی ۀگذار در عرصتأثير

ی بنيان نھاده شده است، در ساختار ئ  ی و عشيرهئ  بيلهکه بر بستری از ارتباطات قساختار اجتماعی سنتی در عربستان 

  .کارانه دارند سياسی نيز دست باال را دارد و خاندان آل سعود ھم چنان به قدرت نگاھی سنتی و محافظه 

واقعيت اين است که .  خاورميانه، پشتيبان اصلی داعش استۀ در منطقامريکادولت عربستان بزرگ ترين متحد 

ھای نفتی خود حامی خطرناک ترين گروه ھای  رالاين کشور با د. ستامريکامان و شريک بی دردسر عربستان ھم پي
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سيستم حکومتی و قوانين حاکم برعربستان ترکيبی است از مدرنيسم و آن چه که در قرون . اسالمی ھم چون داعش است

  .وسطی رايج بود

درگيری .  مخالف تشکيل دولت مستقل کرد در عراق استحاکمان عربستان سعودی از موضع ناسيوناليسم عربی، شديداً 

تر ه ھای اخير عراق سبب شد که بار ديگر روابط و مناسبات حکومت اسالمی ايران و حکومت عربستان سعودی تير

شود و آن ھا مستقيم و غيرمستقيم به بسياری از گروه ھای طرفدار خودشان در عراق و يا ساير دولت ھای عربی کمک 

يک دليل اصلی اين کشمکش بين حاکمان عربستان و ايران، حمايت حکومت اسالمی ايران از . ری می رسانندثؤھای م

 ۀبنابراين، ادام. گروه ھای شيعی و حمايت حکومت عربستان از گروه ھای سنی درگير در وقايع خونين عراق است

  . منطقه يعنی ايران و عربستان باشدحوادث کنونی عراق نيز می تواند بازتاب رقابت ھای مخفی دو حکومت مھم

 نظامی ساليانه کشورھا، اعالم کرد که در سال ۀ تحقيقاتی صلح استکھلم با انتشار گزارشی در خصوص بودجۀمؤسس

  . نظامی را داشته استۀ ميالدی در ميان کشورھای خاورميانه، عربستان بيش ترين ھزين٢٠١٣

 نظامی خود در مقايسه با ۀ درصدی بودج١۴ ميالدی با افزايش ٢٠١٣به نقل از الجزيره، عربستان سعودی در سال 

ترين ھزينه را در بخش نظامی در ميان کشورھای حاضر در دالر بيش ميليارد ۶٧ و رساندن آن به ٢٠١٢سال 

يالدی چھارمين کشوری بوده  م٢٠١٣ صلح استکھلم، عربستان در سال ۀمؤسسبر اساس اعالم . خاورميانه داشته است

ی در بخش نظامی بدان معنی دالر ميليارد ۶٧ ۀ ھزين.ترين بودجه را به بخش نظامی خود اختصاص داده است بيشکه

 را پشت سر جاپان ھم چون فرانسه، بريتانيا، و ئیاست که عربستان در اختصاص بودجه برای امور نظامی، کشورھا

 .گذاشته است

بل پذيرش عنوان کرده و اين ايده را در افکار عمومی عراق ايده  عراق را غيرقابل تصور و غيرقاۀسعود الفيصل تجزي

 .ای شکست خورده خوانده است 

 قدرت شيعه ھا در عراق و نفوذ حکومت اسالمی ۀادام: پادشاھی سعودی در مورد عراق، ھمواره دو نگرانی دارد

  .ايران در اين کشور و استقالل کردستان عراق

 خليج ۀی چند سال گذشته در عراق، فلسطين، لبنان، افغانستان و کشورھای حوزی عربستان طئ  ھای منطقه  سياست

سعودی ھر کجا احساس کرده است که اعتبار و جايگاه پادشاھی . ای بوده است ھای ابتکاری و فعاالنه  فارس، سياست  

 قابل ۀگفت عربستان، گزينتوان  اما در مورد عراق می . در حال افول و ضعف است، اقداماتی واکنشی انجام داده است

