
     در طول قرن گذشته، مردم کردستان برای آنکه بتوانند در کشور عراق 

در صـلح و رشاکـت و یکسانی زندگی کنند، هـر راهی را امتحان کردند.  

در مقابـل، دولـتهای عراق، اامی توانـایی و پتـانسـیل دستـگاههای 

حکومتی و رسمایگهای کشور را بگ سوی شوونیسم و فرقگگرایی سوق 

دادند و سیاست به حاشیه راندن و تعریب و نسل کشی و تحریم و انکار 

ملت کرد  را در پیش گرفتند. 

     به همین دلیل بود که مردم کردستان پس از ناامید شدن از اامی      به همین دلیل بود که مردم کردستان پس از ناامید شدن از اامی 

گزینه های پیشین، اقدام به برگزاری همگپرسی کردند. همگپرسی برای 

استقالل، عمق آمادگی و اینن مردم کردستان را برای دستیابی به یک 

راه حل متمدنانه و صلح آمیز برای مشکلی پیچیده با قدمت یک قرن 

نشان داد. اما پاسخ به ندای مرشوع و صلح طلبانه مردم کردستان 

همچنان منطق اسلحه و زور و ذهنیت شوونیستی بود. یگانه راه حل 

همچنین  و  بغداد  و  اقلیم  بین  اختالفات  زدودن  و  عراق  بحرانهای 

و  شوونیستی  ذهنیت  کنارگذاش   پیرشفت،  و  صلح  به  و دستیابی  شوونیستی  ذهنیت  کنارگذاش   پیرشفت،  و  صلح  به  دستیابی 

برقراری فرهنگ  پذیرش دیگری می باشد. 
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      مقدمە

ــگ و آداب و  ــن، فرهن ــا و رسزمی ــخ، جغرافی ــی دارای تاری کردهــا ملت

ــول  ــا در ط ــند. آنه ــان میباش ــاص خودش ــده و خ ــوم شناختەش رس

هــزاران ســال در رسزمیــن آبــاء و اجــدادی خــود زیســته و مایــه 

افتخــار اســت کــه در طــول ایــن دوران بــه اصــول مــدارا و همزیســتی 

ــز  ــن نی ــه ای ــد ک ــد بودەان ــد و متعه ــا پایبن ــان و ملیته ــر ادی ــا دیگ ب

ریشــەای عمیــق در تاریــخ و فرهنــگ و باورهــای ملــی شــان دارد. 

ــد امــا مشــخصاً در  کردهــا تاریــخ پرفــراز و نشــیبی را ســپری کردەان

طــول پانصــد ســال گذشــته توانســتەاند از بســیاری از حمــات نســل 

ــده  ــب ش ــر موج ــن ام ــه همی ــد ک ــی یابن ــی رهای ــاء مل ــی و امح کش

اســت روحیــه مقاومــت و مبــارزه بــه جزئــی جدایــی ناپذیــر از هویــت 

ملــی شــان بــدل گــردد.

بیــن  کردســتان  رسزمیــن  کــه  بــود  پیــش  قــرن  پنــج  حــدود 

امپراطــوری عثامنــی و صفــوی تقســیم شــد و پــس از جنــگ جهانــی اول                   
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ــتان  ــن کردس ــان، رسزمی ــل و خواستش ــدون متای ــم ب ــارە و بازه دیگرب

ــی  ــط ژئوپلتیک ــیم رشای ــن تقس ــد. ای ــیم ش ــور تقس ــار کش ــان چه می

حقــوق  آن،  رسانجــام  متأســفانه  و  زد  رقــم  را  پیچیــدەای  بســیار 

مــروع کردهــا درهیــچ کــدام ازایــن بخــش هــا بــه رســمیت شــناخته 

ــه  ــت. در نتیج ــرار گرف ــکار ق ــورد ان ــرراً م ــا مک ــت آنه ــد و موجودی نش

ــی بوجــود  ــی مدت ــزاع هــای طوالن ــن سیاســت هــای اشــتباهی، ن چنی

ــا  ــه کرده ــد و ن ــن بربن ــا را از بی ــتند کرده ــا توانس ــت ه ــه آن دول ــه ن ــد ک آم

ــارات  ــان خس ــن مي ــد. در ای ــون کنن ــا را رسنگ ــت ه ــتند آن دول توانس

زیــادی بــه مــردم ایــن منطقــه و صلــح و ثبــات و آرامــش آن وارد آمــد و 

ــد.  ــه ش ــق ریخت ــه ناح ــیاری ب ــای بس خونه

ایــن واقعیــت نادرســت بەوجودآمــده بــه همــە یــادآوری مــی کنــد کــه 

هــر دو طــرف )کردهــا و دول منطقــه(، بایــد در خــط مشــی خــود تجدید 

نظــر کننــد و بــه جــای جنــگ و انــکار، بــه راه حــل هــای دموکراتیــک و 

صلــح آمیــز بیندیشــند. بــه موجــب ایــن واقعیــت تحمیــل  شــده درایــن 

منطقــه طــی صــد ســال گذشــته، هــر کــدام از بخــش هــای کردســتان 

ویژگیهــای خــاص خــود را یافتــه اســت بــه طــوری کــه مشــکالت و راه 

حلهــای هیــچ کــدام از ایــن بخشــها بــه تنهایــی پاســخگوی مســائل و 

مطالبــات بخــش هــای دیگــر نیســت و مســائل و مشــکالت هــر بخشــی 

بایــد بــا توجــه بــه ویژگیهــا و اوضــاع موجــود و در چارچــوب گفتگــو و 

بــا روشــهای مســاملت آمیــز و دموکراتیــک حــل  وفصــل شــود. 

ایــن کتــاب تــالش دارد تاریــخ و رنــج آن بخش از کردســتان را روشــن 

ســازد کــه مــدت صــد ســال اســت بــه عــراق الحــاق گردیــده اســت. در 

مقایســه بــا ســایر بخشــها، جنبــش آزادیخواهــی كردهــا در كردســتان 

عــراق توســعه بیشــری داشــته اســت، هرچنــد مبــارزات و تنــش دولــت هــا 
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ــه تبــع آن آزار و اذیــت و بــه حاشــیه  ــا كردهــا نیــز گســردەتر بــوده و ب ب

رانــدن کردهــا نیــز شــدت و حــدت بیشــری داشــته اســت، بــه گونــەای کــه 

متاســفانه در مقاطعــی حتــی بــه نســل كشــی مــردم كــرد هــم انجامیــده 

اســت. امــا درعیــن حــال، فرصتهــای توافــق و تــاش بــرای پرداخــن 

بــه مســئله كردهــا نیــز بیشــر از بخــش هــای دیگــر کردســتان بــوده 

اســت و بــه دور از انصــاف خواهــد بــود اگــر نگوییــم کــه در ایــن 

میــان شــاری از شــخصیتهای عربــی فعــال در احــزاب و مراکــز 

ــت  ــائل مل ــوق و مس ــک حق ــل دمکراتی ــل  و فص ــه ح ــبت ب ــی نس عراق

ــات و  ــوده و درک درســتی از مطالب کــرد همــدل و موافــق و منعطــف ب

ــتەاند. ــرد داش ــت ک ــروع مل ــتەهای م خواس

دولــت عــراق، از آغــاز تأســیس آن تــا مرحلــه پــس از ســال 2003، 

بــە رشاکــت و مشــارکت کردهــا در دولــت پایبنــد نبــودە و همــواره 

ــه دارد و  ــود نگ ــع خ ــەرو و تاب ــوان دنبال ــه عن ــا را ب ــت کرده ــعی داش س

ــز در  ــد هرگ ــد، هرچن ــام کن ــراق ادغ ــی ع ــوام عرب ــان اق ــا را در می آنه

ایــن امــر توفیقــی حاصــل نکــرد. بعــد از ســال 2003 و پــس از جدایی 

12 ســاله از دولــت عــراق )کردهــا از ســال 1991 تــا 2003 هیچگونــه 

ارتبــاط سیاســی و اداری بــا حکومــت مرکــزی عــراق نداشــتند(، کردها 

داوطلبانــه بــه عــراق بازگشــتند و در ســاخن یــک عــراق دموکراتیــک و 

ــه  ــوق هم ــن حق ــر تضمی ــی آن ب ــون اساس ــه در قان ــد ک ــدرال جدی ف

نیروهــا و جناحهــا تأکیــد شــده بــود، رشکــت کردنــد. امــا متأســفانه، 

بعــد از ایــن فرصــت نیــز حاکــان جدیــد عــراق از تاریــخ درس عــرت 

ــد. ــرار کردن ــته را تک ــتباهات گذش ــه و اش نگرفت

دولــت دموکراتیــک فــدرال، وجهــه دولتــی فرقــەای را بــه خــود 

گرفــت کــه همــواره در جهــت بــه حاشــیه رانــدن و کنــرل اراده کردهــا و 
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ســنی�هــا�تــالش�مــی�کــرد�و�در�همیــن�راســتا�مســئولین�جدیــد�عــراق�

و� بودنــد.�تصمیــامت� گرفتــه� پیــش� در� را� انتقــام� و� کینەتــوزی� راه�

ــه�خــودی� ــن�ب ــود�و�ای ــه�ب ــی�فرقەگرایان ــای�مســئوالن�عراق عملکرده

ــد،�کشــور�را�بســوی� ــه�حــکام�عــراق�جدی ــود�ک ــواه�روشــنی�ب خــود�گ

تجزیــه�ســوق�میدهنــد.�آنهــا�پــس�از�ســال�2005،�و�بعــد�از�آنکــه�

بــه�شــیوەای�تدریجــی�جــای�پــای�خــود�را�در�قــدرت�محکــم�کردنــد،�

قانــون�اساســی�را�نادیــده�گرفتــه�و�بــه�اصول�رشاکــت�و�توافــق�و�توازن�

ــون�اساســی�را� ــج�اصــل�قان ــان�بیــش�از�پنجــاه�و�پن ــد.�آن پشــت�كردن

ــی� ــچ�معنای ــی،�هی ــن�مشــی�فرقەای ــش�گرف ــا��درپی ــد�و�ب ــض�کردن نق

بــرای�مفاهیــم�وحــدت�و�اجــامع�ملــی�درعــراق�باقــی�نگذاشــتند.�

ــن� ــده�گرف ــون�اساســی،�نادی ــه�قان ــراق�ب ــای�ع ــد�حکومته ــدم�تعه ع

اصــول�مشــارکت�و�توافــق�و�تــوازن،�تــالش�بــرای�بــه�حاشــیه�رانــدن�و�

کاســن�از�نقــش�کردهــا�و�همچنیــن�بــی�ثباتــی�حاکــم�برعــراق،�مــردم�

ــری�بیندیشــند. ــه�راه�حــل�دیگ ــا�ب ــرد�ت ــب�ک کردســتان�را�ترغی

ــراق� ــده�درع ــود�آم ــاع�بوج ــئول�اوض ــرد�مس ــردم�ک ــک�م ــدون�ش ب

نبودنــد،�چــرا�کــه�ایــن�حــکام�و�مقامــات�جدیــد�عــراق�بودنــد�کــه�بــه�

ــئول� ــتند�و�مس ــادی�نداش ــارکت�اعتق ــول�مش ــی�و�اص ــون�اساس قان

ــان�امــا�ایــن�حــق� ــد.�درایــن�می ــه�وجــود�آمــده�بودن اصلــی�رشایــط�ب

ــج�و� ــه�رن ــن�هم ــد�از�ای ــه�بپرســند:�بع ــود�ک ــردم�کردســتان�ب مســلم�م

ــاده�نیســتند� ــامکان�آم ــا�ک ــی�حــد�و�حــر�چــرا�آنه ــب�ب آزار�و�مصائ

رشاکــت�کردهــا�را�در�دولــت�جدیــد�بپذیرنــد؟�و�اگــر�ایــن�افــراد�و�حاکــامن�

ــه�راه� ــتی�چ ــرد�بایس ــت�ک ــند،�مل ــته�باش ــول�نداش ــت�را�قب ــد�رشاک جدی

ــەرو�و�شــهروند� ــوان�دنبال ــه�عن ــد�ب ــا�بای ــرد؟�آی ــش�بگی ــری�را�در�پی دیگ

ــار�آنهــا�باقــی�مباننــد؟�آنهــا�مشــارکت�را�منــی�پذیرنــد�و� درجــه�دو�در�کن
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کردهــا�نیــز�نخواهنــد�پذیرفــت�کــه�تابــع�و�فرمانــربدار�باقــی�مباننــد.�

پــس،�تکلیــف�مــردم�کردســتان�و�راه�چــاره�چیســت؟�لــذا�پرســش�

کلیــدی�ایــن�بــود�کــه�چــرا�بــرای�حــل�اساســی�و�ریشــەای�ایــن�

مشــکل�تاریخــی�آزاردهنــده،�بــه�دنبــال�مســیری�مســاملت�آمیــز�

ــذا�الزم�بــود�در� ــح�پایــدار�بینجامــد؟�ل ــه�بــرادری�و�صل نباشــیم�کــه�ب

ــز�توجــه�شــود�و�همگــی� ــه�خواســت�مــردم�کردســتان�نی ــط�ب آن�رشای

از�خواســت�حقیقــی�ملــت�کــرد�مطلــع�شــوند.�آیــا�کردهــا�خواهــان�ادامــه�

رنــج�هــا�و�مصائــب�و�تــداوم�تبعیــت�و�فرمانــربداری�هســتند،�یــا�

ــتقالل؟� ــان�اس خواه

در�تاریــخ��25ســپتامرب�2017،�مــردم�کردســتان�خواســته�مــروع�

ــن�صــدای� ــکار�ســاختند�و�ای ــز�آش ــه�روشــی�مســاملت�آمی ــود�را�ب خ

مــروع،�پیــروزی�چشــمگیری�بدســت�آورد.�امــا�واکنشــهای�دولــت�و�

ــه� ــبت�ب ــی�نس ــه�جهان ــایه�و�جامع ــورهای�همس ــراق،�کش ــات�ع مقام

نــدای�صلــح�آمیــز�مــردم�کردســتان�ناعادالنــه�و�دور�از�هرگونــە�اصــول�

انســان�دوســتی�و�همزیســتی�مســاملت�آمیــز�بــود.�بــه�نظــر�میرســید�

مشــی� و� ظلــم� و� ســختیها� تحمیــل� تــداوم� درمــورد� آنهــا� همگــی�

انکارگرایانــه�برمــردم�کردســتان�بــه�توافــق�رســیدە�بودنــد،�چراکــه�

ــرد.���� ــا�میک ــن�اقتض ــان�چنی منافعش

 

بارزانی مسعود�

اربیل�-�ســپتامرب�2020
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تقسیم کردستان

ــی و  ــای عثامن ــوری ه ــن امپراط ــال 1514 بی ــه در س ــدران1  ک ــرد چال ــان ن در جری

ــوری  ــن دو امپراط ــان ای ــگ می ــدان جن ــه می ــتان ب ــن کردس ــت، رسزمی ــوی درگرف صف

تبدیــل شــد و نتیجــه آن تقســیم رسزمیــن کردســتان بیــن دو امپراطــوری و پراکنــده 

شــدن ملــت کــرد بــود. تــا اینکــه در ســال 1639، دو امپراطــوری صفــوی و عثامنــی در 

شــهر رسپــل زهــاب عهدنامــەای را تحــت عنــوان پیــامن نامــه زهــاب،2 بــرای تقســیم 

ــارم  ــه چه ــب آن، س ــه موج ــد. ب ــاء کردن ــان امض ــان خودش ــتان مي ــن کردس رسزمی

رسزمیــن کردســتان تابــع ســلطه عثامنــی شــد و یــک چهــارم آن تحــت کنــرل ایــران 

درآمــد. هرچنــد ایــن تقســیم و ظلــم صــورت گرفتــه بــه ایــن معنــا نبــود کــه دو قــدرت 

ــن  ــم ای ــد. علیرغ ــن برن ــرده و از بی ــو ک ــرد را مح ــت ک ــد مل ــان میتوانن ــزرگ آن زم ب

ــان و آداب و رســوم  ــرای مــدت طوالنــی زب ــی، مــردم کــرد توانســتند ب تقســیم تحمیل

1- جنگ چالدران در 23 آگوست 1514 میان دو امپراطوری عثامنی و صفوی رخ داد. در این جنگ عثامنیان 

موفق به شکست صفویان شدند و شهر تریز را که پایتخت صفویان بود، ترصف کردند.

2- رسپل ذهاب  شهرستانی است واقع در استان کرمانشاه در غرب ایران که ساکنین آن کرد هستند.
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خــود را حفــظ کننــد و بــا انقــاب و قیــام و نفــی بیدادگــری هــا، هویــت خــود را حفــظ کنند. 

اگرچــه انقــاب هــا و قیــام هــای کردهــا رسکــوب میشــدند و به شکســت مــی انجامیدنــد، اما 

مبــارزه مســتمر بــا ظلــم، یکــی از ویژگــی هــای مــردم کــرد طــی قــرون گذشــته بــوده اســت. 

در بهــار ســال 1907  جلســهای بــا مشــارکت شــیخ عبدالســام بارزانــی دوم 

ــکان  ــادری(، در بریف ــاه ق ــوای خانق ــد بریفکانی)پیش ــن محم ــیخ نورالدی ــزل ش در من

برگــزار شــد. هامنطــور کــه پیشــر در کتــاب "بارزانــی و جنبــش آزادیخواهــی کــرد" 

ذکــر کــردەام، طــی آن ماقــات تعــداد زیــادی از رسان قبایــل و افــراد برجســته کــرد، در 

ــا اجــازه دهــد: تلگرافــی خطــاب بــه ســلطان عثامنــی از او خواســتند ت

ــل و  ــان رســمی مناطــق کردنشــین باشــد، و تحصی ــان کــردی زب 1. زب

آمــوزش بــه زبــان کــردی باشــد.

ــان  ــد زب ــردی بای ــق ک ــی مناط ــات دولت ــدار و مقام ــدار، بخش 2. فرمان

ــد. ــردی بدانن ک

ــا  ــق ب ــد مطاب ــت اســت، احــکام بای ــن دول ــه اســام دی ــی ک 3. از آنجای

ــوند. ــادر ش ــامی ص ــت( اس ــن )رشیع قوانی

4. مالیــات خدمــات دولــت رصف ترمیــم جادەهــا و ســاخت مــدارس در 

مناطــق کردنشــین شــود.3

 در آن جلســه، حــارضان نیــز ســوگند یــاد کردنــد کــه بــر مطالباتشــان پافشــاری 

ــه  ــه ب ــد ک ــا کردن ــام تقاض ــیخ عبدالس ــد و از ش ــی نکنن ــم پوش ــا چش ــرده و از آنه ک

منایندگــی از طــرف ایشــان تلگــراف را امضــاء کنــد. هنگامــی کــه امپراطــوری عثامنــی 

ــاش  ــلطنتی و ت ــر س ــتورات و اوام ــا دس ــت ب ــرد، آن را مخالف ــت ك ــراف را دریاف تلگ

ــرد. ــداد ک ــی قلم ــی و تجزیه طلب ــی خواه ــرای جدای ب

3- نگاه کنید بە مسعود بارزانی، بارزانی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد، بەرگی یەكەم 1958- 1931، چاپخانەی 

ڕۆژهەاڵت، 2020 ل 20.
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لــذا در پایــان ســال 1907، نیرویــی را بــه فرماندهــی "محمــد فاضــل پاشــا 

ــرو  ــا آن نی ــه ب ــه مقابل ــل ب ــک از رسان قبای ــچ ی ــتاد. هی ــه فرس ــه منطق ــتانی" ب داغس

نپرداختنــد و بــار ســنگین مقابلــه و جنــگ بــر دوش منطقــه بــارزان افتــاد، جایــی کــه 

شــیخ عبدالســام دســتور دفــاع و مقابلــه را داد، و بارزانــی هــا بــه مــدت دو مــاه بــه 

دفــاع ادامــه دادنــد. رسانجــام شــیخ مجبــور بــه تــرک منطقــه شــد و بــه مارشــمعون 

آشــوری پنــاه بــرد. داغســتانی بــه بــارزان رســید و آنجــا را بــه آتــش کشــید. مصطفــی 

بارزانــی کــه آنزمــان تنهــا ســه ســال داشــت را بــا مــادرش دســتگیر و مبــدت یــک ســال 

در زنــدان موصــل زندانــی کردنــد.4

در ســال 1908 شــیخ عبدالســام بــه منطقــه بــارزان بازگشــت و تعــدادی از بارزانــی هــا 

ــتای  ــال روس ــع در ش ــیرین واق ــوه ش ــت ک ــه در پش ــیوا، ک ــاب س ــتای ب را در روس

بــارزان واقــع شــده اســت، آمــاده ســاختە و بــه نیروهــای تــرک در منطقــه حملــه کــرد و 

خســارات زیــادی بــه ارتــش عثانــی وارد کــرد. پــس از آن پیــروزی بــزرگ، عثانیهــا 

ــات  ــق توافق ــدند و طب ــام ش ــیخ عبدالس ــا ش ــگ ب ــه جن ــره و متارک ــتار مذاک خواس

ــارات  ــز خس ــان نی ــرد و آن ــی را آزاد ك ــان عثان ــیخ زندانی ــن، ش ــان طرفی ــه می حاصل

بارزانــی هــا را جــران کردنــد. امــا ســلیان نظیــف پاشــا، فرماندار)والــی( موصــل، در 

ســال 1913 بــار دیگــر بــه منطقــه بــارزان حملــه کــرد و در نتیجــه ایــن حملــه، شــیخ 

ــه در  ــی ارومی ــتای "راژان" در نزدیک ــوی روس ــه س ــار ب ــن ب ــرد و ای ــرک ک ــه را ت منطق

رشق کردســتان، و بــه نــزد "ســید طــه محمــد صدیــق نهــری" رفــت. ســلطان عثانــی 
ــا دســتگیری شــیخ اختصــاص داد. 5 ــرای کشــن ی ــا را ب ــزەای گرانبه جای

ایــده اســتقال خواهــی حتــی قبــل از ســقوط امپراطــوری عثانــی در میــان 

ــه،  نویســنده انگلیســی  ــن زمین ــرد،  وجــود داشــته اســت.  در ای ــزرگان ک رهــران و ب

"دبلیــو. ای. ویگــرام" در کتــاب خــود "گهــواره برشیــت، زندگــی در رشق کردســتان"، 

4- مسعود بارزانی،  مأخذ پیشین، صفحه  20.

5- مأخذ پیشین، صفحه 21.
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از دیــدار خــود بــا شــیخ عبدالســام ســخن گفتــه اســت. زمانــی هــم کــه خواســته بــود 

بــه مــدت چنــد مــاه بــه بریتانیــا بازگــردد، شــیخ عبدالســام ابــراز متایــل کــرد کــه بــا 

او بــه بریتانیــا بــرود تــا بتوانــد در آنجــا از اســقف کلیســای کانرتبــری تقاضــا کنــد 

در روســتاهای کردســتان مدرســه بســازند، و ســپس بــه ماقــات پادشــاه جــورج بــرود و 

بــا او بــه بحــث دربــاره مســئله کردســتان بپــردازد و دربــاره اســتقال گفتگــو کننــد. 6

در ســال 1914، شــیخ عبدالســام همــراه بــا مارشــمعون آشــوری و آندرانیــک پاشــای 

ارمنــی، از روســتای راژان بــه تفلیــس7  رفتنــد. در آنجــا بــا مناینــده تــزار روســیه ماقــات 

کــرده و بــا وی دربــاره ایجــاد کشــوری فــدرال متشــکل از کردهــا، ارمنــی هــا و آشــوری هــا 

ــد و در راه  ــت کن ــا حامی ــه از آنه ــد ک ــد ش ــیه متعه ــزار روس ــتاده ت ــد. فرس ــو کردن گفتگ

رهایــی از حکومــت عثامنــی بــه آنهــا کمــک کنــد. قابــل ذکــر اســت کــه رسگئــی الوروف 

ــر  ــم کردســتان در 7 اکت ــه اقلی ــان ســفر خــود ب ــر امــور خارجــه روســیه(، در جری )وزی

ســال 2019 در شــهر اربیــل بــه مــن گفــت کــه طبــق اســناد روســیه، قبــاً شــخصی از 

ــت،  ــته اس ــات داش ــیه8  ماق ــزار روس ــا ت ــرده و ب ــفر ک ــیه س ــه روس ــی ب ــواده بارزان خان

منظــور وی شــیخ عبدالســام بارزانــی بــود. ایــن اطاعــات بــرای مــن بســیار تــازه بــود، 

چــرا کــه پیشــرت اینطــور بــه مــا رســیده بــود کــه شــیخ عبدالســام فقــط مناینــده تــزار 

را در تفلیــس ماقــات کــرده اســت. وقایــع پــس از آن دیدار)ماقــات تفلیــس(، و همچنیــن 

وقــوع انقــاب اکتــر 1917 در روســیه، منجــر بــه لغــو ایــده حامیــت و پشــتیبانی روســیه 

از تأســیس کشــور مــد نظــر شــد.

پــس از بازگشــت از تفلیــس، در چارچــوب دسیســەای شــوم، شــیخ و همراهانــش 

ابتــدا شــیخ  داده شــدند. عثامنــی هــا  بــه دولــت عثامنــی تحویــل  و  دســتگیر 

6- نگاه کنید بە مهد البرشیة الحیاة يف رشق كردستان، دبلیو. ای. ویگرام ، نقله الی العربیة جرجیس فتح هللا، 

دار اراس للطباعة و النرش، اربیل 2010، صفحه  123.

7- پایتخت کنونی گرجستان.

8- تزار روسیه، نیکوالی الکساندرویچ رومانف یا نیکای دوم 1868- 1918، آخرین تزار روسیه که از سال 1894 

تا 1917 امپراطور روسیه بود.
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ــه  ــی ک ــپس در حال ــد و س ــل کردن ــل منتق ــه موص ــا ب ــه وان و از آنج ــام را ب عبدالس

تنهــا چنــد روز از آغــاز جنــگ جهانــی اول9 مــی گذشــت، شــیخ عبدالســام بارزانــی و 

ــدند.  ــدام ش ــال 1914 اع ــامرب س ــان وی در 14 دس ــر از همراه ــه نف س

پــس از شــهادت شــیخ عبدالســام، بــرادرش شــیخ احمــد کــه تنهــا هجــده ســال 

ــا  ــان ب ــن رخــداد همزم ــت. ای ــر عهــده گرف ــی هــا را ب ــف ریاســت بارزان داشــت، وظای

آغــاز جنــگ جهانــی اول و اشــغال رسزمیــن هــای عــراق و جنــوب کردســتان توســط 

ارتــش بریتانیــا بــود. قبــل از پایــان جنــگ، متفقیــن بــر رس امضــای یــک پیامننامــه 

ــت  ــق تح ــر مناط ــارت ب ــی نظ ــاره چگونگ ــری درب ــم گی ــور تصمی ــه منظ ــود ب ــان خ می

ــان  ــی می ــورده عثامن ــت خ ــوری شکس ــیم امپراط ــن تقس ــی و همچنی ــرل عثامن کن

ــیدند. ــق رس ــه تواف ــن، ب ــای متفقی نیروه

ــا  ــی ه ــرل عثامن ــت کن ــه تح ــی ک ــیم مناطق ــور تقس ــه منظ ــه و ب ــن زمین در همی

بــود و پــس از توافــق دو جانبــه دیپلــامت انگلیســی مــارک ســایکس )Mark Sykes( و 

دیپلــامت فرانســوی در بیــروت فرانســوا جــورج پیکــو )Georges-Picot François( و 

تبــادل نامــه بــا رسگئــی ســازانوف )Sergey Sazonov( وزیــر امــور خارجــه روســیه، 

جلســه ســه جانبــەای در شــهر ســن پرزبــورگ برگــزار شــد، و قــرار بــر ایــن گذاشــته 

ــو  ــورج پیک ــوا ج ــایکس و فرانس ــارک س ــط م ــه توس ــەای ک ــه محرمان ــه برنام ــد ک ش

ــود، اجــرا شــود. در 16  ــه شــده ب ــی تهی ــن هــای عثامن ــا تقســیم رسزمی در رابطــه ب

مــه ســال 1916، ایــن پیــامن تحــت عنــوان "ســایکس - پیکــو" و بــه منظــور تقســیم 

اراضــی دولــت عثامنــی امضــاء شــد. طبــق آن پیامننامــه مقــرر شــد کــه رسزمیــن هــای 

ــط  ــد - Archduke Franz Ferdinand(، توس ــس فردینان ــیدوک فرانت ــد ) آرش ــاهزاده و ولیعه ــرور ش ــه ت ــه بهان 9- ب

)گاوریلــو پرنســیپ Gavrilo Princip( كــه عضــوی از گــروه رصبهــای آزادیخــواه بــود، امپراطــور اتریش-مجارســتان 

ــه و  ــا، فرانس ــیه، بریتانی ــوری روس ــد، امپراط ــرد. روز بع ــام ك ــتان را اع ــه رصبس ــگ علی ــن 1914 جن در 28 ژوئ

ســپس ایتالیــا، پرتغــال و رومانــی اعــام كردنــد كــه از رصبســتان حامیــت مــی کننــد و در مقابــل آملــان و امپراطــوری 

عثامنــی درگیــر جنــگ شــدند، جنگــی كــه بــه جنــگ جهانــی اول معــروف شــد و در آن بیــش از ده ملیــون نفــر كشــته 

شــدند. و در 1918/11/11 بــا شکســت جبهــه آملــان، اتریش-مجارســتان و امپراتــوری عثامنــی پایــان یافــت.
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ارزروم، ترابــزون، وان و ارمنســتان عثامنــی بــه روســیه تــزاری اعطــا شــود، فرانســه 

ایالتهــای ســوریه و لبنــان را دریافــت میکــرد و انگلیســی هــا قیمومیــت عــراق، اردن و 

ــد.10 ــر عهــده میگرفتن فلســطین را ب

ــه  ــتند، ب ــو(11  داش ــان رم ــه در )س ــتی ک ــی نشس ــن ط ــال 1920 متفقی ــل س در آوری

توافــق جدیــدی در مــورد چگونگــی تقســیم خاورمیانــه دســت یافتنــد. آنهــا پــس از تهیــه و 

تدویــن پیــش نویــس توافقنامــه، آن را کتبــاً بــه ســلطان عثامنــی تحویــل دادنــد. متعاقــب 

آن در 10 آگوســت هــامن ســال پیــامن صلــح در روســتای ســور نزدیــک پاریــس، توســط 

نیروهــای متفقیــن و مناینــده دولــت عثامنــی امضــاء شــد و بــر اســاس آن شــام )لبنــان و 

ســوریه(، عــراق، اردن و ازمیــر از امپراطــوری عثامنــی جــدا شــدند. قســمتی از توافقنامــه 

ســور )کــه در 10 آگوســت 1920 امضــا شــد( بــه مــردم کــرد اختصــاص داده شــده بــود که 

در آن توافقنامــه تحــت عنــوان کردســتان مــورد خطــاب قــرار داده شــده بودنــد و در مــاده 

64  توافقنامــه ســور ذکــر شــده بــود کــه: 

 "ظــرف مــدت یــک ســال پــس از امضــای ایــن معاهــده، اگــر کردهــای مناطقی 

کــه در مــاده 62 ذکــر شــده اســت، از جامعــه ملــل تقاضــای اســتقالل کننــد و 

اگــر ثابــت کننــد کــه اکرثیــت کردهــا خواهــان اســتقالل هســتند و جامعــه ملــل 
آن را بــه رســمیت بشناســد، کردهــا مســتحق اســتقالل خواهنــد بــود ".12

10- در اکتــر 1917 کمونیســتها بــه ریاســت لنیــن بــه ســلطنت تــزار روســیه پایــان دادنــد و از توافقنامــه خــارج 

شــدند و در تاریــخ 1917/11/17 مــن توافقنامــه را در روزنامــه هــای پــراودا و ایزوســتیادا بــرای افــکار عمومــی و 

مــردم منطقــه منتــر کردنــد. ســه روز بعــد روزنامــه گاردیــان نیــز مــن توافقنامــه را منتــر کــرد.

ــت  ــد، وضعی ــزار ش ــده برگ ــاالت متح ــه و ای ــا، فرانس ــور بریتانی ــا حض ــل 1920 ب ــه در آوری ــه ک ــن جلس 11- ای

کشــورهای عربــی را مشــخص ســاخت. طبــق توافــق پنهانــی بریتانیــا و فرانســه، موصــل تحــت کنــرل فرانســوی 

هــا قــرار گرفــت، امــا فرانســه در آن جلســه از موصــل بــه نفــع متحــد خــود، انگلیــس، دســت کشــید. و بــه رشط 

اجــرای پیــامن بالفــور، ســوریه و لبنــان تحــت اشــغال فرانســه قــرار گرفتنــد. ســان رمــو شــهری ایتالیایــی اســت.

12- مسعود بارزانی، مأخذ پیشین، صفحه  62.
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تأسیس کشور عراق

پیــان نامــه ســور، اقلیــم جنــوب کردســتان را کــه شــامل ایالــت موصــل هــم میشــد و 

همچنیــن بخــش بزرگــی از شــال کردســتان را در بــر میگرفــت. پــس از انعقــاد ایــن 

ــتعمرات  ــر مس ــل(، وزی ــتون چرچی ــتقیم )وینس ــوت مس ــه دع ــخ ب ــه و در پاس عهدنام

ــد  ــزار ش ــره برگ ــی در قاه ــال 1921 کنفرانس ــراق، در س ــور ع ــئول ام ــا و مس بریتانی

کــه طــی آن تصمیــم بــه تأســیس پادشــاهی عــراق گرفتــه شــد و مطابــق بــا چارچــوب 

اصلــی سیاســت بریتانیــا در خاورمیانــه، )شــاهزاده فیصــل(، پــر دوم حســین 

ــه پادشــاهی عــراق منصــوب شــد. در نتیجــه ایــن توافقنامــه، بــدون  رشیــف مکــه، ب

در نظــر گرفــن ویژگــی هــای ملــل ســاكن ایــن منطقــه پیچیــده و بغرنــج، طــرح بنیــاد 

کشــوری را ریختنــد کــه مــدت صــد ســال اســت، روی آرامــش بــه خــود ندیــده اســت.13  

ــی دو  ــراق، ط ــاه ع ــل پادش ــک فیص ــره(، مل ــس قاه ــس )کنفران ــن کنفران ــس از ای پ

نامــه جداگانــه بــه كمیــر عالــی بریتانیــا در عــراق، خواســتار الحــاق کردســتان بــه 

13- نگاه کنید بە کورد تورک عەرەب، سیسیل جۆن ئیدمۆندس، وەرگێڕانی حامید گەوهەری ناوەندی ئاوییەر بۆ 

چاپ و باڵوكردنەوە، الپەڕەی 1٥٥.

26



ــا  ــر مســتعمرات بریتانی ــگام وزی ــه در آن هن ــل، ک ــود. وینســتون چرچی عــراق شــده ب

بــود، بــه نامــه پادشــاه اینگونــه پاســخ داد: "مــا بــه شــا قــول تأســیس یــک کشــور 

ــی  ــای خاص ــه از جغرافی ــتند ك ــی هس ــا ملت ــوری، كرده ــك امپراط ــه ی ــم ن را دادەای

ــن اســت." برخــوردار هســتند و مرزهــای آنهــا هــم رشــته كــوه حمری

طبــق ایــن دســتورالعمل، در ژوئــن ســال 1920، فیصــل بــا یــک کشــتی انگلیســی 

ــاهی  ــه پادش ــال 1921 وی را ب ــت س ــد و در 23 آگوس ــل ش ــره منتق ــه ب ــه ب از مک

ــد.14 عــراق منصــوب کردن

در روز 1 نوامــر ســال 1922، نظــام ســلطنت عثانــی بــه نظــام جمهــوری تغییــر 

ــدا کــرد و مصطفــی  ــر پی ــه تغیی ــه جمهــوری ترکی ــام امپراطــوری عثانــی ب یافــت و ن

کــال بــه ریاســت جمهــوری ترکیــه برگزیــده شــد. پــس از آن ترکیــه بــه منظــور قدرمتنــد 

ــد. در  ــره ش ــز مذاک ــه می ــن ب ــت متفقی ــتار بازگش ــد، خواس ــوری جدی ــاخنت جمه س

فاصلــه میــان 15 نوامــر ســال 1922 تــا 23 ژوئــن ســال 1923، مناینــدگان بریتانیــا، 

فرانســه، آمریــکا، روســیه، ایتالیــا، ژاپــن، رومانــی، ترکیــه و تعــدادی از کشــورهای دیگــر 

چندیــن بــار در شــهر لــوزان ســوئیس دیــدار کردنــد و در پایــان تحــت عنــوان معاهــده 

صلــح لــوزان، پیــان نامــه ســور را لغــو و امیــد ملــت کــرد را بــرای دســتیابی بــه حــق 

مــروع اســتقالل از بیــن بردنــد.15

در بند دوم از ماده ســه معاهده لوزان آمده است:

ــرزی  ــالف م ــه، اخت ــان نام ــن پی ــای ای ــس از امض ــاه پ ــه م ــدت ن ــرف م ــر ظ  " اگ

میــان عــراق و ترکیــه بــر رس ایالــت موصــل رخ بدهــد و ترکیــه و بریتانیــا قــادر بــه حــل 

14- مأخذ پیشین .

15- در 24 ژوئیه 1923، معاهده سور لغو شد و معاهده لوزان امضا شد و طبق قرارداد لوزان، کل کشور به ترکیه 

واگذار شد. در این معاهده جدید درباره هیچ یک از حقوق کردها صحبتی نشد و تنها به تالش های خیرخواهانه 

کشورهای ائتالف در قبال همه اقلیت های ترکیه اشاره شد.
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ــل ارجــاع داده  ــه شــورای جامعــه مل ــز ایــن مســأله نشــوند، موضــوع ب مســاملت آمی

خواهــد شــد."16

آن نشســت هــا بــه دنبــال یادداشــت نامــه بریتانیــا و زیــر نظــر رس پرســی کاکــس و  

آر. اف. ژاردیــن معــاون اداری اســتان موصــل در )19 مــه ســال 1924( آغــاز شــدند، 

ــال1924،  ــپتامرب س ــخ 30 س ــل، در تاری ــه مل ــیدند. جامع ــەای نرس ــه نتیج ــا ب ام

مســئولیت حــل و فصــل ایــن موضــوع را بــر عهــده گرفــت و کمیتــەای بیــن املللــی 

ــا و ســوئیس را  ــک، ایتالی ــدگان دولتهــای ســوئد، مجارســتان، بلژی متشــکل از مناین

ــکالت  ــه مش ــیدگی ب ــه رس ــرد.17  کمیت ــاب ک ــیون انتخ ــکل کمیس ــن پروت ــرای نوش ب

مــرزی میــان ترکیــه و عــراق، در 16 ژانویــە ســال 192٥ وارد بغــداد شــد، ســپس بــه 

ــو  ــه و گفتگ ــورد مناقش ــق م ــاع مناط ــه اوض ــی دو ماه ــس از بررس ــت و پ ــل رف موص

بــا مــردم منطقــه، گزارشــی را در ایــن مــورد بــه جامعــه ملــل ارائــه داد و خواســتار 

اعطــای مناطــق جنــوب خــط بروکســل18  بــه عــراق شــد، مــروط بــر اینکــه عــراق 

ــن  ــد و همچنی ــی مبان ــا باق ــت بریتانی ــت حاکمی ــال تح ــج س ــت و پن ــدت بیس ــه م ب

ــر  ــود در نظ ــور خ ــا را در اداره ام ــح کرده ــراق، مصال ــده ع ــیس ش ــازه تأس ــت ت دول

ــمی  ــان رس ــه زب ــا ب ــرورش و ادارات و دادگاەه ــوزش و پ ــردی در آم ــان ک ــرد و زب بگی

تبدیــل شــود.

16- مسعود بارزانی، هامن مأخذ پیشین، صفحه  12.

17- کمیتــه شــامل:اینار آف ویرســن )Einar af Wirsén( از ســوئد، کنــت پــاول تلکــی )Count Paul Telcki( از 

مجارســتان، کلنــل ای پاولــی )A. Pauli( از بلژیــک، ســینیور رودولــو )Signor Roddolo( از ایتالیــا، کنــت هــوراس دو 

ــود.  ــوئیس ب ــس )Count Horacede Portales( از س پورتال

ــا مرزهــای بیــن  ــوزان، جامعــه ملــل کمیتــه ای را در بروکســل تشــکیل داد ت 18- خــط بروکســل: پــس از توافــق ل

ترکیــه و عــراق را مشــخص کنــد. پــس از تشــکیل آن کمیتــه ، جامعــه ملــل کمیتــه دیگــری بــا ســه عضــو تشــکیل 

داد: اینــار آف ورســین )Einar af Wirsén( از ســوئد، کنــت پــاول تلکــی )Count Paul Telcki( از مجارســتان، کلنــل 

ای پاولــی )A. Pauli( از بلژیــک. مبنظــور بررســی مشــکل مــرزی بیــن ترکیــه و عــراق.
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ــان  ــود، نظرش ــده ب ــؤال ش ــا س ــه از آنه ــرد ک ــاکنان ک ــت س ــزارش، اکرثی ــق آن گ طب

ایــن بــود کــه بــه جــای بازگشــت بــه زندگــی تحــت حاکمیــت ترکهــا، مایــل هســتند کــه 

بــه عــراق بپیوندنــد و در عــراق زندگــی کننــد. ایــن همەپرســی تنهــا دو گزینــه مانــدن 

ــته  ــتان گذاش ــه کردس ــاکنان منطق ــش روی س ــراق را پی ــه ع ــن ب ــا پیوس ــه ی در ترکی

بــود، و منظــور از ایــن همەپرســی انتخــاب گزینــه اســتقالل نبــود. جامعــه ملــل ایــن 

پــروژه را تصویــب کــرد، امــا رشوط موجــود در آن، کــه بــه منافــع کردهــا پرداختــه بــود، 

هرگــز بــه نتیجــەای نرســید و عملــی نشــد و دولــت جدیــد هــم کــه بــر اســاس رشاکــت 

کردهــا و اعــراب شــکل گرفتــه بــود، رشاکــت کردهــا را نقــض کــرد.

کردهــا ایالــت موصــل را از دســت ترکهــا نجــات دادنــد، امــا آیــا عربهــا ایــن )نیکــی( 

را بــه خاطــر ســپردند؟ هامنطــور کــه مناینــده بریتانیــا، )سیســیل جــی. ادمونــدز(، در 

کتــاب خــود "کــرد تــرک عــرب" بــه آن اشــاره کــرده: " آیــا حکومــت عــراق میتوانــد در 

ایــن بــاره چشــم بصیــرت داشــته باشــد و یــک سیاســت ســخاومتندانه و دوراندیشــانه 

نســبت بــه کردهــا اتخــاذ کنــد؟"19 در مقابــل امــا ایــن فجایــع و بالیایــی کــه از طــرف 

ــه  ــتند ک ــه هس ــن نکت ــانگر ای ــی نش ــد همگ ــرد وارد ش ــت ک ــر مل ــراق ب ــای ع حکومته

عربهــا ایــن نیکــی کردهــا را بــه فراموشــی ســپردەاند.

در جریــان ایــن کشمکشــها، شــیخ محمــود حفیــد در ســال 1919، در ســلیامنیه 

ــه  ــر علی ــه منظــور ارجــاع حقــوق مــردم کردســتان ب ــه حاکمیــت انگلیســیها و ب علی

کشــورهای تــازه تأســیس شــده، قیــام کــرده و پادشــاهی کردســتان را اعــالم منــود. 

شــیخ احمــد بارزانــی نیــز نامــەای بــه رؤســای قبایــل فرســتاد و آنهــا را بــه حامیــت از 

شــیخ محمــود و كمــك بــه وی دعــوت كــرد و همچنیــن یــك نیــروی مســلح از بارزانــی هــا بــه 

فرماندهــی مصطفــی بارزانــی را از طریــق خطــوط بالَــك20 و دره بیــاو21 بــه منطقــه 

19- نگاه کنید بە كورد ترك  عرب، يس جي ادموندز، ترجمة جرجیس فتح هللا ، دار اراس للطباعة و النرش اربیل 

2012 ص 574.

20- منطقه ای واقع در شامل شهر رواندز و بر روی جاده )هامیلتون( تا روستای رایت.

21- دره بیاو بخشی از منطقه سورچی ها واقع در رشق بارزان، راه خلیفان - بارزان از این منطقه عبور می کند.
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ســلیامنیه فرســتاد تــا از شــیخ محمــود پشــتیبانی كننــد. پــس از غلبــه بــر چندیــن 

کمیــن، دو نیــرو بــه حومــه ســلیامنیه رســیدند، هرچنــد تالششــان نــاکام مانــد، چــرا 

ــیخ  ــده ش ــالن ش ــت اع ــی، دول ــی و زمین ــالت هوای ــق حم ــا از طری ــی ه ــه بریتانیای ک

محمــود را رسنگــون کردنــد و شــیخ را کــه زخمــی شــده بــود در تنگــه بازیــان اســیر 

کــرده و ســپس وی را بــه هندوســتان تبعیــد کردنــد. امــا چنــدی بعــد تحــت فشــار 

مــردم در ســال 1922 مجبــور شــدند شــیخ محمــود را بــه ســلیامنیه بازگرداننــد.

پــس از آنکــه ایالــت موصــل کــه ســاکنان آن عمدتــاً کــرد بودنــد، بــه کشــور جدیــد 

ــد  ــور جدی ــرای کش ــی ب ــون اساس ــن قان ــال 1925 اولی ــد، در س ــه ش ــراق ضمیم ع

عــراق نوشــته شــد، کــه بعدهــا بــه عنــوان قانــون اساســی پادشــاهی شــناخته شــد. 

ــد در  ــت جدی ــردن دول ــتحکم ک ــت و مس ــرای تقوی ــود را ب ــهای خ ــز تالش ــا نی بریتانی

عــراق شــدت بخشــید.

بــر همیــن اســاس دو جنبــش آزادیخــواه کــرد کــه در ســالهای 1931 و 1932 بــه 

رهــری شــیخ احمــد بارزانــی و در ســالهای 1943 و 1945 بــه رهــری مــال مصطفــی 

بارزانــی ظهــور کــرده بودنــد، توســط مببــاران هواپیامهــای جنگــی بریتانیــا و حمــالت 

ــوردار  ــز برخ ــاش( نی ــی )ج ــزدوران محل ــتیبانی م ــه از پش ــراق ک ــی ع ــای زمین نیروه

ــال 1945،  ــر س ــی در روز 11 اکت ــارزان بارزان ــدند، و مب ــت ش ــار شکس ــد، دچ بودن

مجبــور شــدند همــراه بــا زنــان و کودکانشــان از طریــق راههــای کوهســتانی خــود را 

ــَور کردســتان ایــران برســانند.22 بــه منطقــه اُشــنویه و َمرگَ

ــم  ــت مه ــن حقیق ــه ای ــا ب ــردم ت ــو ک ــت بازگ ــن جه ــه ای ــی را ب ــه تاریخ ــن مقدم ای

اشــاره کنــم کــه متأســفانه بســیاری از عراقــی هــا از جملــه سیاســتمداران، از وقایــع 

ــی  ــری مصطف ــه ره ــا ب ــی ه ــخ 1946/1/22، بارزان ــاد در تاری ــتان در مهاب ــوری کردس ــالن جمه ــس از اع 22- پ

ــا پیشــوا قاضــی محمــد، بــه عنــوان پیشــمرگه در محافظــت از جمهــوری کردســتان  بارزانــی و پــس از توافــق  ب

ــد. رشکــت کردن
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ــند،  ــته باش ــی داش ــم اطالع ــر ه ــا اگ ــد و ی ــی ندارن ــراق اطالع ــیس ع ــی تأس تاریخ

وقتــی کار بــه بحــث دربــاره حقــوق قانونــی کردهــا منجــر بشــود، آن حقایــق را فرامــوش 

مــی کننــد و مــد نظــر قــرار منــی دهنــد. مســأله کردهــا پیــش از تأســیس کشــور عــراق و 

حتــی قبــل از اینکــه عــراق توســط بریتانیــا بنیــان نهــاده شــود و پادشــاهی بــرای آن 

منصــوب گــردد، وجــود داشــته اســت. کردهــا در منطقــەای کــه بعدهــا عــراق نامیــده 

ــت در  ــک مل ــوان ی ــه عن ــا ب ــوق کرده ــتند. حق ــود را داش ــاص خ ــای خ ــد، جغرافی ش

ــزرگ و قــدرت هــای منطقــەای و  ــن قــدرت هــای ب ــه درگیــری هــا و تنــش هــای بی میان

محلــی بارهــا زیــر پــا گذاشــته شــد.

ــل  ــاهی دلی ــان پادش ــراق در زم ــتان ع ــی کردس ــای آزادیخواه ــش ه ــا  و جنب قیامه

ــه  ــد و قاطعان ــراق را نپذیرفتەان ــور ع ــد کش ــت جدی ــا وضعی ــه کرده ــود ک ــنی ب روش

بــر علیــه همــه تالشــهای حکومــت بــرای بــه حاشــیه رانــدن و محــو ســاخنت ملــت 

کــرد ایســتادند. دولــت عــراق در آن زمــان رشاکــت بیــن کردهــا و اعــراب را نقــض کــرد و 

ــع کردهــا   ــه منظــور حفــظ مناف ــن کشــور ب ــدای تأســیس ای ــه در ابت ــی را ک وعدەهای

ــده  ــود، نادی ــده ب ــاره ش ــه آن اش ــم ب ــل" ه ــه مل ــه "جامع ــروژه کمیت ــود و در پ داده ب

گرفــت. بــا ایــن وجــود، اگــر چــه دولــت عــراق بــرای مــدت مشــخصی توانســته بــود 

بــا کمــک بریتانیــا قیامهــا را شکســت دهــد، ولــی همیشــه جنبشــها و قیامهــای تــازه، بــا 

ــد.  ــو ظهــور میکردن ــدرت بیشــری از ن شــور و ق

فرصــت ســاخت کشــور عــراق بــر اســاس اصــل رشاکــت بیــن کردهــا و عــرب هــا و 

ــا در  ــا آی ــت، ام ــت رف ــاهی از دس ــهروندی در دوران پادش ــوق ش ــمردن حق ــرم ش مح

فرصــت هــای بعــدی از اشــتباهات صــورت گرفتــه، درس عــرت گرفتــه شــد، تــا کردهــا 

بتواننــد بــا امنیــت و آرامــش در عــراق زندگــی کننــد؟
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 قیام ایلول )سپتامرب(

پــس از پیــروزی انقــاب 14 ژوئیــه ســال 1958، کــه نقطــه عطــف و فرصتــی 

جدیــد تلقــی مــی شــد، بارزانــی و همرزمانــش از اتحــاد جامهیــر شــوروی بــه عــراق 

ــور  ــه منظ ــری را ب ــای تازەت ــد و موقعیته ــت جدی ــه وضعی ــاب ژوئی ــتند. انق بازگش

بازســازی مجــدد کشــور عــراق بوجــود آورد کــه در آن همــه اقلیت هــای عراقــی و شــهروندان 

ــون  ــد. قان ــازەای را رشوع کنن ــات ت ــدرن حی ــی م ــایه دولت ــش در س ــا آرام ــد ب بتوانن

اساســی 1958، بــه وضــوح رشاكــت کردهــا و اعــراب در ایــن کشــور را تأییــد و حقــوق ملــی 

كردهــا را تضمیــن کــرده بــود. امــا، متأســفانه تحــت فشــارها و تأثیــرات شوونیســت هــا و 

فرصــت طلبــان، بــار دیگــر ایــن حقــوق نادیــده گرفتــه شــد و دو ســال و نیــم پــس از پیــروزی 

ــراق  ــای ع ــا و هواپیامه ــات توپخانەه ــش و حم ــدف آت ــتان ه ــه، کردس ــاب ژوئی انق

ــام 11 ســپتامرب ســال 1961 کردهــا شــد. ــه آغــاز قی ــن جرق ــرار گرفــت و همی ق
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 قیــام ســپتامرب، قیامــی کردســتانی و در عیــن حــال عراقــی بــه شــار مــی رفــت. 

ــه  ــود و ب ــتان ب ــرای کردس ــاری ب ــراق و خودمخت ــرای ع ــی ب ــی آن دموکراس ــعار اصل ش

ــدت،  ــن م ــام ای ــد. در مت ــل ش ــی تبدی ــاالن عراق ــارزان و فع ــرای مب ــن ب ــی ام پناهگاه

ــه مــردم  ــر علی ــزی ب ــه اعــال ارعــاب و خونری ــارزان ب ــار هــم مب ــک ب ــرای ی ــی ب حت

مدنــی متوســل نشــدند. متــام تــاش مصطفــی بارزانــی جلوگیــری از جنــگ و 

خونریــزی بــود، چــه در زمــان جنــگ و چــه در زمــان آتــش بــس و چــه در رشایــط نــه 

ــح. ــه صل ــگ و ن جن

در جریــان  قیــام ســپتامرب، مذاکــرات و گفتگوهــای زیــادی بــا مقامــات وقــت عراقی 

انجــام شــد، امــا بغــداد کــاکان بــه عنــوان یــک تاکتیــک و بــه منظــور وقــت کشــی بــه 

مذاکــره بــا کردهــا روی مــی آورد. در پــی کودتــای بعثیهــا بــر علیــه عبدالکریــم قاســم 

در 8 فوریــه ســال 1963، جنــگ میــان مبارزیــن کــرد و دولــت عــراق بــه مــدت چهــار 

مــاه متوقــف شــد و طــی آن گفتگوهــا و مذاکــرات بیــن دو طــرف از رس گرفتــه شــد. امــا 

ــا کردهــا تنهــا تثبیــت موقعیتشــان بــود، چــرا  در واقــع، هــدف بعثیهــا از مذاکــرات ب

کــه آنــان اساســاً اعتقــادی بــه حــل ریشــەای مشــکات نداشــتند. بنابرایــن، پــس از 

ــا در ســوریه، بعثیهــای عــراق  ــای بعثیه ــژه پــس از کودت ــه وی ــود وضعیتشــان، ب بهب

احســاس قــدرت کــرده و در ژوئــن هــان ســال حمــات همــه جانبــەای را علیــه کردهــا 

انجــام دادنــد.

ــب  ــا ترتی ــی ه ــه بعث ــی را علی ــارف کودتای ــام ع ــال 1963، عبدالس ــرب س در نوام

ــال 1964،  ــه س ــاه و در 10 فوری ــد م ــس ازچن ــد. پ ــرون ران ــدرت بی ــا را از ق داد و آنه

توافقنامــەای میــان بارزانــی و عبدالســام عــارف امضــاء شــد کــه در آن دربــاره 

چندیــن موضــوع بــه توافــق رســیدند، از آن جملــه بــه رســمیت شــناخنت حقــوق ملــی 

مــردم کــرد. امــا در مــدت زمــان کمــر از یــک ســال، زمانــی کــه بارزانــی و رهــربی قیــام 

متــام تــاش خــود را بــرای جلوگیــری از جنــگ انجــام مــی دادنــد، بــار دیگــر حاکــان 
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ــت  ــال 1965، دول ــد. در س ــل کردن ــتان تحمی ــردم کردس ــر م ــر را ب ــی دیگ ــراق جنگ ع

عــراق متــام قــدرت نظامــی خــود را بــر روی شکســت  قیــام ســپتامرب متمرکــز کــرد. 

ــه و  ــدز، رانی ــر، هندریــن و منطقــه روان در کوههــای ســفین، پیــره مگــرون، بنــی حری

قلعــەدزه جنــگ هــای شــدید و وســیعی درگرفــت. در ایــن دوره، دولــت عــراق سیاســت 

ــش  ــتان را در پی ــردم کردس ــادی م ــای اقتص ــاخت ه ــودی زیرس ــوخته و ناب ــن س زمی

گرفتــه بــود. ایــن بیدادگریهــا و تحمیــل جنــگ بــر کردهــا و آواره ســاخنت مــردم 

کردســتان، بارزانــی را بــر آن داشــت تــا در اول ژانویــه 1966، نامــەای بــه ســازمان ملــل 

ارســال منایــد و خواســتار فرســتادن کمیتــه ویــژەای بــه کردســتان شــود تــا تخریبهــا و 

ــد. ــک بررســی کنن ــه مــردم کردســتان را از نزدی ســتمکاریهای انجــام شــده علی

در آوریــل ســال 1966، پــس از کشــته شــدن عبدالســام عــارف در هلــی کوپــر، 

ــک  ــام، ی ــرگ عبدالس ــل از م ــد. قب ــین وی ش ــارف جانش ــن ع ــرادرش عبدالرحم ب

ــی،  ــز العقیل ــه عبدالعزی ــود ک ــده ب ــه ش ــتان ریخت ــه کردس ــع علی ــی جام ــرح جنگ ط

ــام میــربد و هــدف از  ــه" ن ــی الل ــت عل ــات "توکل ــوان عملی ــه عن ــاع، از آن ب ــر دف وزی

آن رسکــوب قیــام بــود. در حامســه هندریــن و زوزک در 12 مــاه مــی ســال 1966 و 

طــی یــک نــربد قهرمانانــه، عملیــات مذکــور در هــم شکســته شــد و نیروهــای دولتــی 

خســارات نظامــی ســنگینی را متحمــل شــدند. در نتیجــه ایــن شکســت بــزرگ، 

دولــت آمادگــی خــود را بــرای گفتگــو، مذاکــره و حــل مســاملت آمیــز اختافــات بــا 

ــه مشــرکی  ــن ســال 1966 و در بیانی ــخ 29 ژوئ ــرد. ســپس در تاری کردهــا اعــام ک

متشــکل از دوازده بنــد، جنــگ میــان انقابیــون کــرد و دولــت عــراق متوقــف شــد. امــا 

ــه شــامر میرفــت.  ــه نوعــی آتــش بــس ب ــود، بلک ــه توافقنامــه نب ــن بیانی ــع ای در واق

هرچنــد چهــار مــاه بعــد، بارزانــی بــا عبدالرحمــن عــارف،23 رئیــس جمهــوری عــراق 

دیــدار کــرد امــا عهدشــکنی و تجــاوز بــه امــوال و امــاک کردهــا و سیاســت تعریــب 

23- عبدالرحمن عارف با برادرش متفاوت بود و بیشر اهل سازش و گفتگو بود ولی دولت پنهان از او قویر بود.

34



بــه منظــور تغییــر دموگرافــی  )سیاســت اســکان عربهــا در مناطــق کردنشــین 

ــت. ــه داش ــان ادام ــتان( همچن کردس

ــدام  ــچ ک ــا هی ــد. ام ــام ش ــراق انج ــی در ع ــای نظام ــت کودت ــال، هف ــی ده س ط

ــز  ــران نی ــد و کودتاگ ــراق نش ــت ع ــتقرار و امنی ــظ اس ــه حف ــر ب ــا منج از آن کودتاه

نتوانســتند عــراق را بــه ســمت دموکراســی ســوق دهنــد و یــا حتــی از حقــوق انســانی 

ــه  ــرای ب ــود ب ــدی از خ ــرام و تعه ــه اح ــن هیچگون ــد. همچنی ــت کنن ــردم محافظ م

رســمیت شــناخنت حقــوق ملــی کردهــا، ترکمــن هــا و مســیحیان عــراق نشــان ندادنــد. 

کودتاگــران کــه کالً از اعضــای ارتــش عــراق بودنــد، قــدرت را میــان افــران شورشــی 

ــارد دالر  ــل رســانده و صدهــا میلی ــه قت ــاه را ب ــی گن ــد، هــزاران انســان ب تقســیم کردن

خســارت بــه اقتصــاد عــراق وارد کردنــد و در نهایــت، حتــی نتوانســتند جــان خــود را 

نجــات دهنــد.

دلیــل وقــوع ایــن کودتاهــا در عــراق بــه دو پدیــده برمــی گشــت: اول اینکــه کشــور 

توســط ارتــش اداره مــی شــد و دولــت هــا نظامــی بودنــد و دوم اینکــه غیــر از کودتــا، 

هیــچ راه دیگــری بــرای تغییــر درسیســتم و شــیوه مدیریــت کشــور امــکان پذیــر نبــود. 

در کودتاهایشــان نیــز، بیشــر از شــیوه و تجربــه کودتــای فوریــه ســال 1963 و 

همچنیــن تجــارب افــراد بــا نفــوذ در حکومــت ســود مــی جســتند.

در 17 ژوئیــه ســال 1968 عبدالــرزاق نایــف، ابراهیــم داود و ســعدون غیــدان، 

ــال  ــه س ــد و در 30 ژوئی ــه راه انداختن ــی ب ــارف کودتای ــد ع ــن محم ــه عبدالرحم علی

1968 بعثــی هــا کودتــای جدیــدی را بــه ریاســت احمــد حســن بکــر انجــام دادنــد و 

ــد. ــارج کردن ــراق خ ــا از ع ــا هواپی ــف را ب ــرزاق نای عبدال

بزرگریــن دســتاورد  قیــام ســپتامرب توافقنامــه 11 مــارس ســال 1970 مــی باشــد 

کــه میــان مــال مصطفــی بارزانــی و صــدام حســین منعقــد شــد. ایــن اقــدام، حیــات 
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سیاســی کردهــا را وارد مرحلــه جدیــدی کــرد. بــر اســاس آن توافقنامــه، کردهــای ایــن 

ــد.  ــت آوردن ــه دس ــود را ب ــی خ ــی و مل ــوق قانون ــی از حق ــتان بخش ــمت از کردس قس

دولــت عــراق نیــز ایــن حقیقــت را پذیرفــت کــه کردهــا ملتــی هســتند کــه در رسزمیــن 

خــود مــورد ظلــم و ســتم قــرار گرفتــه و از حقــوق خــود محــروم شــدەاند. ایــن بــرای 

مــردم کــرد در هــر چهــار بخــش کردســتان و بــرای رهــری انقــاب و حــزب دمکــرات 

ــود  ــر خ ــی ره ــان حام ــا دل و ج ــه ب ــتان، ک ــور کردس ــمرگەهای غی ــتان و پیش کردس

مصطفــی بارزانــی بودنــد، پیــروزی و دســتاورد بزرگــی محســوب میشــد.

ــردم  ــن م ــط بی ــی رواب ــد تاریخ ــی در رون ــه عطف ــارس، نقط ــم م ــه یازده توافقنام

ــه  ــه طــرق مختلــف، ب کردســتان و کشــور عــراق بــود، امــا متأســفانه، دولــت عــراق ب

سیاســت نفــی و انــکار حقــوق کردهــا و قیــام شــان ادامــه مــی داد. چنــد مــاه پــس از 

امضــای توافقنامــه، حکومــت عــراق دســت بــه شــکنجه و آزار و اذیت و اخــراج کردهای 

ــی، در  ــال مذهب ــن از رج ــد ت ــار چن ــه انفج ــق توطئ ــراق از طری ــت ع ــی زد. حکوم فیل

ــاد  ــات، اعت ــن اقدام ــت. ای ــی را داش ــرور بارزان ــد ت ــال 1971 قص ــپتامر س 29 س

به وجودآمــده میــان قیــام کردســتان و دولــت عــراق را تضعیــف کــرد. همچنیــن دولــت 

عــراق بــا توجیهــات و بهانــه گیریهــای مختلــف، از اجــرای مفــاد توافقنامــه و تصویــب 

قانــون خودمختــاری بــرای اعــان خودمختــاری در ســال 1974 طفــره میرفــت. 

ــکنجه و  ــتگیری و ش ــه دس ــده، رشوع ب ــر ش ــات ذک ــوازات اقدام ــه م ــراق ب ــان ع حاک

اعــدام اعضــا و ســازمان هــای تابــع حــزب دمکــرات کردســتان در بغــداد کردنــد، کــه از 

جملــه میتــوان بــه اعــدام شــهید لیــا قاســم و همراهانــش اشــاره کــرد. شــهید لیــا 

ــتان در  ــرات کردس ــزب دمک ــکیات ح ــازماندهی تش ــئوالن س ــی از مس ــه یک ــم، ک قاس

بغــداد بــود، اولیــن بانــوی فعــال سیاســی کــرد بــود کــه بــه دلیــل اقدامــات سیاســی 

ــهادت  ــه ش ــدام و ب ــراق اع ــت ع ــط حکوم ــال 1974 توس ــی س ــاه م ــخ 12 م در تاری

رســید. رسانجــام در ســال 1975 و بــه دنبــال توطئــەای بیــن املللــی علیــه کردهــا، 
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تحــت عنــوان توافــق الجزایــر، دولــت عــراق از قســمتی از رسزمیــن و حاکمیــت عــراق 

ــت   ــه شکس ــر ب ــه منج ــرد و در نتیج ــذار ک ــران واگ ــاه ای ــه ش ــید و آن را ب ــت کش دس

قیــام ســپتامرب شــد. توافقنامــه 11 مــارس ســال 1970 نیــز کــه میــان مبارزیــن کــرد و 

حکومــت عــراق منعقــد شــده بــود، عملــی نشــد.

و جنبــش  مــردم کردســتان  مبــارزات  از  دیگــری  از ســال 1975مرحلــه  پــس 

آزادیخواهــی کردهــا در عــراق آغــاز شــد. همزمــان بــا شکســت قیــام و پناهندەشــدن 

ــتان  ــا در کردس ــی کرده ــش آزادیخواه ــر، جنب ــورهای دیگ ــه کش ــرد ب ــزار ک ــا ه صده

عــراق بــه جهــان خــارج نیــز گســرش پیــدا کــرد و روابــط بیــن کردهــا و جهــان خــارج 

ــران، معــادالت  ــه جدیــدی شــد. همچنیــن، جنــگ هشــت ســاله عــراق و ای وارد مرحل

ــرای نیروهــا و احــزاب کــرد در عــراق  ــدی را ب ــم زد و فرصــت هــای جدی ــازەای را رق ت

ــود آورد. بوج
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طرح  نسل كشی و 

تالش برای محو ملت کرد در کشور عراق

هامنطــور کــه قبــالً ذکــر شــد، طــی یــک رونــد طوالنــی و گســرده، رسزمیــن 

کردســتان میــان چهــار کشــور تقســیم شــد. در بخــش ضمیمــه شــده بــه دولــت عــراق، 

اصــل مشــارکت میــان کردهــا و عربهــا بــه کــرات نقــض شــد و خصوصیــات قومــی و 

ــه رســمیت شــناخته نشــد. بــی عدالتــی اعــامل  ــی مــردم کــرد هرگــز ب ویژگیهــای مل

ــا  ــی آنه ــوق مل ــدن حق ــیه ران ــه حاش ــن و ب ــه نادیدەگرف ــط ب ــا فق ــه کرده ــده علی ش

ــت  ــق سیاس ــی از طری ــات عراق ــته، مقام ــال گذش ــد س ــی ص ــه ط ــود، بلک ــدود نب مح

هــای سيســتامتيك و ســازمان یافتــه و طــی مراحــل متوالــی، یــک رسی عملیاتهــای 

گســرده و فــردەای را بــه منظــور محوســاخن مــردم کــرد و نابــودی آنهــا و تغییــر 

جمعیــت مناطــق کردنشــین را کــه از زمانهــای کهــن کردهــا و ســایر اقلیــت هــای دیگــر 

در آنجــا ســاکن بودنــد، در عــراق پیــاده کردنــد.
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ــت  ــوب سیاس ــین در چارچ ــق کردنش ــی مناط ــر دموگراف ــرای تغیی ــاش ب ــن ت اولی

کــوچ اجبــاری جمعیتــی و تبعیــد اجبــاری صــورت گرفــت. تبعیــد و تعریــب در 

مناطــق کردنشــین ضمیمــه شــده بــه عــراق، قبــل از تأســیس دولــت عــراق نیــز وجــود 

داشــته اســت. مدحــت پاشــا،24 والــی بغــداد، در اواخــر قــرن نوزدهــم، تعــداد زیــادی 

از قبایــل عــرب را در دشــتهای مندلــی، بلــدروز، قرەتپــه، کفــری، دوز، حویجــه، قــراج، 

جنــوب مخمــور و دشــتهای نینــوا اســکان داد. پــس از تأســیس کشــور عــراق و در عهــد 

ــور  ــاکنین کش ــان س ــی در می ــت عراق ــل هوی ــال و تحمی ــور اع ــه منظ ــاهی، ب پادش

جدیــد عــراق، سیاســت تعریــب را طــی فرآینــدی تدریجــی و طوالنــی در پیــش گرفــت. 

در دهەهــای ســی و چهــل و پنجــاه قــرن گذشــته )قــرن بیســتم( تعــداد بســیاری از 

عربهــا در حویجــه، مندلــی، قــراج، جلــوال )گُالـِـه(، شــنگال و دشــتهای نینــوا اســکان 

داده شــدند و صدهــا روســتای تــازه بــرای ایــن جمعیــت  تــازه اســکان یافتــه ســاخته 

شــد. پــس از انقــاب 14 ژوئیــه ســال 1958 تــا زمــان ظهــور بعثــی هــا، نیــز سیاســت 

تعریــب در مناطــق شــنگال و زمــار و مناطــق مــرزی بیــن عــراق و ســوریه ادامــه یافــت.

در ســال 1963 و پــس از روی کار آمــدن بعثــی هــا در عــراق، برنامــه هــای تبعیــد، 

ــدی  ــه جدی ــف وارد مرحل ــق مختل ــاکنان مناط ــاری س ــردن اجب ــی ک ــب و بعث تعری

شــد و تشــدید یافــت. در طــی آن مــدت، 42٪ از خــاک کردســتان مــورد حملــه 

نظامــی و عملیــات تبعیــد و کــوچ اجبــاری و ریشــه کــن کــردن مــردم از رسزمیــن آبــا و 

اجدادیشــان قــرار گرفــت. در ســال 1970 حکومــت عــراق رشوع بــه اجــرای سیاســت 

تبعیــد اجبــاری هــزاران کــرد فیلــی کــرد. همچنیــن پــس از آن، دور دیگــری از تبعیــد 

از رس گرفتــه شــد کــه بــه مــوازات تخریــب روســتاها پــس از ســال 1974 صــورت گرفــت و 

ــک، قورەتــو، کرمــک،  تــا ســال 1979 ادامــه یافــت. در آن مرحلــه، مناطــق بــارزان، بالَ

ناوَدشــت، حلبچــه، کاریــزه و زاخــو تحــت عملیــات سیســتاتیک تخریــب و انهــدام 

24- مدحت پاشا والی عثانیها در بغداد از سال 1869 تا 1872.
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روســتاها قــرار گرفتنــد. در نوامــر ســال 1975 بزرگرتیــن عملیــات تبعیــد و تخریــب 

روســتاها در منطقــه بــارزان توســط دولــت عــراق انجــام شــد. ســاکنان ایــن منطقــه 

ــدند و  ــل ش ــراق منتق ــوب ع ــکونی جن ــای مس ــع ه ــا و مجتم ــه بیابانه ــار ب ــه اجب ب

ــی  ــال زندگ ــج س ــس از پن ــدند. پ ــده ش ــان ران ــانی از وطنش ــیوەای غیرانس ــه ش ب

دشــوار و پرمشــقت، در آغــاز ســال 1980 بارزانیهــای تبعیــد شــده بــه جنــوب عــراق، 

بــه کردســتان بازگردانــده شــدند، امــا اینبــار در حومــه اربیــل و در اردوگاههــای 

ــه نامهــای قادســیه و قــدس اســکان داده شــدند. اجبــاری ب

مفقوداالثــر ســاخنت، انفــال و نســل کشــی و کشــتار جمعــی از دیگــر جرائــم ضــد بــری 

هــزار  دوازده   ،1980 ســال  در  بــود.  کــرد  شــهروندان  علیــه  عــراق  دولــت هــای 

ــتای  ــدند و در راس ــر ش ــراق مفقوداالث ــت ع ــط دول ــی توس ــرد فیل ــان ك ــن از جوان ت

ــس از  ــا پ ــر از آنه ــزار نف ــا ه ــد، دەه ــام ش ــی انج ــای فیل ــه كرده ــه علی ــی ك جنایات

ــران فرســتاده شــدند.  ــه ای ــه زور از عــراق اخــراج و ب ســلب شناســنامه و تابعیــت، ب

ــت و در 31  ــه یاف ــان ادام ــا همچن ــه کرده ــراق علی ــت ع ــه دول ــازمان یافت ــات س جنای

ــیه  ــدس و قادس ــاری ق ــای اجب ــه اردوگاهه ــی ب ــای عراق ــال 1983، نیروه ــه س ژوئی

ــەور شــدند و هشــت هــزار  ــا حمل در قوشــتَپه )نزدیــک اربیــل(، حریــر، بحرکــه و دیان

مــرد بارزانــی را دســتگیر و مفقوداالثــر ســاختند. بیســت و چنــد ســال بعــد، پــس از 

رسنگونــی رژیــم، بقایــای اجسادشــان در گورهــای دســته جمعــی واقــع در بیابانهــای 

جنــوب عــراق پیــدا شــد. در امتــداد عملــی ســاخنت برنامــه و عملیــات نســل کشــی 

کردهــا توســط دولــت عــراق، در ســال 1988 عملیــات نظامــی و غیرانســانی دیگــری 

ــد  ــاز ش ــال آغ ــات انف ــوان عملی ــت عن ــا، تح ــه کرده ــراق علی ــابق ع ــم س ــط رژی توس

ــاه  ــه در هــان ســال بیــش از 182000 شــهروند بــی گن کــه در آن طــی هشــت مرحل

را از مناطــق گَرمیــان، قَــرەداغ و بادینــان، کرکــوک، اربیــل و ســلیانیه دســتگیر و 

مفقوداالثــر کردنــد. در هــان ســال، رژیــم مرتکــب جنایــت مببــاران شــیمیایی حلبچــه 
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نیــز شــد کــه منجــر بــه شــهید شــدن پنــج هــزار غیــر نظامــی بیگنــاه شــد. الزم بــه 

ذکــر اســت کــه بیشــر مناطــق کردســتان مببــاران شــیمیایی شــدند، ولــی حلبچــه بــه 

دلیــل تعــداد زیــاد شــهدا در یــک زمــان محــدود، بــه منــاد جنایــت مببــاران شــیمیایی 

ــل شــد. ــه کردســتان تبدی علی

ــن گــذاری  ــات، تخریــب محیــط زیســت کردســتان و می ــن جنای ــر همــه ای عــاوه ب

ــردن زیرســاختهای  ــران ک ــب 4500 روســتا و وی ــگل هــا و کوەهــا و راەهــا و تخری جن

زندگــی روســتایی و کشــاورزی و اســکان اجبــاری در اردوگاهها و از بین بردن ســاختار 

ــه،  ــتگیریهای خودرسان ــردم، دس ــی م ــی اجتامع ــای زندگ ــوب ه ــادی و چارچ اقتص

بازداشــت، شــکنجه، اعــدام و تیربــاران کــردن شــهروندان کــرد و آواره ســاخنت صدهــا 

هــزار کــرد و مببــاران قــادزه در 24 آوریــل ســال 1974 و مببــاران مــردم پناهنــده کــرد 

عراقــی در اردوگاه پناهنــدگان زیــوه در 9 ژوئــن ســال 1985 همگــی بخشــهای دیگــری 

ــات  ــورد جنای ــند. در م ــی باش ــتان م ــردم کردس ــه م ــراق علی ــت ع ــای دول از جنایته

مذکــور، هــزاران ســند و مــدرک موثــق و  مســتدل در دســرس هســت و همگــی در زمــره 

جرائــم ضــد بــری و نســل کشــی قــرار مــی گیرنــد. همــه ایــن تاشــهای سیســتامتیک و 

هدفمنــد دولــت عــراق در طــول صــد ســال گذشــته )از بــدو تاســیس تــا اواخــر دهــه 

هشــتاد(، تنهــا و تنهــا بــه منظــور محوســاخنت و از بیــن بــردن موجودیــت ملــت کــرد 

بــوده اســت.
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قیام مردمی سال 1991

پــس از قیــام و خیــزش مــردم کردســتان در بهــار ســال 1991، فرصتــی دیگــر بــرای 

ــه  ــام، نقط ــن قی ــد. ای ــود آم ــرد بوج ــت ک ــی مل ــش آزادیخواه ــتان و جنب ــردم کردس م

ــتان  ــردم کردس ــام، م ــن قی ــود. در ای ــتان ب ــردم کردس ــی م ــی در زندگ ــی تاریخ عطف

ــد و  ــه واالی اخــاق انساندوســتی و فرهنــگ شــفقت و مــدارا را از خــود نشــان دادن منون

ــارت  ــه اس ــه ب ــی ک ــاز عراق ــزاران رسب ــان ه ــد و از ج ــی نربدن ــه انتقامجوی ــت ب دس

ــل  ــودن فص ــور گش ــه منظ ــد. ب ــت کردن ــد، محافظ ــده بودن ــمرگه درآم ــای پیش نیروه

تــازەای بــا دولــت عــراق، رهــربی سیاســی کــرد درخواســت گفتگــو و مذاکــره حکومــت 

عراقــی را پذیرفــت و تصمیــم بــه نشســت و مذاکــره بــا حاکــان عــراق گرفــت. زمانــی 

کــه بــرای انجــام مذاکــره بــه همــراه مرحــوم مــام جــال بــه بغــداد رفتیــم، در حقیقــت 

همــه جنایــات وحشــیانەای را کــه دولــت عــراق علیــه مــردم کردســتان مرتکــب شــده 

ــه  ــق ریخت ــه ناح ــای ب ــون )خونه ــی از خ ــان دریای ــتیم و از می ــر داش ــود در خاط ب
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فرزنــدان ملــت کــرد( گذشــتیم و دســتهایی را فرشدیــم کــه بــه خــون ملــت مــا آغشــته 

ــو و  ــەای ن ــه مرحل ــد و ورود ب ــەای جدی ــودن صفح ــا گش ــدف م ــا ه ــد. ام ــده بودن ش

دســتیابی بــه صلــح بــود. ایــن تصمیــم بــرای انجــام مذاکــره بــا جنایتــکاران بعثــی، 

ــود. ــم زندگــی ام ب دشــوارترین تصمی

ــر از  ــزار نف ــت ه ــوادەام، هش ــای خان ــاوندان و اعض ــر از خویش ــت نف ــی و هش س

ــرز  ــه ط ــم ب ــای ملت ــر از اعض ــی( و 182000 نف ــیره بارزان ــیرەام )عش ــای عش اعض

ــروم  ــداد ب ــه بغ ــم ب ــم گرفت ــال تصمی ــن ح ــا ای ــد، ب ــده بودن ــال ش ــیانەای انف وحش

ــره  ــام مذاك ــخصی، از انج ــای ش ــل كینەه ــه دلی ــی ب ــه بارزان ــد ک ــا نگوین ــا بعده ت

خــودداری كــرد و فرصــت چارەجویــی و حــل اختالفــات را بــرای بدســت آوردن حقــوق 

ــت داد. ــرد از دس ــت ک مل

مــردم کردســتان هزینەهــای بســیار ســنگین انســانی و مــادی را در نتیجــه زندگــی 

ــدند.  ــل ش ــام 1991 متحم ــان قی ــا زم ــته ت ــرن گذش ــه دوم ق ــراق از ده ــت ع ــا دول ب

ــور  ــرد از کش ــت ک ــهم مل ــکنجه، س ــزی و ش ــه، خونری ــی، فاجع ــالب، ویران ــگ، انق جن

ــه  ــتان ب ــت کردس ــا نف ــراق ب ــود. ع ــور ب ــن کش ــا ای ــا ب ــارکت آنه ــه مش ــراق و نتیج ع

کشــوری قــوی تبدیــل شــد و بــا پــول ایــن نفــت اســلحه خریــد و بــا هــان ســالحها 

بــه جنــگ بــا مــردم کردســتان و هجــوم بــه کشــورهای همســایه دســت زد. متأســفانه، 

ــده گرفــن حقــوق مــردم  ــرای نادی ــی ب ــزه اصل ــه انگی از هــان آغــاز، مســئله نفــت ب

کردســتان تبدیــل شــد. در گذشــته نیــز، هنگامــی کــه بریتانیاییهــا متوجــه نفــت خیــز 

بــودن منطقــه کرکــوک شــدند، از قولــی کــه بــه شــیخ محمــود حفیــد بــرای تأســیس 

دولــت کردســتان داده بودنــد، پشــیان شــدند و خواســتار قدرمتنــد ســاخن عــراق 

از طریــق نفــت کرکــوک و کردســتان شــدند. ولــی تاریــخ نشــان داد کــه در قــرن بیســتم 

ثــروت و ســامانی کــه مــی بایســت بــرای رفــاه و توســعه از آن ســود گرفتــه مــی شــد، 

در کشــتار و نابــود کــردن ملــت کردســتان بــه کار گرفتــه شــد.
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مببــاران و قتــل عــام مســتمر کردهــا، چندیــن کودتــا، سیســتم دیکتاتــوری و 

شوونیســم، قتــل عــام و مفقوداالثــر کــردن دوازده هــزار کــرد فیلــی، انفــال هشــت هــزار 

بارزانــی و صــد و هشــتاد و دو هــزار شــهروند بیگنــاه کردســتان در گَرمیــان و مناطــق 

دیگــر، مببــاران شــیمیایی حلبچــە و مناطــق مختلــف کردســتان، کــوچ اجبــاری و تعریــب و 

بعثــی ســاخنت جامعــه و اخــراج و آواره ســاخنت مــردم همــه و همــه محصــول تأســیس 

کشــور عــراق و دســتاورد زندگــی مــا بــا آن کشــور بــود. بــا وجــود همــه اینهــا، کردهــا 

ــازه بودنــد. خواهــان صلــح، همزیســتی و گشــودن فصلــی ت

مذاکراتــی کــه پــس از قیــام بــا رژیــم عــراق انجــام شــد، بــه شکســت انجامیــد، چــرا 

کــه طــرز فکــر نفــی و شوونیســم و متامیــت خواهــی همچنــان رایــج و پابرجــا بــود و 

هامننــد دوران پیشــین، کردهــا را تابــع و دنبالــەرو خــود میدانســتند. بــا وجــود تاریــخ 

پــر از خــون و بــی عدالتــی و بیدادگــری علیــه کردهــا، حــکام بغــداد مــا را بــه چشــم 

مجــرم و مقــر میدنــد، چــرا کــه مــا ظلــم و ســتم را نپذیرفتیــم و تســلیم نســل کشــی و 

دیکتاتــوری نشــدیم. 

