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است که از طریق یک همه پرسی  تدارکیک دولت جدید در حال برقراری به نظر می رسد در منطقۀ شمال عراق 

 7) "عراق اقلیم ُکردستانحکومت قای مسعود بارزانی رئیس "توسط آ ( قبلا 2017سپتامبر  25آن ) تاریخ برگزاری

ا اعلم شده بود. اعلم برگزاری این رفراندم از یک سو منجر به نوعی اضطراب در کشور  (2017جوالی  رسما

 ،و از سوی دیگر مایۀ نگرانی کشورهای همسایه ”اقلیم ُکردستان عراق”از نیروهای درون  بسیاریعراق، مخالفت 

ا ایران برخی کشورهای حاشیۀ خلیج و اسرائیل شده ۀ خرسندی در شده است. در مقابل اتخاذ این تصمیم مای ،خصوصا

ا از برسمیت شناختن "دولت ُکرد" در شمال عراق )در صورت رأی مثبت بدان( خبر  آقای "نتان یاهو" تا جائی که رسما

در این میان ایاالت متحدۀ آمریکا )بعنوان یکی از آکتورهای اساسی خاورمیانه( و بسیاری ازکشورهای  1داده ست.

  2اروپائی با "زمانبندی رفراندم" ابرازمخالفت کرده اند.

به استقلل مثبت  رأیاما این رفراندم چیست، از کجا نشأت گرفته است، اهداف آن چه می تواند باشد و اصوالا 

چه تأثیری می تواند درآینده کشورها و روابط خلقهای منطقه با یکدیگر داشته باشد؟ تلش در جهت جواب به  ُکردستان

 موضوع این نوشته خواهد بود. این پرسشها

 

 منطقۀ شمال عراق مذهب، جمعیت، زبان ، تاریخ

ق " از آن یاد می شود کمی منطقۀ شمال عراق یا بخشی از آن که امروز از آن بعنوان "حکومت اقلیم ُکردستان عرا

میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است. این منطقه دارای  5هزار کیلومتر وسعت داشته و حدود  36بیش از 

یک ترکیب جمعیتی مختط  بوده و اقوام گوناگونی را در آن زندگی می کنند که بطور عمده می توان از ُکردها، ترکان 

عنصر اصلی گروههای دیگر قومی و  3نوان عناصر اصلی از آنها نام برد. در کنار این عراق )ترکمانها( و اعراب بع

، یهودیان و مسیحیان در این 3یا مذهبی همانند شاباکها، فئیلیها، کاکایئزها چرکسها، چچن ها، یزیدی ها )و نه ایزدی(

 جغرافیا زندگی می کنند.

با ایران )کرمانشاه و نوار مرزی آذربایجان غربی( تا  ُکردها بطور عمده در شمالی ترین قسمت عراق هم مرز

نزدیکیهای مرز ترکیه و سوریه سکونت دارند که عمدتاٌ شامل شهرهای "سلیمانیه"، "اربیل" و "زاهو" )زاخو( و 

 2003اشغال عراق در سال تا  مختاری"خود و برقراری " (1991)درجه  36بعد از ایجاد مدار اطراف آن می شود. 

همچنان متمرکز بر این سه شهر و  ”حکومت اقلیم ُکردستان عراق”( اراضی 2005ن قانون اساسی عراق )و تدوی

ردها )در متشکل از رهبران کُ  تقریباا مطابق با مرزهایی است که هیئتمحدودۀ جغرافیایی اطراف آن بوده است. این 

تعیین گان سازمان ملل متحد در خصوص  مریکا و نمایندزمان تدوین قانون اساسی عراق( با حضور نمایندگان آ

ا لیکن  " بر سر آن به توافق رسیدند!ردستان عراقاقلیم کُ "مرزهای جغرافیایی  بعد از ظهور  به مرور زمان و خصوصا

ا دو برابری و کاملٌ غیر دموگرافیک شده  2014"داعش" در سال  مرزهای این منطقه شاهد گسترش و انبساط تقریبا

 است.  

% آنرا عربها تشکیل 80میلیون نفر جمعیت بوده است که  37، عراق بطور کلی دارای 2016های سال  طبق تخمین

 5تا  4تعداد ُکردهای عراق )بدون به حساب آوردن تفاوتهای زبانی و یا احتماالا ریشه های قومی آنان(  4می دهند.



منطقه ای که ترکان  6ون تخمین زده می شود.میلی 3.5تا  2، جمعیت ترکان عراق )ترکمانها( حدود 5(5میلیون نفر )

عراق یعنی ُکردها و  نیمۀ شمالیعراق )ترکمانها( بطور عمده در آن سکونت داشته و یا دارند دو عنصر قومی دیگر 

عربها را از یکدیکر جدا می کند و بنوعی منطقۀ حائل ما بین اعراب و ُکردها را تشکیل می دهد. این اراضی 

"ماندالی" ،"المنشوریان" و "خانقین" شروع و با گذر از "کرکوک" )بعنوان مرکز تمرکز تاریخی بصورت نواری از 

اعراب شمال عراق بطور  7آنها( تا شهر "موصل" ، "تل عفر" و اطراف آن در نزدیکی مرز سوریه امتداد می یابد.

میلیون عرب به مناطق شمال  1 عمده در جنوبی ترین قسمت این منطقه تمرکز دارند. بعد از ظهور داعش بیش از

  عراق کوچ کرده اند.

 

ا به فراکسونهای مذهبی شیعه و ُسنی تقسیم شده اند. انشقاق 99بیش از  % کل مردم عراق مسلمان هستند که عمدتا

ا اکثریت اهالی ُکرد شمال عراق  8مذهبی مابین ُکردها و ترکان عراق نیز به وضوح دیده می شود. نی بوده و سُ عمدتا

 شیعه ها در اقلیت می باشند. 

بزبان ُکردی صحبت می کنند لیکن بخش عمدۀ اهالی شمالی آن )تحت تسلط بارزانی(  ”اقلیم ُکردستان عراق ”ُکردهای 

بزبان )یا لهجه( "کرمانجی" )کورمانجی( ، مناطق مرکزی آن )تحت تسلط طالبانی( بزبان "سورانی" )گورانی( و در 

در میان این گروهها تکلَم برخی نیز بزبان "زازا" دیده راف آن زبان )یا لهجه( "هاورامی" متداول است. "حلبچه" و اط

می شود که بیشتر در میان ُکردهای ترکیه مرسوم بوده و گویا بلحاظ ریشه های قومی نیز از ُکردهای دیگر متمایز می 

ت تماس ما بین بسیاری از اهالی ُکرد )و دیگر ملیتها و فهم زبانها )و یا لهجه های( متفاوت یکی از مشکل 9باشند.

ا انشقاق مردم منطقه است که این مشکل اغلب با بکارگیری زبانهای عربی و یا تُرکی رفع می شود.  اقوام( و گاهها

 "، نام بردهواحد اداریبلحاظ تاریخی و در منابع تاریخی از شمال عراق هرگز بعنوان "ُکردستان" در مفهوم یک "

"، یاد جغرافیاییاز نام "ُکردستان" ، در مفهوم " نشده است و لیکن در برخی از منابع عثمانی از بخشهای از این منطقه

ُکردها در تاریخ دارای یک دولت بنام خود نبوده  10آن متغیَر بوده است.بسته به منبع شده که چهارچوب ارضی آن نیز 

منطقۀ شمال عراق بعد از ظهور اسلم جزئی از  11این منطقه نمی باشند. نیز در و بر این مبنا دارای سنت دولتمداری

 به مرکزیت "دیاربکیر"آق قویونلو  بخشی از دولت 14امپراطوری اعراب بعد از آن تحت تسلط سلجوقیان و در قرن 

( این منطقه بخشی از ایالتهای )موصل، کرکوک و بغداد( در درون 1920قرن اخیر نیز )تا سال  5بود. در 

 امپراطوری عثمانی بود.

بوده است. لیکن  19در این جغرافیا مصادف با تهاجم کشورهای مسیحی به شرق در قرن قومی تاریخ تأکید بر هویت 

اجتماعی این منطقه، که با جان سختی تا به امروز نیز ادامه داشته  -بافت فئودالی و عشایری و ساختارهای اقتصادی 



کرده است. تمکین به رئیس است، بطور مؤثر از ظهور گسترده و توده ای شدن ایدۀ ناسیونالیسم مدرن جلوگیری 

عشیره و بکارگیری قواعد و یا قوانین سنتی و فئودالی بسیار پرقدرت تر و جا افتاده تر از تمکین در برابر دولتهای 

 مرکزی و قوانین جهانشمول مدرن آن بوده است! 

ا  ایدۀ ناسیونالیسم و ملی گرائی مدرن در میان روشنفکران ُکرد مربوط به پروسۀ بعد از جنگ دوم جهانی و خصوصا

بعد از شکست حکومت "محمد قاضی" در ُکردستان ایران می باشد. در این دوره است که ایدۀ تشکیل یک "دولت 

مدرن" مبتنی بر هویت گروهی و اتنیک در میان بخشی از ُکردهای تحصیل کردۀ مطرح می شود. از این منظر نقش 

ا در اختلفات مر زی کشورهای منطقه هم می تواند نمائی از سوء استفاده از "ُکردها" در تحوالت و خصوصا

پتانسیلهای خلق ُکرد، هم می تواند چهره ای از منافع عشیره ای و فئودالی در عدم تمکین به دولتهای مرکزی و هم می 

 هد. تواند تصویری تدریجی از رشد ناسیونالیسم و ملی گرائی در درون بخشی از جامعۀ روشنفکر ُکرد را ارائه د

لیکن در این پروسه آنچه روشن و مطمئن بنظر می آید این واقعیت انکار ناپذیر است که حرکت غلطک رشد آگاهی 

ا ملی در میان بخش بزرگی از جامعۀ سیاسی و یا احتماالا توده های ُکرد نه  محصول تحوالت اقتصادی و  عمدتا

خارج از آن بوده است. در این بین حوادث سه دهۀ  اجتماعی درون جامعۀ ُکرد بلکه محصول تحوالت و دگرگونیهای

ا برقراری مدار  از طرف ایاالت متحدۀ آمریکا و  1991درجه در شمال عراق بسال  36اخیر در منطقه و خصوصا

دولت انگلیس نقش بی تردید اساسی و تعیین کننده داشته و می باید از آن بعنوان نقطۀ عطفی در تاریخ تحرکات سیاسی 

ز آن یاد کرد! طی این سالهاست که ایدۀ ملی گرائی مدرن و برقراری یک دولت از برای خود در درون بخش ُکردها ا

 بزرگی از جامعۀ ُکرد )و نه تنها روشنفکران و قشر تحصیل کرده( ریشه می دواند.

