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چکیـده
نگاهی به تاریخ کردستان نشان میدهد که سرزمین کردها در هر چهار پارچه کردستان (ایران ،عراق ،سوریه و
ترکیه) محل زندگی فرقههای مختلف دینی همچون اهل سنت ،شیعه ،یارسان ،یزیدی ،شبک ،بهایی و طریقتهای
قادریه و نقشبندیه و پیروان دیگر ادیان الهی همچون مسیحیت و یهودیت و همچنین پیروان آئیین زردتشیتی بیود
است .چنین تنوعی به لحاظ عقیدتی بخشی از تاریخ کردستان بخصوص باشور کردستان (کردسیتان عیراق) بیود
است .علیرغم این تنوع فرقهای در کردستان عراق و با وجود گفتمان حاکم بر این منطقه کیه عمیدتاگ گفتمیان اهیل
سنت بود درگیری و کشتار فرقهای روایت نشد و یا اگر بود  ،ناچیز بیود اسیت .امیا بیا رواس سیلفی گیری در
کردستان ،این همزیستی مسالمتآمیز فرقهای جای خود را به تفکر خشونتآمیز سلفی گیری داد .ریشیه پییدای
سلفی گری در کردستان عراق به نفوذ تفکر اخوانالمسلمین در عراق و کردستان ( )1940بر میگیردد .علییرغیم
اینکه اخوانالمسلمین خود را یک جنب اسالمی با خطمشی مسالمت جویانه به جهان اسالم معرفیی کیرد بایید
گفت که بیشتر رهبران گرو های جهادی از بطن اخوانالمسلمین برخاستهاند و مبانی عقیدتی آنها به جماعت اخوان
بر میگردد .به عنوان نمونه ،متفکران اندیشههای رادیکالیسم اسالمی همچون سیدقطب مصری و ابوالعالء مودودی
پاکستانی در افکار و آراء خود امت اسالمی را به جهاد در را خدا به منظیور احییای خالفیت اسیالمی تشیوی و
دعوت نمودند .گرو های جهادی که در بخ های مختلف جغرافیای سیاسی جهان اسالم از جنیو شیرق آسییا
(فیلیپین) گرفته تا غر قار آفریقا (نیجریه) پراکند اند .یکی از کانونهای فعالیت آنها اقلیم کردسیتان عیراق بیود
است .پیدای

تفکر اخوانالمسلمین در کردستان عراق از یک سو به دلیل وجود موزائیکی از اقلیتهیای قیومی و

مذهبی همچون کرد ،ترکمن ،آشوری ،عر  ،کلدانی ،سنی شیعه ،یارسان ،قزلباش و شبک و از سوی دیگر فقیدان
یک مکانیسم حزبی از جانب احزا ناسیونال و سکوالر در این اقلیم منجر به شکلگییری گیرو هیای جهیادی و
تندرویی همچون جنداالسالم ،انصاراالسالم و جماعت انصارالسنه شد که با شعار بازگشت به سنت سلف صالح و
مبارز با بدعت تحت لوای احیای خالفت اسالمی در قالب جهاد در را خدا به جنگ با احیزا کیردی و ایجیاد
ناامنی در کردستان گام برداشت .این گرو های رادیکال اسالمی اگرچه توانسیتند انیدز زمیانی او یاع سیاسیی و
اجتماعی کردستان عراق را متأثر سازند ،ولی در نهایت کردستان از لوث وجود فیزیکی آنها پاز شد.
▪ واژگان کلیدی:
گرو های جهادی ،اخوانالمسلمین ،اقلیم کردستان ،جنب

اسالمی ،جنداالسالم ،انصارالسنه

مقدمه
آشنایی کردها با اسالم به دوره قبل از فتوحاا و زماان ایاامبر ( ) برمایگاردد .در
دوره فتوحا همچنان که محقق شهیر عراقی نیز در کتاب معروف خود به ناام "کردساتان
در برابر فتوحا اسالمی" به آن ارداخته مناطق کردنشین به ساهوتت در اختیاار مسانمین
قرار گرفته است .از نشانههای مسنمان شدن کردها ایوستن آنها به خوارج بود .کردها بعاد
از اسالم آوردن توانستند به رشد و شکوفایی قابل مالحظهای دست ایدا کنند .آنان در ساایه
اسالم قضا  ،حکّام ،فقها ،محدثین ،مورخین و مفسرانی را تربیت کرده و به جامعاه انساانی
خدما بس شایانی نمودند که قبل از اسالم کردها هیچگاه به چنین مقامهایی دسات ایادا
نکرده بودند .کردها با عمومی شدن عنم و دانش بعد از سقوط ساسانیان و نظام طبقاتی آنان
که سواد را به طبقهای از جامعه منحصر کرده بودند توانستند باا نشاان دادن خاود در تماام
زمینهها نام کرد را در سایه اسالم جاودان گردانند .با رواج دو طریقه قادریاه و نقشابندیه در
جهان اسالم ،کردستان بخصو

بخش شماتی عراق به کانون فعاتیت های اجتمااعی و بعادا

سیاسی این طریقتها تبدیل شد .یکی از این طریقتها نقشبندیه است کاه ایشاینه آن باه
خواجه بهاءاتدین محمد نقشبند بخارائی (791-718ه.ق) در بخارا و حواتی آن بر مایگاردد
که بعدها این طریقت توسط یکی از مریدان کردتبار ایشان باه ناام مواناا خاتاد نقشابندی
شهرزوری در اواسط قرن  11هجری -قمری در ایران (کردستان و کرمانشاهان) رواج یافت و
سپس از طریق جانشینان موانا خاتد به عراق ،ترکیاه و ساوریه گساتر

یافات و دیگاری

طریقه قادریه است که ایرو شیخ عبداتقادر گیالنی ،صاوفی مشاهور اهال سانت و جماعات
است که ابتدا در قرن 11ه.ق در عراق رایج شد و بعدها توسط شخصی به نام شیخ اسماعیل
وتیانی (1158ه.ق) در کرمانشاه و به ویژه کردستان رایج و ایروان زیادی ایدا کارد .ایشاینه
دو طریقه فوق در کردستان عراق نشان میدهد که برخالف فعاتیت اصانی و اوتیاه آنهاا کاه
همانا اجتماعی و خدما رسانی بوده ،وارد فعاتیتهای سیاسی نیز شدهاند باه گوناهای کاه
شیخ محمود برزنجی از نوادگان موانا خاتد شهرزوری و معروف و مشهور به «شایخ محماود
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نمر» و یا «محمود منک» از جمنه این افراد بود که قرار بود از سوی انگنیسایهاا حاکمیات
منطقه موصل و اطراف آن به وی واگذار شود .اما با خنف وعده انگنیسیها و خیانتی کاه باه
کردها کردند باعث شد شیخ محمود عنیه آنها وارد جنگ شود و این مبارزه تا روز مرگش به
سال  1956میالدی در بیمارستان صاتحیه بغداد ادامه داشت .با مرگ شیخ محمود ،بارزانیها
بخصو

(شیخ احمد و مال مصطفی) اسران شیخ محمد بارزانی و از نوادگان شیخ تاجاتدین

و مرید موانا خاتد شهرزوری راه او را ادامه دادند به گونهای کاه حاصال و نتیجاه مباارزا
چند دهه آنها ،تشکیل اقنیم کردستان عراق است .در این منطقاه خاودگردان باه اسات نای
بارزانی ها که ایرو طریقت نقشبندیه هستند و همین مسالنه آنهاا را باه دیگار ایاروان ایان
طریقت در کشور ترکیه ،از جمنه حزب عداتت و توسعه وصال مایکناد ،در بخاش جناوبی
اقنیم کردستان نیز ایروان طریقت قادریه از جمنه قادریه طاتبانی حضور اررنگای در فضاای
سیاسی و جغرافیایی کردستان عراق دارند به گونهای که سید جالل طاتبانی رهبار اتحادیاه
میهنی کردستان و رئیس جمهور سابق عراق از ایروان طریقت قادریه و ادر وی نیاز رئایس
تکیه طاتبانی در کوی سنجق عراق بود .با وجود اینکه احساسا اسالمگرایاناه در هار چهاار
اارچه کردستان (ایران ،ترکیه ،سوریه و عراق) و باه طاور خاا

اقنایم کردساتان ایشاینه

درازی دارد ،اما شکلگیری این احساسا به صور سازمان یافته تا دهه  70مایالدی باروز
نکرد و گزار

