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گونه   شناسی جریان های اسالم گرا 
در اقلیم كردستان عراق

رحمت اهلل فالح1
چکيده

اس��الم محور هويت اقوام كردی منطقه محس��وب می شود. از بررس��ی ساختارهای 
اجتماعی، فرهنگی جامعه كرد، اين واقعيت روش��ن می شود كه، بس��ياری از كنش و 
واكنش های تاريخی جامعه كردی بر مبنای انديش��ه های اس��المی شكل گرفته است. 
اين در حالی است كه بسياری از پژوهندگان مس��ائل كردی به تبعيت از كارشناسان و 
پژوهشگران غير مسلمان و غربی، مسائل ناسيوناليسم قومی را هويت برتر و غالب قلمداد 
نموده و به نقش كاركردی هويت اس��المی در انس��جام اجتماعی بی توجه شدند. البته 
گفتمان ناسيوناليسم قومی در چند دهه اخير در كردستان عراق غالبيت يافته و بيش از 
دو دهه است كه حكومت اقليم كردستان آن را به ايدئولوژی رسمی دولتی تبديل نموده 
است، ولی واقعيت اين است كه روندهای اجتماعی و فرهنگی و حتی سياسی نشانگر آن 
است كه مردم مسلمان اقليم كردستان عراق در تكاپوی هويت طلبی اسالمی خويش 

هستند.

1. پژوهشگر مسائل منطقه ای جهان اسالم
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مقدمه
حدود 20 درصد از جغرافيای كش��ور عراق مشتمل بر سه اس��تان سليمانيه، اربيل و 
دهوك كه قريب به پنج ميليون نفر معادل 17درصد جمعيت عراق در آن سكونت دارند، 
به وس��يله يك حكومت فدرال الئيك ولی با گرايش قوی ناسيوناليستی قوم كرد، اداره 
می شود. بيش از 90 درصد ساكنين اين سه اس��تان،كرد  و سنی  مذهب می باشند. آنها 
بخشی از 25 ميليون كردی هستند كه در مس��احتی حدود 60 هزار كيلومتر مربع در 
چهار كشور تركيه، ايران، عراق و سوريه زندگی می كنند. حدود دو ميليون تركمان نيز 
در مناطق كرد نشين پراكنده اند كه در كنار ساير اقوام و فَِرق مانند شبك ها، يزيدی ها، 
اعراب و ش��يعيان، به نحو ناهمگونی و تنوع اجتماعی را به وجود آورده است. حكومت 
اقليم دارای يك رئيس به نام مسعود بارزانی، مجلس قانون گذاری منتخب با اختيارات 
باال، قوه مجريه و هيئت دولت به رياست نخست وزير، يك ارتش به نام پيشمرگه، نيروی 
مرزبانی، پليس و سرويس اطالعاتی )جمعاً بيش از يكصد هزار نفر( پرچم خاص و تقريباً 
تمامی اركان يك دولت مستقل است وبا بيش از پنجاه دولت خارجی ارتباط داشته و تا 

سال 2010، بيست و دو دولت در اربيل دارای نمايندگی رسمی هستند.
80 درصد سلطه سياسی، بين دو حزب اصلی و با سابقه يعنی حزب دموكرات كردستان 
� پارتی � )حدود 45 درصد(و اتحاديه ميهنی كردستان به رهبری جالل طالبانی )حدود 
35 درصد(تقسيم شده است. پايگاه اصلی بارزانی در ميان عشاير دهوك )بادينانی ها( 
و پايگاه اصلی طالبانی در مناطق شهری سليمانيه )سورانی ها( است.حدود 15 درصد 
فضای سياسی را جريان جديد التأسيس گوران � به معنی تغيير � كه از اتحاديه ميهنی 