ا اروپا و آمریکا( در تبل یغ و تزریق ایدۀ تعلق موازی با این پروسه باید به نقش رسانه های گروهی بین المللی )عمدتا

ا )در جهت اهداف خود( گروهی و ملی گرائی ُکرد  و مخاطب قرار دادن بخش مهمی از اقشار تحصیلکرده )خصوصا

   12تأکید کرد!ُکردهای اروپا و آمریکا( 

 

 ”حکومت اقلیم ُکردستان عراق”

می شود. "منطقۀ ُکرد  70ل دهۀ نخستین قدم در جهت ایجاد قلمرو "ارضی ُکردستان" در شمال عراق مربوط به اوای

بر طبق توافقی ما بین آقای صدام حسین )رئیس  1970مارس سال  11خود گردان" در عراق به مرکزیت "اربیل" در 

جمهور سابق عراق( و پدر آقای مسعود بارزانی )مل مصطفی بارزانی( ایجاد گردید. این منطقۀ خود گردان شامل 

درجه در شمال  36کل خاک عراق را تشکیل می داد. با ایجاد مدار  % 9.7که حدود  اربیل، سلیمانیه و زاخو می شد

ا بر مبنای همان 1991عراق در جنگ اول خلیج ) ( چهارچوب ارضی منطقۀ " ُکرد نشین عراق" همچنان و عمدتا

 بنا شده و بنوعی تثبیت شد.  70قلمرو ارضی دهۀ 

)برای جلو گیری از اخلل انگلیس دولت تحت حمایت نیروی هوائی ایاالت متحدۀ آمریکا و و  1992در ماه مه سال 

اولین رأی گیری عمومی در تاریخ ُکردهای شمال عراق صورت  گری دولت مرکزی عراق و آقای صدام حسین(

وکرات درصدی تنها دو جریان اصلی ُکردها یعنی "حزب دم 7گرفت. در این رأی گیری به علت وجود مانع 

( PUK( و "حزب میهن پرستان کردستان برهبری" آقای جلل طالبانی )KDPُکردستان" برهبری آقای مسعود بارزانی )

درصد تشکیل "حکومت محلی" )خودمختاری( بدهند که البته بعد از اعلم تقلب در  49و  50توانستند با کسب آرای 

تنظیم گردید! تعادل سیاسی ایجاد شده در منطقۀ در   50-50ه انتخابانت درصد رأی این دو حزب )برای حفظ آرامش( ب

بعلت اختلفات احزاب ذکر شده بهم خورد و در پی آن حکومت محلی ایجاد شده نیز ساقط و با سقوط  1994سال 

هزاران ُکرد در  13حکومت محلی یک جنگ تمام عیار داخلی ما بین پیشمرگه های بارزانی و طالبانی شروع گردید.

هزار نفر قید شده است. این  8تا  4الها قربانی درگیریهای مسلحانه شدند که تعداد قربانیان آن چیزی حدود آن س

درگیریها در عمل منجر به ایجاد دو "حکومت محلی" با دو نیروی نظامی )پیشمرگه( در شمال عراق یکی به مرکزیت 

سلیمانیه" تحت ریاست آقای جلل طالبانی شد. "اربیل" تحت ریاست آقای مسعود بارزانی و دیگری به مرکزیت "



بدنبال آن هم آقای بارزانی و هم آقای طالبانی خود را "نماینده ملت ُکرد" اعلم و حکومت" خود را "تنها حکومت 

 14قانونی ُکردستان جنوبی" قلمداد کردند.

 

ه دوباره تشکیل "خود مختاری ( دو "حزب" ُکردی ذکر شد2003انگلیس ) -با نزدیکی اشغال عراق توسط آمریکا 

اعلم کردند. طی اشغال عراق، که به بهانۀ در اختیار  2000ُکردستان عراق " را بصورت مشترک در اوایل سال 

داشتن "سلحهای کشتار جمعی" و "کمک به القاعده" صورت گرفت، پیشمرگه های "حزب میهن پرستان" آقای 

قای بارزانی هر دو نقش فعال در همکاری با نیروهای اشغالگر داشته و طالبانی و "حزب دمکرات ُکردستان عراق" آ

به غیر از ایفای نقش خبررسانی از مراکز و نهادهای حساس عراق به نفع آمریکا بصورت مسلحانه نیز در سرکوب 

 مقاومتهای ضد اشغالگری مردم عراق شرکت کردند.  

 

 قانون اساسی عراق

بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین در حالی که کشور عراق همچنان تحت اشغال نیروهای نظامی خارجی بود قانون 

(. لیکن رژیم جدید شباهت چندانی به دولتهای 2005اساسی جدید عراق تدوین و این کشور دولتی "فئدرال" اعلم شد )

بق عراق بکلی منحل اعلم شده بود ارتشی که توسط فئدرال مرسوم جهان نداشت. از یک سو و در حالی که ارتش سا

آمریکا جایگزین آن گردید دارای ساختارهای ملی نبوده و تجهیزات و نیروی آن نیز توانائی اعمال حاکمیت و یا 

ه" در شمال عراق پیشمرگ"نیروهای مبارزه در جهت حفظ تمامیت ارضی کشور را دارا نبود. این در حالی بود که 

  15.تش مرکزی تسلیح شده بودندبهتر از ار

از سوی دیگر بندهای حکومت محلی شمال عراق با بغداد، از ایجاد نیروهای نظامی گرفته تا سیستم اداری و اقتصاد  

آن، چنان طراحی شد که در هر شرایطی زمینه های فاصله گیری آن از مرکز مهیا باشد. در عمل نیز بیشتر از آنکه 

تحت کنترل سیاسی و یا اقتصادی دولت مرکزی باشد این بیشتر کشور عراق  ”دستان عراقحکومت اقلیم ُکر”منطقۀ 

بوده که تحت کنترل نیروهای ُکرد قرار گرفت. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از پُستهای حساس دولت عراق از 

ان، معاون نخست مقام ریاست جمهوری گرفته تا وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزیر مهاجرت، وزیر امور زن

وزیر و ... توسط آمریکا در دست احزب اقلیم ُکردستان نهاده شده و یا توسط کسانی اداره می شود که خود ریشۀ 

دولت مرکزی در عمل هیچگونه نظارت در امور نظامی، اقتصاد و سیستم قضائی و یا اداری  16ُکردی دارند.

تنها بدلخواه "پارلمان اقلیم" که آن نیز بنوبۀ خود تحت کنترل حکومت اقلیم ُکردستان عراق" نداشته و این منطقه ”



)واخیراا حرکت گوران( می باشد اداره می شود. عمدۀ یعنی آقایان بارزانی و طالبانی رهبران دو نیروی سیاسی 

(17)17  

ای خارجی دولت مرکزی نه نمی تواند از انعقاد قرار داد های خودسرانۀ اقلیم ) از جمله نفت عراق( با کشوره

جلوگیری کند و نه می تواند مانع دست اندازی حکومت محلی به اراضی دولت مرکزی شود!؟ دیپلماتهای کشورهای 

خارجی و نماینده گیهای آنان و هم چنین شرکتهای نفتی چند ملیتی و اقتصادی خارجی بیش تر از آنچه تمایل به تمرکز 

بیل و سلمانیه یعنی دو پایتخت حکومت محلی شمال عراق امکان تمرکز در بغداد و نقاط دیگر عراق داشته باشند در ار

برپائی پایگاههای حتی تعلیمات نظامی توسط نیروهای خارجی و یا پروژه های نظامی و یا  هایکمک عمده. دارند

 است تمرکز یافته ”حکومت اقلیم ُکردستان عراق”مناطق تحت کنترل در در خاک عراق  بیگانهنظامی کشورهای 

در این شرایط قانون اساسی عراق )که توسط آمریکا تدارک و  .پایگاه نظامی است( 5)آمریکا در شمال عراق دارای 

 همین مبنا نیزبر به عراق تحمیل شده است( در عمل به تکه کاغذی می ماند که نقض آن هیچگونه تبعاتی بدنبال ندارد! 

فرضیات دیگری  مبنای برباید سوم فئدرال استثنا تلقی شده و سیستم دولت فئدرالی در عراق در قاموس دولتهای مر

و "غیر رسمی" مورد ارزیابی قرار گرفته و یا در بهترین حالت می باید از عراق بعنوان یک "کنفدراسیون اجباری" 

  یاد کرد.

 

 

 قانون اساسی عراق در  140مادۀ 

میلیون انسان بلکه همچنین منجر به دگرگونیهای بزرگی در عراق  1.5اشغال عراق نه تنها منجر به کشته شدن حدود 

ا متشکل از  2003نیز شد. هم زمان با اشغال عراق در سال  بود که برای اولین بار نیروهای پیشمرگه )که عمدتا

"استاندار" غیر نظامی افته و توانستند با سکوت آمریکا و نیروهای جلل طالبانی بود( به کرکوک )و اطراف آن( راه ی

( نقشی هر چند حاشیه ای در کنترل امنیتی و در پس آن بخشی از Paul Bermer)آقای "پل برمر"  آن در عراق

نیز بصورت تدریجی از این  ”حکومت اقلیم ُکردستان عراق”کنترل نفت کرکوک ایفا کنند. گسترش ارضی غیر رسمی 

 وع می شود. مقطع شر

و به علت اعتراضات حکومت مرکزی، اعراب و تُرکان  2005طی پروسۀ تصویب قانون اساسی عراق در سال 

در قانون اساسی عراق در مورد کرکوک )و سایر مناطق مورد مشاجره( گنجانده شد.  140عراق )ترکمانها( ، مادۀ 

مورد مشاجره و کرکوک در زمان صدام حسین راننده شده  مهاجران و یا پناهنده گانی که از مناطق -1طبق این ماده: 

کسانی که به این مناطق کوچ داده شده بودند باید به  -2بودند می توانستند دوباره به مکانهای سابق خود برگردند. 