ــت  ــال شکس ــه دنب ــد و ب ــاع جدی ــر اوض ــت تأثی ــال 1991 و تح ــام س ــس از قی پ

ــورِه25 دولــت عــراق، روابــط اداری را در برخــی  نظامــی نیـــروهای عراقــی در تنـــگه کُ

ــق درآورد و برخــی دیگــر از واحدهــای اداری را از  ــت تعلی ــه حال مناطــق کردســتان ب

کردســتان خــارج منــود و بــه مــدت دوازده ســال هیچگونــه ارتبــاط سیاســی، اقتصــادی و 

ــت  ــان تح ــتان در آن زم ــم کردس ــت. اقلی ــود نداش ــداد وج ــتان و بغ ــن کردس اداری بی

ــری  ــتان و دیگ ــم کردس ــر اقلی ــراق ب ــم ع ــم رژی ــی تحری ــی )یک ــای مضاعف ــم ه تحری

تحریمهــای بیــن املللــی بــر کل عــراق کــه در نتیجــه جنــگ کویــت بــر آن اعــامل شــده 

بــود( قــرار گرفتــه بــود. بــا ایــن وجــود بــرای اولیــن بــار در 19 مــاه مــی ســال 1992 

ــت کــرد در 1991 نیروهــای  ــام مل ــل واقــع شــده اســت. بعــد از قی 25- تنگــه ای در بیســت کیلومــری شــامل اربی

عراقــی در تنگــه کــوره طــی نــردی رسنوشــت ســاز متحمــل تلفــات ســنگین شــدند و از نیروهــای پیشــمرگه شکســت 

ســختی خوردنــد. ایــن شکســت ســنگین حکومــت عــراق را ناچــار کــرد کــه بــا نیروهــای کــرد وارد مذاکــره شــود.
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در انتخاباتــی آزاد و دموکراتیــک پارملــان و دولــت اقلیــم کردســتان تشــکیل شــد. بــا 

وجــود موانــع بــزرگ اقتصــادی و مشــکالت داخلــی میــان احــزاب سیاســی کــرد، اقلیــم 

ــد و گامهــای  کردســتان طــی آن دوازده ســال توانســت موجودیــت خــود را اثبــات کن

ــش  ــگاه بخ ــه پناه ــتان ب ــان کردس ــردارد. همزم ــعه ب ــد و توس ــیر رش ــادی در مس زی

ــارزان و فعــاالن آزادیخــواه عراقــی و نیروهــای اپوزســیون کــه  بزرگــی از آوارگان و مب

اکنــون در عــراق قــدرت را در اختیــار دارنــد تبدیــل شــده بــود و در متامــی آن ســالها 

هرگــز منشــأ تهدیــدی بــرای همســایگان خــود نبــود.
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کنفرانس  اپوزسیون عراقی و

 سقوط رژیم سابق

حملــه آمریــکا بــه عــراق و ســقوط رژیــم ســابق در ســال 2003، رسآغــاز مرحلــەای 

مهــم و رسنوشــت ســاز بــرای مــردم عــراق بــود. قبــل از حملــه آمریــکا بــه عــراق، بــا 

نیروهــای مخالــف عــراق در مــورد آینــده دولــت جدیــد در عــراق،  نشســت و مذاکــره 

داشــتیم. در کنفرانــس اپوزســیون عــراق کــه در لنــدن برگــزار شــد، مشــارکت فعالــی 

ــه پــس  ــم ک ــز منودی ــر متمرک ــن ام ــر ای ــان هــم متــام تــاش خــود را ب داشــتیم. آن زم

ــد. در آن کنفرانــس  ــام را در رس نپروران ــر انتق ــرات در عــراق کســی فک از انجــام تغیی

بــه وضــوح بــه احــزاب و جناحهــای عراقــی اعــام کــردم کــه اگــر همگــی بــه دنبــال 

انتقامجویــی باشــند دیگــر هیــچ احدالناســی در عــراق باقــی نخواهــد مانــد.

ــال  ــامرب س ــاه دس ــای 14 و 15 م ــه در روزه ــی ک ــیون عراق ــس اپوزس ــی کنفران ط

2002 در لنــدن برگــزار شــد، احــزاب کــرد رشکــت کننــده در کنفرانــس تــاش کردنــد 
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تــا فصــل جدیــدی را در روابطشــان بــا دولــت آینــده عــراق بگشــایند. ایــن کنفرانــس 

در هــر دو ســند پیــش نویــس مرحلــه انتقالــی و بیانیــه سیاســی منتــر شــده، تأکیــد 

داشــت کــه دولــت آینــده عــراق، دولتــی دموکراتیــک، پارملانــی، کــرت گــرا و فــدرال بــرای کل 

عــراق باشــد و اصــول مشــارکت و همــکاری میــان متامــی گروههــا و اقلیــت هــا بــه مبنــا و 

پایــەای بــرای بازســازی کشــور تبدیــل شــود. در ایــن دو ســند اپوزســیون عراقــی در 

آن زمــان، خواهــان لغــو و ابطــال کلیــه دســتورالعمل هــا و اقدامــات رژیمهــای عراقــی 

شــد کــه بــا هــدف تغییــر دموگرافــی و واقعیتهــای قومــی در کرکــوک، مخمــور، خانقیــن، 

شــنگال، شــیخان، زمــار و مندلــی صــورت گرفتــه بودنــد، و در همیــن راســتا قــرار بــر ایــن 

ــت،  ــه اقدامــات اداری صــادره پــس از ســال 1968 توســط دول گذاشــته شــد کــه کلی

کــه بــه منظــور تغییــر دموگرافــی انجــام شــده بودنــد، لغــو گردنــد. کنفرانــس عــاوه 

بــر بــه رســمیت شــناخنت جنایــات انفــال و نســل کشــی علیــه مــردم کردســتان بــه عنــوان 

جرائــم جنگــی، همچنیــن خواســتار جــران و پرداخــت غرامــت بــه قربانیــان انفال، مببــاران 

شــیمیایی، تبعیــد و نســل کشــی مــردم کردســتان شــد. همچنیــن کنفرانــس خواســتار 

ــرم و  ــنت ف ــتان در یاف ــردم کردس ــر و اراده آزاد م ــه نظ ــم ب ــقوط رژی ــد از س ــه بع ــد ک آن ش

ــەای  ــوب اتحادی ــود در چارچ ــارکت خ ــوع مش ــاب ن ــرای انتخ ــب ب ــوب مناس چارچ

اختیــاری بــا عــراق، احــرام گذاشــته شــود. 26

قبــل از رسنگونــی رژیــم ســابق عــراق توســط آمریــکا و قبــل از کنفرانــس اپوزســیون 

عراقــی در لنــدن، کردســتان حکومتــی نیمــه مســتقل داشــت کــه هیــچ ارتباطــی 

ــای  ــتان زیربن ــم کردس ــام 1991، اقلی ــس از قی ــالهای پ ــی س ــت. ط ــداد نداش ــا بغ ب

ــتان  ــان کردس ــط پارمل ــز توس ــم نی ــود و فدرالیس ــت دارا ب ــرای حاکمی ــبی را ب مناس

ــام ســپتامر برمــی گشــت کــه در آن  ــه اواخــر  قی ــده فدرالیســم ب ــود. ای تصویــب شــدە ب

زمــان مــا مصطفــی بارزانــی، ابراهیــم احمــد و جرجیــس فتــح اللــه و چنــد کارشــناس 

26- برای اطاع بیشر رجوع شود به ضمیمه بیاننامه کنگره اپوزسیون عراقی - صفحه 191. 
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دیگــر را مأمــور تهیــه و تدویــن ایــن پــروژه کــرده بــود. خــود فدرالیســم و دولــت اقلیــم 

ــد. اگرچــه  ــه شــار مــی رفتن ــرای مــردم کردســتان ب کردســتان دو دســتاورد عمــده ب

در مرحلــه تصویــب قانــون موقــت بــرای اداره عــراق و شــورای حکمرانــی، پــل برمــر27 

حاکــم مدنــی عــراق، تــاش زیــادی کــرد کــه از حــدود و چارچوبهــای موجــود فراتــر 

رفتــه و حکومــت قانونــی اقلیــم کردســتان را نادیــده گرفتــه و حقــوق سیاســی و قانونــی 

ــن  ــز در ای ــی هرگ ــذارد ول ــا بگ ــر پ ــان را زی ــی ش ــتاوردهای مل ــتان و دس ــت کردس مل

ــاورد.  ــه دســت نی ــی ب هدفــش موفقیت

ســال 2005 قانــون اساســی جدیــدی بــرای عــراق تدویــن شــد و مــردم عــراق در یــک 

همەپرســی بــه آن رأی موافــق دادنــد. هــدف از قانــون اساســی جدیــد، ایجــاد یــک عــراق 

دموکراتیــک، کــرت گــرا و فــدرال بــود کــه تضمیــن کننــده مشــارکت همــه گروههــا و اقلیــت ها 

در قــدرت و حافــظ منافــع و حقــوق همــه شــهروندان عراقــی باشــد. مــی تــوان گفــت 

کــه ایــن قانــون اساســی در مقایســه بــا قوانیــن اساســی قبلــی دولــت عــراق و حتــی 

قانــون هــای اساســی کشــورهای منطقــه، یــک قانــون اساســی ایــدەال و مدرنــری بــود، 

هرچنــد طبیعتــاً خالــی از ضعــف و کاســتی هــم نبــود. احــزاب کــرد در تدویــن بندهــای 

ــه آن و موفقیــت تصویــب آن و همچنیــن در  ــد عــراق، رأی دادن ب ــون اساســی جدی قان

تثبیــت حقــوق اقلیتهــا و گنجانــدن اصــول و ویژگــی هــای مشــارکت و دموکراســی در 

ــه و  ــتان در تهی ــی کردس ــری سیاس ــر ره ــتند. اگ ــمگیری داش ــال و چش ــش فع آن، نق

تدویــن آن مشــارکت منــی کــرد، شــاید خیلــی از مادەهــای مهــم آن بــه ایــن شــکلی کــه 

امــروز وجــود دارنــد، نوشــته منــی شــدند و همچنیــن اگــر قانــون اساســی بــه هــان 

شــکلی کــه تصویــب شــد اجــرا مــی شــد، بســیاری از مشــکاتی کــه هــم اکنــون دولــت 

عــراق بــا آن دســت بــه گریبــان اســت، وجــود منیداشــت.

27- پس از سقوط رژیم بعث در عراق توسط آمریکا در تاریخ 2003/5/6، رئیس جمهور آمریکا )جورج بوش( طی 

حکمی "پل برمر" را به عنوان حاکم مدنی عراق منصوب کرد.

48



طــی فرآینــد تدویــن قانــون اساســی، مــدت زمــان طوالنــی در بغــداد اقامــت 

ــاوه  ــی ع ــون اساس ــم قان ــه تنظی ــده در کمیت ــت کنن ــتانی رشک ــم کردس ــتم. تی داش

ــد از: مرحــوم نوشــیروان مصطفــی، دکــر روژ نــوری شــاویس،  ــر مــن عبــارت بودن ب

صــاح الدیــن بهاءالدیــن، محمــد حاجــی محمــود، مــرور بارزانــی، کرخــی آلتــی برمــاغ 

ــت  ــده اقلی ــوان مناین ــه عن ــکاری ب ــو ه ــود و رومی ــا ب ــن ه ــت ترکم ــده اقلی ــه مناین ک

مســیحی. تیــم کردســتانی در مراحــل تدویــن قانــون اساســی و همچنیــن در پیشــرد 

آن و دفــاع از حقــوق مــردم کــرد و اقلیتهــای گوناگــون قومــی و مذهبــی در عــراق، از 

ــد. ــوردار بودن ــری برخ ــی نظی ــی و ب ــه تاریخ ــدت کلم ــی و وح هامهنگ

متأســفانه متحــدان شــیعه مــا کــه  بــا هــم عــراق جدیــد را ســاختیم، بــه محــض 

تثبیــت موقعیــت و جــای پایشــان در عــراق تــازه، درگیــر فرآینــدی خطرنــاک و اشــتباه 

ــدن اقلیــت هــا و  ــه حاشــیە ران ــون اساســی و ب ــود از نقــض قان ــارت ب ــه عب شــدند ک

تــاش بــرای کاســن از ســهم و مشــارکت کردهــا در نهادهــای دولتــی و مراکــز قــدرت. 

ــی  ــون اساس ــه قان ــا ب ــاد آنه ــدم اعتق ــه ع ــا ب ــج رویه ــات و ک ــن تخلف ــه ای ــأ هم منش

ــت  ــدە اس ــراق آم ــد ع ــی جدی ــون اساس ــه قان ــت. در مقدم ــی گش ــراق برم ــد ع جدی

ــن  ــت و همی ــراق اس ــدت ع ــای وح ــی، رشط بق ــون اساس ــن قان ــه ای ــدی ب ــه پایبن ک

ــا  ــت، م ــد. در حقیق ــی رأی بدهن ــون اساس ــه قان ــا ب ــرد ت ــب ک ــا را ترغی ــه کرده نکت

ــوژی  در زمــان تدویــن قانــون اساســی ایــن نگرانــی را داشــتیم کــه اندیشــه و ایدئول

شوونیســتی همچنــان بــر نــوع حکمرانــی اصحــاب قــدرت در عــراق ســایه بیفکنــد و 

تکــرار وقایــع تلــخ و دردنــاک ســابق را بــه دنبــال خــود بیــاورد، لــذا در نــگاه مــا آنچــه 

در مقدمــه قانــون اساســی آمــدە بــود مانعــی بــر رس راه بازگشــت تفکــر شوونیســتی و 

ــد. ــی میش ــا تلق ــرای م ــری ب ــان خاط ــی و اطمین اقتدارگرای

ــدا  ــامن ابت ــا از ه ــق ه ــا و تواف ــو وعدەه ــی و لغ ــون اساس ــض قان ــانەهای نق نش

ــون اساســی بایســتی  ــق قان ــان شــد. طب ــره رفــن از اجــرای اصــل 140 منای در طف
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مراحــل عــادی ســازی )برگشــت بــه وضعیــت دموگرافــی قبــل از تعریــب(، رسشــاری و 

ــا ســال 2007 اجــرا شــود.  ــی در مناطــق مــورد مناقشــه ت ــه طــور عمل همەپرســی ب

امــا تاکنــون هیــچ یــک از ایــن مراحــل اجــرا نشــده انــد و دلیــل اصلــی آن هــم در طفــره 

رفــن و عــدم پایبنــدی دولــت عــراق بــه قانــون اساســی نهفتــه اســت.

پــس از ســال 2005 در همــه انتخاباتهایــی کــه برگــزار مــی شــد، قوانیــن انتخابــات 

ــم کردســتان  ــت تعــداد کرســی هــای اقلی ــه در نهای ــم مــی شــدند ک ــەای تنظی ــه گون ب

در پارملــان عــراق کاهــش یابــد. علیرغــم تصویــب دولــت، حکومتهــای متوالــی عــراق 

ــه و تاکنــون رسشــاری در  ــه عــادی ســازی و رسشــاری طفــره رفت از انجــام مرحل

عــراق انجــام نشــدە اســت. مــا بارهــا بــر اســاس ضانــت و قولهــای آمریکایــی هــا، از 

ایــن اقدامــات دولــت عــراق و نقــض وعدەهایشــان در مــورد حقــوق خــود چشــم پوشــی 

کردەایــم و بــه رشکــت در رونــد سیاســی عــراق ادامــه دادەایــم، امــا آمریکاییهــا نیــز بــه 

قولهــا و وعدەهــای خــود عمــل نکردنــد. بــه عنــوان مثــال هرچنــد پســت ریاســت جمهوری 

ــال  ــام ج ــم، م ــی رژی ــس از رسنگون ــن دوره پ ــت و در اولی ــار میرف ــا بش ــهم کرده س

ــال  ــوری در س ــت جمه ــا در دور دوم ریاس ــد، ام ــاب ش ــوری انتخ ــت جمه ــه ریاس ب

2010، آمریکایــی هــا خواســتار ایــن بودنــد کــه ایــن پســت دوبــاره بــه کردهــا تعلــق 

نگیــرد. پــس از انتخابــات ســال 2010 لیســت ایــاد عــاوی برنــده انتخابــات بــود، امــا 

آمریکایــی هــا و ایرانــی هــا بــه بهانەهــای مختلــف مانــع از تصــدی نخســت وزیــری 

عــاوی شــدند. همچنیــن آمریکایــی هــا مــی خواســتند کــه یــک  شــخصیت ســنی را 

بــه ریاســت جمهــوری برگزیننــد و در عــوض ریاســت پارملــان را بــه کردهــا بدهنــد. 

زمانــی کــه آمریکاییهــا ایــن مســئله را بــا مــن در میــان گذاشــتند، از آنهــا پرســیدم کــه 

آیــا منظــور شــا ایــن اســت كــه مــام جــال بــه عنــوان رئیــس جمهــور باقــی منانــد، 

ــخ  ــد؟؟ در پاس ــا نباش ــوری از آن كرده ــت جمه ــت ریاس ــاً پس ــد اساس ــی خواهی ــا م ی

ــر  ــا متذک ــه آنه ــواب ب ــز در ج ــن نی ــت". م ــوع اس ــر دو موض ــان ه ــد: "منظورم گفتن

ــت  ــب ریاس ــاره منص ــد دوب ــت و بای ــق کردهاس ــوری ح ــت جمه ــت ریاس ــدم: "پس ش
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جمهــوری عــراق بــه مــام جــال داده شــود. صحیــح نیســت هــم رئیــس جمهــور و هــم 

نخســت وزیــر بــرای عربهــا باشــد." بعــد از آن بــود کــه مــام جــال بــرای بــار دوم بــه 

ریاســت جمهــوری عــراق رســید. ایــن موضــوع بــه تفصیــل در کتــاب "آخریــن بــازی، 

الیــە درونــی جنــگ بەخاطــر عــراق از جــورج بــوش تــا بــاراک اوبامــا، تألیــف مایــکل 

جــوردن و برنــارد تراینــور"28 آمــده اســت.

اغلــب اوقــات آمریکایــی هــا هنــگام تحلیــل معــادالت عــراق، درمســیر درســت قــرار 

ــد  ــور بودن ــا مجب ــدند، کرده ــی ش ــب م ــم مرتک ــتباهی را ه ــی اش ــد و وقت ــی گرفتن من

ــد. در  ــود بگذرن ــوق خ ــد و از حق ــا را بپردازن ــتباهات آنه ــه اش ــوارد هزین ــر م در اک

بحبوبــه رفرانــدم اقلیــم هــم شــاهد ایــن بودیــم کــه بزرگرتیــن دلیــل مخالفــت آمریــکا 

بــا رفرانــدم ایــن بــود کــه معتقــد بودنــد، رفرانــدم موجــب تضعیــف عبــادی مــی شــود و 

ــه  ــران را از صحن ــده و ای ــرت ش ــادی قوی ــت عب ــدادن آن، موقعی ــام ن ــورت انج در ص

سیاســی عــراق بیــرون خواهــد کــرد. ایــن تحلیــل آمریکایــی هــا کامــاً نادرســت بــود و 

ــط، از  ــل غل ــک تحلی ــر ی ــر و بخاط ــك نف ــر ی ــتان بەخاط ــردم كردس ــتند م ــی خواس م

ــد. ــر كنن ــود رصفنظ ــوق خ حق

در مــورد موضــوع نفــت و گاز هــم، اقلیــم کردســتان هیــچ اقدامــی مغایــر بــا 

قانــون اساســی انجــام نــداده اســت. در فوریــه ســال 2007 متــام مقدمــات تصویــب 

قانــون نفــت و گاز بــه امتــام رســیده بــود، امــا دولــت عــراق رشوع بــه اتــاف وقــت و 

ــر بانفــوذ  ــزاد"29، یــک وزی ــا حضــور "زاملــای خلیل بهانەگیــری کــرد. در جلســەای ب

شــیعه، اذعــان کــردە بــود کــە الزم اســت حکومــت عــراق در ایــن مــورد سیاســت اتــاف 

وقــت و عــدم جدیــت را در پیــش بگیــرد زیــرا کردهــا توانایــی اســتخراج نفــت را ندارنــد. 

28- Michael R. Gordon - General Bernard E. Trainor - The End Game, the inside story 
of the struggle for Iraq from George W. Buch to Barack Obama, Random House, March 
2013, P.642 - 646.

29- دیپلامت و سیاستمدار آمریکایی افغانی االصل که در سالهای 2005 و 2006 و 2007 سفیر آمریکا در عراق بود.
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ــون  ــه قان ــا ب ــاد آنه ــدم اعتق ــداد و ع ــکام بغ ــد ح ــات و مقاص ــوع، نی ــن موض ای

ــه  ــود ک ــد از آن ب ــاخت. بع ــان س ــر منای ــه بیش ــر چ ــارکت را ه ــل مش ــی و اص اساس

اقلیــم کردســتان بطــور مســتقل و در چارچــوب اختیــارات و صالحیتهــای اقلیــم 

کردســتان در قانــون اساســی رشوع بــه اکتشــاف و اســتخراج نفــت در ســطحی 

ــه  ــراق در فوری ــت ع ــه دول ــی ک ــا زمان ــرد، و تنه ــی ک ــارف داخل ــرای مص ــدود و ب مح

ــا  ــم ب ــار و آن ه ــتان باالجب ــم کردس ــرد، اقلی ــع ک ــم را قط ــه اقلی ــال 2014 بودج س

هــدف تأمیــن بودجــه الزم بــرای پرداخــت حقــوق کارکنــان حکومــت و تهیــه مایحتــاج 

رضوری بــرای مــردم کردســتان اقــدام بــه فــروش و صــادرات نفــت کــرد. قطــع بودجــه 

مــردم کردســتان اقدامــی کامــاًل غیرقانونــی و خــالف قانــون اساســی و جرمــی بــزرگ 

ــردم  ــیمیایی م ــاران ش ــات مبب ــر از جنای ــا کم ــه  تنه ــرم ن ــن ج ــد. ای ــوب میش محس

ــه حســاب مــی  ــز ب ــت بزرگــری نی ــه جنای ــود، بلک ــی نب ــم قبل کردســتان توســط رژی

آیــد، زیــرا قطــع بودجــه، همــه مــردم کردســتان و حتــی کــودکان و نــوزادان شــیرخوار 

ــت.  ــر میگرف ــز در ب را نی

ــکار  ــردن اف ــرف ک ــدف منح ــا ه ــیعی ب ــداد کارزار وس ــد از آن، در بغ ــفانه، بع متأس

ــوری  ــه ط ــاد، ب ــه راه افت ــه ب ــی خصامن ــاد فضای ــق و ایج ــف حقای ــی و تحری عموم

ــا  ــه کرده ــر علی ــری ب ــای خصامنەت ــه موضعگیریه ــی ک ــاح عرب ــروه و جن ــر گ ــه ه ک

اتخــاذ میکــرد، از محبوبیــت عمومــی و پایــگاه سیاســی باالتــری برخــوردار میشــد و 

ــرد. ــب میک ــود کس ــرای خ ــری ب ــز آرا بیش ــات نی در انتخاب
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جنگ داعش

سیاســتهای غلــط دولــت عــراق، کشــور را به آســتانه ســقوط کشــاند و سیاســتهای 

ــای  ــراق را از معن ــاد، ع ــا و فس ــیەراندن اقلیته ــه حاش ــوری، ب ــی و دیکتات فرقەگرای

ــر اســاس وابســتگی بــه  کشــوربودن تهــی ســاخته بــود. ارتــش و نیروهــای امنیتــی ب

ــه  ــر اســاس حــس وطــن دوســتی ســازمان یافت ــه ب اشــخاص و گروههــای خــاص و ن

بودنــد. ایــن سیاســت هــا و اقدامــات اشــتباه، فضــای مناســبی را بــرای رشــد و تقویــت 

ــار و موصــل ایجــاد کــرد. رسانجــام در دهــم ژوئــن ســال  تروریســت هــا در غــرب انب

2014، در چشــم بەهــم زدنــی، شــهر موصــل بــه دســت تروریســت هــای داعــش افتاد و 

داعشــیها توانســتند تــا نزدیکــی دروازەهــای بغــداد پیــروی کننــد. ماەهــا قبــل از آن 

رخــداد، از طریــق آقــای عــار حکیــم و همچنیــن از طریــق دکــر روژ نــوری شــاویس 

)کــه معــاون نخســت وزیــر عــراق بــود( و همچنیــن رابــرت اســتفن بیکروفــت )ســفیر 

ســابق آمریــکا در عــراق( بــه مقامــات بغــداد اطــاع داده  بــودم کــه تروریســت هــا در غــرب 

موصــل و نزدیــک حــزر30  در حــال  فعالیــت و تحــرکات مســتمر هســتند و خطــر ســقوط 

موصــل )و تــرف موصــل توســط آنــان( وجــود دارد. امــا نــوری مالکــی اهمیتــی بــه 

ایــن هشــدارها نــداد و در نتیجــه بخــش بزرگــی از غــرب عــراق و اســتانهای مرکــزی  

بــه تــرف تروریســت هــا در آمــد. 

30- منطقه حزر در غرب شهر موصل و نزدیک مرز سوریه واقع شده است.

53



مدتــی قبــل از ســقوط موصــل هم طی متاس تلفنــی ام با مالکــی،  در مــورد خطــرات و تحرکات 

ــه  ــمرگه ب ــای پیش ــن نیروه ــودم. همچنی ــرده  ب ــو ک ــا او گفتگ ــل ب ــرب موص ــش در غ داع

نیروهــای عراقــی پیشــنهاد کــرده بودنــد کــه یــک عملیــات نظامــی مشــرک بــرای بیــرون 

رانــدن داعــش در آن منطقــه انجــام دهنــد، امــا متأســفانه بــه توصیەهــا و پیشــنهادهای 

آنــان نیــز توجهــی نشــد.

ــه پیرشویهــای خــود  ــن ســال 2014 ب داعــش پــس از اشــغال موصــل در 10 ژوئ

بــه ســمت مرکــز عــراق ادامــه داد و بــه نزدیکــی بغــداد رســید. امــا ناگهــان و در کــال 

ــه  ــر داد و ب ــتان تغیی ــمت کردس ــه س ــگ را ب ــرشوی و جن ــیر پی ــش مس ــگفتی، داع ش

کردســتان حملــەور شــد. ایــن موضــوع یکــی از راز هــای بــزرگ جنــگ داعــش اســت، 

چــرا آنهــا بــه کردســتان هجــوم آوردنــد؟ بنظــر مــی رســید حملــه آنــان مطابــق میــل 

بســیاری از شوونیســتهای منطقــه باشــد. کردســتان از موقعیــت اســراتژیک و منابــع 

ــه داعــش  ــی باشــد ک ــود دلیل ــن امــر ممکــن ب ــود. ای رسشــار آب و نفــت برخــوردار ب

چشــم طمــع بــه آن بــدوزد و ســعی در اشــغال آن داشــته باشــد. داعــش معتقــد بــود 

ــی  ــلیم م ــورده و تس ــت خ ــی زود شکس ــد و خیل ــت کنن ــد مقاوم ــی توانن ــا من کرده

شــوند، زیــرا بــر ایــن امــر واقــف بــود کــه پیشــمرگەها ســاح و مهــات کافــی و مناســبی 

ــم  ــت تحری ــمرگەها تح ــه پیش ــتند ک ــاع داش ــم اط ــن ه ــد و از ای ــرس ندارن در دس

تســلیحاتی بغــداد و جهــان قــرار دارنــد. بــا ایــن همــه کردســتان در مســیر پیرشفــت و 

شــکوفایی قــرار داشــت. هجــوم داعشــیان وســیلەای بــرای جلوگیــری از اســتقال و 

پیرشفــت کردســتان بــود. عــاوه بــر ایــن، جریــان شوونیســتی درون داعــش در تــاش 

بــود تــا مناطــق مــورد مناقشــه را بــه زور اســلحه از کنــرل کردهــا خــارج کنــد و بــه 

حضــور کردهــا و ســایر اقلیتهــا در ایــن مناطــق پایــان دهــد. )نقشــه شــاره1(

داعشــیها مــی پنداشــتند کــه پیشــمرگەها  شکســت میخورنــد و بــه آســانی میتواننــد 

مناطــق تحــت پوشــش مــاده 140 را کنــرل کننــد، و جهــان نیز در برابرشــان ســکوت خواهد 

کــرد. مــا، بــه ویــژه در جریــان رفرانــدم و حــوادث 16 اکتــر، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
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هــان دســتهایی کــه بــه رشــد و تقویــت و گســرش داعــش کمــک مــی کردنــد و اعضــای 

داعــش را آمــوزش مــی دادنــد، داعشــیها را تســلیح کــرده و تــدارکات و لجســتیک الزم را بــرای  

آنــان فراهــم مــی کردنــد، هــان ایــادی نیــز داعــش را بــه حملــه بــه کردســتان در آگوســت 

ســال )2014( وا داشــتند. داعــش ســاحی بــود در دســت نیروهــای شوونیســتی منطقــه 

بــرای متوقــف منــودن شــکوفایی و اســتقال کردســتان.

مــردم کردســتان در جریــان جنــگ بــا داعــش، متحمــل خســارات انســانی و 

ــم کردســتان را قطــع  ــت عــراق بودجــه اقلی ــان دول ــی شــدند. همزم اقتصــادی فراوان

ــای  ــود، هزینەه ــه ب ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــز ب ــت نی ــی نف ــت جهان ــود و قیم ــرده ب ک

جنگــی ســخت و دشــوار در جبهــەای بــه طــول هــزار و پنجــاه کیلومــر نیــز از نظــر 

مالــی بســیار زیــاد و طاقــت فرســا بــود. عــاوه بــر ایــن اقلیــم کردســتان پذیــرای یــک 

ملیــون و ششــصد هــزار آواره و پناهنــده از عــراق و ســوریه بــود. در آن جنــگ، 1921 

ــمرگه  ــد و 10757 پیش ــان کردن ــردم و میهنش ــدای م ــود را ف ــاک خ ــان پ ــمرگه ج پیش

دیگــر زخمــی، و 63 نفــر نیــز اســیر و مفقوداالثــر شــدند. در ایــن نــرد حاســەهای 

بســیاری آفریــده شــدند. عزیــزان و قهرمانــان بســیاری را از دســت دادیــم. هــر وجــب 

از خــاک کردســتان اشــغال شــده بــا خــون عزیــزان و قهرمانــان مــا از کنــرل 

تروریســت هــا خــارج شــده اســت. متأســفانه در میــان کردهــا نیــز افــرادی را یافتیــم 

کــه مــی خواســتند از بهــای دالوری و رشــادتها و فداکاریهــای پیشــمرگەها بکاهنــد و ایــن 

گونــه اذعــان میداشــتند کــه رضبــات هوایــی نیروهــای ائتــاف، داعشــیها را شکســت داد و 

ــای  ــاف از نیروه ــی ائت ــتیبانی هوای ــت پش ــتند. در حقیق ــی نداش ــمرگەها نقش پیش

پیشــمرگه کمــک بســیار خوبــی بــود و مــا همیشــه قــدردان نقــش نیروهــای ائتــاف و 

پشــتیبانی آنــان از پیشــمرگەها هســتیم، امــا در عمــل و در میــدان نــرد، ایــن نیــروی 

پیشــمرگه بــود کــه خــون داد و جــان خــود را فــدا کــرد و دشــمن را شکســت داد. ایــن 

واقعیتــی اســت کــه بایــد بــرای جهانیــان و نســلهای آینــده بازگــو شــود.
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ــا  ــد. آنه ــتان وارد کردن ــردم کردس ــه م ــادی ب ــارات زی ــا و خس ــیب ه ــیان آس داعش

مرتكــب جنایــات هولناکــی علیــه كردهــای ایــزدی شــدند، جنایاتــی كــه شــدت حقــارت و 

پســتی تروریســتها و ایدئولــوژی آنــان را نشــان مــی داد. در آغــاز جنــگ علیــه داعــش 

ــار  ــا در اختی ــا آنه ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــزات کاف ــاح الزم و تجهی ــمرگه س ــای پیش نیروه

نداشــتند. دولــت عــراق پیشــمرگەها را مــورد تحریــم تســلیحاتی قــرار داده بــود و 

آمریــکا نیــز اجــازه منــی داد کشــورهای دیگــر بــه پیشــمرگەها اســلحه بفروشــند. ایــن 

در حالــی بــود کــه داعــش بخــش بزرگــی از ســاح و امکانــات ارتــش دو دولــت ســوریه و 

ــود. ــه دســت آورده ب عــراق را ب

 ،2014 ســال  آگوســت   3 در  داعشــیها  توســط  شــنگال  اشــغال  جریــان  در 

ــار  ــدودی در اختی ــبک و مح ــاحهای س ــا س ــنگال تنه ــتقر در ش ــمرگەهای مس پیش

داشــتند و مجهــز بــه ســاحهای ســنگین و پیرشفتــه نبودنــد. از نظــر جغرافیایــی، 

شــنگال هامننــد جزیــرەای بــود کــه هفتــاد کیلومــر بــا اقلیــم کردســتان و مواضــع 

اصلــی نیروهــای پیشــمرگه فاصلــه داشــت. همچنیــن جادەهــای اصلــی کــه منطقــه 

را بــه شــنگال متصــل میکردنــد، تحــت کنــرل بخشــی از قبایــل عــرب بودنــد کــه بــا 

داعشــیان همــکاری مــی کردنــد و توانســته بودنــد راههــای امــداد و فرســتادن نیــروی 

ــکا و نیروهــای  ــد. در آن زمــان آمری ــه شــنگال را در مــدت بســیار کوتاهــی ببندن کمکــی ب

ائتــاف نیــز در جنــگ رشکــت نداشــتند تــا بتواننــد بــه پیشــمرگەها  یــاری برســانند. 

همــه ایــن موانــع باعــث شــد کــه داعشــیها بتواننــد شــنگال را اشــغال کننــد.

آن تعــداد محــدود از پیشــمرگەها یــی کــه بــه همــراه آوارگان در کــوه شــنگال مانــده 

ــاع  ــش دف ــات داع ــر حم ــن31  در براب ــنگال و رشف الدی ــوه ش ــه از ک ــد، دالوران بودن

کردنــد و از خطــر حملــه داعــش بــه صدهــا هــزار شــهروند بیگنــاه کــه در کــوه شــنگال 

پنــاه گرفتــه بودنــد، جلوگیــری کردنــد. متأســفانه در آنزمــان شــاهد ادعاهــای واهــی 

31- یکی از زیارتگاههای مقدس ایزدیان واقع در دامنه شاملی کوه شنگال.
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ــن  ــد. ای ــنگال بودن ــردم ش ــت از م ــی حفاظ ــه مدع ــم ک ــم بودی ــا ه ــی از گروهه بعض

در حالــی بــود کــه تــا قبــل از ســازمان یافــن دوبــاره پیشــمرگەها  و درهــم شکســن 

داعــش و آزادکــردن راه ســحیال - شــنگال و دشــت زمــار و کــوه شــنگال و شــهر شــنگال، 

هیــچ اثــری از ایــن قبیــل افــراد نبــود، امــا بــه مجــرد اینکــه پیشــمرگەها بــه پیــروزی 

در مقابــل داعشــیان دســت  یافتنــد32  ایــن گروههــا رشوع بــه خودمنایــی و ادعاهــای 

بــی اســاس کردنــد.

32- از ابتــدای حملــه داعــش بــه کردســتان تــا پایــان ســپتامرب 2014 نگرانــی عمــده مــن ایــن بــود کــه چگونــه 

بتوانیــم کردســتان، شــهروندان و پیشــمرگه هــا را بــه رشایــط عــادی بازگردانیــم طوریکــه کردســتان بــرای جنگــی 

طوالنــی آمــاده باشــد و پیشــمرگه هــا را از لحــاظ برنامــه، ســازماندهی و آگاهــی بــه ســطحی برســانیم کــه تــوان 

ــگال داعــش آزاد ســازیم و  ــا جنــگ از چن ــد مناطــق تــرف شــده را ب ــه را داشــته باشــند و بتوانن هجــوم و حمل

همچنیــن بــرای اینکــه بــه داعشــیان فرصــت ندهیــم بــار دیگــر بــه اشــغال رسزمینهــا و مناطــق دیگــر بیندیشــند. 

پــس ازاینکــه بــه ایــن جمــع بنــدی رســیدم کــه پیشــمرگه هــا و همچنیــن شــهروندان بــرای انتقــال کردســتان بــه 

مرحلــه حملــه همــه جانبــه بــه منظــور آزادســازی مناطــق اشــغالی، آمادگــی الزم را دارنــد، دســتور رشوع عملیــات 

آزادســازی ربیعــه را صــادر کــردم. صبــح 30 ســپتامرب 2014، بــرای پایــان دادن بــه تهدیدهــای داعــش در مناطــق 

مــرزی و محــدود کــردن متــاس هایشــان بیــن ســوریه و عــراق، عملیــات آزادســازی ربیعــه بــا مشــارکت پنجهــزار 

پیشــمرگه آغــاز شــد )نقشــه شــاره 2(. 

آن عملیــات یکــی از سلســله عملیــات هــای مهمــی بــود کــه باعــث درهــم شکســن افســانه داعــش توســط 

پیشــمرگه هــا شــد. همچنیــن راه دسرتســی بــه کــوه شــنگال نیــز آســان شــد چــرا کــه آن هنــگام دسرتســی بــه کــوه 

شــنگال هــدف اســرتاتیژیک نیروهــای پیشــمرگه بــه شــار مــی رفــت. پــس از آن پیــروزی در صبــح روز 25 اکتــرب 

ســال 2014، نیروهــای پیشــمرگه منطقــه زمــار و روســتاهای اطــراف آن را از کنــرتل تروریســتهای داعــش درآوردنــد و 

رضبــه مهلکــی را بــه تروریســت هــای داعــش وارد آوردنــد )نقشــه 3(. نیروهــای پیشــمرگه بــه تدریــج توانســتند 

متامــی حمــالت پــی در پــی دشــمنان را در همــه محورهــا و جبهــه هــای جنگــی شکســت دهنــد. آزادســازی ربیعــه و 

زمــار، زمینــه را بــرای آزادســازی منطقــه شــنگال و شکســن محــارصه کــوه شــنگال فراهــم کــرد. بنابرایــن، صبــح 

روز 17 دســامرب 2014، همزمــان بــا روز پرچــم کردســتان، دســتور آغــاز عملیــات آزادســازی منطقــه شــنگال صــادر 

شــد )نقشــه 4(. حملــه پیشــمرگه هــا از محــور زمــار بــه ســمت چهــارراه حــردان، در اعــاق خــاک دشــمن آغــاز 

شــد. همچنیــن پیشــمرگه هایــی کــه در کــوه ســنجار بودنــد، و در طــی چهــار مــاه شــجاعانه مبــارزه و مقاومــت 

کردنــد، و اجــازه نــداده بودنــد داعــش کــوه شــنگال را تــرف کنــد از بــاالی کــوه بــه شــبه نظامیــان داعــش هجــوم 

آوردنــد و در مــدت کوتاهــی هــر دو نیــروی پیشــمرگه در حــردان بــه هــم رســیدند و یــک پیــروزی تاریخــی را بــه 

مثــر رســاندند و در نتیجــه ایــن پیــروزی محــارصه کــوه شــنگال کــه دوازده هــزار ایــزدی در آنجــا ســکنی گزیــده 

بودنــد، شکســته شــد. در تاریــخ 12 نوامــرب ســال 2015 و بــا هــدف آزادســازی کامــل شــهر شــنگال و اطــراف آن 

از کنــرتل تروریســت هــا، پاکســازی منطقــه از داعــش و قطــع ارتباطــات داعــش بیــن عــراق و ســوریه، عملیــات 

ــن  ــی ای ــد، در ط ــاز ش ــالف آغ ــای ائت ــط هواپیاه ــی توس ــتیبانی هوای ــا پش ــور ب ــه مح ــنگال از س ــازی ش آزادس

عملیــات رسانجــام شــهر شــنگال آزاد شــد.
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ــه  ــچ وج ــه هی ــش ب ــا داع ــگ ب ــان جن ــمرگەها  در جری ــا، پیش ــه اینه ــم هم علیرغ

دســت بــه انتقامجویــی و اقدامــات تالفــی جویانــه نزدنــد و همچنیــن قوانیــن جنــگ 

ــدف  ــورد ه ــی را م ــای غیرنظام ــم مکانه ــار ه ــک ب ــرای ی ــی ب ــد و حت ــت کردن را رعای

قــرار ندادنــد. پیشــمرگەها افســانه داعــش را شکســتند و انتقــام خواهــران و بــرادران 

ایــزدی خــود را از داعــش گرفتنــد و رودررو در میــدان نــرد دالورانــه دیــو داعــش را 

بــه زانــو درآوردنــد.

ــا  ــت ه ــت از اقلی ــا نتوانس ــه تنه ــراق ن ــت ع ــش دول ــا داع ــگ ب ــفانه، در جن متأس

ــز كمكــی نكــرد و حتــی یــك فشــنگ  ــه نريوهــای پیشــمرگە نی ــد بلکــه ب محافظــت کن

را بــه عنــوان کمــک بــرای اقلیــم کردســتان ارســال نکــرد. ایــن در حالــی بــود 

ــهمیه و  ــلحه و س ــمرگەها  را از اس ــه پیش ــود ک ــال ب ــدت ده س ــراق م ــت ع ــه حکوم ک

مســتحقات قانونیشــان محــروم ســاخته  بــود و همــه اینهــا در حالــی بــود کــه مطابــق 

بــا قانــون اساســی و توافقنامەهــای امضــاء شــده، پیشــمرگەها بخشــی از سیســتم 

ــه  ــر اینک ــالوه ب ــراق ع ــت ع ــن دول ــن بی ــدند. در ای ــی ش ــوب م ــراق محس ــی ع دفاع

ــر  ــم ب ــی را ه ــکالت گوناگون ــع و مش ــاورد، موان ــل نی ــتیبانی بعم ــمرگەها پش از پيش

ــرای  ــان ب ــر جه ــای دیگ ــرف دولته ــه از ط ــرد ک ــی ک ــاد م ــی ایج ــک های رس راه کم

ــد. ــی ش ــال م ــمرگەها ارس پیش

ایــن طــرز رفتــار دولــت عــراق در آن روزهــای ســخت قابــل تأمــل و پرســش برانگیــز 

ــه  ــاکان ب ــرد و ک ــی نک ــم کمک ــه اقلی ــش ب ــا داع ــگ ب ــراق در جن ــت ع ــرا دول ــود. چ ب

تحریــم و قطــع بودجــه اقلیــم کردســتان ادامــه داد؟ در حالیکــه، ایــن پیشــمرگەها  بودنــد 

کــه در جنــگ بــا داعــش، بــه عــراق کمــک کردنــد و از کرکــوک و مناطــق مــورد منازعــه 

محافظــت کردنــد. چــرا کــه اگــر پیشــمرگەها ی کردســتان از کرکــوک دفــاع منــی کردنــد، 

چــه بســا کرکــوک نیــز بــه رسنوشــت موصــل دچــار میشــد و بــه تــرف داعــش در مــی آمــد. 

بســیاری اوقــات اظهــارات بعضــی از شوونیســتها شــنیده مــی شــد کــه گویــا کرکــوک و 
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ســایر مناطــق توســط پیشــمرگەها  اشــغال شــده اســت ولــی برخــاف نظــر این دســته، 

در حقیقــت ایــن نیروهــای پیشــمرگه بودنــد کــه از کرکــوک و مناطــق دیگــر و میادیــن نفتی 

در برابــر اشــغال و حمــات تروریســتی دفــاع و محافظــت کردنــد. بعــد از ایــن حــوادث و 

در جریــان جنــگ موصــل، پیشــمرگەها  خطــوط دفاعــی داعــش را درهــم  شکســتند و 

کلیدهــای پیــروزی را بــه دســت عبــادی ســپردند و بــا اعتــاد و بردبــاری و شــکیبایی 

بســیار، متــام محورهــای جنگــی را بــرای ورود نیروهــای عراقــی گشــودند.

ــداد و  ــادی بغ ــارصه اقتص ــوار و مح ــگ دش ــن جن ــر ای ــاوه ب ــتان ع ــم کردس اقلی

دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا مشــکات اقتصــادی ناشــی از کاهــش قیمــت نفــت، بــه 

ــده   ــل ش ــی تبدی ــوری و عراق ــزار آواره س ــصد ه ــون و شش ــک ملی ــرای ی ــی ب پناهگاه

بــود. ایــن تعــداد آواره معــادل 25٪ جمعیــت اقلیــم بــود. شــهروندان، دولــت، ســازمان هــا و 

ارگان هــای حزبــی اقلیــم، نقــش برجســتەای در کمــک بــه پناهنــدگان و پیشــمرگەها  ایفا 

کردنــد و تعــداد زیــادی از شــهروندان بــه صــورت داوطلبانــه در جبهەهــای جنــگ و 

کمــک رســانی بــه پناهنــدگان رشکــت کردنــد. دولــت عــراق در حالــی از کمــک بــه دولــت 

اقلیــم در قبــال پنــاه دادن و اســکان آوارگان خــودداری مــی کــرد، کــه بخــش بزرگــی از 

آوارگان را شــهروندان ســنی مذهــب اســتانهای مرکــزی عــراق تشــکیل مــی دادنــد، بــه 

عبــارت دیگــر اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق ایــن آوارگان، شــهروندان عــراق بودنــد.

ــم  ــت از اقلی ــار داش ــه در اختی ــی ک ــغ هنگفت ــود مبال ــا وج ــراق ب ــت ع ــرا دول چ

کردســتان بــرای پنــاه دادن بــه آوارەهــا حایــت نکــرد؟ آیــا اقلیــم کردســتان بخشــی 

ــی  ــتان را بخش ــم کردس ــراق، اقلی ــان ع ــی حاک ــور کل ــه بط ــا اینک ــود؟ ی ــراق نب از ع

از عــراق منــی دانســتند؟ مــن در مــورد موضــوع امتنــاع بغــداد بــرای حایــت مالــی 

ــأت هــای  ــان خارجــی و هی ــا مهان ــار ب ــه آوارگان، دەهــا ب ــاه  دادن ب ــه پن ــم در زمین از اقلی

عالیرتبــه عراقــی بحــث و گفتگــو کــردم، امــا هیــچ کــدام نتیجــەای نداشــت. در ارتبــاط 
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ــخ 24  ــد، در تاری ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــون،33 دبی ــی م ــان ک ــوع ب ــن موض ــا همی ب

ژوئیــه 2014 و 26 مــارس ســال 2016، از اقلیــم کردســتان دیــدار بعمــل آوردنــد و مــن در 

هــر دو دیــدار، ایشــان را از وضعیــت بســیار دشــوار آوارگان مطلــع ســاختم، و یــادآوری 

کــردم کــه مســئولیت آوارگان بســیار ســنگین اســت و اقلیــم کردســتان یــک  تنــه ایــن بــار را 

بــه دوش کشــیده اســت. بــه بــان کــی مــون گفتــم: عــراق، آوارگان را جــزو شــهروندان 

خــود بــه حســاب منــی آورد و بــه  همیــن ســبب بــه مــا در زمینــه کمــک بــه آنهــا همکاری 

منــی کنــد.

33- بان کی مون، دیپلامت و وزیر خارجه سابق کره جنوبی که از سال 2006 تا اواخر 2016 به مدت ده سال 

دبیرکل سازمان ملل متحد بود.

60



ناامیدی کردها از عراق جدید

ــه  ــس از 2003 ب ــد پ ــراق جدی ــه ع ــدم ک ــه ش ــال 2010 متوج ــان س ــده از ه بن

ــا و  ــیاری از مصاحبەه ــت و در بس ــاده اس ــوری افت ــی و دیکتات ــیبی خودکامگ رساش

بیانیەهــا ایــن خطــر را گوشــزد کــردم و ســعی کــردم کــه همــه جناحهــا و گروههــا را مطلــع 

ســازم کــه در صــورت ادامــه نقــض قانــون اساســی و درنظرنگرفــن اصــل مشــارکت، 

ــا  ــدارها و توصیەه ــن هش ــفانه ای ــد. متأس ــد ش ــی خواه ــه بزرگ ــار فاجع ــراق دچ ع

جــدی گرفتــه نشــد و وضعیــت عــراق و روابــط بیــن اقلیــم و بغــداد روز بــه روز دچــار 

مشــکالت بیشــری شــد.

مــردم کردســتان همــواره ایــن پرســش را در ذهــن داشــتند کــه کدامیــن راه را بایــد 

در پیــش بگیرنــد؟ راه حــل اساســی کــدام اســت؟ حقــوق و مشــارکت کردهــا در عــراق 

ــردم  ــد و م ــض ش ــا نق ــی ه ــان بعث ــه در زم ــوری و چ ــلطنت و جمه ــه در دوران س چ

کردســتان مــورد نســل کشــی قــرار گرفتنــد و در عــراق باصطــالح دموکراتیــک و فــدرال 

پــس از ســال 2003 نیــز هیــچ امیــدی باقــی منانــده اســت. کردهــا بایــد چــه راهــی 
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ــن  ــر ای ــت ام ــد؟ حقیق ــارزه کنن ــم مب ــر ه ــرن دیگ ــک ق ــد ی ــا بای ــد؟ آی ــش بگیرن در پی

اســت کــه نــه مــا مــی توانیــم از طریــق جنــگ، بــه دولــت عــراق خامتــه دهیــم و نــه 

دولــت هــای عــراق توانســتەاند مــردم کردســتان را از راه خشــونت، محــارصه و نســل 

کشــی از میــان بردارنــد و محــو ســازند. پــس چــرا ایــن دوزخ بایــد ادامــه یابــد؟ چــرا بایــد 

همیشــه درگیــر جنــگ و اختالفــات میامنــان باشــیم؟ چــرا تدبیــر دیگــری منــی اندیشــیم 

کــه متضمــن صلــح و بــرادری پایــدار میامنــان باشــد؟. 

ــه ادغــام  ــاری ملتهــا و ن ــه اجب ــه تجزی ــد کــه ن ــه مــا مــی گوین تجــارب تاریخــی ب

ــود. پــس از جنــگ جهانــی دوم،  ــد ب ــز نخواهن ــاری آنهــا، هیچکــدام موفقیــت آمی اجب

کشــور آملــان توســط نیروهــای ائتــالف بــه دو بخــش آملــان رشقــی و غربــی تقســیم 

ــان دهــه هشــتاد  ــد ایــن تقســیم چندیــن دهــه ادامــه داشــت، امــا در پای شــد، هرچن

ــان  ــت و دو آمل ــان یاف ــاری پای ــیم اجب ــن، تقس ــوار برلی ــقوط دی ــا س ــته، ب ــرن گذش ق

ــه گونــەای دیگــر  ــار دیگــر متحــد شــدند. ایــن مســأله در مــورد چــک و اســلواکی ب ب

بــود، زیــرا آنهــا قبــاًل بــه اجبــار متحــد شــدند و کشــور چکســلواکی شــکل گرفــت. امــا 

رسانجــام آنهــا هــم از یکدیگــر جــدا شــدند و اکنــون دو کشــور مســتقل هســتند کــه در 

کنــار یکدیگــر بــا آرامــش زندگــی مــی کننــد.

ادغــام اجبــاری اجــزاء عــراق بــا یکدیگــر طــی قــرن گذشــته، فجایــع بزرگــی را بــه 

بــار آورده اســت. ایــن احتــال وجــود دارد کــه دو بــرادر در یــک خانــه بــا مشــکالت و 

درگیــری هــای زیــادی روبــرو شــوند، امــا اگــر آنهــا خانەهــا یشــان را از هــم جــدا کننــد، 

ــد  ــه خواهن ــر ادام ــت از یکدیگ ــه حای ــد ب ــا اب ــرادر ت ــه و دو ب ــان یافت ــات پای اختالف

ــراری  ــاد و برق ــات و ایج ــه اختالف ــان دادن ب ــرای پای ــی ب ــی اساس ــن راه حل داد. ای

ــن  ــه ای ــود. البت ــراق ب ــق ع ــایر مناط ــتان و س ــان کردس ــادل می ــت و متع ــط درس رواب

ســؤاالت بــه گفتگــوی روزمــره کردهــا و مراکــز سیاســی تبدیــل شــده بــود. اینکــه چــرا 

ــه  ــرده و برادران ــر را درک ک ــه یکدیگ ــیم ک ــرادر باش ــایه و دو ب ــد دو همس ــد هانن نبای
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بــرای همیشــه در کنــار هــم بــا صلــح و آرامــش زندگــی کنیــم؟ چــرا حامــی و پشــتیبان 

یکدیگــر و عمــق اســراتژیک و اقتصــادی و امنیتــی یکدیگــر نباشــیم؟

چــرا مــا نبایــد در زمینەهــای توســعه، پیرشفــت اقتصــادی و ســایر زمینەهــا 

ــه  ــرای همیش ــده ب ــکالت پیچی ــا و مش ــن بالی ــه ای ــرا ب ــیم؟  چ ــر باش ــل یکدیگ مکم

خامتــه ندهیــم؟ ایــن ســؤاالت مطــرح شــدند چــون متأســفانه، آنهــا راه دیگــری بــرای 

ــالف  ــدون اخت ــش و ب ــح و آرام ــد در صل ــا بتوانن ــتند ت ــی نگذاش ــتان باق ــردم کردس م

در عــراق زندگــی کننــد. مــا همــه راەهــا را امتحــان کردیــم، امــا نتیجەشــان یکــی بــود و 

بــه شکســت مــی انجامیــد. در طــول ســالهای گذشــته، ایــن موضــوع را بــا بســیاری از 

شــخصیت هــا و مقامــات عراقــی و همچنیــن شــخصیت هــای خارجــی و دیپلــات هــا 

در میــان گذاشــتم و بــه آنهــا اعــالم کــردم کــه مــا بــا یــک مشــکل مزمــن الینحــل صــد 

ســاله روبــرو هســتیم، خســته شــدەایم و تــوان ایــن را نداریــم کــه مشــکالت، بحــران هــا و 

ــد، مــردم  ــم. بیاییــد و راهــی را پیــش روی مــا بگذاری جنــگ هــا دیگــری را تحمــل کنی

کردســتان چــه چیــز دیگــری بــرای ثبــات و اتحــاد عــراق بایســتی انجــام دهــد. مــردم 

مــا چــه راه دیگــری مانــده کــه آن را امتحــان نکــرده باشــند تــا بتوانــد بــا کرامــت و ضمــن 

ــد؟ تنهــا قانــون اساســی ضامــن بقــای  برخــورداری از حقــوق خــود در عــراق مبانن

مــا در عــراق بــوده و هســت کــه قانــون اساســی نیــز بــه کــرات نقــض شــده اســت و مــا 

همچنــان بطــور پــی درپــی و روزانــه شــاهد زیرپاگداشــته شــدن خواســتەها و حقــوق 

مــردم کردســتان هســتیم.

نهضــت آزادیخواهــی ملــت کــرد هرگــز بــا بــرادران عرمبــان مشــکلی نداشــته اســت، 

مشــکل اساســی مــا بــا رژیمهــای حاکــم بــر عــراق و ذهنیــت و نــوع فرمانروایــی آنهــا 

بــوده اســت. بــر همیــن مبنــا بــود کــه  قیــام ســپتامرب )ایلــول( نیــز، دموکراســی بــرای 

عــراق و خودمختــاری بــرای کردســتان را جــزو اولویتهــا و یکــی از شــعارهای اصلــی 

خــود قــرار داده بــود. در طــول تاریــخ مبــارزات، انقالبها و جنبشــهای مردم کردســتان، 
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حتــی بــرای یــک بــار هــم متوســل بــه اقــدام تروریســتی یــا ارعــاب غیرنظامیــان عــرب 

نشــد. هــدف مــا ایــن بــود کــه مشــکالت سیاســی موجــود میــان مــا و دولــت هــا بــه 

ــی  ــر مشــکالت موجــود فعل ــا اگ ــل نشــود. ام ــوام تبدی ــان اق ــی می ــل و تضــاد مل تقاب

ادامــه داشــته باشــد، احتــال تبدیــل آنهــا بــه مشــکالت و درگیــری هــای ملــی و قومــی 

زیــاد اســت و آنوقــت اســت کــه فاجعــه واقعــی آغــاز مــی شــود.

ــم  ــی بردی ــی پ ــود جریان ــه وج ــا ب ــش، م ــگ داع ــوازات جن ــه م ــا و ب ــان اثن در ه

ــن  ــت. ای ــا داش ــه کرده ــراق علی ــی ع ــکار عموم ــک اف ــعی در تحری ــفانه س ــه متأس ک

اقدامــی غیرمســئوالنه و بــه دور از وجــدان بــود، زیــرا برخــی احــزاب عراقــی از 

طریــق مخالفــت بــا حقــوق کردهــا ســعی در تقویــت پایــگاه مردمــی خــود و افزایــش 

طرفــداران خــود داشــتند. ایــن امــر یــک زنــگ خطــر جــدی بــه حســاب مــی آمــد کــه 

آینــده عــراق را تاریکــر و مبهمــر مــی ســاخت. آنهــا از توســعه و ترقــی و رفــاه زندگــی 

ــا  ــه کرده ــتند ک ــی داش ــان م ــن اذع ــدند، و چنی ــی ش ــر م ــم آزرده خاط ــردم در اقلی م

ــراق در  ــت ع ــه دول ــد. در حالیک ــراق را بردەان ــت ع ــامان و نف ــدەاند و س ــد ش ثرومتن

طــول صــد ســال گذشــته نفــت کردســتان را بــه تــاراج بــرده  و بــا نفــت کردســتان تبدیــل 

ــا کردهــا و  ــی را ب ــداری کــرد و جنگهــای گوناگون ــه یــک کشــور شــد و اســلحه خری ب

ــت. ــه راه انداخ ــایه ب ــورهای همس کش

در ایــن رشایــط، مــا بــه طــور قطعــی امیــد خــود را بــرای باقــی مانــدن در عــراق 

از دســت داده بودیــم و بایســتی رصیحــاً دربــاره حقــوق مــروع ملــت خــود، یعنــی 

ــای  ــایر ملته ــد س ــتان هانن ــردم کردس ــم. م ــت میکردی ــت، صحب ــتقالل و حاکمی اس

دیگــر جهــان، دارای متــام ارکان الزم و اساســی بــرای داشــن کشــور مســتقل خــود 

ــایر  ــداد و س ــا بغ ــو ب ــز و گفتگ ــاملت آمی ــق مس ــد از طری ــق بای ــن ح ــا ای ــتند. ام هس

کشــورهای منطقــه و جهــان اعــال شــود. مــا بــه خوبــی مــی دانســتیم کــه حــق اعطــا 

ــر  ــتقاللش را ب ــا اس ــد ت ــر باش ــتان منتظ ــر کردس ــود. اگ ــه ش ــد گرفت ــود و بای ــی ش من
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روی یــک ســینی طالیــی )بــه ماننــد یــک هدیــه( دریافــت کنــد، مطمئنــاً ایــن انتظــار 

هرگــز محقــق نخواهــد شــد.

در طــول ســالهای بعــد از قیــام ســال 1991، بــه دولتهــای همســایه ثابــت کردیــم 

کــه مــا منشــأ تهدیــدی بــرای امنیــت آنهــا  نیســتیم. نگــرش آنهــا در گذشــته نســبت 

ــوده اســت. در خــود  ــد ب ــد و ســوءظن و تهدی ــی از تردی ــه فدرالیســم همــواره ترکیب ب

ــد و خصومــت وجــود  ــی تردی ــه سیســتم فدرال ــه، نســبت ب ــه هــان گون ــز ب عــراق نی

داشــت. امــا معنــای فدرالیســم بســیار ســاده بــود. فدرالیســم تقســیم عادالنــه قــدرت و 

ــای  ــدد اقلیته ــه دارای تع ــان، ک ــورهای جه ــیاری از کش ــط بس ــت و توس ــروت اس ث

قومــی و ملــی هســتند، اجــرا مــی شــود.

در تاریــخ 2 فوریــه ســال 2015، در اثنــای کنفرانــس مونیــخ34  در آملــان، بــا تعــدادی از 

رهــران جهــان ماننــد آنــگال مــرکل صــدر اعظــم آملــان و جــو بایــدن معــاون رئیــس جمهــور 

ــجاعت  ــا و ش ــروزی ه ــی، پی ــا همگ ــور و رسان دولته ــای جمه ــردم. رؤس ــدار ک ــکا دی آمری

پیشــمرگەها  را در جنــگ بــا تروریســم ســتودند. احســاس کــردم کــه صحبــت دربــاره 

اســتقالل کردســتان نــزد جامعــه بیــن املللــی هاننــد گذشــته تابــو و ممنــوع نیســت. 

ایــن امــکان وجــود داشــت کــه بطــور رصیــح و علنــی دربــاره حقــوق طبیعــی مــردم 

ــراق  ــر ع ــت وزی ــادی نخس ــا عب ــخ ب ــس مونی ــان کنفران ــرد. در ه ــو  ک ــرد گفتگ ک

دربــاره گام برداشــن در مســیر اســتقالل گفتگــو کــردم و خاطرنشــان ســاختم کــه ایــن 

ــا تفاهــم و گفتگــو و ســازش بــه نتیجــه برســد.   موضــوع بایــد ب

34- کنفرانس امنیتی مونیخ، کنفرانس بین املللی همه جانبه ایست که ساالنه با رشکت مناینده های دولتهای 

مختلف در زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اطالعاتی و امنیتی در شهر مونیخ آملان برگزار می شود.
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بازدید از آمریکا

در مــاه مــه ســال 2015 در رأس هیأتــی، در آمریــکا بــا بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــور و 

جــو بایــدن کــه در آن زمــان معــاون رئیــس جمهــور بــود دیــدار و گفتگــو داشــتیم. قبــل 

از ایــن ســفر جلســەای ویــژه بــا حضــور متــام احــزاب سیاســی کردســتان برگــزار کــردم و 

در طــی ایــن جلســه هدفــم از ایــن ســفر بــه آمریــکا را بــا آنهــا در میــان گذاشــتم. در 

ایــن نشســت از مناینــدگان و رؤســای احــزاب پرســیدم کــه "آیــا شــا همگــی موافــق 

هســتید کــه بــا رئیــس جمهــور آمریــکا دربــاره اســتقالل صحبــت کنــم؟" همگــی ایــن 

ایــده را پذیرفتنــد و موافقــت خــود را بــا طــرح ایــن مســاله بــا پرزیدنــت اوبامــا، بطــور 

علنــی نشــان دادنــد.

ــه  ــفر ب ــرای س ــات الزم ب ــم، مقدم ــزاب اقلی ــی اح ــت سیاس ــب حای ــس از جل پ

آمریــکا فراهــم  گردیــد. در ایــن دیــدار، قبــاد طالبانــی معــاون نخســت وزیــر و فرزنــد 

ــد  ــم و فرزن ــت اقلی ــی از وزرای دول ــه یک ــورست، ک ــاز ک ــی، درب ــالل طالبان ــوم ج مرح

ــه  ــر ک ــش تغیی ــادر از جنب ــید ق ــی س ــن مصطف ــود و همچنی ــول ب ــورست رس ــای ک آق

ــا  ــه آنه ــود ک ــن ب ــی مــن ای ــد. هــدف اصل ــود، مــرا همراهــی میکردن ــر پیشــمرگه ب وزی
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شــاهد ایــن باشــند کــه بــه چــه شــکلی موضــوع اســتقالل و حقــوق مــردم کردســتان 

را بــا رئیــس جمهــور اوبامــا و دیگــر مقامــات آمریکایــی در میــان مــی گذاریــم تــا آنهــا 

ــد و چــون ایــن موضــوع قــرار  ــات کامــل ایــن گفتگــو و چن ــان جزئی هــم در جری

بگیرنــد و موضــع آمریکاییهــا را هــم در قبــال ایــن موضــوع شــاهد باشــند و جزئیــات 

آنــرا بــرای احــزاب و مخاطبــان خــود بازگــو کننــد. مــی خواســتم آنهــا شــاهد و ناظــر همه 

ایــن دیــدار و گفتگوهــا باشــند کــه بعدهــا کســی نتوانــد مدعــی شــود کــه اســتقالل، 

ــرای  ــر ب ــن ام ــه ای ــت. بلک ــوده اس ــی ب ــعود بارزان ــخصی مس ــته ش ــه و خواس دغدغ

همــگان روشــن شــود کــه اســتقالل بــه زندگــی و رسنوشــت همــه شــهروندان کردســتان 

ــق و  ــک ح ــی، ی ــی و مذهب ــی، مل ــای سیاس ــه مرزبندیه ــارغ از هم ــودە و ف ــوط ب مرب

خواســته کامــالً ملــی  میباشــد. 

ــخ  ــا در تاری ــکا، رئیــس جمهــور اوبام ــم از آمری ــأت اقلی ــد هی ــه بازدی ــق برنام مطاب

5 مــاه مــی ســال 2015 در کاخ ســفید پذیــرای مــا بــود. در ایــن جلســه، جــو بایــدن 

معــاون رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده، همچنیــن ســفیر ایــاالت متحــده در بغــداد و 

تعــدادی از مشــاوران کاخ ســفید نیــز حضــور داشــتند. در ایــن جلســه بــا رصاحــت 

ــتان  ــردم كردس ــاله م ــد س ــای ص ــورد رنجه ــكا در م ــور آمري ــس جمه ــا رئي ــل ب كام

صحبــت كــردم و بــرای آنهــا توضیــح دادم کــه مــا همــه راەهــا را امتحــان كردەايــم و از 

ایــن رشايــط خســتە شــدەایم. مــردم کردســتان در کشــور عــراق نزدیــک بــه یــک قــرن 

ــن و ســنن و معیارهــای الهــی و انســانی، حــق  ــق متــام قوانی ــد و طب ــی دادەان قربان

تعییــن رسنوشــت خــود را دارنــد، و ایــن حــق را دارنــد کــه راه و گزینــەای را انتخــاب 

کننــد کــه مطابــق بــا مصالــح و منافــع ملــی شــان و در جهــت تحقــق آرمانهایشــان و 

مــورد رضایــت و اطمینــان خاطرشــان باشــد. بــه آقــای اوبامــا گفتــم کــه مــا درصــدد 

برنامەریــزی بــرای برگــزاری رفرانــدم هســتیم، امــا اکنــون اولویــت اصلــی مــا، ادامــه 

دادن جنــگ بــر علیــه داعــش اســت. هاننــد گذشــته و در ادامــه هــان رویــه، حکومــت 
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جدیــد عــراق هــم خواهــان مشــارکت حقیقــی ملــت کــرد در حکمرانــی و قــدرت نیســت و 

مــا نیــز منــی توانیــم قبــول کنیــم کــه تابــع و دنبالــەرو آنهــا باشــیم. اگــر بنــا باشــد کــه 

بغــداد همچنــان سیاســت عــدم مشــارکت کردهــا را در پیــش بگیــرد مــا دیگــر بیــش از 

ایــن قــادر بــه ادامــه ایــن راه نخواهیــم بــود. پرزیدنــت اوبامــا بــا دقــت بــه ســخنان 

ــارزه  ــا تاریــخ و مب مــن گــوش داد و گفــت: "مــن در مــورد کردهــا مطالعــه کــردەام و ب

کردهــا و فجایــع و مصائــب مــردم کردســتان آشــنا هســتم و خواســت مــردم کردســتان 

بــرای اســتقالل را درک مــی کنــم. خوشــحامل کــه از زبــان شــا مــی شــنوم کــه اکنــون 

اولویــت شــا مبــارزه بــا داعــش و از بیــن بــردن ایــن تروریستهاســت". همچنیــن در 

انتهــای ســخنانش، رئیــس جمهــور اوبامــا گفــت: "معــاون رئیــس جمهــور، جــو بایــدن 

ــائل و  ــد مس ــا میتوانی ــده دارد و ش ــر عه ــا را ب ــا کرده ــکا ب ــاط امری ــئولیت ارتب مس

مــوارد مربــوط بــه ایــن موضوعــات را بــا ایشــان در میــان بگذاریــد".

روز بعــد، یعنــی در تاریــخ 6 مــاه مــی ســال 2015 مهــان معــاون رئیــس جمهــور 

آمریــکا بــرای رصف صبحانــه بودیــم. نشســت نســبتاً طوالنــی و چنــد ســاعتەای را 

بــا معــاون پرزیدنــت اوبامــا داشــتیم. در مــورد صــد ســال تاریــخ مشــرک ملــت کــرد 

بــا عــراق و مســئله اســتقالل کردســتان، بطــور مفصــل صحبــت کردیــم. بایــدن دیــدگاه 

ــاً  ــه را دقیق کشــورش در مــورد اســتقالل کردســتان و اختالفــات و مشــکالت خاورمیان

ــا  ــان و ب ــول حیامت ــا در ط ــر دوی م ــت: "ه ــود گف ــخنان خ ــان س ــرد و در پای ــان  ک بی

چشــان خــود اســتقالل کردســتان را خواهیــم دیــد." 

ــكا و  ــاع آمری ــر دف ــر، وزی ــن كارت ــا آش ــتم ب ــکا داش ــه از آمری ــداری ک ــان دی در ه

تعــدادی از اعضــای كنگــره آمریــكا هــم نشســت و گفتگوهایــی داشــتم و همچنیــن بــا 

ــک و اصحــاب رســانەها و  ــی و تعــدادی از شــخصیتهای آکادمی ــاق بازرگان رئیــس ات

كردهــای مقیــم آمریــکا مالقــات كــردم. در هیچکــدام از آن جلســات و نشســتها، کســی 

مخالفتــی بــا برگــزاری همەپرســی یــا اقــدام بــرای اســتقالل کردســتان نشــان نــداد و 
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ــتمداران  ــات و سیاس ــود. مقام ــدم ب ــزاری رفران ــان برگ ــورد زم ــان در م ــا پرسشش تنه

ــت و  ــدردان مقاوم ــد و ق ــین میکردن ــمرگەها  را تحس ــداکاری پیش ــرات ف ــه ک ــی ب آمریکای

بردبــاری مــردم کردســتان بودنــد. همچنیــن بســیار سپاســگزار اقلیــم کردســتان 

بودنــد کــه بــه صدهــا هــزار آواره درمانــده یــاری رســانده بــود. آوارگانــی کــه از دســت 

ــد. ــاه آوردە بودن ــتان پن ــم کردس ــه اقلی ــش ب ــتان داع ــای تروریس ــم و تهدیده ظل

بالفاصلــه پــس از بازگشــت از آمریــكا جلســەای بــا حضــور احــزاب سیاســی كــرد 

انجــام دادم و در مــورد نتایــج ســفرمان بــا آنهــا بحــث و گفتگــو كــردم. در ایــن جلســە 

تاریخــی كــه در 18 مــاه مــه ســال 2015 برگــزار كردیــم، احــزاب كــرد حامیــت علنــی 

خــود را از رونــد اســتقالل ابــراز داشــتند. خــوب بــه خاطــر دارم کــه در آن نشســت، 

آقــای علــی باپیــر امیــر جامعــت اســالمی، بــا ابــراز خوشــحالی و نشــان دادن مراتــب 

ــد  ــؤال کردن ــده س ــکا از بن ــأت در آمری ــن هی ــای ای ــج دیداره ــود از نتای ــین خ تحس

ــتان  ــه کردس ــر ب ــت پ ــا دس ــام ب ــد ش ــی رس ــر م ــه نظ ــی، ب ــای بارزان ــاب آق ــه "جن ک

بازگشــتەاید، ایــن کاری بــزرگ و مســئولیتی ســنگین اســت. آیــا شــام آمــاده پذیــرش و قبول 

ایــن مســئولیت بــزرگ هســتید؟" در جــواب گفتــم: "بلــه، ایــن یــک مســئولیت بــزرگ و 

تاریخــی اســت، و مــن آمــاده هســتم کــه آن را بپذیــرم، امــا بــه رشطــی کــه خودیهــا 

)احــزاب کــردی( در آن اخــالل  ایجــاد نکننــد."

در حقیقــت دلیلــی کــه اینگونــه پاســخ دادم ایــن بــود کــه مطمــن نبــودم آیــا برخــی 

از احــزاب کردســتان تــا پایــان رونــد اســتقالل، در کنــار مــردم کردســتان باقــی خواهند 

مانــد یــا اینکــه برعکــس، در میانــه راه بــه خواســت و اراده مــردم خــود پشــت خواهنــد  

ــت  ــدف رسنوش ــق ه ــرای تحق ــالش ب ــای ت ــه ج ــه، ب ــس از آن جلس ــاه پ ــک م ــرد؟ ی ک

ــم کــه برخــی از احــزاب  ــن بودی ــرای کردســتان، شــاهد ای ــی اســتقالل ب ســاز و حیات

در پارملــان کردســتان مشــغول بحــران ســازی و طــرح کودتــا بودنــد و همیــن منجــر بــه 

وقایــع 23 ژوئــن هــامن ســال در پارملــان کردســتان و پیامدهــای آن شــد. بــدون شــک 
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اگــر نیروهــای سیاســی در ســال 2015 بــه تعهــدات خــود نســبت بــه جلســه تاریخــی 

18 مــاه مــه آن ســال پایبنــد مــی بودنــد و ســعی در تفرقەافکنــی و بحــران ســازی منــی 

کردنــد، اکنــون کردســتان در موقعیــت بهــری مــی بــود. در جریــان رفرانــدم اســتقالل 

کردســتان نیــز شــاهد بودیــم کــه برخــی از احــزاب، بــا متــام قــدرت در برابــر رفرانــدم 

ایســتادند و وقایــع پــس از رفرانــدم هــم ثابــت کردنــد کــه نگرانــی هــای مســتمر مــن در 

ایــن مــورد، کامــالً بجــا بــوده اســت.
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دیدار از بغداد

ــش و  ــی داع ــی در پ ــتهای پ ــس از شکس ــال 2016، پ ــپتامرب س ــخ 29 س در تاری

تحلیــل نیــروی داعشــیها، بــا همراهــی هیأتــی عالــی رتبــه از احــزاب سیاســی کــرد، 

راهــی بغــداد شــدیم.