انشعاب كرده و 5 درصد را الباقی را احزاب اسالم گرا در اختيار دارند.
جريان های اسالم گرا با اينكه تاكنون در حوزه سياسی  به داليل عوامل و شرايط حاكم 
بر اين منطقه موفقيت چندانی كس��ب نكردند ولی در يك چش��م انداز ميان مدت، اين 
انتظار وجود دارد كه كنش های سياسی و اجتماعی جريان های اسالم گرا جدی تر شده 
و موانع محيطی را منعطف كند. البته با توجه به اينكه اسالم، عنصر محوری هويت قوم 
كرد، در طول تاريخ بوده و شبكه هايی از هويت طريقتی و عرفانی از گذشته های دور تا 
به امروز فضای فرهنگی و اعتقادی جامعه كرد منطقه از جمله  اقليم كردستان عراق را 
تشكيل می دهد به همين جهت انتظار غالب بر اين بوده و هست، كه جريان های اسالم گرا 
وضعيتی به مراتب قوی تر از شرايط فعلی داشت ولی تا كنون عوامل و شرايط مانع ساز 
محيطی بر عناصر تقويت كننده غلبه نموده است. با اين وضعيت پژوهشگران هم فقط 
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بازيگران مسلط را مورد توجه پژوهش��ی قرار داده و توجه الزم به جريان های اسالم گرا 
ومحيط سياس��ی آنها ننموده اند. در اين تحقيق س��عی بر اين اس��ت كه ضمن معرفی 
اليه های مختلف جريان اسالم گرای اقليم كردستان عراق، به عوامل و شرايط محيطی 

مؤثر در چشم انداز تحوالت آن پرداخته شود.  

گونه شناسی جريان های اسالمی در اقليم 
كردها در دوره باستان عمدتاً دارای آيين زرتشتی بودند، اما با ظهور اسالم به سرعت 
به اين دين گرويدند. اولين تماس كردها با دين اسالم از طريق با باجان كرد بود كه در 
مدينه به اسالم ايمان آورد و س��پس آن را در بين اقوام كردی خود گسترش داد. دين 
و مذهب، نقش محوری و كاركردی در هويت مردم كرد خاورميانه داش��ته است. البته 
وضعيت جغرافيايی و تاريخی اين جامعه شرايط را برای شبكه ای شدن دينداران با قرائت 
تقريباً متفاوت را به وجود آورده اس��ت، به همين جهت گونه ه��ای مختلف جريان های 
اسالمی را در حوزه اجتماعی و فرهنگی شاهد هستيم1. تحوالت فكری و فلسفی خلق 
كرد از تحوالت انديشه ای جهان اسالم و خاورميانه دور نبوده به خصوص اكثر كردها كه 
حدود شش قرن به صورت مس��تقيم تحت حاكميت امپراتوری عثمانی قرار گرفته در 
مسائل دينی و اعتقادی تأثيرات چش��مگيری را از قرائت دينی عثمانی ها گرفته بودند. 
با فروپاش��ی امپراتوری عثمانی در س��ال 1924 كه در واقع خالفت اسالمی زمان خود 
محسوب می شد، اكثر مسلمانان برای بازگرداندن خالفت اسالمی و حاكميت مسلمانان 
تالش زيادی انجام دادند كه كردها هم از اين وضعيت مستثنی نبود.2 از اين تاريخ انديشه 
اسالم گرايی به صورت ضعيف شكل گرفت و البته جريان اخوان المسلمين كه در سال 
1928 توسط حس��ن البنا در مصر به وجود آمده بود، در دهه 1950 در مناطق مختلف 

جهان عرب و به خصوص در كردستان عراق هم نفوذ كرد.
به عبارتی اسالم و آموزه های اس��المی در تاريخ تحوالت سياس��ی يكصد ساله اخير 
كردس��تان عراق تأثيرات قابل توجه داشته اس��ت و رهبران جنبش های آزادی بخش 
كردی در اين منطقه در مقاطع زمانی مختلف عمدتاً از افراد و رهبران دينی مورد اعتماد 
مردم بوده اند كه با تمسك به حساسيت ها و ويژگی های قومی كردی، مردم منطقه را بر 
عليه اشغال گران خارجی، استعمارگران جهانی و مستبدين داخلی فراخوانده و بسياری 

1. مارتين وان برويين س��ن، جامعه شناس��ی مردم كرد، ترجمه ابراهيم يونس��ی، تهران،  نش��ر پانيذ،1383، 
فصلچهارم.