ودند مناطق اداری که از کرکوک جدا شده ب -3مناطقی که قبلا در آنجا سکونت داشتند تشویق شده و یا برمی گشتند. 

برای روشن کردن ساختار اداری و  -5سرشماری جمعیتی صورت گرفته و  -4باید دوباره بدان متصل می شد. 

 18وضعیت سیاسی کرکوک رفراندم برگزار می شد.

طبق برآوردهای رسمی سازمان ملل تعداد کسانی که که در زمان صدام حسین از منطقۀ کرکوک رانده شده بودند حدود 

اما در پروسۀ  19مین زده شده است. که حدود نصف آن را ترکان عراق )ترکمانها( تشکیل میدادند.هزار نفر تخ 120

بعد از اشغال عراق جمعیت ایالت کرکوک به ناگهان شاهد یک افزایش جمعیتی جهش وار و غیر معمولی شد. افزایش 

ا از هزار(  600تا  400هزار )طبق نقل قول دیگر  400تا  300فوق شامل چیزی حدود  ُکرد "مهاجر" می شد که عمدتا

 20مناطق دیگر عراق و حتی ایران، ترکیه و سوریه به منطقه گسیل داده شدند.

هزار  803کرکوک در سالهای قبل از اشغال عراق )طبق لیست پخش ارزاق سازمان ملل هنگام تحریم عراق( حدود 

لیکن در اثر "مهاجرت" غیر متعارف   21دادند.جمعیت آنرا تشکیل می  % 30نفر جمعیت داشت که ُکردها کمتر از 

و )حتی بقول  % 48میلیون نفری شده و جمعیت ُکردها نیز به بیش از  1.6هم اکنون کرکوک دارای جمعیتی حدود 

  22( افزایش یافته است.% 60برخی 

به نفع جمعیت کرکوک نفت خیز ورود این تعداد "مهاجر" به منطقه منجر به برهم خوردن ترکیب قومی کامل منطقۀ 

بعد از اتمام پروسۀ "مهاجرت" بود که آقای بارزانی )با حمایت . و ایدۀ تسلط یک جانبه بر آن را افزایش دادشده ُکردها 

دیگر نیروهای سیاسی اقلیم( بارها خواستار برگزاری رفراندم برای تعیین وضعیت سیاسی کرکوک شده و اخیراا نیز 

قانون اساسی عراق را نداریم".  140عا کرده است که: " ما دیگر مسئله ای بنام مادۀ طی مصاحبه ای به صراحت اد
  24و "کرکوک یکی از شهرهای ُکردستان" است. 23

کرکوک هم اکنون در اشغال نیروهای پیشمرگه های "حکومت اقلیم ُکدستان عراق" بوده و تمامی دوایر اداری، دستگاه 

ا استخراخ و صادرات نفت آن بطور انحصاری در دست آنها متمرکز شده قضائی، نیروی پلیس و منابع مالی  خصوصا

است. این در حالی است که دولت عراق، عربها و تُرکان کرکوک، کشورهای همسایه و نهادهای بین المللی، منطقۀ 

تمامی مردم کرکوک را نه متعلق به یک گروه قومی بلکه آنرا جزئی از اراضی عراق و منابع نفت آنرا متعلق به 

 25عراق بشمار می آورند.

   

  ”حکومت اقلیم ُکردستان عراق”و  2014در سال  ظهور داعش

گروهی بنام داعش )دولت اسلمی( در عراق و سوریه از تبعات شکست طرح سرنگونی رژیم آقای "بشار پدید آمدن 

سیم سوریه و عراق از طریق داعش در اسد" در سوریه بود. در سایۀ این شکست میدانی بود که ایدۀ ادامۀ سیاست تق

دستور روز قرار گرفت. از سوی دیگر برپائی دولت ُسنی رابطۀ مستقیم و الینفک با برپائی یک "ُکردستان بزرگ" و 

حکومت اقلیم ”بهم پیوسته در چهارچوب "پروژۀ گسترش یافتۀ خاورمیانۀ بزرگ" آمریکا داشت. علل اساسی حمایت 

 نیز درست در این نقطه نهفته بود.   2014بارزانی از داعش در سال  آقای مسعود برهبری ”ُکردستان عراق

مستقل و بزرگ" )البته تحت نظارت ایشان( بوده در  آقای مسعود بارزانی که همواره در رؤیای ایجاد یک "ُکردستان

و سوریه شرایط و زمینه  آن سالها ظهور داعش را به عنوان موهبتی می دید که با تضعیف ساختارهای دولتهای عراق

، الحاق مناطق مورد مناقشه خصوصاا کرکوک به ”حکومت اقلیم ُکردستان عراق”های الزم برای اعلم استقلل 

اراضی اقلیم )سپس گسترش آن به مرزهای سوریه ، ترکیه و ایران( را فراهم خواهد ساخت! بدین جهت نیز در سال 

بر این مبنا نیز حکومت اقلیم روابط  26عنوان "انقلب عشایر" یاد می کرد!آقای بارزانی از تحرکات داعش به  2014

اقتصادی تنگاتنگی با داعش برقرار و از نفت عراق گرفته تا مواد غذائی وارداتی از ایران، وسایل الکترونیک از 

های داعش معاوضه می کشورهای آسیای جنوب شرقی، اتومبیل از ژاپن و صدها قلم کاال از اروپا و آمریکا را با دالر

هزار دستگاه تویوتای پیک آپ ژاپنی و مقادیر زیادی اسلحه و مهمات به داعش توسط "تَجار"  2کردند. فروش 

  27حکومت اقلیم از اخبار خبر ساز آن روزهای گرم و عاشقانه بود.



ت شمال عراق پرده لیکن هنگامی که دولت اسلمی )داعش( از اهداف خود مبنی بر تسلط بر منابع و چاههای نف

برداشته و کم کم مرزهای خود را بطرف کرکوک و اربیل نزدیکتر کرد روابط  سودآور حکومت اقلیم با داعش قطع و 

انگشت فرو  یمشخص بود که تحرکات داعش به عضو درد آور 28به سیاست ماه عسل با دولت اسلمی پایان داده شد.

ا و بنابراین کسانی که تا دیروز به همراه داعش به "بغداد شیعه"  کرده بود. انگشت شصت نشان می دادند  "عرب"ایضا

حتی منجر به دعوت از اربیل  دروازه های درداعش  اینبار حاضر بودند با بغداد بر علیه داعش مبارزه کنند. تحرکات

  29دفع خطر سقوط "پایتخت" شد. و شرکت آنها در دس، تسلیح پیشمرگه های اقلیم ُکرد،سپاه قُ 

می توان به جرأت و بدون کوچکترین تردیدی ادعا کرد که افسار داعش بدین دلیل رها شد بعد از گذشت سالها اکنون 

)و در سوریه  PKK(PYD)بهانۀ الزم برای تسلیح کامل  "دولت ُسنی"یک زمینه های برقراری به غیر از ایجاد که 

همراهی افکارعمومی )حتی بدون نقض قوانین بین المللی  و اعتراض کشورهای منطقه بدون (پیشمرگه ها در عراق

 -پیشمرگه های بارزانی این امر بیش از  .یک "گروه ترور بی رحم "به سرانجام برسدبه بهانۀ مبارزه با  (جهان

در سوریه نداشته و  اقلیم(حکومت )سوریه می شد که جای پای محکمی همچون  شمال در PKK(PYD)شامل  طالبانی

  شروع شده بود.( 2012آنها )پروژۀ "کانتون بازی"  گی تازهبه 

ا  درعراقطالبانی(  –های )بارزانی به صحنه راندن داعش نه تنها تسلیح پیشمرگه  در سوریه  PKK(PYD)و خصوصا

ا دو برابر و اراضی را به ساحل رساند بلکه از سوی دیگر تصرفات "حکومت اقلیم ُکردستان درعراق" را به تقر یبا

در سوریه را به چندین برابر افزایش داد. در این میان اشغال کامل نظامی کرکوک )توسط  PKK(PYD)کانتونهای 

ا پیشمرگه  بود که باید از آن به عنوان نقطۀ عطفی در تاریخ  2014مهمترین حادثۀ سال  (های جلل طالبانیعمدتا

کرکوک )توسط والی امنیت با تحویل بخشهایی از  2016حتی بعدها و در سال پروسۀ اشغال  30عراق از آن یاد کرد.