ــا  ــود. ب ــر وقــت عــراق ب ــا حیــدر عبــادی، نخســت وزی ــدار مــا ب در بغــداد، اولیــن دی

عبــادی دربــاره چالــش هــای مشــرک عــراق و اقلیــم و جنــگ بــا داعــش و مســائل آوارگان و 

پناهنــدگان گفتگــو کردیــم. در ایــن نشســت عبــادی را از اهــداف بازدیــد هیــأت سیاســی 

مطلــع ســاختم کــه عبــارت بــود از: روشــن ســاخنت  روابــط و مناســبات در آينــده و نــوع 

ــم کردســتان و تالشــهای مشــرك هــر دو طــرف در راســتای  ــان عــراق و اقلی ــط می رواب

ــن  ــر ای ــه نخســت وزی ــات و امنیــت و رشــد اقتصــادی و بازســازی. مــی خواســتیم ب ثب

را تفهیــم کنیــم کــه بایــد بــا تفاهــم و گفتگــوی دو جانبــه و حســن نیــت در مــورد آینــده 

تبــادل نظــر داشــته باشــیم تــا عــراق و اقلیم کردســتان بتواننــد در راســتای تأمیــن منافع 

مشــرک و تبدیــل شــدن بــه عمــق اســراتژیک یکدیگــر قــدم بردارنــد.
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در هــان روز، نشســت فراگیــری بــا برخــی از شــخصیت هــای عراقــی و رؤســای 

ــل  ــه عم ــوت ب ــا دع ــاً از آنه ــم و علن ــزار کردی ــراق برگ ــی ع ــف سیاس ــای مختل بلوکه

آوردم کــه همگــی بــه راەحلــی اساســی بــرای از میــان برداشــن مشــکالت بیندیشــند. 

همچنیــن بــا بلــوک پارملانــی صــدر و ائتــالف وطنــی و ائتــالف عربــی و رهــران ســنی و 

ریاســت حــزب دعــوه دیدارهــای جداگانــەای انجــام دادیــم. عــر هــان روز ســید 

عــار حکیــم، در منــزل خــود میزبــان جلســە مشــرک هیــأت سیاســی اقلیــم و احــزاب و 

شــخصیتهای شــیعی بــود.

در ایــن جلســه در نوبــت ســخرنانی ام، مطالبــی را بــا افــراد حــارض در ایــن نشســت 

ــت  ــام مل ــالغ پی ــرای اب ــان در بغــداد ب ــه حضورم ــح دادم ک ــان گذاشــتم و توضی در می

کردســتان و نشــان دادن حســن نیتــان جهــت رفــع و حــل مشــکل صــد ســاله روابــط 

میــان اقلیــم کردســتان و دولــت مرکــزی عــراق مــی باشــد. همچنیــن اشــاره کــردم کــه در 

نتیجــه تالشــهای دســتەجمعیان، داعــش در حــال شکســت و نابودیســت و الزم اســت 

ــدگان و  ــه مناین ــت ب ــا رصاح ــم. ب ــاده کنی ــش آم ــس از داع ــه پ ــرای مرحل ــود را ب ــه خ ک

شــخصیتهای شــیعه اظهــار داشــتم کــه پــس از ســال 2003 کردهــا معتقــد بودنــد کــه 

قانــون اساســی پایــه و اســاس رونــد سیاســی و حیــات مشــرک سیاســی تــازەای خواهد 

بــود. ولــی در کــال تأســف، اکنــون اختالفــات و مســائل زیــادی میامنــان رخ داده  اســت و 

اوضــاع بەگونــەای تغییــر کــرده و افــکار عمومــی در مراکــز قــدرت بــه جهتــی ســوق داده 

شــده کــه ایــن ذهنیــت را بوجــود آورده کــه شــیعە شایســته و اصلــح کســی اســت کــه بــر 

ضــد حقــوق کردهــا باشــد. در ادامــه ســخنانم ایــن را بــه سیاســتمداران شــیعه یــادآوری 

کــردم کــه ســهم مــا از مشــارکت بــا دولــت عــراق 4500 روســتای ویــران شــده، 12000 

ــال 182000  ــن انف ــده و همچنی ــال  ش ــی انف ــده، 8000 بارزان ــود ش ــی مفق ــرد فیل ک

شــهروند دیگــر کــرد و هــزاران قربانــی مببــاران شــیمیایی اســت.
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مــا پــس از ســال 1991 بــه خاطــر عــراق و صلــح و گشــودن فصــل جدیــدی بــا عــراق، 

ــون  ــه خ ــه ب ــتانی را ک ــم و دس ــول منودی ــا را قب ــکاران بعثیه ــا جنایت ــره ب ــدار و مذاک دی

ملتــان آلــوده بــود  فرشدیــم. از میــان دریــای خــون ملتــان عبــور کردیــم و بــه خاطــر 

عــراق و بــه منظــور همزیســتی و صلــح، بــه بغــداد آمدیــم تــا صفحــەای نــو را بگشــاییم. 

بــا ایــن همــه، بعثیهــا ایــن حســن نیــت و کوتــاه آمــدن مــا را درک نکردنــد و همچنــان بــه 

چشــم متهــم و غیرخــودی بــه مــا نگریســتند. متأســفانه، اکنــون نیز پــس از ســال 2003، 

شــیعیان کــه روزگاری نــه چنــدان دور جــزء متحــدان کردهــا محســوب مــی شــدند، کار را 

بــه جایــی رســاندند کــه اقــدام بــه قطــع بودجــه و مایحتــاج زندگــی کردهــا کردنــد. امــا 

حقیقــت اینســت کــه هرگــز منــی بایســت آزاردادن و اقــدام بــه تحریــم ملــت کــرد بــرای 

متحــدان شــیعه مــا اولیــن انتخــاب و گزینــەای اینچنیــن راحــت و آســان مــی بــود. 

بــه رسان شــیعه گفتــم کــه مــا معتقدیــم کــه ملــت کــرد در هــر دو مرحلــه قبــل و بعــد از 

2003 در مــورد ســهم و مشــارکتش در قــدرت، حقوقــش پایــال شــده و چــارەای جــز این 

نداریــم کــه بــه دنبــال راەحــل تــازەای باشــیم و آینــده را بــر اســاس معیارهــای دیگــری 

پایەریــزی کنیــم. حــال کــه منــی توانیــم رشیــک یکدیگــر باشــیم، بیاییــد بــا تفاهــم و درک 

متقابــل، بــرادر و همســایه واقعــی همدیگــر باشــیم. از شــا خواســتاریم خواســتەهای 

مرشوع و دردها و مشــقتهای ما را درک کنید. در هان جلســه، بســیاری از شــخصیتهای 

شــیعه بــر ایــن نکتــه توافــق نظــر داشــتند کــه در گذشــته اشــتباهات بســیاری رخ داده 

اســت و بایســتی در پــی حــل آنهــا باشــیم. آنهــا بــر ایــن امــر هــم متفــق بودنــد کــه در 

هــر مســیر و گزینــه پیــش رو، نبایــد جنــگ و خونریــزی بیــن کردهــا و عــراق رخ دهــد. در 

پایــان جلســه تصمیــم بــر تشــکیل كمیتــه ویــژەای از طــرف بغــداد بــرای گفتگو و بررســی 

روابــط در آینــده گرفتــه شــد کــه آیــا بایــد رشیــك باقــی مبانیــم یــا بــه همســایه همدیگــر 

تبدیــل شــویم؟ و در هــر رشایطــی بایــد درک متقابــل وجــود داشــته باشــد.
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صدور حکم اجرای همەپرسی

ســفر بــه بغــداد و رســاندن پیــام اقلیــم کردســتان بــه نیروهــا و احــزاب سیاســی 

ــم  ــراق علیرغ ــت ع ــرد و دول ــاد نک ــود ایج ــت موج ــری در وضعی ــچ تغیی ــی، هی عراق

ــا  ــگ ب ــان جن ــی در زم ــای عراق ــمرگه و نیروه ــای پیش ــن نیروه ــی بی ــود هامهنگ وج

داعــش، بــه قطــع بودجــه اقلیــم ادامــه داد. مدتــی قبــل از ســفرم بــه بغــداد، هیأتــی از 

احــزاب شــیعی متشــکل از هــادی عامــری، خالــد عطیــه و صــادق ركابــی بــه دیــدار 

ــرای اوضــاع پیــش آمــده  ــی ب ــدار از آنهــا خواســتم کــه راەحل ــد. طــی آن دی مــن آمدن

بیابیــم و بــرای ایــن منظــور یــا بایــد مشــارکت حقیقــی بــه اجــرا دربیایــد، یــا اینکــه 

بــه طــور مســاملت آمیــز بــه بــرادر و همســایه یکدیگــر تبدیــل شــویم و یــا اینکــه بــر 

اســاس شــواهد و قرائــن موجــود، بایــد میامنــان جنــگ رخ بدهــد. در ایــن حیــن هــادی 

ــری  ــتی درگی ــت نبایس ــن اس ــن غیرممک ــه، ای ــه "نعوذبالل ــت ک ــواب گف ــری در ج عام

ــد ســخنانش آورد و  ــم را در تأیی ــەای از قــرآن کری ــن مــا روی دهــد." ســپس وی آی بی

ــٌح ِبِإْحســاٍن". 35 ي ــُروٍف أَْو تَْسِ گفــت: "فَِإْمســاٌك ِبَْع

35- رسآغاز آیه 229 سوره )بقره( قرآن کریم است که درباره موضوع جدایی بحث می کند.
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ــن و  ــای فیامبی ــض توافقنامەه ــن نق ــی، همچنی ــون اساس ــض قان ــی نق ــور کل ــه ط ب

ــای  ــادل در نهاده ــدان تع ــن، فق ــع قوانی ــامع در ترشی ــق و اج ــل تواف ــم زدن اص بره

دولتــی، قطــع بودجــه و اعــامل فشــار بــر کردســتان، مــا را بــه ایــن بــاور رســانید کــه ما ملت 

کردســتان، در کشــور عــراق بعــد از ســال 2003 رشیک نیســتیم و عراقیها منی تواننــد در آینده 

نیــز مــا را رشیــک خــود بداننــد، لــذا رضوری اســت کــه در جســتجوی راه حــل دیگــری باشــیم.

در همیــن چارچــوب، پیشــر در تاریــخ 3 ژوئیــه ســال 2014 از پارملــان کردســتان 

بازدیــدی بعمــل آوردم و طــی ســخرنانی کــه در آنجــا داشــتم در مــورد اوضــاع سیاســی عــراق و 

بحــران اخیــر صحبــت کــردم و بــه ایــن نکتــه اشــاره کــردم کــه كردســتان، بــە مــدت ده ســال 

تــاش كــرد تــا رونــد سياســی، دمكراســی و همزيســتی در عــراق بــه موفقیــت برســد، امــا 

نقــض مکــرر قانون اساســی، مشــی ديكتاتــوری و سیاســتهای تحمیلــی و بەحاشــيەراندن، 

بــه موانــع بزرگــی بــر رس راه موفقيــت تــاش هــای كردســتان در ایــن زمینــه تبدیــل شــده 

بودنــد و همــه اینهــا اوضــاع عــراق را بــه جایــی رســاند كــه اكنــون شــاهد آن هســتيم.

همچنیــن بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــردم کــه كردســتان بــه هيــچ وجــه مســبب وضعيــت 

فعلــی عــراق نيســت و كســانی كــه باعــث و بانــی ايــن اوضــاع هســتند بايــد مســئوليت 

آنــرا بپذیرنــد. اکنــون زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه کردســتان بــرای رسنوشــت خــود 

ــی  ــون اساس ــق را دارد. قان ــن ح ــراق ای ــی ع ــون اساس ــق قان ــرد و طب ــی بگی تصمیم

ــه کردســتان اجــازه مــی دهــد تــا رسنوشــت خــود را تعییــن کنــد، چراکــه در  عــراق ب

قانــون اساســی ترصیــح شــده اســت کــه پایبنــدی بــه ایــن قانــون اساســی، وحــدت 

عــراق را تضمیــن مــی کنــد. همچنیــن از پارملــان کردســتان درخواســت کــردم تــا بــدون 

فــوت وقــت، قانــون کمیســیون انتخابــات و همەپرســی در اقلیــم کردســتان را تصویــب 

ــات را تشــکیل دهــد و پارملــان  ــی کمیســیون انتخاب ــد و در ارسع وقــت شــورای عال کن

کردســتان اقدامــات و دســتورالعمل هــای الزم را جهــت اجــرای رفرانــدم تعییــن 

رسنوشــت مــردم کردســتان، تصویــب کنــد.
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پــس از آن تاریــخ نیــز، دولــت عــراق کــاکان بــه تخلفــات و عهدشــکنی هــا ادامــه 

ــش  ــا داع ــگ ب ــتان در جن ــم کردس ــردم، اقلی ــاره ک ــر اش ــه پیش ــور ک ــداد. هانط می

ــن  ــان صدهــا هــزار ت ــادی را متحمــل شــد و میزب خســارات انســانی و اقتصــادی زی

از آوارگان و پناهنــدگان بــود و ایــن در حالــی بــود کــه دولــت عــراق بــه قطــع بودجــه و 

قطــع منابــع امــرار معــاش شــهروندان اقلیــم ادامــه میــداد و بــه بهانەهــای مختلــف، 

از زیــر بــار حــل مشــکالت و رفــع اختالفــات شــانه خالــی میکــرد. جــای بســی تأســف 

ــه  ــیعی ب ــت ش ــود مرجعی ــە و رهنم ــاهد توصی ــم ش ــار ه ــرای یکب ــی ب ــه حت ــود ک ب

ــه امــری کامــالً  ــم کردســتان را ک ــا دســتور قطــع بودجــه اقلی ــم ت ــت عــراق نبودی دول

ــد.  ــود، ملغــی کن غیرقانونــی ب

ــتان و  ــم کردس ــت اقلی ــان حکوم ــی می ــل توافق ــازی موص ــات آزادس ــای عملی در اثن

ــمرگه  ــای پیش ــه نیروه ــس از اینک ــق آن پ ــر طب ــه ب ــت ک ــورت گرف ــراق ص ــت ع حکوم

خطــوط دفاعــی داعــش بەطــول 107 کیلومــر، را در هــم شکســته و تــرف کردنــد، 

بــه مواضــع پیشــین خــود ) قبــل از 2016/10/17 کــه روز آغــاز عملیــات آزادســازی 

ــجاعانه  ــمرگه ش ــای پیش ــب نیروه ــن ترتی ــد. بدی ــینی کنن ــب نش ــود( عق ــل ب موص

ــل  ــازی موص ــد آزادس ــد و کلی ــم کوبیدن ــش را دره ــی داع ــوط دفاع ــد و خط جنگیدن

ــه نیروهــای عراقــی تحویــل دادنــد. بــدون تردیــد نیروهــای پیشــمرگه کامــالً بــه  را ب

توافقنامــه حاصلــه پایبنــد بودنــد )نقشــه شــاره 5(، امــا نیروهــای حشــد و نیروهــای 

ــر  ــت وزی ــه نخس ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــن ق ــد. همچنی ــض کردن ــه را نق ــی توافقنام عراق

ــرای  ــار ب ــارد دین ــادل ده میلی ــی مع ــل، مبلغ ــازی موص ــات آزادس ــی عملی ــراق، ط ع

اســتحکامات نظامــی و تقویــت خطــوط جدیــد اســتقرار نیروهــای پیشــمرگه ارســال 

ــه ایــن قولــش عمــل نکــرد و هیــچ مبلغــی را ارســال نکــرد. ــد، امــا او هرگــز ب کن

عــالوه بــر ایــن، طبــق اطالعــات مــا نیروهــای عراقــی و حشــد، کــه توافــق مربــوط 

ــس  ــه پ ــد ک ــدد آن بودن ــد، درص ــرده بودن ــض ک ــل را نق ــازی موص ــات آزادس ــه عملی ب

از شکســت داعــش کــاکان در منطقــه مباننــد و خواســتار بازگشــت پیشــمرگەها  بــه 
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مرزهــای ســال 2003 بودنــد. در حالــی کــه مــرز 2003 مــرز متــاس بیــن پیشــمرگەها  و 

نیروهــای رژیــم بعــث بــود و بــه هیــچ وجــه یــک مــرز سیاســی و یــا اداری بــه شــار 

منیرفــت )نقشــه شــاره 6(.

  آنهــا )نیروهــای حشــد و عراقــی( همچنیــن قصــد داشــتند شــنگال و مناطــق دیگــر 

مــاده 140 را کــه پیشــمرگەها  ظــرف مــدت چهــار ســال بــا خــون خــود از آن محافظــت 

کــرده بودنــد، تــرف کننــد. عــاوه بــر ایــن، داعــش در تلعفــر36  هیــچ گونــه مقاومتــی نکــرد و 

ــازی  ــات آزادس ــا عملی ــن آنه ــرد و همچنی ــذار ک ــد واگ ــه حش ــهر را ب ــگ ش ــدون جن ب

ــد. ــق انداختن ــه تعوی ــه بهانەهــای مختلــف و واهــی ب حویجــه را ب

 مــا از ســوء نیــت و خطــرات تأخیــر عملیــات آزادســازی حویجــه37 تــا پــس از 

آزادســازی موصــل آگاه بودیــم. تأخیــر در آزادســازی آخریــن مخفیــگاه داعــش )حویجــه(  

نشــانه واضحــی بــود کــه پــس از آزادســازی و پاکســازی همــه مناطــق از داعــش، 

نیروهــای حشــد و عراقــی قصــد دارنــد بــه بهانــه آزادســازی حویجــه نیروهــای زیــادی را 

بــه نزدیکــی کرکــوک برســانند. اساســاً نقشــه خــارج کــردن کرکوک را از دســت پیشــمرگەها  

در رس مــی پروراندنــد. نقــض توافقنامــه عملیــات آزادســازی موصــل )از طــرف حکومــت 

عــراق( خــر از نیــات پشــت پــرده میــداد و عامتــی هشــدار دهنــده بــود.

 مــا کــه بــا حســن نیــت متــام بــه هاهنگــی و همــکاری بــا نیروهــای عراقــی بــرای 

آزادســازی موصــل اقــدام کردیــم، بــه هیــچ عنــوان فکــر منــی کردیــم آنهــا اینگونــه بــه 

مــا خیانــت کننــد و توافقنامــه را نقــض کننــد و بــه ایــن شــیوه رفتــار کننــد. انتظــار 

نداشــتیم بــرادران شــیعه کــه بــا کمــک و همــکاری مــا بــه قــدرت رســیده بودنــد، چنیــن 

مواضــع خصانــەای علیــه کردهــا اتخــاذ کننــد. ایــن در حالــی بــود کــه بعد از ســقوط 

رژیــم ســابق، آمریکاییهــا تنهــا بــا وجــود و پادرمیانــی مــا حــارض بــه پذیــرش برخــی 

ــای  ــه طرفه ــای خصان ــن رفتاره ــه ای ــم هم ــدند. علیرغ ــیعه ش ــتمداران ش از سیاس

36- واقع در غرب استان نینوا و در فاصله  هفتاد کیلومرتی شهر موصل و شصت کیلومرتی مرز سوریه و اکرث 

ساکنین این شهر ترکمن هستند.

37- چهل و هشت کیلومرت از جنوب غربی شهر کرکوک فاصله دارد و اکرثیت ساکنان آن عرب می باشند.
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شــیعی در حکومــت عــراق، مــا از جانــب خودمــان مطمــن بودیــم کــه مــردم کردســتان 

ــن  ــه بخشــی از ای ــەای نیســتند و ب ــر مســایل و گرایشــهای فرق ــچ وجــه درگی ــه هی ب

اختالفــات عمیــق موجــود در عــراق تبدیــل نخواهنــد شــد.

حقیقــت اینســت کــه کردســتان عنــارص اصلــی شــکل دهنــده کشــور را داراســت و 

حــق مســلم مــردم کردســتان اســت کــه خواســته حقیقــی خــود را رســاً و قانونــاً بیــان 

کنــد. قانــون اساســی عــراق کــه مبنــای وحــدت مؤلفەهــا و اقلیــت هــای عراقــی بــه 

شــار مــی رفــت، نقــض شــده  بــود. در مقدمــه قانــون اساســی نیــز بــه وضــوح بیــان 

ــن  ــراق را تضمی ــدت ع ــای وح ــی، بق ــون اساس ــن قان ــه ای ــدی ب ــه پایبن ــت ک شدەاس

مــی کنــد.

 طــی ســالهای گذشــته، دولــت عــراق 55 مــاده قانــون اساســی را نقــض کــرده بــود. 

اصــول مشــارکت در حاکمیــت و تعــادل در نهادهــای دولتــی، ارتــش، اقتصــاد و توافــق 

در قانونگــذاری بــه طــور کامــل نقــض شــده بــود. منطــق و سیاســت تحمیــل کــردن 

نظــر اکرثیــت، جایگزیــن آن اصولــی شــده بــود کــه عــراق جدیــد بــر اســاس آنهــا بنــا 

نهــاده شــده بــود. طبــق منطــق مذکــور، هیــچ عرصــەای بــرای کردهــا و ســایر اقلیــت هــا 

باقــی منانــده بــود و بطــور مســتمر و مــداوم توافــق هــا زیــر پــا گذاشــته شــده بودنــد. 

حکومتهــای متوالــی عــراق، طــی ســالیان متــادی ســعی کردنــد کــه در قانــون 

ــی  ــه جای ــد و رسانجــام کار ب ــم بکاهن ــی اقلی ــوق مال بودجــه ســالیانه کشــور، از حق

رســید کــه آن را بطــور کامــل قطــع کردنــد. بنابرایــن هیــچ انگیــزەای بــرای مــا باقــی 

منانــد تــا بتوانیــم بــا منطــق و ذهنیتــی کــه هیچگونــه اعتقــادی بــه رشاکــت نداشــت 

مــدارا کنیــم. در ایــن میــان ســؤال اساســی ایــن بــود: حــال کــه مجــال و حــق رشاکــت 

در ایــن کشــور بــه مــا داده منــی شــود، بــه چــه امیــدی در آن مبانیــم و بخشــی از آن 

ــوم  ــق مفه ــه تحق ــه ب ــدی ک ــر امی ــه خاط ــف ب ــل مختل ــم در مراح ــر ه ــیم؟ پیش باش

عــراق جدیــد داشــتیم و بــر اســاس وعدەهــای آمریــکا، از حقــوق خــود و اجحــاف و 

تخطیهــای حکومــت عــراق چشــم پوشــی کــرده  بودیــم.
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ــه  ــا احــزاب و نیروهــای سیاســی کردســتان ب همــه ایــن عوامــل منجــر شــد کــه ب

ایــن نتیجــه کلــی برســیم کــه یــا بایســتی در کشــور عــراق مشــارکت واقعــی داشــته 

ــه ایــن دور  ــا هامننــد صــد ســال گذشــته بــدون هیــچ دســتاوردی تنهــا ب باشــیم و ی

باطــل ادامــه دهیــم. حــال کــه بغــداد منــی توانــد مــا را بــه عنــوان رشیــک بپذیــرد، مــا 

بایــد مســیر دیگــری بــرای خــود انتخــاب کنیــم.

ــی از  ــود و برخ ــه ب ــم را گرفت ــان اقلی ــز گریب ــی نی ــی و داخل ــای سیاس ــران ه بح

ــیده  ــرا رس ــت آن ف ــا وق ــد. ام ــتە بودن ــتقالل پیوس ــا اس ــت ب ــه ضدی ــه جبه ــزاب ب اح

بــود کــه بــه رأی مــردم کردســتان رجــوع کنیــم و همــه بداننــد کــه خواســته واقعــی مــردم 

کردســتان چیســت. همچنیــن بــرای از میــان برداشــن متامــی بهانــه تراشــیها و حــرف و 

حدیثهایــی کــه رفرانــدم را امــری شــخصی دانســته یــا از آن بــه عنــوان خواســته یــک 

ــه باالتریــن مرجــع مرشوعیــت یعنــی  ــاد مــی شــد، الزم بــود کــه ب حــزب مشــخص ی

ــم. ــردم برگردی ــت و اراده م ــامن خواس ه

ــم،  ــت اقلی ــور ریاس ــا حض ــتی ب ــی نشس ــال 2017 ط ــن س ــنبه 7 ژوئ روز چهارش

احــزاب سیاســی اقلیــم کردســتان و مناینــدگان اقلیــت هــای مختلــف کردســتان، در یــک 

ــال  ــپتامرب س ــه روز 25 س ــن جلس ــدگان در ای ــت کنن ــی، رشک ــگ و تاریخ ــدام هامهن اق

2017 را بــه عنــوان تاریــخ برگــزاری رفرانــدم تعییــن کردنــد. در واقــع، تــا قبــل از ایــن 

ــود. مشــخص  ــدم چــه روزی خواهــد ب ــزاری رفران ــخ برگ ــود تاری جلســه، مشــخص نب

ــورت  ــا مش ــی و ب ــزاب سیاس ــنهاد اح ــاس پیش ــر اس ــدم ب ــزاری رفران ــدن روز برگ ش

کمیســیون عالــی انتخابــات و همەپرســی اقلیــم کردســتان صــورت گرفــت. بــا در نظــر 

گرفــن جوانــب مختلــف ایــن مســأله و اقدامــات و تدابیــر الزم بــرای انجــام فرآینــدی 

ــاز داشــت و  ــه زمــان کافــی نی ــات ب ــه وســعت همەپرســی، کمیســیون مســتقل انتخاب ب

ــد  ــی توانن ــه م ــد ک ــالم کردن ــتند اع ــت داش ــه رشک ــه در جلس ــیون ک ــدگان کمیس مناین

رفرانــدم را در روزهــای بیــن بیســت تــا ســی ام مــاه ســپتامرب انجــام دهنــد. بنابراین، در 

ایــن جلســه تصمیــم گرفتــه شــد کــه 25 ســپتامرب بــه عنــوان تاریــخ برگــزاری رفرانــدم 
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ــردد. شــایان  ــن گ ــم تعیی ــم کردســتان و مناطــق کردســتانی خــارج از ادارە اقلی در اقلی

ذکــر اســت کــه احــزاب سیاســی حــارض در ایــن جلســه، بــر لــزوم برگــزاری رفرانــدم در 

کرکــوک و ســایر مناطــق تحــت پوشــش مــاده 140 هــم تأکیــد و پافشــاری کردنــد.

ــور  ــه منظ ــدم، ب ــزاری رفران ــخ برگ ــردن تاری ــخص ک ــس از مش ــه و پ ــان جلس در ه

حصــول اجــاع ملــی، حــارضان توافــق کردنــد کــه پارملــان را دوبــاره فعــال کــرده )کــه 

ــه اختالفــات  ــان دادن ب ــه تعلیــق درآمــده بــود( و بــرای پای ــه دلیــل بحــران سیاســی ب ب

سیاســی داخلــی تــالش کنند و همزمــان، تالش بــرای بهبود معیشــت مــردم، کارمندان و ســایر 

اقشــار جامعــه، در رسلوحــه برنامــه هــای دولــت قــرار بگیــرد. در ایــن جلســه همچنیــن 

ــود و  ــکیل ش ــم تش ــس اقلی ــت رئی ــه ریاس ــی، ب ــی همەپرس ــورای عال ــه ش ــد ک ــرر ش مق

احــزاب سیاســی موظــف شــدند در مــدت پنــج روز مناینــدگان خــود را بــرای رشکــت در 

کمیتەهــای مختلــف رفرانــدم معرفــی کننــد.

احزابی که پیش نویس این جلســه را امضا کردند، 
عبارت بودند از:

حــزب دمکــرات کردســتان، اتحادیــه میهنــی کردســتان، اتحــاد اســالمی کردســتان، 

ــرات  ــیال دمک ــزب سوس ــتان، ح ــت کردس ــزب کمونیس ــتان، ح ــالمی کردس ــش اس جنب

ــتان،  ــتضعفان کردس ــران و مس ــزب کارگ ــتان، ح ــان کردس ــزب زحمتکش ــتان، ح کردس

حــزب اصــالح ترکمــن، لیســت ترکمــن هــای اربیــل، جبهــه ترکمــن عــراق، حــزب توســعه 

ــس  ــوری، مجل ــک آش ــش دموکراتی ــتان، جنب ــان کردس ــه در پارمل ــت ارامن ــن، لیس ترکم

خلــق کلــدان رسیــان آشــور. پــس از پایــان جلســه، طــی بیانیــەای مــردم کردســتان از 

ایــن تصمیــم تاریخــی مطلــع گشــتند کــه مــن آن بــه رشح زیــر اســت:
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ــتان و  ــان کردس ــی پارمل ــزاب سیاس ــدگان اح ــن 2017، مناین ــنبه 7 ژوئ روز چهارش

ــم،  ــر اقلی ــم کردســتان و نخســت وزی ــا حضــور معــاون رئیــس اقلی ــم، ب حکومــت اقلی

ــتان در  ــم کردس ــس اقلی ــا رئی ــات ب ــی انتخاب ــیون عال ــس کمیس ــب رئی ــس و نائ رئی

ــد. ــو کردن ــدار و گفتگ ــن، دی ــاح الدی ص

پارملــان کردســتان، مشــکات  انتخابــات  رفرانــدم،  ایــن جلســه، موضــوع  در 

ــل  ــه تفصی ــی ب ــن امللل ــەای و بی ــط منطق ــن رشای ــم و همچنی ــی اقلی ــی داخل سیاس

ــن نشســت نظــرات خــود را در  ــرار گرفــت و حــارضان در ای مــورد بحــث و بررســی ق

مــورد رضورت برگــزاری رفرانــدم و پرداخــن بــه مســائل داخلــی و رشایــط پیرامونــی 

ــد. ــرح کردن ــتان مط ــم کردس اقلی

طــی ایــن دیــدار، حــارضان در جلســه بــه اتفــاق آرا در مــورد مــوارد زیــر بــه توافــق 

رســیدند:

اول: تعییــن تاریــخ 25 ســپتامرب ســال 2017 بــه عنــوان تاریــخ برگــزاری رفرانــدم 

در اقلیــم کردســتان عــراق و مناطــق کردســتانی خــارج از اداره اقلیــم.

دوم: مبنظــور اطمینــان از اجــاع ملــی، احــزاب کــرد از روز پایــان جلســه تــا روز 

برگــزاری رفرانــدم، در جهــت فعــال ســازی پارملــان و رســیدگی بــه مشــکات سیاســی و 

حــل آنهــا اقــدام خواهنــد کــرد.

ــکات  ــه مش ــه ب ــهروندان و توج ــتی ش ــت معیش ــود وضعی ــر بهب ــد ب ــوم: تأکی س

اقتصــادی شــهروندان کردســتانی، کارمنــدان و اقشــار کــم درآمــد جامعــه.

ــت  ــه ریاس ــی ب ــی همەپرس ــورای عال ــکیل ش ــرای تش ــم ب ــاذ تصمی ــارم: اتخ چه

رئیــس اقلیــم کردســتان و همچنیــن مقــرر شــد کــه احــزاب سیاســی، مناینــدگان خــود 

ــا 12  ــر ت ــدم، حداک ــد از رفران ــل و بع ــای قب ــت در کمیتەه ــت و رشک ــرای عضوی را ب

ــد. ــن ســال 2017 معرفــی کنن ژوئ
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حزب دمکرات کردستان

اتحادیه میهنی کردستان

اتحاد اسالمی کردستان

جنبش اسالمی کردستان

حزب کمونیست کردستان

حزب سوسیال دموکرات کردستان

حزب زحمتکشان کردستان

حزب کارگران و زحمتکشــان کردستان

حزب کارگران و مســتضعفان کردستان

حزب اصالح ترکمنی کردستان

لیست ترکمن اربیل 

جبهه ترکمن عراق

حزب توسعه ترکمن

لیســت ارامنه در پارملان کردستان

جنبش دمکراتیک آشوری

مجلس خلق کلدانی رسیانی آشــوری

روز بعــد طــی حکــم اقلیمــی بــه شــاره 106 در تاریــخ 8 ژوئن ســال 2017 دســتور 

ــیون  ــردم و کمیس ــادر ک ــال 2017 ص ــپتامرب س ــخ 25 س ــدم را در تاری ــزاری رفران برگ

عالــی انتخابــات و همەپرســی اقلیــم را مأمــور اجــرای آن ســاختم.

ــق اداری  ــتان و مناط ــدم در کردس ــش رفران ــت پوش ــای تح ــم، مرزه ــن حک در ای

ــذ رأی  ــه اخ ــدرج در برگ ــؤال من ــود. س ــدە ب ــخص ش ــز مش ــم نی ــارج از اداره اقلی خ

رفرانــدم بــه رشح زیــر بــود: "آیــا مــی خواهیــد اقلیــم کردســتان و مناطــق کردنشــین 

توســط  آن  پاســخ  تبدیــل شــوند؟".  کشــور مســتقل  یــک  بــه  اقلیــم  از  خــارج 

شــهروندان بــا آری یــا خیــر داده مــی شــد. ایــن حکــم همچنیــن کمیســیون را موظــف 

ــز در  ــه حضــور شــهروندان کردســتانی خــارج از کشــور را نی ــا زمین ــود ت ســاخته ب
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ــه نهادهــای  ــود ک ــن در حکــم مذکــور آمــده ب ــدم فراهــم ســازد. همچنی ــد رفران فراین

دولتــی و حزبــی بــه هیــچ وجــه حــق دخالــت در امــور دســت انــدرکاران و ناظــران و 

ــد. ایــن حکــم اقلیمــی شــامل  ــد، ندارن ــد همەپرســی را اجــرا مــی کنن کســانی کــه رون

ــرای  ــی ب ــم اقلیم ــدور حک ــل ص ــه آن، دالی ــه در مقدم ــود ک ــاده ب ــیزده م ــه و س مقدم
ــود. 38 ــده ب ــح داده ش ــدم توضی ــام رفران انج

ــور 19  ــا حض ــن، ب ــاح الدی ــال 2017، در ص ــن س ــخ 10 ژوئ ــس از آن، در تاری پ

حــزب و جنــاح سیاســی خــارج از دولــت اقلیــم کردســتان و پارملــان، جلســه مشــرکی 

ــدم، حــارضان در جلســه  ــزاری رفران ــزوم برگ ــل ل ــح دالی ــب دادم و پــس از توضی ترتی

ــزاری  ــرای برگ ــازی ب ــد زمینەس ــا در رون ــود ت ــازه داده ش ــا اج ــه آنه ــه ب ــتند ک خواس

ــی و  ــی سیاس ــام توانای ــتفاده از مت ــر اس ــا ب ــند و آنه ــته باش ــارکت داش ــدم مش رفران

ــه  ــتان و هرچ ــردم کردس ــدم م ــه رفران ــق پروس ــه تحق ــت ب ــرای خدم ــود ب ــی خ مردم

بهــر برگزارکــردن آن تأکیــد کردنــد. احــزاب سیاســی رشکــت کننــده در ایــن نشســت 

ــد از: ــارت بودن عب

ــزب  ــتان، ح ــق کردس ــک خل ــش دمکراتی ــتان، جنب ــی کردس ــک مل ــه دمکراتی اتحادی

ملــی کردســتان، جنبــش صلــح طلبــان کردســتان، حــزب دمکراتیــک مرقــی کردســتان، 

ــاد  ــزب اتح ــن، ح ــت نهری ــک بی ــزب دمکراتی ــتان، ح ــک کردس ــش آزادی دمکراتی جنب

ــی  ــه مل ــوری، اتحادی ــی آش ــزب میهن ــدان، ح ــی کل ــس مل ــی، مجل ــک کلدان دمکراتی

ــتقل  ــش مس ــن، جنب ــک ترکم ــش دمکراتی ــدان، جنب ــک کل ــر دمکراتی ــن، من ــت نهری بی

ــتان،  ــن در کردس ــی ترکم ــن فرهنگ ــتان، انجم ــن کردس ــرات ترکم ــزب دمک ــن، ح ترکم

ــی ترکمــن. ــق ترکمــن، انجمــن لیــرال ترکمــن، حــزب رســتگاری مل حــزب خل

بــه منظــور ترسیــع اقدامــات عملــی الزم و ســازماندهی و تســهیل پوشــش خــری 

ــای  ــرای توصیەه ــی و اج ــی همەپرس ــورای عال ــی ش ــور اجرای ــانەها و ام ــرای رس ب

آن، در تاریــخ 11 مــاه ســپتامر ســال 2017 حکــم اقلیمــی شــاره 4 را امضــا کــردم 

38- برای اطاع بیشر مراجعه شود به سند شاره 1 - صفحه 227.
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ــه شــورای  ــم، دبیرخان ــن حک ــر اســاس ای ــود.39  ب ــاده ب ــاد آن شــامل شــش م ــه مف ک

عالــی همەپرســی تشــکیل شــد کــه وظیفــه آن ســازماندهی و مستندســازی جلســات 

شــورای عالــی همەپرســی، تهیــه دســتورالعمل جلســات و پیگیــری تصمیــات شــورا و 

ابــاغ نتایــج بــه اعضــای شــورای عالــی همەپرســی بــود. عــاوه بــر آن ســازماندهی 

ســفرهای هیــأت هــا بــرای گفتگــو و هاهنگــی بــا دولــت عــراق و کشــورهای همســایه و 

جامعــه جهانــی از وظایــف دبیرخانــه بــه شــار مــی رفــت.

ــژه تســهیات و  ــه وی ــه تشــکیل کمیت ــوط ب ــم، مرب ــن حک ــر از  بندهــای ای یکــی دیگ

هاهنگــی بــا رســانەها بــود. طبــق ایــن حکــم، کمیتــه مزبــور ســه وظیفــه اصلــی تهیــه 

برنامــه و فعالیتهــای رســانەهای داخلــی و عربــی و جهانــی، اطــاع رســانی و آشــناکردن 

شــهروندان کردســتان بــا رونــد برگــزاری رفرانــدم و همچنیــن ترغیــب و تشــویق 

ــر عهــده داشــت. ــدم را ب ــد رفران ــرای رشکــت در رون شــهروندان کردســتان ب

بنــد ســوم ایــن حکــم، مربــوط بــه انتصــاب ســخنگوی شــورای عالــی همەپرســی بــود و 

بدیــن منظــور دکــر فــؤاد حســین بــه عنــوان ســخنگوی شــورای عالــی رفرانــدم معرفــی 

ــوق  ــه حق ــوط ب ــناد مرب ــا و اس ــس ه ــش نوی ــه پی ــامل تهی ــم، ش ــارم حک ــد چه ــد. بن ش

اقلیتهــا در کشــور آینــده کردســتان بــود و بــرای ایــن منظــور کمیته ویــژەای تحــت نظارت 

ــه پیــش  ــه تهی ــد پنجــم ایــن حکــم، مربــوط ب ــم تشــکیل شــد.40  بن ــل ابراهی دکــر خلی

نویــس اعامیــه اصــول اساســی، در کشــور آینــده کردســتان بــود و دکــر کاوه محمــود 

مأمــور تهیــه پیــش نویــس مذکــور شــد.41  ششــمین بنــد حکــم، راجــع بــه تشــکیل و اعزام 

هیأتــی بــرای دیــدار و گفتگــو بــا نیروهــای سیاســی عربــی در کرکــوک بــود.

مطابــق تصمیــات گرفتەشــده در جلســه 8 ژوئیــه ســال 2017 ترکیــب شــورای 

عالــی همەپرســی و مناینــدگان احــزاب سیاســی بــه منظــور انجــام اقدامــات الزم 

جهــت تــدارکات، ســاختار و کارکــرد شــورا و کمیتەهــای فرعــی مشــخص شــدند.

39- برای اطاع بیشر مراجعه شود به سند شاره 2- صفحه 240.

40- برای اطاع بیشر مراجعه شود به ضمیمه سند سیاسی تضمین حقوق مؤلفەهای قومی و مذهبی در کردستان - صفحه 207.
41- برای اطاع بیشر مراجعه شود به ضمیمه  اعامیە مبانی اساسی کشور - صفحه 214.
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بــر طبــق مصوبــات ایــن جلســه ریاســت شــورای عالــی همەپرســی بــه بنــده محول 

شــده بــود و دیگــر اعضــای شــورای عالــی عبــارت بودنــد از: مــا بختیــار، دکــر روژ 

نــوری شــاویس، هوشــیار زیبــاری، ســعدی احمــد پیــره، دکــر فــؤاد حســین، دکــر 

ــیحی. در  ــای مس ــدگان اقلیته ــن و مناین ــای ترکم ــدگان اقلیته ــم، مناین ــل ابراهی خلی

ــرای  ــورت ب ــزوم مش ــی روز و ل ــوالت سیاس ــه تح ــه ب ــا توج ــات و ب ــی از جلس برخ

مــوارد ویــژه، کــورست رســول معــاون رئیــس اقلیــم، نچیــروان بارزانــی رئیــس حکومــت 

اقلیــم، مــرور بارزانــی مشــاور شــورای امنیــت اقلیــم، اعضــای دفــر سیاســی حــزب 

دمکــرات کردســتان، اتحادیــه میهنــی کردســتان، اتحادیــه اســامی، حــزب کمونیســت، 

حــزب سوســیال دمکــرات، حــزب زحمتکشــان و ســایر احــزاب نیــز در ایــن جلســات 

رشکــت مــی کردنــد.

ــرای  ــژەای ب ــه وی ــی، دبیرخان ــی همەپرس ــورای عال ــه ش ــد ک ــرر ش ــن مق همچنی

پیگیــری وظایــف روزمــره شــورا و هامهنگــی هــای مشــرک تأســیس کنــد. در جلســات 

دیگــر، حکــم انتخــاب ســخنگوی همەپرســی نیــز صــادر گردیــد. مقــر اصلــی دبیرخانــه 

شــورای عالــی همەپرســی در دفــر ریاســت اقلیــم در شــهر اربیــل بــود.

ــزاب  ــی و اح ــی همەپرس ــورای عال ــال 2017 ش ــه س ــه 8 ژوئی ــن در جلس همچنی

ــه  ــف مربوط ــام وظای ــرای انج ــی ب ــه فرع ــت کمیت ــه هف ــد ک ــق کردن ــی، تواف سیاس

تشــکیل شــود کــه عبــارت بودنــد از: کمیتــه حقوقــی و کمیســیون انتخابــات، کمیتــه 

ــانەها،  ــور رس ــی و ام ــه هامهنگ ــوا، کمیت ــت نین ــوک و دش ــای کرک ــت ه ــا اقلی ــو ب گفتگ

کمیتــه سیاســی و اقتصــادی بــرای جلــب حامیــت مردمــی در داخــل اقلیــم، کمیتــه 

ــن و  ــا، چی ــیه، بریتانی ــا، روس ــه اروپ ــده، اتحادی ــاالت متح ــا ای ــک ب ــط دیپلامتی رواب

ســایر کشــورها، کمیتــه روابــط دیپلامتیــک بــا دولتهــای عربــی و اســامی و ایــران و 

ــراق. ــی ع ــزاب سیاس ــت و اح ــا حکوم ــو ب ــه گفتگ ــن کمیت ــه و همچنی ترکی
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هفتم ژوئن 2017 

صالح الدین - دفتر ریاســت اقلیم کردســتان - تعیین تاریخ اجرای همەپرســی
اعضای شورای عالی همەپرسی.
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واکنش ها و فشارهای بین املللی

پــس از آنکــه اقلیــم کردســتان 25 ســپتامرب را بــه عنــوان تاریــخ برگــزاری رفرانــدم 

تعییــن کــرد، ســعی کردیــم پیــام مــردم کردســتان و دالیــل اتخــاذ ایــن تصمیــم را بــه 

ــی و  ــه جهان ــف، جامع ــورهای مختل ــفرای کش ــدگان و س ــی، مناین ــای عراق ــاح ه جن

ــال  ــت س ــوالی و آگوس ــن، ج ــای ژوئ ــم. در ماەه ــح دهی ــایه توضی ــورهای همس کش

ــورها و  ــولگریهای کش ــای کنس ــت و اعض ــفرا، رسپرس ــادی از س ــداد زی ــا تع 2017، ب

ــأت  ــت، هی ــاه آگوس ــط م ــتم. در اواس ــی داش ــای مفصل ــی دیداره ــان خارج میهامن

ــا  ــف ب ــای مختل ــت ه ــی نشس ــد و در ط ــفر کردن ــداد س ــه بغ ــم ب ــده اقلی ــرە کنن مذاک

نخســت وزیــر و احــزاب شــیعه و ســنی دربــاره دالیــل و انگیزەهایــی کــه مــردم 

ــد. ــو کردن ــرد، گفتگ ــب ک ــدم ترغی ــزاری رفران ــرای برگ ــم ب ــه تصمی ــتان را ب کردس

ــی  ــور عرب ــد کش ــا و چن ــه اروپ ــفر ب ــن س ــور چندی ــن منظ ــە همی ــخصاً ب ــن ش م

انجــام دادم و در تاریــخ 11 ژوئیــه ســال 2017 در پارملــان اروپــا هــم یــک ســخرنانی 
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بــه ایــن منظــور ایــراد کــردم. در ایــن ســخرنانی پــس از معرفــی هیــأت همــراه خــود 

در ابتــدا بــه ایــن نکتــه اشــاره کــردم کــه ایــن هیــأت حامــل پیــام مــردم کردســتان اســت. 

هیــأت همــراه متشــکل بــود از: هوشــیار زیبــاری )عضــو دفــر سیاســی حــزب دمکــرات 

کردســتان(، نجــم الدیــن کریــم )عضــو دفــر سیاســی اتحادیــه میهنــی کردســتان(، محمد 

هاودیانــی )عضــو رهــری اتحادیــه اســامی(، محمــد ســعدالدین )مناینــده ترکمــن هــا(، 

وحیــده یاقــو هرمز)مناینــده مســیحیان( و شــیخ شــامو )مناینــده ایــزدی هــا(. 

ــم نظــر  ــه از شــا اجــازه مــی خواه ــم ک ــا گفت ــدگان اروپ ــه مناین ســپس خطــاب ب

خــود را در مــورد دو موضــوع بــا شــا مطــرح کنیــم. موضــوع اول مربــوط بــه برگــزاری 

رفرانــدم مــی باشــد کــه دربــاره آن تصمیــم گرفتــه شــده  اســت و موضــوع دوم تروریســم 

ــی  ــی آن ط ــی و مذهب ــای قوم ــا و گروهه ــه اقلیته ــا هم ــتان ب ــردم کردس ــا م ــت. م اس

ــز  ــت و مراک ــم در حکوم ــا بتوانی ــم ت ــود را کردەای ــاش خ ــام ت ــته مت ــال گذش ــد س ص

قــدرت کشــور عــراق مشــارکت واقعــی داشــته باشــیم و از گذشــته دور تــا بــه امــروز، 

ــا  ــم ام ــا نهی ــدرال بن ــک و ف ــه عراقــی دمکراتی ــوده اســت ک ــن ب ــر ای متــام تاشــان ب

ــر نداشــت. ــن تاشــها نتیجــەای در ب متأســفانه ای

طــی ســخرنانی خــود، در مــورد تاریــخ زندگــی مشــرک مــردم کردســتان و کشــور 

عــراق صحبــت کــردم و از خواســت و آرمانهــای واقعــی کردهــا ســخن گفتــم و اظهــار 

داشــتم کــه: مــا مــی توانیــم روابــط خــود بــا بغــداد را بــه دو دوره تقســیم کنیــم، مرحلــه 

نخســت کــه از جنــگ جهانــی اول رشوع و تــا ســال 2003 ادامــه داشــته و مرحلــه دوم 

نیــز بعــد از ســال 2003 تــا هــم اکنــون. در دوره نخســت، ســنیها حاکــان کشــور عراق 

بودنــد و در مرحلــه دوم شــیعیان بــر عــراق حکومــت کردنــد. احتــاالً اغلــب جامعــه 

جهانــی اینگونــه تصــور مــی کنــد کــه در صــورت انجــام رفرانــدم امنیــت منطقــه بــه 

هــم میخــورد، امــا برعکــس بایــد گفــت کــه در صــورت عــدم برگــزاری رفرانــدم ایــن خطــر 

وجــود دارد کــه منطقــه بــا مشــکات بزرگــی مواجــه شــود و ثبــات و امنیــت از بیــن بــرود. 
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ــه  ــدم ک ــر ش ــه را متذک ــن نکت ــا ای ــه اروپ ــان اتحادی ــخرنانیم در پارمل ــه س در ادام

در قانــون اساســی عــراق کــه در ســال 2005 بــه رأی گذاشــته شــد و درصــد بســیار 

زیــادی از کردهــا در تدویــن آن مشــارکت داشــتند و بــه آن رأی دادنــد، ذکــر شــده اســت 

کــه وحــدت و متامیــت ارضــی عــراق در گــرو پایبنــدی بــه قانــون اساســی میباشــد. 

ــه  ــبت ب ــدی نس ــچ تعه ــراق هی ــت ع ــم حکوم ــا بگوی ــه ش ــم ب ــی خواه ــفانه، م متأس

اجــرای قانــون اساســی نداشــته اســت و خــود قانــون اساســی نیــز ایــن اجــازه را بــه 

مــا مــی دهــد کــه نســبت بــه برگــزاری رفرانــدم اقــدام کنیــم. مــا بــه فرهنــگ مــردم خــود کــه 

فرهنــگ همزیســتی مســاملت آمیــز و مــدارا و پذیــرش دیگــری اســت، افتخــار مــی کنیــم. 

ــدم  ــد و رفران ــار هــم زندگــی مــی کنن ــف در کن ــان و اقلیتهــای مختل در کردســتان ادی

هــم تصمیــم مــردم کردســتان و متــام اقلیتهــای آن اســت و در آینــده نیــز مــا متعهــد 

خواهیــم شــد کــه از حقــوق همــه اقلیتهــای ملــی و مذهبــی کردســتان حایــت کنیــم 

تــا از رشاکــت خــود راضــی باشــند. همچنیــن منــی خواهیــم فجایــع و بالیایــی را کــه 

نســل مــا و نســل قبــل از مــا شــاهد آن بودەانــد، بــه نســلهای آینده انتقــال بدهیم و دوســت 

داریــم فرزندامنــان در کشــور مســتقل و آزاد خــود تحصیــل کننــد و بــه رشــد و بالندگــی 

برســند. مــا نیــز ماننــد همــه مــردم جهــان از ایــن حــق برخورداریــم و منــی دانم چــرا همه 

ملتهــای دنیــا ســزاوار آزادی هســتند ولــی ملــت مــا بایــد از ایــن حــق طبیعــی خــود 

محــروم باشــد. مــا از دوســتان خــود درخواســت پشــتیبانی و مســاعدت داریــم و اگــر 

هــم آنهــا بــه هــر دلیلــی نتواننــد از مــا حایــت کننــد از آنهــا میخواهیــم کــه حداقــل 

ــا  ــان اروپ ــا پارمل ــا از ش ــون و همینج ــم اکن ــد و از ه ــری نکنن ــع گی ــا موض ــه م برعلی

دعــوت میکنــم تــا منایندگانتــان را بــرای رشکــت در رونــد برگــزاری رفرانــدم و نظــارت 

بــر صحــت اجــرای آن بــه اقلیــم کردســتان بفرســتید.  

طــی دو ســه مــاه نخســت پــس از اخــذ تصمیــم بــرای برگــزاری رفرانــدم، بیشــر کشــورها و 

جامعــه بیــن املللــی و حتــی بغــداد نیــز بــه ایــن موضــوع توجهــی منــی کردنــد  و حتــی در 
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بعضــی محافــل شــنیده مــی شــد کــه اقلیــم کردســتان در رونــد اجــرای رفرانــدم جــدی 

نیســت و فقــط از آن بــه عنــوان کارت فشــار علیــه بغــداد اســتفاده مــی کنــد. 

موضعگیــری اکــر کشــورها در ایــن بــاره ایــن بــود کــه آنهــا هیــچ مشــکلی بــا مــردم 

کردســتان در اســتفاده از حقــوق خــود ندارنــد، امــا بــا زمــان برگــزاری رفرانــدم مشــکل 

ــره  ــو و مذاک ــق گفتگ ــداد از طری ــا بغ ــکالت ب ــل مش ــورد ح ــا در م ــر آنه ــد. بیش دارن

صحبــت مــی کردنــد. در نهایــت، وقتــی کشــورها و نیروهــای منطقــەای و بیــن املللــی 

ــل  ــان حاص ــدم اطمین ــرای رفران ــتان در اج ــم کردس ــی اقلی ــری سیاس ــت ره از جدی

کردنــد، فشــارهای سیاســی و دیپلامســی بــی ســابقەای را بــا هــدف لغــو رفرانــدم و 

عــدم اجــرای آن بــر اقلیــم اعــامل کردنــد. البتــه، در مقابــل درخواســت بــرای تعویــق و 

یــا عــدم اجــرای آن هیچگونــه پیشــنهاد آلرناتیــو یــا جایگزینــی را هــم ارائــه نکردنــد 

تــا مــردم کردســتان در ازای آن از حــق مســلم خــود کــه برگــزاری رفرانــدم بــود، 

رصفنظــر کننــد. ایــن فشــارها در حالــی اعــامل مــی شــد کــه رفرانــدم از یــک مســأله 

سیاســی بــه یــک مســأله میهنــی و ملــی تبدیــل شــده بــود و در دســتان آحــاد مــردم 

ــدم،  ــد. چــرا کــه موضــوع رفران ــی بودن ــدگان اصل ــم گیرن ــود و آنهــا تصمی کردســتان ب

دیگــر یــک موضــوع و تصمیــم یــک حــزب سیاســی یــا شــخص خاصــی بەشــامر منــی رفت 

تــا بتــوان بــه راحتــی تصمیــم بــه عــدم اجــرا و یــا لغــو آن گرفــت.
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نشست سحیال

ــکا،  ــه آمری ــر خارج ــن، وزی ــه تیلرس ــی و نام ــهای تلفن ــحیال42  و متاس ــت س نشس

متــاس تلفنــی وزیــر خارجــه بریتانیــا و متــاس تلفنــی مکــرون، رئیــس جمهــور 

فرانســه، از جملــه مهمرتیــن رویدادهــای دیپلامتیــک ســپتامرب ســال 2017 در 

ــد. ــدم بودن ــزاری رفران ــوع برگ ــا موض ــاط ب ارتب

بــه منظــور رشکــت در کمپیــن هــای تبلیغاتــی و گرهامییهــای مردمــی بــرای حامیــت 

از رفرانــدم، بازدیــدی از اســتان دهــوک داشــتم. همزمــان هیــأت عالــی رتبــەای از ائتــالف 

ــور  ــن منظ ــد. بهمی ــردە بودن ــات ک ــای مالق ــز تقاض ــل نی ــازمان مل ــی و س ــن امللل بی

ــش در  ــا داع ــگ ب ــی جن ــرارگاه فرمانده ــپتامرب 2017، در ق ــنبه 14 س در روز پنجش

ــده  ــورک )مناین ــک گ ــرت م ــب از ب ــه مرک ــی ک ــا هیأت ــه، ب ــرب دجل ــع در غ ــحیال، واق س

ویــژه رئیــس جمهــور آمریــکا در ائتــالف جهانــی علیــه داعــش(، یــان کوبیــش )مناینــده 

ــکا در عــراق(  و فرانــک  ــل( و داگالس ســلیامن )ســفیر آمری ــژه دبیــرکل ســازمان مل وی

بیکــر )ســفیر بریتانیــا در عــراق( بــود، دیــدار کــردم. 

42- منطقەای مرزی در کناره غربی رود دجله و نزدیک مرز سوریه-پیشخابور.
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ــود. هــان  ــه و نزدیــک مــرز ســوریه ب محــل برگــزاری جلســه در ســاحل رود دجل

نقطــەای کــه ســال 2014 نیروهــای پیشــمرگه کردســتان حمــات خــود را علیــه 

ــرد  ــام ک ــور اع ــأت مذک ــت، هی ــی آن نشس ــد. در ط ــرده بودن ــاز ک ــا آغ ــش از آنج داع

کــه خواســت و متایــل مــردم کردســتان را بــرای اســتقال درک مــی کننــد، امــا ترجیــح 

ــه  ــو ب ــره و گفتگ ــیر مذاک ــر مس ــردد و اگ ــو بازگ ــیر گفتگ ــه مس ــتان ب ــد کردس ــی دهن م

ــر امــور خارجــه  ــه نامــەای از طــرف وزی نتیجــەای نرســید، آنهــا متعهــد میشــوند ک

ــکا  ــد آمری ــم کردســتان فرســتاده شــود و در آن تأیی ــه رهــری سیاســی اقلی ــکا ب آمری

دربــاره رضورت برگــزاری رفرانــدم درج شــده باشــد. در حقیقــت هــدف اصلــی هیــأت 

ــخ  ــود. در پاس ــدم ب ــن رفران ــق انداخ ــه تعوی ــنهاد ب ــن پیش ــه ای ــی از ارائ ــن امللل بی

پیشــنهاد هیــأت مذکــور بــه آنهــا گفتــم  کــه تصمیــم بــرای برگــزاری رفرانــدم، تصمیمــی 

یکجانبــه و فــردی نبــوده، بلکــه ایــن تصمیــم همــه احــزاب و گروههــای کــردی اســت 

ــه  ــن زمین ــم در ای ــی توان ــی من ــه تنهای ــن ب ــتەاند و م ــارکت داش ــدور آن مش ــه در ص ک

حکمــی صــادر کنــم. همچنیــن اعــام کــردم کــه مــا هرگــز راههــای گفتگــو بــا بغــداد را 

منــی بندیــم، امــا ایــن عراقیهــا هســتند کــه مــا را رشکای واقعــی خــود منــی داننــد و 

مــردم کردســتان را فقــط بــه چشــم تابــع و دنبالــەرو خــود مــی بیننــد و البتــه مــا نیــز 

بعــد از ایــن همــه آزار و فاکــت، تابــع بــودن را منــی پذیریــم. 

بــه هیــأت مهــان رصیحــاً ابــراز داشــتم کــه هــدف مــا ایــن اســت کــه بــا عــراق بــه 

طــور مســاملت آمیــز، تبدیــل بــه همســایگان خوبــی بــرای یکدیگــر شــویم و رفرانــدم هــم 

راهــی بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف مــی باشــد لــذا اگــر آمریــکا یــا جامعــه بیــن املللــی 

راهــی دیگــر بــرای تحقــق ایــن هــدف رساغ دارنــد، دیگــر نیــازی بــه برگــزاری رفرانــدم 

نیســت. امــا پیشــنهاد شــا عــاری از تعهــد و تضمیــن اســت، هــر وقــت گزینــه 

ــدم  ــه رفران ــم ب ــا ه ــازد، م ــرآورده س ــدم را ب ــدف رفران ــان ه ــه ه ــتید ک ــری داش دیگ

ــت. ــم داش ــازی نخواهی نی
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موضوعــی کــه طــی روزهــای قبــل و بعــد از رفرانــدم بحــث و جدلهــای زیــادی را 

در رســانەها و مراکــز سیاســی  بــه دنبــال داشــت، نامــه وزیــر امــور خارجــه آمریــکا 

خطــاب بــه مــن بــود. نامــه وزیــر خارجــه آمریــکا حــاوی چنــد ایــده و پیشــنهاد در 

ــود،  ــمی نب ــه رس ــک نام ــور ی ــه مذک ــع، نام ــود. در واق ــدم ب ــزاری رفران ــدم برگ ازای ع

بلکــه پیــش نویــس نامــەای بــود کــه توســط بــرت مــک گــورک، مناینــده ویــژه رئیــس 

ــا  ــه بعده ــخصی ک ــان ش ــش )ه ــه داع ــی علی ــن امللل ــاف بی ــکا در ائت ــور آمری جمه

پرزیدنــت ترامــپ در توئیتــی اعــام کــرد کــه وی را منــی شناســد( و داگاس ســلیان، 

ســفیر آمریــکا در عــراق و تعــدادی دیگــر تهیــه شــده بــود. همچنیــن مشــخص نبــود 

آیــا ایــن نامــه توســط وزیــر خارجــه تأییــد و امضــاء خواهــد شــد یــا خیــر. 

دیپلــات هــای آمریکایــی اینگونــه تلقــی مــی کردنــد کــه وزیرخارجــه آمریــکا پــس 

ــا  ــر م ــرد. از نظ ــد ک ــاء خواه ــه را امض ــدم، نام ــو رفران ــا لغ ــن ی ــق انداخ ــه تعوی از ب

نامــه از لحــاظ نــگارش و محتــوا مناســب بــود، امــا فاقــد ضانــت اجرایــی الزم بــرای 

اعتــاد و تکیــه کــردن بــر آن بــود و مــا منــی توانســتیم بــا اتــکا بــه یــک نامــه بــدون 

تضمیــن از ملــت خــود بخواهیــم کــه از حــق مســلم و طبیعــی خــود دســت بکشــند. 

ــا  ــرات ب ــوع مذاک ــول موض ــر ح ــن بیش ــه تیلرس ــود در نام ــنهادی موج ــه پیش گزین

ــه و  ــود. مــا تجرب ــز حایــت از ایــن مذاکــرات ب ــکا نی ــود و موضــع آمری ــت عــراق ب دول

ــان،  ــا در پای ــم ام ــا داری ــی ه ــا عراق ــق ب ــره و تواف ــورد مذاک ــی در م ــابقەای طوالن س

آنهــا بــه آســانی قولهــا و وعدەهایشــان را بــه دســت فراموشــی مــی ســپارند. بــا ایــن 

حــال، تصمیــم بــر ایــن گرفتــه شــد کــه نامــه پیشــنهادی تیلرســن و ســایر گزینەهــا 

توســط شــورای عالــی همەپرســی مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد. همــه ایــن فشــارها و 

پیشــنهادات تنهــا چنــد روز قبــل از برگــزاری رفرانــدم ارائــه شــدند و ایــن در حالــی 

بــود کــه رسنوشــت رفرانــدم از دســت اشــخاص و احــزاب سیاســی خــارج شــده بــود و 

در دســتان مــردم کردســتان قــرار گرفتــه بــود.
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ــی را  ــان تضمین ــه آنچن ــرای اینک ــد ب ــەای باش ــت زمین ــی توانس ــن م ــه تیلرس نام

بــرای مــردم کردســتان بــا خــود بهمــراه داشــته باشــد کــه مــردم کردســتان بــه دســت 

ــه  ــدم ب ــه رفران ــود ک ــده ب ــه آم ــمتی از نام ــوند. در قس ــی ش ــدم راض ــیدن از رفران کش

ــا  ــرات ب ــیدن مذاک ــه نرس ــه نتیج ــورت ب ــد، و درص ــق بیفت ــه تعوی ــال ب ــدت دو س م

عــراق، مــردم کردســتان میتواننــد رفرانــدم را برگــزار کننــد و آنــگاه آمریــکا بــه نتایــج 

آن احــرام مــی گــذارد. بنابرایــن، از دولــت آمریــکا خواســتم بــه جــای کلمــه احــرام 

در نامــه، کلمــه پشــتیبانی قــرار داده شــود، امــا آمریکایــی هــا از قبــول ایــن درخواســت 

ــه  ــن نام ــتیبانی را در ای ــه پش ــد کلم ــی توانن ــه من ــتند ک ــار داش ــد و اظه ــاز زدن رس ب

بگنجاننــد. مــن نیــز بــه نوبــه خــود در پاســخ بــه آنهــا گفتــم، اگــر شــا منــی توانیــد 

ــتان را  ــردم کردس ــم م ــه بتوانی ــد ک ــار داری ــه انتظ ــد، چگون ــر دهی ــه را تغیی ــک کلم ی

ــند؟ ــدم بکش ــت از رفران ــم دس ــد کنی متقاع

همــه ایــن فشــارها همزمــان بــود بــا تهدیدهــا و جنــگ روانــی و تبلیغاتــی متعصبانــه و 

ــرای  ــان ب ــی و تالشش ــی عراق ــای سیاس ــایه و نیروه ــورهای همس ــتانه کش نژادپرس

ــا  ــود کــه آی ــن ب ــی ای درهــم شکســن اراده مــردم کردســتان. در آن زمــان، ســؤال اصل

مــا ملتــی هســتیم دارای ارادەای مســتقل؟ یــا اینکــه دیگــران بایســتی رسنوشــت مــا 

ــر  ــود. اگ ــتان ب ــردم کردس ــق م ــی در ح ــم بزرگ ــن ظل ــک، ای ــدون ش ــد؟ ب ــن کنن را تعیی

معــادالت بیــن املللــی بــه مــردم کردســتان اجــازه تصمیــم گیــری در مــورد حــق تعییــن 

ــن  ــن در ای ــخن گف ــق س ــی ح ــه حت ــت ک ــا رواس ــد، آی ــی دهن ــود را من ــت خ رسنوش

ــه  ــه را ک ــتان آنچ ــردم کردس ــی م ــد حت ــازه ندهن ــد و اج ــلب  کنن ــا س ــز از م ــاره را نی ب

مــی خواهنــد بیــان کننــد؟ در روزهــای آخــر، کار را بــه جنــگ بــا اراده مــردم کردســتان و 

نادیــده گرفــن خواســت مــروع مــردم کردســتان کشــاندند. آن موقــع بــود کــه دیگــر 

ــزار  ــده برگ ــرر ش ــد مق ــدم را در موع ــده رفران ــه ش ــی ک ــر قیمت ــه ه ــم ب ــم گرفتی تصمی

ــه اراده ملــت مــا وارد شــود. ــم کــه کوچکریــن خدشــەای ب ــم، و اجــازه ندهی کنی
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ــک  ــت ی ــا باخ ــروزی ی ــه پی ــتان ب ــردم کردس ــته م ــرەزدن خواس ــر، گ ــرف دیگ از ط

شــخص در انتخابــات عــراق، توهیــن بــه ملــت کردســتان بــود. آمریکایــی هــا معتقــد 

بودنــد کــه برگــزاری رفرانــدم باعــث تضعیــف عبــادی خواهــد شــد و عــدم برگــزاری 

آن باعــث قدرمتنــد شــدن وی مــی شــود، چــرا کــه بــه زعــم آنــان در صــورت پیــروزی 

عبــادی در انتخابــات، وی از قــدرت و توانایــی الزم بــرای بیــرون رانــدن ایرانیــان از خــاک 

عــراق برخــوردار خواهــد بــود. یکــی دو روز مانــده بــه برگــزاری رفرانــدم، متــاس هــا 

و فشــارهای همــه جانبــه )آمریــکا و جناحهــای منطقــەای( بــرای لغــو برگــزاری 

رفرانــدم بــر مــا افزایــش یافــت. آنچــه کــه مــا را متعجــب مــی ســاخت، ایــن بــود کــه 

ــراق  ــه و ع ــران، ترکی ــا، ای ــکا، بریتانی ــود. آمری ــی ب ــا یک ــه آنه ــر هم ــت و نظ درخواس

ــد و در  ــا حقــوق مــروع مــردم کردســتان همصــدا شــده بودن ــه خصومــت ب در زمین

زمینــه اعــامل فشــارهای دیپلامتیــک و سیاســی باهــم متحــد شــده بودنــد. ســخنان 

ــد و در  ــینی بودن ــب نش ــتار عق ــا خواس ــه آنه ــود و هم ــم ب ــه ه ــبیه ب ــیار ش ــا بس آنه

کــامل تعجــب ایــن عقــب نشــینی فقــط و فقــط بــه قیمــت از دســت دادن حقــوق مــردم 

ــرف  ــدم من ــزاری رفران ــم برگ ــر از تصمی ــر، اگ ــرف دیگ ــد. از ط ــام میش ــتان مت کردس

مــی شــدیم، مخالفــان داخلــی و دشــمنان رفرانــدم حرفهــای دیگــری مــی زدنــد و ایــن 

تهمــت را بــه مــا میزدنــد کــه یــک فرصــت تاریخــی بــرای مــردم کردســتان مهیــا شــد 

امــا آنهــا ایــن فرصــت را از دســت دادنــد و عقــب نشــینی کردنــد.

دو روز قبــل از برگــزاری رفرانــدم، نیروهــای منطقــەای و بیــن املللــی تــاش 

ــال  ــن س ــل از 7 ژوئ ــع قب ــرد. در واق ــر نگی ــوک را در ب ــدم کرک ــد رفران ــە رون ــتند ک داش

2017 رویکــردی نــزد رهــری سیاســی کردســتان وجــود داشــت کــه متامیــل بــه عــدم 

برگــزاری رفرانــدم در کرکــوک و مناطــق تحــت پوشــش مــاده 140 بــود. بــه ایــن دلیــل 

ــت درازی  ــرای دس ــرد ب ــت ک ــان مل ــمنان و بدخواه ــه دش ــەای ب ــه بهان ــچ گون ــه، هی ک

ــورد  ــق م ــوک و مناط ــوع کرک ــه موض ــت ک ــر اس ــه به ــد ک ــد بودن ــود و معتق داده نش

مناقشــه بــرای گفتگــو و مذاکــره بــا حکومــت عــراق باقــی مبانــد. قــراردادن کرکــوک در 
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ضمــن طــرح برگــزاری رفرانــدم، زیــر فشــار هــا و خواســتەها و ارصارهــای حزبــی انجــام 

ــی  ــم زد؛ یعن ــر را رق ــانزده اکت ــوم ش ــع ش ــزب وقای ــن ح ــا همی ــه بعده ــت ک ــی یاف م

آنهایــی کــه کرکــوک را تســلیم کردنــد و ایــن افــراد هامنهایــی بودنــد کــه در تاریــخ 7 

ــد.  ــاری میکردن ــز پافش ــوک نی ــدم در کرک ــام رفران ــر رضورت انج ــال 2017 ب ــن س ژوئ
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بیست و دوم سپتامبر 2017 
اربیل - استادیوم ورزشی شهید فرانسوا هریری -   
گردهمایی مردمی شهروندان اربیل برای حمایت از همه پرسی.
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ملت رأی داد

طــی رونــدی طوالنــی مــدت قریــب بــه صــد ســال، مــردم کردســتان در کشــور عــراق 

ــم و بیدادگــری و آوارگــی و نســل کشــی زیــادی قــرار گرفتــه بودنــد. کردهــا  مــورد ظل

بــه رشط برخــورداری از ســهم و مشــارکت حقیقــی در حکمرانــی، در تأســیس کشــور 

عــراق رشکــت کردنــد، امــا متــام رویەهــا و تصمیــات دولــت هــای متوالــی عــراق در 

جهــت تثبیــت مرکزگرایــی، بــه حاشــیه رانــدن کردهــا و نادیــده گرفــن خواســتەهای 

ــی و  ــل کش ــاء، نس ــیر امح ــی مس ــات عراق ــن، مقام ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــا ب ــی آنه قانون

پاکســازی قومــی43 علیــه کردهــا را دنبــال کردنــد. پــس از ســال 2003، هرچنــد کردهــا 

ــی در بازســازی عراقــی دمکراتیــک و فــدرال داشــتند و  ــا حســن نیــت، مشــارکت فعال ب

قانــون اساســی هــم  ضامــن و حافــظ ایــن سیســتم جدیــد محســوب میشــد، امــا ایــن 

بــار نیــز تاششــان بــرای داشــن یــک حیــات عــادی و مســاملت آمیــز و دمکراتیــک 

بــا عــراق فرجامــی نداشــت.

ــا  ــه معمــواًل ب ــەای از لحــاظ قومــی اطــاق مــی شــود ک ــز جهــت یکدست ســازی منطق ــه کوششــی قهرآمی 43- ب

ــودی  ــا ناب ــوالً ب ــی، معم ــازی قوم ــرد. پاک س ــورت می گی ــتار ص ــاری و کش ــی اجب ــرت و جایگزین ــد، مهاج تبعی

ــت. ــراه اس ــدف هم ــوم مورده ــی ق ــر متدن ــر مظاه ــا و دیگ ــتان ها، خانه ه ــی، گورس ــار تاریخ ــی از آث ــش بزرگ بخ
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ــتان، در  ــم کردس ــاکنان اقلی ــهروندان و س ــه ش ــود ک ــیده ب ــرا رس ــان آن ف ــذا زم ل

فضایــی آزاد و طــی رونــدی صلــح آمیــز و دمکراتیــک، نظــر خــود را در مــورد مانــدن 

ــتان  ــردم کردس ــه از م ــود ک ــیده ب ــرا رس ــت آن ف ــد. وق ــان کنن ــراق بی ــدن در ع ــا منان ی

پرســیده شــود، کــه آیــا کشــوری مســتقل مــی خواهیــد یــا اینکــه میخواهیــد همچنــان 

بــه ایــن تجربــه شکســت خــورده صــد ســاله ادامــه دهیــد. از هفتــم ژوئــن ســال 2017، 

کــه حکــم انجــام همەپرســی صــادر شــد تــا بیســت و پنجــم ســپتامرب ســال 2017، 

اقلیــم کردســتان مشــغول زمینەســازی بــرای رونــد برگــزاری رفرانــدم بــود. زمــان آن 

فــرا رســیده بــود کــه در یــک روز تاریخــی پرشــکوه، عدالــت اجــرا شــود و شــهروندان 

کردســتان خواســته و ســخن خــود را بیــان کننــد و نــدای خــود را بــه گــوش جهانیــان 

برســانند. مرشوعیــت ایــن تصمیــم باالتــر از هــر نــوع مرشوعیــت دیگــری و باالتــر از 

رأی و نظــر هــر فــردی و هــر جنــاح و حزبــی بــود. ایــن تصمیــم، نــه جــرم  و نــه عملــی 

خــاف قانــون تلقــی میشــد و نــه نشــانه جنــگ افــروزی و اشــغالگری یــا تــرور بــود 

بلکــه تنهــا و تنهــا اعــال حــق قانونــی و طبیعــی شــهروندان کردســتان بــه روشــی 

مســاملت آمیــز بــود.
 

ــهروندان  ــال 2017، ش ــپتامرب س ــید و در 25 س ــرا رس ــزرگ ف ــام، آن روز ب رسانج

ــار در  ــن ب ــرای اولی ــم، ب ــارج از ادارە اقلی ــتانی خ ــق کردس ــتان و مناط ــم کردس اقلی

تاریــخ، در فضایــی آزاد و مســتقر و صلــح آمیــز و بــه دور از خشــونت، بــه پــای 

صنــدوق هــای رأی رفتنــد و رأی خــود را بــه صنــدوق انداختنــد. روز برگــزاری رفرانــدم  

بیشــر بــه یــک جشــن و کارنــاوال ملــی شــبیه بــود. جشــنی کــه در آن همه شــهروندان 

کردســتان اختافــات و تضادهایشــان را کنــار گذاشــتند و در رونــدی مــرشوع و 

ــتان و  ــهروندان کردس ــت و ش ــه مل ــدم، روز هم ــد. روز رفران ــت کردن ــی رشک ــی و تاریخ قانون

روز تــک تــک آحــاد مــردم بــود. در آن روز، هیــچ کــس بــه شــخص یــا حــزب خاصــی 

رأی نــداد، بلکــه همگــی بــه خودشــان و کشورشــان رأی دادنــد، بــه یکدیگــر، بــه نســل هــای 
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آینــده و بــه رسنوشــت خودشــان رأی دادنــد. ایــن در حقیقــت هــان خلــق روح 

ــن،  ــود. همچنی ــتان ب ــهروندان کردس ــان ش ــی می ــدت و یکصدای ــرک و وح ــی مش مل

درخواســت حقــوق و اعــال حــق و اراده بــود و مــن بــا متــام وجــود معتقــدم کــه در 

زندگــی سیاســی مــردم چیــزی باالتــر و مقدســر از اعــال حــق رأی مــردم و پیــروزی 

اراده مــردم وجــود نــدارد. بنابرایــن، مــی توانــم بگویــم کــه روز برگــزاری رفرانــدم یــک 

ــود. روز مقــدس ب

ــه و  ــورهای منطق ــراق، کش ــت ع ــاخنت دول ــع س ــدم مطل ــزاری رفران ــدف از برگ ه

جامعــه جهانــی از خواســت واقعــی مــردم کردســتان بــود. هیــچ کــس در نظــر نداشــت 

ــزاری  ــور از برگ ــه منظ ــد، بلک ــام کن ــتقل را اع ــور مس ــک کش ــدم ی ــد از رفران روز بع

ــوز  ــارات و مج ــد، اختی ــه بع ــم در مرحل ــی اقلی ــری سیاس ــه ره ــود ک ــن ب ــدم ای رفران

ــراق  ــت ع ــا دول ــه ب ــن زمین ــه در ای ــد ک ــته باش ــار داش ــردم را در اختی ــرف م الزم از ط

ــا  ــوع را ب ــن موض ــام ای ــفافیت مت ــت و ش ــه رصاح ــا ب ــود. م ــو ش ــره و گفتگ وارد مذاک

بغــداد، آمریــکا و ســایر کشــورها در میــان گذاشــته بودیــم و گفتــه بودیــم کــه هــدف 

از برگــزاری رفرانــدم ایــن اســت کــه بــه مــردم کردســتان فرصتــی داده شــود تــا نظــر و 

ــد. ــان کنن خواســت واقعــی خــود را بی

دو روز پــس از برگــزاری رفرانــدم، کمیســیون عالــی انتخابــات و همەپرســی اقلیــم، نتایج 

اولیــه رفرانــدم را اعــام کــرد کــه حاکــی از ایــن بــود کــه 92.73٪ از رأی دهنــدگان بــه ایــن 

رفرانــدم رأی "آری" داده بودنــد. در حقیقــت ایــن نشــان دهنــده پیــروزی اراده مــردم بــرای 

ــتند  ــی خواس ــتان من ــردم کردس ــاق م ــه اتف ــب ب ــت قری ــود. اکرثی ــتقال ب ــه اس ــیدن ب رس

تجــارب شکســت خــورده و رنــج و بایــا و ظلــم ســابق بیــش از ایــن ادامــه یابــد، بلکــه آنهــا 

خواهــان کشــور مســتقل خــود بودنــد. ایــن پیــروزی بــزرگ نتیجــه واقعــی رونــد رفرانــدم 

بــود و در حقیقــت بــر خــاف نظــر و ادعــای دشــمنان ملــت کــرد، تنهــا زمانی میتوانســتند 

بگوینــد کــه رفرانــدم شکســت خــورده اســت کــه  رأی "خیــر" اکرثیــت را بدســت مــی آورد. 