2. التيار االسالمی فی جنوب كردستان )1946-1991(، سليمانيه،2006، ص29-21.
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از انقالبات و خيزش های مردم را رهبری نموده اند؛ 
اما فقدان مبانی و آموزه های سياس��ی اسالمی در 
خيزش های مردم و رويك��رد رهبران خيزش های 
كردی، حداقل ت��ا اوايل دهه 80 مي��الدی كاماًل 
مش��هود بوده اس��ت و تفكرات قوم گرايانه كردی 
و حداكث��ر اختالط آن با تفكرات ماركسيس��تی و 
سوسياليستی موجود در جوامع بشری در دهه های 
50 تا 70 ميالدی توسط برخی از جريانات كردی، 
محور همه جنبش های كردی در عراق بوده است.

از اوايل دهه 80 ميالدی جريانات سياسی و بعضاً 
جهادی اسالم گرا در كردستان عراق شكل گرفت و فعاليت رسمی خود را به عنوان احزاب 
سياسی شناسنامه دار آغاز نمودند و در دوران مبارزات سهمگين نظامی و سياسی با رژيم 
بعث حضوری فعال و تأثيرگذار داشتند و در روند سياسی پس از آزادی اقليم از حاكميت 
رژيم ديكتاتوری بعث در دهه 90 ميالدی مشاركت كردند، اما از اواسط دهه 90 ميالدی 
فشارهای حاكمان اقليم و برخی اقدامات جناح های اسالمی موجب بروز درگيری های 
نظامی و خونين بين اس��الم گرايان و دو حزب حاكم به ويژه در منطقه عمومی حلبچه 
گرديد. كه در نهايت اين درگيری ها موجب مطرح ش��دن جناح ه��ای تندرو در احزاب 
اسالمی شده كه باتوجه به شرايط بين المللی در اواخر دهه 90 ميالدی و رشد و گسترش 
اس��الم گرايان افراطی بين المللی در قالب گروه »القاعده« اي��ن جناح های افراط گرای 
اسالمی در منطقه كردستان تقويت شدند، به گونه ای كه می توان جريانات اسالم گرای 

منطقه كردستان در سال های 1998 تا 2003 را بدين گونه تقسيم كرد :1
1. اسالم گرايان غيرسياسی

2. اسالم گرايان سياسی غيرجهادی 
3. اسالم گرايان سياسی جهادی معتدل

4. اسالم گرايان سياسی جهادی افراطی 
البته يك تقسيم بندی ديگر، اسالم گرايان سياسی در اقليم كردستان را درسه جريان 

تقسيم می نمايند:

1. هادی فر، »اسالم گرايان و تحوالت اخير كردستان عراق«، برگرفته از سايت 
 http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/Fullstory/News/?id=2032 #title

جریان های اسالم گرا با اینكه 
تاكنون در حوزه سیاسی به دالیل 
عوامل و شرایط حاكم بر این 
منطقه موفقیت چندانی كسب 
نكردند ولی در یك چشم انداز 
میان مدت این انتظار وجود دارد 
كه كنش های سیاسی و اجتماعی 
جریان های اسالم گرا جدی تر 
خواهد شد و موانع محیطی را 

منعطف خواهد كرد
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نخس��ت ، جرياناتی كه ب��ه كنش های رادي��كال اعتق��اد دارد. گروه های موس��وم به 
»س��لفی های جهادی«، مانند گروه »جماع��ت دعوت و جهاد« و »كتائب كردس��تان 

)حكومت اسالمی عراق – القاعده(«  از اين دست مي باشند.
دوم، جريان��ات مذهبی ك��ه معتقد به فعاليت سياس��ی، ع��اری از هر گون��ه فعاليت 
خش��ونت آميز هس��تند و صرفاً با ابزارهای متعارف، اهداف سياس��ی خ��ود را پيگيری 
می كنند، كه می توان به دو جريان عمده »جماعت دع��وت و اصالح « و طيف »اقليت 

مكتب قر آن« اشاره نمود .
سوم، جرياناتی كه از هر گونه فعاليت سياسی دوری می كنند و معتقد به بعد روحانی و 
معنوی دين هستند و صرفاً مشغول تزكيه روح و درون هستند، طيف »اكثريت مكتب 

قر آن« و »جماعت تبليغ و دعوت« از اين دست می باشند.
به طور كلي اين سه طيف از دو آبشخور جهاني يعنی اخوان المسلمين و شبكه القاعده 
تغذيه فكري و تشكيالتي مي شوند. هرچند جريان »مكتب قرآن« را فارغ از تعلق خاطر 
ديني مشترك، مي توان جرياني متمايز از اين دو جريان جهاني دانست و از آن به عنوان 
تشكيالتی مستقل نام برد، جريان اول نماينده گفتمان »بنيادگرای اسالمی« است و دو 
جريان ديگر خود را نماينده خوانش نوآورانه از اسالم يعنی »نوگرای اسالمی« معرفی 