 200ادامه و اخیراا  نیز بعد از اعلم رفراندم توسط آقای بارزانی با ورود  PKKبه  31کرکوک آقای نجم الدین کریم(

 32.( تکمیل شده است2017به کرکوک )سپتامبر  PKKتروریست مسلح 

 

در درون "پروژۀ خاورمیانۀ  کرکوک در اساس گارانتی تداوم حیات "ُکردستان بزرگ"نیازی به تأکید نیست که 

و به بهانۀ تهدید  ،ید. لیکن این تنها اراضی و درآمدهای نفتی کرکوک نبود که با اشغال آنمی آ شمارببزرگ" آمریکا 

ی کرکوک )و دیگر شهرهای بانکها قبل از آنرسماا مورد تجاوز قرار می گرفت بلکه  ،داعش )علیه دیگر خلقها(

. بنابر ه بودندمناطق مورد مشاجره(، در نتیجۀ فرار ارتش عراق، یکی پس از دیگری توسط پیشمرگه ها غارت شد

( مقدار پولهای به و استاد دانشگاه سلیمانیه CIA)از عناصر نزدیک به  Michael Rubinاظهارات "مایکل روبین" 

"حکومت اقلیم ُکردستان عراق" )با  33تریلیون دینار عراق تخمین زده می شود. 5سرقت رفته از بانکهای عراق حدود 

درصدی تخصیص  17از بانکها را از بودجۀ  بسرقت رفتهتوافق حزب طالبانی و گوران( بعدها پذیرفت که پولهای 

   34گرداند.مسترد به بانکهای عراق بصورت اقساط یا یافته از صادرات نفت عراق به اقلیم ُکردستان کسر و 



 

 بسوی "استقالل"؟ 

طی "جلسه ای ویژه" با حضور "برخی از جناحهای سیاسی" و   2017ماه جوالی سال  7در اعلم برگزاری رفراندم 

حزب دموکرات ُکردستان عراق برهبری آقای مسعود بارزانی گرفته شد. با موافقت حاضرین در این جلسه بود که 

ا تاریخ رفراندم برای اعلم در راستای حق تعیین سرنوشت اعلم و برگزاری آن "   2017سپتامبر  25استقلل  رسما

بدنبال آن آقای بارزانی طی مقاله ای در "واشینگتون پُست" دالیل اعلم  35. "" عنوان شداین بخش از ُکردستان عراق

الزام مقاله وی نتایج رفراندم را "  . در اینگردید" استقلل ُکردستانرفراندم را تشریح و خواستار حمایت جهانیان از " 

" عنوان نمود. از سوی دیگر او در این مقاله یاد آور شد که حل مشکلت ُکردها" و برگزاری آنرا موجب " آور

نه تنها کسی را تهدید نخواهد کرد بلکه به ثبات منطقه نیز " داشته و توسل به این حق "ُکردها حق تعیین سرنوشت"

" و نتایج آن نیز موجب تغییر مرزهای کشورهای همسایه نشدهی از اینکه برگزاری رفراندم "." وکمک خواهد نمود

" خواهد شد یاد کرد. در این مقاله همچنین آقای بارزانی منجر به ایجاد روابط مستحکمتر ما بین ُکردها و عربها"

ا مادۀ  ق مورد مناقشه( داده و یاد آور شد قانون اساسی عراق )و مناط 140جایگاه ویژه ای به مسئلۀ کرکوک خصوصا

  36" حل شود.رفراندم اجازه خواهد داد تا مناطق مورد مشاجره از مجرای دموکراتیک و مراجعه به آرای عمومیکه "

روشن است که این برای اولین بار نیست که آقای بارزانی اقدام به اعلم برگزاری رفراندم برای استقلل می کند. در 

گذشته نیز وی بارها تهدید به برگزاری همه پرسی برای استقلل اقلیم کرده لیکن معموالا بعد از وارد شدن به مذاکره با 

نی دست زده بود. اما آنچه اینبار قابل توجه به نظر میرسد تصمیم قاطع و بغداد و کسب برخی "امتیازات" به عقب نشی

اصرار آقای بارزانی در برگزاری رفراندم در تاریخ تعیین شده می باشد. در اینجا سئوالی که مطرح می شود این است 

داخلی و بین المللی که علت این اصرار در چه چیزی می تواند نهفته باشد و چرا آقای بارزانی با وجود فشارهای 

 همچون گذشته از تصمیم خود عقب نشینی نکرده و بر برگزاری رفراندم پافشاری می کند؟ 

 

در این رابطه نباید از یاد برد که آقای مسعود بارزانی "سیاستمداری" با تجربه بوده و در این مسیر از تجربیات و 

و سود و  37 او دارای "مشاورین مجَربی بودهل برده است. رهنمودهای پدر خود "مل مصطفی بارزانی" نیز بهرۀ کام

از طریق نماینده گیهای خود در  آقای بارزانی علوه بر آنزیان هر تحرکی را قبل از حرکت بخوبی می سنجد. 

 می باشد.کشورهای همسایه، اروپا و آمریکا بخوبی از مواضع سیاسی آنها در قبال تحوالت عراق و خاورمیانه مطلع 

مهم و یا حیاتی )همچون مورد اعلم  قدمهایبراین منطقی بنظر می رسد که مطمئن باشیم که ایشان در برداشتن بنا

 ام به تحرکات یکجانبه نکرده باشد!( بدون مشورت با آکتورهای تأثیر گذار جهانی )و احیاناا منطقه ای( اقدرفراندم



ا اگر به این واقعییت نیز اشراف داشته باشیم که  از برکت تلشهای این آکتورهای تأثیر گذار است که منطقه خصوصا

ای "خود مختار" به نام "حکومت اقلیم ُکردستان عراق"  در شمال عراق بوجود آمده و "رهبری" آن نصیب آقای 

 بارزانی شده است! 

ا "هماهنگیها" در سطح جهانی و منطق ه ای )شرایط بین لیکن در کنار این "تبادل نظرها"، "رهنمودها" و یا احیانا

المللی( فاکتورهای دیگری نیز در روند تصمیم گیری در جهت اعلم استقلل می تواند دخیل باشد که ضرورت اشاره 

اقتصادی داخل اقلیم ُکردستان از اهمیت  –بدانها بدور از موضوع نخواهد بود. در این میان توجه به شرایط سیاسی 

 ه ای برخودار است )شرایط داخلی(.ویژ

نباید از نظر دور داشت که حکومت آقای بارزانی، حداقل طی دو سال اخیر، بدون برگزاری انتخابات همگانی بر سر 

قدرت باقی مانده و بنابراین ته ماندۀ مشروعیت نسبی و قانونی گذشتۀ خود را )حداقل در داخل اقلیم( از دست داده 

انتخابات همگانی برای  2013انتخاب گردید قرار بود در سال به عنوان رهبر اقلیم  2009است. بارزانی که در سال 

  38تعیین حکومت جدید اقلیم را برگزار کند. لیکن این انتخابات صورت نگرفت چرا که وی اجازۀ برگزاری آنرا نداد.

(، بصورت نه 2013در نتیجه پارلمان محلی با فشار "نرم" پیشمرگه های حزب دموکرات ُکردستان عراق )در سال 

تمدید کند. لیکن پس از پایان این  2015آگوست سال  19چندان آبرومندانه، مجبور شد مدت ریاست آقای بارزانی را تا 

مشخص بود که آقای بارزانی پی برده بود که در صورت دوره نیز بارزانی از برگزاری انتخابات جلوگیری کرد. 

برگزاری انتخابات همگانی امکان دارد اقتدار خود را به نفع مخالفین، و شاید برای همیشه، از دست بدهد. بنابراین بی 

 تا کنون( همچون صادرات نفت آن "قاچاق" 2015دلیل نخواهد بود که ادعا کنیم که حکومت ایشان )حداقل از سال 

 بشمار می آید. 

در حوزۀ اقتصادی نیز وضعیت بهتر از صحنۀ سیاسی نیست. طی سالهای اخیر و تحت ریاست آقای بارزانی وضعیت 

ا دربارۀ صادرات   غیر قانونیاقتصادی اهالی منطقه بشَدت رو به وخامت گذاشته و اختلفات بغداد و اقلیم )خصوصا

د نفت عراق را به اقلیم قطع کند. از سوی دیگر قیمت نفت در درصدی درآم 17نفت( باعث شده که بغداد سهم 

بازارهای جهانی سقوط، و به نسبت آن، در آمد اقلیم از صادرات نفت بشَدت پائین آمده است. این امر تا بدانجا پیش 

وارد در بسیاری م 39ماه اخیر نتوانسته است حقوق کارمندان خود را بپردازد! 15رفته است که حکومت اقلیم طی 

حکومت حتی قادر به پرداخت حقوق ماهیانۀ پیشمرگه ها و نیروهای امنیتی )البته منهای پیشمرگه ها و لباس شخصی 

 40های خیابانهای کرکوک( نیز نشده و مکرراا پرداخت آنرا به تعویق انداخته است.

نفت )از کرکوک و مناطق  هزار بشکه 900تا  800طبق بر آوردهای اقتصادی، حکومت اقلیم، روزانه باید حداقل 

دالر بفروشد تا بتواند اقتصاد اقلیم را سرپا نگه دارد. این درحالی است که  100دیگر( تولید کند و آنرا به قیمت باالی 

دالر رسیده  50هزار بشکه بوده و قیمت آن نیز در بازارهای جهانی به زیر  700تا  650تولید نفت این منطقه حدود 

از آنجا که صدور نفت شمال عراق )کرکوک( غیر قانونی است هیچ کشوری بصورت مستقیم  از آن گذشته 41است.

اقدام به خرید آن نکرده و پیدا کردن خریدار برای آن دشوار و به همین دلیل نیز قیمت فروش آن در بازار سیاه بسیار 

میلیارد دالر قرض  20د پائین تر از قیمتهای جهانی نفت صورت می گیرد. حکومت اقلیم از سوی دیگر حدو

 60میلیارد دالر دیگر بدان اضافه خواهد شد )چرا که از مجموع  10"خارجی" دارد که در صورت اعلم استقلل 

درصد آن به حساب اقلیم نوشته شده و حکومت بغداد آنرا از حکومت اقلیم درخواست  17میلیارد قرض کشور عراق 

 42خواهد کرد.(

دستگاه حکومتی و اداری اقلیم ُکردستان عراق نیز مزید بر علت شده بطوریکه منجر به گسترش فساد اقتصادی در 

در این بین  43فراگیر شدن نارضایتی عمومی و ابعاد آن بنا بر برخی گزارشات حتی به "حالت انفجار" رسیده است.