چندانی هم در ارتباط با وجود سازمانهای اسالمی کردی در این منطقاه باه

چشم نمیخورد .سابقه شکلگیری ساازمان هاای اساالمی باه شاکل گساترده آن در اقنایم
کردستان به اواسط دهه  70میالدی بر میگردد یعنی دورهای که مصادف با ایروزی انقاالب
اسالمی در ایران ( )1979بود .عنت اصنی این مسلنه وجاود گاروههاای قاومی منایگارا در
مناطق کردنشین ایران ،ترکیه ،عراق و سوریه بود .گروههای قومی کرد از یک سو با تأکید بر
گفتمااان قااومگرایانااه و از سااوی دیگاار بااا بهاارهگیااری از ایاادئوتوای مارکسیسااتی مااان از
شکلگیری سازمانهای اسالمی و نمودهای آن شدند .از آنجا که مارکسیسم یک ایادئوتوای
اقتدارگرا و در تضاد با تیبرال دمکراسی بود ،گروههای کردی وابسته به آن به هایچ وجاه باه
سااایر گااروههااای سیاساای از جمنااه گااروههااای اسااالمی اجااازه فعاتیاات نماایدادنااد
(احمدی .)307:1390،به مرور زمان و همزمان با شکلگیری اقنیم کردستان که ایشاینه آن
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به اوایل دهه  90میالدی و ایجاد منطقه ارواز ممنوع در شمال عراق برمیگردد ،گاروههاای
اسالمگرای کردی با بهرهگیری از تعادد قاومی و ماذهبی در کردساتان و فقادان مکانیسام
حزبی مناسب از جاناب احازاب منایگارای کارد توانساتند در عرصاه سیاسای و اجتمااعی
کردستان عراق ایفای نقش کنند و نه تنها احزاب کردی همچون حزب دمکرا کردساتان و
اتحادیه میهنی کردستان را به چااتش کشایدند ،بنکاه حتای باعاث ایجااد نااامنی ،رعاب و
وحشت در کردستان شدند.
گروههای جهادی کردستان عراق همانند سایر جنبشهای اسالمی دارای گارایشهاای
گوناگونی هستند به گونهای که آنها را میتوان به گروههای میانهرو و افراطی تفکیاک کارد.
گروههای اسالمگرای کارد کاه از اوایال دهاه  80مایالدی در صاحنه سیاسای و اجتمااعی
کردستان عراق فعال شدند به خاطر تفاو در آراء به شاخههای گوناگونی تقسیم شدند کاه
در این ارتباط میتوان به گروههای اسالمگرایی همچون جنابش اساالمی کردساتان ،تشاکر
اسالم ،جمعیت جهادی اساالم ،جندااساالم ،انصارااساالم ،جماعات انصاراتسانه ،جماعات
اسالمی ،اتحاد اسالمی و ...اشاره کرد .این اژوهش در صدد جوابگویی باه عنال شاکلگیاری
گروههای اسالمی جهادگرا در اقنیم کردستان است.
 -1اخوانالمسلمین و پیشینه آن در کردستان عراق
اخواناتمسنمین در سال  1928میالدی توسط حسن اتبناء در شهر اسماعینیه مصر در
شمال آفریقا بنیان گذاشته شد .این جنبش در سال 1929میالدی حضور خود را در عرصاه
سیاسی و اجتماعی مصر با شعار «ااسالم هو اتحل» یعنی« :اسالم راهکاار مناساب زنادگی
است» اعالم و هدف خود را این چنین ترسیم نمود« :اهلل غایتناا ،واترساول قادوتنا ،واتقارآن
دستورنا ،واتجهاد سبیننا ،واتمو فی سابیل اهلل اسامی امانیناا» یعنای «خداوناد مقصاود و
هدف نهایی ماست ،ایامبر ایشوای راستین ،قرآن برنامه زندگی و جهاد راه ماست و وااترین
آرزویمااان مااردن در راه خداساات ».حساان اتبناااء کااه ایاان شااعار و نقشااه راه را باارای
اخواناتمسنمین تعریف کرده بود در تبیین و معرفی گروه خود ،عالوه بر اینکاه جمااعتش را
گروهی دینی سنفی معرفی نمود ،مجموعهای سیاسی هم اعالم نمود و از اینجاست که مجوز
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ورود به عرصه سیاسی را صادر کارد و باه سارعت هام توانسات نقاش سیاسای خاود را در
موض گیری در قبال تحوا جهان اسالم و جهان عرب ایفا نماید (محماودی.)181:1394 ،
از دیدگاه حسن اتبناء اسالم تنها انجاام اعماال انجگاناه نیسات و در برگیرناده تماام اماور
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مسنمانان میباشد .تذا ضمن یکی انگاشاتن دیان و سیاسات،
مسنمانان را به ایجاد دوتت اسالمی و نهایتا احیای خالفت اساالمی در قنمارو جهاان اساالم
ترغیب نمود .چنین استراتژی سرآغاز گستر
دیگر مماتک اسالمی بود .با گستر

تفکر اخواناتمسنمین در جامعه مصر و نهایتا

تفکر اخواناتمسنمین در جهاان اساالم ،عاراق یکای از

کشورهایی بود که در دهه  40میالدی ااذیرای آراء و افکاار رهباران اخاوان شاد .در ساال
 1940میالدی مبنغان مصری همچون حسن کمالاتدین ،محمد عبداتحمید احماد و احماد
کمال منوفی به منظور تبنیغ ،گستر

نفوذ و جذب اعضاء جدید وارد عراق شدند .آنها ابتادا

در بصره و سپس در بغداد و موصل مستقر و به فعاتیت و تبنیغ ارداختند.
با وجود اینکه شهر موصل به خاطر نزدیکی به اقنیم کردستان ،دروازه ورود تفکر اخوان
به مناطق کردنشین محسوب میشود ،اماا ایشاینه ماذهبی شاهرهای کردساتان از جمناه
حنبچه و اربیل ،دانشجویان کرد مشغول به تحصیل در بغداد و بیعت کاروانهای کرد موصل
از جمنه چهرههای شاخص این کاروان همچاون هاشام سانطانی و ماال عبداتحمیاد محماد
اربینی با حسن اتبناء در جریان سفر حج سال  1946میالدی نیز در گستر

تفکار اخاوانی

در مناطق کردنشین دخیل بودند .در این میان ،تشکیل مجم آداب اسالمی در سال 1946
میالدی به ریاست شیخ امجد زهاوی و صواف در گستر

افکاار اخاوان و ایجااد تشاکیال

اخوان در کردستان نقش مهمی به عهده داشت .به طور خالصه تشکیل حزب اسالمی عاراق
با مشارکت طرفداران تفکر اخوان در کردستان از جمنه مال صاتح عباداتکریم ،شایخ ع ماان
عبداتعزیز ،مال عمر عبداتعزیز ،ایجاد نخستین تشکیال منسجم اخوان در شاهر حنبچاه باه
رهبری صدیق عبداتعزیز ،جالل ماال صااتح و عمار ریشااوی در ساالهاای 1979 - 1983
میالدی را میتوان سرآغازی برای ظهور اساالم در قاتاب تشاکیالتی منساجم در کردساتان
قنمداد نمود .تبدیل شهر حنبچه به یکی از کانونهای مهم و نقشآفرین تفکر اخوان ،تاداوم
جنبش اسالمی در کردستان ،ایجاد احزاب متعدد اسالمی -جهادی در کردستان عاراق و باه
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طور اجماتی ااگرفتن بنیان اسالم سیاسی از مهمتارین ایامادهای حضاور مبنغاان اخاوان و
دیدار صواف با جنبشهای آینده کردستان بودند( .محمودی)183:1394،
با وجود زحما بسیاری که مبنغان اخواناتمسنمین در زمینه گستر

تفکرا اخوانی

در کردستان عراق متحمل شدند ،سرانجام زحما آنها در دهه  80میالدی به بار نشست به
گونه ای که در این دهه شاهد گستر

اندیشه اخوانی و ایجاد تشکیال نسبتا منظم اخوانی

با رهبران کردتبار در کردستان عراق هستیم .نمونه بارز آن ایجاد نخستین تشکیال مانظم
اخواناتمسنمین در سال  1987میالدی در شهر حنبچه به رهباری صادیق عباداتعزیز باود.
اتبته ایجاد چنین تشاکیالتی توساط صادیق عباداتعزیز همزماان شاده باود باا اقاداما و
فعاتیتهای صالحاتدین محمد بهاءاتدین از شخصیتهای مطرح اخواناتمسانمین در فضاای
سیاسی و اجتماعی آینده کردستان عراق که در دهه  80مایالدی متحمال زحماا زیاادی
برای ایجاد یک حزب کردی وابساته باه اخاواناتمسانمین در کردساتان عاراق و نیروهاای
مذهبی آواره کرد عراقی در ایران شد .حاصل زحما و تال های صاالحاتادین بهاءاتادین و
دیگر همفکران اخوانی از جمنه حسن شمیرانی و ریشاوی ایجااد حزبای مارتبط باا اخاوان-
اتمسنمین به نام «جمعیت انصارااسالم» بود .دو مسلنه استقالل از اخواناتمسنمین مصار و
جهاد با صدام حسین و حزب بعث که از هماان ابتادا توساط برخای از اعضاای حازب تاازه
تأسیس مورد تأکید قرار گرفته باود ،زمیناه فروااشای آن را فاراهم نماود چارا کاه مسالنه
استقالل از اخوان و امتناع جمهوری اسالمی ایران از همکاری با این گروه در جهت مبارزه با
حزب بعث باعث ایجاد دو دستگی در میان کاادر رهباری ایان حازب شاده باود و عمار آن
یکسال بیشتر طول نکشید( .سیوینی)45:2009 ،
به طور کنی در دهه  80میالدی و در فضای سیاسی کردستان عراق سه تشکل اخوانی
فعال بودند :یکی تشکیال منظم صدیق عباداتعزیز از افاراد باا ساابقه اخاوان کاه در شاهر
حنبچه تأسیس شد .دوم افراد وابسته به صالحاتدین محماد بهاءاتادین کاه بیشاتر نگااهش
متمایل به خارج از عراق و کردستان و کسب مشروعیت از سوی اخاواناتمسانمین فعاال در
کشورهای حوزه خنیج فارس بود .سوم گروه وابسته به شیخ ع ماان عباداتعزیز باود کاه باه
صور مستقل عمل کرد و متکی به شخصیت معنوی و قابال اعتمااد