  .رو ندارد دوامی در پيش 

به .  اما مخالفت يا موافقت عربستان با تقسيم عراق، ريشه در جھت گيری ھای منطقه و ناسوناليسم عربی دارد

 ئیسزا بتأثير در تقسيم و عدم تقسيم عراق، امريکااز اين رو، تصميم گيری ھای . ستامريکاخصوص عربستان متحد 

  . استقالل کردستان عراق داردۀمسألتخاذ سياست ھای سران عربستان در رابطه با در جھت ا

  

  کردستان سوريه

المللی قرار نمی گيرد و اگر ھم بگيرد بسيار   ھای بين  انه اخبار مربوط به کردستان سوريه، در صدر اخبار رسانهتأسفم

 ۀن و آزادترين و قابل دفاع ترين منطقت می توان گفت که در حال حاضر اين سکوالرتريأبا جر. ضعيف است

مردم کردستان سوريه از زن و مرد، از پير و جوان متحدانه اسلحه به دست گرفته اند تا از موجوديت . خاورميانه است

 و حيرت انگيزی در  کردستان سوريه با شھامت بی نظيربه عالوه مردم. خود و محيط زيست و زندگی شان دفاع کنند

 طرفين درگير در جنگ ۀبنابراين، اگر در کردستان عراق ھم. حشيانه و ھيستريک داعش ايستاده اندمقابل حمالت و

 عکس در کردستان سوريه، يک جنگ نابرابر و عادالنه ای در جريان است که کمونيست هراست و ارتجاعی ھستند ب
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. ری برسانند آن ھا ياۀ حق و عادالنه بۀخواھان موظفند از ھر طريق ممکن به مردم کردستان سوريه و مبارزھا و آزادي

خواه و انسان دوست و کمونيست در جنگ کردستان عراق به فرماندھی کارشناس ھا از اين رو، شرکت نيروھای آزادي

  . و دولت اقليم کردستان خطای بزرگی استامريکائیو نظاميان 

نشينی نيروھای بشار اسد از کردستان  ون خودگردانی است که کردھای سوريه در پی عقب  يکی از سه کانکوبانی

 ھا به مثابه واحدھای اداری سيستم خودگردانی و يا خودمديريتی دموکراتيک در  وناين کان. اند سوريه بنياد نھاده 

 . کنند کردستان سوريه فعاليت می

د، ھرچند تاکنون تا قبل از سقوط موصل، حمالت مکرر داعش به کردستان سوريه با پيروزی نظامی مھمی ھمراه نبو

با تصرف موصل و چند شھر ديگر عراق از سوی نيروھای . تلفات زيادی را بر غير نظاميان کرد وارد کرده است

 به جا مانده از امريکائی ھای   ھای سنگين و پيشرفته از جمله تانک، نفربرھای زرھی و موشک داعش، اين گروه سالح

 ھا، به ويژه تانک و خودروھای زرھی، مجددا  ش با به کارگيری اين سالح داعاخيراً . ارتش را به غنيمت گرفته است

 . آغاز کرده استکوبانیحمالت وسيع و مداومی را به 

و » حزب اتحاد دموکراتيک«وابسته به » واحدھای حفاظت مردمی«تاکنون نيروھای نظامی کردستان سوريه که در 

 آن ئی انداز توانا اما چشم.  جلوگيری کنندکوبانیی نيروھای داعش و سقوط اند از پيشرو اند، توانسته  غيره سازمان يافته 

ھا در مقابله با نيروھای داعش که اکنون به سالح ھای سنگين و تدارکات وسيع نظامی و نفرات زياد مجھز شده اند 

 .چندان اميدوارکننده نيست

 در ھمکاری با حکومت ترکيه، کردستان مردم  داعش به عراق و کردستان عراق، دولت اقليم کردستانۀقبل از حمل

سوريه را در محاصره قرار داده بودند و حتی دولت اقليم کردستان خندقی را در مرزھای خود خود با کردستان سوريه 

حکومت ترکيه نيز در برخی نقاط حساس مرزھايش با . کنده بود که مردم آن منطقه نتوانند وارد کردستان عراق شوند