داری و نهادهای حکومتی و قابل ذکر است که دستگاه سازمان امنیت، نیروی نظامی )پیشمرگه ها(،  پُستهای مهم ا

در میان اعضای خانواده و نزدیکان آقای بارزانی  ”حکومت اقلیم ُکردستان عراق”مهمتر از همه بخش عمدۀ اقتصاد 

)در مناطق اربیل و زاهو( و حزب طالبانی )در سلیمانیه( تقسیم شده است بطوریکه گفته می شود که خانوادۀ بارزانی 

  44ر ثروت باد آورده را اختلس و در انحصار خود گرفته است.میلیارد دال 150چیزی حدود 



همچنین باعث شده است که کشاورزی در این منطقه نابود و آمار بیکاران و  سال اخیر 26در سیاستهای بارزانی 

تهیدستان بشدت افزایش یابد لیکن پروژه های ساختمان سازی، بُرج سازی و رانت خواری در اربیل همچنان رو به 

می  ”حکومت اقلیم ُکردستان عراق”از متخصصین سازمان ملل در بارۀ وضعیت  Ester Szucsشد بوده است. خانم ر

ُکردستان عراق بطور یقین یک حکومت سوسیال نیست. مردم از شرایط موجود خوشنود نیستند. اعتراضات گوید: " 

صوصی است و سرویس اجتماعی بی نهایت زیاد است اما چیزی بهتر نمی شود. منابع طبیعی در اختیار اشخاص خ

گران است. آنهایی که قدرت مالی دارند به ترکیه برای معالجات پزشکی می روند. منطقۀ ُکردستان )عراق( یک 

  45"سرزمین بسیار پیچیده است.

 در مصاحبه هایی که با مردم منطقه صورت می گیرد محتوای این نقل قول بیش از هر چیز به گوش می رسد:

رزمان صدام حسین همه چیز بهتر بود. بهداشت، مدارس، در آمد، کار و ... اما اکنون سیستم اجتماعی بکلی د" 

دالر در روز درآمد دارند. یک ترس فراگیر در تمامی ُکردستان  1متلشی شده  است. در برخی مناطق بیشتر مردم 

  46."شورش تبدیل شودعراق حاکم است. عصبانیت علیه دولت غرب گرا می تواند هر آن به 

اگر به این وضعیت محدود کردن آزادیهای سیاسی، سرکوب غیر متعارف مخالفین، تبعضها و فشارهای فزاینده علیه  

ملیتهای دیگر و اقلیتها را اضافه کنیم روشن می شود که در مجموع ایجاد چنین شرایطی چهرۀ خوشایندی از حکومت 

جود نیاورده است. شرایط ذکر شده باعث شده است که مخالفت علیه دستگاه آقای بارزانی در منطقۀ شمال عراق بو

( و مخالفت PKKحکومتی او ابعاد عمومی یافته و ایشان شدیداا تحت فشار گروههای سیاسی )حرکت گوران، طالبانی و 

ای استقلل و ملیتهای دیگر قرار گیرد. در چنین فضای سیاسی و اقتصادی است که تصمیم بر برگزاری رفراندم بر

اعلم شد! بر این مبنا می توان حدس زد که یکی از دالیل اعلم  الحاق کرکوک )و مناطق مورد مناقشه( به اقلیم

رفراندم )و یا حملۀ سیاسی متقابل آقای بارزانی( تحریک و استفاده از احساسات ملی گرائی در میان بخشی از توده 

 حفظ قدرت سیاسی باشد!  های شهری همراه با کسب رأی مخالفین سیاسی برای

 

ا "کرکوک"، از موقعیت ویژه ای در طرح رفراندم  در این بین باید دقت کرد که مسئلۀ مناطق مورد مشاجره خصوصا

ایفا می کند چرا که آقای بارزانی با اعلم رفراندم همزمان در پی رسمیت بخشیدن به اشغال کرکوک و دیگر مناطق 

حکومت ”رچوب تصرفات " و مناطق اطراف موصل( به چهاسینجار" ،"مخمورمورد مشاجره )"خانقین"، "دیاله"، "

نیز  2017و پائین آوردن پرچم عراق در اوایل ماه جوالی در کرکوک اقلیم بر افراشتن پرچم  می باشد. ”اقلیم ُکردستان

میلیارد بشکه( را در خود  40 دسوم کل منابع نفت عراق )حدو 1یعنی منطقه ای که  47.با این هدف صورت گرفت

این تصمیم ( هنوز مشخص نشده است. 140)مادۀ جای داده لیکن وضعیت سیاسی آن بر طبق قانون اساسی عراق 

 شکست داعش در عراق و سوریه عنوان شد! چشم انداز همچنین بعد از آزادی "موصل" و قطعی شدن 



ا )توسط آمریکا و کشورهای اروپایی( و قدرت گیری از سوی دیگر عقب راندن داعش از موصل و تسلیح پیشمرگه ه

PKK  در سوریه به نوعی احساس قدرت و اعتماد به نفس آقای بارزانی و برخی نیروهای حامی ایدۀ استقلل را باال

برده و امکان تحقق استقلل شمال عراق را مهتمل تر جلوه داده است. در کنار آن هم آقای بارزانی )و هم همفکران 

ن( بخوبی می دانند که، در پشت تسلیح ظاهری پیشمرگه ها علیه داعش، آمریکا قصد ایجاد یک اهرم فشار بر ایشا

علیه آکتورهای منطقه )بخصوص ایران( و حکومت مرکزی عراق را دارد. همین سیاست در سوریه نیز به چشم می 

(، 2014وریه و گسستن افسار داعش )در شمال س PKKخورد بطوریکه در پی تشکیل نیمچه دولتهای )کانتونهای( 

مابین بخشی از ایران )آذربایجان غربی(، ترکیه و سوریه نیز در  ایجاد یک "ُکردستان بزرگ"پروژه ای با هدف 

  48دستور روز بوده است.

عراق می باشد که در این  –در سوریه به مرزهای شرقی سوریه  PKKهم اکنون آمریکا در صدد سوق دادن نیروهای 

د با ارتش سوریه وارد یک مسابقۀ تنگاتنگ برای باز پس گیری شهر "دیرالزور" از داعش شده است. هدف از مور

این مسابقه جلوگیری از ایجاد ُکریدور ما بین نیروهای ارتش سوریه و نیروهای ایران )حشتی الشعبی( در عراق و 

جهت گارانتی تأمین درآمد و حیات دراز مدت  تحت کنترل گرفتن منابع نفت وگاز )که مرکز آن دیرالزور است( در

PKK  در سوریه است. بارزانی از تصرفPKK  با حمایت ایران، طالبانی و حرکت گوران( بر اربیل بیمناک است و(

 PKKبخوبی نیز می داند که آمریکا بیشترین سنگینی و سرمایه گذاری اصلی خود را در منطقه بر روی حمایت از 

مابین  PKK 49بعادی آنرا مسلح کرده است که نیروهای بارزانی توان مقابله در برابر آنرا ندارند.گذاشته است و در ا

. نیز قصد تصرف اربیل را داشت که بارزانی )با کمک ترکیه( جواب دندان شکنی بدان داد 1998تا  1996سالهاهای 

آمریکا رهبریت تحقق "پروژۀ خاورمیانۀ می توان ادعا کرد که ایاالت متحدۀ ودر تصویر بزرگ بنابراین در مجموع 

 PKKعهدۀ "حکومت اقلیم ُکرد" به ریاست آقای بارزانی و در شمال سوریه به عهدۀ  بر فعلا بزرگ" را در عراق 

(PYD)  واگذار کرده است. همین امر نیز منجر به تشدید رقابت برای بدست گیری رهبری کل پروژه در درون

 نیروهای سیاسی ُکرد شده است.

 

برای نزدیکی با جریان  PKKاز منطقۀ نفوذ خود و متقابلا کوششهای   PKKتلشهای بارزانی در دور نگه داشتن  

( در این چهارچوب می گنجد. کوههای قندیلدر سینجار، کرکوک و اربیل )طالبانی، گوران و حضور تأثیر گذار آن 

در حوزۀ رهبری پروژه نیست بلکه دست اندازی آن به  PKKمشکل اصلی تنها نقش سیاسی که لیکن باید یادآور شد 

می )که شرط الزم برای بدست گیری رهبری کل حرکت است(  ”حکومت اقلیم ُکردستان عراق”منابع و در آمدهای 



باشد. این منابع به غیر از نفت )مادر اختلفات(، قاچاق اسلحه، انسان، سیگار، مشروبات الکلی، وسایل الکترونیکی و 

باج گیری از داد و ستد "تجار" )قاچاقچیان( منطقه همچنیین شامل کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر نیز می باشد که 

 50است. پرچربترین "کاالی" پولساز منطقه نام گرفته

بنابر این مسئلۀ رفراندم در شمال عراق پیوندی الینفک با حوادث سوریه دارد. ایاالت متحدۀ آمریکا منابع نفت و گاز 

در شرق "رقه"، منابع اصلی آب در "منبیج" و سرچشمه های فرات و دجله ، زمینهای مرغب کشاورزی و سدهای آب 

و با برنامه ریزی نه تنها  51قرار داده است PKK(PYD)را در اختیار  و مراکز تولید برق و فرودگاهها در شمال سوریه

نیز اعلم شد و قرار  4در صدد گسترش "کانتونهای" ایجاد شده بسوی دریای مدیترانه بود )که اخیراا کانتون شماره 

رفراندم در شمال آن در آینده اعلم شود( بلکه از هم اکنون در گیر سازماندهی برگزاری یک  6و  5است شماره های 

  52سوریه )بمانند شمال عراق( نیز می باشد.