می نمايند.1

جريان های عمده اسالم گرا و رويکردهای سياسی آنها 
به صورت كل��ی جريان های اس��الم گرا در اقليم كردس��تان عراق، در س��ه حزب و يا 
تشكيالت ظهور و بروز يافته اند كه در ذيل به روندهای شكل گيری و رويكرد آنها اشاره 

می شود:
1. حزب اتحاداسالمی

ريشه های اين حزب به جريان و انديش��ه های اخوان المسلمين می رسد. اين انديشه 
در كردستان عراق هم به مانند ساير كشورها و مناطق سنی مذهب جهان اسالم عمق و 
مداومت تاريخی دارد، اكنون هم در اقليم كردستان در چارچوب حزب اتحاد اسالمی به 

رهبری محمد فرج، به روند خود ادامه می دهد.
فعاليت جريان اخوانی در عراق از نيمه نخس��ت قرن بيس��تم آغاز ش��د و در برخی از 

1. » اسالم گرايی در اقليم كردستان«، مجله روانگه، س4، مهر82، ش16، برگرفته از سايت
www. Selefiye. Persiangig. Com
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ش��هرهای كردنش��ين مانند كركوك، اربيل، حلبچه، نيز بازتاب يافت.1 حضور كردها 
در بغداد نيز باعث آش��نايی و تعامل آنان با انديشه و تش��كل های اخوانی در اين كشور 
شد. هنگام تأس��يس انجمن اخوان المسلمين در س��ال 1349، تعدادی از كردها بين 
مؤسس��ان اين انجمن بودند. با گسترش فعاليت های اخوان المس��لمين در كردستان 
عراق، اخوانی ها توانس��تند مقرهای خود را از طريق انجمن های ايجاد شده در تعدادی 
از شهرهای كردس��تان باز كنند. با اين حال فعاليت های آنان محدود شد و برای نمونه، 
هنگامی كه فردی با نام مال عثمان عبد العزيز، مسئوليت اخوان المسلمين در كردستان 
عراق را عهده دار شد، در سال 1959 به ناصريه تبعيد ش��د. در مجموع در اين دوره به 
رغم فعاليت های اخوان المسلمين در كردس��تان عراق، توده های كرد جذب نشدند و 
فعاليت های اين گروه به تعدادی از روحانيون در تعدادی ش��هر و بين چندين خانواده 

محدود شد.
جريان اخوانی در كردستان عراق از اواخر دهه 1970، بار ديگر فعاليت خود را در قالب 
دو تشكل يا شاخه تداوم داد. شروع كار شاخه صديق عبدالعزيز، سال 1979بود و شاخه 
صالح الدين محمد بهاءالدين نيز فعاليت خود را از س��ال 1980، هم زمان با جنگ بين 
ايران و عراق آغاز كرد. شاخه عبدالعزيز و طرفداران، خود را منشأ دانسته و به مخالفت 
با شاخه دوم پرداختند، البته با ارتباطات بدنه دو ش��اخه و به خصوص مهاجرت آنها به 
ايران و آشنايی بيشتر بين آنها در 1985، سند همكاری بين آنها امضا شد. در انتفاضه 
1991 اين دو تشكيالت در كنار توده های كرد عليه رژيم صدام مبارزه كردند، هر چند 
كه فضای همكاری، مدت زيادی دوام نياورد و با گسترش اختالفات، در نهايت سازمان 
جهانی اخوان المسلمين ش��اخه صالح الدين محمد را به رس��ميت شناخت .در نتيجه 
صديق عبدالعزيز از اخوان نااميد شد و تأسيس حزب جديدی به نام »جنبش اسالمی 

النهضهًْ« را با انديشه و روش سلفی اعالم كرد.
پس از جدايی ش��اخه صديق عبدالعزيز از جريان اخوان المس��لمين، سرانجام شاخه 
صالح الدين محمد، حزب اسالمی جديدی به نام اتحاد اسالمی كردستان به دبير كلی 
صالح الدين محمد، در فوريه 1994 تأسيس كرد. شعار اين حزب »اصالحات و اعتدال« 
بود و همچنان اين روش از سوی اين حزب دنبال می شود. در واقع اين حزب ويترين و 
جلوه اخوان المسلمين در كردستان عراق به حس��اب می آيد. اين حزب برای اولين بار 