 . وريه، ديوار کشيده استکردستان س

حکومت ترکيه از تشکيل نواحی خودگردان در کردستان سوريه و قدرت گيری نيروھای نزديک به حزب کارگران 

 ھای نظامی و لجستيکی ترکيه به داعش   ھای متعددی از کمک به شدت نگران بود گزارش) ک.ک.پ(کردستان سوريه 

 ھا برای حمله به مناطق آزاد کردستان سوريه، و حتی منوط کردن اين  و ديگر نيروھای اسالمی، و ترغيب اين گروه

 . چنين حمالتی منتشر شده استۀھا به ادام کمک 

دھد که در ميان مدت و درازمدت اين  اھداف اعالم شده توسط داعش، ايدئولوژی و اقدامات اين گروه اسالمی نشان می 

 کيلومتر ١٠٠٠ با حکومت اقليم کردستان عراق، که اکنون نزديک به آميز  زيستی مسالمت  گروه به ھيچ عنوان به ھم

. از اين رو، داعش خطر بزرگی برای مردم کرد است.  داعش دارد، تن نخواھد دادکنترولمرز مشترک با مناطق تحت 

  کند که دولت اقليم کردستان عراق، در ھمسايگی خود در در حقيقت منطق سياسی و اجتماعی و علمی حکم می

 داشته باشد و سياست ھايش را به نفع مردم کردستان عراق و سوريه و يا حتی ستراتيژيککردستان سوريه، نگاھی 

البته مسائل و مواضع سياسی اخالقی نيست و ريشه در منافع طبقاتی . ر دھدييی تغئيه اپوزيسيون کردھای ايرانی و ترک

  . دارد

 سقوط کند بی ترديد حکومت ترکيه با داعش عليه کردھا وارد بده و تصور کنيم اگر کردستان سوريه در مقابل داعش

 مبنی بر ھمکاری مخفيانه حکومت ترکيه و ئیدست کم اکنون نيز گزارش ھا. بستان ھای نھان و آشکار خواھد شد

دايمی در چنين روندی حکومت ترکيه از داعش به مثابه اھرم فشار . داعش در برخی رسانه ھای ترکيه منتشر شده است

ھايش ھم در کردستان عراق و ھم کردستان ترکيه، بھره برداری سياسی و امنيتی بيش  برای پيش برد اھداف و سياست 

  .تری خواھد کرد
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  وضعيت ھولناک زنان و کودکان 

 ۀاما رفتار وحشيان.  جنگ ھا بيش ترين قربانيان غيرنظاميان به خصوص کودکان و زنان ھستندۀبی ترديد در ھم

ترين گروه اسالمی، معيارھای انسانی کمداعش، اين وضعيت را به طور بی سابقه ای دگرگون کرده و در نزد اين 

ند اما در حال حاضر داعش ا گروه ھا و حکومت ھای اسالمی ھمانند داعش جنايت کارۀھر چند ھم. جايگاھی ندارد

  . درمی آوردء اجراۀ بدون مالحظه به مرحلبدون ھيچ گونه واھمه ای کليه قوانين اسالمی را بدون تعديل و

ای اعالم کرده که گروه داعش صدھا کودک و جوان عراقی  در چنين شرايطی، کميساريای حقوق بشر عراق در بيانيه 

 ھای   جنايتۀسخنگوی ھالل احمر عراق نيز اعالم کرده که گروه داعش در ادام. را در موصل زنده به گور کرده است

 ھا در اين کشور، اين بار بازاری را در استان نينوا برای فروش زنان مسيحی و ايزدی به عنوان کنيز  تخود عليه اقلي

، سخنگوی ھالل احمر عراق اعالم کرد اعضای داعش زنان ايزدی و مسيحی را ربوده محمد الخزاعی. باز کرده است

 ايزدی، ترکمان و مسيحی را در فرودگاه تلعفر ۀادھم چنين آن ھا ده ھا خانو. فروشند  ھا را به عنوان کنيز می  و آن

ھای   ھالل احمر عراق از تمامی سازمان مسؤولاين . ھا را کشتند بازداشت کرده و تمامی مردان اين خانواده 