( هم اکنون در سوریه نیز )بدون اعلم رسمی آن( از مدتها قبل برقرار 1991درجه در عراق ) 36نمونۀ اعلم مدار 

لعرب پایگاه اصلی آن در عین ا 4نظامی که  -پایگاه هوایی  10شده است. نیروی هوائی آمریکا یک منطقۀ ویژه با 

همچنین  53و حمایت لجستیک از آنها، ایجاد کرده است. PKK(PYD))کوبانی(، با وظیفۀ هماهنگی و رهبری نیروهای 

هزار نفری از نیروهای زمینی خود را در منطقۀ مرزی ترکیه مستقر کرده است که توسط  3500آمریکا یک نیروی 

 هزار نیروی انگلیسی مستقر در شمال قبرس حمایت می شوند.  5چندین هزار نیرو در اردن و 

با داعش( )به بهانۀ مبارزه  PKK(PYD)هزار نفری از  60در کنار آن در این منطقۀ حفاظت شده آمریکا یک "ارتش"  

الزم به یاد آوری است که شمال سوریه   54هزار نفر افزایش یابد. 100تشکیل داده است که قرار است تعداد آنها به 

قرار  PKK(PYD)کیلومتر آنرا در اختیار  800کیلومتر سرزمین طوالنی می شود که آمریکا حدود  1000شامل حدود 

میلیون(  1هزار نفر )و در بهترین تخمینها  800شمال سوریه از  این در حالی است که جمعیت ُکردها در داده است

کوچک در شمال سوریه همانند عین  حتی اکثریت نسبی )بجز در چند شهرتجاوز نمی کند و در هیچ منطقه ای آنها 

نصف اهالی . این بدین معناست که مثلا فاصلۀ مابین مشهد تا تبریز در ایران را به  العرب( را نیز دارا نمی باشند.

 کرج واگذار و یا اختصاص دهند!؟  

PKK(PYD)  ا با نابودی سیستماتیک صدها قصبه و ده و راندن صدها با پاکسازی قومی در شمال سوریه )خصوصا

است. ویا حداقل برقراری حاکمیت خود یک اکثریت قومی  وجود آوردنهزار عرب از خانه های خود( در صدد ب

 Amnesty)قومی  توسط گزارشگران سازمان ملل و تشکلت حقوق بشری مدارک واسناد پاکسازی های 

International)  بطور مبسوط گزارش شده است تا جائی که در این گزارشات PKK(PYD)  همچنین متهم به جرایم

 55جنگی )شکنجه و اعدام های خود سرانه( نیز شده است.

تا آمریکا به خرید و یا اجارۀ عشایر عرب )و حتی آسوری،  ها باعث شده استکمبود نیروی انسانی ُکرددر این میان 

این عشایر بعد از تعلیمات نظامی همراه با مزدوران خارجی   56ارمنی، چچن، چرکس و ترکمان( سوریه متوسل شود.

 PKK(PYD)(  به بدنۀ ارتشی که برای BlackWaterو سربازان شرکتهای خصوصی آمریکائی چون بلک واتر )

 PKKست وصل می شوند. با افزایش تعداد این نیروها آمریکا حتی اخیراا مجبور شد که برای کتمان هویت ساخته شده ا

 SDF (Syrien( اقدام به تغییر نام آن به به عنوان تشکیلت تررویستی شناخته می شود)که در مجامع بین المللی 

Democratic Forces) .57کند 

 

2017/09/14م. ائینالی    

 

                                                           
1 http://aa.com.tr/fa/909106/خاورمیانه/حمایت-اسرائیل-از-تشکیل-دولت-توسط-کردها 

http://aa.com.tr/fa/خاورمیانه/حمایت-اسرائیل-از-تشکیل-دولت-توسط-کردها/909106
http://aa.com.tr/fa/خاورمیانه/حمایت-اسرائیل-از-تشکیل-دولت-توسط-کردها/909106


                                                                                                                                                                                     
http://www.rudaw.net/turkish/opinion/05072017 
2  

U.S. opposes Kurdistan independence referendum, supports unified Iraq 
http://www.washingtontimes.com/news/2017/jul/13/kurdish-referendum-vote-opposed-white-house/ 

 
 یافتۀ گسترش پروژۀ" چوب چهار در آمریکا استراتژیک اهداف از همواره" بزرگ ُکردستان"یک  برقراری که برد یاد نبایداز

 داعش با مبارزه بهانۀ به دالر میلیون 22 حدود مبلغی رفراندم بعداز اعلم آمریکانیز رابطه همین در. است بوده" بزرگ خاورمیانۀ

  تسلیم کرد.به حکومت اقلیم سالح  ریلر حاملده ها ت و همچنین (رفراندم مصارف برایدر اصل  گویا)
http://foreignpolicy.com/2017/08/28/with-referendum-approaching-kurds-wait-for-more-u-s-
military-aid/  

ایران،  ،عراق)در مخالفت می کنند لیکن در خفا از تشکیل یک دولت ُکرد  زمانبندی رفراندمهر چند با نیز ئی اروپاکشورهای 
 .استراتژی یک قرنی آنها را تشکیل می دهد امرحمایت نموده و اصوالا این  (سوریه و ترکیه

 
3  

  BBCحاکم بر  "پان ایرانیستی"ا تمایلت فارسی "ایزدی" قلمداد شدند که گویا این نام ب BBC یزیدیها برای اولین بار توسط 

کرده و در تمام برای چسباندن آنها به "تاریخ ایران" اختراع شد. قابل توجه است که این مردمان خود را "یزیدی" خطاب فارسی 
. این نام حتی اگر برفرض دارای نام خود را "یزیدی" می نویسند (روی باندرولها) خیابانی در تظاهرات هایحتی و نوشتجات 

مفهومی غلط نیز باشد باید آنگونه که آن مردم خود را خطاب می کنند بکار گرفته شود. متأسفانه پرونده سازی تاریخی و یا 
 .فارسی تبدیل شده است BBCاختراع هویت برای دیگران به یکی از عادات زشت و تغییر ناپذیر 

  
4   http://nufus.mobi/dunya/nufus/irak 
5  

صورت نگرفته است. در این رابطه باید متذکر در این مورد موثقی تا کنون  تخمینی بوده و سرشماری عراقجمعیت ُکردها در 
تمایل به نشان دادن جمعیت باالی خود را دارند و منابع غربی نیز همیشه  (همچون سایر گروهای قومی و یا مذهبی) اشد که ُکرده

  در آمار جمعیتی با آن برخورد کرده است.عمدی فع سیاسی خود( و دست کاری در این مورد با اغراق )بسته به منا
http://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/0409201511 

 
6  http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/115/irak_turkmenleri_irakta_gercek_turkmen_nufusu 

 
 نگاه کنید به نقشۀ ارائه توسط وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در این نوشته!    7
8  

ا  ُکردها میان در مذهبی انشقاق    یک از تصویری دادن به گرایش. یابد نمی انعکاس غرب عمومی های رسانه در هرگز تقریبا
 از بیشتر و مذهبی، گروههای به شده منقسم عراق، ترکان  و عربها چون گروههای مقابل در تنیده هم به و پارچه یک قومی  گروه

 گویای و سیاسی اهداف دهندۀ نشان روشنی بهشیعه و ُسنی( ) عقیدتی یا و مذهبی باورهای مبنای بر آنان هویت تعیین بر تمرکز آن

 .است منطقه این برای مدت دراز های پروژه کردن پیاده
292696-yapisi-dini-ve-etnik-in-http://www.hurriyet.com.tr/irak 

 
9  https://www.timeturk.com/tr/2012/12/22/zazalar-kurt-mu-turk-mu-ayri-bir-millet-mi.html 

10  

Tarihi Belgelerde Kürdistan İfadesi Var Mıdır?  

 https://www.youtube.com/watch?v=1KUsYp6iUQM 
 همانجا 11
12 

آمریکا برای برانگیختن حس  یا و در بین ُکردهای اروپا ومنطقه نیرویی که اروپا و آمریکا در این پروسه در مناطق ُکرد نشین  
گروهی صرف کرده اند اگر مثلا در مورد بومیان استرالیا و یا سرخپوستان آمریکا )و یا هر گروه ملی و یا قومی دیگر( صرف 

ا ما امروز با جنگهای داخلی روبرو بودیم که در آن بومیان استرالیا و آمریکا خواهان  کردندمی  یک دولت ملی  برقراریقطعا
  بودند. برای خود در سرزمین اجدادی خویش

13  

Turkey and Iran Face off in Kurdistan by Michael M. Gunter Middle East Quarterly 
March 1998 by Michael M. Gunter 

http://www.rudaw.net/turkish/opinion/05072017
http://www.washingtontimes.com/news/2017/jul/13/kurdish-referendum-vote-opposed-white-house/
http://foreignpolicy.com/2017/08/28/with-referendum-approaching-kurds-wait-for-more-u-s-military-aid/
http://foreignpolicy.com/2017/08/28/with-referendum-approaching-kurds-wait-for-more-u-s-military-aid/
http://nufus.mobi/dunya/nufus/irak
http://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/0409201511
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/115/irak_turkmenleri_irakta_gercek_turkmen_nufusu
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/115/irak_turkmenleri_irakta_gercek_turkmen_nufusu
http://www.hurriyet.com.tr/irak-in-etnik-ve-dini-yapisi-292696
https://www.timeturk.com/tr/2012/12/22/zazalar-kurt-mu-turk-mu-ayri-bir-millet-mi.html
https://www.timeturk.com/tr/2012/12/22/zazalar-kurt-mu-turk-mu-ayri-bir-millet-mi.html
https://www.youtube.com/watch?v=1KUsYp6iUQM


                                                                                                                                                                                     

  kurdistan-in-off-face-iran-and-http://www.meforum.org/384/turkey 
 
14 Kurdistan Democratic Party (KDP) 
https://www.globalsecurity.org/military/world/para/kdp.htm 
 
15  

 و ظهور داعش نیروی زمینی ارتش عراق در کل از چند واحد زرهی ومکانیزه، نیروی هوایی آن دارای چند 2014تا سال 

پتر کهنه و بجا مانده از دوران صدام حسین و نیروی دریایی آن نیز متشکل از چند قایق گشت ساحلی فراتر نمی هواپیما و هلی کو
 نفر داعشی بخوبی نمایان شد. 1000میلیونی موصل بدست  1.8رفت. ناکارائی ارتش عراق در تسخیر شهر 

 
16  

 ُکردها در کابینه عراق طی سالهای اخیر رو به کاهش گزارده است که خود منجر به اختلف ما بین بغداد و اقلیم شده است. وزن 

147476.html-paylasti-bakanlik-hukumetinde-irak-urtlerhttp://www.trthaber.com/haber/dunya/k 