102



ــتاورد  ــروزی و دس ــز پی ــم نی ــارج از اداره اقلی ــق خ ــوک و مناط ــرای کرک ــدم ب رفران

بزرگــی بــه شــار مــی آمــد. اهمیــت برگــزاری و موفقیــت رفرانــدم در ایــن مناطــق بــه 

ایــن دلیــل بــود کــه علیرغــم چندیــن دهــه تعریــب، ارعــاب و رسکــوب و نقــض مکــرر 

ــیحیان  ــا و مس ــا، ترکمنه ــا، عربه ــال 2005، کرده ــوب س ــی مص ــون اساس ــواد قان م

ســاکن ایــن مناطــق نــدای مــروع و راســتین خــود را بــه گــوش جهانیــان رســاندند و بــه 

همــه دنیــا اعــام کردنــد کــه مــی خواهنــد در کشــور مســتقل کردســتان زندگــی کننــد. 

ــز بــرای  در روز رفرانــدم، خواســت واقعــی اقلیتهــا و مؤلفەهــای قومــی و مذهبــی نی

همــگان منایــان شــد کــه آنهــا نیــز خواســتار زندگــی در کشــوری معتقــد بــه همزیســتی 

مذهبــی و قومــی هســتند کــه شوونیســم و فرقەگرایــی در آن جایــی نداشــته باشــد.
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واکنشهای دولت عراق

ــای  ــش ه ــاهد واکن ــتان، ش ــت کردس ــه مل ــح طلبان ــام صل ــخ پی ــفانه در پاس متأس

نابجایــی از طــرف نخســت وزیــر و مقامــات دولــت مرکــزی عراقــی بودیــم کــه ردپــای 

ــت واقعــی  ــن واکنشــها ماهی ــود. ای ــکار در آن کامــاً مشــهود ب شوونیســم و مشــی ان

آنــان را آشــکار ســاخت کــه اساســاً بــا حقــوق ملــت کردســتان ضدیــت داشــتند و تنهــا 

ــل را میشــناختند.   ــد و تحمی ــان زور و تهدی زب

دو روز پــس از رفرانــدم، پارملــان عــراق در طــی نشســتی بــدون حضــور مناینــدگان 

کردســتان، ســیزده حکــم غیرقانونــی و مخالــف قانــون اساســی را بــر علیــه اقلیــم و 

ــن احــکام دســت  ــه منظــور مجــازات دســتەجمعی مــردم کردســتان صــادر کــرد. ای ب

ــاره کردســتان  ــد و متســخر درب ــا لحــن تهدی ــا هــر روز ب ــاز میگذاشــت ت ــادی را ب عب

ــروی  ــه از نی ــاخت ک ــم میس ــش فراه ــه را برای ــن زمین ــن، ای ــد و همچنی ــخن بگوی س

نظامــی بــر ضــد اقلیــم و مناطــق کردســتانی خــارج از اداره اقلیــم اســتفاده کنــد. در 

یکــی از احــکام پارملــان آمــده بــود کــه فرمانــده نیروهــای مســلح مکلــف بــه اســتقرار 
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ــت دادن  ــن در حقیق ــت. ای ــوک اس ــه و کرک ــورد مناقش ــق م ــی در مناط ــروی نظام نی

چــراغ ســبزی بــه عبــادی بــرای جنــگ و اســتفاده از نیروهــای مســلح بــرای حــل و فصــل 

ــی  ــون اساس ــش قان ــض فاح ــدام، نق ــن اق ــه ای ــود. در حالیک ــی ب ــات سیاس اختالف

ــع و قمــع مــردم  ــه منظــور قل ــود کــه اســتفاده از نیروهــای مســلح  ب دامئــی عــراق ب

را ممنــوع کــرده اســت. در دســتور دیگــری کــه پارملــان عــراق پــس از رفرانــدم صــادر 

ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــد و پارمل ــته ش ــا گذاش ــر پ ــوح زی ــوا بوض ــک ق ــل تفکی ــرد، اص ک

اختیــارات قــوه قضائیــه، برگــزاری رفرانــدم را جــرم تلقــی مینمــود. هــان روز و 

ــن  ــتورالعمل بس ــری دس ــم دیگ ــی حک ــن در ط ــان همچنی ــت، پارمل ــان نشس در ه

مرزهــا و تحریــم و جلوگیــری از دسرتســی مــردم کردســتان بــه مــواد غذائــی و دارو و 

ــرد.44 ــادر ک ــتان را ص ــردم کردس ــی م ــاج زندگ مایحت

ایــن نخســتین بــار بــود کــه پارملــان عــراق بتوانــد طــی یــک جلســه، ایــن تعــداد 

ــور  ــدون حض ــاع و ب ــل اج ــن اص ــر گرف ــدون در نظ ــه ب ــد، البت ــادر کن ــم را ص حک

مناینــدگان کــرد در پارملــان. از آنجــا کــه متــام ایــن تصمیــات بــر علیــه مــردم 

کردســتان بــود و بــا انگیــزه انتقامجویــی و تحــت تأثیــر روحیــه و مشــی شوونیســتی 

گرفتــه شــده بودنــد، بســیار رسیــع و بــه اتفــاق آرا توســط حــارضان در جلســه 

پارملــان مــورد تصویــب قــرار گرفــت. پیشــرت هــم، در تاریــخ 12 ســپتامرب ســال 2017 و 

بــدون در نظــر گرفــن اصــل اجــاع، پارملــان عــراق مجموعــەای از لوایــح را کــه بــا 

ــود. ــانده ب ــب رس ــه تصوی ــد، ب ــده بودن ــن ش ــدم تدوی ــا رفران ــت ب ــدف ضدی ه

در حقیقــت، پــس از دەهــا ســال، ذهنیــت و مشــی شوونیســتی در بغــداد تغییــری 

نیافتــه بــود. بــه خوبــی بــر ایــن امــر واقــف بــودم کــه در بغــداد فقــط چهرەهــا عــوض 

ــارکت و  ــه مش ــادی ب ــچ اعتق ــداد، هی ــرا در بغ ــتی اقتدارگ ــت شوونیس ــوند و ذهنی میش

44- برای اطالع بیشــرت مراجعه شــود به ضمیمه رفراندم اقلیم کردســتان از منظر قانون اساســی و ابعاد حقوقی آن - 

صفحه 128 .
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نــدای حــق طلبــی و عدالــت نــدارد. ایــن مصوبــات و احــکام و تصمیــات پارملــان عــراق و 

طرزرفتــار ظاملانــه و خــاف قانــون اساســی نخســت وزیــر وقــت عــراق، ثابــت کــرد 

کــه عــدم اعتــاد مــا بــه وعدەهــا و ضانــت هــای توخالــی آمریــکا و دولــت عــراق قبــل 

ــای  ــکنی ه ــرض و حدش ــت. تع ــوده اس ــا ب ــح و بج ــاً صحی ــدم، کام ــزاری رفران از برگ

عبــادی بــه جایــی رســید کــه فرودگاەهــای اقلیــم را بــر روی پروازهــای هوایــی بســت و در 

ســخرنانیهای خــود )هاننــد دوره بعثیهــا( از اصطــاح شــال عــراق بــه جــای اســم 

قانونــی اقلیــم کردســتان اســتفاده میکــرد. وی همچنیــن الف ایــن را مــی زد کــه مثــاً دارد 

قانــون را در اقلیــم کردســتان اجــرا مــی کنــد در حالــی کــه قــادر بــه اجــرای قانــون 

حتــی در منطقــه ســبز بغــداد هــم نبــود!

متــام ایــن اقدامــات خــاف قانــون اساســی، بــه بهانــه برقــراری و اعــال حاکمیــت 

بــود. ایــن در حالــی بــود کــه همیــن اقدامــات، نقــض حاکمیــت ملــی عــراق بەشــار 

مــی رفــت، بــه ویــژه هنگامــی کــه تهدید بــه اســتفاده از نیــروی نظامــی وجــود داشــت و البته 

ــه،  ــا کمــک نیروهــای بیگان ــت عــراق ب ــا همدســتی کشــورهای همســایه. دول آن هــم ب

مــردم کردســتان را در معــرض تهدیــد و تحــت محــارصه ناعادالنــەای قــرار داد.

ــخ درس  ــی از تاری ــات عراق ــه مقام ــان داد ک ــراق نش ــت ع ــهای رشم آور دول واکنش

عــرت نگرفتەانــد و هیچوقــت نیــت روبروشــدن بــا مشــکات و حــل آنهــا را نداشــتەاند. 

ــوق مــردم  ــا حق ــر خصومــت ب ــه در آن همگــی ب ــد ک ــه وجــود آورده بودن ــی را ب فضای

ــی،  ــذاری، قضای ــای قانونگ ــه نهاده ــد و کلی ــده بودن ــدا ش ــق و همص ــتان متف کردس

امنیتــی و اقتصــادی کشــور را در خدمــت ایــن خصومــت قــرار داده بودنــد. طــی صــد 

ــروی  ــلحه و نی ــتفاده از زور و اس ــراق اس ــی ع ــی در پ ــای پ ــم ه ــته، رژی ــال گذش س

نظامــی را بــرای درهــم شکســن اراده ملــت کردســتان امتحــان کــرده بودنــد و پــس از آن 

همگیشــان دچــار شکســت و فروپاشــی شــدند. موضــع مــا در برابــر ایــن واکنــش هــا، 

ــود و از  ــا بکارگیــری نیــروی نظامــی و اســلحه ب ــد و ی ــان تهدی رد و عــدم پذیــرش زب

106



نظــر اقلیــم کردســتان، متــام ایــن تصمیــامت غیرقانونــی و خصامنــه، مغایــر قانــون 

اساســی و اصــول حاکمیــت و همزیســتی و صلــح تلقــی مــی شــدند. آری، پاســخ آنهــا 

ــز مــردم کردســتان، شوونیســم و بکارگیــری زور و نیــروی نظامــی و  ــام صلــح آمی ــه پی ب

اســلحه بــود و ایــن موضوعــی بــود کــه از زمــان تأســیس دولــت عــراق همیشــه وجــود 

داشــته اســت و در کلیــه دیدارهــای دیپلامتیــک و مالقاتها و نشســتها و ســخرنانیهایی 

کــه طــی ســالهای قبــل از رفرانــدم داشــتەام، بــه آن اشــاره کــرده بــودم.

ــه  ــه علی ــز و خصامن ــونت آمی ــات خش ــن اقدام ــدەای از ای ــش عم ــفانه بخ متأس

اقلیــم، توســط شــیعیانی صــورت گرفــت کــه پیشــر بــا مــا در یــک ســنگر بودنــد و بــا 

کمــک کردهــا، بــه بغــداد رفتنــد و قــدرت را در دســت گرفتنــد. پــس از ســال 2003، 

احــزاب شــیعی، مشــتاق و خواهــان آن بودنــد کــه عــراق بــه کشــوری فــدرال تبدیــل 

شــود تــا بتواننــد جایــی در عــراق داشــته باشــند. در آن هنــگام ســنی هــا مخالــف 

سیســتم فدرالــی بودنــد و خواهــان دولتــی مرکزگــرا هامننــد دورەهــای پیشــین 

بودنــد. ولــی از هــامن هنگامیکــه احــزاب شــیعی قــدرت را بــه چنــگ آوردنــد، هــامن 

ــاوت  ــن تف ــا ای ــد. ب ــامل میش ــته اع ــه در گذش ــد ک ــال کردن ــی را دنب ــت غلط سیاس

ــال را در رس مــی  ــود و ایــن خی ــه آن اضافــه شــده ب ــار فرقەگرایــی هــم ب ــن ب کــه ای

پروراندنــد کــه پــس از امتــام جنــگ بــا داعــش، کنــرل کل منطقــه را در دســت 

ــت  ــی و ماهی ــون اساس ــراق، قان ــت ع ــن حاکمی ــر گرف ــدون در نظ ــا ب ــد. آنه بگیرن

جدیــد کشــور عــراق، بــه بخشــی از یــک برنامــه و اســراتژی کلــی فرامــرزی و 

ــدند.  ــل ش ــەای تبدی ــەای منطق فرق

قطــع بودجــه و تحریــم كردســتان در زمــان جنــگ بــا داعــش، مجــازات مــردم 

كردســتان و اقدامــات خــالف قانــون اساســی کــه پــس از برگــزاری رفرانــدم شــاهد آن 

بودیــم، همــه و همــه در راســتای خدمــت بــه اســراتژی مذکــور بــود. مــا مدتهــا بــود 

ــن  ــان یاف ــس از پای ــه پ ــتیم ک ــی دانس ــم و م ــایس آگاه بودی ــی و دس ــن تبان ــه از ای ک
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ــم  ــردم اقلی ــراردادن م ــا ق ــرای در تنگن ــان ب ــرح و نقشەش ــا ط ــش، آنه ــا داع ــگ ب جن

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــتان را عمل ــه کردس ــه ب ــتان و حمل کردس

پــس از برگــزاری رفرانــدم، درخواســت دولــت عــراق، لغــو نتایــج رفرانــدم بــود و ایــن 

درخواســت بیشــر بــه منظــور افزایــش فشــار و پیچیدەتــر کــردن رشایــط بــود، زیــرا 

آنهــا بــه خوبــی مــی دانســتند کــه هیــچ شــخص، حــزب و یــا نهــادی، قــدرت و صالحیــت 

الزم بــرای لغــو نتایــج رفرانــدم را نــدارد. چگونــه مــی تــوان رأی ســه ملیــون شــهروند 

را الغــاء کــرد؟ 

ــدم  ــمنان رفران ــان و دش ــط مخالف ــه توس ــه ک ــالف آنچ ــر خ ــدم، ب ــزاری رفران برگ

توصیــف مــی شــد، اقدامــی غیرقانونــی نبــود، بلکــه بیانگــر متایــل و خواســت و نظــر 

مــردم کردســتان در مــورد موضوعــی بــود کــه بــه رسنوشــت آنهــا گــره خــورده بــود. 

چــرا کــه ابــراز نظــر و عقیــده مــردم در مــورد موضوعــی بــه ایــن مهمــی حــق مســلم و 

ــی هــر انســانی در متــام جهــان اســت. از طــرف دیگــر، مــردم کردســتان فقــط  قانون

رأی دادنــد و اقلیــم کردســتان در فــردای برگــزاری رفرانــدم اعــالم اســتقالل نکــرده بــود 

ــه کردســتان  ــه زور و اســلحه ب ــدام ب ــا اق ــن شــکل و ب ــران بدی ــت عــراق و دیگ ــا دول ت

حملــەور شــوند. اقلیــم کردســتان هنــوز بخشــی از خــاک عــراق بــه شــار مــی رفــت و 

بــه کار بــردن نیــروی نظامــی عملــی خــالف قانــون اساســی و کامــالً غیرقانونــی بــود. 

ولــی بســبب تنهایــی و بــی پناهــی کردهــا و همچنیــن بــه دلیــل نادیــده گرفــن حقــوق 

ــای  ــت(، دولته ــده اس ــز آم ــد نی ــل متح ــاق مل ــه در میث ــا )ک ــت ه ــی مل ــلم و قانون مس

ــه  ــد ک ــداد دادن ــه بغ ــازه را ب ــن اج ــد و ای ــداری کردن ــراق جانب ــب از ع ــت طل مصلح

ــکار بگیــرد. ــه مــردم کردســتان ب بطــور غیرقانونــی، نیــروی نظامــی را علی
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شانزدهم اکترب

پــس از عملیــات آزادســازی موصــل از دســت داعــش و پیــش از آنکه مردم کردســتان 

ــکوک در  ــی و مش ــانەهای منف ــک رسی نش ــد، ی ــدم بگیرن ــزاری رفران ــه برگ ــم ب تصمی

حــرکات و تــدارکات دولــت عــراق مشــاهده میشــد. حرکاتــی کــه نشــان دهنــده ســوء 

ــد از  ــه بع ــتان در مرحل ــم کردس ــه و اقلی ــورد مناقش ــق م ــه مناط ــبت ب ــان نس ــت آن نی

جنــگ داعــش بــود. نقــض توافــق نامــه مربــوط بــه آزادســازی شــهر موصــل توســط 

عــراق، بــه تعویــق انداخــن عملیــات آزادســازی حویجــه، خــروج بــدون جنــگ داعــش 

ــر  ــرک تلعف ــت، و ت ــی رف ــار م ــه ش ــش ب ــرای داع ــدی ب ــز قدرمتن ــه مرک ــه ک از حویج

ــؤال  ــکوک و س ــواردی مش ــه م ــه و هم ــری، هم ــگ و درگی ــدون جن ــش ب ــرف داع از ط

برانگیــز بودنــد. همــه اینهــا نشــانگر ایــن بــود کــه یــک نــوع هاهنگــی میــان قدرتهــای 

ــرای  ــازی ب ــه و فضاس ــورد مناقش ــق م ــدد مناط ــرل مج ــور کن ــه منظ ــەای ب منطق

ــت  ــر و دش ــه تلعف ــد ب ــای حش ــود دارد. ورود نیروه ــتان وج ــر کردس ــار ب ــال فش اع
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ــوا، کــه خــاف توافقنامەهــا بــود و ادامــه قطــع بودجــه اقلیــم کردســتان توســط  نین

ــی  ــان نظام ــای فرماندەه ــتانه و تهدیده ــارات نژادپرس ــن اظه ــراق و همچنی ــت ع دول

ــت  ــتان در دس ــه کردس ــر علی ــری ب ــه دیگ ــراق برنام ــه ع ــود ک ــن ب ــانگر ای ــد، نش حش

اجــرا دارد. ایــن در حالــی بــود کــه طــی جنــگ بــا داعــش، اقلیــم کردســتان بیشــرین 

همــکاری و هامهنگــی را بــا دولــت عــراق بــه عمــل آورد. بــه وضــوح مشــخص بــود کــه 

ــر  ــی اگ ــد، حت ــرا میباش ــت اج ــتان در دس ــه کردس ــه ب ــرای حمل ــه ای ب ــرح دسیس ط

رفرانــدم نیــز برگــزار منــی شــد، ایــن توطئــه بــاز هــم اجــرا مــی شــد. امــا رفرانــدم تنهــا 

بهانــەای بــود بــرای انجــام رسیعــر ایــن طــرح کــه بــا همــکاری یــک نیــروی داخلــی 

کردســتان و دخالــت آشــکار قــدرت هــای منطقــەای و خارجــی صــورت پذیرفــت.

ــود  ــی از آن ب ــا حاک ــزارش ه ــی گ ــدم، برخ ــز رفران ــت آمی ــزاری موفقی ــس از برگ پ

ــد  ــه حش ــوک ب ــلیم کرک ــور تس ــه منظ ــتان ب ــی کردس ــه میهن ــی از اتحادی ــه جناح ک

ــال 2017،  ــر س ــت. در 12 اکت ــه اس ــی مخفیان ــد و معامات ــغول زدوبن ــعبی مش ش

آنهــا )بخشــی از اتحادیــه میهنــی کردســتان( بخشــی از نیروهــای خــود را بــه 

ــش و  ــا داع ــگ ب ــس از جن ــق پ ــا در آن مناط ــن نیروه ــود ای ــه وج ــاز ب ــدم نی ــه ع بهان

ــامن روز،  ــد. ه ــارج کردن ــوک خ ــوب کرک ــمرگه از جن ــا وزارت پیش ــی ب ــدون هامهنگ ب

ــوک  ــرب کرک ــوب و غ ــور جن ــرد از مح ــعی ک ــد س ــای حش ــی نیروه ــد نظام ــک واح ی

ــروی  ــوی پی ــد و جل ــه کردن ــا آن مقابل ــمرگه ب ــای پیش ــا نیروه ــد، ام ــروی کن پی

آنهــا را گرفــت. در 13 اکتــر ســال 2017 نیــز بــه دســتور یــک مقــام نظامــی وابســته 

ــراتژیک  ــتای اس ــتیبانی دوم، روس ــای پش ــتان، نیروه ــی کردس ــه میهن ــه اتحادی ب

ــن  ــد. بنابرای ــه کردن ــو را تخلی ــوک و خرمات ــن کرک ــل بی ــد فاص ــع در ح ــادات واق عب

ــد و  ــعبی درآم ــد ش ــای حش ــرل نیروه ــه کن ــو ب ــوک و خرمات ــن کرک ــی بی ــاده اصل ج

ــارصه  ــه مح ــد، ب ــو بودن ــوق و خورمات ــن داق ــه بی ــه در منطق ــم ک ــی ه ــمرگەها ی پیش

افتــاده و ارتباطشــان بــا مناطــق مذکــور قطــع شــد. در روزهــای 12 و 13 اکتــر تــا 
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ــوق،  ــان، داق ــبع نیس ــق س ــه مناط ــور، هم ــای آن مح ــداد جبهەه ــر، در امت 15 اکت

دوزخورماتــو و مریــم بَــگ طــی توافقنامــەای رسی بــه نیروهــای ایرانــی و نیروهــای 

ــدند. ــذار ش ــعبی  واگ ــد ش حش

ــی  ــهرک ییالق ــالل در ش ــام ج ــوم م ــزل مرح ــال 2017 در من ــر س در روز 15 اکت

دوکان، در جلســه مشــرکی متشــکل از دفاتــر سیاســی حــزب دموکــرات کردســتان و 

ــه  ــتان در اتحادی ــور، دوس ــه مذک ــردم. در جلس ــت ک ــتان رشک ــی کردس ــه میهن اتحادی

میهنــی پیشــنهادی را بــه هــدف ایجــاد هامهنگــی ســه جانبــه بــرای تشــکیل نیرویــی 

مشــرک متشــکل از نیروهــای پیشــمرگه، آمریکایــی و عراقــی و در قــرارگاه )K1( کرکوک 

ارائــه کردنــد تــا بــه گفتــه آنهــا کرکــوک از هــر گونــه نزاعــی دور نگــه داشــته شــود. در 

آن پیشــنهاد همچنیــن آمــده بــود کــه گارد ریاســت جمهــوری، عهــدەدار حفاظــت از 

شــهر کرکــوک خواهــد شــد. کامــالً مشــخص بــود کــه ایــن پیشــنهاد صحــت چندانــی 

ــی  ــای عراق ــا و نیروه ــمرگە  ه ــی، پیش ــای آمریکای ــن نیروه ــی بی ــرا هامهنگ ــدارد، زی ن

امــری عــادی بــود و قبــالً نیــز در جاهــای بســیاری مراکــز هامهنگــی بیــن ایــن نیروهــا 

وجــود داشــت. همچنیــن امــکان اینکــه اجــازه دهنــد تیــپ گارد رئیــس جمهــوری در 

کرکــوک مستقرشــود، تقریبــاً غیــر ممکــن بــود.

از هــامن ابتــدای جلســه مشــخص بــود کــه جــو حاکــم بــر جلســه خصوصــاً بــرای 

ــه میهنــی طبیعــی نیســت. در هــامن حیــن  ــده از طــرف اتحادی دوســتان رشکــت کنن

نچیــروان بارزانــی کــه در آن زمــان نخســت وزیــر اقلیــم کردســتان بــود، از آنهــا پرســید: 

آیــا شــام هیچگونــه توافقــی را بــا طرفهــای عراقــی انجــام دادەایــد؟ چــه آنهایــی کــه 

توافــق نامــه را امضــاء کــرده بودنــد، و چــه آنهایــی کــه از آن اطــالع نداشــتند، جــواب 

دادنــد کــه هیــچ اطالعــی از چنیــن توافقنامــەای ندارنــد. امــا بعــداً مشــخص شــد کــه 

تعــدادی از اعضــای اتحادیــه میهنــی بــدون اطــالع نهادهــا، شــورای عالــی سیاســی و 

رهــری کردســتان، توافقنامــەای را منعقــد کردەانــد. توافقنامــەای کــه حتــی تعــدادی 
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از خــود اعضــای دفــر سیاســی اتحادیــه میهنــی نیــز از آن اطالعــی نداشــتند و بــه 

موجــب آن کرکــوک بــه نیروهــای حشــد شــعبی، نیروهــای ایرانــی و عراقــی تحویــل 

داده شــد. در پایــان نشســت دوکان، تصمیــم بــر ایــن گرفتــه شــد کــه رئیــس جمهــور، 

ــه  ــت ب ــم و بغــداد، در ارسع وق ــان اقلی ــە منظــور هامهنگــی و گفتگــوی ســازنده می ب

ــه بغــداد بازگشــت امــا هیــچ کــس آمــاده گفتگــو و  بغــداد بازگــردد. رئیــس جمهــور ب

ــزب  ــرف دو ح ــرکی از ط ــه مش ــه دوکان، بیانی ــان جلس ــد. در پای ــا او نش ــت ب نشس

صــادر شــد کــه مــن آن بــه رشح زیــر اســت:

بیانیه جلسه دوکان

ــراحتگاه  ــرکی در دوکان و در اس ــه مش ــال 2017 جلس ــر  س ــخ 15  اکت در تاری

تابســتانی رئیــس جمهــور جــالل طالبانــی، بــا حضــور اعضــای هــر دو دفــر سیاســی 

)اتحادیــه میهنــی و حــزب دمکــرات کردســتان( برگــزار شــد کــه طــی آن اوضــاع عــراق، 

منطقــه و کردســتان مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و جلســه بــه نتایــج زیــر رســید:

ــه  ــف ب ــه مکل ــتان، ک ــی در کردس ــای سیاس ــردم و نیروه ــدت م ــر وح ــد ب 1- تأکی

ــتند.   ــان هس ــه از زم ــن بره ــرک در ای ــف مش ــرای وظای اج

2- جلســه، عــزم خــود را بــرای حــل همــه مشــکالت از طریــق گفتگــوی ســازنده و 

بــدون پیــش رشط، میــان اربیــل و بغــداد ابــراز داشــت.

3- احــزاب کردســتان در هــر زمــان آمــاده انجــام مذاکــرات ســازنده و بــدون پیــش 

رشط و بــر اســاس منافــع اربیــل و بغــداد و بــر طبــق اصــول قانــون اساســی هســتند.

ــی  ــزاب اصل ــه اح ــت ک ــا اس ــرف ه ــه ط ــع هم ــه نف ــه ب ــت ک ــد اس ــه معتق 4- جلس

ــن  ــد و همچنی ــت کنن ــداد رشک ــل و بغ ــرات اربی ــتان در مذاک ــراق و کردس ــی ع سیاس

ــند. ــا باش ــن گفتگوه ــر ای ــز ناظ ــی نی ــن امللل ــای بی ــا و طرفه ــاح ه جن
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5- در مــورد مشــکالت نظامــی و امنیتــی در مناطــق کردســتانی خــارج از اداره 

اقلیــم کردســتان یــا هــر منطقــه دیگــر، هرگونــه مداخلــه نظامــی یــا ارســال نیروهــا و 

ــل،  ــداد و اربی ــان بغ ــط می ــر رواب ــی اش ب ــرات منف ــر تأثی ــالوه ب ــدی ع ــوع تهدی ــر ن ه

ــل  ــان ح ــه هدفش ــی رود ک ــار م ــه ش ــه ب ــهای صادقان ــه تالش ــرای هم ــدی ب تهدی

ــتفاده از  ــتورالعمل اس ــن دس ــت، و همچنی ــز اس ــاملت آمی ــیوەای مس ــه ش ــکالت ب مش

نیروهــای مســلح عــراق بــرای حــل مســائل سیاســی داخلــی بطــور مســتقیم نقــض 

ــود. ــی ش ــی م ــی تلق ــون اساس ــح قان رصی

در پایــان، دو طــرف از نقــش پیشــمرگەها ی قهرمــان، کــه در نــرد بــا داعــش عنــوان 

نگهبانــان آزادی جهانــی را کســب کردنــد و اکنــون نیــز در خــط مقــدم تحقــق یافــن 

اهــداف و آرمانهایــان هســتند، تجلیــل و قدردانــی کردنــد.

ملــک  جلســه،  اثنــای  در  دوکان،  در   2017 ســال  اکتــر   15 نشســت  روز  در 

عبداللــه پادشــاه اردن طــی متــاس تلفنــی کــه بــا مــن داشــتند اظهــار داشــتند کــه 

میخواهنــد از مــن و عبــادی دعــوت كننــد کــه بــه اردن ســفر کنیــم تــا در طــی 

ــث و  ــه بح ــتان ب ــان کردس ــود می ــكالت موج ــورد مش ــادی در م ــن و عب ــفر م ــن س ای

گفتگــو بپردازیــم بــا ایــن امیــد کــه بــه درک و تفاهــم مشــرکی برســیم. ایــاد عــالوی هــم 

از ایــن دعــوت پادشــاه اردن بــرای میانجیگــری بــرای گفتگــو و مذاکــره مطلــع بــود. 

ــه ایشــان گفتــم که"مــن آمــادەام، امــا دولــت عــراق فرودگاەهــای اقلیــم  در پاســخ ب

کردســتان را بســتە اســت". ایشــان اظهــار داشــتند کــه یــک هواپیــای خصوصــی 

ــود،  ــه ب ــاه اردن گفت ــوت پادش ــه دع ــخ ب ــادی در پاس ــتاد. عب ــد فرس ــم خواهن برای

ــی در  ــه مســعود بارزان ــن اســت ک ــه رشطــی ممک ــا ب حضــور مــن در آن جلســه تنه

مقابــل دوربینهــای تلویزیــون، لغــو کامــل نتایــج رفرانــدم را اعــالم کنــد. ایــن پیــش رشط 

عبــادی بــرای نشســت و مذاکــره بســیار نابجــا بــود و خــودش هــم بــه خوبــی ایــن 

ــن  ــدارد و ای ــچ کســی صالحیــت لغــو رأی مليونهــا شــهروند را ن را مــی دانســت کــه هی
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درخواســت نابجــا تنهــا و تنهــا نشــان از غــرور و طــرز فکــر خودبرتربینانــه او 

ــداد.  می

مــدت هــا قبــل از رفرانــدم، مــن ایــن واقعیــت را مــی دانســتم کــه نیروهــای عراقــی 

ــه و  ــورد مناقش ــق م ــه مناط ــود، ب ــا ش ــان مهی ــب برایش ــه مناس ــط و زمین ــر رشای اگ

اقلیــم کردســتان حملــه خواهنــد کــرد و ایــن مســأله را چندیــن بــار بــا آمریکایــی هــا، 

ــک  ــه ی ــرای ارائ ــود ب ــدم راهــی ب ــان گذاشــتم. رفران ــرد در می ــی هــا و احــزاب ک اروپای

راەحــل مناســب و جلوگیــری از بــروز جنــگ و خونریــزی. امــا هامنطــور کــه شــاهد 

بودیــم، فــردای نشســت دوکان در 16 اکتــر ســال 2017 در هجــوم و تبانــی و توطئــه 

ــی و  ــه داخل ــک خیانتکاران ــهیالت و کم ــا تس ــەای و ب ــای منطق ــی قدرته ــته جمع دس

ــی،  ــک آمریکای ــالح و تان ــا س ــد ب ــای حش ــا، نیروه ــی ه ــامن آمریکای ــل چش در مقاب

بــا همــکاری تعــداد زیــادی از نیروهــای ســپاه پاســداران ایــران بــه فرماندهــی 

پاســداری بــه نــام اقبــال پــور بــه کرکــوک و مناطــق مــورد مناقشــه حملــه کردنــد. مــا 

هرگــز انتظــار نداشــتیم کــه بــا نظــارت آمریکایــی هــا و بــا ســالح هــای آمریکایــی بــه 

ــروی  ــک نی ــه ی ــتیم ک ــار نداش ــه انتظ ــور ک ــود، هامنط ــه ش ــمرگه حمل ــای پیش نیروه

داخلــی اینگونــه پــا بــر روی متــام معیارهــا و ثوابــت ملــی و میهنــی خــود گذاشــته و 

ــت  ــتان خیان ــم کردس ــی اقلی ــای قانون ــود و نهاده ــت خ ــه رأی و اراده مل ــن ب اینچنی

کنــد و بــه منظــور اشــغال شــدن رسزمیــن کردســتان بــا فرماندهــان حشــد و دشــمنان 

ــه  ــد )نقش ــق کن ــا تواف ــا آنه ــومی ب ــه ش ــان توطئ ــر رس چن ــد و ب ــی کن ــه یک ــت ب دس

ــامره 8(. ــامره 7 و ش ش

ــی و  ــمرگه وارد آورد و هامهنگ ــه پیش ــی ب ــه بزرگ ــت رضب ــن خیان ــی، ای ــاظ روان از لح

ارتباطــات نظامــی بیــن صفــوف پیشــمرگه در جبهەهــای نــرد قطــع شــد و در برخــی 

ــی  ــه خوب ــی ب ــد. همگ ــرده بودن ــینی ک ــب نش ــتور عق ــدون دس ــمرگەها ب ــق پیش مناط

ــر  ــی ب ــر مخرب ــه تأثی ــگ چ ــای جن ــت در جبهەه ــه خیان ــم ک ــه واقفی ــن نکت ــه ای ب
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ــش را در  ــطوره داع ــه اس ــمرگەهایی ک ــذارد. پیش ــان میگ ــی جنگجوی ــه رزمندگ روحی

هــم شکســتند مجبــور شــدند اشــک ناامیــدی بریزنــد، در آن زمــان متــام تالشــم ایــن 

بــود کــه ایــن خیانــت باعــث نشــود خــون زیــادی در درگیــری برخــورد بــا عراقــی هــا 

ــی شــوند. ــگ داخل ــا نیروهــای پیشــمرگه دچــار جن ــه شــود و ی ریخت

پــس از اینکــه در نوامــر 2015 پیشــمرگەها توانســتند شــنگال را از اشــغال 

ــان و  ــن ایزیدی ــکاف بی ــاد ش ــور ایج ــه منظ ــراق ب ــت ع ــد، حکوم ــارج کنن ــیها خ داعش

پراکنــده کــردن آنهــا در شــنگال نیــروی حشــد ایــزدی را تشــکیل داده بــود. در 

ــوم  ــه ش ــه و دسیس ــوج ظاملان ــرض م ــز در مع ــنگال نی ــه ش ــر، منطق ــانزدهم اکت ش

شــازدهم اکتــر قــرار گرفــت. در ایــن میــان، شــخصیت هــا و افــراد برجســته شــنگال 

از بیــم وقــوع درگیــری داخلــی میــان ایزیدیــان، خواســتار عقــب نشــینی پیشــمرگەها 

ــری  ــت و درگی ــل مصیب ــا تحم ــه ایزدیه ــه جامع ــد ک ــد بودن ــدند و معتق ــنگال ش از ش

دیگــری را نــدارد. در پاســخ بــه ایــن خواســت ایزدیهــا و مــروط بــر اینکــه شــنگال 

بــه مــردم شــنگال و ایزدیــان ســپرده شــود و همچنیــن بــه منظــور جلوگیــری از بــروز 

هرگونــه جنــگ و ریختــه شــدن خــون ایزدیــان، دســتور عقــب نشــینی پیشــمرگەها  را 

از آن منطقــه صــادر کــردم. امــا هنــوز منطقــه شــنگال بــه ایزیدیــان بازگردانــده نشــده 

اســت و کــاکان  بیگانــگان و اغیــار در آنجــا حاکمنــد و مــردم شــنگال نیــز بــه خانــه و 

ــتەاند. ــاز نگش ــود ب ــانه خ کاش

در اینجــا مــی خواهــم بــرای تاریــخ، بــه نقــش مخــرب و منفــی دو دیپلــات 

ــدور  ــس از ص ــن / 2017( و پ ــد از )7 / ژوئ ــم. بع ــاره کن ــی اش ــی و آمریکای بریتانیای

دســتور برگــزاری رفرانــدم فرانــک بیکــر )ســفیر بریتانیــا در عــراق(، کــه در ابتــدا نظــر 

ــکاری  ــی و هم ــورد هاهنگ ــت و در م ــدم داش ــوع رفران ــه موض ــبت ب ــاعدی نس مس

ــش  ــت نق ــرد، در نهای ــی ک ــت م ــده صحب ــل آین ــتان در مراح ــورش و کردس ــان کش می

بســیار مخربــی را علیــه اقلیــم کردســتان ایفــا کــرد و معلــوم شــد کــه از بســیاری از 
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فتنەهــا و توطئەهــای مخفــی علیــه کردســتان آگاه بــود و خــودش هــم در آنهــا دســت 

ــز  ــراق( نی ــده در ع ــاالت متح ــفیر ای ــلیامن )س ــورت داگالس س ــامن ص ــه ه ــت. ب داش

نقشــی بســیار منفــی در تشــویق دشــمنان کردســتان و همچنیــن ارســال گــزارش هــای 

ــل  ــرال پ ــت. ژن ــنگنت داش ــه واش ــتان ب ــاره کردس ــده درب ــراه کنن ــات گم ــط و اطالع غل

فانــک )فرمانــده عملیــات نظامــی ایــاالت متحــده در عــراق( کــه بــه تازگــی در عــراق 

رشوع بــەکار کــرده بــود، یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه نقشــی غیرســازنده و منفــی 

ــدم قانونــی مــردم کردســتان ایفــا کــرد. ــه رفران ــر علی ب

ــدم از  ــزاری رفران ــه برگ ــتند ک ــالم داش ــا اع ــه م ــا ب ــی ه ــه آمریکای ــت ک ــت اس درس

نظــر آنــان بهرتیــن گزینــه موجــود نیســت و معتقــد بودنــد کــه ترجیــح میدهنــد کــه 

رفرانــدم برگــزار نشــود، امــا در عیــن حــال هرگــز ایــن را نیــز بــه مــا نگفتنــد کــه بــرای 

جنگیــدن بــا پیشــمرگەها اســلحه و تانــک آبرامــز را در اختیــار نیروهــای حشــد قــرار 

خواهنــد داد. ایــن در حالــی بــود کــه ســالح هــا و تانــک هــای آمریکایــی در اصــل بــرای 

ــار  ــه اینکــه در اختی ــد، ن ــل داده شــده بودن ــه ارتــش عــراق تحوی ــا داعــش ب جنــگ ب

ــا  ــت و درگیریه ــن خصوم ــو ای ــتند جل ــی توانس ــا م ــی ه ــد. آمریکای ــرار بگیرن ــد ق حش

ــر  ــا در براب ــا از آنه ــپارند ت ــد نس ــت حش ــه دس ــا را ب ــل آبرامزه ــا حداق ــد و ی را بگیرن

پیشــمرگەها اســتفاده کننــد امــا ایــن کار را نکردنــد. مواضــع آمریکایــی هــا و بــه ویــژه 

ــا بــه  مواضــع ســفیر آمریــکا در بغــداد، دشــمنان کردســتان را بیشــرت ترغیــب کــرد ت

خودشــان جــرأت بدهنــد و اقدامــات همــه جانبــەای را بــر علیــه اقلیــم کردســتان بــه 

انجــام دهنــد.

ــی  ــداد، پیام ــده در بغ ــاالت متح ــفیر ای ــلیامن، س ــر، داگالس س ــم اکت روز هفده

بــه ایــن مضمــون بــرای مــا فرســتاد: "جهــان تغییــر کــرده اســت، امــروز مثــل دیــروز 

نیســت، شــام بایــد در تصمیــامت خــود تجدیــد نظــر کنیــد." پــس از اشــغال کرکــوک و 

مناطــق دیگــر و آوارگــی دههــا هــزار نفــر از شــهروندان و ارتــکاب بســیاری از جنایــات و 
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تخلفــات توســط نیروهــای حشــد علیــه مــردم کرکــوک و دوز، عبــادی و رسان حشــد 

ــه  ــه مثاب ــده را ب ــش آم ــط پی ــه رشای ــدند ک ــی ش ــر و خودبرتربین ــار تک ــان دچ آنچن

فرصتــی مناســب میدنــد کــه بــه اقلیــم کردســتان هجــوم بیاورنــد و طبــق محاســبات 

خودشــان اربیــل و دهــوک را نیــز تــرف کــرده و رهــران رفرانــدم را بــه دار بیاویزنــد و 

ــت کــرد و طــرف  ــده مل ــوان مناین ــن و دســت نشــاندگان خــود را بعن پــس از آن خائنی

ــودم  ــگ ب ــف جن ــاً مخال ــن اساس ــگام م ــد. در آن هن ــوب کنن ــان منص ــه خودش معامل

ــان  ــتان برای ــردم کردس ــن اراده م ــرای شکس ــا ب ــت آنه ــد و نی ــه قص ــی ک ــا هنگام ام

مســجل شــد، بایســتی بــا متــام وجــود از اراده ملتــان دفــاع مــی کردیــم. در بیســتم 

ــان  ــم امتح ــغال اقلی ــرای اش ــود را ب ــانس خ ــادی ش ــد و عب ــال 2017 حش ــر س اکت

ــن  ــان روش ــه برای ــتند. هنگامیک ــل را داش ــمت اربی ــه س ــروی ب ــد پی ــد و قص کردن

ــت رسارسی  ــتور مقاوم ــد، دس ــغال آن را دارن ــم و اش ــو اقلی ــه مح ــا نقش ــه آنه ــد ک ش

ــای  ــری(، نیروه ــون کوپ ــردی )آلت ــه پ ــر، در منطق ــتم اکت ــم و در بیس ــادر کردی را ص

پیشــمرگه حاســه بزرگــی در حراســت از اقلیــم آفریدنــد و حملــه حشــد و نیروهــای 

ــتند.  ــم شکس ــی را دره عراق

ــورد  ــد م ــط حش ــه توس ــی ک ــز آمریکای ــک آبرام ــخ، تان ــار در تاری ــن ب ــرای اولی  ب

اســتفاده قــرار مــی گرفــت توســط نیروهــای پیشــمرگه کردســتان منهــدم شــد. پــس از 

آن پیــروزی بــزرگ، بــه پیغــام چنــد روز پیشــر ســفیر آمریــکا، داگالس ســلیان پاســخ 

دادم و گفتــم بــه جنــاب ســفیر بگوییــد: "امــروز مثــل دیــروز نیســت و فــردا هــم مثــل 

امــروز نخواهــد بــود." مقاومــت پیشــمرگەها  در همــه جبهەهــا ادامــه داشــت و در تاریــخ 

26 اکتــر، در جبهــه محمودیــه و ســحیال، نیروهــای عراقــی و حشــد قصــد داشــتند 

بــا همــکاری نیروهــای ایرانــی و حــزب اللــه لبنــان و تحــت فرماندهــی مســتقیم یکــی 

ــروح  ــگ مج ــه در آن جن ــار )ک ــید مخت ــام س ــه ن ــران ب ــداران ای ــپاه پاس ــران س از اف

ــمرگەها در  ــنگرهای پیش ــه س ــور ب ــن منظ ــه ای ــد و ب ــغال کنن ــخابور را اش ــد( پیش ش
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ــنگینی  ــت س ــار شکس ــه دچ ــن حمل ــان ای ــا در جری ــدند. ام ــه ورش ــق حمل آن مناط

شــده و خســارات بســیار زیــادی را متحمــل شــدند. در حقیقــت جنــگ ســحیال یکــی 

از بزرگرتیــن حاســەهای تاریــخ معــارص مــردم کردســتان بــه شــار میــرود. شکســت 

آنهــا در ایــن جنــگ، معــادالت را تغییــر داد و موجــب آتــش بــس و آغــاز مذاکــرات شــد. 

بــا ایــن وجــود، عبــادی همچنــان خــود بــزرگ بیــن و متکــر بــود و حــارض بــه پذیــرش 

مذاکــرات سیاســی نبــود و بجــای آن خواهــان برگــزاری مذاکــره و نشســت کمیتەهــای 

فنــی نظامــی بــود.

در اولیــن دور از مذاکــرات، عــالوە بــر عراقــی هــا، مناینــدگان ســپاه پاســداران و حــزب اللــه 

لبنــان نیــز حضــور داشــتند. در آن جلســات، عراقــی هــا طبــق دســتورالعمل هــا و اوامــر 

ــگان  ــت بیگان ــک دخال ــدون ش ــد. ب ــی کردن ــت م ــه حرک ــزب الل ــران و ح ــتادگان ای فرس

ــانه اوج  ــاس، نش ــاط مت ــرزی و نق ــوط م ــن خط ــورد تعیی ــری در م ــم گی ــرای تصمی ب

ــود. بعــد از آن  ــی عــراق ب ــه اصــل حاکمیــت مل ــن ب ــادی و توهی خفــت و خــواری عب

ــره  ــو و مذاک ــا گفتگ ــا آنه ــر ب ــا دیگ ــده م ــم مذاکرەکنن ــه تی ــم ک ــم گرفتی ــه تصمی ــود ک ب

ــد. نکنن
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سخن�پایانی

در�شــانزدهم�اکتــرب�ســال�2017،�قصــد�و�نیــت�دشــمنان�و�بدخواهــان�ملــت�کــرد�

ایــن�بــود�کــه�اگــر�در�توانشــان�باشــد�بــه�وجــود�اقلیــم�کردســتان�خامتــه�دهنــد.�امــا�

ــی� ــه�توفیق ــن�نقش ــه�ای ــد�ک ــع�از�آن�ش ــمرگەها�مان ــتان�و�پیش ــردم�کردس ــداری�م پای

ــا�زمانــی�کــه�طــرز�فکــر�و�ذهنیــت�انــکار�و�شوونیســم� حاصــل�منایــد.��بــدون�شــک�ت

در�عــراق�جــای�پایــی�داشــته�باشــد،�تهدیــد�علیــه�حقــوق�و�آرمانهــای�مــروع�مــردم�

کردســتان�نیــز�ادامــه�خواهــد�یافــت.�مســأله�مــردم�کردســتان�مســألەای�ملــی�تاریخــی�و�

مطابــق�بــا�قانــون�اساســی�اســت.�هیــچ�رویــداد�و�مانعــی�منــی�توانــد�از�مروعیــت�

ایــن�قضیــه�بکاهــد�و�ملــت�کردســتان�همچنــان�قدرمتندانــه�و�رسشــار�امیــد�برحقــوق�

خــود�پافشــاری�خواهــد�کــرد.

ــرد�در� ــی�ک ــش�آزادیخواه ــا،�جنب ــه�کرده ــراق�علی ــای�ع ــات�دولته ــا�وجــود�جنای ب

طــول�تاریــخ�مبــارزات�خــود،�همیشــه�مانــع�از�آن�شــده�اســت�کــه�اختالفــات�سیاســی�اش�با�
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نظــام�سیاســی�و�کشــورعراق�بــه�اختالفــات�ملــی�و�فرقــەای�بیــن�ملــت هــا�و�تودەهــای�

مــردم�کردســتان�وعــراق�تبدیــل�شــود.�ایــن�دیــدگاه�جنبــش�آزادیخــواه�کــرد�در�همــه�

مراحــل�مبــارزه�وجــود�داشــته�اســت�و�هــم�اکنــون�و�چــە�بســا�در�آینــده�نیــز�وجــود�

خواهــد�داشــت�و�درهــر�رشایطــی�روابــط�دوســتانه�و�برادرانــه�میــان�کردهــا�و�اعــراب�

نبایــد�خدشــەدار�شــود.

ــراق�را� ــن�و�رسارسانکارع ــخ�خونی ــراق�تاری ــد�ع ــکام�جدی ــال�2003،�ح ــس�از�س پ

بــه�فراموشــی�ســپردند.�آن�همــە�تاریــخ�طوالنــی�لربیــز�از�اشــک�و�خــون�مــردم�عــراق،�

ــات� ــرای�مقام ــمند�ب ــیار�ارزش ــی�بس ــال�2003،�درس�عربت ــس�از�س ــت�پ ــی�توانس م

عــراق�باشــد�تــا�از�آن�بــرای�اعــامل�اصــول�مشــارکت�و�همزیســتی�و�پیرفــت�میــان�

اقلیتهــای�عــراق�ســود�جوینــد،�امــا�آنهــا�نــه�تنهــا�از�آن�پنــدی�نگرفتنــد،�بلکــه�بدتــر�

از�قبــل�عمــل�کردنــد.�متأســفانه�آنهــا�ســعی�کردنــد�نــزاع�و�اختالفــات�سیاســی�خــود�

را�بــه�ســطح�تودەهــای�مــردم�و�افــکار�عمومــی�جامعــه�بکشــانند�تــا�ایــن�اختالفــات،�

چهــرەای�ملــی�و�فرقــەای�بــه�خــود�بگیــرد.�ایــن�اشــتباهی�فاحــش�و�خطرنــاک�بــود�

ــه�بزرگــی� ــف�عــراق�شــد�و�رضب ــا�و�مؤلفەهــای�مختل ــان�گروهه ــه�می ــه�باعــث�تفرق ک

ــه� ــراق�ب ــره�ع ــر�پیک ــق�ب ــی�عمی ــز�وارد�آورد�و�زخم براصــول�همزیســتی�مســاملت�آمی

ــای� ــم�ه ــود.�رژی ــد�ب ــر�خواه ــان ب ــودی�آن�دشــوار�و�زم ــه�بهب ــی�ک جــا�گذاشــت،�زخم

پیشــین�عــراق�در�تبدیــل�اختالفــات�سیاســی�بــه�اختالفــات�تــودەای�و�ملــی�و�فرقــەای�

توفیقــی�نیافتنــد،�امــا�پــس�از�ســال��2003حاکــامن�جدیــد�عــراق�توانســتند�ایــن�کار�

را�انجــام�دهنــد.

ــام� ــای�التی ــه�ج ــراق،�ب ــد�ع ــکام�جدی ــون�ح ــه�اکن ــت�ک ــف�اس ــی�تأس ــای�بس ج

زخمهــای�مــردم�کردســتان،�فضایــی�را�ایجــاد�کردەانــد�کــه�هرکســی�بیشــر�بــا�حقــوق�

ــه� ــری�ب ــی�به ــت�سیاس ــگاه�و�موقعی ــد،�جای ــته�باش ــت�داش ــتان�ضدی ــردم�کردس م

دســت�مــی�آورد�و�خصومــت�بــا�حقــوق�مــروع�مــردم�کردســتان�را�بــه�وســیلەای�بــرای�
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تبلیغــات�سیاســی�و�کســب�آرا�انتخاباتــی�تبدیــل�کردەانــد.�هــر�روز�مســأله�بودجــه�را�

ــردم�کردســتان�ادعــا� ــت�گذاشــن�برم ــا�من ــردم�کردســتان�مــی�کشــند�و�ب ــه�رخ�م ب

ــی� ــرای�خــود�م ــراق�را�ب ــادی�از�بودجــه�ع ــم�کردســتان�ســهم�زی ــه�اقلی ــد�ک ــی�کنن م

ــه� ــه�کردســتان�ب ــروت�و�رسمای ــا�نفــت�و�ث ــت�عــراق�ب ــه�دول ــن�در�حالیســت�ک ــرد،�ای ب

یــک�کشــور�تبدیــل�شــده�اســت.�کشــورعراق�ملــزم�اســت�خســارتهای�وارده�بــه�مــردم�

ــب�نســل�کشــی�و� ــه�مرتک ــد،�چــرا�ک ــرده�و�بودجــه�را�ارســال�کن کردســتان�را�جــربان�ک

جنایــات�گوناگــون�جنگــی�برعلیــه�مــردم�ایــن�رسزمیــن�شــده�اســت.�همچنیــن�

ــان� ــادی�در�می ــه�اشــخاص�زی ــم�ک ــم�واقفی ــر�ه ــن�ام ــه�ای ــی�ب ــه�خوب ــان�ب ــن�می در�ای

ــی�و� ــری�خشــونت�و�زورگوی ــدار�بکارگی ــه�طرف ــد�ک سیاســتمداران�عراقــی�وجــود�دارن

ــد�و�درک�صحیحــی�از� ــردم�کردســتان�نبودەان ــه�م ــر�علی ــراق�ب ــت�ع ســلطەطلبی�دول

ــد. ــت�کردســتان�دارن ــوق�مــروع�مل مســائل�و�حق

علیرغــم�متــام�ایــن�نواقــص�و�کمبودهــا،�اقلیــم�کردســتان�گامهــای�بســیار�

بزرگــی�را�در�راســتای�تأمیــن�ثبــات�و�امنیــت�و�رشــد�و�توســعه�و�عمــران�برداشــته�

ــداد�از� ــم�بدســت�آورد�و�حــکام�بغ ــی�مشــابه�اقلی ــداد�نتوانســت�موفقیت اســت.�بغ

ــاد� ــراق�ایج ــردم�ع ــرای�م ــعەای�ب ــت�و�توس ــچ�پیرف ــتند�هی ــه�نتوانس ــی�ک آنجای

کننــد�و�بــه�مــردم�کردســتان�رشــک�میربدنــد�و�لــذا�درصــدد�ایــن�برآمدنــد�کــه�

ــاالنه� ــه�س ــم�از�بودج ــهم�اقلی ــد.�س ــم�را�بگیرن ــکوفایی�اقلی ــت�و�ش ــوی�پیرف جل

عــراق�17٪�بــود،�ولــی�هیچــگاه�ایــن�بودجــه،�بصــورت�کامــل�بــه�اقلیــم�کردســتان�

ــد�و� ــی�کردن ــال�م ــم�ارس ــرای�اقلی ــه�را�ب ــا�12٪��بودج ــا�10٪��ی ــد�و�تنه داده�نش

بــه�تدریــج�کار�را�بــه�جایــی�کشــاندند�کــه�کل�بودجــه�را�قطــع�کردنــد.�در�حالیکــه�

اقلیــم�کردســتان�بــه�دلیــل�قطــع�بودجــه�ســاالنه�توســط�بغــداد،�هزینەهــای�جنــگ�

ــه� ــزرگ�اقتصــادی�دســت�و�پنج ــا�مشــکالت�ب ــت�ب ــت�نف ــش�قیم ــش�و�کاه ــا�داع ب

نــرم�میکــرد،�درهــامن�حــال�بنــا�بــه�گفتــه�خــود�مقامــات�دولــت�عــراق�درآمــد�دولــت�
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مرکــزی�عــراق�از�فــروش�نفــت�طــی�ســال هــای�گذشــته�بیــش�از��800میلیــارد�دالر�

بــوده�اســت.

اینــک�پرســش�ایــن�اســت:�آن�همــه�درآمدهــا�کجــا�رفــت�و�چگونــه�و�در�چــه�

مــواردی�هزینــه�شــده�اســت؟��60میلیــارد�دالر�بــرای�بهبــود�و�ترمیــم�وضعیــت�

ــه� ــدار�رسمای ــن�مق ــه�رسنوشــت�ای ــه�اســت�در�حالیک ــرق�درعــراق�اختصــاص�یافت ب

مشــخص�نیســت�و�معلــوم�نیســت�رصف�چــه�امــوری�شــده�اســت.�ایــن�درآمــد�

ــت� ــه�رسق ــود،�ب ــازی�ش ــعه�و�بازس ــات،�توس ــه�رصف�خدم ــای�اینک ــه�ج ــت�ب هنگف

رفتــه�و�متامــی�آن�را�در�فســاد�و�نابســامانی�بــه�هــدر��دادەانــد.�متأســفانه،�برخــی�

ــی� ــتان،�ب ــم�کردس ــاخن�اقلی ــم�س ــا�مته ــد�ب ــی�خواهن ــی�م ــتمداران�عراق از�سیاس

کفایتــی�خــود�در�اداره�کشــور�را�از�اذهــان�عمومــی�مخفــی�ســازند.�درســال�2019،�

هیأتــی�از�مناینــدگان�اســتانهای�مثنــی�و�بــره�بــه�مالقــات�مــن�آمدنــد�و�در�مــورد�

ــان�ســاکنان�اســتانهای� ــزان�بــاالی�فقــر�در�می کمبــود�خدمــات،�محرومیتشــان�و�می

ــت�بســیار� ــن�باب ــد.�از�ای ــت�کردن ــراق�صحب ــی�ع ــر�اســتانهای�جنوب ــربده�و�دیگ نام

ــن� ــا�ای ــار�دارد�و�ب ــد�را�در�اختی ــه�درآم ــن�هم ــراق،�ای ــت�ع ــه�حکوم ــدم�ک ــر�ش متأث

وجــود�مــردم�عــراق�بایــد�زندگیشــان�را�در�فقــر�و�کمبــود�خدمــات�بــه�رس�بربنــد.�ایــن�

نابســامانیها�و�بــی�عدالتــی�هــا�بیشــر�مــا�را�تشــویق�مــی�کنــد�تــا�بــا�بــرادران�عراقــی�

خــود�در�مرکــز�و�جنــوب�کشــور�احســاس�همــدردی�بیشــری�کنیــم�و�بــرای�ادامــه�

ــرد� ــات�سیاســی�وعملک ــاً�اختالف ــم.�قطع ــالش�کنی ــت�ت ــن�دو�مل ــه�بی ــط�برادران رواب

ضعیــف�وغیرســازنده�حاکــامن�عــراق�بــر�بــرادری�و�روابــط�میــان�مــردم�کردســتان�و 

ــد�داشــت.� ــری�نخواه ــردم�عــراق�تأثی م

بــە�گــامن�مــن�تنهــا�راەحــل�بــرای�پایــان�دادن�بــه�مشــکالت�عــراق�و�خامتــه�دادن�

بــه�اختالفــات�میــان�اقلیــم�و�بغــداد�و�دســتیابی�بــه�صلــح�و�پیرفــت،�کنــار�گذاشــن�

ــرش� ــل�و�پذی ــگ�احــرام�متقاب ــن�فرهن ــش�گرف ــت�و�مشــی�شوونیســتی�و�در�پی ذهنی
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ــت� ــان�محوســاخن�مل ــد�گذشــته�خواه ــی�هامنن ــات�عراق ــر�مقام ــری�اســت.�اگ دیگ

کردســتان�باشــند،�بــدون�شــک�مشــکالت�عمیقــر�خواهنــد�شــد�و�ایــن�وضعیــت�

ــد.� ــد�مان ــی�خواه ــران�باق ــان�دربح ــت�و�کشــور�همچن ــد�یاف ــه�خواه نابســامان�ادام

بــدون�شــک�تحــت�هــر�رشایطــی�مــردم�کردســتان،�ماننــد�همیشــه،�بــا�روحیــەای�

ــه�مشــکالت�هســتند. ــز�هم ــه�خواســتار�حــل�مســاملت�آمی ــتانه�و�برادران دوس

رفرانــدم�کردســتان�دســتاورد�ملــی�بزرگــی�بــرای�مردمــش�بــە�ارمغــان�آورد.�رفرانــدم�

بــه�پیــروزی�رســید،�چــرا�کــه�اکرثیــت�مــردم�کردســتان�بــه�نفــع�اســتقالل�رأی�مثبــت�

ــتار� ــتان�خواس ــردم�کردس ــه�م ــورد�ک ــی�خ ــی�شکســت�م ــدم�زمان ــد�رفران ــد�و�رون دادن

اســتقالل�نبــوده�و�رأی�"نــه"�بیــش�از�"آری"�مــی�بــود.�نــدای�حقگویــی�و�عدالــت�خواهــی�

مــردم�کردســتان�پیــروز�شــد�و�اکنــون�همــه�دنیــا�از�خواســت�واقعــی�مــردم�کردســتان�

آگاهــی�دارنــد.�درعیــن�حــال،�رفرانــدم�درســهای�زیــادی�بــه�همــراه�داشــت�کــه�بــرای�

مــردم�کردســتان�و�نســلهای�آینــده�بــا�ارزش�اســت.�یکــی�از�ایــن�درســها�ایــن�بــود�کــه�

ــردم�و� ــی�م ــای�داخل ــا�و�ظرفیته ــه�توانائیه ــی�و�ب ــه�نکن ــی�ات�تکی ــه�خــود�واقع ــر�ب اگ

ملــت�خــود�پشــت�نبنــدی،�هیچوقــت�هویــت�و�موجودیــت�مســتقلی�نخواهــی�داشــت.�

از�رفتــار�و�موضــع�گیریهــای�جامعــه�جهانــی�نســبت�بــه�همەپرســی�اقلیــم�کردســتان،�

ــی�و� ــول�حقوق ــها�و�اص ــای�ارزش ــل،�بج ــن�املل ــط�بی ــه�در�رواب ــد�ک ــن�ش ــالً�روش کام

عدالــت،�ایــن�منطــق�قــدرت�و�منافــع�اســت�کــه�بــه�تغییــر�و�جابجایــی�معــادالت�مــی�

ــدا�و�رأی�مــروع� ــر�ضــد�ن ــه�کشــورها�ب ــم�ک ــا�شــاهد�آن�بودی ــا�م ــد.�در�آن�روزه انجام

ملــت�کــرد�ایســتادند�و�هیچکــدام�از�آنهــا�مانــع�اســتفاده�از�ســالح،�خشــونت�و�تحریــم�

علیــه�مــردم�کردســتان�نشــدند.�مواضــع�بســیاری�از�کشــورهای�موســوم�بــه�جهــان�آزاد،�

ضعیــف�و�متزلــزل�بــود.�آنهــا�یــا�ســکوت�اختیــار�کردنــد�و�موضعــی�نداشــتند،�یــا�اینکــه�

موضعگیــری�خجوالنــه�و�بــی�ثبــات�و�بــدون�تأثیــری�اتخــاذ�کردنــد�و�تنهــا�شــامر�کمــی�

از�آنهــا�موضــع�گیــری�معتــدل�و�متوازنــی�در�پیــش�گرفتنــد.�
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ــر�و�کردهــای� ــه�از�عمــوم�مــردم�و�کردهــای�بخشــهای�دیگ ــم�ک دراینجــا�الزم�میدان

از� و�حامیتشــان� اشــتیاق� و� مواضــع�رشافتمندانــه� بخاطــر� کردســتان� از� خــارج�

ــن� ــە�م ــم.�توصی ــکر�کن ــدم�تش ــان�رفران ــتان�در�جری ــردم�کردس ــروع�م ــات�م مطالب

بــه�هــر�فــرد�کــرد�و�هــر�سیاســتمدار�کــرد�در�مــورد�مســأله�حقــوق�مــروع�مردمــامن�

ایــن�اســت�کــه��هرگــز�بــه�هیــچ�کــس�و�یــا�جناحــی�اعتــامد�نکنیــد�و�بــه�هیــچ�کســی�غیــر�

ــع�اســت�و� ــه�جهــان،�جهــان�مناف ــد.�چراک ــکا�نکنی ــان�ات ــان�و�اراده�و�تواناییهایت از�خودت

ــد،�از� ــته�باش ــی�داش ــا�همخوان ــا�کرده ــان�ب ــر�منافعش ــا�و�کشــورهای�دیگ ــر�قدرته اگ

در�دوســتی�وارد�میشــوند�و�اگــر�منافعشــان�بــا�کردهــا�یکــی�نباشــد،�بــه�شــام�پشــت�

کــرده�و�شــام�را�نادیــده�مــی�گیرنــد.�لــذا،�تنهــا�بــه�خــدای�خــود�و�خودتــان�و�اتحــاد�و�

وحــدت�صفــوف�ملــی�خودتــان�متکــی�باشــید.�تــا�زمانــی�کــه�مــا�پیشــمرگه�و�نیــروی�

نظامــی�خــود�را�داشــته�باشــیم،�کردســتان�مــی�توانــد�از�خــود�دفــاع�و�محافظــت�کنــد،�

ــا�را�از� ــه�م ــد،�بلک ــه�تنهــا�کســی�از�مــا�محافظــت�منــی�کن ــا�اگــر�ضعیــف�شــویم،�ن ام

بیــن�مــی�برنــد.�طــی�رونــد�رفرانــدم�میــزان�نفــرت�و�کینــه�و�خصومــت�دشــمنان�کردســتان�و 

ــد� ــخ�پن ــز�از�تاری ــا�هرگ ــه�آنه ــد�ک ــوم�ش ــد�و�معل ــکارتر�ش ــتها�آش ــی�شوونیس بدطینت

ــد. نگرفتەان

ــرده� ــوش�ک ــن�دل�خ ــه�ای ــتان�ب ــم�کردس ــارج�از�اقلی ــا�درخ ــاماًل�بعضــی�جناحه احت

باشــند�کــه�از�طریــق�دسیســەچینی�و�کارشــکنی�و�رســانەها�و�تســلیح�و�تطمیــع�و�متویــل�

افــراد��نانجیــب�و�خائــن�میــان�کردهــا،�مــی�تواننــد�مــردم�کردســتان�را�مجبــور�کننــد�کــه�از�

ــد،�امــا�بایــد�بداننــد�کــه�اشــتباه� ارزشــها�و�آرمانهــای�خودشــان�عقــب�نشــینی�کنن

ــه�باالتریــن� ــر�آنهــا�ملیــون�هــا�جــوان�کــرد�ایســتادەاند�کــه�ب مــی�کننــد.�چراکــه�در�براب

ارزشــها�و�آرمانهــا�اعتقــاد�دارنــد�و�نگهبــان�کرامــت�و�رسافــرازی�ملتشــان�هســتند.

بــدون�شــک�نــە�رفرانــدم�جــرم�بــود�و�نــە�مــردم�کردســتان�بــا�رأی�دادن�بــه�

اســتقالل�کردســتان،�مرتکــب�هیــچ�گونــە�جرمــی�شــدند.�آنچــه�کردهــا�انجــام�دادنــد�
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کامــاًل�مطابــق�بــا�قانــون�اساســی�عــراق�بــود،�زیــرا�در�مقدمــه�قانــون�اساســی�ایــن�

حــق�بــه�مــردم�مــا�اعطــا�شــده�اســت�و�در�آن�بــه�رصاحــت�بیــان�شــده�کــه:�"پایبنــدی�

بــه�قانــون�اساســی�ضامــن�وحــدت�اختیــاری�عــراق�و�مــردم�و�رسزمیــن�و�حاکمیتــش�

اســت."��کســانی�مجــرم�بــه�حســاب�مــی�آینــد�کــه�قانــون�اساســی�را�نقــض�کــردە�و�

ــت� ــا�زور�و�اســلحه�و�خیان ــوم�را�ب ــی�مظل ــه�ملت ــح�طلبان ــه�و�صل ــدای�حــق�خواهان ن

پاســخ�دادنــد.�بــدون�شــک�زبــان�اســلحه،�زورگویــی�و�خیانــت�هرگــز�پیــروز�منــی�شــود.�

حــوادث�و�اتفاقــات�بعــد�از�رفرانــدم�روشــن�ســاخت�کــه�کســانی�کــه�درمقابــل�

صــدای�مســاملت�آمیــز�مــردم�کردســتان�هامننــد�اســالف�خــود�بــه�اســلحه،�جنــگ�و�

ــد. ــخ�نگرفتەان ــچ�درســی�از�تاری ــد،�هی خشــونت�دســت�بردن

ــه�خودشــان�و�کشورشــان� ــد،�ب ــم�کنن ــردم�کردســتان�ظل ــه�م ــه�ب ــل�از�اینک ــا�قب آنه

ظلــم�کردەانــد.�مســأله�مــردم�کردســتان،�مســألەای�سیاســی،�جغرافیایــی،�ملــی،�

تاریخــی�و�حقوقــی�اســت�و�آنهــا�بــە�مــدت�صــد�ســال�از�راههــا�و�روشــهای�مختلــف�

ــت� ــروع�مل ــه�م ــردم�کردســتان�و�محــو�قضی ــردن�اراده�م ــن�ب ــودی�و�از�بی ــرای�ناب ب

کــرد�اســتفاده�کردەانــد،�امــا�مــردم�کردســتان�هنــوز�اســتوار،�پابرجــا�و�رسبلنــد�باقــی�

ــد.� ماندەان

مــا�خواهــان�راەحــل�هــای�صلــح�آمیــز�و�برادرانــه�بودەایــم�و�مــی�خواهیــم�بــه�

مشــکالت�خامتــه�دهیــم�تــا�همــه�ملتهــا�و�مــردم�منطقــه�در�صلــح�و�دوســتی�بــه�ســوی�

پیرفــت�و�شــکوفایی�گام�بردارنــد.�مــا�معتقدیــم�کــه�مشــی�انــکار�حقــوق�مــردم�

کردســتان�و�جنــگ�افــروزی،�مشــکلی�را�حــل�منــی�کنــد�چــە�بــا�هــم�باشــیم�و�چــە�از�هــم�

جــدا،�بایســتی�تفاهــم�و�احــرام�و�درک�متقابــل�میــان�مــا�حاکــم�باشــد.�ولــی�برعکــس�

آنهــا�نــه�تنهــا�مشــکالت�را�حــل�منــی�کننــد،�بلکــه�آنهــا�را�عمیقــر�کــرده�و�بــدون�هیــچ�

ــن�اشــتباه،�اجحــاف� ــد.�ای ــده�منتقــل�میکنن ــه�نســل�هــای�آین ــی،�مشــکالت�را�ب راەحل

بزرگــی�اســت�کــه�در�حــق�صلــح،�همزیســتی�مســاملت�آمیــز�و�ثبــات�منطقــە�روا�داشــته�
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مــی�شــود.�بــا�ایــن�وجــود،�در�زندگــی�همــه�ملتهــا،�فــراز�و�نشــیب�و�شکســت�و�پیــروزی�

ــری�و� ــه�بیدادگ ــام�علی ــارزه�و�قی ــه�مب ــت�ک ــن�اس ــم�ای ــوع�مه ــا�موض ــود�دارد،�ام وج

ــا�خــالف�رسشــت�و� ــه�اینه ــرا�هم ــت،�زی ــد�یاف ــه�خواه شوونیســم�و�نژادپرســتی�ادام

ــدن� ــط�و�گســرش�مت ــد�در�بس ــی�خواهن ــتان�م ــردم�کردس ــت.�م ــان�اس ــت�انس ماهی

ــم�و�بیدادگــری�باقــی�مباننــد. ــه�اینکــه�تحــت�ظل بــری�ســهیم�باشــند،�ن
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رفراندم اقلیم کردستان از منظر قانون اساسی و 

ابعاد حقوقی آن

مقدمه 

ــورد  ــخ 9/25/ 2017 در م ــراق در تاری ــتان ع ــت کردس ــه مل ــی ک رفراندم

حــق تعییــن رسنوشــت برگــزار کــرد، اقدامــی بــزرگ و تاریخــی بــرای 

ــکاس  ــدام انع ــن اق ــرود. ای ــار می ــان بش ــتانیان در رسارس جه ــه کردس هم

گســردەای را در منطقــه و جهــان در ســطوح بــاالی سیاســی و دیپلاســی 

بــه دنبــال داشــت. بــه طوریکــه بحــث و جدلهــای آکادمیــک و فکــری تــازەای 

ــد.  ــث ش ــا باع ــت ملته ــن رسنوش ــق تعیی ــن ح ــول و موازی ــورد اص را در م

ــت را  ــن رسنوش ــال تعیی ــق اع ــانی ح ــه کس ــه: چ ــد اینک ــهایی مانن پرسش

ــط  ــا فق ــت ی ــای دنیاس ــه ملته ــرای هم ــوق ب ــول و حق ــن اص ــا ای ــد؟ آی دارن

ــوان  ــی میت ــد؟ چــه زمان ــی کــه تحــت ســلطه اســتعار بودەان ــرای ملتهای ب

ــرف  ــت. از ط ــن دس ــهای از ای ــیاری پرسش ــرد؟ و بس ــال ک ــق را اع ــن ح ای

دیگــر در ســطوح داخلــی عــراق و از منظــر قانــون اساســی، بــار دیگــر 

ــدم  ــودن رفران ــا نب ــودن ی ــی ب ــوع قانون ــه موض ــوط ب ــای مرب ــث و جدله بح

ــون  ــتوانەای در قان ــه پش ــدم هیچگون ــن رفران ــا ای ــه آی ــرد، اینک ــدید ک را تش

اساســی داشــت؟ و آیــا پایبنــدی و عــدم پایبنــدی بــه قانــون اساســی چــه 

ارتباطــی بــا ایــن حــق دارد؟ ضمــن اینکــه اتفاقــات و رویدادهــا و واکنشــهای 

نهادهــای دولــت فــدرال عــراق در ســطوح مختلــف قــوای مقننــه و مجریــه و 

نویسندگان:

شــورای مشــاوران اداره حقوقی حزب دموکرات کردستان عراق

حیدر بختیار 

دکــر عبدالفتاح عبدالرزاق

کاوان اسامعیل دکر 

دکرت چواس حسن

دکــرت عبدالحکیم خرسو
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ــام بعــد از  ــت کردســتان در ای ــدم و مل ــا مســأله رفران ــه در برخــورد ب قضائی

ــەای نظامــی را  ــر هــان ســال حمل ــه در روز 16 اکت ــدم )مخصوصــاً ک رفران

ــد ایــن مســأله مــورد بررســی  ــه دنبــال داشــت(، بــه حــدی بــود کــه میطلب ب

حقوقــی قــرار بگیــرد تــا معلــوم شــود کــه آیــا ایــن گونــه حــوادث، واکنشــها و 

اتفاقاتــی عــادی و قابــل پیــش بینــی بودەانــد یــا واکنشــها و عکــس العملهایــی 

افراطــی و بــی دلیــل بودەانــد؟

از همیــن رو گــزارش پیــش رو مــی کوشــد کــه ایــن ســه بعــد اصلــی کــه در 

بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد را از جوانــب مختلــف زیــر مــورد بررســی و مطالعــه 

قــرار دهــد:

بخش اول 

حق تعیین رسنوشــت ملت کرد در چارچوب 

حقــوق بین امللل عمومی

محور اول: بســط و گســرش مفهوم حق تعیین رسنوشت

در طــول قــرون هجــده و نــوزده میــادی، حــق تعییــن رسنوشــت بــه عنــوان یکــی از 

حقــوق ملتهــا کــه از طریــق آن ملــت هــا بتواننــد بــه شــیوەای آزادانــه نــوع و چارچــوب 

ــری را در  ــته و مؤث ــش برجس ــد، نق ــم بزنن ــان را رق ــر و مطلوبش ــورد نظ ــی م سیاس

ــکا  ــتقال آمری ــند اس ــتا، س ــن راس ــت. در همی ــرده اس ــا ک ــی ایف ــن امللل ــه بی صحن

ــاب  ــه انق ــن در بحبوح ــت و همچنی ــته اس ــل داش ــن اص ــه ای ــتقیمی ب ــاره مس اش

ــر  فرانســه در اعامیــه حقــوق بــر و حقــوق شــهروندی فرانســه در ســال 1789 ب

ــد شــده اســت 1. اصــل حــق تعییــن رسنوشــت اشــاره و تأکی

1- نگاه کنید به د.مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم: تدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة غري ذات الطابع 

الدويل، دار الجامعة الجديدة للنر: االسكندرية، 2003، صفحه301.
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در ابتــدای قــرن نوزدهــم بســیاری از نویســندگان آملانــی بــر ایــن نکتــه تأکیــد مــی 

کردنــد کــه هــر ملتــی یــک اتحادیــه یــا یــک واحــد سیاســی طبیعــی اســت و حــق دارد 

سیســتم هــای سیاســی )نهادهــا( خــود را توســعه دهــد بــدون اینکــه تحــت تأثیــر دیگران 

قــرار بگیــرد و یــا بالعکــس مانــع اعــال ایــن حــق از طــرف آنهــا شــود. در دنیای سیاســت 

هــم ایــن حــق بیانگــر شــخصیت ملــی منحــر بــه فــرد یــک ملــت اســت و بنابرایــن، هــر 

ملتــی مــی توانــد دولت-ملــت)Nation-State( مســتقل خــود را داشــته باشــد.2

لکــن در ســطح روابــط بیــن امللــل، اصــل تعییــن رسنوشــت بــرای اولیــن بــار توســط 

Woodrow Wilson( در قالــب چهــارده اصــل  رئیــس جمهــور آمریــکا وودرو ویلســون )

در ژانویــه 1918 مــورد اشــاره قــرار گرفتــه شــد. در معاهــدات پــس از جنــگ جهانــی اول 

جایــی بــرای اصــل حــق تعییــن رسنوشــت بــه شــکلی مســتقیم در نظــر گرفتــه نشــده 

بــود. بعــد از جنــگ جهانــی دوم، بــرای اولیــن بــار در یــک ســند بیــن املللــی در منشــور 

ملــل متحــد در بنــد دوم مــاده )1(، مــاده )55( و مــاده )56( بخــش اهــداف ســازمان ملــل 

جایگاهــی بــرای ایــن اصــل مهــم در نظــر گرفتــه شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اصــل 

ــی دیگــر تثبیــت شــد،  ــه بیــن امللل ــه و اعالمی ــه مــرور زمــان از طریــق چندیــن مصوب ب

ماننــد مصوبــه ) XV ( 1514 مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ســال 1960 کــه در 

طــی آن  مصوبــه اســتعارزدایی تصویــب شــد. ضمــن اینکــه ایــن حــق همچنیــن در مــاده 

اول میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی )xe( )ICCPR( و مــاده اول میثــاق بیــن 

املللــی حقــوق فرهنگــی و اجتاعــی و اقتصــادی )ICESCR( هــم جایــگاه ویــژەای را بــه 

خــود اختصــاص داده شــده اســت. 

از ایــن رو اصــل حــق تعییــن رسنوشــت ملتهــا )بعــد از ســال 1945( از تنهــا یــک 

اصــل سیاســی، بــه یــک اصــل و پرنســیپ دارای بعــد حقوقــی ارتقــا یافــت و در ایــن 

2- See: Thomas D. Musgrave. Self Determination and National Minorities. Oxford 
University Press: New York، First Published 1997،First Issued In Paperback: 2000. p. 5.
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رابطــه اغلــب متخصصیــن ایــن امــر بــر ایــن عقیدەانــد کــه حــق تعییــن رسنوشــت 

بــه یکــی از قواعــد و مقــررات آمــره تبدیــل شــده اســت، بــه طوریکــه اســتناد کــردن 

بــه آن، خواســته هــا و تعهــدات قانونــی داخلــی و بیــن املللــی را بەهمــراه مــی آورد و 

لــذا نظــر بــه آمــره بــودن آن، تخطــی کــردن از آن تنهــا بــا اتــکا بــا یــک توافــق ممکــن 

نیســت، مگــر بــا قاعــده دیگــری از همیــن ماهیــت.3

در مــورد ماهیــت حــق تعییــن رسنوشــت،  بایــد گفــت کــه بــا گذشــت زمــان تغییــر 

زیــادی از لحــاظ مفهــوم و محتــوا یافتــه اســت کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از: امــکان 

انتخــاب اســتقالل یــا انضــام ملــت یــا اقلیتــی بــه دولــت دیگــر و یــا حــق شــهروندان 

کشــوری در مشــارکت در امــر سیاســتگذاری و تصمیــات سیاســی کشورشــان. 