در میاان نیروهاای

 / 88فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،1396شماره 2

مذهبی کردستان عراق بود .در واق  ،همین سه جریان بودناد کاه بعادها در شاکلگیاری و
آرایش نیروهای اسالمی در کردستان عراق مؤثر افتاد( .محمودی)184:1394،
 -2جنبش اسالمی کردستان عراق
جنبش اس المی کردستان عراق به نوعی اوتین و بزرگترین گروه اسالمگرای کرد عراقی
است .این جنبش در اواسط دهه  80میالدی توسط شیخ ع مان عبداتعزیز و چناد روحاانی
دیگر کرد از جمنه مالعنی باایر امیر فعنی جماعت اسالمی کردستان (کومل ئیساالمی) کاه
اک را از اعضاء گروه غیر سیاسی «اتحادیه عنماء اسالم» بودند ،در خاارج از کردساتان عاراق
(شهر سنندج) تأسیس شد .شایخ ع ماان عباداتعزیز کاه مفتای گاروه و منطقاه حنبچاه و
هورامان بود تا زمان مرگش در سال  1991مایالدی رهباری جنابش را باه عهاده داشات.
اگرچه رایم بعث عراق در آغاز از ایدایش این گروه خشنود بود و از آن حمایت مینمود ،اماا
جنبش اسالمی بزودی دشمن حزب بعث شد و با ایدئوتوای اان عربیسام آن باه شاد باه
مخاتفاات برخاساات .گفتااه ماایشااود رهبااران و هااواداران ایاان گااروه در آغاااز متااأثر از
اخوان اتمسنمین عراق و مصر بودهاند .آغاز مبارزا مجاهدان افغان عنیاه اشاغال کشورشاان
توسط شوروی و مهاجر عربهای اسالم گرا به رهبری عبداهلل عظام فنساطینی تباار بارای
جهاد با اشغاتگران ،اسالمگرایان کرد عراقی را متأثر و اای آنان را به خاک افغانستان کشااند.
اس از اایان جنگ افغانستان ،اکراد مسانمان باه کردساتان بازگشاته و دوبااره باه جنابش
اسالمی کردستان ایوستند.
اواسط سال  1987میالدی بود که جنبش اسالمی کردستان به طاور رسامی و باا اعاالم
جهاد به فعاتیت مسنحانه عنیه رایم بعث روی آورد .با آغاز عمنیا واتفجر  10در جنگ ایران و
عراق و ایشروی نیروهای ایرانای در کردساتان عاراق ،جنابش اساالمی کردساتان از حمایات
جمهوری اسالمی ایران برخوردار شد و توانست در اوایل سال  1988میالدی باعث ریشاهکنای
نیروهای عراقی در منطقه شود؛ مسأتهای که حمنه شیمیایی صدام حسین به حنبچاه در ساال
 1988میالدی را به دنبال داشت .اگرچه توان رزمی جنبش در ایان حمناه از باین رفات ،اماا
تحوا بعدی خاورمیانه از حمنه عراق به کویت در او  1990و ایجاد منطقاه امان از ساوی
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نیروهای آمریکایی در شامال عاراق (کردساتان) باعاث زناده شادن دوبااره جنابش اساالمی
کردستان و دیگر احزاب کرد عراقی شد .جنبش اسالمی کردستان عراق همانند حزب دمکرا
کردستان و اتحادیه میهنی به اعمال اقتدار در منطقه تحت نفوذ خود اقدام کرد و تاال

بارای

اجرای شریعت اسالمی و ارائه خدما به هواداران خود از جمنه اقداما این گروه بود .فعاتیات
جنبش اسالمی برای گستر

نفوذ خود باعث به خطر افتادن اقتدار اتحادیه میهنی و درگیری

میان آنها شد که نهایتا با میانجیگری جمهوری اسالمی موافقتنامه صنحی میان آنهاا در ساال
 1997میالدی در تهران به امضاء رسید (احمدی.)309:1391 ،
اس از جدایی دو جناح حماس و توحید از جنبش اسالمی کردساتان در اواساط دهاه
 ،1990جنبش اسالمی کردستان ضمن تقویت خود ،با یک گروه اسالمی دیگار موساوم باه
جنبش نهضت به رهبری صادق عبداتعزیز بارادر ع ماان عباداتعزیز رهبار جنابش اساالمی
ائتالف کرد و نام خود را به جنبش وحد اسالمی در کردستان عراق تغییر داد .این ائاتالف
نیز در سال  2001میالدی با جدایی عنی بااایر و هاواداران خاود از هام ااشاید و جنابش
اسالمی دوباره از وحد اساالمی باه هماان ناام اوتیاه خاود تغییار ایادا کارد( .احمادی،
 .)311:1390بعد از مارگ ماال ع ماان عباداتعزیز در ساال  1999مایالدی بارادر

عنای

عبداتعزیز رهبری جنبش را به عهده گرفت و به دوستی و همکاری خود باا اتحادیاه میهنای
کردستان ادامه داد که حاصل آن واگذاری است وزار اوقاف و دادگستری حکومات محنای
به جنبش اسالمی کردستان بود.
 -3پیدایش گروههای رادیکال (جهادی) در کردستان عراق
اسالم گرایی در کردستان عراق همانند دیگر نقاط جهان اسالم از جمنه خاورمیانه دچار
انشعاب شد .در واق وجود تفرقه و جدایی در داخل جنبش اسالمی ،اگرچه میتواناد ناشای
از سیاستهای درون جنبش باشد ،اما اساسا نمایانگر دگرگونی در میان جنبشهای اساالمی
خشونت گرا در جهان اسالم از جمنه خاورمیانه است .جنبش اسالمی کردستان کاه در ساال
 1987میالدی در شهر سنندج مرکز استان کردستان ایران شکل گرفت ،در واق  ،نخساتین
گروه جهادی فراگیر در کردستان عراق بود که ضمن اعالم جهاد عنیه حزب بعاث ،باا ایجااد
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چهار گردان جهادی به جنگ با آنها شتافت .این حزب فراگیر اسالمی با وجود اصراری کاه بار
رویکرد جهادی داشت ،به خاطر ساز

و همسوئی با دیگر احزاب کردستان همچاون اتحادیاه

میهنی و حزب دمکرا کردستان و مشارکت در امور سیاسی دچار انشعاب شد ،به گونهای کاه
خروجی آن ،ظهور چند گروه جهادی -سنفی از درون جنبش اسالمی کردستان بود:
 -3-1سپاه اسالم
سپاه اسالم به رهبری عباس شبک نخستین گروه رادیکال در کردستان عراق باود کاه
در سال  1981میالدی به منظور مقابنه با حزب بعث و انجام عمنیا جهادی تأسایس شاد.
این گروه جهادی تنها یک سال دوام آورد و به وسینه اتحادیه میهنی کردستان از هم ااشید.
 -3-2جمعیت جهادی اسالم
این گروه جهادی در سال  1982به وسینه مال ایرداوود خوشناو شکل گرفات و دسات
به انجام یک رشته اقداما جهادی اراکنده زد.اس از ایجاد مناطق اارواز ممناوع در شامال
عراق در اوایل دهه  1990و نهایتا شکلگیری حکومت اقنیم کردستان در سال  ،1992رهبر
و اعضاء این گروه جهادی به جنبش اسالمی کردستان منحق شدند.
 -4گروههای اسالمی -تکفیری در کردستان عراق
موقعیت جغرافیایی کردستان عراق ،نحوه اداره این منطقه باه صاور ساکوار ،رابطاه
انهانی رهبران مذهبی کردستان با سران جهادی افغان و عرب ،نهادینه شدن مفهوم جهاد و
احیای خالفت اسالمی ،فعاتیت وابستگان به تفکر اخاواناتمسانمین و از هماه اینهاا مهمتار
اصطکاک بین احزاب سیاسی اقنیم کردستان همچون حازب دمکارا کردساتان و اتحادیاه
میهنی کردستان ،حمنه آمریکا باه عاراق در ساال  2003و فقادان یاک حکومات مرکازی
منسجم و قوی در بغداد باعث شد تا عراق و بخصو

کردساتان باه مکاان مناسابی جهات

انجام فعاتیتهای جهادی توسط گروههای تندرو تبدیل شود .جنبش اسالمی کردساتان کاه
در سال  1987در کردستان ایران شکل گرفته بود و مبارزه با حزب بعث عراق را در کارناماه
سیاسی خود داشت ،به خاطر مدارا با احزاب غیر مذهبی کردستان از جمنه اتحادیاه میهنای
کردستان ،عدم اصرار بر اجرای شریعت اسالمی در منطقه تحت کنترل جاالل طاتباانی و از
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همه اینها مهمتر مشارکت در امور سیاسی اقنیم کردستان مورد مواخذه اعضای تنادرو خاود از
جمنه «مال کریکار» و «آکو هاوتیری» قارار گرفات و آنهاا را واداشات تاا از جنابش اساالمی
کردستان جدا شده و خود شخصا به همراه دیگر هواداران خود اقادام باه تأسایس گاروههاای
جهادی -تکفیری در مناطق تحت اداره بارزانی و طاتبانی بکنند .گروههای جهادی منفک شاده
از جنبش اسالمی کردستان در بیانیه آغازین خود از یک جهات بار اجارای شاریعت اساالم و
احیای خالفت اساالمی تأکیاد کردناد و از جهتای دیگار عنیاه احازاب ساکوار کردساتانی و
طرفداران آنها حکم جهاد صادر کردند .گروه توحید ،حماس ،جندااسالم و جماعت انصاراتسنه
از جمنه گروههای جهادی بودند که در فضای سیاسی کردستان عراق نقش ایفا کردند.
 -4-1گروه جهادی حماس
ساز