آنان دارای تابعیت  از تن 18وزیر دولت عراق  )که ُکردها نیز شامل آن می باشند(   35قابل ذکر است که از گذشته از آن 

 :نمونه ای از آن نگاه کنید به .هستند انگلیسی

http://www.yenisafak.com/dunya/irakin-ingiliz-kabinesi-2550893 

17  

 وحزب 24، گوران 38 دموکرات کردستانتشکل بزرگ به ترتیب حزب  3آن  در که باشد می نماینده 111از متشکل اقلیم پارلمان

بطوری که رئیس شده  در عمل تختهاز چند سال پیش قطع و درب آن  لیمپارلمان اق هایفعالیت نماینده دارد. 18 اتحادیه میهنی
  طی این مدت اقلیم تنها تحت نظارت آقای بارزانی و اطرافیان او اداره می شود.. منتخب پارلمان حق ورود به مجلس را ندارد

18  
http://www.timeturk.com/salihi-den-ikby-ye-140-madde-daha-tehlikeli/haber-697178 

19  

  Kanal Ulusal / 2017 stosAğu 3 / Merkezi Haber / Polat Soner  32نگاه کنید به این مصاحبه بعد از دقیقۀ 
https://www.youtube.com/watch?v=MI0YwNFa8XU 

20  https://www.timeturk.com/irakli-eski-vekil-den-barzani-ve-referandum-aciklamasi/haber-723204 

هزار دالر برای هر خانواده ُکرد تعیین شده بود، به منطقه  7تا  6ُکردهای مهاجر عمدتا با مشوقهای نقدی، که مقدار آن ما بین 

زمین بکر، در استادیومهای ورزشی و مدارس کرکوک اسکان  می آمدند. اکثریت این ُکردها ابتدا، به علت عدم وجود خانه و یا

 داده شدند لیکن بعدها با کمک پیشمرگه ها، صاحب خانه و یا زمین مجانی نیز شدند. 

21  
Haber Merkezi / 4 Eylül 2017 / Ulusal Kanal / Şemsettin Kuzeci, Mahmut Kasapoğlu 
https://www.youtube.com/watch?v=sndKn9VyDU8 
 
 همانجا 22

 
23 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/iraq-kurds-rule-out-retreating-from-kirkuk-
20146271440878594.html 
 
24 https://www.timeturk.com/barzani-den-kerkuk-aciklamasi/haber-723801 
 
25 

( طرحی مبنی بر اعطای PUK( حزب میهن پرستان آقای طالبانی )2014قابل توجه است که در پروسۀ قبل از ظهور داعش )

 با اینکهرۀ کرکوک ارائه داده بود. برای سایر گروهها( در ادا % 1درصدی برای ُکردها ، ترکمانها و عربها )و  33سهم مساوی 

لیکن بعد از  داشته و اعلم آماده گی برای مذاکره کرده بودندترکمانها و عربها های ساکن کرکوک تمایل ضمنی به این پیشنهاد 

http://www.meforum.org/384/turkey-and-iran-face-off-in-kurdistan
https://www.globalsecurity.org/military/world/para/kdp.htm
http://www.trthaber.com/haber/dunya/kurtler-irak-hukumetinde-bakanlik-paylasti-147476.html
http://www.yenisafak.com/dunya/irakin-ingiliz-kabinesi-2550893
http://www.timeturk.com/salihi-den-ikby-ye-140-madde-daha-tehlikeli/haber-697178
https://www.youtube.com/watch?v=MI0YwNFa8XU
https://www.timeturk.com/irakli-eski-vekil-den-barzani-ve-referandum-aciklamasi/haber-723204
https://www.timeturk.com/irakli-eski-vekil-den-barzani-ve-referandum-aciklamasi/haber-723204
https://www.youtube.com/watch?v=sndKn9VyDU8
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/iraq-kurds-rule-out-retreating-from-kirkuk-20146271440878594.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/iraq-kurds-rule-out-retreating-from-kirkuk-20146271440878594.html
https://www.timeturk.com/barzani-den-kerkuk-aciklamasi/haber-723801


                                                                                                                                                                                     
ظهور داعش و اشغال کامل کرکوک ، حزب آقای طالبانی طرحی را که خود آنرا پیشنهاد کرده بود دیگر حاضر به قبول آن 

 !؟ شدن

26 The New Middle East: Kurds in Iraq and Syria Used as a Trojan Horse. Washington’s Intent is to 
“Divide the Middle East” By Elijah J. Magnier Global Research, September 11, 2017 
http://www.globalresearch.ca/the-new-middle-east-kurds-in-iraq-and-syria-used-as-a-trojan-horse-
washingtons-intent-is-to-divide-the-middle-east/5598956 

27  

 هزار دستگاه پیکاپ تویوتا به داعش توسط " تَجار" حکومت بارزانی نگاه کنید به: 2در مورد فروش 

http://haber.sol.org.tr/dunyadan/kurt-isadamlari-iside-2-bin-arac-aldi-haberi-98683 
28  

The New Middle East: Kurds in Iraq and Syria Used as a Trojan Horse. Washington’s Intent is to 
“Divide the Middle East” 

http://www.globalresearch.ca/the-new-middle-east-kurds-in-iraq-and-syria-used-as-a-trojan-horse-
washingtons-intent-is-to-divide-the-middle-east/5598956 

29 http://tnews.ir/news/http://tnews.ir/news/315D36235840.html# 

طرح ریزی و داعش نیز برقرار بود اما با  PKK(PYD)بین  ریه ماداد و ستد نفت، سلح، دارو و کاال در آن سالها در شمال سو

همه چیز تغییر یافت. نباید فراموش کرد که نیروهای داعش در درگیریهای عین العرب )کوبانی( بیشتر )عین العرب(  سناریوی
از منطقه رانده شده و زمینها و مراکز کسب و کار آنان به نفع ُکردهای وفادار   PKK(PYD)متشکل از ُکردهایی می شد که توسط 

 مصادره شده بود.  PKK(PYD)به 
30  

ناپدید و یا نابود شد. پیشمرگه ها  ی غیر ُکردهاکرکوک بود که بسیاری از آرشیو اسناد مالکیت اراضی و خانه هااشغال  اثنایدر 

کردند. به دستکاری در لیست جمعتی کرکوک مبادرت نیز ل شهر )و مناطق اطراف آن( تصاحب آرشیو سازمان ثبت و احوابا 

 همواره خواستار تحقیقات در این مورد بوده اند.  (ترکمانهاترکان عراق )که نماینده گان  بی جهت نبود

31  

ُکرد و پزشک می باشد که بیشتر عمر خود را در واشینگتون بسر برده است. او در سال  ،والی کرکوک ،آقای نجم الدیی کریم
جزو تیم پزشکان "قابل اعتماد" و "محرمی" بود که برای معالجۀ رونالد ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا )در پی سوء  1981

عراقی بوده و در سال  -ارای تابعیت آمریکائیوی د برده شده بود!ویژه کاخ سفید قصد به جان وی( به اورژانس بیمارستان 
ی نجم الدین کریم در حالی که دارا است.والی کرکوک شده  و گوران به عراق بازگشته و با حمایت حزب جلل طالبانی 2009

دارد  PKKبا و صمیمانه ای نیز روابط  گرم و در هر موردی با آنها "مشورت" می کند روابط بسیار نزدیک با آمریکاست 

ا حتی جلسات رسمی خود )به عنوان بطوریکه  "بی طرف" کرکوک( را زیر پوسترهای "عبدهللا اوجلن" تشکیل می  استاندارگاها
سپرد و این در حالی  PKKوی بخشی از تأمین امنیت کرکوک را به یک نیروی خارجی و تروریستی یعنی  2016در سال دهد!؟ 

نجم الدین کریم  .ه استن کرکوک جلوگیری کردانیروی کوچک پلیس محلی توسط ترک کبوده که او مصرانه از تشکیل حتی ی
های مخالف و بنابر گزارشات متعدد قصد قبضۀ مقام مسعود بارزانی را دارد. هبعنوان رقیبی در مقابل بارزانی مورد حمایت گرو

برافراشتن پرچم ُکردستان در کرکوک نیز  جریان .نامداو از برگزاری رفراندم دفاع و کرکوک را یک شهر "ُکردستان" می 
توسط او، حرکت گوران و حزب طالبانی سازماندهی شده بود که هدف از آن تضعیف بارزانی با توسل به ناسیونالیسم ِکرد بود 

 قاپید.در کرکوک پروژه را از دست رقیبان ُکردستان لیکن بارزانی بسرعت متوجه این امر شده و با حمایت از برافراشتن پرچم 

http://www.rudaw.net/english/interview/03092017 

کریم را از مقام خود عزل کرده اما وی عزل بودم خبر رسید که پارلمان عراق نجم الدین  نوشتهاین  تنظیمهنگامی که در حال 
. بدنبال آن نیروهای پیشمرگه نیز از سلیمانیه برای حمایت از وی بطرف کرکوک و استعفا نداده است غیر قانونی دانستهخود را 

  انتخابی و لیکن پارلمان عراق حق عزل آنها را دارد.)استاندار( . طبق قانون اساسی عراق مقام والی ها اندحرکت کرده 
32  
http://aa.com.tr/fa/902546 /خاورمیانه/ استقرار-200-تروریست-پکک-در-کرکوک-عراق 

 
33 Turkey and Iran Face off in Kurdistan by Michael M. Gunter Middle East Quarterly 
March 1998 by Michael M. Gunter   

  http://www.meforum.org/384/turkey-and-iran-face-off-in-kurdistan 
 همانجا 34
35  

https://www.globalresearch.ca/author/elijah-j-magnier
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2017ژوئن  10  "تصمیم به اعلم استقلل تصمیمی تاریخی و مهم است " ه کنید به اعلمیۀ حزب دموکرات ُکردستان ایراننگا  

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/29016 

 
 نگاه کنید به مقالۀ آقای بارزانی: 36
The time has come for Iraqi Kurdistan to make its choice on independence . Washingtonpost 28 July 2017 

 https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/06/28/the-time-has-come-for-
iraqi-kurdistan-to-make-its-choice-on-independence/?utm_term=.ce1955309433 