ــار از طــرف ملتــی قابــل  آیــا حــق تعییــن رسنوشــت تنهــا بــرای یــک ب

اعــال اســت؟

الزم اســت بــه ایــن مســأله واقــف باشــیم زمانیکــه ملتــی حــق تعییــن رسنوشــت 

ــت  ــک دول ــوب ی ــدن در چارچ ــه مان ــالل آن رای ب ــد و در خ ــی کن ــال م ــود را اع خ

ــق  ــری از ح ــیوه دیگ ــاب ش ــده از انتخ ــه در آین ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــد ای ــی ده م

ــی  ــروم م ــی مح ــتقالل و جدای ــه اس ــم ب ــال تصمی ــوان مث ــه عن ــت ب ــن رسنوش تعیی

ــا  ــرف ملته ــت آن از ط ــال و درخواس ــان و اع ــت زم ــا گذش ــق ب ــن ح ــرا ای ــردد زی گ

ــه عنــوان مثــال اعــال حــق  ــه و ایــن حــق از آنهــا ســلب منــی شــود. ب از بیــن نرفت

تعییــن رسنوشــت از طــرف ســاکنان تیمــور رشقــی در ســال 1974 از طریــق رفرانــدم 

ــور  ــت تیم ــی آن مل ــد و در ط ــام ش ــد انج ــل متح ــازمان مل ــتی س ــت رسپرس ــه تح ک

رشقــی تصمیــم الحــاق بــه اندونــزی را گرفــت، باعــث نشــد کــه ایــن حقشــان بــرای 

درخواســت دوبــاره از بیــن بــرود بلکــه در ســال 1999 و از طریــق درخواســت دوبــاره 

3- نگاه کنید بە الدكتور إبراهيم محمد العناين، القانون الدويل العام، ط5، دار النهضة العربية: القاهرة، 2005-2004، 

ص414.
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ایــن حــق، ایــن بــار تصمیــم بــه جدایــی از اندونــزی گرفتنــد.4 بــه همیــن ترتیــب، مــردم 

کــرد در عــراق، در آغــاز انقــاب شــکوهمند ســپتامرب 1961، فرمــول خودمختــاری در 

چارچــوب یــک کشــور دموکراتیــک عــراق را برگزیــد، امــا بــه دلیــل عــدم موفقیــت ایــن 

ــر  ــان تغیی ــته ش ــر خواس ــار دیگ ــا، ب ــای آنه ــته ه ــوق و خواس ــق حق ــول در تحق فرم

ــال 1992  ــتان در س ــب کردس ــان منتخ ــوب پارمل ــم مص ــول فدرالیس ــه و در فرم یافت

تجلــی پیــدا کــرد.

محور دوم: چه کسانی مشمول حق تعیین رسنوشت می شوند؟ 

در اســنادی کــه پیشــر بــه آنهــا اشــاره گردیــد، بــه طــور دقیــق مشــخص نشــده 

اســت کــه چــه کســانی )گــروه، ملــت، امــت( حــق تعییــن رسنوشــت را دارنــد؟ زیــرا این 

اصــل تنهــا اشــاره بــه حــق ملــل را دارد بــه ایــن معنــی کــه تنهــا ملتهــا حــق اعــال 

ــخص  ــت مش ــبب الزم اس ــن س ــه همی ــد. ب ــان را دارن ــن رسنوشتش ــق و تعیی ــن ح ای

کنیــم کــه منظــور از کلمــه )ملــل( چیســت؟ 

ــه در اصــل نامــربده  ــل( ک ــن مفهــوم )مل ــان و کارشناســان در مــورد تبیی حقوقدان

ــوع  ــه ن ــورد س ــن م ــتند و در ای ــق نیس ــرأی و متف ــت،  هم ــده اس ــتناد ش ــه آن اس ب

ــود دارد: ــاوت وج ــری متف ــرد فک ــرش و رویک نگ

ــازمان  ــور س ــه در منش ــل )Peoples( ک ــوم مل ــه مفه ــت ک ــد اس ــرد اول: معتق رویک

ــذا  ــد، ل ــی باش ــا )States( م ــه دولته ــر کلم ــر ب ــر ناظ ــت، بیش ــده اس ــد آم ــل متح مل

ــا  ــرش ب ــن نگ ــا ای ــد5. ام ــی کن ــت م ــا( دالل ــای )دولته ــان معن ــر ه ــل( ب ــه )مل کلم

جوهــره اصلــی حــق تعییــن رسنوشــت مغایــرت دارد و آن را از محتــوا خالــی مــی کنــد و 

بــا روح منشــور موافــق نیســت بهمیــن خاطــر مــورد انتقــاد اکرثیــت حقوقدانــان اســت. 

4- نگاه کنید به الدكتورة بدرية عبدالله العويض: موقف القانون من االحداث املحلية والدولية، جامعة الكويت: 

الكويت، 1980، ص ص118- 119.

5- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. p. 148.
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ــن  ــگام تدوی ــه هن ــد ک ــه اســتناد مــی کنن ــن نکت ــه ای ــا ب ــات نظرشــان، آنه ــرای اثب ب

بنــد دوم مــاده )1( منشــور ملــل متحــد، مناینــده بلژیــک پیشــنهاد کــرد کــه کلمــه 

ــبرت  ــه مناس ــرا ک ــود چ ــتفاده ش ــردم( اس ــا م ــل ی ــه )مل ــای کلم ــه ج ــا( ب )دولته

اســت، امــا کمیتــه تدویــن، پیشــنهاد وی را رد کــرد. همچنیــن در بنــد اول مصوبــه 

ــل متحــد شــاره XXV( 2625( آمــده اســت کــه همــه  مجمــع عمومــی ســازمان مل

 Every( ــا ــه دولته ــد و هم ــان را دارن ــن رسنوشتش ــق تعیی ــل( )All Peoples( ح )مل

State( مکلــف هســتند کــه بــه ایــن حــق احــرتام بگذارنــد.6 از طــرف دیگــر، مشــاهدە 

مــی کنیــم کــه منشــور ملــل متحــد چندیــن مصطلــح مختلــف را در معانــی متفــاوت بــکار 

ــر  ــورهای غی ــل، کش ــازمان مل ــای س ــورها ، اعض ــردم، کش ــا، م ــد: ملته ــرد مانن ــی ب م

ــرە. ــر خودگــردان و غی عضــو، مناطــق غی

رویکــرد دوم: طرفــداران ایــن گرایــش معتقدنــد کــه مفهــوم و منظــور از کلمــه )ملــل( 

کــه در اصــل حــق ملــل آمــده اســت، اشــاره بــه مناطــق تحــت ســلطه اســتعار دارد و 

ایــن شــامل ملتهایــی منــی شــود کــه رسنوشــت نهایــی شــان مشــخص شــده اســت 

ــل  ــا تأم ــا ب ــتند7. ام ــتقل هس ــای مس ــی از دولته ــاکنان یک ــزء س ــه ج ــا ک ــن معن بدی

در مصوبــات ســازمان ملــل متحــد بــه ویــژه در دو دهــه آخــر قــرن گذشــته مــی تــوان 

فهمیــد کــه بــر خــاف ادعــای طرفــداران ایــن رویکــرد، هــر چنــد کــه ایــن مصوبــات 

ــا ایــن حــال مفــاد و  ــد، امــا ب ــرای اســتعارزدایی تصویــب شــده ان در چارچــوب تــاش ب

مضمــون آن طــوری تدویــن شــده اســت کــه همــه ملــت هــا را دربــر بگیــرد. عــاوه بــر 

ایــن برخــی از مصوبــات ســازمان ملــل متحــد دربــاره حــق تعییــن رسنوشــت بــرای 

ــات  ــد مصوب ــد مانن ــتعارگران نبودەان ــیطره اس ــت س ــه تح ــت ک ــوده اس ــی ب ملتهای

6- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. p. 149.

7- نگاه کنید به إدمون جوف: عاقات دولية، ترجمة: منصور القايض، ط1، املؤسسة الجامعية: بريوت، 1993، 

ص254-253.
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مربــوط بــه ملــت فلســطین یــا مــورد قبــول کــردن اســتقالل بنــگالدش یــا بــه رســمیت 

ــوروی و  ــر ش ــاد جامهی ــه اتح ــه تجزی ــه در نتیج ــدی ک ــورهای جدی ــناخنت کش ش

یوگســالوی در پایــان قــرن گذشــته پدیــد آمدنــد8.

رویکــرد ســوم: طرفــداران ایــن رویکــرد معتقدنــد کــه مشــمولین )مخاطبیــن( اصــل 

حــق ملــل در تعییــن رسنوشــت، ملــت هــا هســتند نــه دولتهــا و از طــرف دیگــر، هــم 

ملــل تحــت ســطه اســتعامر و هــم ملتهایــی کــه زیــر ســلطه اســتعامر نیســتند از ایــن 

ــم  ــده سیاســی خــود را رق ــه آین ــه طــور آزادان ــه ب ــی برخــوردار هســتند ک حــق قانون

بزننــد و دولــت مســتقل خــود را تأســیس کننــد . ایــن رویکــرد، رویکــرد درســتی اســت و 

برخــالف رویکــرد اول و دوم بــا ماهیــت منشــور ملــل متحــد و منطــق حاکــم بــر حــق 

ــود در  ــای موج ــد و رویەه ــل متح ــازمان مل ــای س ــت و موضعگیریه ــن رسنوش تعیی

روابــط بیــن امللــل و حقــوق بیــن امللــل منطبــق اســت. 9

محور ســوم: حق اقلیت های ملی برای جدا شــدن از کشور مادر. 

ــا واژه ملــل اقلیــت هــا را شــامل مــی شــود، بــه ایــن معنــی کــه بــه آنهــا حقــی  آی

بدهــد کــه در چارچــوب اصــل حــق ملــل در تعییــن رسنوشــت، از دولــت مــادر جــدا 

شــده و دولــت خــاص خودشــان را تأســیس کننــد؟

واژه )امــت یــا مــردم( مجموعــەای از افــراد را شــامل مــی شــود کــه دارای صفــات 

مشــرک هســتند ماننــد: ریشــه اتنیکــی، دیــن، طــرز تفکــر سیاســی، تــرس از دشــمن 

ــی  ــه تفاوت ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــان رفتەرفت ــن رو حقوقدان ــرک. از همی مش

8- See: Michael Akehurst. A Modern Introduction to International Law، London: 
The ACADEMIC Di-vision of Unwin Hyman Ltd، Sixth Edition، Second Impression، 1988. p. 300.

9- نگاه کنید به د.حكمت شرب: الجوانب القانونية لنضال الشعب العريب من أجل اإلستقالل، اصدارات وزارة 

االعالم: بغداد،1974، ص35-34.
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ــل  ــل )Peoples(، مل ــا )Nationalities(، مل ــت ه ــل )Nations(، ملی ــم مل ــان مفاهی می

ــت  ــک صف ــا ی ــه آنه ــدارد، و هم ــود ن ــی )Indigenous Peoples( وج ــا بوم ــل ی اصی

ماهیتــی را در برمــی گیرنــد10. ضمــن اینکــه واقعیتهــای موجــود در ســطح بیــن امللــل 

بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه اقلیــت هــا را بــا عنــوان ملــل توصیــف کنــد و بــر ایــن 

مســأله اذعــان دارد کــه آنهــا ایــن حــق را دارنــد کــه رسنوشــت خودشــان را رقــم بزننــد و 

از دولــت مــادر جــدا شــوند امــا مــروط بــر مــوارد ذیــل11:

الــف: الزم اســت کــه صفــات ملــت را دارا باشــند و خودشــان را بــه عنــوان یــک 

ملــت مســتقل معرفــی کننــد.

ــان افــراد ایــن اقلیــت بــرای تشــکیل یــک کیــان  ب: خواســت مشــرکی در می

سیاســی مســتقل وجــود داشــته باشــد.

ج: این اقلیت منطقه مشــخصی داشــته باشد. 

د: یکــی از اســباب و موجبــات اعــال حــق تعییــن رسنوشــت را داشــته 

باشــند.

محــور چهارم: حــق اقلیم ها )ایالت ها(ی دولت فدرال برای جدایی.

یکــی از منونەهایــی کــه در ایــن رابطــه مشــاهده شــده اســت مــورد قانــون اساســی 

ــابق  ــاوی س ــوروی و یوگس ــر ش ــاد جاهی ــل اتح ــدرال مث ــای ف ــت ه ــی از دول برخ

اســت کــه بــه وضــوح ایــن حــق را بــرای اقالیــم یــا مناطــق فــدرال قائــل شــده بــود 

کــه رسنوشتشــان را تعییــن کــرده و جــدا شــوند. همچنیــن قانــون اساســی اتیوپــی 

ــات  ــەای )ترکیب ــف منطق ــای مختل ــه گروهه ــا ب ــه تنه ــق را ن ــن ح ــال 1994 ای در س

جغرافیایــی(اش داده بــود، بلکــه ایــن حــق را بــرای اقلیتهــای اتنیکــی اش هــم تثبیــت 

10-Thomas D. Musgrave. Op. Cit P.169.
11- نگاه کنید به د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود، اإلعان عن الدولة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنر: 

القاهرة، 2009، ص444.
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ــی  ــای اتنیک ــی از گروهه ــدرال، برخ ــر ف ــای دیگ ــاری از دولته ــود.12 در ش ــرده ب ک

توانســتەاند حــق تعییــن رسنوشتشــان را اعــال کننــد و از کشــور اصلــی جــدا 

شــوند. بــه عنــوان مثــال در اوایــل دهــه 1930 در قــرن گذشــته ونزوئالیــی هــا توانســتەاند از 

ــیوەای  ــت بەش ــال 1965 توانس ــم در س ــنگاپور ه ــوند و س ــدا ش ــزرگ ج ــای ب کلمبی

مســاملت آمیــز از کشــور مالــزی جــدا شــود، امــا در ایــن بیــن بنــگالدش بــا توســل بــه 

نیــروی نظامــی توانســت از پاکســتان جــدا شــود. 

در حقیقــت هرچنــد عــدم ترصیــح ایــن حــق در قانــون اساســی فــدرال، اقلیــم هــا را از 

دسرتســی بــه مبانــی قانونــی بــرای جدایــی در ســطوح داخلی بــاز مــی دارد ولی ایــن بدان 

معنــی نیســت کــه ایــن مناطــق از حــق تعییــن رسنوشــت و جدایــی شــان در چارچــوب 

حقــوق بیــن امللــل محــروم مــی شــوند. چــرا کــه اگــر اقالیــم یادشــده بایســتەهای تشــکیل 

یــک ملت را داشــته باشــند و رشوط و مســتلزمات قانونــی و حقوقی مربوطه را دارا باشــند، 

در چنیــن حالتــی حقــوق بیــن امللــل جدایــی را منــع منــی کنــد زیــرا هیــچ منونــەای در 

مقــررات بیــن املللــی وجــود نــدارد کــه جدایــی از یــک دولــت را ممنــوع کنــد. بــه ایــن معنــا 

کــه حقــوق بیــن امللــل مانعــی بــر رس راه جدایــی اقالیــم از دولــت هــای فــدرال نیســت. 

همچنیــن، تــالش هــا و تجــارب جدایــی تأییــد می کننــد که مســئله جدایــی ایــاالت از ایالت 

فــدرال موضوعــی داخلــی اســت و مــی تــوان بەشــیوەای مســاملت آمیــز بــه آن اقــرار کــرد 

بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه مــن قانــون اساســی مراجعــه کــرد و یــا میتــوان بــه حکــم 

دیــوان عالــی دادگســرتی یــک دولــت اســتناد کــرد و یــا بــه آرای ملــت از طریــق همەپرســی 

مراجعــه کــرد و یــا امــکان دارد کــه بــه طریقــەای نامســاملت آمیــز انجــام شــود مثل توســل 

بــه نیــروی قهریــه )نیــروی نظامــی( کــه در ایــن حالــت نتیجــه هــر چــه کــه باشــد بــر طبــق 
حقــوق بیــن امللــل مرشوعیــت دارد.13

12- نگاه کنید به الدكتور فالح إساعيل حاجم: مبدأ السيادة وحق إنفصال االقاليم يف الدولة الفيدرالية، مقال 

http://www.iraqcp.org/members4/0061022wwz18.htm :منشور يف

13- Michael Akehurst. Op. Cit. Pp. 5354. 
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ــق  ــد، ح ــی ده ــکیل م ــدرال را تش ــم ف ــه اقلی ــی ک ــی آن گروه ــت حقوق ــذا از جه ل

اعــال تعییــن رسنوشــتش را دارد بــه رشطــی کــه صفــت ملــت بــر آنهــا انطبــاق یابــد و 

ــند.  ــم دارا باش ــی را ه ــن حق ــال چنی ــتلزمات اع مس

محور پنجم: رشوط و ســازوکارهای اعامل حق تعیین رسنوشــت. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه حــق تعییــن رسنوشــت بــرای متامــی ملتهــا و اقلیتهایــی 

کــه خــود را بــه عنــوان ملــت شناســاندەاند تثبیــت شــده اســت، و لکــن اعــال ایــن 

حــق بەطــور مطلــق و بــدون لحــاظ کــردن رشوط و ســازوکارهای درســت حقــوق بیــن 

امللــل بــه احتــال زیــاد نــه تنهــا تبعــات مختلفــی ماننــد ناآرامــی و بــی ثباتــی در روابــط 

ــی  ــواردی حت ــه در م ــی رود ک ــان م ــه گ ــت، بلک ــد داش ــال خواه ــه دنب ــل ب ــن املل بی

باعــث نقــض خــود ایــن حــق تعییــن رسنوشــت نیــز بشــود. 

بــه همیــن خاطــر حقوقدانــان معتقدنــد کــه بایــد در اعــال ایــن حــق مجموعــه ای از 

ــور  ــن منظ ــد. بەهمی ــاظ گردن ــد لح ــل متح ــازمان مل ــر س ــتلزمات زیرنظ رشوط و مس

ــال 1981  ــه در س ــد ک ــل متح ــازمان مل ــکو )Critescu Report( س ــزارش کریتس در گ

ــر  ــد ه ــه بای ــدەاند ک ــه ش ــەای از رشوط درنظرگرفت ــت، مجموع ــده اس ــر گردی منت

ملتــی آنهــا را دارا باشــد تــا بتواننــد از طریــق آنهــا درخواســت اعــال حــق تعییــن 

رسنوشــت را بکنــد. ایــن رشوط و الزامــات عبارتنــد از مــواردی کــه در زیــر آمدەانــد:14

ــته  ــی داش ــن متفاوت ــا دی ــگ ی ــا فرهن ــان ی ــروه زب ــن گ ــف: ای  ال

ــد.  باش

ــن  ــای ای ــان اعض ــرک در می ــخ مش ــه تاری ــق ب ــاس تعل ب: احس

گــروه وجــود داشــته باشــد. 

14- Critescu Report, UN Doc. E/CN. 4/sub. 2404// Rev. 1. 1981.
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ج: پیــان یــا توافقــی در میــان اعضــای ایــن گــروه بــرای صیانــت 

از هویتشــان وجــود داشــته باشــد. 

د _ اعضــای ایــن گــروه تعلــق و وابســتگی بــه منطقــه مشــخصی 

را داشــته باشــند. 

اطمینــان یافــن از ایــن رشوط در بســیاری از مــوارد امــر دشــواری نیســت، بــرای 

ــا  ــن ی ــه تعیی ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــه ای ــا اینک ــا، ی ــی ه ــا و تبت ــورد کرده ــال در م مث

متایــز ملــت از طریــق برخــی مــدارک و اســناد عمومــی یــا اداری دولــت باشــد، هاننــد 

اســلواکیها کــه از طریــق قانــون اساســی، بــه عنــوان حالتــی ویــژه و اســتثنائی 

قلمــداد شــدند، همچنیــن در مــورد اســکاتلند نیــز ایــن حالــت بــه ســبب وجــود یــک 

سیســتم قضایــی و آموزشــی متایــز از انگلســتان محــرز مــی باشــد. همچنیــن شــیوه 

برخــورد دولــت بــا گروههــای مشــخص )قومــی یــا اتنیکــی و....( هــم عامــل مســاعدی 

بــرای شناســایی یــک ملــت بــه شــار مــی آیــد.15

دســتەای دیگــر از کارشناســان معتقدنــد کــه در حالــت درخواســت غیرمســاملت آمیــز 

بــرای اعــال ایــن حــق یــا در زمــان مبــارزه مســلحانه، بایــد رشوط دیگــری نیــز در 

ــد.  ــه کنن ــد ایــن حــق را مطالب ــا بتوانن ــا باشــد ت ــان جنبــش هــای آزادیخــواه مهی می

ــر:16 ــوارد زی ــد از م ــن رشوط عبارتن ای

 الــف: وجــود نــزاع و مبــارزه بــر ضــد اشــغالگر داخلــی یــا بیگانــه 

یــا بــر ضــد یــک سیســتم حاکــم نژادپرســت.

ب: بایــد ایــن جنبــش آزادیخــواه دارای یــک نیــروی منظــم تحــت 

ــنامه  ــیپلین و اساس ــئول و دارای دیس ــک کادر مس ــی ی فرمانده

15- نگاه کنید به ڕوبرت ماك كوركوديل: حقوق االنسان وتقرير املصري، بحث منشور يف مؤلف: مورمتر سيلرز: 

النظام العاملي الجديد، حدود السيادة، حقوق االنسان، تقرير مصاير الشعوب، ترجمة: صادق ابراهيم عودة، 

چاپ اول، دار الفارس للنرش: االردن، 2001، صفحه34.

16- مورمتر سيلرز: هان مأخذ پیشین، صفحه 189.
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داخلــی باشــد و پایبنــد و مکلــف بــه اجــرای قوانیــن رایــج 

ــد.  ــه باش ــان مداران انس

ــاک  ــی از خ ــد بخش ــته باش ــواه توانس ــش آزادیخ ــن جنب ج _ ای

ــد.  ــود درآورده باش ــرف خ ــه ت ــش را ب میهن

برخــی از حقوقدانــان بــر ایــن باورنــد کــه رضوریســت کــه مکانیزمها و ســازوکارهای 

ــده و در سیســتم  ــرای تحقــق و اعــال حــق تعییــن رسنوشــت مشــخص گردی الزم ب

حقوقــی ســازمان ملــل متحــد تثبیــت شــوند و کمیتــه مخصوصــی هم بــرای تصمیــم گیری 

در ایــن مــورد تشــکیل شــود. 

محــور ششــم: محدودیــت هــا و موانــع پیــش روی اعــال حــق تعییــن 

رسنوشــت. 

ــه  ــاال ب ــه در ب ــی ک ــه رشوط ــتناد ب ــا اس ــت، ب ــن رسنوش ــق تعیی ــه ح ــد ک ــر چن ه

ــل  ــه مل ــرای هم ــده ب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــی و ب ــی جهان ــم، حق ــاره کردی ــا اش آنه

ــا  ــرت ب ــارض و مغای ــبب تع ــق بەس ــن ح ــال ای ــع اع ــی مواق ــا در برخ ــت، ام دنیاس

ــکالت و  ــا مش ــی ب ــن امللل ــده بی ــده و شناختەش ــررات پذیرفتەش ــول و مق ــی از اص برخ

موانعــی مواجــه مــی شــود و در برخــی مــوارد ایــن اعــال حــق همچنیــن در تضــارب و 

تداخــل بــا موانــع سیاســی و تاریخــی و جغرافیایــی و حــرص و آزمنــدی سیاســتهای 

توســعەطلبانه برخــی از دولتهــا قــرار مــی گیــرد. بــرای مثــال مــی تــوان بــه مشــکالتی 

ــام،  ــادا، ویتن ــک کان ــرس، کب ــطین، ق ــتان، فلس ــمیر، کردس ــاره در کش ــن ب ــه در ای ک

ــود.17 ــاره من ــد، اش ــی و .... رخ دادن ــرای غرب صح

17- نگاه کنید به زهري شكر، الوسيط يف القانون الدستوري، ج1، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، ط3، 

املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع: بريوت، 1994، ص40.
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مقصــود از موانــع و محدودیتهــای احتالــی بــر رس راه اعــال حــق تعییــن 

ــد  ــق میتوان ــن ح ــال ای ــاالً اع ــوارد احت ــی از م ــه در بعض ــت ک ــن اس ــت، ای رسنوش

ــره  ــت آم ــه دارای خصوصی ــود ک ــی ش ــن امللل ــی بی ــل حقوق ــک اص ــض ی ــث نق باع

اســت. در چنیــن مــواردی بایــد ســعی شــود کــه ایــن دو بــا همدیگــر ســازگاری یابنــد و اگــر 

ممکــن نشــد، از یکــی بــه نفــع دیگــری عــدول کــرد، امــا اینکــه کدامیــک بایــد فــدای 

ــت: ــم پرداخ ــه آن خواهی ــه ب ــه در ادام ــت ک ــألەای اس ــود مس ــری ش دیگ

الــف - مانع متامیــت ارضی منطقەای بر رس راه اعال حق 

رسنوشت. تعیین 

 اولیــن مشــکلی کــه گروههــای نامــرده در زمــان اعــال حــق تعییــن رسنوشــت در 

ــن  ــکل تعیی ــت از مش ــارت اس ــوند عب ــه میش ــا آن مواج ــه ب ــی و تجزی ــای جدای حالته

ــرا از نظــر  ــد.18 زی ــاد نهن ــر روی آن بنی ــت مستقلشــان را ب ــد دول ــه میخواهن قلمــروی ک

ــورت  ــه ص ــن ب ــش از ای ــت و پی ــت اس ــک دول ــرو ی ــن، قلم ــرو و رسزمی ــن قلم ــی ای حقوق

رســمی بــه عنــوان جزئــی از رسزمیــن و خــاک ایــن دولــت بــه رســمیت شــناخته شــده 

اســت و بخاطــر اینکــه ســازمان ملــل متحــد بــا اســتناد بــه مــاده 10 منشــور جامعــه ملــل و 

بنــد 4 مــاده 2 منشــور ســازمان ملــل متحــد اصــل متامیــت ارضــی و اســتقالل سیاســی 

همــه دولتهــا را بــه رســمیت شــناخته شــده اســت، لــذا همــه دولتهــا را متعهــد بــه رعایــت 

ایــن اصــل ســاخته اســت. امــا همــه واقعیتهــای موجــود جهانــی بــه مــا میگوینــد کــه 

ــور و  ــت. ظه ــده اس ــت نش ــق رعای ــل و مطل ــور کام ــه ط ــورها ب ــی کش ــت ارض ــل متامی اص

تأســیس شــار زیــادی از دولتهــا در نتیجــه جدایــی و یــا تجزیــه و فروپاشــی دولتهــا 

بعــد از تأســیس ســازمان ملــل متحــد و بــه رســمیت شــناخته شدنشــان از طــرف جامعــه 

بیــن املللــی و بــه عضویــت درآمدنشــان در ســازمان ملــل متحــد )ماننــد فروپاشــی اتحاد 

ــی از  ــور رشق ــی تیم ــی، جدای ــره از اتیوپ ــی اری ــالوی، جدای ــوروی و یوگس ــر ش جاهی

18- نگاه کنید به الدكتور مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم: مصدر سابق، ص373.
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ــه  ــت ک ــن مدعاس ــر ای ــاهدی ب ــودان و ....( ش ــودان از س ــوب س ــی جن ــزی و جدای اندون

ایــن اصــل، مانعــی حقیقــی بــر رس راه اعــال حــق ملــت هــا در تعییــن رسنوشتشــان بــه 

حســاب منــی آیــد. 

 ب( مانع اصل ثبات مرزها بر رس راه اعال حق تعیین رسنوشت.

لەوانەیــە احتــال دارد کــه اعــال اصــل حــق تعییــن رسنوشــت بــه منظــور 

ــا  ــات مرزه ــل ثب ــع اص ــا مان ــتقالل، ب ــدف اس ــا ه ــا ب ــغالگر و ی ــت اش ــی از دس رهای

)Uti Possidetis( مواجــه شــود کــه منظــور از آن حفاظــت از مرزهایــی ســت کــه اشــغالگر 

ترســیم کــرده اســت. چــرا کــه بــه گفتــه طرفــداران ایــن نظریــه ظاهــراً ایــن امــر باعــث 

بــی ثباتــی منطقــەای و متعاقبــاً تهدیــدی بــر صلــح و امنیــت بیــن املللــی خواهد شــد19. 

امــا بایــد تأکیــد کنیــم کــه ایــن اصــل یکــی از پیامدهــا و عواقــب حضــور 

اســتعارگران و اشــغالگران اســت کــه در جهــت منافــع خودشــان و بــدون در 

نظرگرفــن منافــع و مصالــح ملــت هــای ســاکن در مناطــق محصــور در ایــن 

ــم  ــق تصمی ــی از ح ــردن ملت ــروم ک ــن، مح ــدای از ای ــب کردەاند،20ج ــا تصوی مرزه

گیــری بــرای رسنوشــتش بــه بهانــه رعایــت کــردن اصــل ثبــات مرزهایــی کــه بــه 

حکــم واقعیتهــای موجــود بــه آنهــا تحمیــل شــده اســت منــی توانــد مانعــی 

ــیپی  ــل و پرنس ــه اص ــد ک ــت باش ــن رسنوش ــق تعیی ــل ح ــال اص ــر رس راه اع ب

از مقــررات حقوقــی قواعــد آمــره  حقوقــی و قانونــی اســت و بەمثابــه یکــی 

شــناخته مــی شــود. لــذا منــی تــوان واقعیتــی را کــه بــر خــالف یــک اصــل حقوقــی 

پذیرفتەشــده و شناختەشــده اســت و مخصوصــاً کــه در تضــاد و تعــارض بــا 

19- See: Uti possidetis. From Wikipedia، the free encyclopedia. Available at:
http://www. Wikipe-dia.org/wiki/Uti - possidetis.

20- See: Raul R. Hensel، Michael E. Allison and Ahmed Khanani: The Colonial Legacy 
and Border Sta-bility: Uti Possdeties and Territorial Claims in the Americas. p. 7.
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ــه  ــت، ب ــا اس ــن مرزه ــود در درون ای ــاکنان موج ــق س ــتەهای برح اراده و خواس

ــرد21.  ــل ک ــا تحمی آنه

 ج(  مانــع اصــل ممنوعیت توســل به زور در روابط خارجی بر 

رس راه اعامل اصل حق تعیین رسنوشــت.

ــه  ــک منطق ــی ی ــل جدای ــتفاده از زور مث ــه اس ــت در نتیج ــع دول ــی مواق در برخ

ــک  ــه کم ــا ب ــونت و ی ــه زور و خش ــل ب ــق توس ــد( از طری ــت وال ــادر )دول ــت م از دول

ــود و در  ــی ش ــکیل م ــی تش ــغال نظام ــق اش ــا از طری ــی و ی ــی خارج ــت نظام دخال

برخــی مواقــع هــم از طریــق ادغــام و اتحــاد دو دولــت از طریــق توســل بــه زور و یــا 

از طریــق انعقــاد یــک معاهــده بیــن املللــی در ســایه تهدیــد بــه توســل بــه نیــروی 

نظامــی، بەوجــود مــی آیــد. در چنیــن مــواردی مکانیــزم یــا روش بــەکار گرفتــه شــده 

بــرای تشــکیل ایــن دولــت بەمثابــه تخطــی از اصــول ثابــت حقــوق بیــن امللــل )کــه 

عبارتنــد از ممنوعیــت بەکارگیــری زور در روابــط بیــن امللــل منــدرج در بنــد 4 مــاده 

2 منشــور ســازمان ملــل متحــد( بــه حســاب مــی آیــد. 

ــد  ــط جدی ــودآوردن رشای ــودن بوج ــی ب ــر قانون ــر رس غی ــان ب ــت حقوقدان اکرثی

منطقــەای از طریــق توســل بــه زور اتفــاق نظــر دارنــد22، بــا ایــن حــال نبایــد چنیــن 

برداشــت کــرد کــه اســتفاده از نیــروی نظامــی، محدودیتــی مطلــق بــر رس راه تحقــق 

ــی  ــطح داخل ــه زور در س ــل ب ــان توس ــد می ــذا بای ــت. ل ــت اس ــن رسنوش ــق تعیی ح

ــد.23  ــل ش ــاوت قائ ــل تف ــن املل ــط بی ــطح رواب ــری زور در س ــورها و بکارگی کش

در حقیقــت بنــد 4 مــاده 2 منشــور ســازمان ملــل متحــد کــه در رابطــه بــا 

ممنوعیــت اســتفاده از زور اســت، تنهــا مختــص روابــط بیــن امللــل و مــوارد اســتفاده 

21- نگاه کنید به د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 464.

22- نگاه کنید به د.محمد عزيز شكري: املدخل اىل القانون الدويل العام وقت السلم، ط2، دار الفكر: دمشق، 1973، ص132.

23- نگاه کنید به د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 470.
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ــرا مــورد دوم در قالــب مفهــوم  ــان دولــت مــادر و منطقــه جداشــده نیســت،24 زی از زور می

)جنــگ داخلــی( بەعنــوان محــدوده امــور داخلــی کشــورها حســاب مــی شــود و هیچگونــه 

مقــررات بیــن املللــی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد کــه آن را ممنــوع ســازد، همچنــان کــه 

بســیاری از احــکام بیــن املللــی و مصوبــات و لوایــح مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 

بــه حــق مبــارزه مســلحانه ملتهای تحــت ســلطه اشــغالگر مرشوعیــت دادەاند. مثــال بارز 

آن بنــد 10 مصوبــه مجمــع عمومــی بــه شــاره xx( 2105( ســال 1965 و مــاده 7 از تعریف 

ســازمان ملــل بــرای )خصومــت - دشــمنی: عــدوان( مــی باشــد. 25

 د(  مانــع حقــوق برش )فــردی و جمعی( بر رس راه اعال اصل 

تعیین رسنوشت.  حق 

منــی شــود بــه حــق تعییــن رسنوشــت بەمثابــه اصلــی بــرای جدایــی و تأســیس 

دولــت اســتناد کــرد اگــر تأســیس ایــن دولــت جدیــد باعــث نقــض فاحــش حقــوق برش 

ــن  ــرای تعیی ــن نقــض حــق جمعــی انســانها ب بەصــورت عمومــی و فــردی و همچنی

رسنوشتشــان بشــود26، زیــرا تأســیس دولــت بــر مبنــای تخطــی و نقــض حــق تعییــن 

رسنوشــت بەعنــوان امــری نــاروا در حقــوق بیــن امللــل محســوب مــی شــود. در همیــن 

راســتا جامعــه ملــل در زمــان فعالیتــش مجموعــەای از رشوط را بــرای محافظــت از 

حقــوق اقلیــت هــا در حالــت اعــال حــق تعییــن رسنوشــت در کشــورهایی کــه دارای 

ــد تصویــب عضویــت  ــرد. مانن ــب ک ــد، تصوی ــەای بودن ــی و فرق ــوع قومــی و مذهب تن

عــراق در جامعــه ملــل مــرشوط بــه اینکــه دولتــش تعهــد بدهــد کــه بــه حقــوق ملــت 

کــرد و دیگــر ملــت هــای ســاکن عــراق احــرام بگــذارد.27

24- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. P. 282.
25- نگاه کنید به د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 470.

26- Michael Akehurst. Op. Cit. p. 298.
27- نگاه کنید به د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 473.
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محور هفتم: انگیزه ها و توجیهات اعامل حق تعیین رسنوشــت. 

ــه  ــی ب ــر ملت ــه ه ــند ک ــی باش ــل و انگیزەهای ــد عل ــد میتوانن ــی آین ــل م ــه در ذی ک

ــد. ــال کنن ــود را اع ــت خ ــن رسنوش ــق تعیی ــا ح ــن انگیزەه ــن ای ــطه داش واس

الــف - محافظت از صلــح و امنیت بین املللی

حفــظ صلــح و امنیــت بیــن املللــی بەعنــوان یکــی از اهــداف بــزرگ و مهــم ســازمان 

ملــل شــناخته مــی شــود. از همیــن رو اگــر نــزاع و کشمکشــی مرتبــط بــا حــق تعییــن 

ــره  ــه مخاط ــی را ب ــن امللل ــح بی ــش و صل ــم و آرام ــه نظ ــود ک ــث بش ــت باع رسنوش

بینــدازد، ســازمان ملــل متحــد وظیفــه دارد کــه بــرای حــل و فصــل ایــن مســأله وارد 

ــتفاده  ــود اس ــای موج ــا و ابزاره ــه راهه ــد از هم ــتا میتوان ــن راس ــود و در ای ــل ش عم

کنــد. بەعنــوان مثــال میتوانــد بــرای تســهیل اعــال حــق تعییــن رسنوشــت الیحــەای 

را تصویــب کنــد.28

 ب-   مقابله با ســلطەجویی:

نظریــه ســلطەجویی )The Oppression Theory(  یکــی از نظریــات مشــهور 

ــی  ــار م ــه ش ــت ب ــن رسنوش ــق تعیی ــال ح ــق اع ــی از طری ــه جدای ــاره توجی درب

ــی و  ــا اقلیت ــت و ی ــک دول ــاکنان ی ــی از س ــی بخش ــوری، جدای ــن تئ ــق ای ــد. برطب آی

درخواســت استقاللشــان از دولــت مــادر بەســبب اینکــه مــورد ظلــم و ســلطه اکرثیــت 

ــود.29 ــد ب ــی خواه ــل موجه ــد، دلی ــرار گرفتەان ق

 Remedial Theory of( چارەســاز  جدایــی  نظریەهــای  جملــه  از  نظریــه  ایــن 

secession( اســت کــه از منطــق زیــر رسچشــمه مــی گیــرد: 

28- نگاه کنید به د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 477.

29- See: Y. N. Kly and D. Kly: In Pursuit of The Right to Self-Determination، Collected 
Papers & Pro-ceedings of the FIRST International Conference on the Right to Self-
Determination & the United Nation ، Geneva 2000. P. 1.
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ایــن وظیفــه دولــت اســت کــه از حقــوق اساســی شــهروندان خــود محافظــت کنــد و 

تــا زمانــی کــه ایــن کار را انجــام مــی دهــد، ســزاوار پیــروی از جانــب آنهــا اســت. امــا اگــر 

ــارەای  ــچ راه چ ــد و هی ــض کن ــوق را نق ــن حق ــداوم ای ــتامتیک و م ــور سیس ــه ط ــت ب دول

بــرای شــهروندانش باقــی نگــذارد، شــهروندانش بــرای پایــان دادن بــه ایــن وضــع ناهموار، 

میتواننــد از ایــن نــوع حکومــت تــرّی جســته و درصــدد جدایــی از ایــن دولــت برآینــد. در 

چنیــن حالتــی دولــت مربوطــه منیتوانــد بــه اصــل متامیــت ارضــی و اســتقالل سیاســی 

بــرای ضدیــت بــا درخواســت جدایــی از طریق حق تعیین رسنوشــت متوســل شــود30زیرا 

در چنیــن حالتــی جدایــی طلبــان بــه ایــن فرضیــه اســتناد میکننــد کــه مــی گویــد: "اگــر 

چــه دولتــی میتوانــد تحــت لــوای حقــوق بیــن امللــل از مرشوعیــت برخــوردار باشــد و 

حتــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه درخواســتها و ادعاهــای ارضیــش هــم صحیــح باشــد، 

امــا همچنیــن ایــن امــکان هــم وجــود دارد کــه درخواســتها و ادعاهــای ایــن دولــت نادیــده 

گرفتــه شــده و منســوخ گردنــد اگــر ایــن دولــت بەطــور پیویســته و مــداوم شــهروندانش را 

مــورد ظلــم و ســتم و بــی عدالتــی سیســتامتیک و ســازمان یافتــه قــرار دهــد".31

ســلطەجویی بەمثابــه توجیهــی بــرای درخواســت یــا اعــامل حــق تعییــن رسنوشــت، 

مقهورکــردن  یــا  درآوردن  تحــت انقیــاد  ماننــد  دارد  زیــادی  تفســیرهای  و  معانــی 

ــن  ــتثامر )Exploitation(. ای ــی )Domination(، اس ــلط و چیرگ )Subjugation(، تس

در حالیســت کــه بعضــی از کارشناســان عقیــده دارنــد کــه حتــی محــروم کــردن گروههــای 

قومــی از مشــارکت در ســاختار دولــت و ایفــای نقــش در دولــت متبوعشــان هــم جــزء 

مصادیــق اســتفاده از ایــن حــق بــه حســاب مــی آیــد32. 

30- الحاكم عبدالرحمن سليامن الزيباري: الوضع القانوين إلقليم كردستان العراق يف ظل قواعد القانون الدويل 

العام، ط1، مؤسسة موكرياين للطباعة: اربيل، 2002، ص355.

31- See: Brilmayer، L. 1991، "Secession And Self-Determination. A Territorial Interpretation، 
Yale Jour-nal of International Law 16. 177202-. And Moore، m. 1998، Introduction in Secession 
and National Self-Determination. M. Moore (ed) oxford: oxford university press. Quoted from: 
Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/ entries/secession/.

32- Thomas D. Musgrave. Op. Cit. P. 182.
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هامنطــور کــه دیــوان عالــی کانــادا در زمــان وقــوع مشــکل درخواســت منطقــه کبــک 

ــه صحــه  ــن نظری ــر ای ــه حــق تعییــن رسنوشــت، ب ــا اســتناد ب ــرای حــق اســتقالل ب ب

ــن  ــق تعیی ــوب ح ــه در چارچ ــود ک ــی ش ــه م ــد ک ــد ورزی ــورد تأکی ــر دو م ــت و ب گذاش

ــی  ــد. یک ــرار بگیرن ــتناد ق ــورد اس ــی م ــق جدای ــرای ح ــی ب ــوان مبنای ــت بەعن رسنوش

حالتــی ســت کــه در آن جمعیــت یــک دولــت مــورد ظلــم و تعــدی قــرار بگیرنــد، و دومــی 

حالتــی ســت کــه گروهــی نتواننــد در فراینــد حکمرانــی بــرای تــداوم بخشــیدن بــه رشــد 

ــد.  ــارکت کنن ــی مش ــی و فرهنگ ــی و اجتامع ــادی و سیاس اقتص

در همیــن راســتا کمیتــەای فرعــی بــرای ممنــوع کــردن تبعیــض نــژادی و 

محافظــت از اقلیــت هــا در ســال 1981 از طــرف ســازمان ملــل تشــکیل شــد و ایــن 

ــر رس  ــی ب ــد مانع ــا نبای ــی دولته ــت مل ــتقالل و حاکمی ــه اس ــرد ک ــد ک ــه تأکی کمیت

ــا بخشــی از یــک دولــت باشــند اگرکــه مــوارد نقــض حقــوق  جدایــی منطقــەای ی

ــف  ــث توق ــه باع ــن منطق ــی ای ــد و جدای ــته باش ــود داش ــت وج ــن دول ــر در ای ب

ــرای  ــذا ب ــن حقــوق باشــد. ل ــر رس راه نقــض ای ــا مانعــی ب نقــض حقــوق بــر ی

ــامل  ــرای اع ــه آن ب ــتناد ب ــرای اس ــلطەجویی و ب ــه س ــن نظری ــداق ای ــات مص اثب

ــد  ــی را دارد ثابــت کن ــد گروهــی کــه درخواســت جدای حــق تعییــن رسنوشــت بای

کــه ایــن دو طــرف دیگــر منیتواننــد بــا امنیــت و صلــح در کنــار هــم زندگــی 

ــش را  ــات مروع ــد مطالب ــی منیتوان ــده جدای ــت کنن ــروه درخواس ــا گ ــد و ی کنن

ــن  ــاورد. همچنی ــت بی ــور بدس ــن کش ــی ای ــود سیاس ــتم موج ــوب سیس در چارچ

بایــد بتواننــد ثابــت کننــد کــه هیــچ یــک از راههــا و ســازوکارهای سیاســی 

ــم  ــت حاک ــول اکرثی ــورد قب ــد م ــن کن ــا را تضمی ــوق آنه ــد حق ــه بتوانن ــری ک دیگ

ــد  ــا عبارتن ــن رشوط و زمینەه ــت. ای ــده اس ــه نش ــرار گرفت ــت( ق ــور )دول ــن کش ای

از مــوارد زیــر:33

33- نگاه کنید به د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 484.
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1- ایــن گــروه ثابــت کنــد کــه یــک )ملــت( را تشــکیل مــی دهنــد، زیــرا 

فقــط ملــت هــا مــی تواننــد ایــن اصــل را اعــال کننــد. 

ــای  ــه معن ــی )ب ــک اکرثیت ــلطەجویی ی ــتم و س ــت س ــد تح 2 - بای

ــه  ــرار گرفت ــتثار( ق ــی و اس ــلط و چیرگ ــاد درآوردن و تس ــت انقی تح

ــن  ــت و داش ــارکت و فعالی ــق مش ــه از ح ــوری ک ــند، بەط ــده باش ش

ــند.  ــده باش ــروم ش ــت مح ــی در حکوم منایندگان

ــا امنیــت و آرامــش و صلــح  ــد ب ــد کــه دیگــر منیتوانن 3 - ثابــت کنن

ــد.  ــی کنن ــان زندگ ــت متبوعش ــوب دول در چارچ

روشــهای  و  ابــزار  از  اســتفاده  آمادگــی  متبوعشــان  دولــت   -  4

دیگــری بــرای تضمیــن حقــوق ایــن گــروه را نــدارد و یــا اساســاً 

مســئولیت انجــام چنیــن کاری را بــه عهــده منــی گیــرد. 

ــال  ــتەجمعی در س ــی دس ــد از آوارگ ــرد بع ــت ک ــط مل ــت و رشای ــت موقعی حقیق

1991، بعــد از 7 دهــه ظلــم و رسکــوب و خفقــان و آوارگــی و بەحاشــیه رانــده شــدن 

ــها و  ــک از روش ــچ ی ــتفادەنکردن از هی ــراق و اس ــی ع ــای متوال ــک دولته ــرف یکای از ط

ــز  ــت آزاد و متای ــک مل ــوان ی ــا را بەعن ــوق کرده ــد حق ــه بتوان ــی ای ک ــاری قانون مج

تضمیــن کنــد، دالیــل کافــی و محکمــی بــود کــه آن زمــان ملــت کــرد بــا اســتناد بــه 

آنهــا اعــالم اســتقالل کنــد و یــک دولــت کــردی مســتقل تأســیس کنــد زیــرا این مــوارد، 

رشایــط ویــژه و بــی ســابقەای را بوجــود آورده بــود کــه در مصوبــه معــروف شــورای 

ــل بــه شــاره 688 در 5 مــاه مــی ســال 1991 بــه روشــنی بــه  امنیــت ســازمان مل

ــه شــده اســت.  رســمیت شــناخته شــده و پذیرفت
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ئــەو کــه حکومتهــای متوالــی عــراق مرتکــب شــدەاند و در بیانیــه اعــام فدرالیســم 

هــم بــه آن اشــاره شــده و از طــرف پارملــان کردســتان در تاریــخ 4 اکتــر ســال 1992 

بەعنــوان جرائــم جنگــی شــناخته شــدەاند، عبارتنــد از:

- کشــن و مفقوداالثــر کــردن بیــش از هشــت هــزار نفــر از افــراد 

عشــیره بارزانــی در ســال 1983 کــه هنــوز هــم از رسنوشتشــان و 

مقابرشــان اطاعــی در دســت نیســت. 

افــراد  و  کــودک  و  زن   5000 از  بیــش  نــژادی  پاکســازی   -

ســالخورده و مــردم غیرنظامــی از طریــق مببــاران شــیمیایی و 

ــاه  ــه در روز 16 م ــهر حلبچ ــمی در ش ــای س ــتفاده از گازه اس

مــارس ســال 1988 و شــاری دیگــر از ســاکنان مناطــق بادینــان و 

گَرمیــان و بالیســان و دیگــر مناطــق کردســتان. 

ــال  ــام پروســه انف - انجــام دادن حمــات وحشــیانەای تحــت ن

و  نهایــت ســبوعیت  در  آن  طــی  کــه  کردســتان  ملــت  علیــه 

بربریــت بیــش از 182000 شــهروند بیگنــاه کــرد زنــده بــه گــور 

ــانی  ــان نش ــن بیشرتش ــل دف ــم از مح ــن االن ه ــا همی ــده و ت ش

ــت.  ــت نیس در دس

- بەقتــل رســاندن و آوارەکــردن و تبعیــد هــزاران کــرد فیلــی، ضبــط و 

مصــادره اموالشــان و باطــل کــردن تابعیــت و شناســنامەهای 

ــتانه.  ــی و نژادپرس ــد سیاس ــه مقاص ــکا ب ــا ات ــان بب عراقیش

ج - دشــواربودن همزیســتی مساملت آمیز در چارچوب یک دولت.  

در برخــی از مــوارد بەســبب اتفاقــات ناگــوار و خونینــی کــه در طــول تاریــخ 

سیاســی یــک دولــت مشــخص رخ داده اســت، باعــث مــی شــود کــه روا داشــن ظلــم و 

اذیــت و آزارهــا نســبت بــه گروههــای مختلــف، حــس دشــمنی و کینــه و انتقــام را بــه 
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قــدری در آنهــا تشــدید کــرده کــه دیگــر هیــچ یــک از طرفیــن منیتواننــد بــه آســانی و بــه طــور 

مســاملت آمیــز در کنــار یکدیگــر زندگــی کننــد. در چنیــن مــواردی معیارهــا و موازیــن بیــن 

املللــی ویــژه حقــوق بــر مرتبــط بــا حقــوق اقلیــت هــا و افــراد کــه در معاهدەهــای 

بیــن املللــی بــر آنهــا تأکیــد شــده و حتــی راەحلهــای دیگــر پیــش بینــی شــده در قانون 

ــو و  ــد جوابگ ــم منیتوانن ــزم ه ــاری و فدرالی ــد خودمخت ــورها مانن ــی کش ــای اساس ه

کارســاز باشــند، بهمیــن خاطــر در چنیــن رشایطــی اعــال حــق تعییــن رسنوشــت بــه 

تنهــا راەحــل باقیانــده بــرای تضمیــن حقــوق اقلیــت هــا و گروههــای مختلــف بــدل مــی 

شــود.34

د - حقوق تاریخی  

مەبەســت منظــور از حقــوق تاریخــی گروههــا بەعنــوان ســندی بــرای درخواســت 

اعــال حــق تعییــن رسنوشــت، حقوقــی اســت کــه بــه شــکل تاریخــی ثابــت میکننــد 

ــر  ــه ه ــا ب ــد. ام ــی میکردەان ــان حکمران ــر خودش ــان ب ــته، خودش ــی در گذش ــه گروه ک

دلیلــی اکنــون در چارچــوب مرزهــای جغرافیایــی دولتــی دیگــر زندگــی میکننــد. برخــی 

از بررســی هــا نشــان میدهنــد کــه بیشــر از نیمــی از گروههایــی کــه در دهــه 80 قــرن 

ــته  ــی در گذش ــه زمان ــد ک ــاور بودەان ــن ب ــر ای ــتند ب ــتقالل داش ــت اس ــتم درخواس بیس

ــتەاند.35 ــود را داش ــوص بەخ ــی مخص ــتم حکمران ــان سیس خودش

الزم بــه ذکــر اســت کــه ملــت کــرد در گذشــته نوعــی از اســتقالل را داشــته اســت و 

جــزو نــوادگان نیاکانــی هســتند کــه خودشــان دارای سیســتم مســتقل فرمانروایــی 

34- See: David A. Lake And Donald Rothchild. The International Spread of Ethnic 
Conflict، Fear، Dif-fusion، And Escalation. Princeton University Press: Princeton، 
Newjersey، 1998. P. 315.

35- نــگاه کنیــد بــه تيــد ڕوبــرت جــار: أقليــات يف خطــر- 230 أقليــة يف دراســة إحصائيــة وسياســية وإجتاعيــة، 

ــة مدبــويل:  ــم: د. ڕفعــت ســيد أحمــد، تعريــب: مجــدي عبدالحكيــم وســامية الشــامي، ط1، مكتب مراجعــة وتقدي

ــرة، 1995، ص119. القاه
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خــود بودەانــد. بهمیــن خاطــر در خیلــی از مــوارد و پروژەهــای تأســیس دولــت 

مســتقل خــود، بــه عنــوان ســندی بــرای درخواستهایشــان بــرای اعــال حــق 

ــد.  ــه حقــوق تاریخــی اســتناد کردەان ــه مثاب ــه مــوارد ب ــه اینگون تعییــن رسنوشــت ب

ــال زمانیکــه رشیــف پاشــا در ســال 1919مــی خواســته مطالباتــش راجــع  ــرای مث ب

ــل از  ــت موص ــه والی ــت ک ــرده اس ــد ک ــد، تأکی ــه ده ــن ارائ ــه متفقی ــتان را ب ــه کردس ب

عــراق جــدا بــوده اســت و ســاکنان آن هــم هیچــگاه خودشــان را بــه عنــوان بخشــی 

ــد.36 ــراق نبودەان ــت ع ــت حاکمی ــلطه و تح ــر س ــرده و در زی ــوب نک ــراق محس از ع

در میــان اســناد و مــدارک مربــوط بــه کمیتــه بیــن املللــی مخصوصــی کــه جامعــه 

ملــل آن را بــرای حــل و فصــل مســأله موصــل مأمــور کــرده بــود، میتــوان بــه روشــنی 

ــرده  ــان ک ــته و اذع ــه گذاش ــم صح ــت مه ــن حقیق ــر ای ــور ب ــه مذک ــه کمیت ــت ک دریاف

ــی و  ــون تاریخ ــب و مت ــیاری از کت ــان بس ــص در می ــق و تفح ــد از تحقی ــه بع ــت ک اس

از نقشــەهای عربــی و صدهــا  زیــادی  باســتانی و شــار  کتــب  و  جغرافیایــی 

ــان  ــن در می ــدەاند و همچنی ــیم ش ــا 20 ترس ــدەهای 16 ت ــه در س ــی ک ــه اروپای نقش

ــتانهای  ــی دبیرس ــی جغرافیای ــب درس ــع و کت ــته و مناب ــرون گذش ــفرنامەهای ق س

ــه  ــا س ــه در آنج ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــور ب ــه مذک ــان(، کمیت ــر )آن زم م

ــراق  ــتان و ع ــره و کردس ــی، جزی ــراق عرب ــت: ع ــته اس ــود داش ــه وج ــه جداگان منطق

ــا جبــل حمریــن فراتــر نرفتــه اســت. همچنیــن  از طــرف شــال از هیــت - تکریــت ی

ــی  ــات جغرافیای ــه در کل ادبی ــت ک ــرده اس ــد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــرده ب ــه نام کمیت

ــل  ــت موص ــه والی ــگاه منطق ــال 1925، هیچ ــا س ــی ت ــامی عرب ــات اس ــر فتوح ع

ــا هیچوقــت چنیــن تعریــف نشــده اســت کــه بخشــی از  چنیــن انگاشــته نشــده و ی

عــراق بــوده باشــد و ســاکنان والیــت موصــل بــا نــام عــراق بەعنــوان نــام کشورشــان 

ــتەاند.37 ــنایی نداش ــه آش هیچگون

36-  نگاه کنید به حول هذه املطاليب: الدكتور فاضل حسني: مشكلة املوصل، دراسة يف الدبلوماسية العراقية - 

االنكليزية - الرتكية ويف الرأي العام، ط3، مطبعة أشبيلية: بغداد، 1977، ص ص77-76.

37- الدكتور فاضل حسني ، املصدر السابق، ص78.
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لــذا کامــاً محــرز میگــردد کــه حکــم کمیتــه بیــن املللــی مخصــوص حــل مســأله 

موصــل بــرای الحــاق موصــل بــه عــراق، حکمــی بــر اســاس یــک دیــدگاه اقتصــادی 

ــان داشــته اســت کــه  ــا رصاحــت بی ــه ب ــن کمیت ــرا ای ــوده اســت و بــس، زی رصف ب

ــق  ــراق ملح ــه ع ــل ب ــه موص ــت ک ــن اس ــاره ای ــن راەچ ــادی بهرتی ــدگاه اقتص از دی

ــه  ــژادی ب ــدگاه ن ــر و دی ــر منظ ــه اگ ــت ک ــاد داش ــه اعتق ــن کمیت ــا همی ــود، ام ش

عنــوان مبنــا در نظــر گرفتــه شــود بایــد بــرای حــل ایــن مســأله یــک دولــت کــردی 

تأســیس شــود. آن هــم بــه ایــن دلیــل کــه کردهــا پنــج هشــتم ســاکنان ایــن والیــت 

را تشــکیل مــی دادنــد. و از ایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن کمیتــه حتــی بعــد 

از الحــاق والیــت موصــل بــه عــراق هــم نتواســته اســت منکــر ایــن حقیقــت شــود 

ــاوت  ــز و متف ــراق متامی ــژادی از ع ــی و ن ــر جغرافیای ــه از نقطەنظ ــن منطق ــه ای ک

بــوده اســت. در الیحــه پیشــنهادی کــه جامعــه ملــل آن را تصویــب کــرده اســت بــر 

ایــن نکتــه تأکیــد کــرده اســت کــه بعــد از اینکــه والیــت موصــل بــه عــراق ضمیمــه 

شــد دولــت بریتانیــا بایــد تعهــد بدهــد کــه محافظــت از حقــوق کردهــا را در عــراق 

جدیــد تضمیــن مــی کنــد.38

 ه - انجــام ندادن همەپرســی در زمان الحاق یــک منطقه به دولتی دیگر.

ــرو  ــر قلم ــی را ب ــرو ملت ــوان قلم ــت، منیت ــن رسنوش ــق تعیی ــل ح ــاس اص ــر اس ب

دولتــی دیگــر بــدون انجــام دادن همەپرســی از ســاکنان آن منطقــه ضمیمــه کــرد،39در 

ــق  ــزء مصادی ــرا ج ــود زی ــی ش ــل م ــل باط ــور کام ــد بط ــن فراین ــی ای ــن حالت چنی

نقــض اصــل حــق تعییــن رسنوشــت بــه شــامر میــرود. بهمیــن ســبب  انجــام نــدادن 

همەپرســی در زمــان انضــامم ملتــی بــه دولــت دیگــر، میتوانــد دلیــل موجــه و قانونــی 
بــرای درخواســت اعــامل حــق تعییــن رسنوشــت بــه حســاب بیایــد.40

38- نگاه کنید به  املصدر السابق، ص ص 174-173.

39- نگاه کنید به د.عصام العطية: القانون الدويل العام، ط6، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: بغداد، 2001، ص303.

40- نگاه کنید به د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 492.
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 بــر همیــن اســاس میتــوان گفــت کردســتان جنوبــی )والیــت موصــل( هــم کــه بــر 

ــل در ســال 1926 و بــدون مراجعــه  ــه بیــن املللــی جامعــه مل ــه کمیت مبنــای مصوب

ــراق  ــه ع ــی ب ــه همەپرس ــردن هیچگون ــدون برگزارک ــه و ب ــن منطق ــردم ای ــه آرای م ب

ضمیمــه شــده بــود، میتوانــد دلیلــی قانونــی در کنــار دیگــر دالیــل باشــد کــه ملــت 

کــرد بــا اســتناد بــه آنهــا میتوانــد درخواســت اعــال حــق تعییــن رسنوشــت خــودش 

را داشــته باشــد. 

و - نقض ســند )قانون اساســی( تأسیس اتحادیه فدرال. 

ــر اســاس مبانــی و  ــا مناطــق ب ــه بیــن دولتهــا ی ــزم عبارتســت از اتحــاد آزادان فدرالی

ــون اساســی  ــا قان ــر روی آنهــا توافــق مــی شــود و در ســند ی پیــش رشطهایــی کــه ب

تأســیس ایــن اتحادیــه ثبــت و درج میگــردد. بــر همیــن اســاس نقــض آشــکار و 

مخاطرەآمیــز ایــن مبانــی و پیــش رشطهــا، ادلــه قانونــی محکمــی را فراهــم مــی کنــد 

کــه مناطــق فدرالــی بــا اســتناد بــه آنهــا میتواننــد از ادامــه رشکــت در ایــن اتحادیــه 

ــوند.  ــدا ش ــیده و از آن ج ــت کش دس

در اینجــا الزم بــه یادآوریســت کــه در دیباچــه قانــون اساســی عــراق فــدرال کــه در 

ســال 2005 در طــی یــک همەپرســی مــورد تصویــب قــرار گرفــت در یکــی از احــکام آن 

بەطــور ضمنــی اشــاره شــده اســت کــه اتحــاد ملــت و حاکمیــت ملــی عــراق در گــرو 

احــرام و پایبنــدی بــه قانــون اساســی و تعهــد بــه احــکام و مــواد منــدرج در آنســت: 

"تعهــد و پایبنــدی بــه ایــن قانــون اساســی ضامــن اتحــاد آزادانــه و متامیــت ارضــی و 

حاکمیــت ملــی آن اســت".  بــه ایــن معنــی کــه پایبنــد نبــودن بــه قانــون اساســی و 

یــا نقــض آشــکار و مخاطرەآمیــز آن، دلیلیســت بــر نقــض قانــون اساســی و کســانی 

ــال و  ــت انح ــاس آن درخواس ــر اس ــد ب ــوند میتوانن ــرر میش ــبب مت ــن س ــه بدی ک

فروپاشــی ایــن اتحادیــه را داشــته باشــند. 
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بەجــز ایــن مــوارد از نقــض هــا، در گزارشــی تخصصــی دیگــری کــه از طــرف 

ــال 2017  ــی در س ــون اساس ــن قان ــی  و متخصصی ــان حقوق ــاری از کارشناس ش

ــون  ــأت حاکمــه عــراق تاکن ــه شــده اســت، ثابــت شــده اســت کــه حکومــت و هی ارائ

ــتقیم در  ــتقیم و غیرمس ــور مس ــی را بەط ــون اساس ــواد قان ــورد از م ــش از 60 م بی

ارتبــاط بــا حقــوق ملــت کــرده نقــض کــرده و یــا نادیــده گرفتــە و یــا اصــاً بــه آن عمــل 

نکردەانــد. در همیــن چارچــوب، رهــری سیاســی اقلیــم کردســتان در مناســبتها و مــوارد 

ــه مقامــات  ــاً ب ــرد را علن ــت ک ــن مــوارد نقــض و نادیدەگرفــن حقــوق مل بســیاری ای

ــد.  ــزد کردەان ــادآوری و گوش ــدرال ی ــت ف دول

ــری  ــی دادگس ــن امللل ــوان بی ــورتی دی ــه رأی مش ــه ب ــم ک ــان الزم میدانی در پای

ــه  ــتقال یکجانب ــام اس ــا اع ــه ب ــه در رابط ــم ک ــال 2010 ه ــه س ــه 22 ژوئی در مورخ

کــوزوو از رصبســتان در 17 فوریــه ســال 2008 صــادر شــده اســت، اشــاره کنیــم کــه 

بــه مثابــه یکــی از ســوابق مهــم بیــن املللــی در ایــن زمینــه تلقــی مــی شــود و یکــی از 

منونه-هــای موفقیــت آمیــز و برجســته در رابطــه بــا موضــوع حــق تعییــن رسنوشــت 

بــه حســاب مــی آیــد کــه توانســت بــه بســیاری از اختــاف نظرهــا در مــورد تصمیــم 

گیــری بــرای حــق تعییــن رسنوشــت خامتــه دهــد. در ایــن رأی مشــورتی، دیــوان بیــن 

ــه و  ــر را پذیرفت ــق زی ــه کــوزوو، حقای ــی دادگســری در مــورد اســتقال یکجانب امللل

بــه رســمیت شــناخته اســت: 

1 - اعــام اســتقال یکجانبــه کــوزوو از رصبســتان، نقــض احــکام 

دیــوان بیــن املللــی دادگســری بــه حســاب منــی آیــد. 

ــوان  ــت بەعن ــک مل ــرای تعییــن رسنوشــت ی ــری ب ــم گی 2 - تصمی

ــا مختــص ملــت هــای  ــک اصــل، حــق همــه ملــت هاســت و تنه ی

ــت.  ــتعارگر نیس ــای اس ــلطه دولته ــت س تح
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3 - اعــال و تصمیــم گیــری بــرای حــق تعییــن رسنوشــت، باالتــر 

از اصــل متامیــت ارضــی )رسزمینــی( اســت. 

ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــت ارض ــل متامی ــن دادگاه، اص ــر ای ــه نظ 4 - ب

ــا  ــی شــود، تنه ــه م ــکار گرفت ــی ب ــت از جدای ــرای مانع ــی ب دلیل

ــت و  ــک دول ــن ی ــه مابی ــت، ن ــن دولتهاس ــط بی ــه رواب ــوف ب معط

ــت(.  ــاکنان آن دول ــی از س ــا بخش ــش )ی ــی از ملت بخش

5 - اعــالم اســتقالل و جدایــی از یــک دولــت فــدرال بەطــور یکجانبــه 

و بــدون رضایــت حکومــت فــدرال )مرکــزی( امــری امــکان پذیــر اســت. 

 Remedial Theory( 6 - دادگاه، رأی بــه اصــل جدایــی چارەســاز

همزیســتی  مــورد،  ایــن  در  کــه  چــرا  میدهــد   )of secession

ــت.  ــوار اس ــخت و دش ــز س ــاملت آمی مس

 

بخش دوم

موارد نقض قانون اساسی دامئی عراق

)ماده 140 قانون اساسی، قطع بودجه اقلیم کردستان، 

مسأله نفت و گاز(

محور اول: ماده 140 قانون اساســی

در اینجــا نگاهــی مــی اندازیــم بــه مناطــق کردســتانی خــارج از اداره اقلیــم 

ــه  ــات کمیت ــق و اقدام ــن مناط ــا ای ــط ب ــی مرتب ــون اساس ــاده 140 قان ــتان و م کردس

ــال  ــان س ــا پای ــکیل ت ــدو تش ــراق از ب ــی ع ــی دامئ ــون اساس ــاده 140 قان ــی م اجرای
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2012 و در ادامــه علــل و عواملــی را کــه باعــث اخــال و توقــف در اجــرای وظائــف 

کمیتــه مــاده 140 شــدند را برمــی شــاریم کــه بــه عنــوان یکــی از بارزتریــن مصادیــق 

ــه  ــون اساســی دامئــی عــراق شــمرده میشــوند و باعــث شــدند ک نقــض فاحــش قان

ــردد.  ــاقط گ ــار س ــت و اعتب ــد از اهمی ــراق جدی ــی در ع ــارکت حقیق مش

1 - تشــکیل کمیته اجرایی ماده 140 قانون اساســی. 

• ایــن کمیتــه بــا حکــم شــاره 46 در مورخــه 2006/8/9 بــه ریاســت آقــای 

)هاشــم الشــبلی( تشــکیل شــد و بعــداً ایشــان برکنــار شــده و ریاســت ایــن کمیتــه بــه 

آقــای )رائــد فهمــی( واگــذار شــد. در ایــن کمیتــه همچنیــن منایندگانــی از حکومــت 

ــد از:  ــارت بودن ــاء عب ــن اعض ــه ای ــتند ک ــت داش ــم در آن عضوی ــتان ه ــم کردس اقلی

ــر آن  ــر امــور مناطــق مــورد منازعــه )کــه ســابق ب آقــای )دکــر محمــد احســان( وزی

ــورا  ــن ش ــرد و ای ــت میک ــتانی فعالی ــق کردس ــورای مناط ــوب ش ــن وزارت در چارچ ای

بعــداً بــه شــکل وزارت درآمــد و در آنزمــان هــم دکــر محمــد احســان رئیــس آن شــورا 

بــود( و همچنیــن رسکار خانــم )نرمیــن عثــان( کــه در آنزمــان وزیــر محیــط زیســت 

عــراق و معــاون رئیــس کمیتــه اجرایــی مــاده 140 قانــون اساســی و همزمــان رئیــس 

بخــش مالــی ایــن کمیتــه هــم بودنــد. 

• کمیتــه اجرایــی مــاده 140 قانــون اساســی در طــول مــدت فعالیتــش 7 الیحــه 

ــائل  ــل مس ــل و فص ــرای ح ــات ب ــن مصوب ــورد از ای ــه 4 م ــاند ک ــب رس ــه تصوی را ب

مناطــق مــورد منازعــه بســیار مهــم و رسنوشــت ســاز بودنــد. عمدەتریــن و مهمریــن 

لوایحــی کــه بــرای عــادی ســازی اوضــاع مناطــق کردســتانی موردمنازعــه تصویــب 

ــده و  ــن ش ــاده 140 تدوی ــی م ــه اجرای ــرف کمیت ــه از ط ــد ک ــی بودن ــدند، مصوبات ش

ــت  ــب نخس ــورد تصوی ــاره )ق 1/2/ 27/ 67٥6( م ــه ش ــه 2007/4/19 ب در مورخ

ــد از: ــد، عبارتن وزیــری عــراق قــرار گرفتن
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تاریــخ  تــا   1968 ژوئیــه  فاصلــه  در  کــه  کارمندانــی  همــه   )1

2003/4/9 اخــراج شــده یــا از ادامــه فعالیــت بازداشتەشــده و 

یــا بــه جاهــای دیگــری انتقــال داده شــدەاند بایــد بــر رس کارهــا و 

مناصــب و مشــاغل اصلــی خــود در مناطــق اصلــی ســکونت خــود و 

ــوند.  ــده ش ــود بازگردان ــکونت خ ــل س ــه مح ــک ب ــق نزدی ــا مناط ی

2(  همــه خانوادەهایــی کــه در فاصلــه 1968/7/17 تــا تاریــخ 

2003/4/9 بەســبب سیاســتهای رژیــم ســابق بــه زور از مواطــن و 

ســکونتگاههای اصلــی خــود کنــده شــده و بــه مناطــق دیگــر رانــده 

ــی  ــه مناطــق و رسزمینهــای اصل ــد ب ــاری( بای شــدەاند )کــوچ اجب

ــا  ــه آنه ــارتهای وارده ب ــل خس ــوند و در مقاب ــده ش ــود بازگردان خ

ــود.  ــت ش ــت پرداخ غرام

ــه  ــده در فاصل ــکان دادەش ــرب اس ــای ع ــدن خانوادەه 3( بازگردان

و  خودشــان  اصلــی  مناطــق  بــه   2003/4/9 تــا   1968/7/17

ــا.  ــه آنه ــت ب ــت غرام ــن پرداخ همچنی

4( الغــا و ابطــال همــه قراردادهــای کشــاورزی کــه بــا هــدف تغییــر 

ترکیــب جمعیتــی مناطــق موردمنازعــه منعقــد شــده بودنــد و 

ــا.  ــن قرارداده ــاد ای ــل از انعق ــت قب ــه حال ــاع ب ــت اوض بازگش

ــرای  ــی ب ــون اساس ــه در قان ــخ 2007/12/31( ک ــی )تاری ــام مهلت ــد از امت • بع

ــه عنــوان  ــود، UNAMI ب اجــرای مــاده 140 قانــون اساســی در نظــر گرفتــه شــده ب

ــداد و  ــن بغ ــق مابی ــن مناط ــات ای ــل اختالف ــرای ح ــر ب ــوم ناظ ــرف س ــا ط ــی ی بخش

اربیــل بــر اســاس مصوبــه شــاره 1770 ســال 2007 شــورای امنیــت کمیتــەای بــه 

 UNAMI  .ــکیل داد ــده تش ــن پرون ــرای کار روی ای ــتورا ب ــتفان دمیس ــتی اس رسپرس

بــرای حــل ایــن مســأله بــه چهــار اصــل و منبــع اســتناد کــرد )دفاتــر و مــدارک ثبــت 
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احــوال ســال 1957، مصوبــات شــورای رهــری انقــاب )منحلــه(، دفــر الغــاء شــده 

ــش را در  ــه کارهای ــه نتیج ــن کمیت ــال 2005(. ای ــات س ــه انتخاب ــال، نتیج ــور ش ام

قالــب ســه گــزارش ارائــه داد کــه مــورد رضایــت طرفیــن واقــع شــد. 

ــور  ــر ام ــار وزی ــن ب ــرد، ای ــدا ک ــر پی ــه تغیی ــن کمیت ــب ای ــا ترکی ــال  2011 ام • در س

ارتباطــات عــراق )هــادی عامــری( بــا حکــم شــاره 78 بــه ریاســت ایــن کمیتــه انتخــاب 

شــد و متعاقــب ایــن تغییــر، رئیــس جدیــد ایــن کمیتــه از همــه کارهایــی کــه قبــاً انجــام 

شــده بودنــد فاصلــه گرفتــه و ایــن کمیتــه را بــه ســمت و ســوی دیگــری بــرد.

         وظائــف کمیتــه اجرایی ماده 140
  

 مرحله اول: عادی ســازی )طبیعی ســازی یا التطبیع(.

 حــوزه فعالیتهــای ایــن مرحلــه، متامــی مردمــی را کــه بەطــور اجبــاری از زادگاه و 

رسزمیــن اصلــی خودشــان کــوچ داده شــدەاند اعــم از تبعیدشــدگان، راندەشــدگان، 

ــر از  ــی غی ــده در رسزمینهای ــکان دادەش ــراب اس ــن اع ــران و همچنی آوارگان و مهاج

ــر میگرفــت.  محــل ســکونت اصلــی خودشــان )الوافدیــن( را در ب

ــه در  ــی ک ــوع کارهای ــزان و ن ــه و می ــن مرحل ــده ای ــن ش ــش تعیی ــای از پی برنامەه

ــر میباشــند: ــه رشح زی ــه انجــام رســید، ب ــه ب ــن مرحل طــی ای

● 1 - بازگردانــدن مردمــی کــه بەطــور اجبــاری از محــل ســکونت اصلــی خودشــان 
کــوچ داده شــده بودنــد بــه رسزمینهــای اصلــی خودشــان و همچنیــن بازگردانــدن 

اعــراب قبــاً اســکان دادەشــده در مناطــق مــورد منازعــه بــه ســکونتگاههای اصلــی 

خودشــان و پرداخــت غرامــت بــه هــر دو گــروه بــه مبلغــی کــه در مــاده 140 بــه آن اشــاره 

شــده بــود و الزم بــود بــرای ایــن منظــور بودجــەای بــه مبلــغ 2 میلیــارد و 400 ملیــون 

ــود. ــاص داده ش دالر اختص
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در فاصلــه ســالهای 2006 تــا 2012 بودجــەای کــه بــرای ایــن منظــور پرداخــت شــد 

بســیار کمــر بــود از بودجــەای کــه قبــاً بــر رس آن توافــق شــده و بــرای اجــرای مرحــل 

عــادی ســازی در نظــر گرفتــه شــده بــود و همیــن امــر باعــث شــد کــه ایــن مرحلــه بــه 

پایــان نرســد.

در کرکوک:

الــف - مجمــوع کل خانوارهایــی کــه شناســنامه و برگــه خواروبارشــان بــه کرکــوک 

انتقــال داده شــد تنهــا 89634 خانــوار بــود. 

خودشــان  مناطــق  بــه  کرکــوک  از  بــود  قــرار  کــه  عربــی  خانوادەهــای   - ب 

ــان  ــای خواروبارش ــنامه برگەه ــور، شناس ــن منظ ــرای ای ــد ب ــوند و بای ــده ش بازگردان

بــه ســکونتگاههای اصلــی آنهــا انتقــال داده شــود، بالــغ بــر 25634 خانــوار بودنــد. 

در خانقین:

الــف - مجمــوع کل خانوارهایــی کــه شناســنامەها و برگەهــای خواروبارشــان بــه 

خانقیــن انتقــال و بازگردانــده شــد، تنهــا 15792 خانــوار بــود. 

ب - تنهــا 1547 خانــوار از مجمــوع کلــی خانوارهــای عرب توانســتند شناســنامەها و 

برگەهــای خاروبارشــان را بــه مناطــق اصلــی خودشــان انتقــال دهنــد. 

در شنگال:

ــق  ــه مناط ــنگال هم ــوزه ش ــنگال )ح ــوزه ش ــای ح ــی خانواره ــوع کل ــف - مجم ال

کردســتانی مــرزی اســتان موصــل را شــامل مــی شــود( کــه بــه عنــوان انتقــال 

دادەشــده حــوزه مــرزی خودشــان حســاب میشــدند، 91977 خانــوار بودنــد. 

ــنگال،  ــه ش ــر ب ــق دیگ ــده از مناط ــکان داده ش ــای اس ــی خانواره ــوع کل ب - مجم

ــود.  ــوار ب 1386 خان
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● 2 - موضــوع قراردهــای کشــاورزی و منحــل کــردن مصوبــات شــورای رهــری 

ــور  ــده ام ــل ش ــه منح ــه در کمیت ــی ک ــه مصوبات ــراق و هم ــابق ع ــم س ــاب رژی انق

شــال تصویــب شــدە بودنــد. در رابطــه بــا مصوبــه شــاره 358 ســال 2011، 

ــه  ــه 2011/9/27 کمیت ــاره 47 مورخ ــه ش ــراق در جلس ــران ع ــأت وزی ــت هی ریاس

مــاده 140 قانــون اساســی را مأمــور کــرد کــه بــا همــکاری دبیرخانــه عمومــی هیــأت 

دولــت و هــر یــک از مناینــدگان وزارتهــای )دفــاع و نفــت و کشــور و اقتصــادی و دارایــی و 

کشــاورزی و ســازمان مطالبــات امــاک( مــن گزارشــی را بــرای چگونگــی حــل و فصــل 

مســأله مــاده 140 قانــون اساســی دامئــی عــراق فــدرال تدویــن و ارائــه کنــد. بعــد 

از تصویــب ایــن اباغیــه ایــن کمیتــه بعــد از برگــزاری چندیــن جلســه بــا مشــارکت 

ــل و  ــی ح ــه چگونگ ــع ب ــژەای را راج ــزارش وی ــن گ ــت م ــط توانس ــتگاههای ذیرب دس

ــه دهــد.  ــه هیــأت دولــت ارائ فصــل مســائل یادشــده تدویــن و ب

نتایج این گزارش ویژه به رشح زیر اســت:

ــده  ــات صادرش ــی مصوب ــال 2012، متام ــاره 29 س ــه ش ــق مصوب ــف - طب ●  ال

ــردم  ــاورزی م ــای کش ــه زمینه ــوط ب ــه مرب ــال ک ــور ش ــه ام ــه منحل ــرف کمیت از ط

ــن قراردهــای کشــاورزی مربوطــه  ــود، همچنی غیرعــرب و حــق خریدوفــروش آنهــا ب

ــد. ــام میگردن ــی اع ــل و ملغ منح

ــده  ــه ش ــت ارائ ــأت دول ــه هی ــه ب ــال 2012 ک ــاره 30 س ــه ش ــق مصوب ● ب - طب

اســت، درخواســت شــده اســت کــه متامــی مصوبــات شــورای منحلــه رهــری انقــاب 

ــا  ــود ت ــول ش ــت مح ــأت دول ــه هی ــه ب ــن وظیف ــده و ای ــام ش ــل اع ــابق منح ــم س رژی

قوانیــن و مقــررات الزم بــرای حــل و فصــل ایــن مســائل را تهیــه و تدویــن کنــد. 