میان جنبش اساالمی کردساتان و احازاب ساکوار کارد و خاودداری رهباران

جنبش اسالمی از جهاد با آنان ،زمیناه را بارای ظهاور نخساتین گاروه جهاادی در فضاای
سیاسی کردستان فراهم کرد .این گروه جهادی توسط شخصی به نام عمر بازیانی به منظاور
جهاد عنیه احزاب کرد و در نهایت ایجاد امار اسالمی شکل گرفات .ایان گاروه کاه مرکاز
اعمال حاکمیت آنها شهر خرمال از تواب حنبچه بود ،مرتکب اقاداما ساتیزهجویاناه عنیاه
احزاب کردی شدند .نهایتا حماس به خاطر حاواد  11ساپتامبر  2001باا گاروه جهاادی
توحید ائتالف کرد و جبهه اسالمی توحید را تأسیس کردند.
 -4-2گروه جهادی توحید
توحید یک گروه جهادی بود که هسته اصنی شکلگیری آن در منطقاه تحات کنتارل
بارزانی یعنی شهر اربیل قرار داشت .هسته اصنی این گروه جهادی در یکی از مسااجد شاهر
اربیل توسط شخصی بنام مالعنی اتغنی بزازی شکل گرفته بود .این گروه به رهباری اباوبکر
شافعی در منطقه شکلگیری خود و تحت کنترل حازب دمکارا باارزانی مرتکاب جنایاا
هوتناکی شده و با اقداما افراطی خود شهر اربیل اایتخت فعنی حکومت اقنیم کردساتان را
ناامن کرده بود .این گروه جهادی که ااس از ائاتالف باا واحاد دو ساوران ،تروریساتهاای
جهادی خطرناکی چون آکو هوتیری و آسو هوتیری را در بدنه جهادی خود داشت؛ باا تارور
فرانسوا حریری از اعضاء مسیحی حزب دمکرا کردستان و استاندار اربیال در ساال ،2001
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حزب دمکرا کردستان عراق را ناراحت کرد و منجر به درگیری میان حزب دمکرا و ایان
گروه جهادی شد.
 -4-3جنداالسالم
جندااسالم حاصل ائتالف میان گروههای جهادی حماس ،توحیاد و واحاد دو ساوران
اس از حادثه  11سپتامبر  2001بود .رهبری ائتالف جدید به عهده شخصی به ناام عباداهلل
شافعی بود که عنیه گروه های سکوار چپ در منطقه اعالم جهااد کارد .جندااساالم کاه از
همان ابتدا درگیر جنگ مسنحانه با اتحادیه میهنی کردستان شده بود اس از چند ماه دچار
شکست اساسی شد و عقبنشینی کرد و همین عقابنشاینی باعاث اخاتالف در درون ایان
گروه جهادی شد .در چنین شرایطی یکی از اعضای برجسته رادیکال جندااساالم باه اسام
نجماتدین فرج احمد معروف و مشهور به ماال کرکاار (کاارکر) کاه باا گاروههاای عارب در
افغانستان همکاری داشت و در اوایل دهه  90میالدی به جنبش اسالمی کردساتان ایوساته
بود ،ضمن تغییر نام «جندااسالم» به «انصارااسالم» رهبری آن را بر عهده گرفت.
 -4-4انصاراالسالم
مهمترین گروه انشعابی از جنبش اسالمی کردستان عراق کاه بعادها شاهر فراوانای
بدست آورد «انصارااسالم» بود .انشعاب انصارااسالم و دیگر گاروه هاا نتیجاه توافاق میاان
جنبش اسالمی و اتحادیه میهنی کردستان با میانجیگری جمهاوری اساالمی ایاران در مای
 1997در تهران بود .اذیر

جنبش اسالمی کردستان از عدم اجارای شاریعت اساالمی در

منطقه تحت کنترل خاود ،کاه بخشای از قنمارو طاتباانی در درون حکومات محنای اقنایم
کردستان بود ،باعث ناراحتی اعضای تندرو جنبش اسالمی شد .این اعضااء کاه تحات تاأثیر
ایدئوتوای افراطی سنفی و به نوعی وهابی قرار داشتند ،کسانی بودند که در سالهاای جهااد
در افغانستان در قاتب گروههای رادیکال اسالمی عرب یا همان عاربهاای افغاان باه هماراه
گروه های جهادی افغانستان عنیه اشغال شوروی جنگیده بودند و در اایان دهه  80مایالدی
به کردستان عراق برگشته و به جنبش اسالمی کردستان ایوساته بودناد .انصارااساالم کاه
رهبری آن را «مال کریکار» برعهده داشات ،اایش از جادایی از جنابش اساالمی کردساتان
معتقد بود که هدف اسالمگرایان کرد باید سرنگونی رایم بعث و برقاراری حکومات اساالمی
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باشد .انصارااسالم با رهبری مال کریکار که خواستار اجرای شریعت اسالمی و مبارزه با احازاب
کرد و دوتت عراق بود ،دور تازهای از مبارزا مسنحانه عنیه گروههاای ساکوار کاردی را آغااز
کرد .مناب محنی بر آن بودند که کریکار و انصارااسالم در ای تبدیل حکومت محنی کردستان
عراق به یک حکومت تازه به شیوه حکومت طاتبان بوده است (احمدی .)315:1390 ،در نتیجه
جنگ میان انصارااسالم و اتحادیه میهنی کردستان ،صدها نفر از جمناه دههاا عضاو اتحادیاه
میهنی کشته شدند .اگرچه اتحادیه میهنی توانسته باود اساالمگرایاان افراطای کارد باه ویاژه
انصارااسالم را مهار کند ،اما نتوانست آنها را به طور کامل منهدم نماید .دستگیری مال کریکاار
رهبر انصارااسالم در سال  2002در کشور هنند باعث تضعیف انصارااسالم شد ،اما جانشین او
ابوعبداهلل شافعی توانست ضمن حفظ انسجام گروه ،به فعاتیتهاای آن تاداوم بخشاد .ااس از
حمنه آمریکا به عراق در سال  2003و خال قدر در ایان کشاور ،انصارااساالم عنیاه احازاب
سکوار کرد و حامیان آمریکایی آنها دسات باه اقاداما مسانحانه زد.نگرانای آمریکاائیهاا از
گستر