1. علی اكبر اسدی،»تحول رويكرد جريان های اسالمی در كردستان عراق«، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان 
اسالم، س13 ،پاييز 1391، ش51، ص62.
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در سومين دولتی كه حزب دموكرات كردستان در 
سال 1996 در اربيل تشكيل داد، مشاركت  نمود و 
يك وزير )وزير اقليم � مشاور( داشت بعد از سقوط 
صدام اين حزب به صورت فعال در عرصه سياسی 

كردستان عراق فعال است.
در مورد رويكرد سياس��ی اين ح��زب، می توان 
گفت كه اين ح��زب در حين تأكيد بر اس��الم، به 
حقوق قومی و حتی ناسيوناليستی هم توجه دارد. 

از نظر حزب، اتحاد اسالمی كردستان، قضيه كردی سياسی است. اين امر نيازمند مبارزه 
سياسی مشترك نيروهای كردی برای رسيدن به لحظه رهايی و ايجاد راه حل سياسی 
از سوی كشورهای منطقه، سازمان های بين المللی و جنبش های اسالمی كه به قضيه 

كردی توجه دارند و نيز خود، طرف كردستانی هستند.1
اين حزب در مورد حق تعيين سرنوشت به حكم اينكه حزبی اسالمی هم زبان نيروی 
كردی است، معتقد است كه ملت كرد مثل بقيه ملت های جهان حق دارد سرنوشتش را 
خود رقم بزند. اين خواسته ای اصولی برای تمام ملت ها و امت ها به ويژه ملت كرد است، 
زيرا قوميتی كردی حقيقتی است كه خواس��تار باز گردانده شدن حقوق غصب شده به 
اصحاب آن است. اتحاد اسالمی كردس��تان همچنين معتقد است تقسيم كردستان از 
سوی استعمار غرب با اين شكل پيچيده تقسيم آن به رژيم های ساختگی  پس از جنگ 
جهانی اول، حمايت نيروهای اس��تعماری از اين رژيم ها در چندين دهه گذشته و انكار 
حق ملت كرد در داش��تن حق وجود و ابراز هويت قومی خ��ود، همگی هدف اصلی اين 

سياست بوده است.
در مجموع آنچه كه از رويكرد سياسی و انديش��ه ای اين حزب بر می آيد اين است كه 
رويكرد دولت ملی بر رويكرد امت محوری غلب��ه دارد در نهايت اين حزب هم همچون 
ساير احزاب و جريان های ملی گرای كردی بر هويت قومی كردی بيش از ساير هويت ها 

توجه دارد.
2. حزب جماعت اسالمی

فعاليت اين حزب در كردستان عراق با تأس��يس »حركهًْ الرابطهًْ االسالمی« )جنبش 
هيئت االسالمی( آغاز ش��د.اين حزب در كنار فعاليت سياسی، اقدامات مسلحانه را رد 

1. علی اكبر اسدی، همان، ص73.

كردها در دوره باستان عمدتًا 
دارای آیین زرتشتی بودند، اما با 
ظهور اسالم به سرعت به این دین 
گرویدند. اولین تماس كردها با 
دین اسالم از طریق با باجان كرد 
بود كه در مدینه به اسالم ایمان 
آورد و سپس آن را در بین اقوام 

كردی خود گسترش داد
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نمی كرد. بيشتر مؤسسان اين حزب از روحانيون بودند، به همين علت، به عنوان سازمان 
ويژه روحانيون ش��ناخته می شوند.در س��ال های 1984 تا 1987، اين جنبش فعاليت 
تبليغی مختلفی انجام داد و در كنار آن، ماهنامه ای به نام آفاق االسالم به دو زبان عربی 
و كردی منتشر كرد. در سال 1985، ش��اخه نظامی اين سازمان با نام »جيش القرآن« 
تأسيس شد. اين ش��اخه از چهار نيرو تشكيل می ش��د كه خالد، صالح الدين، شافعی و 