2 - 1. مصوبات کمیته منحله امور شــال.  

در چهارمیــن جلســه عــادی هیــأت وزیــران عــراق در مورخــه 2012/1/24 الیحــه 
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ــه  ــات کمیت ــژه انحــال و الغــاء کــردن متامــی مصوب ــه وی شــاره 29 ســال 2012 ک

منحلــه امــور شــال بــود، تصویــب شــد و همچنیــن مصوبــه شــاره 3129 مورخــه 

2012/1/25 ســتاد دبیرخانــه عمومــی هیــأت وزیــران حکومــت عــراق فــدرال بــرای 

اجــرای مفــاد ایــن مصوبــه بــه مؤسســات و وزارتخانەهــای مربوطــه ابــاغ گردیــد. 

2 - 2. مصوبات شــورای منحله رهربی انقاب رژیم ســابق. 

در چهارمیــن جلســه عــادی هیــأت وزیــران دولــت عــراق در مورخــه 2012/1/24، 

الیحــه شــاره 30 ســال 2012 کــه مربــوط بــه ابطــال و انحــال مصوبــات شــورای 

منحلــه رهــربی انقــاب رژیــم ســابق بــود، تصویــب شــد و همچنین شــورای مشــاوران 

دولــت مأمــور گردیــد کــه بــرای تهیــه و تنظیــم پیــش نویــس قانونــی در ایــن زمینــه 

ــاره 3101 در 2012/1/25 از  ــه ش ــەای ب ــه اباغی ــور نام ــن منظ ــد. بدی ــدام کن اق

ــه وزارتخانەهــا و  ــران حکومــت عــراق فــدرال ب ــأت وزی ــه عمومــی هی طــرف دبیرخان

دســتگاههای ذیربــط ارســال گردیــد. 
 

2 - 3. همچنیــن در طــی ایــن مرحلــه عــادی ســازی 1،250،000 دونــم )هــر دونــم 

در عــراق معــادل 2500 مــر مربــع مــی باشــد(از زمینهــای کشــاورزی ایــن مناطــق 

بــه مالــکان اصلــی شــان بازگردانــده شــد ولــی بــه علــت کامــل نشــدن همــه جزئیــات و 

طــی نشــدن مراحــل قانونــی و اداری بازگشــت ایــن زمینهــا از طــرف حکومــت عــراق 

بنــا بــه دالیــل و اغــراض سیاســی از طــرف وزارتخانەهــا و دســتگاههای مربوطــه، ایــن 

اقــدام هــم بــا تأخیــر مواجــه شــد و بــه طــور کامــل انجــام نگرفــت و تــا بــه امــروز هــم 

مالــکان ایــن زمینهــای کشــاورزی بدنبــال یافــن راەحلــی بــرای رفــع مشــکات حقوقــی 

ایــن زمینهــا هســتند و تاکنــون هــم نتوانســتەاند ایــن مراحــل را بــه انجــام برســانند. 

ــه  ــا ب ــار و ی ● 3 - انتقــال و بازگردانــدن همــه کارمندانــی کــه از کارهایشــان برکن

مناطــق دوردســت فرســتاده شــده بودنــد. 
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3 - 1. در مرحلــه اول حکــم اداری بــرای بازگشــت بیــش از 1626 کارمنــد منتقــل 

شــده بــه مناطــق دیگــر بــرای بازگشــت بــه مناطــق اصلــی خودشــان صــادر شــد. 

 3 - 2. تعــداد کلــی همــه کارمندانــی کــه بایــد بــه مناطــق کردســتانی بازگردانــده 

شــوند بالــغ بــر 2262 کارمنــد اســت. 

 3 - 3. از ایــن تعــداد 1626 نفــر درخواســت انتقالشــان )بازگشتشــان( بــه هیــأت 

وزیــران عــراق فرســتاده شــده اســت. 

3 - 4. از این تعداد برای 518 کارمند حکم انتقال صادر شــده اســت. 

ــم شــده اســت، 634  ــده انتقالشــان آمــاده و تنظی 3 - 5. تعــداد کســانی کــه پرون

ــد.  ــد میباش کارمن

ــراق  ــزی ع ــت مرک ــرا دول ــد زی ــرا درنیام ــه اج ــه مرحل ــل ب ــور کام ــد بەط ــن فراین ای

حــارض نشــد حقــوق آن کارمنــدان را پرداخــت کنــد. ولــی موافــق بــود کــه در مناطــق 

ــم  ــت اقلی ــه حکوم ــان از بودج ــد و حقوقش ــم کار کنن ــارج از اداره اقلی ــتانی خ کردس

کردســتان پرداخــت شــود. بــرای رفــع ایــن مشــکل کمیتــه اجرایــی مــاده 140 قانــون 

اساســی دامئــی عــراق از هیــأت وزیــران درخواســت کــرد کــه ایــن مشــکل را حــل کنــد. 

● 4 - زمینەهــای مربــوط بــه الغــاء و ابطــال عــزل و نصبهــای اداری کــه در 

ــه انجــام  ــا گرایشــها و اغــراض سیاســی جانبداران محــدوده مناطــق موردمنازعــه ب

ــدەاند.  ش

در ســال 2007 پیــش نویــس قانونــی از طــرف کمیتــه اجــرای مــاده 140 قانــون 

ــه شــارەهای  ــژه ب ــه و وی ــب دو نامــه رســمی محرمان اساســی دامئــی عــراق در قال

362 در 2007/12/31 و 312 در 2011/6/16 بــه ریاســت جمهــوری عراق فرســتاده 
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شــد کــه بعــداً ریاســت جمهــوری هــم مــن ایــن الیحــه یــا پیــش نویــس قانونــی را در 

قالــب نامــەای بــه شــاره 2379 در تاریــخ 2011/11/3 بــرای تصویــب بــه پارملــان 

عــراق ارســال کــرد. 

کمیتــه اجرایــی مــاده 140 قانــون اساســی دامئــی عــراق در ســال 2011  از 

ــرای  ــور ب ــس جمه ــنهادی رئی ــه پیش ــن الیح ــه م ــرد ک ــت ک ــراق درخواس ــان ع پارمل

الغــاء و ابطــال تغییــرات )عــزل و نصبهــای( اداری بــا گرایشــهای سیاســی و 

جانبدارانــه در مناطــق موردمنازعــه را بــه بحــث و گفتگــو بگــذارد، ولــی تاکنــون هیــچ 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــورد ص ــن م ــی در ای ــدام عمل اق

 مرحله دوم: رسشــاری در مناطق مورد منازعه.

ــازی،  ــادی س ــه ع ــد از مرحل ــه بع ــود ک ــده ب ــرر ش ــده، مق ــت ش ــه موافق ــق برنام   طب

ــرای  ــرای اج ــه ب ــد و زمین ــل بیای ــق بعم ــن مناط ــاکنان ای ــی از س ــاری عموم رسش

مرحلــه ســوم کــه همەپرســی بــود، فراهــم گــردد. )جهــت اطــاع بایــد گفــت کــه ایــن 

ــک  ــور کم ــدارد و مبنظ ــراق ن ــی در کل ع ــاری عموم ــه رسش ــی ب ــاری ارتباط رسش

ــت  ــن حکوم ــود(. لیک ــده ب ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــق موردمنازع ــأله مناط ــل مس ــه ح ب

عــراق تاکنــون بــه بهانــه تکمیــل نشــدن مرحلــه عــادی ســازی )کــه قــرار بــود تــا ســال 

ــام  ــرای انج ــی ب ــدام عمل ــچ اق ــد(، هی ــرده باش ــی ک ــی را ط ــل قبول ــل قاب 2012 مراح

ــه  ــزارش کمیت ــن گ ــت. در آخری ــداده اس ــام ن ــق انج ــن مناط ــاری در ای دادن رسش

اجرایــی مــاده 140 قانــون اساســی دامئــی عــراق فــدرال در ســال 2011، از ریاســت 

ــه: ــت ک ــده اس ــته ش ــراق خواس ــان ع ــران و پارمل ــأت وزی هی

ــت  ــرف ریاس ــه از ط ــن زمین ــررات الزم در ای ــن و مق ــب قوانی ــن و تصوی 1 - تدوی

هیــأت دولــت و پارملــان عــراق و تخصیــص بودجــه الزم بــرای برگــزاری همەپرســی در 

کرکــوک و مناطــق مــورد منازعــه. 
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2 - اجــرای رسشــاری در کرکــوک و مناطــق موردمنازعــه بــرای اجــرای مــاده 140 

قانــون اساســی و همچنیــن زمینەســازی بــرای برگــزاری رفرانــدم در ایــن مناطــق. 

مرحله سوم:

 1- همەپرســی در مناطق موردمنازعه.

در اواخــر ســال 2007 از طــرف کمیتــه اجرایــی مــاده 140 قانــون اساســی 

ــن  ــا ای ــه ب ــن کمیت ــو ای ــرد عض ــدگان ک ــری مناین ــب و پیگی ــا ترغی ــراق و ب ــی ع دامئ

ــارج از اداره  ــق خ ــدم در مناط ــزاری رفران ــرای برگ ــه الزم ب ــر و زمین ــه بس ــدف ک ه

حکومــت اقلیــم فراهــم شــود، ســازوکار و اقدامــات اداری ایــن پروســه بــا فرســتادن 

نامــه درخواســت رســمی دوبــاره از رس گرفتــه شــد، ولــی ایــن رونــد بــار دیگــر بدالیــل 

ــد.  ــف ش ــی متوق سیاس

در ادامــه ایــن تالشــها، کمیتــه اجرایــی مــاده 140 قانــون اساســی دامئــی عــراق 

ــرد  ــت ک ــراق درخواس ــان ع ــراق و پارمل ــران ع ــأت وزی ــت هی ــال 2011 از ریاس در س

ــزاری  ــرای برگ ــات الزم را ب ــن اقدام ــم و همچنی ــەای را تنظی ــس الیح ــش نوی ــه پی ک

ــچ  ــون هی ــی تاکن ــد ول ــام دهن ــه را انج ــق موردمنازع ــوک و مناط ــی در کرک همەپرس

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــه ص ــن زمین ــی در ای ــدام عمل اق

ــال  ــراق از س ــای ع ــک از حکومته ــر ی ــدی ه ــد و پایبن ــطح تعه 2 - س

ــه.  ــورد منازع ــتانی م ــق کردس ــأله مناط ــل مس ــورد ح ــون در م 2003 تاکن

دوره اول: حکومت ایاد عالوی

ــە  ــکیل کمیت ــتور تش ــال 2005 دس ــاره 15 س ــه ش ــی ب ــی حکم ــن دوره ط در ای

ــوک و  ــاع کرک ــازی اوض ــادی س ــرای ع ــر الزم ب ــاذ تدابی ــور اتخ ــه منظ ــەای ب بلندپای
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دیگــر مناطــق کردســتانی صــادر شــد. ولــی بدلیــل اینکــه دوره ایــن حکومــت بســیار 

ــی  ــت و در ط ــت و در نهای ــام نگرف ــه انج ــن زمین ــی در ای ــدام خاص ــود، اق ــاه ب کوت

ــد.  ــکیل ش ــتان تش ــدگان کردس ــور مناین ــدون حض ــەای ب ــتابزده، کمیت ــی ش اقدام

دوره دوم: حکومــت ابراهیم جعفری 

ــر رس راه  ــی ب ــع تراش ــدازی و مان ــنگ ان ــه س ــن زمین ــت در ای ــن حکوم ــا کار ای تنه

اجــرای مــاده 140 بــود و همچنیــن دخالــت هــای منطقــەای هــم مانعــی دیگــر بــر رس 

ــی  ــون اساس ــاده قان ــن م ــده در ای ــی ش ــش بین ــف پی ــداف و وظائ ــدن اه ــی نش راه عمل

بــود. امــا در همیــن دوره، مــاده 58 از قانــون اداره دولــت بــرای دوره انتقالــی تثبیــت شــد 

کــه قبــًا در قالــب مــاده )140( قانــون اساســی دامئــی عــراق در ســال 2005 ادغــام و 

تصویــب شــده بــود. 

دوره ســوم: حکومت اول نوری مالکی از ســال 2006 تا 2010.

در بنــد 22 از برنامــه کار ایــن حکومــت در ســال 2006، حکومــت متعهــد میگــردد 

بــه اجــرای مــاده 140 قانــون اساســی برگرفتــه از مــاده 58 قانــون موقــت اداره دولــت 

کــه آن هــم شــامل ســه مرحلــه میباشــد: عــادی ســازی، رسشــاری و برگــزاری 

رفرانــدم در کرکــوک و مناطــق موردمنازعــه. همچنیــن در ایــن برنامــه کاری آمــده بــود 

کــه هــر حکومــت جدیــدی کــه بــر رس کار بیایــد بایــد اقدامــات عملــی و ســازوکارهای 

عملــی الزم بــرای عــادی ســازی و بازگردانــدن مناطــق اداری شهرســتانها و نواحــی 

را کــه در اصــل تابــع کرکــوک بودەانــد، را انجــام دهــد. طبــق ایــن برنامــه، ایــن 

ــه  ــید و مرحل ــام میرس ــه امت ــخ 2007/3/29 ب ــد در تاری ــازی( بای ــادی س ــه )ع مرحل

رسشــاری بایــد در مورخــه 2007/7/31 رشوع شــده و مرحلــه پایانــی کــه شــامل 

ــزار میشــد.  ــخ 2007/11/15 برگ ــد در تاری همەپرســی اســت بای
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ــال 2014. ــا س ــال 2010 ت ــی از س ــوری مالک ــت ن ــارم: دوره دوم حکوم   دوره چه

ــی در  ــوری مالک ــت ن ــه ریاس ــی ب ــت مل ــه رشاک ــروف ب ــت مع ــه حکوم ــد اول برنام در بن

2010/12/22 بــر محافظــت از قانــون اساســی و پایبنــدی بــه آن و تــاش بــرای تحقــق 

اهــداف منــدرج در آن تأکیــد شــده بــود و همچنیــن در ایــن بنــد ذکــر شــده بــود کــه هرگونه 

ــون  ــا مــاده 142 قان ــده تنهــا و تنهــا در صــورت مطابقــت ب ــی در آین ــه و تعدیل اصاحی

اساســی صــورت خواهــد گرفــت. متامــی مادەهــا و بنــود آن هــم بــدون هیــچ کــم و زیــاد و 

دخــل و ترصفــی فعــال خواهنــد شــد و نظــارت بــر کار کمیتەهــای مربوطــه بخصــوص 

کمیتــه اجــرای مــاده 140 مطابــق بــا قانــون اساســی دامئــی عــراق پیــش خواهــد رفــت. 

اتــکا بــه قانــون اساســی جــزو مبانــی و چارچوبهــای اصلــی کار و وظائــف دولــت خواهد 

ــی  ــول و مبان ــن اص ــاس همی ــر اس ــه ب ــائل معوق ــات و مس ــل اختاف ــل و فص ــود و ح ب

ــران  صــورت خواهــد گرفــت; بایــد نیروهــا و جناحهــای سیاســی و اعضــای هیــأت وزی

هــم بــه عنــوان یــک میثــاق مشــرک بــرای مشــارکت همــه جناحهــا و احــزاب ســهیم در 

پروســه سیاســی، متعهــد و پایبنــد بــه قانــون اساســی و اجــرای دســتورات و برنامەهــای 

حکومــت باشــند. 

ــاده 140 در دوره دوم  ــی م ــه اجرای ــس کمیت ــوان رئی ــری بەعن ــادی عام ــش ه نق

ــی: ــوری مالک ــت ن حکوم

- ایجــاد تغییــر و تعدیــل در همــه مقرراتــی کــه احــکام مــاده 140 شــامل آنهــا میشــد و 

ــدند، و  ــراق میش ــوب ع ــط و جن ــق وس ــن مناط ــه مترضری ــت ب ــت غرام ــه پرداخ ــوط ب مرب

ــه  ــر بەاینک ــرد. نظ ــع ک ــال 2011 وض ــازەای را در س ــررات ت ــور مق ــن منظ ــرای ای ب

مترضریــن و قربانیــان جنایــات رژیــم ســابق عــراق در فاصلــه ســالهای 1968 تا 2003 

)تبعیدشــدگان، اخــراج شــدگان، کــوچ دادەشــدگان، آوارگان و....( شــامل اقلیــم کردســتان 

هــم میشــد، در ابتــدای ســال 2011 و بــر همیــن اســاس و بــر طبــق مقــررات جدیــد در 

متامــی اســتانهای اربیــل و دهــوک و ســلیامنیه کمیتــه مــاده 140 رشوع بــه جمــع آوری 
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دادخواســت هــا و پروندەهــای درخواســت غرامــت شــهروندان متــرر و خانوادەهــای 

قربانیــان ایــن جنایــات کــرد. در اربیــل حــدود 130000 پرونــده و در ســلیامنیه بالــغ 

ــددی  ــاً ع ــه مجموع ــده ک ــه 139000 پرون ــک ب ــوک نزدی ــتان ده ــر 250000 و در اس ب

ــده درخواســت غرامــت میشــد، از ایــن ســه اســتان گــردآوری و  ــر 51900 پرون ــغ ب بال

تنظیــم شــد، امــا نــوری مالکــی رئیــس وقــت حکومــت عــراق بــا پرداخــت غرامــت بــه 

ــمی  ــه رس ــک ابالغی ــرد و در ی ــت نک ــتان موافق ــم کردس ــات در اقلی ــن جنای ــان ای قربانی

ــداده  ــوک رخ ن ــلیامنیه و ده ــل و س ــق اربی ــی در مناط ــن جنایات ــه چنی ــرد ک ــالم ک اع

اســت. لــذا رئیــس کمیتــه اجرایــی مــاده 140 هــم بــه پیــروی از ایــن نظــر نخســت وزیــر، 

مانــع از اجــرای مفــاد ایــن ایــن مــاده قانــون اساســی در اقلیــم کردســتان شــد. 
 

- هــادی عامــری بــا صــدور یــک حکــم فــردی و بــدون مشــورت بــا افــراد و نهادهــای 

ــی را در  ــون اساس ــاده 140 قان ــی م ــه اجرای ــا کمیت ــط ب ــر مرتب ــدرکار، دفات ــت ان دس

اربیــل )کــه در قالــب کمیــه حسابرســی، بازبینــی و بایگانــی و بانــک اطالعــات فعالیــت 

ــه  ــغول ب ــل مش ــه در اربی ــه را ک ــن کمیت ــدان ای ــه کارمن ــرد و هم ــل ک ــد( تعطی میکردن

فعالیــت بودنــد، اخــراج کــرد و همــه پروندەهــا و اطالعــات و مــدارک و اســناد مربوطــه 

را هــم بــه بغــداد منتقــل کــرد. 

- اختیــارات مناینــدگان کــرد عضــو کمیتــه اجرایــی مــاده 140 را محــدود کــرده و خــود 

ــب  ــامع تصوی ــا اج ــالً ب ــه قب ــوری را ک ــر ام ــت و بیش ــت گرف ــل را در دس ــار کام اختی

ــم  ــا تصمی ــه تنه ــالً ب ــرد و عم ــش می ــه پی ــروی ب ــا تک ــد ب ــه بع ــان ب ــدند از آن زم میش

ــود.  ــه تبدیــل شــده ب ــن کمیت ــده ای گیرن
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دوره پنجــم: سیاســتهای دوره حکومــت حیــدر عبــادی در فاصلــه ســالهای 

2014 تــا 2018. 
 

أ- الــف - در میانــه تدویــن برنامــه کاری کابینــه حیــدر عبــادی توافقنامــەای بــه 

ــام )ســند توافــق سیاســی گروههــای سیاســی( تصویــب شــد کــه در بنــد 18 ایــن  ن

توافــق نامــه آمــده بــود کــه "یافــن راەحــل سیاســی مناســب بــرای مســأله کرکــوک و همــه 

ــات  ــه موجب ــون اساســی، بطوریک ــاده 140 قان مناطــق موردمنازعــه در چارچــوب م

حفاظــت از مصالحــه اجتامعــی و توافــق میــان گروههــای مختلــف ســاکن ایــن 

ــم آورد".  ــق را فراه مناط

ــدت  ــد در م ــادی، بای ــدر عب ــه حی ــه کاری کابین ــد از برنام ــن بن ــق ای ــر طب ب - ب

یکســال وطائــف محولــه و کارهــای پیــش بینــی شــده در مــاده 140 بــه پایــان 

ــت.  ــورت نگرف ــتا ص ــن راس ــی در ای ــی عمل ــچ اقدام ــم هی ــار ه ــن ب ــا ای ــید، ام میرس

ج - حمــات داعــش بــه مناطــق کردســتانی خــارج از اداره اقلیــم در ســال 2014 

ــاره هــزاران تــن از مــردم ایــن مناطــق،  ــه آواره شــدن دوب خســارات بســیاری از جمل

ــب  ــوزاندن و غص ــب و س ــگ و تخری ــری و جن ــات ضدب ــاید و جنای ــم جنوس جرائ

امــوال مــردم اصیــل ایــن مناطــق را مخصوصــاً در شــنگال و دشــت نینــوا بــه دنبــال 

داشــت. 

د - دوبــاره اوضــاع مناطــق کردســتانی خــارج از اداره اقلیــم کردســتان دســتخوش 

تغییــر شــد، بەویــژه کــه در نتیجــه حمــات حشــد شــعبی و ارتــش عــراق در چارچــوب 

شــبیەخون و خیانــت معــروف بــه خیانــت 16 اکتــر 2017، باعــث آوارەشــدن دوبــاره 

ــوزاندن و  ــی و س ــگ و ویران ــری و جن ــد ب ــات ض ــوع جنای ــق و وق ــن مناط ــردم ای م

غصــب خانــە و کاشــانه مــردم اصلــی ایــن مناطــق، مخصوصــاً در شــهر دوزخورماتــو و 

ــی(  ــب جمعیت ــر ترکی ــی )تغیی ــر دموگرافیک ــاره تغیی ــی دوب ــد. و در اقدام ــوک ش کرک
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ــق از  ــن مناط ــان در ای ــکان دادنش ــی و اس ــرب غیربوم ــردم ع ــه و آوردن م ــن منطق ای

رس گرفتــه شــد.

محور دوم: قطع بودجه اقلیم کردســتان. 

تعهــدات قانــون اساســی یــک دولــت بــه معنــای مدرنــش، عبارتســت از تأمیــن یــک 

زندگــی مناســب و معقــول و بــدون محرومیــت بــرای همــه شــهروندانش بطــور یکســان، 

از راه تأمیــن منابــع و اعتبــار الزم بــرای تأمیــن هزینەهــا و مصــارف در چارچــوب یــک 

بودجــه عمومــی کــه در ابتــدای ســال مالــی، حکومــت آن را تهیــه و تنظیــم مــی کنــد و قوه 

مقننــه بەعنــوان مناینــده ملــت کــه منشــأ مرشوعیــت حکومــت و مراکــز قــدرت اســت، آن 

را تصویــب مــی کنــد. نظــر بــه اینکــه واحدهــای تشــکیل دهنــده دولــت فــدرال )مناطــق، 

اقلیــم هــا، کانتــون هــا( از لحــاظ مالــی مســتقل هســتند، لــذا بخشــی از منابــع درآمــد 

عمومــی دولــت فــدرال بــه ایــن مناطــق اختصــاص داده مــی شــود. از زمــان اجــرای قانون 

اساســی جمهــوری فــدرال عــراق در ســال 2005، توافــق شــده اســت کــه ســهمی بــرای 

اقلیــم کردســتان بــا احتســاب )17٪( هفــده درصــد از کل هزینەهــای واقعــی از بودجــه 

عمومــی کشــور اختصــاص یابــد. ایــن )17٪( پــس از کــر هزینەهــای دولتــی )نفقــات 

الحاکمــه یــا معــروف بــه نفقــات الســیادیه( از کل هزینەهــای واقعــی )هزینەهــای جــاری 

ــه  ــوان بودج ــه عن ــذاری( ب ــای رسمایەگ ــای پروژەه ــی( و هزینەه ــای عملیات )هزینەه

مصــوب فــدرال جمهــوری عــراق بــرای اقلیــم کردســتان در نظــر گرفتــه شــده بــود. متــام 

قوانیــن بودجــه فــدرال ســاالنه ایــن درصــد را تعییــن کــرده و دولــت فــدرال )وزارت دارایــی 

عــراق( موظــف بــه رصف آن بــود. امــا کابینەهــای حکومــت عــراق از ســال 2005 بــه بعــد 

یکــی  پــس از دیگــری ایــن اصــل و تعهــد قانــون اساســی را زیرپــا گذاشــته و سیاســت 

اقتصــادی ســنگدالنه و بیرحامنــەای را در قبــال اقلیــم کردســتان و بــا هــدف بــه ســتوه 

آوردن اقلیــم کردســتان از طــرق مختلــف در پیــش گرفتەانــد کــه در زیــر بــه برخــی از آنهــا 

اشــاره میکنیــم:
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ــر رس آن کــه  ١- اختصــاص بودجــەای کمــر از بودجــه توافــق شــده ب

در بهریــن حالتهــا از ١١ الــی ١2% فراتــر نرفتــه اســت )بودجــه مــورد 

موافقــت قــرار گرفتــه شــده بــرای کردســتان ١7% بــود(.

نفقــات  بــه  )معــروف  دولتــی  هزینەهــای  بودجــه  کــردن  کــر   -2

الحاکمــه( از ســهم اقلیــم در بودجــه عمومــی و افــراط کــردن در درصــد 

اختصــاص داده شــده بــه ایــن ردیــف بودجــه، اضافەکــردن بنــود و 

مصــارف غیــررضوری و غیرمتعــارف بــه ایــن ردیــف بودجــەای بــا 

هــدف کــم شــدن درصــد بودجــه اقلیــم کــه بعــد از احتســاب همــه ایــن 

مــوارد محاســبه مــی شــود. تــا حــدی کــه در ســال 2006، )١6( بنــد و 

فصــل دیگــر بــه ردیــف بودجــەای هزینەهــای دولتــی اضافــه کردنــد و 

ــی  ــه عموم ــون بودج ــاده ١3 قان ــد )ب( م ــق بن ــاس و برطب ــن اس برهمی

ــوع و  ــاله ن ــر س ــداوم و ه ــور م ــال 2006، بط ــاره ١ س ــه ش ــدرال ب ف

مبالــغ ایــن نــوع هزینەهــا افزایــش یافــت تــا اینکــە مقدارشــان بــه 33 

ــا و اوراق  ــی و وامه ــود بانک ــر از س ــه غی ــید، ب ــی رس ــه دولت ــوع هزین ن

قرضــه و قســط بازپرداخــت وامهــا کــه تعدادشــان را بــه 34  )بــر طبــق 

بنــد دوم مــاده ١8 قانــون بودجــه عمومــی جمهــوری فــدرال عــراق بــه 

ــاند.  ــال 20١7( میرس ــاره 44 س ش

3 - محــروم کــردن ملــت کردســتان از فعالیــت هــای اقتصــادی از طریــق 

قطــع بودجــه اقلیــم از بودجــه عمومــی در مــاه فوریــه ســال 20١4. 

از دارو در ســال 2005 بطوریکــه در  اقلیــم  4 - کاهــش دادن ســهم 

بهریــن حالــت ســهم اقلیــم از دارو 60 - 65% نیــز نرســیده اســت و از 

ــت.  ــل یاف ــه 25 - 30% تقلی ــال 20١6 ب ــر س ــدای نوام ابت

ــه  ــی ک ــای دولت ــه ه ــتان از هزین ــم کردس ــهم اقلی ــت س ــدم پرداخ 5 - ع

ایــن منطقــه مســتحق آن اســت و بــه هــر یــک از ایــن مــوارد اختصــاص 
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ــدم  ــه ع ــی. در نتیج ــای عمران ــاع و پروژەه ــت: وزارت دف ــده اس داده ش

ــمرگه از  ــای پیش ــده، نیروه ــر ش ــای ذک ــم از نهاده ــهم اقلی ــت س پرداخ

دریافــت حقوقهایشــان کــه در بودجــه وزارت دفــاع از ســهم هزینەهــای 

دولتــی )نفقــات الســیادیه( بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده بــود، 

محــروم شــدند و حکومــت اقیلــم و مــردم کردســتان از دریافــت اعتبــار 

الزم )از زیــر مجموعــه هزینەهــای دولتــی( بــرای پروژەهــای عمرانــی از 

ــد.  ــل ســازی و خدمــات عــام املنفعــه محــروم گردیدن ــرای راه و پ ــه ب جمل

قطــع بودجــه اقلیــم از کل بودجــه عمومــی عــراق فــدرال و سیاســتهایی اینچنینــی 

ــتند،  ــی هس ــون اساس ــدرج در قان ــواد من ــود و م ــض بن ــارز نق ــق ب ــزو مصادی ــه ج ک

ــتان  ــم کردس ــهروندان اقلی ــی ش ــادی و اجتامع ــوق اقتص ــدن حق ــع ش ــث ضای باع

شــده اســت، حقوقــی کــه در قانــون اساســی عــراق بــه رصاحــت بــر آنهــا تأکیــد شــده 

ــز دلیــل اصلــی ناامیــدی شــهروندان اقلیــم  ــه اکنــون نی ــا ب اســت. ایــن سیاســتها ت

ــه  ــوص ک ــد. بخص ــامر میرون ــراق بش ــت ع ــوب دول ــەدادن در چارچ ــدن و ادام از مان

ــت  ــرای تقوی ــیلەای ب ــد وس ــی هامنن ــون اساس ــت از قان ــته اس ــراق نتوانس ــت ع دول

ــن  ــرده و ای ــتفاده ک ــراق اس ــل ع ــهروندان اصی ــوق ش ــت از حق ــی و صیان ــاد مل اتح

ــد.  ــن کن ــت و تضمی ــوق را تثبی حق

ــراق  ــای ع ــتهای حکومته ــه سیاس ــه در نتیج ــی ک ــون اساس ــود قان ــن بن مهمرتی

ــرد: ــن ترتیــب خالصــه ک ــه ای ــوان ب ــا گذاشــته شــدەاند را میت ــر پ زی

١- مــاده 5: ایــن مــاده قانــون اساســی بــر حاکمیــت قانــون اساســی تأکیــد 

مــی کنــد کــه حکومــت عــراق بواســطه عــدم تعهــد بــه مادەهــای مربــوط 

بــه پرداخــت ســهم اقلیــم کردســتان از بودجــه عمومــی در قانونهــای بودجــه 

عمومــی فــدرال از ســال 20١4 بــه بعــد آن را بطــور پیوســته نقــض کرده اســت. 

170



ــم  ــتان تصمی ــم کردس ــه اقلی ــع بودج ــأله قط ــه مس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

یکجانبــه و شــخصی نخســت وزیــران ایــن کابینەهــا بــوده اســت. 

ــم  ــی را ه ــون اساس ــاده 14 قان ــن م ــراق همچنی ــت ع ــاده 14: حکوم 2 - م

نقــض کــرده اســت. ایــن مــاده ترصیــح مــی کنــد کــه "همــه عراقیهــا یکســانند و 

ــا  ــان آنه ــی می ــب، تبعیض ــن و نس ــت، دی ــژاد، ملی ــس، ن ــه جن ــد برپای نبای

ــت  ــد و معیش ــع درآم ــه و منب ــع بودج ــا قط ــراق ب ــت ع ــد". حکوم ــل ش قائ

مــردم کردســتان، بیــن مــردم اقلیــم کردســتان و بقیــه عــراق تبعیــض قائــل 

ــد قانــون اساســی را بطــور آشــکار نقــض کــرده اســت.   شــده و ایــن بن

3 - مادەهــای 25 و 26: بــر طبــق ایــن دو مــاده قانون اساســی، حکومت 

ــن  ــی نوی ــاس مبان ــر اس ــادی را ب ــور اقتص ــه ام ــت ک ــف اس ــراق مکل ع

ــق بخشــیدن  ــه باعــث رون ــه طوریک اقتصــاد اصــاح و ســامان دهــد، ب

بــه رسمایەگــذاری در متامــی زمینەهــا و همچنیــن متنــوع ســاخنت 

بــرای  خصوصــی  بخــش  تشــویق  و  درآمدهــا  و  اقتصــادی  منابــع 

ــا قطــع بودجــه  رسمایەگــذاری و توســعه شــود. امــا حکومــت عــراق ب

اقلیــم کردســتان باعــث رضبــەزدن بــه اقتصــاد اقلیــم کردســتان در هــر 

دو بخــش عمومــی و خصوصــی شــد. از طرفــی باعــث اختــال در کار و 

فعالیتهــای بخــش خصوصــی اقلیــم کردســتان شــد، چــرا کــه بیشــر 

معامــات تجــاری در اقلیــم کردســتان بصــورت اقســاط ماهیانــه انجــام 

ــی و  ــای عمران ــب پروژەه ــه اغل ــور محرک ــاط، موت ــن اقس ــد و ای میگیرن

ــد و  ــی( میباش ــی و خصوص ــی، بازرگان ــم از دولت ــا )اع ــاری و بانکه تج

همیــن امــر موجــب اختــال در فعالیتهــای بــازار در هــر دو ســطح 

ــر  ــات بیش ــن اقدام ــه ای ــد. در نتیج ــی ش ــی و خردەفروش عمدەفروش

ــازار  ــره ب ــه پیک ــی ب ــه بزرگ ــدند و رضب ــف ش ــی متوق ــای عمران پروژەه

ــد.  ــتان وارد آم ــم کردس در اقلی
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ــذران  ــرای گ ــم ب ــهروندان اقلی ــر ش ــه بیش ــت اینک ــه عل ــر ب ــرف دیگ از ط

معــاش و زندگــی بــه کار در بخــش عمومــی و دولتــی وابســته بودنــد، قطــع 

ــت  ــر معیش ــی ب ــه بزرگ ــدن رضب ــث وارد آم ــتان باع ــم کردس ــه اقلی بودج

ــازار مــرف و رسمایەگــذاری شــد و  ــه ب ــاً ب ــن طیــف از مــردم و متعاقب ای

در مجمــوع باعــث دورشــدن و خــروج رسمایەهــای داخلــی و خارجــی از 

ــم کردســتان شــد.  حــوزه فعالیتهــای اقتصــادی اقلی

لــذا بنــا بــه دالیــل یادشــده میتــوان گفــت کــه دولــت عــراق از ایــن طریــق 

باعــث نقــض مادەهــای 25 و 26 قانــون اساســی عــراق فــدرال شــده اســت. 

٤- بنــد اول مــاده 29 و بندهــای اول و دوم مــاده 30 قانــون اساســی. ایــن 

بندهــا دولــت را ملــزم بــه انجــام وظیفــه خــود در قبــال خانــواده مــی کند و 

نظــر بــه اینکــه خانــواده جــزء ارکان اساســی جامعــه اســت، دولــت مکلــف 

اســت بــرای حفــظ موجودیــت خــود و ارزش هــای دینــی، اخالقــی و میهن 

ــان محافظــت و  ــر و جــوان و نوجوان ــودک، پی ــادر، ک پرســتی از نقــش م

از طریــق فراهــم کــردن رشایــط مناســب بــرای رشــد و پــرورش و بــاال بــردن 

ــف  ــت موظ ــن دول ــد. همچنی ــدام کن ــا اق ــای آنه ــا و توانائیه ــت ه ظرفی

اســت بــرای هــر فــرد و خانــواده عراقــی، درآمــد و مســکن مناســب، تأمیــن 

ــش  ــن تعهدات ــه ای ــد. البت ــم کن ــب فراه ــی مناس ــه درمان ــی و بیم اجتامع

ــراد و  ــی اف ــامل متام ــی ش ــادی و اجتامع ــردی و اقتص ــوق ف ــال حق در قب

ــه  ــع بودج ــا قط ــراق ب ــت ع ــن دول ــود و لیک ــی ش ــی م ــای عراق خانوادەه

ــن  ــض ای ــده و نق ــوق ش ــن حق ــن ای ــث زیرپاگذاش ــتان باع ــم کردس اقلی

ــال  ــه دنب ــاری را ب ــای زیانب ــج و پیامده ــود نتای ــه خ ــه نوب ــم ب ــوق ه حق

داشــته اســت کــه در زیــر بــه شــامری از آنهــا اشــاره میکنیــم:

ــان  ــع درآمدش ــاش و منب ــن مع ــا در تأمی ــر خانوادەه ــف - بیش ال

دچــار مشــکل شــدەاند زیــرا کــه بیشــر آنهــا در بخــش دولتــی 
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شــاغل هســتند، کــه ایــن هــم نقــض آشــکار بنــد اول مــاده 30 قانــون 

اساســی اســت کــه حکومــت را مکلــف بــه تأمیــن منبــع درآمــد و 

ــت. ــرده اس ــا ک ــراد و خانوادەه ــرای اف ــب ب ــکن مناس مس

منابــع  در  اختــال  و  وقفــه  آن  متعاقــب  و  بودجــه  قطــع  ب- 

ــل  ــیاری از قبی ــی بس ــکات اجتامع ــث مش ــا، باع ــدی خانوادەه درآم

ــا رسپرســت خانوادەهــا  طــاق و مهاجــرت بعضــی از خانوادەهــا و ی

ــای  ــوع منونەه ــی وق ــوارد حت ــی م ــور و در بعض ــارج از کش ــه خ ب

ــاش  ــن مع ــرای تأمی ــی ب ــای غیرقانون ــه راهه ــل ب ــی و توس خودکش

ــت.  ــده اس ــا ش خانوادەه

ج - افزایــش نــرخ بیــکاری در میــان افــراد و رسپرســت خانوادەهــا 

بدلیــل وقفــه در پروژەهــای بازرگانــی و کار رشکــت هــا و اختــال 

اقتصــادی.  رکــود  ســبب  بــه  بازرگانــی  معامــات  و  دادوســتد  در 

ــز  ــگاهها و مراک ــان دانش ــارغ التحصی ــان ف ــژه در می ــت بوی ــن حال ای

ــر طبــق آمارهــای حکومــت  آمــوزش عالــی بیشــر دیــده مــی شــود. ب

اقلیــم کردســتان، نــرخ بیــکاری در ســال 2014 کمــر از 7% بــود ولــی 

ــید.  ــر از 15% رس ــه بیش ــال 2017 ب ــم در س ــن رق ای

د - دشــواری و بوجــود آمــدن موانــع زیــادی بــر رس راه ازدواج 

جوانــان و تشــکیل خانــواده بــه ســبب اوضــاع ســخت اقتصــادی کــه 

از عــوارض قطــع بودجــه بــود. چــرا کــه دولــت اقلیــم بــه دلیــل قطــع 

بودجــەاش از طــرف بغــداد، دیگــر توانایــی تأمیــن منابــع الزم بــرای 

ــت.  ــان را نداش ــه جوان ــت وام ازدواج ب پرداخ

ــراد  ــمی و اف ــای جس ــت ه ــراد دارای معلولی ــدن اف ــروم ش ه - مح

دارای بیامریهــای خــاص و افــراد کــم درآمــد از بیمــه اجتامعــی و 

بیمــه درمــان کــه ایــن هــم مغایــر بــا بنــد 2 مــاده 30 قانــون اساســی 

ــد.  ــراق میباش ع
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ــه  ــی ک ــون اساس ــد قان ــن بن ــی. ای ــون اساس ــاده 31 قان ــد اول م ٥- بن

راجــع بــه نظــارت بــر بیمــه درمانــی و اهمیــت دادن بــه بهداشــت 

عمومــی جامعــه اســت، حقــی ســت کــه در قانــون اساســی درج شــده 

اســت و ایــن مــاده حکومــت را بــرای نظــارت بــر بخــش درمــان و 

ــت.  ــرده اس ــف ک ــان مکل ــت و درم ــه بهداش ــن بیم ــن تأمی همچنی

وزارت بهداشــت حکومــت عــراق فــدرال بــا قطــع ســهم اقلیــم کردســتان 

از بودجــه و کاهــش ســهم اقلیــم از دارو باعــث شــده اســت کــه اقلیــم 

کردســتان نتوانــد لــوازم و تجهیــزات پزشــکی و دارویــی را تأمیــن کنــد، 

ــت  ــن حال ــزات پزشــکی در بهرتی ــم از دارو و تجهی بطوریکــه ســهم اقلی

ــوده  ــی اش( ب ــام داروی ــکی و اق ــزات پزش ــای تجهی ــا 6٥% )از کل نیازه تنه

ــوش  ــا آغ ــدت ب ــن م ــی ای ــم در ط ــه اقلی ــت ک ــن در حالیس ــت. ای اس

ــرای یــک ملیــون و هشــت صــد هــزار آواره و پناهجــو از دیگــر  ــاز پذی ب

مناطــق عــراق بــوده اســت و آنهــا را در شــهرهای مختلــف اقلیــم 

کردســتان اســکان داده اســت. در چنیــن وضعیتــی انتظــار میرفــت 

کــه حکومــت عــراق درصــدی بــه بودجــه اقلیــم کردســتان بــرای تأمیــن 

ــد.  ــه کن ــا اضاف ــای آنه ــر نیازمندیه ــکان آوارگان و دیگ ــای اس هزینەه

امــا در کــال شــگفتی حکومــت عــراق حتــی ســهم معمــول اقلیم کردســتان 

ــش  ــی آن را کاه ــرد و حت ــم نک ــم فراه ــکی را ه ــزات پزش از دارو و تجهی

ــال  ــر س ــاه نوام ــتان از م ــم کردس ــت اقلی ــت حکوم داد. وزارت بهداش

2016 تــا ژوئــن 2017 هزینەهــای درمانــی و جراحیهــای بیارســتانی و 

ــراق را  ــش ع ــای ارت ــو و اعض ــش از 3٥000 آواره و پناهج ــه بی معالج

ــال 2016  ــر س ــاه نوام ــرد. در م ــن ک ــتان تأمی ــم کردس ــه اقلی از بودج

حکومــت عــراق ســهم دارو و تجهیــزات پزشــکی اقلیــم را بــه 2٥ - %30 

کاهــش داد. نشــانەهای یــک بحــران بــری و بهداشــتی زمانــی بیشــرت 

هویــدا شــد کــه در مــاه مــارس 2017 وزیــر بهداشــت و درمــان حکومــت 

عــراق فــدرال در طــی یــک نامــه رســمی از هیــأت وزیــران دولــت عــراق 
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ــکی  ــزات پزش ــان و تجهی ــم از دارو و درم ــهم اقلی ــه س ــرد ک ــت ک درخواس

را قطــع کنــد. ایــن در حالیســت کــه هزینەهــا و مخــارج دارو جــزو 

ــد.  ــی آین ــاب م ــه حس ــراق ب ــه( در ع ــات الحاکم ــی )نفق ــای دولت هزینەه

ــن  ــه ای ــود ب ــدات خ ــراق تعه ــی. ع ــون اساس ــاده 32 قان ــض م 6 - نق

دارای  افــراد  حقــوق  بــه  مربــوط  کــه  را  اساســی  قانــون  از  مــاده 

ــزوم بازپــروری شــان و بازگرداندنشــان  معلولیــت جســمی و ذهنــی و ل

بــه جامعــه میباشــد را نیــز زیرپــا گذاشــت. بــه ســبب قطــع بودجــه از 

طــرف دولــت عــراق، حکومــت اقلیــم ناچــار شــد کــه حقــوق ایــن بخــش 

ــث  ــود باع ــه خ ــه نوب ــم ب ــن ه ــد و ای ــم کن ــم ک ــران را ه ــوق بگی از حق

شــد کــه حکومــت اقلیــم کردســتان بــه علــت در دســرس نبــودن اعتبــار 

ــن  ــاز ای ــکی موردنی ــایل پزش ــزات و وس ــد تجهی ــەای الزم، نتوان بودج

ــد. ــم کن ــر را فراه ق
 

ــد  ــون اساســی. )حکومــت عــراق هــر ســه بن 7 - نقــض مــاده 106 قان

ــک  ــه ی ــود ک ــاده الزم ب ــن م ــق ای ــت(. طب ــرده اس ــض ک ــاده را نق ــن م ای

هیــأت تشــکیل شــود بــرای نظــارت بــر چگونگــی تخصیــص درآمدهــای 

دولــت فــدرال تشــکیل شــود و ایــن امــر بایــد بــر اســاس اصــل عدالــت 

ــی  ــن امللل ــای بی ــی و وامه ــای مال ــروض، کمکه ــودگی ق ــورد بخش در م

مطابــق بــا ســهم اقلیــم هــا )منظــور اقلیــم کردســتان اســت بــه اعتبــار 

اینکــه تنهــا اقلیــم قانونــی موجــود در عــراق میباشــد( و مناطــق و 

ــتند  ــا هس ــم ه ــوب اقلی ــارج از چارچ ــه در خ ــتانهایی ک ــن اس همچنی

ــق و تفحــص در مــورد چگونگــی بکارگیــری و  ــد اول( و همچنیــن تحقی )بن

ــه  ــد دوم(، بطوریک ــن )بن ــکل ممک ــن ش ــه بهری ــی ب ــع مال ــع مناب توزی

ــارات  ــی و اعتب ــع پول ــص مناب ــت را در تخصی ــفافیت و عدال ــل ش اص

کردســتان( و  )اقلیــم  منطقــەای  حکومــت هــای  بــرای  الزم  مالــی 

اســتانهایی کــه در چارچــوب اقلیــم هــا نیســتند را طبــق بنــود مذکــور 
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فراهــم ســازد )بنــد ســوم(. امــا هیــچ یــک از ایــن ســه بنــد اشارەشــده 

ــدا  ــق پی ــدام تحق ــم هیچک ــل ه ــه عم ــده و در عرص ــت نش ــاال رعای در ب

نکردنــد و هیچگونــه الیحــه قانونــی هــم بــرای تشــکیل چنیــن هیأتــی 

ــد.  ــب نش تصوی

ــه  ــتان از بودج ــم کردس ــهم اقلی ــش س ــه کاه ــوع، در نتیج 8 - در مجم

عمومــی عــراق فــدرال شــهروندان اقلیــم کردســتان از بســیاری از 

حقــوق خــود کــه در قانــون اساســی عــراق فــدرال بــر آنهــا تأکیــد شــده 

ــه  ــد ک ــی کن ــاب م ــاً ایج ــت طبیعت ــن حال ــه ای ــدند ک ــروم ش ــت مح اس

ــتفاده  ــرای اس ــای الزم را ب ــودش هزینەه ــتان خ ــم کردس ــت اقلی حکوم

ــدرج در  ــوق من ــن حق ــه ای ــد. از جمل ــن کن ــوق تأمی ــال آن حق ــا اع ی

ــد از:  ــی عبارتن ــون اساس ــف قان ــای مختل مادەه

الــف - مــاده 33. حــق افــراد بــرای زندگــی در یک محیط ســامل )بنــد اول(. 

طبــق ایــن مــاده دولــت مکلــف بــه حراســت و محافظــت از محیــط زیســت و 

تنــوع زیســتی و اکولوژیکی آن اســت )بنــد دوم از مــاده 33(. 

ب - مــاده 34. کــه ویــژه حــق یادگیــری و مبــارزه بــا بیســوادی و تشــویق 

تحقیــق و پژوهــش علمــی و فراهــم ســاخنت بســر و زمینــه رشــد و ترغیــب 

ــی  ــت علم ــوغ و پیرشف ــای نب ــی جنبەه ــراع و متام ــداع و اخ ــوآوری و اب ن

میباشد. 

ج - مــاده 36. مربــوط بــه حــق افــراد بــرای ورزش کــردن و تعهــد دولــت به 

پشــتیبانی از فعالیتهای ورزشــی و فراهم ســاخنت بســر و زمینەهای الزم و 

تأمیــن وســایل و امکانــات موردنیــاز ایــن بخــش ها.

د - مــاده 132. حــق حایــت از خانوادەهــای شــهیدان و زندانیــان 

سیاســی و قربانیــان جنایــات رژیــم بعــث ســابق. بــر طبــق بنــد اول مــاده 
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132 قانــون اساســی، دولــت مکلــف بــه مراقبــت و حامیــت از خانــواده شــهدا و 

ــه  ــرای جــران خســارات وارده ب ــن پرداخــت غرامــت ب ایثارگــران و همچنی

خانوادەهــای آســیب دیــده و قربانیــان اقدامــات تروریســتی میباشــد ) طبق 

ــاده 132(.  ــد دوم م بن

محور سوم: شکست حکومت مرکزی عراق در مدیریت مسأله نفت و گاز. 

نــەوت نفــت و گاز و منابــع طبیعــی جایــگاه مهمــی در اقتصــاد عــراق دارنــد. 

ــن  ــه ای ــاده 111 و 112 ب ــال 2005، دو م ــراق در س ــی ع ــی دامئ ــون اساس در قان

موضوعــات اختصــاص داده شــده اســت. مــاده 111 قانــون اساســی دامئــی عــراق 

ــراق در  ــردم ع ــه م ــای هم ــوال و داراییه ــزو ام ــت و گاز ج ــه نف ــد ک ــی کن ــح م ترصی

ــت و  ــاده 112 مختــص مدیری ــم هــا و اســتانها و مناطــق عــراق میباشــند. م متامــی اقلی

ــون  ــاده قان ــن م ــق ای ــد. طب ــت و گاز میباش ــع نف ــرداری از مناب ــتخراج و بهرەب اس

ــم هــا  ــاری حکومتهــای اقلی ــا مشــارکت و همی ــد ب اساســی، حکومــت اتحــادی عــراق بای

ــه تنهــا حکومــت اقلیمــی  ــار اینک ــه اعتب ــم کردســتان اســت ب )منظــور حکومــت اقلی

موجــود در عــراق اســت( و اســتانها بــه شــیوەای عادالنــه و بــر اســاس اصــل توزیــع 

ــا اســتناد بــه اصــل رشاکــت در قــدرت ایــن بخــش را اداره  جغرافیایــی جمعیــت و ب

کننــد. زیــرا کــه ایــن امــر یکــی از مبانــی و اصــول مهــم تأســیس دولــت فــدرال عــراق 

اســت. امــا ایــن مــاده قانــون اساســی بــه ویــژه بنــد اول آن تأکیــد ویــژەای بــر رشاکــت 

در قــدرت مابیــن حکومــت مرکــزی عــراق و اقلیــم هــا و اســتانهای عــراق دارد، آنطــور 

ــد از: ــه ســه دلیــل کــه عبارتن ــدا نکــرد. آنهــم ب کــه بایــد تحقــق پی

ــراق  ــال 2003(، ع ــل از س ــث )قب ــم بع ــقوط رژی ــل از س ــه قب ــل اول: از مرحل دلی

ــد از  ــوال بع ــن من ــود و بهمی ــت و گاز نب ــور نف ــه ام ــدی در زمین ــون واح دارای قان
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ــراق  ــادی ع ــت اتح ــم حکوم ــال 2003 ه ــد از س ــراق و بع ــد ع ــت جدی ــیس دول تأس

مانــع از ایــن شــده اســت کــه قانونــی در ایــن زمینــه برمبنــای اصــل رشاکــت میــان 

ــود.  ــب ش ــتان تصوی ــم کردس ــت اقلی ــزی و حکوم ــت مرک حکوم

دلیــل دوم: سیســتم اقتصــادی رژیــم ســابق بعــث بــر اســاس فلســفه اقتصــادی 

برنامەریــزی هدایــت شــده )اقتصــاد دولتــی یــا اقتصــاد دســتوری( بــود. بــه عبــارت 

دیگــر اقتصــاد تحــت کنــرل و فرمــان یــک سیســتم حکمرانــی توتالیــر بــوده اســت و 

ــان  ــه از ه ــدەاند برگرفت ــرا ش ــب و اج ــت و گاز تصوی ــاره نف ــه درب ــی ک ــه قوانین هم

ــد عــراق بعــد از ســال  ــا در سیســتم اقتصــادی جدی ــد، ام ــر بودەان سیســتم توتالی

ــی  ــذاری خارج ــذب رسمایەگ ــویق و ج ــازار آزاد و تش ــای ب ــر مبن ــاد ب 2003، اقتص

بنیــان نهــاده شــده اســت. بدیــن معنــی کــه قوانیــن ســابق بــا اوضــاع و رشایــط تــازه 

اقتصــادی تناســب و همخوانــی ندارنــد و ایــن مســأله رضورت وضــع و تصویــب 

قوانیــن تــازەای منطبــق بــا رضوریــات و اقتضائــات موجــود در بخــش نفــت و گاز را 

ــازد. رضوری میس

ــت و گاز  ــأله نف ــه "مس ــت ک ــده اس ــح ش ــی ترصی ــون اساس ــوم:  در قان ــل س دلی

ــا و  ــم ه ــای اقلی ــادی و حکومته ــت اتح ــه حکوم ــت دوطرف ــی و رشاک ــا هاهنگ ــد ب بای

ــه از آنهــا هــم بەطــور عادالنــەای تقســیم  اســتانها مدیریــت شــود و درآمدهــای حاصل

شــود و ســهم اقلیــم هــا بــه طــور جداگانــه پرداخــت شــود". ایــن موضــوع در قوانیــن 

قدیــم گنجانــده نشــده بــود، لــذا الزم بــود کــه قوانیــن جدیــدی بــرای آن وضــع شــود. 

بهمیــن منظــور پیــش نویــس یــک الیحــه قانونــی کــه بــا اســتناد بــه مفــاد ایــن بنــد 

ــا را در  ــم ه ــت اقلی ــق و صالحی ــود و ح ــده ب ــن ش ــه و تدوی ــی تهی ــون اساس از قان

مدیریــت و توســعه بخــش نفــت و گاز بــه رســمیت میشــناخت، تحــت عنــوان پــروژه 

قانــون نفــت و گاز در مورخــه 2007/7/4 بــرای تصویــب بــه پارملــان عــراق فرســتاده 

ــع از تصویــب آن شــدند.  ــی عــراق مان شــد کــه حکومتهــای متوال
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ایــن الیحــه قبــل از اینکــه بــرای تصویــب بــه پارملان عــراق در تاریــخ 2007/2/26 

ــار شــورای مشــاوران دولــت عــراق قــرار داده شــده بــود و  فرســتاده شــود، در اختی

بــر خــاف مقــررات و موازیــن مرســوم ســازمانی، بــه آنهــا اجــازه مداخلــه و دخــل و 

ــون  ــد اول مــاده 112 قان ــا هــم بن ــود، آنه ــون داده شــده ب ــن قان ــاد ای تــرف در مف

اساســی دامئــی عــراق را کــه بــر مبــدأ رشاکــت و هامهنگــی میــان حکومــت مرکــزی 

ــد  ــت و گاز تأکی ــت نف ــی مدیری ــورد چگونگ ــتان در م ــم کردس ــت اقلی ــراق و حکوم ع

مــی کنــد، را بــه حالــت تعلیــق درآوردنــد. ایــن در حالیســت کــه هامنطــور کــه پیشــر 

ــرای  ــنهاد ب ــه پیش ــت ارائ ــا صاحی ــت تنه ــاوران دول ــورای مش ــد ش ــاره ش ــم اش ه

ــا از  ــرف را تنه ــل و ت ــازه دخ ــررات را دارد و اج ــن و مق ــش قوانی ــگارش و ویرای ن

ــه بیشــر. نقطەنظــر قواعــدی و نگارشــی دارد و ن

ــن  ــراق، مهمری ــی ع ــون دامئ ــب قان ــال از تصوی ــت 15 س ــد از گذش ــون و بع اکن

ــای  ــل حکومته ــکنی و تعل ــل کارش ــراق بەدلی ــی ع ــاد مل ــهای اقتص ــش از بخش بخ

عــراق یکــی پــس از دیگــری و بــه خاطــر بــه رســمیت نشــناخنت و عمــل نکــردن بــه 

مبــدأ رشاکــت حکومــت اقلیــم کردســتان از طــرف حکومــت مرکــزی عــراق و تصویــب 

نکــردن قانونــی جدیــد در رابطــه بــا صنعــت نفــت و گاز عــراق از طریــق ســازوکارهای 

قانونــی اتحــادی، تــا بــه امــروز حکومــت اتحــادی عــراق در یــک خــأ قانونــی بــه رس 

میــرد. ایــن هــم بــه نوبــه خــود مؤیــد ایــن واقعیــت اســت کــه حکومتهــای متوالــی 

ــاد  ــر رس راه انعق ــه ب ــت ک ــی اس ــات قانون ــکات و اختاف ــی مش ــئول اصل ــراق مس ع

ــود  ــت بوج ــروش نف ــتخراج و ف ــف و اس ــا کش ــط ب ــائل مرتب ــی و مس ــای نفت قرارده

ــدارد کــه محــدوده  ــه وجــود ن ــن زمین ــی در ای ــون مدون ــچ قان ــد. چــرا کــه هی مــی آین

اختیــارات و حقــوق قانونــی طرفیــن درگیــر در مســائل کشــف و اســتخراج و انعقــاد 

قراردهــای نفتــی و گازی را مشــخص کــرده باشــد. ریشــه همــه ایــن نابســامانیها در 

ایــن حقیقــت تلــخ نهفتــه اســت کــه حکومــت اتحــادی عــراق منــی خواهــد حقــوق و 
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اختیــارات حکومــت اقلیــم کردســتان را در رابطــه بــا مبــدأ اشــراک و ســهیم بــودن در 

رسمایەهــای ملــی کــه حــق همــه شــهروندان اقلیــم کردســتان اســت، را بــه رســمیت 

بشناســد )حقــی کــه بــا اســتناد بــر اصــل تعهــد مالکیــت کــه در مــن قانــون اساســی 

در مــاده 111 آمــده، بــه آن اشــاره و تأکیــد شــده اســت(. 

بخش سوم

ارزیابــی مصوبەهــای پارملان عراق و دیوان عالی فدرال درباره 

رفراندم استقالل کردستان

محــور اول: ارزیابی حکم پارملان

   مــردم کردســتان در تاریــخ 25 ســپتامرب 2017 بــه رفرانــدم اســتقالل کردســتان بــا 

اکرثیــت آرا 92 درصــدی رأی آری دادنــد. در نتیجــه ایــن رفرانــدم پارملــان عــراق در یــک 

نشســت عــادی در روز چهارشــنبه 27 ســپتامرب 2017 حکمــی را بــه شــاره 23 در ایــن 

رابطــه تصویــب کــرد کــه شــاری از بنــود و فقرەهــای آن احــکام و دســتوراتی را شــامل 

میشــد و بــا اشــاره بــه مــاده اول قانــون اساســی آن را اقدامــی مغایــر بــا قانــون اساســی 

ــا دقــت ایــن حکــم و مفــاد آن را بررســی کنیــم، درمــی  توصیــف کــرده اســت. امــا اگــر ب

یابیــم کــه ایــن حکــم چــه بــه لحــاظ نــوع نــگارش آن و چــه بــه لحــاظ جوهــر و محتــوای 

آن کامــالً جانبدارانــه و بــه دور از اصــل بــی طرفــی نگاشــته و صــادر شــده اســت و چنیــن 

ــف  ــای مختل ــردم و گروهه ــی م ــای منایندگ ــه ادع ــت ک ــی نیس ــأن پارملان ــی در ش حکم

یــک کشــوری را دارد کــه سیســتم حکمرانــی در آن یــک سیســتم فدرالــی ســت. بعــالوه، 

ــه  ــتانه متعصبان ــتی و نژادپرس ــه شوونیس ــش و روی ــک من ــا ی ــاد آن ب ــم و مف ــن حک ای

نوشــته شــده اســت. اگــر کل حکــم صادرشــده در 27 ســپتامرب را از نقطەنظــر حقوقــی 

و از منظــر قانــون اساســی بررســی کنیــم، میبینیــم کــه بــه هیــچ وجهــی در مــاده )61( 
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قانــون اساســی دامئــی عــراق و در هیــچ یــک از 9 بنــد ایــن مــاده کــه شــامل صالحیــات 

و اختیــارات و تخصصهــای پارملــان مــی شــود، بطــور مســتقیم و غیرمســتقیم اشــارەای 

بــه ایــن امــر نشــده اســت کــه پارملــان عــراق صالحیــت صــادر کــردن احکامــی را داشــته 

ــری  ــا تغیی ــدی ی ــی جدی ــت قانون ــد هوی ــن پارملــان عــراق منیتوان ــر ای باشــد، عــالوه ب

قانونــی بــرای حالتــی یــا نهــادی قانونــی قائــل شــود کــه قبــالً تثبیــت شــده و منیتوانــد 

درصــدد بازتعریــف یــک نهــاد و واقعیــت حقوقــی آن )منظــور تعریــف قانونــی حکومــت 

اقلیــم کردســتان در قانــون اساســی عــراق فــدرال کــه در ایــن حکــم آن را بــه عنــوان "طرف 

کــردی" مــورد مخاطبــه قــرار داده اســت( بربیایــد کــه در دوره هــای زمانــی قبلــی رخ داده 

و تثبیــت شــده اســت .41 بــا مطالعــه دقیــق ایــن تصمیــم پارملــان و مفــاد و توصیە-هایــی 

کــه در برگرفتــه اســت، نتیجــه مــی گیریــم کــه ایــن حکــم و آنچــه در آن آمــده اســت، مغایــر 

بــا مفــاد قانــون اساســی دامئــی عــراق اســت، بــه دالیــل زیــر: 

اول:  در بنــد اول ایــن حکــم پارملــان عــراق آمــده اســت کــه "فرمانــده کل نیروهــای 

ــظ و  ــرای حف ــات الزم را ب ــن و اقدام ــای ممک ــه راهه ــه هم ــت ک ــف اس ــلح مکل مس

ــراغ  ــکار چ ــور آش ــم بط ــن ه ــد"، و ای ــام ده ــراق انج ــاک ع ــی خ ــت از یکپارچگ صیان

ــه  ــل اینک ــتان. بدلی ــد کردس ــر ض ــی ب ــروی نظام ــه نی ــل ب ــرای توس ــت ب ــبزی اس س

در طــی حــوادث و اتفاقــات معــروف بــه 16 اکتــر ســال 2017، واحدهــای نظامــی 

ارتــش عــراق و میلیشــیاهای حشــد شــعبی بــه طــرف کرکــوک و مناطــق دیگــر 

ــون  ــه در قان ــتانی ک ــق کردس ــه مناط ــه حمل ــا ب ــه تنه ــر اینک ــدند و بدت ــەور ش حمل

اساســی "مناطــق موردمنازعــه" لقــب گرفتەانــد، بســنده نکــرده بلکــه رشوع بــه 

ــوک  ــراف ده ــق اط ــتان و مناط ــم کردس ــت اقلی ــل پایتخ ــهر اربی ــرف ش ــه ط ــورش ب ی

کردنــد )کــه در شهرســتان آلتــون کوپــری و ســحیال بــا مقاومــت و هجــوم متقابــل و 

41- منظــور نویســندگان ایــن مــن اینســت کــه حکومــت اقلیــم کردســتان کــه قبــاًل  بطــور رســمی و قانونــی در 

قانــون اساســی عــراق فــدرال بــه عنــوان یــک اقلیــم در چارچــوب سیســتم فــدرال عــراق بــه رســمیت شــناخته شــده 

اســت، پارملــان عــراق منیتوانــد جایــگاه قانونــی ایــن حکومــت مــروع و قانونــی در یــک سیســتم فــدرال را زیــر 

ســؤال بــرده و یــا نادیــده بگیــرد و آن را بــا اصطــالح "طــرف کــردی" مــورد خطــاب قــرار دهــد. مرتجــم
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قهرمانانــه نیروهــای مبــارز پیشــمرگه مواجــه شــدند(، کــه ایــن هــم نقــض فاحــش و 

آشــکار فقــره الــف از بنــد اول مــاده نهــم قانــون اساســی دامئــی عــراق اســت کــه در 

ــت عــراق  ــرای رسکــوب مل ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــروی نظامــی ب ــه زور و نی آن توســل ب

ــت.  ــده اس ــوم ش ــوع و محک ــاً ممن متام

دوم: در ســومین بنــد ایــن حکــم، یــک از اصــول مهــم قانــون اساســی معــروف بــه اصل 

)تفکیــک قــوا( کــه یــک اصــل جهانــی قانونهــای اساســی ســت، نقــض شــده اســت. زیــرا 

وقتــی مرجــع قانونگــذاری بــا تقاضــای محاکمــه مقامــات اقلیــم کردســتان خــود را جــای 

مقــام قضایــی قــرار میدهــد، فرامــوش مــی کنــد کــه انجــام همەپرســی عملــی مجرمانــه 

نیســت و بــا اســتناد بەایــن دلیــل، منــی تــوان کســی را در دادگاەهــای کیفــری محاکمــه 

کــرد. زیــرا ایــن خــودش نقــض اصــل قانونی بــودن تعریــف جرایــم و مجــازات هــا معروف 

بــه )هیــچ جرمــی و مجازاتــی جــز بــا مــن قانونــی( محســوب مــی شــود، چونکــه انجــام 

همەپرســی جــرم محســوب منــی شــود و در هیــچ مــن قانونــی ای، مجازاتــی بــرای آن در 

قوانیــن عــراق فــدرال ذکــر نشــده اســت. 

ســوم: ایــن واقعیــت کــه آنچــه در بنــد چهــارم ایــن حکــم آمــده اســت بــه دور از متامــی 

اصولــی اســت کــه ادیــان و اصــول انســانی و اخالقــی بــر اســاس آن بنــا نهــاده شــدەاند. 

ــرای  ــذا و دارو ب ــت غ ــرزی، ممنوعی ــای م ــن گذرگاەه ــر بس ــارم آن ب ــد چه ــه بن ــرا ک چ

کــودکان، زنــان و بیــاران تأکیــد دارد و کاالهایــی را کــه از ایــن منطقــه  بــه اقلیــم وارد می 

شــوند را بــه عنــوان کاالی "قاچــاق" بــه شــار مــی آورد. ســوالی کــه در اینجــا مطــرح می 

شــود ایــن اســت کــه چگونــه پارملــان یــک کشــور مــی توانــد مــردم کشــور خــود را تحریم و 

محــارصه کنــد؟ و آیــا افــرادی کــه ایــن حکــم را صــادر کــرده انــد بــا چه وجــدان و یــا منطقی 

مــی تواننــد اینچنیــن بــا هموطنــان خــود مقابلــه کــرده و چنیــن اقــدام غیرانســانی ای را 

علیــه هــم میهنــان و ملــت خــود انجــام دهنــد.    
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 چهــارم: بنــد هفتــم ایــن قطعنامــه، پارملــان ، حکومــت عــراق را موظــف مــی کنــد کــه 

ســفرا و مناینــدگان کشــورهایی را کــه در اقلیــم کردســتان دارای کنســولگری و دفاتــر 

منایندگــی هســتند را احضــار کنــد تــا تعطیلــی ایــن منایندگــی هــا و کنســولگری هــا 

را بــه اطــاع آنهــا برســاند و آنهــا را بــه اســتانهای خــارج از منطقــه کردســتان منتقــل 

کنــد. بــا ایــن توصیــە، پارملــان عــراق بدتریــن ســابقه در تاریــخ روابــط دیپلامتیــک را 

بــرای خــود رقــم زد، زیــرا کــه ایــن موضــع گیــری بــه دور از همــه هنجارهــا و اصــول مرســوم 

دیپلامتیــک میباشــد. عــاوه بــر ایــن، ایــن توصیــە زندگــی کارکنــان دیپلامتیــک کشــورهای 

ــر  ــرض خط ــتند را در مع ــل هس ــی در اربی ــولگری و منایندگ ــه دارای کنس ــی را ک خارج

قــرار مــی دهــد، زیــرا اقلیــم کردســتان یکــی از امــن تریــن و باثبــات تریــن مناطــق عــراق 

ــم،  ــه خــارج از اقلی ــک ب ــر دیپلامتی ــن تعــداد از دفات ــال ای ــد و انتق ــه حســاب مــی آی ب

امنیــت مقامــات و پرســنل ایــن ســفارتخانەها و کنســولگری هــا و دفاتــر منایندگــی را بــا 

ــوه مواجــه میســازد.  خطــرات بالق

 پنجــم:  در بنــد دهــم ایــن حکــم، پارملــان عــراق از دولــت فــدرال مــی خواهــد کــه 

ــانه  ــد، نش ــن بن ــد(. ای ــود برگردانن ــق خ ــه مناط ــتان را ب ــم کردس ــاکن اقلی )آوارگان س

ــن  ــام ای ــرای انج ــتفاده از زور ب ــه اس ــتقیمی ب ــی و غیرمس ــاره ضمن ــدار و اش هش

ــه گواهــی بســیاری  ــه همــراه دارد. ایــن در حالیســت کــه اقلیــم کردســتان ب کار را  ب

از ســازمانها و نهادهــای بیــن املللــی و ســازمان هــای جامعــه مدنــی امنرتیــن 

ــی  ــوان پناهگاه ــه عن ــا را ب ــراق آنج ــق ع ــر مناط ــت و آوارگان از دیگ ــراق اس ــه ع منطق

امــن و الگویــی بــرای همزیســتی و پذیــرش دیگــران انتخــاب کردەانــد، چــرا کــه اقلیــم 

کردســتان مــکان و منونــەای مثــال زدنــی بــرای همزیســتی و بــا آغــوش بــاز پذیرفــن 

همــه ادیــان و نژادهــا و ملیــت هــا بــوده اســت. بعــد از اینکــه حکومــت اتحــادی عــراق 

نتوانســت زمینــه یــک زندگــی امــن و تــوأم بــا آرامــش را در طــی ایــن مــدت طوالنــی 

بــرای شــهروندانش فراهــم ســازد، لــذا ایــن مــردم بــه مناطــق تحــت حاکمیــت اقلیــم 

کردســتان بــه عنــوان پناهگاهــی امــن پنــاه آوردنــد. ایــن رونــد بــه خصــوص بعــد از 
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ــات  ــی و رشوع حم ــەای و مذهب ــای فرق ــور جنگه ــراق و ظه ــاع ع ــوردن اوض ــم خ به

ــه آن  ــت و در نتیج ــدت گرف ــش ش ــتی داع ــازمان تروریس ــده و س ــتی القاع تروریس

صدهــا هــزار تــن از افــراد و خانوادەهــای عراقــی از پیــر و جــوان بــه اقلیــم کردســتان 

پنــاه آوردنــد. اجــرای ایــن حکــم پارملــان و  مجبــور کــردن ایــن شــهروندان آواره کــه 

ــه  ــت ب ــه بازگش ــد ب ــته ان ــی زیس ــدرال م ــت ف ــار دول ــت اختی ــتانهای تح ــاً در اس قب

مناطــق خــود بــدون تأمیــن معــاش و امنیــت مناســب بــرای آنهــا، بــا ابتدایــی تریــن 

اصــول شــهروندی و اصــول حقــوق بــر مغایــرت دارد.

ششــم:  در بنــد ســیزدهم ایــن حکــم، اساســی تریــن پایەهــای تابعیــت نقــض شــده 

ــاده  ــدرج در م ــی من ــی و سیاس ــوق مدن ــه حق ــا کلی ــد ب ــن بن ــاد ای ــه مف ــرا ک ــت، چ اس

)چهــارده( قانــون اساســی دامئــی عــراق مغایــرت دارد. زیــرا کــه ایــن حکــم صــادر شــده 

توســط پارملــان، هــر نــوع گفتگــو بــا آنچه کــه آن را "طــرف کــردی" توصیف مــی کنــد، رد می 

ــم کردســتان،  ــرار دادن حکومــت رســمی و مــروع اقلی ــه مــورد خطــاب ق ــد. اینگون کن

خــارج شــدن آشــکار پارملــان عــراق از مــاده )صــد و هفــده( قانــون اساســی اســت و آن 

را بطــور کامــل نقــض مــی کنــد، زیــرا کــه ایــن مــاده قانــون اساســی، حکومــت اقلیــم 

کردســتان و اختیــارات آن را در عــراق فــدرال بــه رســمیت مــی شناســد. 

عــاوه بــر مــوارد فــوق، در خــال ایــن حکــم، پارملــان عــراق صاحیتــی را بــرای 

ــه  ــت چ ــاد نیس ــن نه ــای ای ــزو صاحیته ــل ج ــه در اص ــت ک ــده اس ــل ش ــود قائ خ

ــا  ــاری ی ــی، اختی ــا صاحیــت قانون ــه پشــتوانه آن اصــل ی ــد ب ــه بتوان ــه اینک رســد ب

ــاقد  ــد )فــ ــه تفویــض کن ــا قــوه مجری ــه حکومــت و ی صاحیــت قانونــی دیگــری را ب

ــی،  ــازوکار غیرقانون ــن س ــه چنی ــتناد ب ــا اس ــد ب ــذا منیتوان ــه( و ل ــيء ال یعطی ال

چنیــن حکمــی را بــر علیــه حکومــت اقلیــم کردســتان صــادر کنــد. همچنیــن مطابــق 

حکــم صــادره از دادگاه عالــی فــدرال بــه شــاره 141/140 ســال 2018، بطــور 

واضــح و مربهــن بــر ایــن نکتــه مهــم تأکیــد شــده اســت کــه پارملــان عــراق صاحیــت 

ــدارد. ــکام" را ن ــدور "اح ص
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 محــور دوم: ارزیابی حکم دادگاه عالی فدرال 

بعــد�از�اینکــه�رفرانــدم�اســتقالل�کردســتان�در�روز��25ســپتامرب�ســال�2017 

انجــام�شــد�و�بــا�اکرثیــت�قاطــع�آرا�مروعیــت�مردمــی�را�بدســت�آورد،�مروعیتــی�

ــن�رسنوشــتش�را� ــط�درخواســت�حــق�تعیی ــه�فق ــود�ک ــی�ب ــه�از�اراده�ملت ــه�برگرفت ک

داشــت،�حقــی�کــه�متــام�عهدنامەهــا�و�میثــاق هــا�و�منشــورهای�جهانــی�آن�را�تأییــد�

کردەانــد،�دادگاه�عالــی�اتحــادی�عــراق�در�طــی�یــک�واکنــش�شوونیســتی�و�متعصبانــه�

چهــار�دادخواســت�قضایــی�را�بــر�علیــه�حکومــت�اقلیــم�کردســتان�تنظیــم�کــرد�و�در�

ــه�شــامرەهای��89و��91و��92و� ــی�را�ب ــن�دادگاه�مــن�حکم ــخ�2017/11/20،�ای تاری

�93ســال��2017اتحــادی�در�ایــن�زمینــه�صــادر�کــرد�کــه�در�آن�آمــده�اســت:�

ــه� ــه��2017/6/9ک ــتان�در�مورخ ــم�کردس ــامره�106 اقلی ــم�ش �"حک

ــم� ــدم�در�روز��2017/9/25در�اقلی ــزاری�رفران ــژه�برگ ــت�وی ــی�س حکم

کردســتان�و�مناطــق�کردســتانی�خــارج�از�اداره�اقلیــم�کردســتان�بــرای�

جدایــی�از�عــراق�و�تأســیس�یــک�دولت�مســتقل�در�اقلیــم�کردســتان�و�مناطق�

ــون� ــی�در�قان ــچ�مبنای ــود،�هی ــی�ش ــا�م ــامل�آنه ــدم�ش ــه�رفران ــر�ک دیگ

اساســی�نــدارد�و�نقــض�مــاده�اول�قانــون�اساســی�دامئــی�عــراق�تلقــی�

مــی�شــود".�

"در� کــه� اســت� آمــده� اتحــادی� دادگاه�عالــی� ایــن�حکــم� آخــر� در� �همچنیــن�

خصــوص�رفراندمــی�کــه�در�اقلیــم�کردســتان�و�مناطــق�دیگــری�کــه�رفرانــدم�شــامل�

آن�مناطــق�هــم�میشــد،�برگــزار�شــده�اســت،�حکــم�بــه�غیرقانونــی�بــودن�و�مغایــرت�

ــق� ــتان�و�مناط ــم�کردس ــخ��2017/9/25در�اقلی ــه�در�تاری ــی�)ک ــون�اساس ــا�قان آن�ب

ــی�و� ــدم�ملغ ــن�رفران ــج�ای ــد�و�نتای ــده(�داده�ش ــدم�برگزارش ــده�رفران ــر�دربرگیرن دیگ

ــردد".� ــالم�میگ ــل�اع باط
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بــا�نگاهــی�دقیــق�بــه�حکــم�صــادر�شــده�توســط�دادگاه�عالــی�فــدرال،�و�مطالعــه�و�

تحلیــل�آن�از�جوانــب�مختلــف،�در�مــی�یابیــم�کــه�ایــن�حکــم�بــه�مــاده�)1(�و�مــاده�)109( 

قانــون�اساســی�دامئــی�بــه�عنــوان�مــدرک�قانونــی�اســتناد�کــرده�اســت.�بــا�بازگشــت�

بــه�محتــوای�ایــن�دو�مــاده�قانــون�اساســی�در�مــی یابیــم�کــه�ایــن�دو�مــاده،�مربــوط�بــه�

حاکمیــت�عــراق�و�متامیــت�ارضــی�کشــور�عــراق�هســتند.�بنابرایــن،�اســتدالل�قانونــی�

ایــن�حکــم�قضایــی�بــه�طــور�ضمنــی�و�غیرمســتقیم�بــه�ایــن�دو�مــاده�قانــون�اساســی�

ــا� ــه�ب ــه�مفهــوم�و�محتــوای�دو�مــاده�اســت�)البت ــد�بازگشــت�ب بــوده�اســت�و�ایــن�رون

توجــه�بــه�دیــدگاه�و�قرائــت�رئیــس�و�اعضــای�دادگاه�عالــی�فــدرال�از�ایــن�دو�مــاده(.�

ــه�جــدا�شــدن�بخشــی�از�رسزمینهــای�کشــور�عــراق� ــن�معناســت�ک ــوم�بدی ــن�مفه ای

کــه�در�داخــل�مرزهــای�تعییــن�شــده�در�زمــان�تأســیس�کشــور�عــراق�مشــخص�شــده�

اســت،�مجــاز�نیســت.