رادیکاتیسم اسالمی شبیه آنچه که در افغانستان بود ،آنها را ترغیاب باه همکااری باا

اتحادیه میهنی عنیه انصارااسالم کرد (احمدی.)316:1391 ،
 -4-5جماعت انصارالسنه
اس از دستگیری مال کریکار در هنند و حمال مشترک اتحادیه میهنی کردستان و ایااا
متحده آمریکا عنیه انصارااسالم ،کادر جدید رهبری نام انصارااسالم را به «جماعاه انصاراتسانه»
تغییر داد .انصاراتسنه به همراه دیگر گروههای رادیکال اسالمی عراق همچاون جماعات توحیاد و
جهاد به رهبری ابو مصعب زرقاوی از سال  2003میالدی به این سو ،دست باه مباارزه مسانحانه
عنیه آمریکائیها و متحدان آنها در عراق زد.انصاراتسنه در عمنیاا بمابگاذاری در ساال 2004
عنیه حزب دمکرا و اتحادیه میهنی کردساتان در اربیال اایتخات اقنایم کردساتان 109نفار را
کشت .در سال  2007رهبران انصاراتسنه تصمیم گرفتند این ناام را کناار گذاشاته و دوبااره ناام
انصارااسالم را برای خود برگزینند .شافعی رهبر گروه این تغییر ناام و برگشات باه ناام قبنای را
متوجه مسلوتیت آنها میکند که همانا دفاع از اصول بنیادین اساالم و وحاد مسانمانان اسات.
دستگیری ابوعبداهلل شافعی رهبر انصارااسالم در سال  2010در شاهر بغاداد از ساوی نیروهاای
آمریکایی ضربه سختی را به این گروه وارد نمود (1حمدی.)316:1391 ،
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-5گروههای اسالمی میانهرو در کردستان عراق
بر خالف دیگر گروههای رادیکال اسالمی در کردستان ،کاه باه منظاور اجارای کامال
شریعت اسالمی و ایجاد نظام اسالمی دست باه اقاداما خشاونتآمیاز در کردساتان زده و
موجی از خشونت و آدم کشی را به راه انداختند ،گاروههاای اساالمی میاناهرویای در اقنایم
کردستان وجود دارند که از افراطیگری و خشونت دوری کردهاناد .ایان گاروههاا عنایرغام
اینکه طرفدار اجرای شریعت اسالمی و برقراری حکومت اسالمی هساتند باا درک موقعیات
جغرافیایی کردستان ،اوضاع سیاسی و اجتماعی این منطقه و تحوا منطقهای و جهاانی ،از
افراطیگری دوری کرده و حضور در فضای سیاسی و اجتماعی کردستان و تعامل باا احازاب
سکوار کردی را در دستور کار خود قرار دادهاند چرا که اوضاع محنی ،منطقهای و جهانی به
شد ضد افراطی گاری آن هام از ناوع اساالمی اسات .در میاان احازاب میاناهرو در اقنایم
کردستان میتوان به جماعت اسالمی کردستان و اتحاد اساالمی کردساتان اشااره کارد .در
طول دوران اس از ت بیت فدراتیسم در کردستان عاراق ایان دو حازب اساالمگارا باا دیگار
احزاب سکوار کرد همچون اتحادیاه میهنای ،حازب دمکارا کردساتان و جنابش تغییار
(گوران) متناسب با مناف حزبی خود همکاری و نزدیکیهایی داشتهاناد .باه عناوان نموناه،
اتحاد اسالمی کردستان به اتحادیه میهنی کردستان و حزب جماعت اساالمی کردساتان باه
حزب گوران نزدیک شده است .اما در ارتباط با رابطه این احزاب اسالمی باا حازب دمکارا
کردستان باید گفت که رابطه سران این احزاب اسالمگرا باا مساعود باارزانی چنادان خاوب
نبوده است به گونه ای کاه ماال عنای بااایر و اعضااء حازبش باه خااطر بعضای از اقاداما
افراطگرایانه از جمنه بی حرمتی به سرود منی کردها (ای رقیاب) در شاهر اربیال مبنای بار
اینکه برخی از جمالتش با اسالم راستین منافا دارد و صالحاتدین بهاءاتادین نیاز در ساال
 2012به اتهام جاسوسی و مطاتب خالف واق مورد سوءظن حزب دمکرا قرار گرفتند .باه
وجود آمدن چاتش میان مسعود بارزانی و سران احزاب اسالمی به نچیروان بارزانی بارادرزاده
مسعود بارزانی و نخستوزیر اقنیم این فرصت را داد تا با تطمی  ،اراده آنها را بدست آورد باه
گونهای که در سال  2012اگر وساطت نچیروان بارزانی نبود ،صالحاتدین محماد بهاءاتادین
رهبر فعنی اتحاد اسالمی را به اتهام جاسوسی دستگیر میکردند .به طور کنی اتحاد اساالمی
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و جماعت اسالمی به خاطر تمامیت خواهی بارزانیها میانه خوبی با حزب دمکارا ندارناد و
خواهان اجرایی شد ن قانون اساسی در ایان اقنایم هساتند و ریشاه مشاکال اماروز اقنایم
کردستان را کناار رفاتن باارزانی از منصاب ریاسات اقنایم و بازگشاایی اارتماان کردساتان
میدانند( .روزنامه هاوواتی ،2016 ،اقنیم کردستان)
 -5-1جماعت اسالمی کردستان
این گروه همانند سایر گروههای اسالمی از جنبش اسالمی کردستان جدا شد .مال عنی
باایر از اعضاء جدا شده جنبش اسالمی در می ساال  2001باا تأسایس «جماعات اساالمی
کردستان» به عنوان یکی از فعالترین گروههاای اساالمی وارد صاحنه سیاسای و اجتمااعی
کردستان عراق شد .عنی رغام اینکاه ایان گاروه را باه دتیال ماهیات رادیکاال آن در زماره
گروه های مرتبط با انصار ااسالم دانستهاند ،وتی این گروه با انتشار بیانیهای در ساال 2004
میالدی وجود چنین رابطهای را تکذیب کرد .جماعت اسالمی در کنار فعاتیتهاای رادیکاال
خود ،کوشیده تا با مشارکت در انتخابا منطقه فادرال کردساتان و منای عاراق ،بتواناد باه
جایگاه مناسبی در اقنیم کردستان و دوتت عاراق دسات یاباد .جماعات اساالمی در جریاان
انتخابا اارتمانی عراق در سال  2005توانست به یک کرسی در مجنس عراق دست یاباد و
در انتخابا مجنس محنی کردستان نیز که در همان تاریخ برگزار شاد ،موفاق باه کساب 6
کرسی در اارتمان اقنیم کردستان شد .جماعات اساالمی همچناین در ساال  2009ااس از
ائتالف با سه حزب اتحاد اسالمی کردساتان ،سوسایال دمکارا کردساتان و حازب آیناده
توانستند 13کرسی از مجموع  111کرسی اارتمان محنای کردساتان را باه خاود اختصاا
دهند و در سال  2010هم در انتخابا اارتمانی عراق که به صور مساتقل شارکت کارده
بود ،توانست  2کرسی از کرسی های اارتمان عراق را از آن خود کند .عنی باایر به تبعیات از
گروههای جهادی خود را «امیر» جماعات اساالمی کردساتان معرفای مایکناد و از اتقاابی
همچون «رئیس یا رهبر» که در میان احزاب غیر مذهبی کردستان رایج است ،بشد متنفر
است .این حزب برای اخش برنامههای خود در کردستان عراق و دیگار کردهاای منطقاه از
شبکه ماهوارهای «ایاام» و شابکههاای تنویزیاونی «جماعات اساالمی رانیاه»« ،اارورده»،
«خاک»« ،چاو»« ،هنا» و ...استفاده مینماید.
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 -5-2اتحاد اسالمی کردستان
همکاری میان دو گروه هوادار اخواناتمسانمین یعنای صادیق عباداتعزیز و صاالحاتادین
محمد بهاءاتدین در سال  1994منجر به شاکلگیاری اتحااد اساالمی کردساتان باه رهباری
صالحاتدین بهاءاتدین شد .این حزب با اتخاذ مشی عدم خشونت و دعو گام به گام باه شایوه
اخواناتمسنمین و مشارکت در انتخابا و انجام اعمال خیریه در ساختار قدر اقنیم کردستان
سهیم شد به گونهای که امروزه بعاد از احازاب دمکارا  ،اتحادیاه میهنای ،گاوران باه عناوان
چهارمین حزب دارای تشکیال منظم و صاحب وزن در اقنیم کردستان عراق شناخته میشود.
مرکز اصنی این حزب در شهر اربیل اایتخت اقنیم کردستان است .اتحاد اسالمی با دیگر احزاب
غیر مذهبی کردستان بخصو

اتحادیه میهنی رابطه مناسب و خوبی دارد .این حزب در میاان

دانشجویان مناطق کردنشین عراق اایگاه مهمی دارد .این گروه اسالمی برخالف سایر گروههای
کردی ،دارای نیروی مسنح نیست و تنها اسنحه این حزب یک شابکه تنویزیاونی اسات کاه در
برنامههای خود در صدد است تا تصویری از یک دمکراسی معتدل اسالمی را به نمایش بگذارد.
اتحاد اسالمی در انتخابا سراسری عراق در سال  2005توانست انج کرسای از مجماوع 275
کرسی اارتمان عراق را به خود اختصا

دهد .هادی عنی یکی از رهبران اتحاد اسالمی معتقاد

است که حزب متبوعش از یک دمکراسی فراگیر در چهارچوب اسالم که بسایار باه دمکراسای
غربی شباهت دارد ،حمایت میکند .با این همه عدهای از اژوهشگران غربای ،اتحااد اساالمی و
رشد آن را در کردستان عراق ،خطری بزرگ برای مناف آمریکا و در کل جهاان غارب در نظار
میگیرند .اتحاد اسالمی کردستان نیز با توجه به اایگاهی که در میان جوانان کرد دارد برناماه-
های خود را از طریق شبکههای تنویزیونی «موسیقی کردی « ،»kmcبیان» و ...برای هاواداران
خود در اقنیم کردستان و خارج از آن اخش میکند.
 -6ارتباطات خارجی گروههای اسالمی کردستان عراق
بدون شک گروههای اسالمگرای کردستان عراق اعم از رادیکال و میانهرو دارای ارتبااط
با کشورهای خارجی و سایر جریانهای اسالمگرا در خاورمیانه هستند .مساأتهای کاه در دو
سطح جمهوری اسالمی ایران و سنفی -اتقاعدهای قابل بحث است.
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 -6-1ارتباط گروههای اسالمی کردستان با کشورهای اسالمی
به طور یقین تأثیراذیری مستقیم و غیرمساتقیم جنابش اساالمی کردساتان عاراق و
گروه های اسالمی زاده شده از دل این جنبش از جمهوری اسالمی ایران بار کسای اوشایده
نیست؛ اما در ارتباط با چگونگی رابطه میان آنها اطالعا چندانی در دساترس نیسات .تاذا
چنین ابهامی به چگونگی سیاست جمهوری اسالمی ایران نسبت به خود عراق به طور کنای
و شمال عراق (کردستان) به طور خا

بر میگردد .در حاتی که جمهوری اسالمی ایاران در

اواسط دهه  1980از گروههای اسالمی کرد حمایت میکرد ،در دهه  90میالدی و بخصو
آغاز هزاره سوم سیاست ایران تغییر کرد که این امر میتواناد دو دتیال داشاته باشاد :یکای
جغرافیای سیاسی کردستان عراق و دیگری سنی بودن گروههای اسالمی کردستان .با توجاه
به اینکه گروههای اسالمگرای کردستان عراق سنی شافعی مذهب هستند ،عنیرغام معتادل
بودن مذهب شافعی و اراد آنها نسبت به اهل بیت ایامبر ( ) ،نمایتاوان از آنهاا انتظاار
داشت که از کشورهای اسالمی اهل سنت دل بکنند و دوسات و همکاار جمهاوری اساالمی
ایران شوند چرا که اسالم گرایان رادیکال کرد باه منظاور مقابناه باا احازاب ساکوار کارد و
برقراری حکومت اسالمی مدنظر خود به شد از سوی جریانهای سنفی -وهابی در قطار و
عربستان حمایت میشدند و از سوی دیگر جمهاوری اساالمی باه شاد طرفادار و حاامی
حکومت گروههای شیعی حاکم بر عراق است و حمایتش از اسالمگرایان کرد نه اساتراتژیک،
بنکه تاکتیکی بوده است ،مسأته ای که در همراهی و نزدیکی اسالمگرایان کرد با جریانهاای
حنبنی -وهابی بیتأثیر نبوده است.
جنگ سرد اسالمی که از دهه  80میالدی میان جمهوری اسالمی ایران به عنوان حامی و
مداف شیعیان و عربستان سعودی که خود را رهبر جهان اهل سنت معرفی میکند در گرفت و
با نفوذ ایران در کشورهای سوریه ،یمن ،تبنان ،بحرین و نهایتا حاکمیات اک ریات شایعیان بار
نظام سیاسی عراق و نفوذ ایران در هیأ حاکمه این کشور به عنوان دومین کشور نفاتخیاز و
ارجمعیت شیعه تکمیل شد ،در خاورمیانه اسالمی مورد ساوءظن کشاورهای اساالمی منطقاه
(عمدتا اهل سنت) واق شد .بحث هالل شیعی که ابتدا توسط منک عباداهلل دوم اادشااه اردن
هاشمی و در ادامه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که از سال  2004به این سو کنید
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خورد و وارد ادبیا سیاسی منطقه شد ،در همین ارتبااط باود .ماراد از هاالل شایعی ،هاالل
سیاسی نیست بنکه هالل اقتصادی (نفت) است که ذخایر آن عمادتا در منااطق شایعهنشاین
خاورمیانه (ایران ،عراق و بخش شرقی عربستان) قرار دارد .تاذا کشاورهای اساالمی منطقاه از
جمنه عربستان سعودی ،ترکیه و قطر به هر نحو ممکن در صدد قط ایان هاالل باه اصاطالح
شیعی هستند تا اوا نفوذ جمهوری اسالمی را در منطقه ائوانتیک خاورمیانه با چااتش مواجاه
سازند .ثانیه از قدر گرفتن شیعیان در منطقه جناوگیری کنناد .بناابراین عاراق باه یکای از
کانونهای رقابت منطقهای تبدیل شد ،جایی که گروههای رادیکال اساالمی همچاون اتقاعاده،
انصارااسالم ،انصاراتسنه و اخیرا داعش باعث ناامنی در این کشور اسالمی شدهاند.
با حمنه آمریکا به عراق در سال 2003که شیعیان در ایان کشاور قادر را در دسات
گرفتند ،به خاطر نفوذ ایران و وابستگی میان این دو کشور تا به امروز این کشور به اسات ناء
منطقه فدرال کردستان درگیر جنگ و ناامنی است و به کانون زورآزمایی غرب ،قادر هاای
منطقهای ،دوتت مرکزی عراق و گروههای سنفی جهادی م ل اتقاعده ،انصارااسالم و داعاش
تبدیل شده است .بخش زیادی از ناامنی امروز عراق نتیجاه دخاتات قادر هاای منطقاهای
بخصو