  . جھانی و دولت عراق خواست تا برای بررسی اوضاع وخيم انسانی در نينوا اقداماتی اتخاذ کنندۀبشردوستانه، جامع

الملل، نسبت به سرنوشت صدھا تن از زنان ايزدی که توسط نيروھای داعش ربوده شده اند ابراز  عفو بين سازمان 

 اند که اگر مسلمان نشوند، در معرض تجاوز جنسی  نگرانی شديد کرده و گفته است که نفرات داعش آنان را تھديد کرده

  .قرار خواھند گرفت

پنج تن از خويشاوندان خود را، که ھمگی زن و کودک ھستند، در اختيار يکی مرد ايزدی فھرستی شامل اسامی چھل و 

 .عفو بين المل قرار داده و گفته است که از بعضی از آنان اطالعاتی دارد اما از سرنوشت بقيه بی خبر است

  برخی شبهدولت عراق به جای تشديد خشونت از طريق ناديده گرفتن اقدامات «: مشاور ارشد عفو بين الملل گفته است

 نظاميان سنی دولت اسالمی، که سياست کلی اين دولت   نظاميان شيعه عليه شبه نظاميان فرقه گرا يا مسلح کردن شبه

: وی افزوده است» .بوده، الزم است به حمايت و حفاظت از غيرنظاميان بدون توجه به قوميت و مذھب آنان توجه کند

ذيت و ھراس دايم از مرگ، زندگی کنند و آمران و عامالن جنايات جنگی و مردم شمال عراق حق دارند بدون آزار و ا«

 ».کنند بايد محاکمه و مجازات شوند کسانی که به آنان کمک می 

پيش از اين، سازمان ملل متحد ھم در گزارشی از کشتار، نسل کشی و جرايم جنگی توسط نيروھای دولت خالفت 

 سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی نشان داده . شده بودمسألهالمللی با اين   اسالمی خبر داده و خواستار برخورد بين

 .کند برخورد می » غنيمت جنگ با کافران«که داعش اقليت ايزدی را کافر می داند و با زنان آن ھا به عنوان 

ق بشر سوريه  مرکز حقو. زن و کودک را به گروگان گرفته است٢۵٠گفته می شود که داعش دست کم دو ھزار و 

 مورد، اين زنان ھر کدام به ازای ٢٧دھد دست کم در   گويد که شواھدی به دست آورده که نشان می  مستقر در لندن می

گويد که داعش، زنان ربوده شده را مجبور کرده است که   اين مرکز می .اند  به اعضای داعش فروخته شده دالر ١٠٠٠

 .اسالم بياورند

يتدپرس نيز گزارش داد، داعش، صدھا تن از زنان ايزدی ساکن مناطق شمالی عراق را به در ھمين رابطه، آسوش

به دنبال ايجاد يک کانال کمک بشردوستانه در شمال عراق  سازمان ملل اعالم کرد، از ديگر سو،. گروگان گرفته است

ن حال، سازمان بين المللی در اي. اند برای کمک به فرار شھروندانی است که توسط نيروھای داعش محاصره شده 

 درصد آن ھا در ۵۴ ھزار عراقی در آوارگی به سر می برند، که ۶۵٠ کم يک ميليون و  مھاجرت اعالم کرد، دست

  .اند طول يک ماه گذشته وادار به فرار از خانه ھای خود شده 
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  بندی جمع

امری که احزاب مخالف دولت . دندتاکنون سران داعش بيش تر اوقات خود را در شھرھای مرزی ترکيه می گذران

 مشترک با مقامات اطالعاتی جلسۀ با سرويس اطالعاتی اين کشور و چند جلسهسران اين گروه چند . ترکيه فاش کردند

  . ھم داشته اند... ترکيه، عربستان، قطر و

قی که در اختيار مناط. ، نيروھايش را به مناطق رقه، ديرالزور و حسکه منتقل کرده بود١٣٩١داعش از زمستان 

  .  از طريق مسالمت آميز و بعدھا طی نبردھای خونين با ھمديگر درگير شدندءآن ھا ابتدا. النصره و ارتش آزاد بود