�امــا�بــا�توجــه�بــا�اینکــه�بــه�رصاحــت�در�مــاده��1یــا�مــاده��109قیــد�نشــده�اســت�

ــن� ــوع�اســت،�بنابرای ــی�ممن ــا�تقســیم�اراضــی�عــراق�عمل ــه�جــدا�شــدن�از�عــراق�ی ك

ــه�و�دســتکاری� ــگ نظران ــی�)تن ــا�و�مفهوم ــه�معن ــدرال�ب ــه�دادگاه�ف ــم�ک نتیجــه�میگیری

ــا�و�مفهومــی�کــه�در�دو�مــاده�فــوق� شــده(�از�ایــن�دو�مــاده�اســتناد�کــرده�اســت،�معن

ذکــر�نشــده�اســت،�بلکــه�بیشــر�در�ذهــن�رئیــس�و�اعضــای�دادگاه�فــدرال�وجــود�دارد�

ــر�شــده�پشــتیبانی� ــاده�ذک ــوم�در�دو�م ــن�مفه ــه�از�ای ــی�ک ــدون�وجــود�عبارات ــم�ب آنه

کننــد.�بــر�ایــن�اســاس،�مــی�تــوان�گفــت�کــه�اگــر�احــکام�دادگاه�عالــی�فــدرال�قطعــی�

نبــود�و�بــه�روال�فعلــی�نبــود،�ایــن�حکــم�مــی�توانســت�مــورد�اعــراض�و�تجدیدنظــر�

قــرار�بگیــرد،�چراکــه�مــواد�قانــون�اساســی�کــه�دیــوان�عالــی�فــدرال�بــه�آنهــا�اســتناد�

کــرده،�مانــع�برگــزاری�رفرانــدم�نیســتند.�زیــرا�آنچــه�در�حکــم�فــوق�الذکــر�بــه�آن�اســتناد�

شــده�اســت�تنهــا�یکــی�از�تفســیرهای�ممکــن�در�مجموعــه�مفاهیــم�و�معانــی�منــدرج�

ــا� ــن�مادەه ــن�ای ــراق�اســت�و�لیک ــون�اساســی�دامئــی�ع ــاده�109 قان ــاده��1و�م در�م

ــد.�عــالوه� ــم�و�معانــی�مختلــف�و�متعــدد�دیگــری�را�هــم�در�برمیگیرن تفاســیر�و�مفاهی

186



ــت  ــده اس ــراق آم ــی ع ــی دامئ ــون اساس ــه قان ــان دیباچ ــا ه ــه ی ــن، در مقدم ــر ای ب

کــه متامیــت ارضــی عــراق منــوط بــه اجــرای مفــاد ایــن قانــون اساســی اســت. امــا 

هانطــور کــه بــر همــگان معلــوم شــده اســت، مقامــات حکومــت فــدرال عــراق در متــام 

ــط و غیرواقعــی از اجــرای  ــا اســتداللهای غل ــن ســالها بطــور مــداوم و پیوســته ب ای

مفــاد قانــون اساســی عــراق طفــره رفتــه و از اجــرای مفــاد آن رس بــاز می-زننــد. بــر 

ــه  ــع ب ــی راج ــزارش حقوق ــک گ ــق ی ــتان از طری ــم کردس ــت اقلی ــاس حکوم ــن اس همی

قانــون اساســی، بــه طــور مشــخص )63( مــاده از مــواد قانــون اساســی دامئــی عــراق 

را کــه مقامــات فــدرال عــراق در مــورد حقــوق مــردم کردســتان اجــرا نکــرده و یــا نقــض 

کردەانــد، در دســرس مقامــات دولــت فــدرال عــراق، و همچنیــن متامــی ســفارتخانەها و 

کنســولگری هــای کشــورهای خارجــی در عــراق، قــرار داده اســت. همچنیــن بایــد در 

نظــر داشــت کــه ایــن حکــم دادگاه عالــی فــدرال در نتیجــه فشــارها و تأثیــرات سیاســی 

دولــت فــدرال در آن زمــان و بــه صورتــی کامــاً شــتابزده صــادر شــده اســت. ایــن در 

حالیســت کــه انتظــار میــرود دادگاه عالــی فــدرال بــرای حفــظ وجهــه بــی طرفــی خــود و 

اثبــات عادالنەبــودن احــکام خــود بایــد بــا همــه گروههــا و جناحهــا بطــور مســاوی و بدون 

هیــچ تبعیضــی رفتــار کــرده و بــه طــور قطــع از صــدور چنیــن حکمــی اجتنــاب مــی کــرد. 

نتیجه:

از مطالــب گفتــه شــده میتــوان نتیجــه گرفــت کــه حــق تعییــن رسنوشــت حقیســت 

کــه بــرای هــر ملتــی کــه رشوط تشــکیل دهنــده یــک ملــت را دارا باشــند، تثبیــت شــده 

اســت. خــواه ایــن ملــت در حــال حــارض بــه اســتقال در چارچــوب یــک دولــت رســیده 

باشــد یــا خیــر. همچنیــن مناطــق و اقلیــم هــای موجــود در درون یــک دولــت فــدرال 

هــم ایــن حــق را دارنــد کــه در صــورت داشــن رشایــط تشــکیل دهنــده یــک ملــت، حــق 

تعییــن رسنوشــت خــود را اعــال کــرده و از دولــت مــادر جــدا شــوند. 
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 ملــت هــا میتواننــد از حــق تعییــن رسنوشــت بــه صــورت مســاملت آمیــز اســتفاده 

کننــد و در ایــن مــورد همەپرســی بهرتیــن شــکل آن محســوب مــی شــود و بــه همیــن 

ــا  ــرای انجــام همەپرســی و ی ــب، مــردم ممکــن اســت در صــورت عــدم آمادگــی ب ترتی

ــت  ــن رسنوش ــق تعیی ــن ح ــرای تأمی ــی، ب ــز همەپرس ــح آمی ــام صل ــدن انج میرسنش

ــرای  ــن ب ــوند. همچنی ــل ش ــلحانه متوس ــارزه مس ــا مب ــتفاده از زور و ی ــه اس ــود ب خ

ــره  ــده آم ــک قاع ــه ی ــارض ب ــال ح ــت در ح ــن رسنوش ــق تعیی ــه ح ــد ک ــن ش ــا روش م

بیــن املللــی تبدیــل شــده اســت و نظــر مشــورتی دیــوان بیــن املللــی دادگســرتی در 

تاریــخ 2010/7/22 دربــاره اعــالم اســتقالل یکجانبــه کــوزوو از رصبســتان در تاریــخ 

17 فوریــه 2008، یکــی از منونەهــای مهــم و موفــق بیــن املللــی و یــک پیــروزی بــزرگ 

بــرای حــق تعییــن رسنوشــت ملــت هــا محســوب مــی شــود، زیــرا ایــن واقعیــت مهــم 

را منایــان ســاخت کــه اعــالم یــک جانبــه اســتقالل ملــت هــا نقــض احــکام و مقــررات 

حقــوق بیــن امللــل نیســت و همچنیــن حــق تعییــن رسنوشــت، بــه عنــوان یــک اصــل، 

حــق همــه ملــت هاســت و تنهــا منحــر بــه ملــت هایــی نیســت کــه توســط رژیــم هــای 

اســتعامری اســتعامر شــده انــد. در ضمــن تأییدکننــده ایــن واقعیــت اســت کــه حــق 

تعییــن رسنوشــت، مهمــرت و باالتــر از اصــل متامیــت ارضــی اســت، چــرا کــه در اکــر 

مــوارد اصــل متامیــت ارضــی بیشــرت بــه عنــوان توجیــه و دســتاویزی بــرای ایســتادن 

در مقابــل جدایــی اســتفاده مــی شــود.

ــم  ــرای تنظی ــط ب ــی فق ــت ارض ــل متامی ــر، اص ــوق الذک ــر دادگاه ف ــق نظ مطاب

ــی از  ــت و بخش ــک دول ــن ی ــه بی ــرای رابط ــه ب ــت و ن ــا اس ــت ه ــن دول ــط بی رواب

ــن  ــتقالل ممک ــالم اس ــی، اع ــن امللل ــی بی ــوان عال ــق رأی دی ــذا مطاب ــردم آن. ل م

ــزی  ــت مرک ــا دول ــدرال ی ــت ف ــب دول ــدون تصوی ــه و ب ــک جانب ــورت ی ــه ص ــت ب اس

 Remedial( صــورت پذیــرد و دیــوان عالــی بیــن املللــی اصــل جدایــی چارەســاز

Secession( را در زمانــی کــه همزیســتی مســاملت آمیــز غیرممکــن باشــد، بــه 

رســمیت شــناخته اســت. 
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تــا�آنجــا�کــه�مربــوط�بــه�قانــون�اساســی�مــی�شــود،�دیدیــم�کــه�مــاده�140 قانــون�

اساســی�عــراق�بــرای�حــل�مســأله�مناطــق�کردنشــین�خــارج�از�اداره�اقلیــم�در�قانــون�

اساســی�گنجانــده�شــده�بــود�و�ایــن�مــاده�مســئولیت�اجــرای�مراحــل�عــادی�ســازی�و�

ــود.� ــراق�گذاشــته�ب ــدرال�اتحــادی�ع ــت�ف ــده�حکوم ــر�عه ــدم�را�ب رسشــامری�و�رفران

ــه� ــرای�رســیدگی�ب ــالش�ب ــه�عــادی�ســازی�و�ت ــه�مرحل ــه�اول،�ک علیرغــم�رشوع�مرحل

ــر�مرزهــای�اداری�مناطــق� ــرات�جمعیتــی،�تغیی ــرات�تعریــب�)Arabization(�و�تغیی اث

کردنشــین�و�بازگردانــدن�اخــراج�شــدگان�بــه�مناطــق�اصلــی�خودشــان�بــود،�بــا�ایــن�

حــال�بــه�نــاگاه�و�بــا�یــک�فرمــان�سیاســی�در�ســال�2012،�کار�کمیتــه�اجرایــی�مــاده�

�140بــه�حالــت�تعلیــق�درآمــد.�نــه�تنهــا�ایــن،�بلکــه�کار�بــه�جایــی�رســید�کــه�پــس�از�

ــب�و�اخــراج�شــهروندان� ــای�تعری ــاره�رونده ــرب(�دوب ــه��16اکت ــروف�ب )حــوادث�مع

کــرد�و�آوردن�اعــراب�غیربومــی�بــه�جــای�آنهــا�و�اشــغال�اراضــی�کشــاورزی�شــهروندان�

اصلــی�در�مناطقــی�کــه�توســط�ارتــش�عــراق�و�نیروهــای�حشــد�شــعبی�اشــغال�شــده�

ــال�)2014(�و� ــاال،�در�س ــده�در�ب ــر�ش ــوارد�ذک ــر�م ــالوه�ب ــد.�ع ــاز�ش ــاره�آغ ــود،�دوب ب

ــم�کردســتان�متوقــف�شــد،�و� ــم�سیاســی،�پرداخــت�ســهم�بودجــه�اقلی ــک�تصمی ــا�ی ب

تحریــم�و�محــارصه�و�فشــار�سیاســی�بــر�مــردم�کردســتان�اعــامل�شــد.�ضمنــاً�بایــد�

بــه�ایــن�نکتــه�مهــم�هــم�اشــاره�کــرد�کــه�یکــی�از�فاکتورهــای�مهــم�بــرای�تحقــق�ثبــات�و�

همزیســتی�و�ســازندگی�یــک�کشــور،�مســأله�بازتوزیــع�عادالنــه�ثــروت�و�درآمدهــای�یــک�

ــت�عــراق�هرگــز�تــالش�نکــرده�اســت�کــه�ایــن� ــا�ایــن�وجــود�دول مملکــت�اســت،�امــا�ب

مســأله�را�جــزء�اولویتهــای�خــود�قــرار�داده�و�بکوشــد�کــه�جایــگاه�و�مبنایــی�قانونــی�

ــد.�باالخــص�در�مــورد�مســأله�نفــت�و� ــی�بیاب ــرای�آن�در�چارچــوب�سیســتم�فدرال ب

گاز�و�ســهم�اقلیــم�و�اســتانها�از�رشاکــت�حقیقــی�در�مراکــز�قــدرت�و�مناصــب�حکومــت�

فــدرال�اتحــادی�عــراق.�

دربــاره�موضــوع�هــر�دو�حکــم�صادرشــده�از�طــرف�پارملــان�عــراق�و�دیــوان�عالــی�

ــن�دو� ــک�از�ای ــچ�ی ــه�هی ــم�ک ــی بینی ــم�کردســتان،�م ــدم�اقلی ــدرال�در�خصــوص�رفران ف
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حکــم�خالــی�از�ایــراد�و�اشــکال�قانونــی�و�حقوقــی�نیســتند�و�در�صــورت�وجــود�

نهــادی�قانونــی�و�حقوقــی�بــرای�درخواســت�تجدیدنظــر�در�ایــن�دو�حکــم،�چەبســا�

ــل� ــی�و�باط ــی�ملغ ــرادات�حقوق ــود�ای ــبب�وج ــم�بەس ــر�دو�حک ــاد�ه ــامل�زی ــه�احت ب

ــر�وارد�بــودن�ایــراد�بــر�جوانــب�حقوقــی�ایــن�مســأله،� اعــالم�خواهنــد�شــد.�عــالوه�ب

ــی� ــی�طرف ــه�شــدەاند�و�از�اصــل�ب ــه�گرفت ــالً�مغرضان ــه�صــورت�کام ــم�ب ــن�دو�تصمی ای

ــری� ــت�گی ــرو،�جه ــأله�همەپرســی�برخــوردار�نیســتند�و�از�همی ــه�مس در�رســیدگی�ب

سیاســی�و�عــدم�بــی�طرفــی�دو�نهــاد�صــادر�کننــده�را�بــه�وضــوح�نشــان�مــی�دهنــد.
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منت بیانیه پایانی

 اپوزسیون عراقی در لندن

کنگــره اپوزســیون عراقــی کــه امــروز سەشــنبه 15 دســامرب ســال 2002 در لنــدن 

بــه کارهایــش خامتــه داد، ســندی 10 صفحــەای را تحــت عنــوان )بیانیــه سیاســی 

کنگــره اپوزســیون عراقــی( منتــر کــرد کــه مــنت کامــل آن بــه رشح زیــر اســت:

به نام خداوند بخشــنده مهربان

بیانیه سیاســی کنگره اپوزسیون عراقی

14 - 15 دســامرب سال 2002

ــه و  ــات رسکوبگران ــر، اقدام ــەای و رسکوبگ ــوری فرق ــم دیکتات ــلطه رژی ــل س ــه دلی ب

ــش  ــور، بی ــارج از کش ــل و خ ــش در داخ ــی های ــگ طلب ــا و جن ــتی، ماجراه تروریس

ــرده  ــه ک ــود را تجرب ــارص خ ــی مع ــخ سیاس ــن دوران تاری ــراق بدتری ــه، ع ــه ده از س

اســت. در متامــی آن دوران، مــردم عــراق هرگــز دســت از تــاش و مبــارزه برنداشــتند و 

یــک رسی تــاش هــای جســورانه را بــرای پایــان دادن بــه ناهنجاریهــا و مرارتهایــی 

کــه ایــن رژیــم ســتمگر بــر مــردم مــا تحمیــل کــرده اســت، را انجــام دادنــد. در ایــن 

مبــارزه بخشــهای بزرگــی از نیروهــای مســلح رشیــف، نیروهــای سیاســی و مردمــی 

از متــام بخشــهای ملــی، مذهبــی و فرقــەای در آن رشکــت داشــتند. مبــارزه و مقاومتــی 

ــاه  ــکوه م ــام باش ــا قی ــه ب ــلحانه، ک ــت مس ــه مقاوم ــا، از جمل ــام معن ــه مت ــروع ب م

مــارس در ســال 1991 بــه اوج خــود رســید، و ملیــون هــا عراقــی، از جملــه غیرنظامیــان و 
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ــا، در آن  ــنی ه ــیعیان و س ــا، ش ــوری ه ــا، آش ــن ه ــا، ترکم ــراب، کرده ــی از اع ــنل نظام پرس

مشــارکت کردنــد و تقریبــاً چیــزی منانــده بــود کــه رژیــم را بــه ســقوطی تاریخــی کــه 

ــداکاری هــا و  ــزان ف ــی رغــم عظمــت و بزرگــی می ــا عل ــد. ام ــود، بیندازن ســزاوار آن ب

خــون هــای ریختەشــده، رشایــط فراتــر از اراده مــردم صبــور مــا بــود و مانــع از تحقــق 

ــر اســاس دموکراســی،  ــرای بازســازی رسزمیــن خــود ب آرزوهــا و آمــال عراقــی هــا ب

عدالــت و صلــح شــد.

 امــروز، بــار دیگــر فرصتــی دوبــاره بــرای مــردم عــراق فراهــم شــده تــا بــا اســتفاده 

از کمــک و رسمایەگــذاری برخــی از عوامــل بیــن املللــی، رژیــم فاشیســتی را رسنگــون 

کــرده و رونــد تغییــر را تکمیــل کنیــم. افــق هــای جدیــد و مشــرکی بــر اســاس رضورت 

پایبنــدی بــه لــزوم دســتیابی بــه ایــن دســتاورد ملــی و پشــتیبانی از رونــد تغییــر در 

جهــت منافــع مــردم مــا بــه طــور عمــده و بــا در نظــر گرفــن منافــع مرشوع کشــورهای 

عــرب و اســامی، همســایگان منطقــەای و جامعــه بیــن املللــی ایجــاد شــدەاند. 

ــا مشــارکت اکرثیــت نیروهــا، جریانــات و  بــه همیــن منظــور، کنگــره اپوزســیون عــراق ب

ــه  ــتیابی ب ــراق و دس ــات ع ــر نج ــه خاط ــعار "ب ــا ش ــی و ب ــف مل ــای مخال چهرەه

دموکراســی" از 14-15 دســامرب 2002 در لنــدن برگــزار شــد. ایــن کنگــره بــر اصــول 

اساســی کنفرانــس هــا و جلســات قبلــی برگــزار شــده توســط اپوزســیون عراقــی، بــه 

ویــژه کنفرانــس صــاح الدیــن در ســال 1992 و بیانیــه سیاســی شــورای اپوزســیون 

عراقــی در واشــنگن در آگوســت 2002 تأکیــد مــی ورزنــد.

از ایــن منظر، کنگــره تصمیامت و توصیەهای زیر را اتخاذ کرد:

1 - نقش اپوزســیون عراقی در روند تغییر:

در ایــن نشســت بــر اولویــت نقــش اپوزســیون ملــی بــا همه جریانــات و ســازمانهای 

مختلــف آن و تــوده هــای مــردم مــا در رسارس صحنــه جغرافیایــی عــراق، و اهمیــت 
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آن در کلیــه مراحــل رونــد پیــش بینــی شــده تأكيــد شــد، بــه گونــەای کــه بــا ماهیــت 

رشایــط میدانــی و توانایــی هــای آن ســازگار باشــد.

2 - آینده عراق و دموکراسی:

عــراق کشــوری دموکراتیــک، پارملانــی، کــرت گــرا، فــدرال )بــرای همــه عراقــی هــا( و 

ــر عــدم  ــر اتخــاذ مفهــوم انســانی و متمــدن شــهروندی در عــراق و متکــی ب ــی ب مبتن

تبعیــض نــژادی، دینــی، جنســیتی یــا فرقــەای اســت. ایــن کنگــره بــر رضورت تدویــن 

قانــون اساســی دامئــی بــرای کشــور تأکیــد مــی کنــد و ترکیــب مــردم عــراق )طیــف هــای 

مختلــف ملیتــی، نــژادی، مذهبــی، فرقــەای( را بــرای ایــن منظــور مــد نظــر قــرار میدهد. 

ــه  ــد و ب ــی کن ــد م ــی تأکی ــی و قضای ــه، اجرای ــوای مقنن ــک ق ــل تفکی ــه اص ــن ب همچنی

رعایــت اصــل حاکمیــت قانــون متعهــد بــوده، از حقــوق بــر و آزادی هــای عمومــی و 

خصوصــی محافظــت کــرده و بــه نهادهــای جامعــه مدنــی احــرام مــی گــذارد.

3 - اســام دین دولت است:

ــامی،  ــن اس ــکام و قوانی ــت و اح ــراق اس ــور ع ــت کش ــی از ثواب ــام یک ــن اس دی

ــهای  ــه ارزش ــکا ب ــر رضورت ات ــره ب ــن کنگ ــند. ای ــذاری میباش ــی قانونگ ــع اساس منب

واالی اســامی و مبانــی مــدارا و اصــول خیرخواهانــه آن و همچنیــن در نظــر گرفــن 

رویکــرد و آمــوزه هــای آن در پیشــرد فرهنــگ، رســانەها و برنامەهــای آموزشــی 

تأکیــد مــی کنــد، ضمــن اینکــه ســایر ادیــان و مذاهــب آســانی و عقایــد دینــی را هــم 

محــرم مــی شــارد.

4 - دولت قانون:

در ایــن کنگــره، رشکــت کننــدگان بــر ایــن امــر مهــم تأکیــد ورزیدنــد کــه در عــراق 

آینــده جایــی بــرای هــرج ومــرج، انتقــام جویــی و اقدامــات تافــی جویانــه و خــارج از 
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قانــون، تجــاوز و تعــدی بــه حقــوق قانونــی دیگــران بــا هــر انگیــزه و توجیهــی وجــود 

نخواهــد داشــت. همچنیــن مقامــات دادگســری و قضایــی بایــد عدالــت و قانــون را 

در رســیدگی بــه متامــی پروندەهایــی کــه توســط مقامــات قضایــی ذیصــاح محلــی 

یــا بیــن املللــی صــورت مــی گیــرد، اتخــاذ کننــد و ضمنــاً مقامــات قضایــی یادشــده، 

ــوه،  ــوق، وج ــط حق ــد ضب ــی مانن ــوق مدن ــض حق ــوارد نق ــه م ــورد هم ــق در م تحقی

جنایــات کیفــری و سیاســی را کــه وقــوع آنهــا بــا ارائــه شــواهد اثبــات شــده اســت، 

از جملــه جرایــم پاکســازی قومــی، نســل کشــی و جنایــات جنگــی را در دســتور کار 

خــود قــرار خواهنــد داد.

5 -  تصمیم سیاســی:

رشکــت کننــدگان در کنگــره همگــی بــر مشــارکت و ســهیم بــودن همــه مــردم عــراق 

ــی عــراق اعــم از اعــراب، کردهــا، مســلامنان  ــا و مؤلفەهــای جمعیت ــه جناحه از کلی

شــیعه و ســنی و مســیحیان و ایــزدی هــا و ســایر ادیــان در فراینــد تصمیــم گیریهــای 

سیاســی متفــق بودنــد و بــر آن تأکیــد کردنــد. 

6 - رد هرگونه مداخلەای که هدف از آن عدول از خواســت و اراده مردم عراق 

در روند تغییر باشد:

ایــن کنگــره از جامعــه بیــن املللــی مــی خواهــد کــه از مــردم عــراق بــرای رهایــی 

از دســت رژیــم دیکتاتــوری موجــود حامیــت کنــد و ایــن کنگــره هرگونــه اشــغالگری، 

ــەای  ــه منطق ــا مداخل ــی ی ــت خارج ــی، قیمومی ــا خارج ــی ی ــی محل ــت نظام حکوم

ــورهای  ــتقال کش ــراق و اس ــت ع ــه حاکمی ــرام ب ــر رضورت اح ــد و ب ــی کن را رد م

همســایه تأکیــد مــی ورزد. همچنیــن بــر اصــول حســن همجــواری، همکاریهــای 

منطقــەای و عــدم دخالــت در امــور یکدیگــر تأکیــد مــی کنــد. عــاوه بــر ایــن خــود 

ــه  ــد جامع ــورد تأیی ــورهای م ــا و منش ــاق ه ــه میث ــه هم ــدی ب ــت و پایبن ــر رعای را ب
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ــر  ــر و دیگ ــوق ب ــی حق ــه جهان ــل و اعالمی ــازمان مل ــور س ــه منش ــی از جمل جهان

توافقنامەهــا و معاهدەهــای بیــن املللــی ویــژه ایــن حقــوق و همچنیــن منشــور 

ــد.  ــی دان ــد م ــالمی متعه ــس اس ــازمان کنفران ــرب و س ــه ع اتحادی

7 - مســائل فرقەای و زدودن آثار منفی آن:

شــیعیان در عــراق ماننــد دیگــر فرقەهــا در طــی مراحــل گذشــته بەویــژه در 

ســایه رژیــم موجــود، مــورد آزار و اذیــت و ظلــم و ســتم و زنــدان و تبعیــد بســیاری 

قــرار گرفتەانــد کــه همــه ابعــاد زندگــی و حقــوق اجتامعــی و سیاســی و اقتصــادی و 

ــه خــود  ــن هــم بەنوب ــه ای ــرار داده اســت ک ــر ق ــی آنهــا را تحــت تأثی فرهنگــی و دین

تعــادل اجتامعــی و وحــدت ملــی و روحیــه اخــوت و بــرادری و مــدارا را بــه شــدت 

ــتهای  ــامل سیاس ــا اع ــم ب ــن رژی ــن ای ــت. همچنی ــرار داده اس ــر ق ــرض خط در مع

رسکــوب و فشــار و ارعــاب از طریــق دســتگاهها و مراکــز ارعــاب و رسکــوب و ترویــج 

شــیوەهای فریبکارانــه و تزویــر و مانورهــای دروغیــن بــا هــدف کنــرل بیشــر 

ــیعیان  ــه ش ــف آن از جمل ــای مختل ــا و جناحه ــه گروهه ــا هم ــراق ب ــه ع ــر جامع ب

عــراق، مــردم عــراق را وادار کــرده کــه مهمریــن ابزارهــای پیشــگیری و دفــاع و 

مقاومــت خــود را از دســت بدهنــد تــا بتوانــد هــر چــه بیشــر از طریــق سیاســتهای 

ــذارد. ــر بگ ــا تأثی ــر آنه ــەای ب ــتانه و فرق ــوری و نژادپرس دیکتات

ــەای و  ــتهای فرق ــه سیاس ــع هم ــالل و من ــع در انح ــه ترسی ــاز ب ــره نی ــن کنگ ــذا ای  ل

محافظــت از کلیــه حقــوق مــروع شــیعیان را رضوری میدانــد و همچنیــن کنگــره 

سیاســتهای رقــت برانگیــز نقــض حرمــت مرجعیــت و حوزەهــای علمیــه و دخالــت در 

ــم  ــراد و دســت نشــاندەهای رژی ــل اف ــم و محــارصه آنهــا و تحمی امــور آنهــا و تحری

ــی،  ــزرگ دین ــان ب ــرور عامل ــن ت ــره همچنی ــد. کنگ ــی کن ــوم م ــاً محک ــا را قوی ــر آنه ب

خانوادەهــای آنهــا و علــام و روحانیــون و دســتگیری و شــکنجه هــزاران تــن دیگــر 

ــود  ــه آن وج ــن ب ــال پرداخ ــا مج ــه در اینج ــد ک ــی کن ــوم م ــراق را محک ــردم ع از م
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نــدارد. ایــن کنگــره همچنیــن سیاســتهای مداخلەجویانــه رژیــم و تضعیــف حقــوق 

ــینیەها و  ــاجد و حس ــب مس ــدس و تخری ــهرهای مق ــر ش ــف و دیگ ــه نج ــوزه علمی ح

مراکــز و کتابخانەهــای اســامی را نکوهــش مــی کنــد. ایــن کنگــره همچنیــن تحریــم 

ــا و  ــر آنه ــور ب ــل سانس ــی و تحمی ــوالت فرهنگ ــر محص ــب و دیگ ــر کت ــاپ و ن چ

ــتاها و  ــهرها و روس ــب ش ــی و تخری ــم مذهب ــا و مراس ــزاری آیینه ــری از برگ جلوگی

مناطــق ســکونت شــیعیان و تخریــب خانەهــای آنهــا و خشــک کــردن مناطــق آنهــا و 

آوارەکــردن آنهــا و آوردن شــهروندان از کشــورها و مناطــق دیگــر بــرای اســکان آنهــا در 

ــراق  ــرب ع ــیعیان ع ــتگی ش ــردن وابس ــؤال ب ــر س ــن زی ــا و همچنی ــن رسزمینه ای

ــد.  ــی کن ــوم م ــدیداً محک ــان را ش ــی ش ــی و عراق ــەهای عرب ــه ریش ب
 

8- درباری نســل کشی و عملیات انفال:

ــم  ــه رژی ــازمان یافت ــتامتیک و س ــتم سیس ــم و س ــض و آزار و ظل ــره تبعی ــن کنگ ای

نژادپرســت عــراق علیــه مــردم کردســتان عــراق را محکــوم مــی کنــد باالخــص 

اقدامــات نســل کشــی و عملیــات شــوم انفــال کــه باعــث شــد بیــش از 180000 تــن 

ــه قتــل برســند  از شــهروندان کردســتان عــراق در طــی ایــن عملیــات ضــد بــری ب

ــزار  ــج ه ــی* و پن ــرد فیل ــزار ک ــج ه ــی، پن ــزار بارزان ــت ه ــدن هش ــر کشتەش ــاوه ب ع

ــدان  ــه وج ــی ک ــات. اقدامات ــتا و ده ــزاران روس ــب ه ــه و تخری ــاکنان حلبچ ــن از س ت

ــن  ــه ای ــان دادن ب ــن کنگــره خواســتار پای ــه ای ــرزه درآورد. در حالیک ــه ل ــان را ب جهانی

ــت  ــاخنت رسنوش ــزوم آشکارس ــر ل ــال ب ــن ح ــت، در عی ــیانه اس ــتهای وحش سیاس

قربانیــان، گرامیداشــت یــاد و خاطــره آنهــا و جــران خســارات ســنگین واردآمــده بــه 

ــود شــده  ــم ناب خانوادەهــای آنهــا و همچنیــن بازســازی آنچــه کــه توســط ایــن رژی

ــه  ــتناک ب ــای وحش ــن جنایته ــان ای ــاع عام ــتگیری و ارج ــرای دس ــاش ب ــت و ت اس

ــد. ــی کن ــد م ــی تأکی ــن امللل ــی بی ــع قانون ــم و مراج ــا و محاک دادگاهه

*�الزم�به�ذكر�است�کە�تعداد�حقیقی�ضحایای�نسل�کشی�کردهای�فیلی��12000نفر�می�باشد.
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ــژادی:  ــی و ن ــای قوم ــر واقعیته ــی و تغیی ــازی قوم ــی، پاکس ــوع آوارگ  9 - موض

ــیمیایی،  ــای ش ــاح ه ــتفاده از س ــی، اس ــازی قوم ــاری، پاکس ــی اجب ــره آوارگ ــن کنگ ای

ــوک،  ــق کرک ــی مناط ــی و قوم ــای مل ــت و واقعیته ــر در هوی ــی و تغیی ــت مل ــر هوی تغیی

مخمــور، خانقیــن، شــنگال، شــیخان، زمــار، مندلــی و دیگــر مناطــق مشــابه را محکــوم 

مــی کنــد. لــذا ایــن کنگــره خواهــان از بیــن بــردن آثــار و پیامدهــای اینگونــه اقدامــات از 

طریــق اجــرای اعــال و اقدامــات زیــر اســت:

الــف - بازگشــت آوارگان بــه خانەهایشــان، بازگردانــدن اموالشــان بــه 

آنهــا و جــران خســاراتی کــه متحمــل شــده انــد. 

ب - بازگردانــدن مهاجــران خــارج شــده توســط رژیــم موجــود بــرای 

ــی  ــکونتگاههای قبل ــه س ــاال ب ــده در ب ــر ش ــق ذک ــکان در مناط اس

ــان. خودش

ــه  ــر ک ــای آواره دیگ ــی ه ــه عراق ــی و هم ــای فیل ــت کرده ج -  بازگش

ــی از کشــور اخــراج شــدەاند، و  ــه داشــن ریشــەهای ایران ــه بهان ب

همچنیــن بازگردانــدن همــه افــرادی کــه بــه طــور غیرقانونــی تابعیــت 

ــان  ــن اطمین ــه عــراق و همچنی ــا ســلب شــده اســت ب ــی از آنه عراق

حاصــل شــود کــه آنهــا از تابعیــت عراقــی برخــوردار خواهنــد شــد 

و بازگردانــدن اموالشــان بــه آنهــا، جــران خســارات وارده بــه آنهــا و 

آشــکار ســاخن رسنوشــت کردهــای فیلــی کــه بعــد از آوریــل 1980 

بازداشــت شــدەاند. 

د - لغــو کلیــه اقدامــات و مقــررات اداری اعــال شــده توســط رژیم از 

ســال 1968 بــه بعــد کــه هــدف از آنهــا تغییــر واقعیتهــای جمعیتــی 

در کردســتان عــراق بــود.
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10 - فدرالیســم و حل مسأله کردها:

هنــگام مطالعــه و تحلیــل مســأله کــرد و راەحــل مطلــوب بــرای آن، ایــن کنگــره بــر 

ــد  ــراق تأکی ــه ع ــی جامع ــەای و سیاس ــی، فرق ــب مل ــدد در ترکی ــوع و تع ــت تن واقعی

ــا  دارد و بــه اتفــاق آرا در مــورد اهمیــت تقویــت و تحکیــم وحــدت ملــی داوطلبانــه ب

دســتیابی بــه برابــری کامــل بیــن شــهروندان بــا در نظرگرفــن تصمیــات کنفرانــس 

شــهر صــاح الدیــن و نشســتهای دیگــر اپوزســیون عــراق و بیانیــه رهــری سیاســی 

اپوزســیون عراقــی در واشــنگن در مــاه اوت ســال 2002، و همچنیــن پــروژه جامــع 

فدرالیســم کــه در مورخــه 7 نوامــر ســال 2002 مــورد تصویــب پارملــان کردســتان 

عــراق قــرار گرفتــه اســت، تأکیــد مــی کنــد. 

ایــن کنگــره بــه خواســت و اراده آزادانــه مــردم کــرد در انتخــاب فرمــول و چارچــوب 

مناســب بــرای مشــارکت در قــدرت بــا مــردم هــان میهــن، احــرام مــی گــذارد. 

ایــن کنگــره در مــورد تجربیــات سیســتم فــدرال مطالعــه و تحقیــق کــرده و آن را 

ــد از  ــد بع ــه بای ــت ک ــد اس ــد و معتق ــراق میدان ــرای اداره ع ــب ب ــول مناس ــک فرم ی

حــذف دیکتاتــوری صــدام و تحقــق تغییــرات مطلــوب و پیــش بینــی شــده، بــه عنــوان 

ــون  ــه از قان ــأت گرفت ــای نش ــوب نهاده ــا در چارچ ــأله کرده ــل مس ــرای ح ــی ب مبنای

ــرد.  ــرار بگی ــتناد ق ــورد اس ــی م اساس

در همیــن راســتا ایــن کنگــره اشــتیاق وافــر خــود را بــرای حفــظ وحــدت عــراق و 

همزیســتی ملــت هــای مختلــف آن بــر اســاس اتحــاد اختیــاری اعــام مــی کنــد و در 

ایــن نشســت بــر تحقــق آرمانهــای مــروع و عادالنــه مــردم کردســتان و زدودن و از 

بیــن بــردن همــه آثــار و پیامدهــای ظلــم وســتم هــای تحمیــل شــده بــر ایــن ملــت بــر 

اســاس اصــول حقوقــی بیــن املللــی کــه حــق تعییــن رسنوشــت آنهــا را بــه رســمیت 

ــن،  ــری در میه ــارکت و براب ــاد و مش ــرادری، اتح ــه ب ــظ روحی ــر حف ــد و ب ــی شناس م

تأکیــد مــی کنــد.
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11 - حقوق ترکمنها:

ــا  ــی ترکمنه ــەای و آوارگ ــژادی، فرق ــای ن ــت ه ــض، آزار و اذی ــه تبعی ــره ب ــن کنگ ای

ــا و  ــوام و گروهه ــایر اق ــا س ــا ب ــری آنه ــن از براب ــان یاف ــت اطمین ــر اهمی ــت و ب پرداخ

ــک  ــب ی ــا در قال ــی و اداری آنه ــی و فرهنگ ــی مل ــوق قانون ــناخن حق ــمیت ش بەرس

چارچــوب قانونــی و حقوقــی ویــژه و محافظــت و صیانــت از آن از طریــق گنجانــدن 

ــرد.  ــد ک ــی تأکی ــون اساس ــوق در قان ــن حق ای

12 - حقوق آشوریها:

در ایــن کنگــره همچنیــن آزار و اذیــت و ظلــم و ســتمهای رواداشتەشــده بــر 

آشــوریان عــراق مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــر رضورت اطمینــان حاصــل کــردن از 

برابــری آنهــا بــا دیگــر شــهروندان عــراق و رضورت برخــورداری آنهــا از حقــوق ملــی، 

فرهنگــی و اداری در قالــب یــک فرمــول قانونــی خــاص خودشــان و درج ایــن حقــوق 

ــد کــرد. ــون اساســی تأکی در قان

13 - فاجعــه تاالبهای عراق )اهوار(:

ــق  ــد آن مناط ــه پیام ــدەاند ک ــی ش ــت محیط ــه زیس ــار فاجع ــراق دچ ــای ع تاالبه

ــه آن مناطــق شــدەاند.  ــه تخلی ــب شــده و ســاکنان آن ناچــار ب وســیعی دچــار تخری

اینهــم باعــث خشــک شــدن کامــل ایــن تاالبهــا و در واقــع خشــک شــدن منابــع 

معیشــتی ســاکنان آن مناطــق و آوارەشــدن دههــا هــزار نفــر از مــردم ایــن مناطــق شــده 

ــم از راه  ــود، آنه ــژەای ش ــه وی ــر توج ــن ام ــه ای ــد ب ــراق بای ــد ع ــام جدی ــت. در نظ اس

پرداخــت خســارات وارده و کمــک هــای مالــی الزم بــه مــردم ایــن مناطــق و اقــدام بــه 

ــده  ــق یادش ــاکنان مناط ــرای س ــب ب ــت مناس ــن معیش ــق و تأمی ــن مناط ــازی ای بازس

ــان.  ــی خودش ــای اصل ــق و رسزمینه ــه مناط ــت ب ــه بازگش ــا ب ــب آنه ــور ترغی مبنظ
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14 - موضوع قوانین و احکام ناعادالنه: 

ــررات  ــن، احــکام و مق ــه قوانی ــره خواســتار متوقــف شــدن و لغــو کامــل کلی ــن کنگ ای

ناعادالنــه صادرشــده از طــرف رژیــم نژادپرســت صــدام علیــه کردهــا، آشــوریها، ترکمنهــا و 

همچنیــن احــکام فرقەگرایانــه علیــه شــیعیان مــی باشــد.

15 - موضوع تجربه اقلیم کردســتان عراق:

ــران و  ــی و عم ــای آزادی و دموکراس ــتان را در زمینەه ــم کردس ــه اقلی ــره تجرب ــن کنگ ای

ــن  ــه ای ــازد ک ــان میس ــد و خاطرنش ــرار میده ــتایش ق ــر و س ــورد تقدی ــازی م بازس

ــی  ــوری رهای ــر عراقــی هــا از دیکتات ــه اگ ــن مدعــا ک ــر ای ــواه روشنیســت ب ــل و گ دلی

یابنــد، چــه اقدامــات ســازندەای میتواننــد انجــام دهنــد و ایــن کنگــره معتقــد اســت 

ــی  ــه گام ــت چراک ــره جس ــمند به ــز و ارزش ــت آمی ــه موفقی ــن تجرب ــوان از ای ــه میت ک

پیرشفتــه در جهــت تغییــر دموکراتیــک مطلــوب در عــراق و مبنایــی بــرای حــل 

اختالفــات از طریــق گفتگــوی ســازنده و صمیامنــه بــر اســاس اصــل بــرادری و بــەدور 

ــد.  ــی آی ــاب م ــه حس ــی ب ــور سیاس ــب در ام ــراط و تعص از اف

لــذا ایــن کنگــره خواســتار حفــظ و حامیــت از ایــن تجربــه و همــکاری و هامهنگــی 

ــک  ــب ی ــن و تصوی ــرای تدوی ــراق ب ــتان ع ــب در کردس ــی منتخ ــای قانون ــا نهاده ب

قانــون اساســی جدیــد و دموکراتیــک و فــدرال بــرای ایــن کشــور کــه اقلیــم کردســتان 

را هــم در بــر میگیــرد و همچنیــن انجــام دادن اقدامــات و هامهنگــی هــای الزم بــرای 

ادغــام نیروهــای پیشــمرگه در نیروهــای مســلح عــراق، میباشــد. 

16 - نهادهای امنیتی:

 ایــن کنگــره سیاســتهای رژیــم در کشــتار دســتەجمعی دههــا هــزار عراقــی و حــذف و 

تصفیــه فیزیکــی هــزاران شــهروند، کادر سیاســی و نیروهــای علمــی و افــران ارتــش 
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را محکــوم مــی کنــد. همچنیــن ایــن کنگــره بــر رضورت آشکارســاخنت حقایــق در مــورد 

همــه ایــن جنایتهــا و پیگــرد قانونــی عامــان ایــن جنایتهــا تأکیــد مــی کنــد. ضمنــاً 

ایــن کنگــره انحــال ایــن دســتگاههای رسکوبگــر رژیــم کــه آن را بــه عنــوان وســیلەای 

بــرای ایجــاد رعــب و وحشــت و رسکــوب مــردم و شــهروندان خــودش بــکار میگیــرد، 

ــاس  ــر اس ــدی ب ــی جدی ــای امنیت ــد نهاده ــه بای ــت ک ــد اس ــد و معتق رضوری میدان

ــون  ــا قان ــق ب ــور مطاب ــت کش ــردم و امنی ــهروندی م ــوق ش ــن، حق ــه قوانی ــرام ب اح

اساســی جدیــد ایجــاد شــوند. 

17 - ارتش و نیروهای مســلح:

رشکــت کننــدگان در ایــن کنگــره بــر اهمیــت بازســازی نهادهــای نظامــی و نیروهــای 

مســلح عــراق بەشــیوەای حرفــەای و ملــی و بــەدور از امنیتــی کــردن فضــای 

جامعــه و اختافــات و درگیریهــای داخلــی و سیاســی و بــەدور از سیاســتهای 

ــد  ــای تولی ــر رد پروژەه ــن ب ــد و همچنی ــد کردن ــەای تأکی ــی و فرق ــز قوم ــض آمی تبعی

ســاحهای کشــتار جمعــی و کلیــه ســاحهای ممنوعــه بیــن املللــی و دور کــردن ارتــش 

ــی  ــرد تهاجم ــری از رویک ــی و جلوگی ــز داخل ــونت آمی ــه و خش ــات رسکوبگران از اقدام

خارجــی تأکیــد کــرد و همچنیــن ایــن کنگــره معتقــد اســت کــه مأموریــت ارتــش، دفــاع از 

ــد.  ــازی آن میباش ــن و بازس میه

18 - رشایط اقتصادی و زدودن آثار و پیامدهای دو جنگ ویرانگر:

ــهای  ــی در بخش ــامان کنون ــاع نابس ــئول اوض ــی را مس ــم کنون ــره رژی ــن کنگ ای

و  میدانــد  عــراق  مــردم  اجتامعــی  و  امنیتــی  معیشــتی،  اقتصــادی،  مختلــف 

ــل  ــود را از مح ــردم خ ــر از م ــا نف ــراق ملیونه ــت ع ــه دول ــت ک ــد اس ــن معتق همچنی

زندگــی خــود بــه خــارج آواره کــرده و باعــث نابــودی زندگــی و معیشــت ایــن مــردم 

شــده اســت و اینجــا ایــن کنگــره الزم میدانــد کــه مراتــب قدردانــی خــود را 
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بــه کشــورهای دوســت و همســایه عــراق بخاطــر حســن میزبانــی و پنــاەدادن 

ــی،  ــر اخالق ــه از نظ ــت ک ــد اس ــره معتق ــن کنگ ــاً ای ــدارد. ضمن ــراز ب ــن آوارگان اب ای

ــه کشــورهای  ــگ علی ــی مســئول افروخــن آتــش جن ــم کنون ــی و تاریخــی رژی قانون

ــا  ــک ب ــکاری نزدی ــتار هم ــه خواس ــن زمین ــد و در ای ــت میباش ــران و کوی ــایه ای همس

ایــن دو کشــور همســایه بــرای آزادی زندانیــان و پایــان دادن بــه اثــرات و پیامدهــای 

زیانبــار ایــن دوران و رشایــط غیرعــادی بوجودآمــدە میباشــد. ایــن کنگــره همچنیــن 

ــاک  ــه خ ــاوز ب ــرای تج ــور ب ــن کش ــاک ای ــا و خ ــن ه ــه از رسزمی ــد ک ــن میده تضمی

ــد.  ــد ش ــتفاده نخواه ــایه اس ــورهای همس کش

ــم هــا و مجازاتهــای اقتصــادی علیــه  ایــن کنگــره مســئول اصلــی اعــال تحری

از جامعــه جهانــی و کشــورهای همجــوار  را رژیــم فعلــی آن میدانــد و  عــراق 

ــکاری  ــری هم ــئولیت بیش ــاس مس ــا احس ــراق ب ــده ع ــام آین ــا نظ ــه ب ــد ک میخواه

کننــد تــا بتوانیــم هرچــه زودتــر بــه ناهمواریهــای موجــود پایــان دهیــم و بتوانیــم 

ــق  ــر طب ــکالت را ب ــا و مش ــن ناهمواریه ــی ای ــی و اجرای ــی و قانون ــار عمل ــه آث کلی

ــوش  ــه آغ ــاره ب ــراق دوب ــا ع ــم ت ــن بربی ــد از بی ــل متح ــازمان مل ــای س قطعنامەه

ــراق  ــردم ع ــردد و م ــەای بازگ ــکاری منطق ــای هم ــی و حوزەه ــن امللل ــه بی جامع

بتواننــد در صلــح و امنیــت زندگــی کننــد. همچنیــن ایــن کنگــره از جامعــه بیــن املللــی و 

کشــورهای دوســت و بــرادر، نهادهــا و ســازمانهای بیــن املللــی میخواهــد کــه در 

دوره انتقالــی کشــور عــراق را یــاری دهنــد تــا مــردم بتواننــد  از طریــق یــک پــروژه 

ــهیم  ــراق در آن س ــف ع ــای مختل ــا و طیفه ــادی از جناحه ــار زی ــه ش ــی ک تلفیق

ــت رس  ــد، را پش ــه رس میربن ــه در آن ب ــاری ک ــط فاجعەب ــاع و رشای ــتند، اوض هس

ــربده،  ــداف نام ــق اه ــرای تحق ــذا ب ــد. ل ــق آین ــود فائ ــکالت موج ــر مش ــته و ب گذاش

ــی ورزد: ــد م ــر تأکی ــوری زی ــات ف ــاذ اقدام ــر رضورت اتخ ــره ب کنگ
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الــف - جمــع آوری منابــع درآمــدی از عــراق و مراجــع بیــن املللــی و 

منطقــەای.

ــه حداکــر ظرفیــت صــادرات  ــرای رســیدن ب ــه عــراق ب ب - اجــازەدادن ب

نفــت خــود. 

ج - گفتگــو و مذاکــره بــرای تســویه بدهــی هــای دولــت عــراق و پرداخــت 

غرامــت بــه کشــورهای طلبــکار از عــراق. 

د - درخواســت از جامعــه بیــن املللــی بەویــژه کشــورهای دوســت بــرای 

آزادســازی دارایــی هــای بلوکــه شــده عــراق در خــارج از کشــور و کمــک و 

همــکاری بــا دولــت جدیــد بــرای آشکارســاخنت ثــروت و داراییهــای صــدام 

ــا  ــوری و ی ــاختگی و ص ــای س ــن رشکته ــش و همچنی ــین و نزدیکان حس

حســابهای واقعــی و حســابهایی کــه بــه نــام آنهــا در کشــورهای مختلــف 

ــن پولهــا و داراییهــا  ــرای مصادرەکــردن ای ــاح شــده اســت و تــاش ب افتت

بــرای اینکــه بەعنــوان بخشــی از پــول و ثــروت ملــی عــراق بــه حکومــت و 

مــردم ایــن کشــور بازگردانــده شــود. 

و - ایــن کنگــره خواســتار تصویــب الیحــەای راجــع بــه تجدیدنظر و بررســی 

مجــدد کلیــه موافقــت نامەهــای تجــاری، اقتصــادی و نفتــی اســت کــه از اوت 

ــا کشــور و رشکــت هــای داخلــی و  ــه بعــد، از طــرف دولــت عــراق ب 1990 ب

خارجــی منعقــد شــده اســت. بایــد قانونــی بــودن و مطابقــت آنهــا بــا منافــع 

مــردم عــراق مــورد حسابرســی و بررســی مجــدد قــرار بگیــرد. 

ه - ایــن کنگــره خواســتار تصویــب موافقــت نامــه جدیــدی بەویــژه بــرای 

همــکاری بــا دولــت ایــران و کویــت بــرای آزادی زندانیــان و تبــادل ارسا و 

پایــان دادن بــه همــه آثــار و پیامدهــای منفــی آن اســت. 
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19 - برنامــه نفت در برابر غذا:

ایــن کنگــره حفــظ و ادامــه برنامــه نفــت در برابــر غــذا کــه منبــع تأمیــن غــذا و دارو 

بــرای مــردم عــراق اســت را رضوری مــی دانــد و معتقــد اســت کــه بایــد زیرســاخت 

هــای عــراق بازســازی شــوند و بایــد بدیــن منظــور تــاش شــود کــه تجدیدنظــر در 

ــد  ــراق بتوان ــد ع ــت جدی ــا دول ــرد ت ــورت بگی ــد ص ــل متح ــازمان مل ــای س قطعنامەه

ــای  ــادی و احی ــای اقتص ــاخت ه ــا زیرس ــرای احی ــی را ب ــای مدون ــه و پروژەه برنام

زندگــی و معیشــت مــردم تهیــه و تدویــن کنــد بخصــوص بــرای اقشــار آســیب پذیــر و 

کــم درآمــد. همچنیــن بــرای تحقــق ایــن اهــداف بایــد برنامەهــا و پروژەهایــی بــرای 

ــف  ــق مختل ــهرها و مناط ــرای ش ــد ب ــه درآم ــع عادالن ــادی و بازتوزی ــعه اقتص توس

ــوند.  ــن ش ــه و تدوی ــور تهی کش

20 - وضــع قوانین جدید برای تابعیت:

رشکــت کننــدگان در ایــن کنفرانــس توافــق کردنــد کــه یــک قانــون مرتقــی و جدیــد بــر 

اســاس موازیــن و معیارهــای حقــوق بــری تهیــه و تنظیــم کننــد بطوریکه همــه قوانینی 

را کــه بــر اســاس آنهــا هــزاران شــهروند حــق تابعیــت و هویــت عراقــی شــان از آنهــا ســلب 

شــده بــود، از بیــن بــرد و تــاش کنــد کــه همــه ایــن افــراد بــه عــراق بازگردانــده شــوند تــا 

پیامدهــای منفــی اینگونــه اقدامــات تحمیلــی و غیرانســانی از بیــن بــرود. 

21 - تســهیل بازگشــت آوارگان عراقی و مهاجران و پناهندگان:

ــی و  ــا آواره عراق ــت ملیونه ــر رس رضورت بازگش ــره ب ــن کنگ ــدگان در ای ــت کنن رشک

ــد و  ــق کردن ــود تواف ــانه خ ــه و کاش ــه خان ــدگان ب ــدگان و تبعیدش ــران و پناهن مهاج

ــه  ــراد ک ــن اف ــرای ای ــه و رضوری ب ــاج اولی ــن مایحت ــر تأمی ــره ب ــن کنگ ــن ای همچنی

بازگشــت رسیــع آنهــا را تســهیل مــی کنــد و همچنیــن کمــک بــه بازســازی و ترسیــع 

در اجــرای پروژەهــای عمرانــی و بازگردانــدن امــوال مــردم بــه آنهــا و پرداخــت 

ــرد.  ــد ک ــا تأکی ــه آنه ــارات وارده ب ــران خس ــرای ج ــت ب غرام
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22 - نقــش اســاتید دانشــگاهها و ظرفیــت هــا و توامنندیهــای علمــی و آکادمیــک 

 : نها آ

ایــن کنگــره رضورت نقــش دهــی بــه جوامــع دانشــگاهی و تخصصــی و کلیــه 

ــا و  ــتگی ه ــا و شایس ــی ه ــا توانای ــد ت ــی کن ــە م ــا توصی ــی را قوی ــمندان عراق دانش

تجربیــات آنهــا در پیشــرد و رشوع فــوری برنامەهــای توســعه در آینــده در زمینەهــا و 

ــوند.  ــه ش ــه کار گرفت ــم ب ــقوط رژی ــد از س ــه بع ــف در مرحل ــای مختل عرصەه

ایــن کنگــره ضمــن ادای احــرام بــه شــهدای راه آزادی عــراق، همبســتگی خــود را 

بــا دەهــا هــزار زندانــی سیاســی کــه در پشــت میلەهــای زنــدان هســتند و همچنیــن 

ابــراز همــدردی بــا خانوادەهــای آنهــا را اعــام مــی کنــد و همچنیــن ایــن کنگــره بــه 

ــه  ــد و ب ــی کن ــرام م ــراق ادای اح ــاک ع ــه از خ ــر گوش ــان در ه ــم میهن ــی ه متام

ــه  ــم ک ــه رژی ــتهای فریبکاران ــر سیاس ــان در براب ــت ملت ــتادگی و مقاوم ــه ایس روحی

پــر از همەپرســی هــای ســاختگی و منایــش دروغیــن آزادکــردن زندانیــان و اقدامــات 

دغلکارانــه دیگــری از ایــن نــوع اســت، مــی بالــد و معتقــد اســت کــه زمــان پیــروزی و 

ــری و  ــه پیگی ــامی کمیت ــت اس ــر لیس ــت. در زی ــک اس ــان نزدی ــگی ملت آزادی همیش

ــان کار جلســه امــروز  ــره اپوزســیون عراقــی در پای هاهنگــی تأییدشــده توســط کنگ

سەشــنبه آمــده اســت کــه شــامل 65 شــخصیت سیاســی میباشــد کــه بعــداً 10 نفــر 

دیگــر بــه ایــن لیســت اضافــه خواهــد شــد:

1 - ابراهيم حمودی

2 - احمد الجلبی

3-  رسهنگ احمد علی محســن

4 - اكرم الحكيم

5-  آلرت يلدا
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6 - اياد السامرائی

7-  اياد عالوی

8-  ايهم السامرائی

9 - رسکارخانــم بيان األعرجی

10 - بيان جرب

11 - توفيق اليارسی

12-  جالل طالبانی

13 - جنيد منكو

14-  جواد العطار

15-  جوهر نامق

16 - حاتم مخلص

17 - حاتم شــعالن ابو الجون

18 - حاجم الحسينی

19 - حامد البياتی

20-  حسني الجبوری

21 - حسني الشعالن

22-  حسني الشامی

23 - رضا جواد تقی

24 - رسکارخانم ســعاد الكرمياوی

25-  سعد البزاز

26 - سعد جواد

27 - سعد صالح جرب
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28 - سعدون الدليمی

29 - سنان الشبيبی

30 - صادق املوسوی

31 - رسکارخانم صفيه الســهيل

32 - صــاح الدين بهاء الدين

33 - صاح الشيخلی

34 - صنعــان احمد آغا

35 - طارق األعظمی

36 - عادل عبد املهدی

37-  عباس البياتی

38 - عبــد العزيز الحكيم

39 -  عبدالســتار الجميلی

40 - عبداملجيــد الخوئی

41-   عزالدين ســليم

42-  عيل بن الحسني

43 - غسان العطيه

44 - فاروق رضاعه

45 - فؤاد معصوم

46 - قادر عزيز

47-  كريم أحمد

48-  كنعان مكيه

49-  كورست رسول علی
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50 - گوران طالبانی

51-  محمــد بحر العلوم

52 - محمــد تقی املوىل

53 - محمد الحيدری

54 - محمــد عبد الجبار

55 - محمــد الحاج محمود

56-  مسعود بارزانی

57 - مشعان الجبوری

58-  مرض شوكت

59 - موفق الربيعی

60 - ناجي حلمی

61 - نجــم الدين كريم

62 - هوشيار زيباری

63 - رسلشــکر وفيق السامرائی

64 - وليــد محمد صالح

65- يونادم يوسف كنا
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سند سیاسی تضمین حقوق 

مؤلفەهای قومی و مذهبی در کردستان

ــتی  ــه رسپرس ــوص، ب ــەای مخص ــرف کمیت ــند از ط ــن س )ای

دکــر خلیــل ابراهیــم و عضویــت )رومیــو هکاری، شــیخ شــامو، 

ــم  ــی، کری ــب کاکەی ــر طال ــل، دک ــان دخی ــی، وی ــا قهوەچ مون

ــن  ــه و تدوی ــعدالدین( تهی ــد س ــز و محم ــاالن هرم ــلیامن، ه س

شــده و در روز یکشــنبه مورخــه 24 ســپتامرب 2017 در آخریــن 

نشســت شــورای عالــی رفرانــدم بــا اکرثیــت آرا تصویــب شــد(. 

سند سیاسی تضمین حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در 

کردستان

ــده  ــه مناین ــه اینک ــتناد ب ــا اس ــتان، ب ــدم در کردس ــی رفران ــورای عال ــای ش ــا اعض م

اکرثیــت احــزاب و گروههــای سیاســی کردســتان هســتیم و بــا اتــکا بــە بــاور عمیقــان 

ــاکن در آن  ــب س ــان و مذاه ــا و ادی ــوام و نژاده ــه اق ــن هم ــن و وط ــتان رسزمی ــه کردس ک

ــزدی و  ــلان و ای ــن و مس ــرب و ارم ــور و ع ــان آش ــدان رسی ــا کل ــه ت ــن گرفت ــرد و ترکم از ک

مســیحی و کاکەیــی و یهــودی و زرتشــتی و صابئیــن مندائــی و شــبک میباشــد. در اینجــا 

یــاد میکنیــم از همــه مصائــب و آالم و ظلــم و ســتم و مشــقتها و جنایاتــی کــه در طــول 

ــون  ــای گوناگ ــت ه ــا و ملی ــت ه ــا و اقلی ــه گروهه ــان )هم ــی م ــر همگ ــته ب ــای گذش دهەه
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کردســتان( گذشــته اســت، و بــر همیــن اســاس معتقدیــم کــه فائــق آمــدن بــر همــه ایــن 

جنایــات و ســختیها و مشــقتها، تنهــا و تنهــا از طریــق غلبەکــردن بــر تبعیــض و اجحــاف و 

ســتم هــای نــژادی و دینــی و فرقــەای و همچنیــن تثبیــت مبانــی حقــوق بــر و احــرام 

ــا نــژاد و زبــان و دیــن و  بــه آزادی هــای اساســی بــدون رواداشــن تبعیــض در رابطــه ب

بــاور و احــرام گذاشــن بــه خونهــای بــه ناحــق ریختــه شــده شــهیدامنان در راه آزادی، 

ممکــن اســت. 

همچنیــن از راه الهــام گرفــن از روحیــه مــدارا و بــرادری و قبــول یکدیگــر کــه از صفــات 

ــر و  ــی ب ــوق اساس ــه حق ــن ب ــن اعتقادداش ــت و همچنی ــتان اس ــت کردس ــارز مل ب

کرامــت و ارزش هــای انســانی و در نظرگرفــن حقــوق برابــر بــرای همــه ملــت هــای کوچــک و 

بــزرگ در پرتــو اصــول و مبانــی قطعنامەهــای حقــوق بیــن امللــل کــه حافــظ و پشــتیبان 

حقــوق اقلیتهــای نــژادی و دینــی و مذهبــی میباشــند و تــاش بــرای رشــد و توســعە ایــن 

حقــوق بــا ایــن هــدف که گروههــای مختلــف نــژادی و اقلیتهــای دینــی و مذهبــی بتوانند به 

حقــوق مروعشــان مطابــق بــا مبانــی دموکراســی و حاکمیــت قانــون و عدالــت دســت 

یابنــد، میــر خواهــد شــد. ایــن هــم بــه نوبــه خــود باعــث برقــراری صلــح و ثبــات نــه 

تنهــا در کردســتان بلکــه در رسارس منطقــه و جهــان خواهــد شــد. بدیــن منظــور تصمیــم 

گرفتیــم کــه حقــوق و روابــط بیــن ایــن گروههــا و طیــف هــای مختلــف جامعــه کردســتان و 

دولــت را بــر طبــق اصــول زیــر تعریــف و تنطیــم کنیــم:
 

ماده  )1(: 

ــی و  ــژادی، مذهب ــی، ن ــی قوم ــرت گرای ــناخنت ک ــمیت ش ــه رس ــد و ب تأیی

ــر  ــا ب ــه مؤلفەه ــوق هم ــن حق ــن و تضمی ــتان و تأمی ــه کردس ــی جامع فرهنگ

اســاس اصــول شــهروندی و برابــری و مدنظــر قــراردادن و مراعــات ویژگیهای 

مذهبــی و عقیدتــی این اقلیــت ها در انجام آداب و رســوم و مناســک مخصوص 

مذهبــی و حفــظ و مراقبــت از عبادتگاههــای مخصــوص مذاهــب گوناگــون در 

کردســتان.
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ماده  )2(:

ا- الــف - تضمیــن حقــوق ملــی، فرهنگــی، اداری ترکمنهــا، کلدانیهــا، 

آشــوریها، اعــراب و ارمنــی هــا کــه در همــه توافقنامەهــای سیاســی از 

زمــان تصویــب خودگردانــی و خودمختــاری و حکومتهــای محلــی گرفتــه 

تــا توافقنامــه سیاســی فدرالیســم بــرای مناطــق تاریخــی اقلیــت هــا و 

ــا  ــر آنه ــده و ب ــال 1957 آم ــاری س ــق رسش ــر طب ــتان ب ــای کردس مؤلفەه

ــت. ــده اس ــد ش تأکی

ب - تضمیــن حقــوق ایــزدی هــا کــه در همــه موافقــت نامەهــای سیاســی از 

خودگردانــی و خودمختــاری و حکومــت ملــی تــا فدرالیســم بــه آنهــا اشــاره 

شــده اســت، بــه خصــوص در مناطقــی کــه آنهــا اکرثیــت جمعیــت را تشــکیل 

میدهنــد و تنظیــم و ســازماندهی ایــن حقــوق از راه مجــاری قانونــی. 

ماده  )3(:

تضمیــن و حصــول اطمینــان از اینکه مؤلفەهــا و گروههای نــژادی و مذهبی 

ــتگاههای اداری و  ــا و دس ــذاری و نهاده ــب قانونگ ــطوح منتخ ــام س در مت

دیپلاســی و نهادهــای مســتقل، مناینــده داشــته باشــند و همــه ایــن مــوارد در 

چارچــوب مجــاری و اصــول و قواعــد قانونــی تنظیــم و تضمیــن مــی شــود. 

ماده  )4(: 

تضمیــن ســهم مؤلفەهــای نــژادی و دینــی و مذهبــی بــرای داشــن 

منایندگــی در دیــوان عالــی قانــون اساســی بــر طبــق اصــول و رشوطــی کــه از 

ــت.  ــده اس ــن ش ــی تعیی ــررات عموم ــد و مق ــق قواع طری

ماده  )5(: 

تضمیــن ســهم مؤلفەهای نــژادی و دینی و مذهبی در دســتگاههای اجرایی 

و مناصــب مهــم مدیریتــی و در سیســتم و دســتگاههای دفــاع و امنیــت و وزارت 

کشــور و نیروهــای پیشــمرگه بر طبــق اصــول و قوانیــن جاری. 
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ماده  )6(: 

زبانهــای کــردی و ترکمنــی و رسیانــی و ارمنــی و عربــی بــر اســاس قانــون 

بــه عنــوان زبانهای رســمی شــمرده میشــوند. 

ماده  )7(: 

پرچــم کردســتان و نشــان و رسود ملــی بایــد منــادی از مؤلفەهــا و 

گروههــای مختلــف نــژادی و دینــی و اقلیــت هــا را در خــود داشــته باشــد و 

ــت.  ــد گرف ــام خواه ــون انج ــق قان ــر از طری ــن ام ــم ای تنظی

ماده  )8(: 

جشــنها و اعیــاد و مناســبت هــای دینــی و ملــی و تعطیالت رســمی از طریق 

قانــون و مقــررات تنظیم خواهند شــد. 

ماده  )9(: 

دولــت، آزادی بیــان و برگــزاری آداب و رســوم و مناســک دینــی و مذهبــی 

همــه اقلیــت هــا و گروههــای قومــی و مذهبــی را تضمیــن خواهــد کــرد. 

ماده  )10(: 

پیــروان ادیــان و مذاهــب غیرمســلامن حــق دارنــد در مــوارد مربــوط بــه 

دادگاههــای احــوال شــخصیه، بــه احــکام دینــی و آئینــی خــود اســتناد کننــد و 

نبایــد احــکام و تعالیــم هیــچ دینــی بــر پیــروان دیگــر ادیــان تحمیــل شــود. 

ماده  )11(: 

حــذف و جلوگیــری از تغییــرات جمعیتــی و دموگرافیکــی در مناطقــی کــه 

محــل زندگــی اقلیــت هــای قومــی و مذهبــی اســت و ایــن اقلیت-هــا از زمــان 

تأســیس دولــت در آنجــا مــی زیســتەاند و حضورشــان در رسشــامری ســال 

ــتم  ــم وس ــای ظل ــع پیامده ــن رف ــت. همچنی ــده اس ــد ش ــت و تأیی 1957 تثبی
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ســازمان یافتــه و  آثــار نســل کشــی کــه بــر کردهــا، ایــزدی هــا، کلــدان رسیــان 

آشــوریها و ترکمنهــا و ســایر اقلیــت هــا در طــی دهەهــای پیشــین گذشــته 

اســت و تــاش بــرای بازســازی مناطــق و رسزمینهــای ویــران شــده آنهــا و 

پرداخــت غرامــت بــه زیــان دیــد گان ایــن جنایتهــا. 

ماده  )12(:

تضمیــن حــق تأســیس شــوراها، انجمــن هــا، جمعیت هــا، ســازمانها و مراکز 

فرهنگــی و تفریحــی ویــژه اقلیــت ها. 

ماده  )13(: 

دولت خود را متعهد به محافظت و احیای اماکن باستانی، فرهنگی و مذهبی 

برای همه اقلیت ها و مؤلفەهای نژادی و قومی و دینی و مذهبی میداند. 

ماده  )14(: 
بایــد تاریــخ اقلیت هــا و مؤلفەهای نژادی و قومــی و دینی و مذهبــی و مفاهیم 
ــی  ــی و آموزش ــای درس ــر در برنامەه ــول یکدیگ ــتی و قب ــدارا و همزیس م
گنجانــده شــود و همچنیــن هرگونــه فرهنــگ کینــه و انتقــام جویــی و نفــرت 
ــل  ــه و عم ــونت در اندیش ــرش خش ــه گس ــر ب ــه منج ــض ک ــی و تبعی پراکن
خواهــد شــد، مــردود و مرفــوض اعــام گــردد و بایــد مــورد نکوهــش قــرار 

بگیــرد. 

ماده  )15(:

بایــد در تهیــه و تدویــن قانــون اساســی دولــت، منایندگانی از همه اقلیــت ها و 

مؤلفەهــای نــژادی و قومــی و دینــی و مذهبــی حضور داشــته باشــند. 

ماده  )16(: 

مفــاد و مــواد منــدرج در ایــن ســند بــه محــض برگــزاری اولیــن دوره پارملانی و 

صــدور ایــن ســند الزم االجــرا خواهنــد بــود. 
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اعالمیه مبانی اساسی کشور1

مقدمه

ــن  ــداف ای ــه اه ــه ب ــد ک ــل متح ــازمان مل ــور س ــاده اول منش ــد دوم از م ــق بن ــر طب ب

ســازمان مــی پــردازد، بــر لــزوم تــالش بــرای توســعه روابــط بیــن املللــی بیــن ملــت هــا 

بــر اســاس رعایــت اصــول مصالحــه و فصــل بیــن حقــوق مــردم بــا اتــکا بــه حــق تعییــن 

رسنوشــت تأکیــد مــی کنــد و همچنیــن مــاده 55 هــان منشــور ســازمان ملــل متحــد بــر 

ایجــاد رشایــط الزم بــرای ثبــات و رفــاه الزم بــرای برقــراری روابــط ســامل بیــن ملــت هــا بر 

اســاس اصــل احــرام بــه اصــل فصــل حقــوق بیــن ملــت هــا و اینکــه هــر یــک از ایــن ملــت 

هــا حــق تعییــن رسنوشــت خــود را دارنــد، اشــاره مــی کنــد. همچنیــن قطعنامــه  شــاره 

1514 مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در دســامرب 1960 کــه راجــع بــه اعطــای اســتقالل 

بــه مــردم کشــورهای استعارشــده )مســتعمرەها( بــود، آمــده اســت کــه همــه ملــت هــا 

حــق تعییــن رسنوشــت خــود را دارنــد و ایــن حــق را دارنــد کــه بطــور آزادانــه موقعیــت 

سیاســی خــود را مشــخص کننــد و همچنیــن آزادانــه بــه دنبــال تحقــق و توســعه امــور 

ــاده اول  ــه م ــه ب ــا مراجع ــالوه ب ــند. بەع ــود باش ــی خ ــی و فرهنگ ــادی، اجتاع اقتص

ــوق  ــی حق ــن امللل ــاق بی ــی و میث ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــن امللل ــاق بی ــر دو میث ه

ــد و  ــرار گرفتەان ــب ق ــورد تصوی ــال 1966 م ــه در س ــی ک ــی و فرهنگ ــادی اجتاع اقتص

راجــع بــه اعطــای حــق تعییــن رسنوشــت بــه همــه ملــت هاســت، بــر طبــق همیــن حــق، 

ملــت هــا میتواننــد دربــاره وضعیــت سیاســی خودشــان تصمیــم گیــری کننــد و بەطــور 

1- بنا بە پیشنهاد مسعود بارزانی رئيس اقلیم کردستان و موافقت شورای عالی همەپرسی، د. کاوە محمود مأمور 

تدوین اعالمیە مبانی اساسی کشور گردید.
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آزادانــه بەدنبــال تحقــق و توســعه امــور اقتصــادی و اجتامعــی و فرهنگــی خــود باشــند. 

همچنیــن در قطعنامــه 2615 ســال 1970 مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد تحــت 

عنــوان اعالمیــه اصــول حقــوق بیــن امللــل در مــورد روابــط و همــکاری دوســتانه بیــن 

ملــت هــا نیــز کــه در پرتــو اصــل برابــری حقــوق بیــن ملــت هــا و حــق تعییــن رسنوشــت 

تصویــب شــده اســت، ترصیــح شــده اســت کــه: "متامــی ملــت هــا بــا اســتناد بــه اصــل 

برابــری ملــت هــا در حقــوق و حــق تعییــن رسنوشــت کــه در میثــاق ســازمان ملــل هــم 

ــی  ــت سیاس ــران، موقعی ــت دیگ ــدون دخال ــه و ب ــور آزادان ــه ط ــد ب ــق دارن ــت، ح ــده اس آم

خــود را تعییــن کننــد و بەطــور آزادانــه بەدنبــال تحقــق رشــد اقتصــادی و اجتامعــی و 

فرهنگــی خــود باشــند و همــه کشــورها موظفنــد کــه مطابــق مفــاد ایــن منشــور بــه ایــن 

حــق احــرام بگذارنــد". 

بــا اســتناد بــه مــن اعالمیــه جهانی حقــوق ملــت هــا در ســال 1976 و همچنیــن ماده 

هشــتم توافــق نامــه هلســینکی کــه در کنفرانــس امنیــت و همــکاری اروپــا در ماه اوت ســال 

1975 تصویــب شــده اســت و همچنیــن بــا اســتناد بــه بیانیــه صادرشــده در کنفرانــس 

حقــوق بــر ویــن در ســال 1993 کــه تحــت نظــارت ســازمان ملــل برگــزار شــد و در آن بــر این 

امــر کــه "همــه ملــت هــا حــق تعییــن رسنوشــت دارنــد" تأکیــد شــده اســت و همچنیــن بــر 

طبــق رأی دیــوان بیــن املللــی دادگســری در مــورد تعهــد بــه حــق تعییــن رسنوشــت کــه 

در آرا صــادر شــده از ایــن دادگاه در مــورد نامیبیــا در 21 ژوئــن ســال 1971 و صحــرای غربی 

در 16 اکتــر 1975 و تیموررشقــی در 30 ژوئــن ســال 1993 و نظــر ایــن دادگاه در مــورد 

اســتقالل کــوزوو در ســال 2008 بــر لــزوم اعــامل ایــن حــق تأکیــد شــده اســت. همچنیــن 

بــا اســتناد بــه پیشــینه و ســوابق ثبــت شــده در حقــوق بیــن امللــل کــه بــر لــزوم پایبنــدی 

ــه رســمیت شــناخن جامعــه  ــد و ب ــد تأیی ــد مانن ــد مــی ورزن ــه ایــن حــق ارصار و تأکی ب

جهانــی در مــورد جدایــی ســنگال از کشــور مالــی در ســال 1960 و همچنیــن ســنگاپور از 
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مالــزی در ســال 1960، و یــا بنــگالدش از پاکســتان در ســال 1974 و یــا اریــره از اتیوپــی 

ــه 1990 و  ــل ده ــی در اوای ــای رشق ــد در اروپ ــورهای جدی ــور کش ــال 1993 و ظه در س

جدایــی جمهوریهــای بالتیــک و تأســیس جمهوریهــای تــازه اســتقالل یافتــه در نتیجــه 

تجزیــه شــوروی ســابق و همچنیــن تجزیــه یوگســالوی بــه چهــار کشــور، در متامــی ایــن 

مــوارد جامعــه جهانــی اعــال حــق تعییــن رسنوشــت از ســوی ایــن کشــورهای جــدا 

شــده را بــه رســمیت شــناخت و پذیرفــت.

بــا اســتناد بــه همــه مــوارد و منونەهایــی کــه در بــاال ذکــر شــد و از همــه مهمــر بــا 

اســتناد بــه قانــون اساســی ســال 2005 عــراق کــه در دیباچــه ایــن قانــون اساســی و در 

مــاده اول آن بــر ایــن نکتــه تأکیــد و پافشــاری کــرده اســت کــه اجــرای قانــون اساســی 

حافــظ یکپارچگــی و متامیــت ارضــی و حاکمیــت ملــت عــراق اســت و قانــون اساســی 

ضامــن وحــدت عــراق اســت و بــا توجــه بــه اینکــه بیشــر از 15 ســال از تصویــب ایــن 

قانــون اساســی گذشــته و در ایــن مــدت بیــش از 50 مــاده آن اجــرا نشــدەاند و بــا توجــه 

بــه تشــدید بحــران ســاختاری دولــت عــراق و ناتوانــی ایــن دولــت در اجــرای فدرالیســم 

در عمــل کــه بــه معنــای اتحــاد داوطلبانــه اســت و همچنیــن بــه دلیــل اینکــه بــرای همــه 

ــاره  ــار دوب ــا زور و اجب ــت عــراق را ب ــوان دول مــردم عــراق مســجل شــده اســت کــه منیت

بنیــاد نهــاد و بــا توجــه بــه خطــرات ناشــی از ادامــه ایــن وضعیــت بــرای کردســتان و بــا 

هــدف تــالش بــرای جلوگیــری از وقــوع دوبــاره هرگونــه درگیــری نــژادی، قومــی و فرقــەای 

بیــن کردســتان و عــراق، ملــت کردســتان تصمیــم گرفــت بــرای تعییــن نــوع روابــط خــود 

ــت  ــت و اراده مل ــه آرا و خواس ــوع ب ــت و رج ــن رسنوش ــق تعیی ــاس ح ــر اس ــراق ب ــا ع ب

کردســتان در ایــن مــورد یــک همەپرســی برگــزار کنــد. 

ــن  ــات بی ــکالت و اختالف ــل مش ــرای ح ــی ب ــدم مبنای ــزاری رفران ــرای برگ ــم ب تصمی

کردســتان و عــراق بــا اتــکا بــه موازیــن دموکراتیــک و صلــح طلبانــه خواهــد بــود و 
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همچنیــن فضایــی مبتنــی بــر حســن همجــواری و همکاریهــا و فعالیتهــای مشــرک در 

متامــی زمینەهــای مفیــد بــرای مــردم و ملــت هــای عــراق و کردســتان در آینــده فراهــم 

ــرد.  ــد ک خواه

تصمیــم بــرای برگــزاری رفرانــدم کــه بــا حکــم ریاســت اقلیــم کردســتان مــورد تصویــب 

قــرار گرفــت، نتیجــه مبــارزات طوالنــی همــه آحــاد ملــت کردســتان از همــه اقــوام و گروههــا و 

مذاهــب بــوده و نتیجــه مبــارزات جنبــش هــای آزادیخواهــی کردســتان و مثــره خونهــای 

شــهیدان و رشــادتها و فداکاریهایــی اســت کــه در طــول عملیات انفــال و مبباران شــیمیایی و 

حمــات پاکســازی قومــی بــر ملتــان گذشــته اســت. در همیــن حــال تصمیــم بــه برگــزاری 

ــرای آزادی،  ــخ ب ــول تاری ــتان در ط ــت کردس ــارزه مل ــر مب ــت ب ــان افتخاریس ــدم نش رفران

عدالــت، برابــری، حاکمیــت ملــی و صلــح بــرای برشیــت و دســتاوردهایی کــه انســانها بــه 

متــدن بــرشی اهــدا کردەانــد. بــا علــم بــه اینکــه از موانــع و ســدهای پیــش رو آگاه هســتیم، 

تأکیــد مــی کنیــم کــه ملــت، منشــأ و خاســتگاه مرشوعیــت همــه قدرتهــا و دولتهاســت. 