ترکیه ،عربستان و قطر در عراق و رابطه ایدا و انهان آنهاا باا گاروههاای رادیکاال

اسالمی به اصطالح سنفی -تکفیری و سنفی -جهادی اسات .دوتات ترکیاه از مسانح کاردن
گروه های تندرو اسالمی در سوریه و عراق گرفته ،تا خرید نفت از داعش ،تحویل دادن سااتم
دیپنما های دستگیر شده ترک در موصل توسط داعاش ،انتقاال ذخاایر گنادم ساوریه در
ترکیه ،اجازه تردد به تروریستها جهت ورود به سوریه نمونههایی از ارتبااط میاان ترکیاه و
گروه های افراطی در عراق و سوریه میباشد .عربستان سعودی نیز یکی دیگار از کشاورهایی
است که برخالف ترکیه سابقه طوانی در افراطیگری و ترویج آن دارد به گونهای که ریشاه
آن به ایدایش وهابیات در عربساتان بار مایگاردد .ظهاور وهابیات در عربساتان باه ساال
1744میالدی بازمیگردد .اقدام محمّد بن عبداتوهاب در اعالم جهاد عنیه مسنمانان به اتهام
شرک و بدعت و تحریک اعراب بادیهنشین جنایتی را باعاث شاد کاه باا کماک ابان ساعود
سرآغاز مجموعه حمال سازمان یافته عنیه مسنمانان اهل سنت و شیعیان بود .وهابیون باه
رهبری سعود بن عبداتعزیز در سال 1804میالدی شهر مکه را به اشاغال خاود درآوردناد و
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بسیاری از مساجد و زیارتگاه های آن را تخریب کردند .آنها اس از ایروزی بر مکاه ،روی باه
مدینه آوردند و اس از محاصره این شهر و قتل عام مردم ،آن را اشغال کردند .آناان ااس از
اخراج مأموران ع مانی ،اقدام به تخریب قبور بقیا و دیگار قباور کردناد .آنهاا حتای قصاد
داشتند بارگاه ایامبر ( ) را نیز تخریب کنند که به داینی موفق به انجام این کار نشدند.
در سال  1898میالدی امیر سعود بن عباداتعزیز در رأس نیروهاای بسایاری از ماردم
نجد و حجاز و نواحی دیگر به عراق حمنه کرد و کاربال را محاصاره و ااس از ورود باه شاهر
ضمن غار و کشتار مردم ،حرم امام حسین (ع) راغار و تخریب کرد .غار نجف و کشتار
مردم بیگناه نجف از دیگر جنایتهای سعودبن عبداتعزیز بود .در ادامه بررسی جنایاتهاای
عربستان سعودی بایستی توجه شود که عربستان به عنوان «بنیانگذار منطقهای تروریسام»
در خاورمیانه شناخته شده و این مسلنه به طور رسمی با حمایت از طاتبان و شکلدهای باه
اتقاعده شکل عمنی به خود گرفته است .این اقدام در حاتی توساط عربساتان آغااز شاد کاه
توجیه آنها حمایت ماتی و تسنیحاتی از مجاهدان افغان در مقابل اشغاتگران شوروی باود .در
راستای سیاست سنتی حمایت و ارور

تروریسم ،عربستان یکی از اصانیتارین کاارگزاران

جنگ برای سازماندهی گروههای ایادئوتوایک باا رویکارد تکفیاری محساوب مایشاود و از
بازیگران اصنی سیاستهای غرب در منطقه است .جایگاه عربستان در حمایت از گاروههاای
تندرو به حدی است که اخیرا با جم کردن رهبران گروههاای سانفی -جهاادی مساتقر در
سوریه نقش بسیار مهمی در انسجام بین آنها داشته است .عالوه براین «ویکی تیکس» اسناد
دیپنماتیک محرمانه بسیاری از وزار خارجه عربستان را منتشار کارده ،کاه بیاانگر میازان
دخاتت دوتت سعودی در امور داخنی ساوریه و عاراق اسات .از دیگار جنایاا ضاد انساانی
عربستان سعودی که در امتداد سیاست سنتی این کشور یعنی تروریست ااروری قارار دارد،
حمایت تمام عیار ماتی و تسنیحاتی از بزرگترین و ثروتمندترین گروه تروریستی تاریخ یعنی
داعش است .در همین ارتباط اایگاه «ورتدنت دینی» سال گذشته با انتشار گزارشی جنجاتی
از اعطای کمک ماتی  350مینیون داری آل سعود باه تروریساتهاای داعاش در ساوریه و
عراق خبر داد .مداخنه در امور داخنی بحرین ،تجاوز به یمن ،فعاتیات در اقنایم کردساتان از
جمنه کمک خیریه یک مینیاون داری سااتیانه باه اقنایم کردساتان و ارتبااط مخفیاناه باا
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اسالم گرایان تندرو کرد به عالوه اعطای کمک ماتی به آنها و نهایتا دست داشاتن در کشاتار
شیعیان نیجریه از دیگر اقداما افراطی سعودیها در جهان اسالم است.
بااخره ،بعاد از عربساتان ،قطار مهمتارین کشاور در جهات تارویج جریاان تکفیاری
بخصو

«نوسنفی تکفیری» است .مهمترین مأموریت قطریها بایثباا ساازی کشاورهای

عراق ،سوریه ،تبنان و یمن از طریق گستر

نو سانفی گاری باود .قطار مایخواهاد نقاش

محوری در بیشتر مسائل کشورهای اسالمی بازی کند و با سوءاستفاده از ضاعف کشاورهای
خاورمیانه به نفوذ خود در این کشورها بیفزاید که دست بر قضا یکی از ایان کشاورها عاراق
است .سایت «ویکی تیکس» در سال گذشته از همکااری میاان قطار و اقنایم کردساتان باا
داعش ارده برداشت و این افشاگری در حاتی صور میگیرد که داعش و گروههای اساالمی
هوادار