 زمانی است که جريان ھای سياسی در مناطق سنی ۀدرھمين دور. ، بر قدرت خود افزود٢٠١٣داعش در طول سال 

اين تحصن ھا يک سال طول ..  را عليه دولت مالکی سازماندھی کردندئینشين، به ويژه استان االنبار عراق تحصن ھا

کشيد و دولت عراق اھميتی به متحصنين و مطالبات آن مانند زندانيان و تبعيض بر سنی مذھب و مناطق سنی نشين و 

 به سقوط ٢٠١۴  تر شد و در اولين روزھایوخيم ٢٠١٣مبر ی و فلوجه در االنبار دراواخر دس الرمادۀمسأل. غيره نداد

 در يک عمليات برق آسا موصل را ]جوزا[ خرداد٢٠داعش در . فلوجه و برخی شھرھای اطراف آن منجر گرديد

 ارتش عراق ۀ از استان ھای غربی و شمالی و شرقی عراق را متصرف شد و بھترين بخش از بدنئیگرفت و بخش ھا

  .را نابود کرد

ار تن از مردم شمال عراق و وحشی گری ھای داعش عليه غيرسنی ھا به کشتارھا، اعدام ھا و آوارگی صدھا ھز اما

 آشکار و علنی ادامه يافت بدون اين که با واکنش خصوص زنان و کودکان، نه به صورت پنھانی بلکه به صورت کامالً 

 ھا تنھا بعد از امريکائی. ھيچ حکومتی حتی يک قطعنامه به شورای امنيت پيشنھاد نداد.  ھا مواجه گرددامريکائیجدی 

 . خود را آغاز کردندئیآن که اربيل را در خطر ديدند، حمالت ھوا

اما سپس  اين .  عليه نيروھا و مواضع داعش، در دو سه روز اول بسيار جدی و کوبنده بودامريکا ئیحمالت ھوا

 .نمايشی به خود گرفتشکل  بيش تر ئیبمباران ھای ھوا

به دليل اين که .  سياسی عراق و دولت اقليم کردستان را تيره و تار کرده استۀآينداکنون جنگی را که داعش آغاز کرده 

. در يک ارزيابی کلی از اين اوضاع می بينيم که در مدتی بسيار کوتاه تحوالت عظيمی در عراق روی داده است

 دست می آيد اين است آنچه از وضعيت منطقه و عراق به. تحوالتی که حتی کشورھای منطقه را نيز نگران کرده است

 منتظر تحوالت در و تحولی عظيم گرديده و می بايييکه تمامی معادالت سياسی کنونی عراق پس از اين جنگ دچار تغ

  .متفاوت در عراق و در منطقه باشيم

. ديدتوان   ھای اجتماعی می   ھای اين توحش شان را نيز در شبکه لمف. برنگار را از تن جدا کرده استداعش سر دو خ

ھدف دولت .  دھند ھای پيروزی سر می مردان سياھپوش با ماسک پير و جوان و زن و مرد را به گلوله می بندند و نعره 

تر و ترويج خشونت و ی اجتماعی، ايجاد رعب و وحشت بيشخالفت اسالمی از انتشار وحشی گری ھايش در شبکه ھا

 در جنگ امريکاس ھمه حاکميت أی و در رئ غربی و منطقه  که تا ديروز با حمايت دولت ھایئی نيرو.بربريت است

  . به وحشت انداخته استداخلی سوريه، قدرت فوق العاده ای گرفته به طوری که حتی حاميانش را نيز شديداً 

 آموزش ديده بودند به سرعت دولت خالفت اسالمی خود را امريکائی که توسط سازمان ھای امنيتی به خصوص ئینيرو

  !ه اند به معنای واقعی يکی از شگفتی ھای فاجعه بار و ھولناک قرن بيست و يکم استسيس کردأت

ن آن ھا داعش است و يل شده اند که بزرگ تري تشکئیست ھای فعال در عراق از گروه ھايلگران، تروري تحلۀبه گفت

 ۀروشن است که گسترش داير بنابراين، .ن گروه ھا به شمار می رونديکی از ايز يروھای وفادار به صدام حسين نين