 
برگزاری همه پرسی و استقلل ُکردستان از طرف ژنرال سابق یک هفته پس از انتشار مقالۀ آقای بارزانی مقاله ای در حمایت از 

وی در این مقاله "کُردها را "مهمترین متحد انتشار یافت.  (Ronald H. Griffih, Arlington)در جنگ اول خلیج  ارتش آمریکا

 :نگاه کنید به  نها شد.سمیت شناختن استقلل" آصادق آمریکا در منطقه" خطاب و از آمریکا و اروپا خواستار " حمایت و بر

 Ronald H. Griffih, Arlington Washingtonpost 4 July 2017 

-toward-move-kurds-the-support-should-states-united-https://www.washingtonpost.com/opinions/the

3964a7d55207_story.html?utm_term=.b9dcf5b1898-aa69-11e7-5dbb-independence/2017/07/03/97fa6c0e 

37  
U.S. Adviser to Kurds Stands to Reap Oil Profits JAMES GLANZ and WALTER GIBBSNOV. 11, 2009 

 http://www.nytimes.com/2009/11/12/world/middleeast/12galbraith.html 
 
38 Diehl, Jackson.  A referendum won't solve Iraqi Kurds' problems, The Washington Post 24 July 
2017 
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/doc/1922356785.html?FMT=FT&FMTS=CITE:FT&date=Jul+24%2

C+2017&author=Diehl%2C+Jackson&desc=A+referendum+won%27t+solve+Iraqi+Kurds%27+problems&free=1 

39  

 Halk tv 7 Aug. 21017متخصص مسائل خاورمیانه  Hüsnü Mahaliبا  Can Atakliنگاه کنید به:  مصاحبۀ 
https://www.youtube.com/watch?v=LLVtFZ6aTJE 

Mahalli Hüsnü روزنامه جمله از و رسانده پایان به ترکیه در را خود دانشگاهی تحصیلت وی باشد. می سوریه اهل و عرب 
 دارد. اشرافیت سوریه و عرب جهان تحوالت بر که است نگارانی

 همانجا 40
41  

Collapse of Iraqi Kurdistan. Andre Vltchek Global Research, 16 Feb 2017 

http://www.globalresearch.ca/collapse-of-iraqi-kurdistan/5508148 
42  

Turkey and Iran Face off in Kurdistan by Michael M. Gunter Middle East Quarterly 

March 1998  http://www.meforum.org/384/turkey-and-iran-face-off-in-kurdistan 
43  

Collapse of Iraqi Kurdistan.  Andre Vltchek 16 Feb 2017 

http://www.globalresearch.ca/collapse-of-iraqi-kurdistan/5508148 
44  

 Hüsnü Mahali Halk tv 7 Aug. 2017نگاه کنید به:  مصاحبه با 

www.youtube.com/watch?v=LLVtFZ6aTJE 
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Collapse of Iraqi Kurdistan. Andre Vltchek Global Research, 16 Feb 2017 

http://www.globalresearch.ca/collapse-of-iraqi-kurdistan/5508148 
 همانجا 46
47  

هم مخالفت  پائین آوردن پرچم عراق در کرکوک هم موجب عکس العمل شدید بغداد با استناد به نقض قانون اساسی عراق و
  مراه بود.هبا تظاهرات خیابانی شد که عربها و ترکمانها( در کرکوک گروههای اتنیک دیگر )

http://www.timeturk.com/mahkemeden-kurdistan-bayragi-karari-yasal-degil/haber-702646 
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کشور در ساختمان ها و ادارت دولتی در کرکوک را مغایر با رد این کُ دیوان عدالت اداری عراق، نصب پرچم اقلیم بدنبال آن 

  17.08.2017آناتولی  یخبرگزارنگاه کنید به:  .قانون اساسی دانسته و تصمیم مجلس محلی را لغو کرد

 
48  

ژنو اسرائیل و عربستان سعودی در مورد ایجاد یک ُکردستان ما بین ایران )آذربایجان غربی( و ترکیه مذاکرات طوالنی در 
ا   دراین مورد مراجعه کنید به: اعلم شد. 2015سال   بعد از حصول توافق دوجانبه درداشتند که قرار نهایی آن رسما

plani.html-kurdistan-agimsizb-israile-http://www.ydh.com.tr/HD13943_suudilerden 
 

49  

قرار داده است به هیج عنوان متناسب با مبارزه با نیروهای داعش در سوریه  PKKسلحهایی را که آمریکا در اختیار نوع و حجم 

نیست چرا که در میان این سلحها موشکهای ضد هوایی )داعش فاقد نیروی هوایی است( و توپهای لیزری پیشرفتۀ ضد تانک 
چهارچوب سازمان ناتو( نیز دیده می شود که آمریکا به دلیل باال بودن سطح تکنولوژی از فروش این سلحها به ترکیه )حتی در 

تریلر  1500بیش از در سوریه )که مقدار آن تاکنون در مجموع به  PKKخوداری کرده است. بنابراین ایجاد ارتش منظم و تسلیح 

  رسیده است( قرار است علیه کسانی به غیر از داعش و برای اهداف بسیار بزرگتری بکار رود!
2651045-ediyor-ihlal-anlasmasini-nato-http://www.yenisafak.com/dunya/abd 

2768655-silah-tir-980-pkkya-http://www.yenisafak.com/dunya/abdden 
 

50  

بود در برنامه های   بی جهت نبوده و نیست که داعش هنگامی که در دروازه های تسخیر کامل عین العرب )کوبانی( در سوریه

فیلمهای زنده ای پخش می کرد که در  PKK (PYD)اخبار تلویزیونی خود مکرراا از کشف خانه های تیمی "یگانهای مدافع خلق"  

صحنه هایی به از کشف اجناس قاچاق )سیگار و مشروبات الکلی و ...( از اتاقهای مخصوص تولید مواد مخدر نیز آن به غیر 

قابل ذکر است که دولت اسلمی نه تنها سیگار و مشروبات الکلی بلکه کشت وخرید و فروش مواد مخدر را  نمایش در می آمد.

توسط داعش در شمال سوریه نیز با ارتکاب به این  PKK (PYD)اعضای نیز شدیداا مجازات کرده است. بسیاری از اعدامهای 

)به جرم صورت می گرفت که بصورت موذیانه توسط رسانه های بین المللی از چشم افکار عمومی به دور نگه داشته می شد. 

.. در عین العرب این صحنه های خبری از تلویزیون داعش هنگام تصرف یکی از خانه های تیمی "یگانهای مدافع خلق" .

  )کوبانی( توجه کنید:

Işid PKKnın uyuşturucularını yaktı 

https://www.youtube.com/watch?v=dm8CtTKD6FA 

IŞİD Kobani’deki savaşın videosunu yayınladı 

http://www.sozcu.com.tr/2014/dunya/isid-kobanideki-savasin-videosunu-yayinladi-620012/ 
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ا در منطقۀ دیرالزوز، رقه و سینجا 95 ر متمرکز شده است. مناطق رقه و دیرالزور اراضی % منابع نفت و گاز سوریه عمدتا

کاملا عرب نشین است لیکن سینجار جمعیت مختط از عربها، ترکمانها وُکردها دارد. منابع اصلی آب سوریه نیز، که بطرف 

ا در شمال سوریه  یعنی مناطق اطراف منبیج و سرچشمه های دجله و فرات متمرکز است. در  این مورد عراق جریان دارد، عمدتا

 سه مقالۀ زیر خواندنی است.  

http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?id=24604 

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-

merkezi/2016/12/26/8552/suriye-ve-irakin-gelecegine-pesmerge-ve-pkkypgnin-su-tehdidi 

 

http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/19548/turkiyenin_kader_stratejisi 
52  

PYD/YPG de sandık kurmak için hazırlık yapıyor  http://www.ulusal.com.tr/dunya/barzani-yi-takip-ediyorlar-

pydypg-de-sandik-kurmak-icin-hazirlik-yapiyor-h172009.html 
 
53 Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği 
http://aa.com.tr/tr/dunya/suriyede-10-noktada-pkk-pydye-abd-destegi/863161 

54  
http://www.dunyavegercekler.com/haber/31396-60-bin-pkkli-turkiyeye-saldiracak.html 

http://www.ydh.com.tr/HD13943_suudilerden-israile-bagimsiz-kurdistan-plani.html
http://www.yenisafak.com/dunya/abd-nato-anlasmasini-ihlal-ediyor-2651045
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Syria: US ally’s razing of villages amounts to war crimes 

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/ 

Amnesty International - Kurdish Peshmerga YPG PKK Ethnic Cleansing Arab Cities & Villages Iraq 

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

UN Reports 
UN Reports: Since Nov. 2016, SDF/YPG displaced 200,000 Syrian Arabs and is preventing them from returning 

to their homes 

56  

 TV KRT | Atay Ferit | Mahalli Hüsnü | 12.09.2017 SorguluYorumنگاه کنید به:  

https://www.youtube.com/watch?v=JMtXLO9baR0 
57  
http://www.dailymotion.com/video/x5kqtgl 

YPG'nin ismini değiştirmesinde nasıl bir rol oynadınız? 
http://www.timeturk.com/pentagon-a-soruldu-ypg-nin-ismini-degistirmesinde-nasil-bir-rol-oynadiniz/haber-
693520 

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/
https://www.youtube.com/watch?v=iAKtgF_qnZo
https://www.reddit.com/r/syriancivilwar/comments/6epcgs/un_reports_since_nov_2016_sdfypg_displaced_200000/
https://www.reddit.com/r/syriancivilwar/comments/6epcgs/un_reports_since_nov_2016_sdfypg_displaced_200000/
https://www.youtube.com/watch?v=JMtXLO9baR0
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http://www.timeturk.com/pentagon-a-soruldu-ypg-nin-ismini-degistirmesinde-nasil-bir-rol-oynadiniz/haber-693520