همچون انصارااسالم در اقنیم کردستان ضامن عضاوگیری ،مرتکاب بادترین ناوع

تروریسم یعنی «تروریسم جنسی» شدند و بسایاری از زناان و دختاران شانگاتی را باه ناام
اسالم مورد تعرض قرار دادند .از سوی دیگر امروزه بیشتر رهباران اخاواناتمسانمین کاه در
کشورهای عربی مورد غضب واق شدهاند به قطر اناه میبرند.
دوتت قطر نیز از سال  2011تاکنون سیاست حمایت از جریانهای اسالمی را در دساتور
کار خود قرار داده است و همین مسلنه باعث شده تا فعاان مذهبی و سیاسی اخوان مسانمین
در قطر جم شوند و مورد حمایت قرار گیرند .به همین خاطر از کردستان عراق نیز روحانیونی
با گرایش اخوانی به قطر مهاجر کردند که در این میان میتوان به کسانی چون ماال کریکاار
(کرکار) رهبر انصارااسالم ،مال عنی باایر رهبر (امیر) حزب جماعات اساالمی کردساتان و اماا
مهمترین و سرشناسترین آنها شیخ عنی قره داغی دبیرکل اتحادیه جهانی عنماء اساالم ،عضاو
مجم جهانی تقریب مذاهب اسالمی و استاد فقه و اصول دانشگاه قطر است که عنیرغم اینکه
دارای گرایشی اخوانی است اما بر خالف مال کریکار و مال عنی باایر ،دارای شخصیتی اعتداتی و
قابل احترام در جهان اسالم و کردستان میباشد اشاره کرد .او به عنوان یکای از بنیاانگاذاران
اتحادیه عنماء جهان اسالم ،عضو مجام فقهی مکه مکرمه ،عضو شورای ارواایی افتاء ،بنیانگذار
مؤسسا امدادرسان در کشورهای اسالمی و رئایس تعادادی از هیاأ هاای شارعی نااظر بار
مؤسسا ماتی اسالمی در سالهای اخیر سفرهایی را به همراه هیاأتی از اتحادیاه عنماءجهاان
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اسالم به کشورهای اسالمی همچون ترکیه ،داغستان و بعضا ارواا داشته است که تالشی جهت
تقویت رابطه بین کشورهای اسالمی و اتحادیه عنماء جهان اسالم ،نقش م بت عنماء در مقابناه
با اندیشههای رادیکال ،ترویج بانکداری اسالمی و به طور کنی دفاع از اعتباار اساالم باه عناوان
دین صنح ،وحد و رافت و محکوم نمودن افراطیگری در جهاان اسات .بادون شاک چناین
حمایتی توسط قطر از روحانیون کرد دارای آثاری بر اقنیم کردستان بوده است به عنوان نموناه
از یک سو میتوان به فعاتیت شرکتهای قطری در اقنیم کردستان و همچناین حمایات مااتی
آنها از گروه تندرو انصار ااسالم و احزاب میانهرو جماعت اسالمی و اتحااد اساالمی کردساتان
اشاره نمود و از سوی دیگر نیز قطر به تحاظ سیاسی به اایگااهی بارای حمایات از مشاروعیت
سیاسی کردستان در خاورمیانه تبدیل شده است .تحت اوشش قرار دادن تحوا کردستان از
جمنه اقنیم کردستان توسط شبکه اتجزیره ،سفر مقاما اقنیم کردستان به قطار و سافر وزیار
خارجه قطر به اقنیم کردستان و افتتاح کنسوتگری این کشور در اقنیم کردستان ،میزبانی قطار
از نشست کرد و عرب در دوحه در سال جاری و از همه مهمتر شیخ عنی قره داغی همزمان باا
مطرح شدن بحث همهارسی در اقنیم کردستان و رایزنی احزاب کردستانی در منطقه ،تشاکیل
دوتت مستقل کردستان را حق مشروع کردها دانست .مسأتهای که با واکنش مقاماا سیاسای
قطری و اتحادیه عنماء جهان اسالم مواجه نشد .مسأته همه ارسای اساتقالل در داخال اقنایم
کردستان از سوی احزاب اسالمی همچون اتحاد اسالمی و جماعت اسالمی مورد حمایات قارار
گرفته است .چنین حمایتی از استقالل اقنیم کردستان از سوی احزاب اسالمی کرد چندان غیر
منتظره و تأمل برانگیز نیست چرا که بسیاری از رهبران مباارز راه آزادیبخشای کردساتان در
طول تاریخ از دل اسالمگرایان کرد برخاستهاند که در این میان میتوان به رهبرانی چون شایخ
عبیداهلل نهری ( ،)1881شیخ سعید ایاران ( ،)1925قاضای محماد (1946تاا  ،)1945شایخ
محمود برزنجی (1956تا  ،)1919شیخ عبداتسالم ،شیخ احمد و مال مصطفی بارزانی (1979تا
 )1914و ...اشاره کرد .هرکدام از رهبران ذکار شاده منتساب باه طریقات خاصای (قادریاه و
نقشبندیه) در کردستان بوده و مریدانی نیز داشتهاند که در ترویج فکر آزادیخواهی و کاشاتن
نهال آزادی در کردستان بسیار مؤثر بوده و امروز هم مبانی نظری آنها هم از سوی منیگرایان و
هم از سوی احزاب اسالمی کردستان دنبال میشود.

 / 102فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،1396شماره 2

چنین اقداماتی از جانب گروههای رادیکال اسالمی و کشورهای حامی آنهاا در خاورمیاناه
باعث شده که مسلنه فنسطین و قدس شریف به عناوان مسالنه اول جهاان اساالم باه دسات
فراموشی سپرده شده و رایم صهیونیستی توانسته از آشوب و ناامنی موجود در منطقه حداک ر
استفاده را برده و ضمن تحقیر منت مظنوم فنسطین ،به سیاسات شاهرک ساازی خاود اداماه
میدهد .اما اگر ابتکار امام خمینی (ره) نبود ،شاید اوضاع فنسطین از این هام بادتر باود .اماام
خمینی با قرار دادن فنسطین در کانون مبارزا خود قبل از انقالب اسالمی و تبدیل حمایت از
آرمان فنسطین به یکی از اوتویتهای اصنی سیاست خارجی ایران در دوره بعد از انقالب عاالوه
بر اینکه منت فنسطین را بر اساس استفاده از آماوزههاای اساالمی در آزادساازی فنساطین از
حاشیه به متن آورد یک دستاورد مهم نیز بارای جهاان اساالم باه ارمغاان آورد و آن تقویات
وحد مسنمانان اعم از شیعی و سنی حول «مسلنه فنسطین» بود .بنابراین هر زمان که مسلنه
فنسطین در کانون توجه و اوتویت مسنمانان و کشورهای اسالمی قرار داشته از میزان اخاتالف
میان آنها کاسته شده و برعکس هر وقت فنسطین از اوتویت آنها برداشته شده بالفاصانه تفرقاه
در میان کشورهای اسالمی شدید شده است .نمونه بارز در این زمینه میتاوان باه رخادادهای
تنخ چند سال گذشته خاورمیانه اشاره کرد که گروههای تکفیاری و حامیاان ترکای ،قطاری و
سعودی آنها فنسطین را از اوتویتهای خود خارج کردند و مقابنه باا حامیاان واقعای فنساطین
م ل ایران ،سوریه و حزباهلل را جایگزین آن کردند و درست ااس از آن باود کاه شاکافهاای
مذهبی به طور بیسابقهای در منطقه افزایش یافت و این دقیقا هماان چیازی باود کاه رایام
اشغاتگر قدس سالها برای آن برنامهریزی کرده بود .بنابراین با بازگشات فنساطین باه جایگااه
اصنی خود در بین کشورهای اسالمی میتوان به وحد بین آنها امیدوار بود ،اتفاقی کاه حتای
میتواند در هدایت کشورهای اسالمی خاورمیانه به سوی تشکیل یک «اتحادیه منطقهای» مؤثر
باشد و ضمن برچیدن اختالفا فرقهای و طائفیگری ،امنیات را کاه ازماه توساعه اسات باه
منطقه بحرانزده خاورمیانه بازگرداند.
 -6-2ارتباط گروههای اسالمی کردستان با دیگر جریانهای اسالمی
یکی دیگر از مسائل مهم ،ارتباط میان گروه های اسالمی کرد با دیگر گروههای اسالمی
خاورمیانه است .در این ارتباط میتوان به تال هاای حازب اساالمگارای عاداتت و توساعه
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ترکیه به منظور نفوذ در میان اسالمگرایان کارد عراقای اشااره کارد .آک ااارتی باه منظاور
دستیابی به اهداف اقتصادی ،سیاسی و امنیتی که در منطقه و بخصو

عراق دارد ،در ادامه

استفاده از ظرفیت اسالمگرایان کرد ترکیه همچون حزب هدیااار (مباارزه آزاد) ،باه دنباال
استفاده از اسالمگرایان کرد اقنیم کردستان نیز بوده چرا که هم از نفوذ معنوی اسالمگرایاان
کرد عراقی آگاه است و هم از عالقهای که این احزاب به فعاتیتهای سیاسی و کسب قادر
دارند .به طور کنی هدف اصنی اردوغان از حمایت از اسالمگرایان کرد هم در بااکور (شامال)
کردستان و هم در باشور (اقنیم کردستان) ضربه زدن باه منایگرایای کاردی (پ پ ک) در
جنوب شرق این کشور و شمال سوریه (خور ئآوا) و رسیدن باه اهاداف سیاسای و اقتصاادی
خود در کردستان عراق است و در همین رابطه ضمن تقویت حزب کوچک کردی وابسته باه
بارزانی در کردستان ترکیه ،به دنبال گارد هام آوردن هاواداران اساالمگرای خاود در اقنایم
کردستان در قاتب یک حزب سیاسی است تا به آنچه که به دنبال آن است دسات یاباد .باه
عنوان نمونه می توان به رابطه میان اتحاد اسالمی کردستان و حزب عداتت و توساعه ترکیاه
اشاره نمود ،رابطهای که در زمان ریاست محمد فرج بر این حزب تا آنجا ایش رفت کاه ایان
حزب میخواست نام خود را به حزب عداتت و توسعه تغییر دهاد .اماا مسالنه مهام ارتبااط
میان گروههای رادیکال اسالمی کردستان با سازمان اتقاعده است ،رابطهای کاه ماورد تائیاد
احزاب سکوار کردستان و حتای اژوهشاگران غربای نیاز هسات .نموناه آن ارتبااط میاان
انصاراتسنه با شاخه اتقاعده عراق یعنی جماعت توحید و جهاد به رهبری ابومصاعب زرقااوی
است که در سالهای اوتیه اس از سرنگونی رایم بعث ،عهدهدار عمنیا بر ضد آمریکاائیهاا
و گروههای شیعی عراقی بودند .در واق همین ایشینه افراطای یعنای «جهااد در راه خادا و
ایوستن به ایامبر ( ) در فردای روز شهاد و همسفره شدن با او» کاه شاعار گاروههاای
تندرو در اقنیم کردستان بود ،اس از به وجود آمدن داعش در گرویدن بااتغ بار  400جاوان
کرد به آن در کردستان مؤثر افتاد .اقداما داعش در شنگال و دیگر مناطق شمال عراق باه
اندازهای غیرانسانی بود کهنه تنها احزاب سکوار کرد ،بنکه حتی احزاب اساالمی را نیاز باه
واکنش واداشت .عنماء و روحانیون کرد با محکوم نمودن داعش ،عمل آنهاا را مخااتف شارع
خدا و ایغمبر دانستند و مال عنی باایر امیر جماعت اسالمی کردستان ظهور داعش در عاراق
را نتیجه تال

تشکل قومی خاصی برای یکهتازی قدر در عراق دانست.