 آن به مناطق گسترده ای از استان ھای مختلف عراق طی چند ساعت، ۀحمالت داعش به عراق تصادفی نيست و حمل

  . کشورھای مختلف ممکن نبودۀ کمک ھای سازمان ھای اطالعاتی بزرگ و با تجربۀجز در ساي
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 طراحی خويش نظر مورد کشور برای که ای نقشه و یاسالم خالفت دولت آيد می بر گروه اين نام از که گونه ھمان

 آن نفع به عراق سياسی ۀنقش رييتغ صورت در و کرد نخواھد بسنده عراق نشين سنی مناطق به تنھا گروه اين اند کرده

 و عراق ھمسايگان نيز یئ منطقه سطح در .شد خواھد تقسيم ننشي سنی و شيعه و کردنشين ۀمنطق سه به عراق عمالً  ھا،

 ساختار در ھم آن داعش چون ئیھا گروه وجود خطرات از کنند می تغذيه عراق سياه طالی از که ئیکشورھا تیح

  .بود نخواھند امان در مرزشان کشورھم سياسی

ر مرزھا براساس معيارھای ملی و يي بزرگ و گسترده و تغۀتقسيم عراق به سه کشور براساس ھمان طرح خاورميان

  . ديگر کشورھای منطقه استۀچينی برای تجزيمذھبی به منظور مقدمه 

اما توسط . اين سياست از پايگاه اجتماعی قوی نيز برخوردار است. اقليم کردستان عراق، تمايل زيادی به استقالل دارد

ترکيه در شمال، ايران در شرق، . چھار کشوری محاصره گرديده که ھيچ يک چشم ديدن دولت مستقل کرد را ندارند

اما اکنون ديگر شرايط فرق کرده و آرزوی مردم کردستان می تواند مطابق ميل . نوب و سوريه در غربعراق در ج

  . به دست خويش رقم بزند خويش را مستقيماً ۀاين چھار کشور نباشد و مردم کردستان آيند

م بخشد، باز ھم چنان حال اگر به فرض حمالت داعش ھم به پايان برسد و دولت مرکزی باز بتواند استقرار خود را تداو

کشمکش سابق با کردستان، اين بار بيش تر از گذشته، مطرح خواھد شد چرا که از طرفی دولت مرکزی عراق استقالل 

 نفت خيز کرکوک تن ۀکردستان را غير قانونی و مغاير با قانون اساسی عراق می داند و از طرف ديگر در مورد منطق

  .د آن به کردستان نخواھد داۀبه ضميم

 سرعت و به اين   توان به را نمی» داعش« اقرار می کنند که نيروھای امريکا نظامی و سياسی ۀ ھای بلندپاي اکنون مقام

 اروپا برای تسليح نيروھای دولت اقليم ۀ و کشورھای اتحاديامريکااز سوی ديگر، . سادگی از خاک عراق بيرون راند

  . مردم کردستان مخاطره آميز خواھد شدۀ نيز برای آيندمسألهماال اين کردستان در حال رقابت با ھمديگر ھستند احت

ديويد ، دبير کل ناتو از اعالم آمادگی اين سازمان برای ھمکاری با دولت عراق خبر داده اما آندرس فو راسموسن

 کردھای اين  عراق و دولت مرکزی وۀ کشورھای ھمسايۀنخست وزير بريتانيا، مقابله با اين گروه را وظيفکامرون 

  .کشور دانسته و معتقد است که ناتو بايد در مسلح کردن دولت جديد عراق و کردھای اين کشور ھمکاری کند

ھدف از تشکيل اين ائتالف، تضعيف و . روند ده کشور ديگر در ھمکاری با ھم، به جنگ داعش در عراق و سوريه می 

 اجالس ناتو در ولز، ده ۀ در حاشيامريکا ۀی، وزير خارج جان کر.نابودی داعش بدون توسل به نيروی زمينی است

، بريتانيا، المانقرار است ائتالفی متشکل از . کشور را برای مقابله با داعش در سوريه و عراق به ھمکاری فراخواند