بــا توجــه بــه اهمیــت رفرانــدم و ایــن گزینــەای کــه پیــش روی مــردم مــا گذاشــته می شــود، 

تصمیــم گرفتیــم کــه اصــول عمومــی قانــون اساســی را کــه مبنایــی بــرای گزینــه دولــت 

ملــی کردســتان مســتقل خواهــد بــود را تدویــن و اعــام کنیــم. 

ــی و  ــی داخل ــه افکارعموم ــت ک ــی اس ــان سیاس ــاب و گفت ــک خط ــه ی ــن اعامی ای

افکارعمومــی منطقــەای و بیــن املللــی و همــه کشــورها و دولــت هــا را مــورد خطــاب قــرار 

خواهــد داد. بــه اعتبــار اینکــه ایــن ســند، وثیقــەای علنــی و تضمینــی ســت کــه در آن بــا 

رصاحــت بــه اصــول و مبانــی عمومی در قانون اساســی کشــور جدید اشــاره شــده اســت و 

بــر ماهیــت نظــام سیاســی و تعهــد بــه میثــاق بیــن املللــی صادرشــده از ســوی ســازمان 

ملــل متحــد، بــه اصــول و مبانــی حقــوق بــرش و برقــراری دولــت قانــون بــا همــه اصــول و 

نهادهــای مدنــی و دموکراســی مــدرن وابســته بــه آن، تأکیــد شــده اســت. 
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اعالمیــه اصــول و مبانــی قانــون اساســی، بدیــل و جایگزیــن قانــون اساســی نیســت، 

چــرا کــه در تدویــن قانــون اساســی همــه مؤلفەهــای نــژادی و دینــی و مذهبــی و قومــی از 

طریــق شــورای مؤسســان قانــون اساســی در آن مشــارکت خواهنــد کــرد و بعــداً از طریــق 

یــک همەپرســی بــه رأی گذاشــته خواهــد شــد.

ــه روح  ــبت ب ــاداری نس ــرام و وف ــا اح ــان و ب ــارزات ملت ــام از مب ــا اله ــا ب در اینج

شــهیدامنان در طــول مبــارزات و جنبــش هــا و انقــالب هــای ســالیان متادیــان، اصــول و 

مبانــی عمومــی قانــون اساســی ملــی مســتقل کردســتان را بــه رشح زیــر اعــالم میکنیــم:

1- جمهــوری کردســتان، کشــوری دمکراتیــک، مدنــی و مبتنــی بــر 

ــه کــرت گرایــی  حقــوق شــهروندی و حاکمیــت قانــون اســت کــه ب

احــرام مــی گــذارد و آزادی، عدالــت، برابــری و فرصتهــای یکســان 

را بــرای متامــی شــهروندان بــدون هرگونــه تبعیــض نــژادی و دینــی و 

مذهبــی تضمیــن مــی کنــد. همچنیــن جمهــوری کردســتان، دولتــی 

ملــی بــرای همــه شــهروندان کــرد، عــرب، ترکمــن، آشــوری کلدانــی 

ــراث  ــت از می ــه محافظ ــد ب ــت متعه ــت و دول ــی س ــی و ارمن رسیان

ــت و  ــی اس ــای مذهب ــان و گروهه ــوام و ادی ــن اق ــه ای ــژه هم ــی وی مل

ــی  ــان م ــکلی منای ــه ش ــی ب ــم و رسود مل ــرت در پرچ ــاد ک ــن من ای

شــود کــه منعکــس کننــده تنــوع ملــی و دینــی و مذهبــی باشــد. 

ایــن  و  2- ملــت، منشــأ و خاســتگاه مرشوعیــت دولــت اســت 

قــدرت از طریــق همەپرســی و انتخاباتــی ســامل اعــال مــی شــود. 

پروســه انتخابــات زیرنظــر یــک کمیســیون مســتقل و تحــت نظــارت 

ــا یــک  ــق ب ــد مطاب سیســتم قضایــی برگــزار خواهــد شــد. ایــن رون

سیســتم انتخاباتــی کــه متضمــن منایندگــی عادالنــه و بــدون 

تبعیــض همــه شــهروندان باشــد، صــورت خواهــد گرفــت. همچنیــن 
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قانــون اساســی، حــق داشــن مناینــده و ســهمیه انتخاباتــی 

ــی و  ــی، دین ــای قوم ــت ه ــا و اقلی ــه گروهه ــا(* هم ــوص )کوت مخص

مذهبــی عــاوه بــر حــق داشــن ســهمیه در لیســت هــای عمومــی 

ــد.  ــی کن ــن م ــا را تضمی در انتخاباته

3 - نظــام سیاســی دولــت، جمهــوری پارملانــی دموکراتیــک و متکــی 

ــه،  ــەگانه قضائی ــوای س ــن ق ــک بی ــل تفکی ــوازن و اص ــل ت ــر اص ب

بــر گــردش  بــود و همچنیــن متکــی  مقننــه و مجریــه خواهــد 

مســاملت آمیــز قــدرت و تعددگرایــی خواهــد بــود بەگونــەای کــه بــا 

ــد.  ــته باش ــرت نداش ــی مغای ــای اساس ــوق و آزادیه حق

4 - دولــت، حقــوق همــه ملیــت هــا و اقلیــت های دینــی و مذهبــی و قومی 

ــای  ــا و گروهه ــت ه ــراد و اقلی ــن اف ــری بی ــل براب ــاس اص ــر اس را ب

مختلــف قومــی و مذهبــی بــا در نظــر گرفــن ویژگیهــای ایــن 

ــرش  ــی و گس ــر دموکراس ــی ب ــه متک ــد ک ــی کن ــن م ــا تضمی گروهه

Decentral( و خودگردانــی و خودمختــاری  izat ion( مترکززدایــی

خواهــد بــود کــه ایــن هــم از طریــق ســاختار و چارچوبهــای 

مختلــف و مناســب میــر خواهــد بــود بطوریکــه پاســخگوی 

ــی  ــی و مذهب ــای قوم ــت ه ــا و اقلی ــن گروهه ــات ای ــا و مطالب نیازه

باشــد و تــا حــد فدرالیســم در سیســتم اداری و ســازماندهی قابــل 

ــت.  ــرش اس گس

Q:�ایــن�لغــت�بــه�دو�معنــای�متفــاوت�بــه�کار�مــی�رود:�یــک�معنــا�تعــداد�آرایــی�کــه� u ot a  *
تضمیــن�مــی�کنــد�یــک�حــزب�یــا�کاندیــدا،�یــک�کرســی�در�حــوزه�انتخابیــه�خــاص�و�در�یــک�

نظــام�تناســبی�بدســت�آورده�اســت�و�دیگــری�تعــدادی�از�کرســی�هــای�یــک�نهــاد�انتخابــی�

ــروه� ــک�گ ــام�بایســتی�ی ــه�حت ــروه�ک ــا�گ ــک�حــزب�ی ــا�در�لیســت�ی ــدادی�از�کاندیداه ــا�تع ی

خــاص�آن�را�پرکنــد.�مرجــم
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از  پیــروی  و  انتخــاب  را در  آزادی همــه شــهروندان  - دولــت،   5

مذهبــی  و  دینــی  مناســک  و  آداب  انجــام  و  اعتقــادات  و  دیــن 

ــان،  ــا، یهودی ــی ه ــیحیان، کاکەی ــا، مس ــزدی ه ــلامنان، ای ــرای مس ب

زرتشــتیان، صابئیــن مندائیــان و پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب را 

ــد.  ــی کن ــن م تضمی

ــه اســت و خــود  6 - دولــت کردســتان بخشــی از منطقــه خاورمیان

ــراری  ــال برق ــه دنب ــد و ب ــی میدان ــن امللل ــه بی ــی از جامع را بخش

روابــط دوســتانه بــا همــه ملــت هــا و دولــت هــای خاورمیانــه و همــه 

کشــورهای جهــان بــر اســاس رعایــت اصــل همزیســتی مســاملت آمیز و 

صلــح و ثبــات و از بیــن بــردن منابــع تنــش و خشــونت و همچنیــن 

ــورها  ــت کش ــه حاکمی ــن ب ــرام گذاش ــم و اح ــا تروریس ــارزه ب مب

ــاس  ــر اس ــتانه ب ــط دوس ــراری رواب ــرای برق ــان ب ــد و همزم میباش

حســن همجــواری و تقویــت اصــول عدالــت و حقــوق بــر و همکاری 

بیــن ملــت هــا و دولــت هــا تــاش مــی کنــد.

 از طــرف دیگــر دولــت کردســتان خــود را متعهــد بــه رعایــت 

بخصــوص  بیــن املللــی،  موافقــت نامەهــای  و  معاهدەنامەهــا 

آنهایــی کــه ویــژه تعییــن مرزهــای یــک کشــور بــا کشــورهای 

همسایەشــان میباشــند، مــی دانــد. همچنیــن دولــت کردســتان بــه 

مرزهــای تاریخــی و جغرافیایــی کردســتان جنوبــی پایبنــد خواهــد 

ــو و  ــق گفتگ ــراق از طری ــت ع ــا دول ــکاتش ب ــل مش ــرای ح ــود و ب ب

دیالــوگ بــه شــکلی کــه صلــح، امنیــت و ثبــات را تأمیــن و تحکیــم 

کنــد، تــاش مــی کنــد و همزمــان دولــت کردســتان در راســتای کمــک 

ــرد.  ــد ک ــاش خواه ــری ت ــدن ب ــرد مت ــه پیش ب
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ــود و  ــد ب ــتان خواهن ــلح کردس ــروی مس ــمرگه، نی ــای پیش 7 - نیروه

نظربــه اینکــه یــک رسمایــه ملــی و متعلــق بــه همــه آحــاد ایــن ملــت 

میباشــد، لــذا بایــد در قالــب یــک نهــاد ملــی، ظرفیــت جــذب و پذیــرش 

ــف  ــای مختل ــت ه ــا و اقلی ــه گروهه ــتان از هم ــهروندان کردس ــه ش هم

نــژادی، قومــی، دینــی و مذهبــی را داشــته باشــد. همچنیــن از تأســیس 

میلیشــیاها و هرگونــه نیــروی نظامــی تحــت هــر عنوانی غیــر از نیروی 

رســمی و قانونــی مســلح کردســتان مامنعــت بــه عمــل خواهــد آمــد.

8 - دولــت کردســتان بــر اســاس اصــل حاکمیــت قانــون و اســتقالل 

دادگســری )قضــاء( بــه عنــوان تضمینــی اساســی جهــت تحقــق 

عدالــت بــرای متامــی شــهروندان بنیــاد نهــاده خواهــد شــد. 

ــی  ــف عموم ــا و وظای ــوق، آزادیه ــر حق ــهروندان از نظ ــه ش 9 - کلی

ــق  ــک ح ــانی ی ــت انس ــتند. کرام ــر هس ــون آزاد و براب ــر قان در براب

ذاتــی و نقــض نشــدنی اســت. تبعیــض میــان شــهروندان بــر اســاس 

جنســیت، نــژاد، زبــان مذهــب، عقیــده، ثــروت، موقعیــت اجتامعــی، 

ــوع اســت.  ــر ممن ــا مــوارد دیگ ــت سیاســی، ازکارافتادگــی، ی موقعی

همچنیــن دولــت، آزادی زنــان و حــق مشــارکت آنهــا در مراکــز 

تصمیــم گیــری را تضمیــن مــی کنــد و همزمــان دولــت، نیازهــا و 

امکانــات اقشــار و گروههایــی کــه نیــاز بــه حامیــت دارنــد، را 

ــد. ــی کن ــن م تضمی
 

10 - هیــچ جرمــی و هیــچ مجازاتــی بــدون ترصیــح قانونــی وجــود 

ــەاش در  ــه انجــام فعــل مجرمان ــا زمانیک ــم ت نخواهــد داشــت و مته

یــک دادگاه عادالنــه اثبــات نشــود، بــی گنــاه اســت و همچنیــن 

ــژه  ــای وی ــد در دادگاەه ــی( نبای ــهروندان مدن ــی )ش ــراد غیرنظام اف
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)اســتثنایی( یــا دادگاههــای نظامــی محاکمــه شــوند. بەعــاوه 

بــدون حکــم قضایــی قبلــی منیتــوان کســی را بازرســی، بازداشــت و 

ــل  ــاب مح ــق آزادی انتخ ــت، ح ــن دول ــود و همچنی ــی من ــا زندان ی

ــن  ــهروندان تضمی ــی ش ــرای متام ــد را ب ــت و آم ــت و آزادی رف اقام

مــی کنــد. 

11 - تابعیــت کردســتان جــزء حقــوق ذاتــی کلیــه شــهروندان ایــن 

دولــت اســت و لغــو تابعیــت و اخــراج و تبعیــد شــهروندان یــا 

ــود.  ــد ب ــاز نخواه ــهروندان مج ــت ش ــت از بازگش مامنع

12 - دولــت، آزادی عقیــده و آزادی عمــل بــه مناســک و آییــن هــای 

ــد  ــت خواه ــا محافظ ــد و از عبادتگاهه ــی کن ــن م ــی را تضمی مذهب

کــرد. 

ــانەها  ــات و رس ــان و آزادی مطبوع ــه و آزادی بی 13 - آزادی اندیش

ــی  ــع آزادی زندگ ــل و مان ــه مخ ــی ک ــه رشط ــود ب ــی ش ــن م تضمی

خصوصــی و حقــوق اقلیــت هــا نشــود. همچنیــن هرگونــه سانســور، 

مصــادره و یــا تعلیــق رســانەها ممنــوع اســت مگــر بــا حکــم مســبوق 

دادگاه آنهــم بــرای مــدت مشــخص. 

14 - حــق تأســیس احــزاب، اتحادیەهــا و ســندیکاها و فدراســیون هــا 

و انجمــن هــا و نهادهــای مدنــی و ســازمانهای غیرانتفاعــی و 

خصوصــی و همچنیــن حــق برگــزاری تظاهــرات و راهپیامیــی هــای 

مســاملت آمیــز و حــق اعــامل اصــول و مبانــی آزادیهــای اساســی 

ــران، محفــوظ اســت.  ــوق دیگ ــردن حق ــامل ک ــدون نقــض و پای ب
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15 - دولــت در سیاســتهای خــود بــه توســعه پایــدار و اصــول 

ــرای حضــور فعــال  ــی و شــفافیت و زمینەســازی ب حســن حکمران

شــهروندان اتــکا مــی کنــد و بــرای محافظــت از میــراث ملــی همــه 

مــردم و گروههــا و اقــوام و اقلیــت هــا کوشــش مــی کنــد. همچنیــن 

دولــت خــود را متعهــد بــه حفاظــت از منابــع طبیعــی )نفــت، گاز و 

منابــع آب و مــواد معدنــی( میدانــد زیــرا کــه ایــن مــوارد جــزو امــوال 

ــن  ــی و تأمی ــاه اجتامع ــق رف ــث تحق ــتند و باع ــت هس ــی مل عموم

ــویق  ــت تش ــن دول ــد. همچنی ــد ش ــردم خواهن ــی م ــای اساس نیازه

بــه جــذب رسمایــه و حامیــت از حقــوق مــرف کننــدگان و حامیــت 

ــط  ــت از محی ــار و حفاظ ــری از انحص ــه و جلوگی ــت آزادان از رقاب

زیســت را جــزء اهــداف و برنامەهــای خــود قــرار داده اســت. 

16 - حقــوق مالکیــت خصوصــی مصــون و محفــوظ اســت و نقــض 

حقــوق مالکیــت خصوصــی جــز بــا حکــم دادگاه و تنهــا در صــورت 

جــران عادالنــه خســارات، مجــاز و ممکــن نیســت. 

ــی را دارد و  ــای دولت ــت ه ــدی پس ــق تص ــهروندی ح ــر ش 17 - ه

حــق کار و فعالیــت اقتصادیــش تضمیــن مــی شــود. همچنیــن 

ــرای شــهروندان تــاش  ــرای ایجــاد فرصــت هــای شــغلی ب ــت ب دول

خواهــد کــرد و همچنیــن متعهــد بــه تعییــن حداقــل دســتمزد اســت 

بطوریکــه کــه حداقــل اســتاندارد یــک زندگــی کــه متناســب بــا شــأن 

ــد.  ــته باش ــت، را داش ــهروندان اس ــانی ش انس

18 - آمــوزش مقدماتــی اجبــاری اســت و دولــت بــر کلیــه مؤسســات 

آمــوزش عمومــی و خصوصــی و غیــر انتفاعــی نظــارت مــی کنــد، به 

گونــەای کــه محافظــت از تعلــق و وابســتگی بــه میهــن، هویــت و 
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فرهنــگ را تضمیــن مــی کنــد. همچنیــن دولــت بــرای تضمیــن حــق 

تحصیــل، آزادیهــای آکادمیــک و دانشــگاهی، تحقیقــات علمــی، 

انتشــار  و  گــردش  دانــش،  بــه  دسرتســی  نــوآوری،  خالقیــت، 

اطالعــات و مشــارکت در عرصەهــای هــری و فرهنگــی در انــواع و 

ــتقالل  ــت، اس ــالوه دول ــه ع ــد. ب ــی کن ــالش م ــف آن ت ــکال مختل اش

دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی و علمــی را تضمیــن مــی کنــد و بــه 

فراهــم کــردن فرصــت آمــوزش رایــگان در مؤسســات آموزشــی خــود 

پایبنــد خواهــد بــود. 

ــات  ــات و مکامل ــی، مکاتب ــر کس ــی ه ــی خصوص ــم زندگ 19 - حری

ــایل  ــایر وس ــا و س ــات آنه ــی و اطالع ــات الکرتونیک ــی، ارتباط تلفن

ــف و  ــت و تخل ــەناپذیر اس ــوظ و خدش ــخاص، محف ــی اش ارتباط

ــن  ــال ای ــری از اع ــا جلوگی ــراد ی ــی اف ــم خصوص ــه حری ــاوز ب تج

ــم  ــی آنه ــم قضای ــا حک ــر ب ــت مگ ــوع اس ــراد ممن ــرف اف ــق از ط ح

ــوم.  ــدت معل ــرای م ب

20 - حقــوق شــهروندان بــرای تأمیــن زندگــی ایمــن و محیطــی پــاک و 

عــاری از آلودگــی و حــق تغذیــه ســامل و مســکن مناســب و مراقبــت 

ــکاری،  ــر بی ــه در براب ــن بیم ــق داش ــتی و ورزش و ح ــای بهداش ه

ــت و  ــات عدال ــا الزام ــق ب ــری مطاب ــی و پی ــاری و از کارافتادگ بی

ــت.  ــوظ اس ــی محف ــتگی اجتاع همبس
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بەڵگەنامەی سیاسیی گرێنتیکردنی مافی
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ریاست�اقلیم�کردستان

حـکـم�ریــــاست�اقـلـیـم
شامرە�)106(،�سال�2017

سند شامره 1



جمهوری عراق

اقلیم کردستان

رئیس اقلیم کردستان  

حکم ریاست اقلیم
ژمارە )١٠٦(

ــه  ــاره )1( اصالحی ــتان ش ــم کردس ــت اقلی ــون ریاس ــه قان ــتناد ب ــا اس ب

ســال 2005 و بــا توجــه بــه منافــع عمومــی و بــا اتــکا بــه اصــول حــق تعییــن 

رسنوشــت کــه توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد و دیگــر قوانیــن 

برگرفتــه از حقــوق بیــن امللــل بــرای همــه مــردم و ملــت هــای جهــان تصویــب 

شــده اســت و بــه دلیــل اینکــه ملــت کردســتان نیــز ملتــی ســت کــه از نظــر 

ــا همــه گروههــا و اقلیــت هــای  ــت ب ــخ و هوی ــگ، تاری ــان، فرهن ــن، زب رسزمی

نــژادی و قومــی و دینــی و مذهبــی اش، متامــی مؤلفەهــای الزم بــرای تعریــف 

ــا متــام معیارهــا و موازیــن برشدوســتانه بیــن  یــک ملــت را داراســت، مطابــق ب

املللــی، حــق تعییــن رسنوشــت و آینــده خــود را دارد.

ملــت کردســتان از زمــان تأســیس کشــور عراق بــرای تحکیم حقــوق خــود و در 

چارچــوب همزیســتی صلــح آمیــز بــا دیگر ملت هــای عــراق، تــالش و مبــارزه کرده 

اســت بــا ایــن هــدف کــه از وجــود خــود بــه عنــوان یک ملــت محافظــت کند. 
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ــی  ــتان ط ــت کردس ــی مل ــای آزادیخواه ــش ه ــی و جنب ــارزات طوالن مب

دهەهــای متــادی، در چندیــن مرحلــه برخــی وعدەهــا و پروژەهای سیاســی 

را از طــرف حــکام عــراق بــه ملتــان بــه دنبــال داشــته اســت، هرچنــد ایــن 

حقــوق و وعدەهــا بــا اهــداف و میــزان ایثار و فداکاریهــا و قربانیــان و مبارزات 

ملــت کردســتان متناســب نبــوده اســت، بــه عنــوان مثــال منونەهایــی  از ایــن 

وعدەهــا و پروژەهــا میتــوان بــه بیانیــه بریتانیایــی - عراقــی در ســال 1922 

ــاره )74(  ــی ش ــای محل ــون زبانه ــردی، قان ــت ک ــک دول ــیس ی ــاره تأس درب

ــل،  ــه مل ــه جامع ــش ب ــاره تعهدات ــراق درب ــمی ع ــه رس ــال 1931، اعالمی س

ــان کــردی در کردســتان، مــاده )3( از قانــون  ــه زب ــه آمــوزش ب تعهــد عــراق ب

اساســی موقــت عــراق در ســال 1958، پــروژه نظــام غیــر متمرکــز اداری در 

ســال 1963 و بیانیــه 29 ژوئــن 1966 در همیــن رابطــه، قانــون خودمختاری 

بــه شــاره 33 بــرای کردســتان عــراق در ســال 1974، مــاده )58( از قانــون 

ــرد.  ــاره ک ــال 2004 اش ــی( در س ــت انتقال ــذار ) دول ــت در دوران گ اداره دول

هانطــور کــه گفتــه شــده علیرغــم متناســب نبــودن و هــم ســطح نبــودن ایــن 

تعهــدات و موافقــت نامەهــا بــا میــزان قربانیهــا و مبــارزات ملــت کــرد، ولیکــن 

حکومتهــای متوالــی عــراق نــه تنهــا ایــن تعهــدات و توافقــات نامتناســب را 

هــم نقــض کــرده و از تعهــد و پایبنــدی بــه آنهــا رس بــاز مــی زدنــد بلکــه در 

بســیاری از مــوارد مطالبــات و خواســتەهای مــروع ملــت کردســتان را بــا 

داغ و درفــش و کشــتار و خشــونت و قســاوت پاســخ میدادنــد کــه منجــر بــه 

نتایــج فاجعەبــار و ویرانیهــای بســیاری بــرای مــردم کردســتان شــده اســت 

از جملــه نســل کشــی کردهــا تحــت عنــوان عملیــات ننگیــن انفــال، کوچانــدن و 

ــق  ــتاها و مناط ــب روس ــر، تخری ــای دیگ ــاری در رسزمینه ــکان اجب اس
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کردنشــین و از بیــن بــردن زیرســاخت هــای اقتصــادی کردســتان، اســتعامل 

گازهــای شــیمیایی ممنــوع شــده بیــن املللــی علیــه غیرنظامیــان کردســتان. 

ــه  ــم ک ــث ه ــم بع ــقوط رژی ــال 2003 و س ــراق در س ــازی ع ــد از آزادس بع

فرصــت جدیــدی فراهــم شــد تا عــراق بــر پایــه دموکراســی، نهادگرایــی و حقوق 

ــی،  ــف قوم ــای مختل ــه گروهه ــوق هم ــت از حق ــرای محافظ ــهروندی ب ش

ــی  ــم متام ــم علیرغ ــتان ه ــت کردس ــود، مل ــا ش ــی بن ــی و مذهب ــژادی و دین ن

مصائــب و دشــواریها و مرارتهایــی کــه در طــی ســالیان دراز و در طــول مبــارزات 

متحمــل شــده بــود، تصمیــم گرفــت کــه بطــور فعــال در تأســیس عــراق جدیــد و 

تهیــه پیــش نویــس قانــون جدیــد در ســال 2005 رشکــت کنــد. قانــون اساســی 

کــه مبنــای ســاخت یــک دولــت دموکراتیــک فــدرال بــر پایــه پارملــان کــرت گــرا و 

بــر اســاس اصــل اتحــاد داوطلبانــه و تهیــه و تدویــن مبانــی حقــوق گروههــا و 

اقلیــت هــای گوناگــون و مبنایــی بــرای حــل مشــکالت تاریخــی کشــور گردیــد، 

امــا بــا ایــن وجــود پس از گذشــت چندیــن ســال از تصویب ایــن قانون اساســی، 

عــراق همچنــان آکنــده از مــوارد نقــض آشــکار قوانیــن و همچنین نقــض بندها و 

مادەهــای متعــدد قانــون اساســی اســت، آن قانــون اساســی کــه بنیان تأســیس 

عــراق جدیــد بــا هــدف تقســیم حقــوق و اختیــارات بیــن مرکــز و اقلیــم، بــر پایــه 

آن بنــا نهــاده شــده بــود. 

مهمرتیــن مبانــی و پایەهــای سیســتم فدرالــی، تقســیم و بازتوزیــع درآمدهــا و 

تعییــن مرزهــای اقلیــم کردســتان اســت. امــا در عمــل در بعــد مالــی، بودجــه 

اقلیــم کردســتان قطــع شــد و در موضــوع تعییــن مرزهــا هــم بــا وجــود اینکــه 

مناطــق کردســتانی خــارج از اداره اقلیــم از نظــر تاریخــی و جغرافیایــی و 
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جمعیتــی جزئــی از اقلیــم کردســتان محســوب میشــوند، امــا رهــری سیاســی 

ــن  ــه ای ــتی جویان ــل آش ــود و ح ــت خ ــن نی ــان دادن حس ــرای نش ــتان ب کردس

مســأله، بــا تصویــب و اجــرای مــاده 140 قانــون اساســی موافقــت کــرد. مــاده 

140 قانــون اساســی نقشــه راهــی را بــرای حــل ایــن مســأله تعییــن کــرده 

بــود و مــی بایســت تــا ســال 2007 و در آخریــن مرحلــه با همەپرســی در مناطق 

مــورد منازعــه بــه پایــان برســد تــا ســاکنان ایــن مناطــق بتواننــد آزادانــه در مورد 

آینــده خــود تصمیــم گیــری کننــد. رهــری سیاســی اقلیــم کردســتان در چندین 

مناســبت جداگانــه تأکیــد کردەانــد کــه نتیجه ایــن همەپرســی هر چه که باشــد، 

آن را خواهنــد پذیرفــت، امــا دولــت عــراق آن را هــم اجــرا نکــرد. 

همچنیــن دولــت عــراق از تشــکیل شــورای فــدرال کــه طبــق مــاده )65( قانون 

اساســی بایــد تأســیس میشــد، هــم امتنــاع کــرد. لــذا هامنطــور کــه در دیباچــه 

قانــون اساســی آمــده اســت ملــت هــای عــراق مشــتمل بــر متــام گروههــا و 

ــاری  ــور اختی ــه و بط ــی اش آزادان ــی و مذهب ــی، دین ــف قوم ــای مختل مؤلفەه

ایــن اتحادیــه را انتخــاب کردەانــد و "تعهــد بــه قانــون اساســی حافــظ اتحادیــه 

اختیــاری )داوطلبانــه( عــراق و مــردم و رسزمیــن و حاکمیــت آن مــی باشــد" و در 

مقابــل نقــض مادەهــا و بندهــای ایــن قانون اساســی باعــث دورشــدن و جدایی 

از آن خواهــد شــد. اســتمرار وضــع موجــود و ارصار ورزیــدن حکومــت و رهــری 

سیاســی عــراق بــر عــدم پایبنــدی بــه مفاد قانــون اساســی و بــه حاشــیه راندن 

ــژه  ــاس و وی ــط حس ــه رشای ــر ب ــتان و نظ ــت کردس ــات مل ــوق و مطالب حق

منطقــه و جهــان بطــور کلــی و عــراق بطــور اخــص، نیــاز بــه یــک تصمیــم قاطع 

بــرای آینــده ایــن ملــت را هــر چــه بیشــر رضوری و مــرم میســازد. لــذا پــس از 
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گفتگــو و مشــورت بــا احــزاب و گروههــای مختلــف سیاســی کردســتانی )از همه 

گروههــا و مؤلفەهــای قومــی، نــژادی و مذهبــی( در تاریــخ 2017/6/7 بــه ایــن 

نتیجــه رســیدیم کــه بایــد بــرای تعییــن رسنوشــت و آینــده ملتــان به عقیــده و 

آرا مــردم و ملتــان مراجعــه کنیــم. و بــا اســتناد بــه ایــن اصــول و مبانــی تصمیم 

ــم که: گرفتی

1 - برگــزاری رفرانــدم در تاریــخ 2017/9/25 در رسارس اقلیــم کردســتان و 

کلیــه مناطــق کردســتانی خــارج از اداره اقلیــم.

2 - رونــد رفرانــدم در چارچــوب یــک رأی عمومــی، آزاد، مســتقیم و مخفــی 

ــح رشوع  ــت صب ــاعت هش ــری از س ــد رأی گی ــت. رون ــد گرف ــورت خواه ص

شــده و در ســاعت 6 بعدازظهــر بــه پایــان خواهــد رســید. 

3 - بــا هــدف اعــال حــق تعییــن رسنوشــت، رشکــت کننــدگان در فراینــد 

رفرانــدم بــا عالمــت زدن در مقابــل یکــی از گزینەهــای آری یــا خیــر پاســخ 

ایــن پرســش را خواهنــد داد کــه:

ــارج از  ــتانی خ ــق کردس ــتان و مناط ــم کردس ــد اقلی ــی خواهی ــا م آی

ــد؟  ــتقل باش ــور مس ــک کش ــتانی، ی ــم کردس اداره اقلی

- آری

- خیر

4 - رأی دهنــده بایــد طبــق قانــون و مقــررات مربوطــه واجــد رشایــط رأی دادن 

باشــد. 
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5 - همــه توضیحــات الزم بــرای رأی دادن بایــد بــه طــور واضــح بــه متامــی 

ــاپ  ــذ رأی چ ــه اخ ــی در برگ ــی و رسیان ــی، ترکمن ــردی، عرب ــای ک زبانه

شــده باشــد.  

ــود و  ــی ش ــوب م ــده محس ــت آورد، برن ــت آرا را بەدس ــه اکرثی ــەای ک 6 - گزین

ــا و  ــه گروهه ــتان )از هم ــردم کردس ــه م ــت و اراده هم ــوان خواس ــه عن ب

ــد.  ــد ش ــام خواه ــی( اع ــی و مذهب ــژادی، قوم ــای ن مؤلفەه

- ثبــت نــام رأی دهنــدگان و تبلیغــات و رونــد رأی دهــی و جرایــم   7

ــی  ــون اصاح ــده در قان ــب ش ــکام تصوی ــاد اح ــق مف ــی، مطاب انتخابات

انتخابــات پارملانــی شــاره )1( ســال 1992 و مقــررات مربوطــه تنظیــم 

ــد.  ــد ش خواهن

ــرش و  ــه پذی ــدم، وظیف ــات و رفران ــتقل انتخاب ــی مس ــیون عال 8 - کمیس

ــارش آرا و  ــازی و ش ــدگان و جداس ــت رأی دهن ــه فهرس ــر تهی ــارت ب نظ

ــن اقدامــات  ــر عهــده خواهــد داشــت و متامــی ای ــا را ب ــج آنه اعــام نتای

مطابــق اصــول و موازیــن و قوانیــن و مقــررات مربوطــه و اســتانداردهای 

بیــن املللــی خواهــد بــود. 

ــتقل  ــی مس ــیون عال ــدم(، کمیس ــه )رفران ــن پروس ــزاری ای ــت برگ 9 - جه

انتخابــات و رفرانــدم بــا شــورای عالــی رفرانــدم در کردســتان هاهنگــی های 

الزم را بــه عمــل خواهنــد آورد.

ــد  ــت در رون ــق دخال ــی ح ــا حزب ــی ی ــازمان دولت ــاد و س ــچ نه 10 - هی

برگــزاری رفرانــدم و وظائــف و مســئولیتهای مدیــران و برگزارکننــدگان 

رفرانــدم را نــدارد و بــه هیــچ شــخص یــا گروهــی اجــازه داده نخواهــد شــد 

کــه در کارهــا و وظائــف و اختیــارات کمیســیون عالــی مســتقل انتخابــات و 

رفرانــدم کــه بــر طبــق قوانیــن مربوطــه کارهایشــان را بــا رعایــت اصــول 

اســتقال، بــی طرفــی، عدالــت و امانــت داری و شــفافیت انجــام میدهنــد، 

دخالــت کننــد. 
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ــرای  ــای الزم را ب ــد فض ــه بای ــای مربوط ــاح و نهاده ــات ذیص 11 - مقام

ــر  ــی ب ــد و رأی ده ــت و آم ــات و رف ــردم و آزادی اجتامع ــه م ــارکت هم مش

طبــق قوانیــن جــاری فراهــم کننــد و بــا کمیســیون عالــی مســتقل 

انتخابــات و رفرانــدم بــرای تســهیل رونــد رأی دهــی هامهنگــی هــای الزم 

ــد.  ــل بیاورن را بەعم

12 - زمینــه الزم بــرای مشــارکت ارگانهــای رســمی و غیررســمی بیــن املللی، 

ــه مراحــل  ــر کلی ــرای نظــارت ب ــی و رســانەها ب ســازمانهای جامعــه مدن

تبلیغــات و رونــد رأی گیــری جداکــردن و شــامرش آرا و اعــام نتایــج فراهــم 

خواهــد شــد. 

ــرای  ــه الزم ب ــدم زمین ــات و رفران ــتقل انتخاب ــی مس ــیون عال 13 - کمیس

مشــارکت جامعــه کردهــای خــارج از کشــور بــرای رشکــت در رفرانــدم را 

فراهــم خواهــد کــرد. 

مسعود بارزانی

رئیس اقلیم کردستان  

اربیل

2٠1٧/٦/٨
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ریاست�اقلیم�کردستان

ــم حـــــــــــکـــــــ
شامرە�)4(،�سال�2017

سند شامره 2



جمهوری عراق

اقلیم کردستان

رئیس اقلیم                                                     

حکم شامره 4 

سال 2017

پیــرو جلســات شــورای عالــی رفرانــدم در تاریــخ 2017/8/23 و 2017/8/27 و بــا هــدف 

ســازماندهی بیشــر کار شــورا، مــوارد زیــر مــورد تصویــب قــرار گرفتــه شــدند:

اول: تشکیل دبیرخانه شورا:

الــف - تشــکیل دبیرخانــه شــورای عالــی رفرانــدم بــه رسپرســتی آقــای )فؤاد حســین( 

رئیــس دفــر ریاســت اقلیــم و عضویــت آقایانــی کــه اســامی آنهــا در زیر ذکر شــده اســت: 

1 - هوشیار زیباری 

2 - سعدی احمد پیره

3 - خلیل ابراهیم

4 - عبدالرحمن فارس )ابو کاروان(

5 - بهمن حسین

6 - منایندگان اقلیتهای اقلیم کردستان

7 - دلشاد شهاب )مناینده هیأت وزیران(

8 - منایندەای از پارملان کردستان
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ب - وظائف و مسئولیتهای دبیرخانه به رشح زیر میباشد:

1 - تدوین و مستندسازی جلسات شورای عالی رفراندم.

2 - تهیه دستور جلسه شورای عالی رفراندم.

3 - تصمیامت شورای عالی رفراندم را پیگیری کرده و اعضای شورای  

       عالی رفراندم را از نتایج کارهایش مطلع سازد. 

4 - هامهنگی با دولت فدرال عراق، کشورهای خارجی و کشورهای 

      همجوار و کشورهای دیگر منطقه و سازماندهی سفرهای هیأت 

       مذاکرەکننده.

دووەم: تشکیل کمیته اطالع رسانی. 

الــف - تشــکیل کمیتــه اطــالع رســانی تحــت نظــارت آقــای )مــال بختیــار( و عضویــت 

آقایانــی کــه اســامی آنهــا در زیــر آمــده اســت:

1- محمود محمد / رئیس دفرت اطالع رسانی حزب دمکرات کردستان عراق.

2 - یحیی ریشاوەیی / رئیس دفرت اطالع رسانی اتحادیه اسالمی کردستان عراق.  

3 - هندرین احمد / رئیس دفرت اطالع رسانی حزب کمونیست کردستان عراق.

4 - هیوا سید سلیم /  رئیس دفرت اطالع رسانی حزب زحمتکشان کردستان عراق. 

5 - منایندگان اقلیت های کردستان عراق. 

6 - عبدالله انور عبدالله / ریاست اقلیم کردستان عراق. 

7 - زکری موسی وسو / ریاست اقلیم کردستان عراق.

ب . کمیته اطالع رسانی وظائف و مسئولیتهای زیر را بر عهده خواهد داشت:

1 - تهیــه و تدویــن برنامەهــا و فعالیــت هــای رســانەای در ســطوح داخلــی، منطقــەای و 

بیــن املللــی.
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2 -  اطالع رسانی به شهروندان در مورد روند و چگونگی برگزاری رفراندم.

3 - تشویق و ترغیب شهروندان کردستان برای رشکت در روند رفراندم.

ســوم: انتخــاب آقــای فــؤاد حســین )رئیــس دفــر ریاســت اقلیــم( بــه عنــوان 

ســخنگوی شــورای عالــی رفرانــدم.

چهــارم: تهیــه پیــش نویــس )ســند ویــژه( حقــوق اقلیــت هــا در کشــور آینده کردســتان 

تحــت نظــارت و رسپرســتی آقــای خلیــل ابراهیم.

ــور  ــور( در کش ــی کش ــی اساس ــه مبان ــس )اعالمی ــش نوی ــه پی ــم: تهی پنج

ــود. ــر کاوه محم ــتی دک ــارت و رسپرس ــت نظ ــتان تح ــده کردس آین

ششم: اعزام هیأتی برای دیدار و گفتگو با احزاب عربی در کرکوک. 

این حکم از تاریخ تصویب آن قابل اجراست. 

مسعود بارزانی

رئیس شورای عالی رفراندم

اربیل

2017/9/11
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کمیسیون�عالی�مستقل�انتخابات�و�رفراندم

پاسخ��حــکــم��رئیس�اقلیم�کردستان

شامرە�)69(،�سال�2017

سند شامره 3



اقلیم کردستان - عراق

کمیسیون عالی مستقل انتخابات و رفراندم

شورای کمیساران

شامرە: ٦٩
مورخە: ٢٠١٧/٨/١٤

به / ریاست اقلیم کردستان / ریاست دیوان رئیس اقلیم

موضوع: پاسخ حکم رئیس اقلیم کردستان

با عرض صمیامنەترین احرتام ها از طرف شورای کمیساران

پیــرو حکــم شــامره )106( ریاســت اقلیــم کردســتان در مورخــه 2017/6/8 در مــورد 

برگــزاری رفرانــدم بدینوســیله بــه اطــاع میرســانیم کــه ایــن کمیســیون اقدامــات الزم را 

بــرای برگــزاری رفرانــدم در تاریــخ 2017/9/25 بــه عمــل آورده اســت و امیــدوار اســت 

ــه  ــن پروس ــی ای ــای قانون ــت از رویەه ــب و حامی ــرای تصوی ــتان ب ــان کردس ــه پارمل ک

ــا رفرانــدم در موعــد مقــرر برگــزار  هرچــه زودتــر بــه جلســات عــادی خــود بازگــردد ت

شــود. 

هندرین محمد صالح

رئیس شورای کمیساران
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کمیسیون�عالی�مستقل�انتخابات�و�رفراندم

پـاســخ��بـە��نـامــە��پـارلـامن��کـردسـتان
شامرە�)�71(،�سال�2017

سند شامره 4
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اقلیم کردستان - عراق

کمیسیون عالی مستقل انتخابات و رفراندم

شورای کمیساران

شامره 71

مورخە: 2017/8/14

جناب رئیس پارملان کردستان عراق

موضوع: پاسخ نامه

با عرض صمیامنەترین احرتام ها از طرف شورای کمیساران

در پاســخ نامەتــان بــه شــامره )30( مــورخ 2017/5/29 در مــورد برگــزاری رفرانــدم 

بدینوســیله بــه اطــاع میرســانیم که ایــن کمیســیون متامــی آمادگیهــا و اقدامــات الزم را برای 

برگــزاری رفرانــدم در تاریــخ 2017/9/25 بــه عمــل آورده اســت و امیــدوار اســت کــه پارملــان 

کردســتان - عــراق جهــت تصویــب و حامیــت از رویەهــای قانونــی برگــزاری ایــن پروســه در 

موعــد مقــرر هرچــه زودتــر بــه جلســات عــادی خــود بازگــردد. همچنیــن آمادگیهــای الزم 

بــرای برگــزاری انتخابــات ریاســت اقلیــم کردســتان عــراق و دوره پنجــم پارملــان کردســتان 

عــراق در تاریــخ 2017/11/1 نیــز بــه عمــل آمــده اســت.

هندرین   محمد صالح

رئیس شورای کمیساران
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اداره�امور�پارملان�و�کمیسیونها

��بــە��ریــاســت��اقــلـیـم��کــردســتــان
شامرە�)�1813/3/4(،�سال�2017

سند شامره 5
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اقلیم کردستان - عراق

کردستان - اربیل
اداره امور پارملان و کمیسیونها

شامره: 1813/3/4
مورخە: 17/٩/2017

به / ریاست اقلیم کردستان - عراق

موضوع / ارسال توصیەها و تفویض اختیارات

ــه  ــه ارســالی رونوشــتی از توصیەهــای )پارملــان کردســتان - عــراق( ک ــه نام پیوســت ب

در نشســت ویــژه پارملــان مورخــه 2017/9/15 مــورد تصویــب قــرار گرفتــه شــده اســت، را 

برایتــان ارســال میکنیــم، بــه منظــور اجــرای مفــاد آن.

با  احرتام

جعفر  ابراهیم  ایمنکی

معاون رئیس پارملان کردستان - عراق
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ــه کمیســیون  ــه توصیەهــای الزم ب ــارات و ارائ ــذاری اختی واگ

مســتقل انتخابــات و رفرانــدم جهــت برگــزاری رفرانــدم اســتقالل 

کردســتان.

اول: 

ــدم  ــات و رفران ــتقل انتخاب ــیون مس ــتان از کمیس ــان کردس پارمل

مــی خواهــد کــه روز دوشــنبه مورخــه 2017/9/25 رفراندم اســتقالل 

کردســتان را در اقلیــم کردســتان و متامــی مناطــق کردســتانی خــارج 

از اداره اقلیــم کردســتان برگــزار کنــد. 

دوم:

پارملــان کردســتان کلیــه اقدامــات انجــام شــده توســط کمیســیون 

عالــی مســتقل انتخابــات و همــه پرســی و کلیــه مراجــع ذیربــط را 

بــرای موفقیــت رونــد رفرانــدم تصویــب مــی کنــد.

سوم:

کمیســیون عالی مســتقل انتخابــات و رفرانــدم در مورد ســازوکارهای 

قانونــی مدیریــت فرآینــد رفراندم اســتقالل کردســتان، باید بــه قانون 

ــال  ــراق س ــتان - ع ــان کردس ــاره 1 پارمل ــات ش ــی انتخاب اصالح

ــات و  ــتقل انتخاب ــی مس ــیون عال ــون کمیس ــن قان 1992 و همچنی

رفرانــدم شــاره )4( 2014 و و هــر قانــون مربوطــه دیگــر اســتناد کنــد. 
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چهارم:�

پارملــان�کردســتان�بــه�مقامــات�مربوطــه�ایــن�اختیــار�را�مــی�دهــد�

کــه�هرگونــه�اقــدام�و�تصمیــم�دیگــری�را�بــرای�تضمیــن�حــق�

تعییــن�رسنوشــت�و�کلیــه�حقــوق�مــردم�کردســتان�انجــام�دهنــد،�

مــروط�بــر�اینکــه�آنهــا�در�مــورد�موضوعــات�مهم�و�رسنوشــت�ســاز�

ــن� ــد�و�همچنی ــه�کنن ــتان�مراجع ــان�کردس ــر�پارمل ــه�رأی�و�نظ ب

ــی�و� ــات�عال ــه�کمیســیون�مســتقل�انتخاب ــتان�ب پارملــان�کردس

ــر�برگزارشــدن� ــرای�هرچــه�به ــه�ب ــد�ک ــی�کن ــە�م ــدم�توصی رفران

ایــن�پروســه�بــا�مراجــع�ذیصــالح�کــه�در�بــاال�بــه�آنهــا�اشــاره�شــد،�

ــه�عمــل�آورد.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هامهنگــی�هــای�الزم�را�ب

پنجم:�

ــدم�اعــالم� ــه�رفران ــوط�ب ــکات�فــوق�مرب توصیەهــای�ذکــر�شــده�در�ن

ــد. ــی�باش ــده�در��2017/9/25م ش
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ریاست�هیأت�وزیران

بــرگــزاری�رفــرانـــدم
شامره��435،�سال�2017

سند شامره 6
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اقلیم کردستان - عراق

ریاست هیأت وزیران
ریاست دیوان

 - امور اداری و مالی
 - امور اداری

شامره 435 

مورخه 2017/6/18

به / متامی وزارتخانەها

موضوع / برگزاری رفراندم

بــه پیوســت مــن حکــم ریاســت اقلیــم بــه شــاره 106 ســال 2017 را برایتــان ارســال 

میکنیــم کــه از طــرف جنــاب رئیــس اقلیــم کردســتان صــادر گردیــده و از دیــوان ریاســت اقلیم 

بــه شــاره 369 در تاریــخ 2017/6/11 برایــان ارســال شــده اســت. ایــن حکم مربوط اســت 

بــه برگــزاری رفرانــدم در اقلیــم کردســتان و مناطــق کردســتانی خــارج از اداره اقلیم کردســتان 

در تاریــخ 2017/9/25 بــرای ترتیــب اثــردادن مطابــق مقــررات و آییــن نامەهــای مربوطــه. 

با احرتام

نچیروان  احمد عبدالله

رئیس دیوان
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کمیسیون�عالی�مستقل�انتخابات�و�رفراندم

اعــالم���نــتــایــج��نــهایــی��رفـرانــدم

شامرە�)�116(،�سال�2017

سند شامره 7
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اقلیم کردستان - عراق

کمیسیون عالی مستقل انتخابات و رفراندم

شامره 116

مورخە: 2017/10/10

به / دیوان ریاست اقلیم کردستان عراق

موضوع / اعالم نتایج نهایی رفراندم

با عرض صمیامنەترین احرتام ها از طرف شورای کمیساران

ــد نهــم از مــاده چهــارم قانــون شــامره 4 قانــون کمیســیون عالــی مســتقل  ــه بن ــا اســتناد ب ب

انتخابــات و رفرانــدم، بــه پیوســت مــن اعالمیــه نتایــج نهایــی تأییدشــده پروســه رفراندم اســتقالل 

کردســتان و مناطق کردســتانی خــارج از اداره اقلیــم کردســتان برگزارشــده در 2017/9/25 را برایتان 

ــال میکنیم. ارس

با احرتام

هندرین  محمد صالح

رئیس شورای کمیساران

2017/10/9
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اقلیم کردستان - عراق

کمیسیون عالی مستقل انتخابات و رفراندم

اعالمیه نتایج نهایی رفراندم

اعالمیه نتایج نهایی تصدیق شده پروسه رفراندم استقالل اقلیم کردستان 

و مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان برگزارشده در تاریخ 

2017/9/25

طبــق بنــد نهــم از مــاده چهــارم قانــون شــاره 4 ســال 2014 قانــون کمیســیون 

ــه  ــاره 108 مورخ ــه ش ــاران در نام ــورای کمیس ــدم، ش ــات و رفران ــتقل انتخاب ــی مس عال

2017/9/28، نتایــج اولیــه پروســه رفرانــدم را بــه منظــور تأیید بــه دیوان عالی دادگســری 

- ریاســت دادگاه اســتیناف اقلیــم کردســتان - هیــأت قضایی انتخابــات و رفراندم ارســال کرد. 

نتایــج انتخابــات پروســه رفرانــدم اقلیــم کردســتان و مناطــق خــارج از اقلیــم کردســتان 

ــق نامــه رســمی شــاره) 1  ــرار گرفــت و از طری ــأت نامــرده ق ــب هی ــد و تصوی مــورد تأیی

/ کمیســیون قضایــی انتخابــات و رفرانــدم 2017( در تاریــخ 2017/10/4 بــه کمیســیون 

عالــی مســتقل انتخابــات و رفرانــدم ارســال شــد. 

ــاره  ــون ش ــم قان ــاده شش ــد اول )اول( م ــل )6( بن ــاس اص ــر اس ــاران ب ــورای کمیس ش

4 ســال 2014 کمیســیون عالــی مســتقل انتخابــات و رفرانــدم، نتایــج نهایــی رســمی و 

تأییدشــده رفرانــدم اســتقالل اقلیــم کردســتان و مناطــق کردســتانی خــارج از اداره اقلیــم را 

بــه رشح زیــر اعــالم مــی کنــد:
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آرا�صحیح تعداد�آرا�باطله�و�آرا�سفید تعداد�کل�رشکت�کنندگان�در�

فرایند�رأی�دهی

واجدین�رشایط

رأی�دادن

3,085,935 219,990 3,305,925 4,581,255

مجموع درصد�خیر درصد�آری رأی�خیر رأی�آری آرا�صحیح�

٪100 ٪7,27 ٪92,73 224,468 2,861,471 3,085,935

ريزان  حمه رشيد  كريم  

)رئیس بخش اداری انتخابات(

شیروان  زرار نبی 

)سخنگوی شورا(

جوتیار عادل  محمود 

)عضو(

عبدالصمد  خرض  عبدالله 

)عضو(

نهرو سلیم حنا 

)عضو(

سیاح  عبدالله  قاسم 

)عضو(

 اسامعيل حمه علی عبدالقادر 

)منشی جلسه(

سليامن  مصطفى حسن  

)نایب رئیس شورا(

هندرین  محمد صالح سعید

)رئیس شورا(

      درصد رشکت کنندگان به نسبت کل جمعیت رأی دهندگان )%72.16(. 

ایــن ســند نتیجــه رفرانــدم در روز چهارشــنبه 2017/10/4 در شــهر اربیــل صورتجلســه شــده و 

بــه امضــا اعضــای کمیســیون انتخابــات و رفرانــدم کــه شــامل اعضای زیر میباشــد، رســیده اســت:
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ریاست�دادگاه�استیناف�اقلیم�کردستان

پاسخ�بە�کمیسیون�عالی�مستقل�انتخابات�و�رفراندم�
در�اقلیم�کردستان  /��ارسال�حکم

شامره���1-�مورخه�2017/10/4

سندهای شامره 8 و ٩
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اقلیم کردستان - عراق

دیوان دادگسرتی
ریاست دادگاه استیناف اقلیم کردستان

هیأت قضایی انتخابات و رفراندم

شامره 1
مورخه 2017/10/4

به / کمیسیون عالی مستقل انتخابات و رفراندم در اقلیم کردستان

موضوع / ارسال حکم

بــا اســتناد بــه دو نامــه ارســالی از طــرف شــا بــه شــارەهای 108 مورخــه 

2017/9/28 و 109 مورخــه 2017/10/2 بــه پیوســت مــن حکــم هیــأت قضایــی 

انتخابــات و رفرانــدم در ریاســت دادگاه اســتیناف اقلیــم کردســتان بــه شــاره)2017/1( 

مورخــه 2017/10/4 را برایتــان ارســال میکنیــم بــرای اجــرای مفــاد منــدرج در ایــن حکم. 

           

                                                       

رئیس

اسعد حسین عزیز
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اقلیم کردستان - عراق    

دیوان دادگسرتی
ریاست دادگاه استیناف اقلیم کردستان

هیأت قضایی انتخابات و رفراندم

شامره 1
مورخه 2017/10/4

در تاریــخ 2017/10/4، هیــأت قضایــی انتخابــات و رفرانــدم در محــل کار ریاســت دادگاه 

اســتیناف اقلیــم کردســتان بــه ریاســت معــاون رئیــس دادگاه قاضــی اســعد حســین عزیــز و 

عضویــت هــر یــک از قضــات حاجــی محمــد طاهــر آکرەیــی و دکــر محمــد عمــر مولــود کــه 

برگزیــدگان ملــت کردســتان بــرای اتخــاذ چنیــن تصمیامتــی هســتند، تشــکیل جلســه داده و 

حکــم زیــر را تصویــب کردنــد.

حــــکــــم

پــس از بازبینــی و بررســی نتایــج اولیــه رفرانــدم اســتقالل کردســتان کــه از طرف کمیســیون 

عالــی مســتقل انتخابــات و رفرانــدم اقلیــم کردســتان بــه دســتامن رســیده اســت و بــا اســتناد 

بــه مفــاد نامــه ایشــان بــه شــامره 109 در تاریــخ 2017/9/28 و بعــد از انتشــار نتایــج اولیــه 

در ســه روزنامــه در تاریــخ 2017/9/28، بــر اســاس بنــد ســوم از مــاده نهــم قانــون کمیســیون 

عالــی مســتقل انتخابــات و رفرانــدم کردســتان شــامره 4 ســال 2014 و بــا توجــه بــه اینکــه در 

طــول مــدت قانونــی در نظــر گرفتــه شــده، هیچگونــه تقاضــای تجدیدنظــری علیــه ایــن نتایــج 

ثبــت نگردیــده اســت، لــذا بــر اســاس اختیاراتــی کــه بــر طبــق بندهــای چهــارم، پنجــم و ششــم 

مــاده 9 قانــون فــوق بــه مــا واگــذار شــده اســت، اعــالم میکنیــم کــه نتایــج ایــن رفرانــدم را تأییــد و 

تصدیــق میکنیــم.

دکر�محمد�عمر�مولود

������)عضو(����������

حاجی�محمد�طاهر�آکرەیی�������������

������)عضو(����������

اسعد�حسین�عزیز

)رئیس(��������
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پێڕستی ناو، ناونیشان و شوێنەکان

273

یە نما



الف
28 آر. اف. ژاردین 

65 آنگال مرکل 

47 ابراهیم احمد 

164 ابراهیم جعفری 

35 ابراهیم داود 

240 ابو کاروان 

35 احمد حسن بکر 

271 ,269 اسعد حسین عزیز 

266 اسامعيل حمه علی عبدالقادر 

28 اینار آف ویرسن 

68 ,67 ,66 ,51 اوباما )باراک( 

163 ,113 ,50 ایاد عالوی 

72 ائتالف عربی 

72 ائتالف وطنی 

82 ,80 اتحاد اسالمی کردستان 

241 ,89 ,85 اتحادیه اسالمی 

83 اتحادیه دمکراتیک ملی کردستان 

83 اتحادیه ملی بیت نهرین 

111 ,110 ,89 ,85 ,82 ,80 اتحادیه میهنی کردستان 

83 انجمن فرهنگی ترکمن در کردستان 

83 انجمن لیربال ترکمن 

32 انقالب ژوئیه 

49 اصل 140 

228 ,217 ,196 ,148 ,72 ,47 ,44 ,43 ,40 انفال 

209 ,80 آشور 

218 ,192 ,83 ,82 ,80 ,23 ,22 آشوری 

218 ,212 ,211 ,23 ارمنی 
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65 ,62 ,24 آملان 

62 آملان رشقی 

62 آملان غربی 

 ,93 ,92 ,78 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,56 ,53 ,51 ,48 ,47 ,46 ,27 ,10 آمریکا 

.130 ,129 ,117 ,116 ,106 ,102 ,96 ,95 ,94

140 ,135 ,134 ,32 اتحاد جامهیر شوروی 

90 ,85 اتحادیه اروپا 

216 ,140 ,135 اتیوپی 

113 ,25 اردن 

181 ,117 آلتون کوپری 

25 ارمنستان 

25 ارمنستان عثامنی 

215 ,90 ,89 ,88 ,85 اروپا 

216 ,140 اریرته 

62 اسلواکی 

 ,60 ,59 ,58 ,56 ,55 ,52 ,51 ,50 ,48 ,47 ,45 ,44 ,23 اقلیم کردستان 

 ,93 ,91 ,90 ,88 ,86 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,76 ,75 ,74 ,72 ,71 ,69

 ,116 ,115 ,114 ,113 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,101

 ,161 ,155 ,154 ,153 ,128 ,127 ,124 ,123 ,122 ,121 ,119 ,117

 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165

 ,200 ,189 ,187 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177

 ,246 ,241 ,240 ,239 ,233 ,231 ,230 ,229 ,227 ,226 ,217 ,214

271 ,269 ,268 ,265 ,263 ,260 ,254 ,253 ,250 ,247

37 الجزایر 

27 ,25 ,24 ,22 ,21 ,20 ,15 ,7 ,5 امپراطوری عثامنی 

141 ,132 ,131 اندونزی 

116 ,85 ,67 ,25 ایاالت متحده 

28 ,27 ,24 ایتالیا 

203 ,202 ,118 ,117 ,114 ,96 ,85 ,51 ,40 ,37 ,30 ,20 ایران 
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 ,165 ,156 ,117 ,113 ,112 ,98 ,85 ,82 ,80 ,44 ,40 ,29 ,23 ,19 ,8 اربیل 

266 ,253 ,242 ,233 ,183 ,181 ,166

25 ارزروم 

22 ارومیه 

30 اُشنویه 

30 ,29 ,27 ,26 ایالت موصل 

ب
66 ,51 باراک اوباما 

60 بان کی مون 

94 ,92 برت مک گورک 

51 برنارد تراینور 

240 بهمن حسین 

72 بلوک پارملانی صدر 

 ,162 ,161 ,154 ,121 ,110 ,107 ,78 ,76 ,75 ,74 ,73 ,58 ,55 ,52 بودجه 

229 ,189 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168

25 بالفور 

151 ,115 ,96 ,92 ,85 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 بریتانیا 

133 ,28 بلژیک 

216 ,136 ,134 بنگالدش 

22 باب سیوا 

148 ,40 بادینان 

40 ,39 ,29 ,22 بارزان 

30 بازیان 

39، 29 بالَک 

40 بحرکه 

62 برلین 

28 بروکسل 

276



21 بریفکان 

122 ,27 برصه 

 ,67 ,64 ,61 ,59 ,54 ,53 ,52 ,49 ,47 ,44 ,43 ,42 ,39 ,36 ,33 ,28 ,10 بغداد 

 ,107 ,106 ,105 ,102 ,93 ,91 ,90 ,89 ,88 ,79 ,74 ,73 ,72 ,71 ,68

173 ,166 ,156 ,151 ,150 ,134 ,122 ,121 ,116 ,113 ,112 ,108

39 بلدروز 

34 بنی حریر 

29 بیاو 

24 بیروت 

پ
23 پادشاه جورج 

48 پل برمر 

116 پل فانک 

117 ,115 ,111 ,110 ,77 ,69 ,65 ,59 ,58 ,57 ,56 ,54 پیشمرگە 

113 پادشاه اردن 

27 ,26 پادشاهی عراق 

29 پادشاهی کردستان 

90 پارملان اتحادیه اروپا 

90 ,88 پارملان اروپا 

 ,183 ,181 ,180 ,179 ,178 ,163 ,162 ,106 ,105 ,104 ,50 پارملان عراق 

189 ,184

 ,253 ,250 ,247 ,240 ,198 ,148 ,82 ,81 ,80 ,75 ,69 ,47 پارملان کردستان 

255 ,254

25 پیامن بالفور 

20 پیامن نامه زهاب 

27 ,26 پیامن نامه سور 

136 پاکستان 
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25 پاریس 

117 پردی 

34 پیره مگرون 

117 ,92 پیشخابور 

ت
25 ,23 تزار روسیه 

95 ,94 ,92 تیلرسن )رکس( 

37 توافق الجزایر 

37 ,35 توافقنامه 11 مارس 

36 توافقنامه یازدهم مارس 

117 ,116 تانک آبرامز 

209 ,49 ،218 ,192 ,89 ,85 ,83 ,82 ,80 ,77 ,35 ترکمن 

140 ,131 تیمور رشقی 

96 ,85 ,29 ,28 ,27 ترکیه 

25 ترابزون 

23 تفلیس 

109 ,77 تلعفر 

ج
47 جرجیس فتح الله 

253 جعفر  ابراهیم  ایمنکی 

206 ,112 ,66 جالل طالبانی 

68 ,67 ,66 ,65 جو بایدن 

266 جوتیار عادل  محمود 

51 ,48 جورج بوش 

228 ,152 ,151 ,150 ,143 ,140 ,31 ,29 ,28 ,25 جامعه ملل 

82 ,80 جبهه ترکمن عراق 

83 جنبش آزادی دمکراتیک کردستان 

278



82 ,80 جنبش اسالمی کردستان 

82 جنبش دمکراتیک آشوری 

83 جنبش دمکراتیک ترکمن 

83 جنبش دمکراتیک خلق کردستان 

83 جنبش صلح طلبان کردستان 

83 جنبش مستقل ترکمن 

39 َجلَوال )گاُللە( 

141 جنوب سودان 

چ
62 چک 

62 چکسلواکی 

20 چالدران 

ح
271 حاجی محمد طاهر آکرەیی 

167 ,71 حیدر عبادی 

83 حزب اتحاد دمکراتیک کلدانی 

82 حزب اصالح ترکمنی کردستان 

118 ,117 حزب الله لبنان 

82 ,80 حزب توسعه ترکمن 

83 حزب خلق ترکمن 

72 حزب دعوه 

83 حزب دمکرات ترکمن کردستان 

241 ,112 ,89 ,85 ,82 ,80 ,36 حزب دمکرات کردستان 

83 حزب دمکراتیک بیت نهرین 

83 حزب دمکراتیک مرتقی کردستان 

83 حزب رستگاری ملی ترکمن 

241 ,85 ,82 ,80 حزب زحمتکشان 

241 ,82 ,80 حزب زحمتکشان کردستان 
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85 ,80 حزب سوسیال دمکرات 

82 حزب سوسیال دموکرات کردستان 

82 حزب کارگران و زحمتکشان کردستان 

82 ,80 حزب کارگران و مستضعفان کردستان 

241 ,85 ,82 ,80 حزب کمونیست 

241 ,82 ,80 حزب کمونیست کردستان 

83 حزب ملی کردستان 

83 حزب میهنی آشوری 

34 حامسه هندرین و زوزک 

189 ,181 ,167 ,112 ,111 ,110 حشد شعبی 

57 حردان 

40 ,34 حریر 

53 حزر 

196 ,148 ,41 ,40 ,39 حلبچه 

44 حلبچە 

109 ,77 ,39 حویجه 

خ
242 ,209 ,85 ,84 خلیل ابراهیم 

220 ,68 ,26 ,25 خاورمیانه 

197 ,158 ,47 خانقین 

110 خرماتو 

د
117 ,116 ,94 ,92 داگالس سلیامن 

23 ,22 دبلیو. ای. ویگرام 

66 درباز کورست 

85 ,84 دکرت فؤاد حسین 

271 دکرت محمد عمر مولود 

240 دلشاد شهاب 

62 دیوار برلین 
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111 ,110 داقوق 

93 ,92 دجله 

181 ,166 ,165 ,117 ,92 دهوک 

117 ,39 دوز 

167 ,111 دوزخورماتو 

40 دیانا 

ر
155 رائد فهمی 

53 رابرت استفن بیکروفت 

85 ,53 ,49 روژ نوری شاویس 

209 ,49 رومیو هکاری 

266 ريزان حمەرشيد كريم 

27 رشته كوه حمرین 

 ,89 ,88 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,75 ,70 ,69 ,67 ,54 ,51 رفراندم 

 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90

 ,125 ,124 ,123 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,110 ,109 ,108 ,107

 ,216 ,209 ,189 ,186 ,185 ,180 ,164 ,163 ,131 ,129 ,128 ,127

 ,254 ,250 ,249 ,247 ,246 ,242 ,241 ,240 ,233 ,232 ,231 ,217

271 ,269 ,268 ,266 ,265 ,263 ,262 ,260 ,259 ,255

85 ,27 ,25 ,24 ,23 روسیه 

25 روسیه تزاری 

27 ,24 رومانی 

23 ,22 راژان 

34 رانیه 

34 ,29 رواندز 

ز 
51 زاملای خلیلزاد 

241 زکری موسی وسو 
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228 ,28 ,21 زبان کردی 

34 زوزک 

197 ,57 ,47 ,39 زمار 

39 زاخو 

41 زیوه 

ژ
27 ژاپن 

س
28 رس پرسی کاکس 

24 رسگئی سازانوف 

23 رسگئی الوروف 

35 سعدون غیدان 

240 ,85 سعدی احمد پیره 

266 سليامن مصطفى حسن 

22 سلیامن نظیف پاشا 

266 سیاح عبدالله قاسم 

22 سید طه محمد صدیق نهری 

117 سید مختار 

29 سیسیل جی. ادموندز 

28 سینیور رودولو 

 ,142 ,140 ,139 ,137 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,60 سازمان ملل متحد 

 227 ,217 ,215 ,214 ,204 ,202 ,144 ,143

24 سایکس - پیکو 

213 ,209 ,80 رسیان 

194 ,192 ,107 ,88 ,72 ,59 ,50 ,18 سنی 
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34 سفین 

28 سوئد 

28 ,27 سوئیس 

141 سودان 

215 ,136 سنگاپور 

93 ,92 ,77 ,57 ,56 ,55 ,53 ,39 ,33 ,25 سوریه 

25 سان رمو 

111 سبع نیسان 

181 ,118 ,117 ,92 ,57 ,10 سحیال 

20 رسپل زهاب 

166 ,165 ,40 ,30 ,29 سلیامنیه 

24 سن پرتزبورگ 

27 ,26 ,25 سور  

ش
30 ,29 ,24 شیخ احمد بارزانی 

209 ,89 شیخ شامو 

24 ,23 ,22 ,21 شیخ عبدالسالم بارزانی دوم 

43 ,29 شیخ محمود حفید 

21 شیخ نورالدین محمد بریفکانی 

266 شیروان زرار نبی 

56 رشف الدین 

242 ,241 ,240 ,232 ,209 ,84 شورای عالی رفراندم 

265 ,263 ,250 ,247 شورای کمیساران 

26 شاهزاده فیصل 

26 رشیف مکه 

216 ,140 ,135 ,134 ,32 شوروی 

25 شام 

308 ,197 ,167 ,158 ,115 ,77 ,57 ,56 ,47 ,39 شنگال 

197 ,47 شیخان 
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ص
203 ,35 صدام حسین 

49 صالح الدین بهاءالدین 

20 ,15 صفوی 

215 ,139 صحرای غربی 

ط
209 طالب کاکەیی 

ع
34 عبدالرحمن عارف 

240 عبدالرحمن فارس 

167 ,118 ,117 ,113 ,106 ,105 ,104 ,96 ,71 ,65 ,59 ,51 عبادی 

35 عبدالرحمن محمد عارف 

35 عبدالرزاق نایف 

34 ,33 عبدالسالم عارف 

266 عبدالصمد  خرض  عبدالله 

34 عبدالعزیز العقیلی 

33 عبدالکریم قاسم 

241 عبدالله انور عبدالله 

69 علی باپیر 

72 ,53 عامر حکیم 

27 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,15 ,7 ,5 ,2 عثامنی 

110 عبادات 

ف
242 ,240 ,85 ,84 فؤاد حسین 

24 فرانسوا جورج پیکو 

115 ,92 فرانک بیکر 
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219 ,216 ,211 ,198 ,148 ,132 ,65 ,48 ,47 فدرالیسم 

129 ,92 ,27 ,25 ,24 فرانسه 

139 ,134 ,25 فلسطین 

ق
66 قباد طالبانی 

63 ,47 ,37 ,35 ,34 ,33,32 ,10 قیام ایلول )قیام سپتامرب( 

 ,63 ,61 ,58 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,32 ,30 ,18 ,17 قانون اساسی 

 ,113 ,112 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,100 ,90 ,78 ,75 ,72

 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,138 ,136 ,135 ,128 ,127 ,125 ,119

 ,172 ,171 ,170 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,159

 ,185 ,184 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173

 ,217 ,216 ,213 ,211 ,201 ,200 ,199 ,198 ,193 ,189 ,187 ,186

230 ,229 ,228 ,219 ,218

40 قادسیه 

26 قاهره 

40 قدس 

39 قراج 

39 قرەتپه 

40 قَرەداغ 

34, 41 قالدزه )قلعەدزه( 

 

39 قورەتو 

40 قوشتَپه 

ک
214 کاوە محمود 

49 کرخی ئالتی برماغ 

137 کریتسکو 

209 کریم سلیامن 

285



28 کلنل ای پاولی 

28 کنت پاول تلکی 

28 کنت هوراس دو پورتالس 

85 ,66 کورست رسول 

213 ,209 ,83 ,80 کلدان 

197 ,196 ,36 کردهای فیلی 

23 کلیسای کانرتبری 

26 کنفرانس قاهره 

65 کنفرانس مونیخ 

69 ,44 ,35 کودتا 

22 کوه شیرین 

139 کبک کانادا 

 ,29 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,10 ,7 ,5 ,2 کردستان 

 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30

 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,52 ,51 ,50 ,48 ,47

 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,76 ,75 ,74 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65

 ,102 ,101 ,100 ,96 ,95 ,94 ,93 ,91 ,90 ,89 ,88 ,86 ,85 ,84 ,83

 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103

 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115

 ,161 ,155 ,154 ,153 ,152 ,150 ,148 ,139 ,132 ,129 ,128 ,127

 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164

 ,189 ,187 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176

 ,218 ,217 ,216 ,214 ,212 ,211 ,210 ,209 ,200 ,198 ,197 ,196

 ,239 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,226 ,222 ,221 ,220

 ,260 ,255 ,254 ,253 ,252 ,250 ,249 ,247 ,246 ,242 ,241 ,240

271 ,269 ,268 ,265 ,263
139 کشمیر 

39 کاریزه 

 ,110 ,105 ,103 ,97 ,96 ,85 ,84 ,80 ,77 ,59 ,58 ,47 ,43 ,40 ,2 کرکوک 

242  ,162,163,164,167,181,197  ,158  ,117  ,116  ,114  ,112  ,111

39 کرمک 
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39 کفری 

44 کُورِه 

گ
111 گارد ریاست جمهوری 

25 گاردیان 

23 گرجستان 

148 ,44 ,40 گَرمیان 

39 گاُللِه 

ل
36 لیال قاسم 

82 ,80 لیست ارامنه در پارملان کردستان 

82 لیست ترکمن اربیل 

118 ,117 ,25 لبنان 

28 ,27 لوزان 

م
23 ,22 مارشمعون 

24 مارک سایکس 

166 ,165 ,164 ,54 ,53 مالکی 

111 ,51 ,50 ,42 مام جالل 

51 مایکل جوردن 

49 محمد حاجی محمود 

209 ,89 محمد سعدالدین 

22 محمد فاضل پاشا داغستانی 

89 محمد هاودیانی 

241 محمود محمد 

39 مدحت پاشا 

287



85 ,49 مرسور بارزانی 

47 ,36 ,35 ,33 ,30 ,29 ,22 مصطفی بارزانی 

66 مصطفی سید قادر 

27 مصطفی کامل 

241 ,85 مال بختیار 

92 مکرون )امانوئل( 

113 ملک عبدالله 

26 ملک فیصل 

209 مونا قهوەچی 

  ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,159 ,157 ,156 ,155 ,154 ,96 ,80 ,77 ,54 ماده 140 

230 ,189 ,167 ,166

82 مجلس خلق کلدانی رسیانی آشوری 

83 مجلس ملی کلدان 

27 معاهده صلح لوزان 

83 منرب دمکراتیک کلدان 

108 میثاق ملل متحد 

150 ,27 ,25 ,24 متفقین 

220 ,194 ,103 ,89 ,35 مسیحیان 

216 ,136 مالزی 

28 ,24 مجارستان 

117 محمودیه 

197 ,47 ,39 مخمور 

30 َمرگََور 

111 مریم بَگ 

27 ,26 مکه 

197 ,47 ,39 مندلی 

158 ,152 ,151 ,150 ,109 ,77 ,76 ,59 ,58 ,54 ,53 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,22 موصل 

288



ن
89 نجم الدین کریم 

111 ,85 نچیروان بارزانی 

155 نرمین عثامن 

266 نهرو سلیم حنا 

166 ,165 ,164 ,53 نوری مالکی 

49 نوشیروان مصطفی 

260 نچیروان احمد عبدالله 

228 ,213 ,196 ,194 ,121 ,100 ,62 ,61 ,47 ,44 ,41 ,40 ,15 نسل کشی 

92 ,10 نشست سحیال 

85 منایندگان اقلیتهای ترکمن 

85 منایندگان اقلیتهای مسیحی 

62 ,56 ,55 نیروهای ائتالف 

39 ناوَدشت 

167 ,110 ,85 ,77 ,39 نینوا 

و
89 وحیده یاقو هرمز 

209 ویان دخیل 

27 ,26 وینستون چرچیل 

110 وزارت پیشمرگه 

152 ,151 ,150 والیت موصل 

139 ویتنام 

198 ,192 ,116 واشنگنت 

25 ,24 وان 
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ه
166 ,165 ,157 ,74 هادی عامری 

155 هاشم الشبلی 

209 هاالن هرمز 

241 هندرین احمد 

250 ,247 هندرین محمد صالح 

240 ,89 ,85 هوشیار زیباری 

241 هیوا سید سلیم 

 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,75 ,74 ,68 ,50 ,48 ,29 ,10 همەپرسی 

 ,190 ,188 ,182 ,164 ,163 ,162 ,152 ,151 ,136 ,123 ,102 ,101 ,94 ,85 ,84

230  ,218  ,216  ,214  ,205

266 ,263 ,250 ,247 ,241 ,34 هندرین 

30 هندوستان 

ی

92 یان کوبیش 

241 یحیی ریشاوەیی 

216 ,140 ,135 ,134 یوگسالوی 
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نەخشەکان
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نقشەها





نقشه شامرە ١



ه عملیات آزادسازیشنق
منطقه ربیعه از دست 

تروریستهای داعش که در
30/9/2014مورخه 

هتوسط نیروهای پیشمرگ
.با موفقیت انجام شد

خط دفاعی نیروهای پیشمرگه

خط حمله

محل تروریستهای داعش

نقشه شامرە 2



ه عملیات آزادسازیشنق
منطقه ربیعه از دست 

تروریستهای داعش که در
30/9/2014مورخه 

هتوسط نیروهای پیشمرگ
.با موفقیت انجام شد

خط دفاعی نیروهای پیشمرگه

خط حمله

محل تروریستهای داعش



ه عملیات آزادسازیشنق
از دست تروریستهایزمار منطقه 

25/10/2014داعش که در مورخه 
گهپیشمرتوسط نیروهای 

.شدبا موفقیت انجام 

خط دفاعی نیروهای پیشمرگه

خط حمله

محل تروریستهای داعش



ه عملیات آزادسازیشنق
از دست تروریستهایزمار منطقه 

25/10/2014داعش که در مورخه 
گهپیشمرتوسط نیروهای 

.شدبا موفقیت انجام 

خط دفاعی نیروهای پیشمرگه

خط حمله

محل تروریستهای داعش

نقشه شامرە 3



ه عملیات پاکسازی راههای شنق
منتهی به کوه شنگال و آزادسازی
کوه شنگال از دست تروریستهای

مورخهداعش که در 
2014/12(/19الی 16)

گه طع نیروهای پیشمرپیروزی قابا 
.پایان رسیدبه

محل حضور نیروهای پیشمرگه در کوه شنگال
هێڵى بهرگریى پێشمهرگه

هێرشكردنرێڕەوى

داعشتیرۆرستانىشوێنى

٢٠
١٤

/١
٢/
سوریه١٦



ه عملیات پاکسازی راههای شنق
منتهی به کوه شنگال و آزادسازی
کوه شنگال از دست تروریستهای

مورخهداعش که در 
2014/12(/19الی 16)

گه طع نیروهای پیشمرپیروزی قابا 
.پایان رسیدبه

محل حضور نیروهای پیشمرگه در کوه شنگال
هێڵى بهرگریى پێشمهرگه

هێرشكردنرێڕەوى

داعشتیرۆرستانىشوێنى

٢٠
١٤

/١
٢/
سوریه١٦

نقشه شامرە 4





نقشه شامرە ٥





نقشه شامرە 6





نقشه شامرە ٧





نقشه شامرە ٨
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     در طول قرن گذشته، مردم کردستان برای آنکه بتوانند در کشور عراق 

در صـلح و رشاکـت و یکسانی زندگی کنند، هـر راهی را امتحان کردند.  

در مقابـل، دولـتهای عراق، اامی توانـایی و پتـانسـیل دستـگاههای 

حکومتی و رسمایگهای کشور را بگ سوی شوونیسم و فرقگگرایی سوق 

دادند و سیاست به حاشیه راندن و تعریب و نسل کشی و تحریم و انکار 

ملت کرد  را در پیش گرفتند. 

     به همین دلیل بود که مردم کردستان پس از ناامید شدن از اامی      به همین دلیل بود که مردم کردستان پس از ناامید شدن از اامی 

گزینه های پیشین، اقدام به برگزاری همگپرسی کردند. همگپرسی برای 

استقالل، عمق آمادگی و اینن مردم کردستان را برای دستیابی به یک 

راه حل متمدنانه و صلح آمیز برای مشکلی پیچیده با قدمت یک قرن 

نشان داد. اما پاسخ به ندای مرشوع و صلح طلبانه مردم کردستان 

همچنان منطق اسلحه و زور و ذهنیت شوونیستی بود. یگانه راه حل 

همچنین  و  بغداد  و  اقلیم  بین  اختالفات  زدودن  و  عراق  بحرانهای 

و  شوونیستی  ذهنیت  کنارگذاش   پیرشفت،  و  صلح  به  و دستیابی  شوونیستی  ذهنیت  کنارگذاش   پیرشفت،  و  صلح  به  دستیابی 

برقراری فرهنگ  پذیرش دیگری می باشد. 
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