 / 104فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،1396شماره 2

مسلنه دیگر به نقش و جایگااه طریقات نقشابندیه در تحاوا سیاسای عاراق و اقنایم
کردستان بر میگردد .بیشتر مشایخ این طریقت اهل کردستان عراق هستند .شاهر موصال در
شمال عراق یکی از کانونهای این طریقت است .عز ابراهیم اتدوری معاون صدام نسابت باه
این طریقت اراد داشت و همین مسلنه باعث نزدیکی آمریکاییها به صوفیهای موصل جهت
ضربه زدن به حکومت بعث عراق شد چرا که نقشبندیه به واسطه ارتباطشان توانسته بودناد در
نهادهای امنیتی حزب بعث نفوذ کنند .حال سؤاتی که مطرح میشود این اسات کاه چگوناه و
چرا صوفیها با داعشیها همکاری میکردند؟ در حاتی که هم به تحااظ فکاری و ایادئوتوای و
هم به تحاظ عمنکرد به هیچ وجه با آنها هم فکر نیستند .اصال چرا نقشبندیه و صوفیها دشمن
حکومت جدید عراق شدند و عنیه دوتت مرکزی وارد عمل شدند؟ در جواب باید گفت کاه اوا
بر اساس اطالعا حاصنه از مناب موثق کردی شاخه موصل طریقت نقشبندیه ،برخالف دیگار
شاخههای دیگر آن در کردستان دچار انحراف شده و تقاوی و ارهیزکااری خاود را باه خااطر
دخاتت در کارهای سیاسی ،برخالف رویکرد همیشکی ایان طریقات کاه هماناا ارائاه خادما
اجتماعی بود ،از دست داده است .دوم خنف وعده آمریکائیها بعاد از ساقوط صادام مبنای بار
سهیم کردن صوفیهای نقشبندیه در حکومت آینده عراق بود که باعث نفر آنهاا از آمریکاا و
حکومت فعنی حاکم بر عراق شد .در این جا نیز همانند اتقاعده که خاودداری امریکااییهاا باه
ادامه همکاری با بنیادگرایان اسالمی بعد از اایان جنگ سرد باعث سوق یافتن آنهاا باه سامت
فعاتیتهای تروریستی شد ،اشتباها امریکاییها مؤثر بوده است .سومشاید عمنکرد دوتت عراق
تأثیری بر تغییر رویکرد آنها داشته باشد و در زمان اعتراضها به دوتت ناوری مااتکی آنهاا نیاز
نسبت به عمنکرد او انتقاد داشتند به ویژه حضور جمعی از افرادی که گفته میشود باا داعاش
ارتباط نزدیک دارند و می گویند در کردستان حضاور دارناد نیاز باه دتیال نفاوذ صاوفیهاا و
نقشبندیه در میان کردها و در اقنیم کردستان است.
بنابراین ،گرفتار شدن فرقه نقشبندیه در چناین وضاعیتی ،آنهاا را باه ساوی گاروههاای
اسالمی رادیکال کردی کشاند چرا که یکی از نقاط مشترک هر دو گروه ضربه زدن باه اهاداف
آمریکایی و حکومات ماذهبی حااکم بار عاراق باود« .جهاادگرایی» کماکاان بارای «امنیات
خاورمیانه» تهدید جدی محسوب میشود .این تهدید نه تنها در کشورهای درگیار نبارد م ال
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سوریه و عراق ،بنکه در کشورهایی نظیر مصر و تیبی هم که جهاادگران تاال

مایکنناد نیاز

خطرناک است .اما در کردستان عراق وضعیت به گونهای دیگر است چرا که به دتیال اخاتالف
بین احزاب سیاسی کرد از جمنه حزب دمکرا کردستان و حزب گوران (تغییر) به دتیل طاول
مد حضور مسعود بارزانی در ریاست اقنیم کردستان ،تعطینی اارتمان کردستان ،ظهور داعش
و اختالف میان بغداد و اربیل ،این منطقه از نوعی بیثباتی سیاسای و اقتصاادی رناج مایبارد.
بدون شک تداوم چنین وضعی زمینه را بار دیگر برای رشد گروههای رادیکال اسالمگارا فاراهم
میکند ،گروههایی که در صور سوءاستفاده حامیان نوسنفیگری همچون قطر و عربساتان از
آنها ،میتوانند امنیت اقنیم کردستان ،عراق و حتی ایران را نیز به خطر اندازند.
نتیجهگیری
با وجود اینکه امروزه اخواناتمسنمین چهاره مسااتمتجویاناهای را از خاود باه جهاان
معرفی میکند .اما شواهد تااریخی حااکی از آن اسات کاه تعادادی از گاروههاای جهاادی
برگرفته از تفکرا این جنبش اسالمی هستند که برای برقراری حکومات اساالمی و احیااء
گذشته باشکوه تمدن اسالمی مرتکب اقداما تندی شدهاند ،اما شد اقداما افراطی آنهاا
در حد و اندازهای نیست که قابل قیاس با اقداما افراطی گروههای سنفی -وهاابی همچاون
اتقاعده و اخیرا داعش باشد چرا که گروههای سنفی -وهابی با در ایش گرفتن افراطیگاری،
عالوه بر ایجاد رعب و وحشت در جهان اسالم (عراق ،سوریه ،یمن ،تیبای و ،)...باعاث ایجااد
وحشت در کل جهان (بنژیک ،آتمان ،فرانسه و )...نیز شدهاند و به اعتبار جهاانی اساالم نیاز
ضربه وارد کردهاند .نگاهی به جغرافیای سیاسی جهان اسالم نشاان مایدهاد کاه از جناوب
شرق آسیا تا غرب قاره آفریقا به کانون رقابت و درگیری گروههای رادیکاال اساالمی تبادیل
شده است و دست بر قضا یکی از این نواحی ،کردساتان عاراق اسات .شاکلگیاری و رشاد
گروهها و سازمانهای اسالمی در این منطقه نتیجه نفوذ آراء و اندیشههای اخاواناتمسانمین
مصر در کشور عراق در طول دهه  1940بود که بعدها این اندیشاههاا باه واساطه نزدیکای
موصل به کردستان عراق ،دانشجویان کرد مشغول به تحصایل در بغاداد و ایشاینه ماذهبی
شهرهای کردستان همچون حنبچه و اربیل به کردستان عراق راه یافات و باه واساطه تناوع
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قومی -مذهبی کردستان همچون کرد ،ترکمن ،کندانی ،آشور ،سنی ،شیعه ،قزتبا  ،یارسان
و ...از یک سو و فقدان یک مکانیسم سازمانی از جمنه مکانیسم حزبی منساجم و کارآماد از
سوی دیگر زمینه را برای شکلگیری گاروههاای اساالمی کاردی اعام از جهاادی ،سانفی-
تکفیری و میانهرو همچون جنبش اسالمی کردستان ،حماس ،وحد اسالمی ،جندااساالم،
انصارااسالم ،انصاراتسنه ،جماعت اسالمی و اتحاد اسالمی را در کردستان عراق فاراهم آورد.
این گروههای اسالمی بخصو

نوع رادیکال آنها ،عنیرغم شافعی ماذهب باودن ،باه خااطر

مشکال ماتی و سیاسی به سمت جریانهاای حنبنای -وهاابی کشایده شادند .تاذا هماین
مسلنه باعث کشیده شدن اای کشورهای حامی سنفی گری به کردساتان و حمایات آنهاا از
گروه های اسالمی و بعضا مهاجر عاتمان کرد از جمناه ماال کریکاار و عنای بااایر باه ایان
کشورها بخصو

قطر شد .گروه های رادیکال اسالمی به منظور اجارای شاریعت اساالمی و

احیاء خالفت اسالمی چند ساال باا احازاب ساکوار کردساتان همچاون حازب دمکارا و
اتحادیه میهنی کردستان جنگیدند کاه جاز ایجااد نااامنی و تنفاا ماادی و معناوی بارای
کردستان چیز دیگری در بر نداشت .اگرچه امروز دیگر باه واساطه شاکلگیاری یاک نظاام
سیاسی فدراتی در منطقه کردستان عاراق از یاک جهات دیگار مجااتی بارای عارض انادام
گروههای رادیکال اسالمی کردی نیست و از جهتی دیگر احزاب میاناهرو اساالمی کردساتان
همچون جماعت اسالمی و اتحاد اسالمی کردستان با حضاور در فضاای سیاسای کردساتان
همچون اارتمان و حکومت ائتالفی اقنیم کردستان باعث ایجاد آرامش در کردستان شدهاناد،
اما نباید از نظر دور داشت که هرگونه باینظمای و آشاوب در کردساتان ،در صاور تاداوم
اختالف میان احزاب در مورد ریاست اقنیم ،بازگشایی اارتمان و ...چراغ سبزی بارای حضاور
دوباره این گروههای رادیکال اسالمی در فضای سیاسی و اجتماعی کردساتان اسات .اتفااقی
که وقوع آن ،امنیت را از شهروندان این منطقه مایگیارد و کردساتان را باه صاحنه جناگ
نیابتی میان ترکیه ،قطر ،عربستان و رایم صهیونیستی بر ضد جمهوری اسالمی ایران تبدیل
میکند .تذا تنها راه برای امنیت و توساعه اقنایم کردساتان ،جناوگیری از نااامنی حاصال از
افراطیگری در این منطقه رو به توسعه است.
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