 اين سؤال . کنندنمارک، کانادا و ترکيه، به اياالت متحده در انجام چنين ھدفی ياری، استراليا، دپولندفرانسه، ايتاليا، 

 چنين ائتالفی به طور جدی قصد دارد داعش را نابود  و متحدانش تمام شده است؟ يا واقعاً امريکااست که آيا داعش برای 

 از دالر ميليون ۶٠ نظاميان داعش در پنج سال گذشته  شبه«سازد؟ آن ھم در حالی که دولت انگلستان اقرار کرده است 

 ميليون ۶٠ امريکاس ھمه أبه عبارت ديگر، ھمين دولت ھا و در ر» .ا جمع آوری کرده اندھ گيری از دولت  طريق باج 

  ! ناقابل به داعش کمک مالی کرده انددالر

.  داعش به کردستان آشکار شد ضعف نيروی پيشمرگ اقليم کردستان استۀ ديگری که در تھاجم وحشيان مھمۀمسأليک 

ی در دفاع از منافع ئب است و يک نيروی مستقل و سازماندھی شده و حرفه ا احزۀاين نيرو، ھم چنان زير نفوذ و سلط

اين جنگ نشان داد که ديگر نمی توان با تحريک احساسات نيروی پيشمرگ، آن . عمومی مردم کردستان عراق نيست

 دست به انتشار اخبار ضد و نقيض در رابطه با پيشروی و يا عقب نشينی نيروھای پيشمرگ و.  جنگ کردۀرا روان

 کردستان عراق، يعنی حزب ۀدو نيروی عمد. دست شدن مناطق بين داعش و پيشمرگان نيز ناشی از ھمين ضعف است

 با تاکتيک ھا و سياست ھا و اھداف شان مسائل کردستان و جنگ را ء ميھنی، با اتکاۀدموکرات کردستان و اتحادي
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 با پيکار و توان و ظرفيت پيشمرگان کسب شده است يا نيروھای به عالوه، آيا موفقيت ھای نسبی تنھا. انعکاس می دھند

 ۀ دخيل ھستند؟ اگر نيروھای خارجی به ھر دليلی در امور داخلی کردستان کارشکنی کنند آيا آيندمسألهخارجی در اين 

تقالل  اسۀمسألکردستان و سرنوشت مردم اين منطقه به کجا خواھد رسيد؟ بنابراين، با تحوالت جديد در عراق، 

  .کردستان و رفراندوم در ميان جنگ و درگيری پيچيده تر شده است

دھای جدی در عراق و جنگ داخلی در اين کشور که از اشغال يطبق تمام فاکت ھا و داده ھای موجود، داعش و تھد

رکوب و  و متحدان داخلی و خارجی اش با تروريسم دولتی و غيردولتی و جنگ خونين و سامريکانظامی عراق توسط 

ات نظامی و يبيکاری و فقر شروع شده به طور کلی زيرساخت ھای جامعه و مدنيت را نابود کرده است، تنھا با عمل

ار بحرانی و يراه حل اساسی برای برون رفت از اوضاع بس. گر کشورھا پايان نخواھد يافتي و دامريکاکمک ھای 

 سياسی، طبقاتی و اجتماعی در سراسر عراق و ۀختن يک مبارزدھی جنبش ھای اجتماعی و راه اندا فعلی سازمانۀپيچيد

  .تشکيل يک حکومت سکوالر و غيرمذھبی مستقل از دخالت ھای خارجی است

 که به مراتب ئیھيوال!  پرسش اصلی و مھم اين جاست، که منبع قدرت دولت خالفت اسالمی يا داعش از کجاست؟نھايتاً 

زيرا اين گروه توانسته در اندک زمانی، به طور واقعی و . می ديگر استوحشی تر و بی رحم تر از گروه ھای اسال

  .راتی ايجاد کندييالمللی تغ ی و بين ئ جعرافيا و بلوک بندی ھای منطقه ر دھد و در يي انسانيت را تغۀجدی چھر

  ٢٠١۴مبر  ششم سپت-  ١٣٩٣ ]سنبله[ه پانزدھم شھريورشنب

 

 

  