فاروق نام داشتند و فعاليت های نظامی، عليه نظام بعثی عراق انجام می دادند.1
شرايطی كه اقليم كردستان در آن به سر می برد، نشان می داد كه صحنه كردی نيازمند 
يك حزب اس��الم گرای قوی تر از حركهًْ الرابطهًْ االسالمی اس��ت. اين امر پس از مدت 
كوتاهی محقق شد و در ژوئيه 1987 پس از برگزاری چندين جلسه بحث و تبادل نظر، 
جنبش انجمن اسالمی به حزب مس��لح جديدی به نام »جنبش اسالمی در كردستان 
عراق« تبديل و شيخ عثمان عبدالعزيز به اجماع شركت كنندگان، مرشد كل اين جنبش 
جديد شد. اين انتخاب به دليل جايگاه دينی و اجتماعی او صورت گرفت. هنگام اعالن 
تشكل جنبش اسالمی، قديمی های اخوان المسلمين از اين پروژه مسلحانه كنار كشيدند 
و مخالفت خود را اعالم كردند، زيرا اين جنبش را در راس��تای راهبرد اخوان المسلمين 

نمی دانستند.
پس از انتفاضه 1991 جنبش اسالمی همانند س��اير احزاب، در شهرها و روستاهای 
كردنشين مقرهايی برای خود باز كرد و به اين ترتيب، مرحله جديدی از فعاليت اسالمی 
را ش��روع كرد. اين مرحله متفاوت از مرحله قبلی بود، زيرا جنبش اسالمی در انتخابات 
پارلمانی س��ال 1992 ش��ركت كرد و55 درصد آرا را به دس��ت آورد. با اينكه جنبش 
اسالمی پس از دو حزب اسالمی كردستان )حزب دموكرات كردستان و اتحاديه ميهنی 
كردستان( در رتبه سوم قرار گرفت، چون نتوانست طبق قانون انتخابات 7درصد آرای 
رأی دهندگان را كس��ب كند، هيچ كرسی در پارلمان به دس��ت نياورد. البته درگيری 
جنبش اس��المی با اتحاديه ميهنی شرايط را برای آنها س��خت تر نمود.جنبش اسالمی 
فعاليت كار خود را تا 20 آگوست 1999 ادامه داد و در اين تاريخ با جنبش نهضت اسالمی 
يكی شد و هر دو جنبش، حزبی جديد به نام »جنبش وحدت اسالمی كردستان عراق« 
به رهبری مال علی عبدالعزيز تأسيس كردند و برادرش، صديق عبدالعريز، معاون او شد. 
هنگام برگزاری اولين كنگره وحدت اسالمی در 30 آگوست 2000، جريان های فكری 

1. ايرج مس��جدی، »بررس��ی روابط حركت اسالمی كردس��تان عراق و جمهوری اس��المی ايران«، پايان نامه 
كارشناسی ارشد مديريت امور دفاعی، دانشگاه امام حسين، 1380، ص243 .
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مختلف و متفاوتی داخل اين جنبش بودند كه هر كدام برای مرحله پس از كنگره برنامه 
و طرحی داشتند كه در نهايت جريان »جماعت اسالمی«شكل گرفت.جماعت اسالمی 

خود را ميراث دارمشروع و قانونی جنبش اسالمی وحدت دانست.1
جماعت اسالمی معتقد است ملت كردستان همانند ساير ملت های جهان حقی اصيل و 
مشروع دارد تا برای خود، كشوری خاص داشته باشد. البته فدراليسم را در شرايط حاضر، 
مناسب برای تحقق بخشی از مطالبات قومی كرد می دانند. در آيين نامه داخلی اين حزب 
آمده است: شريعت اس��المی تنها منبع قانون گذاری است و در تمام زمينه های زندگی 
اجرا می شود. در واقع اين حزب هم قانون اسالمی را در كشوری مستقل كردی دنبال 

می كند و هم بر ارتقای موقعيت سياسی، اجتماعی، و اقتصادی قوم كرد، تأكيد دارد.
3. گروه راديكال انصاراالسالم 

بيش از همه گروه هاي سياسي اسالمي در س��طح ُكردستان نام گروه انصار االسالم به 
عنوان يك گروه تندرو و جنگجو و تروريست بر سر زبان هاست و فهرستي از ترور و اعمال 
خشونت آميز و اعمال ناپسند )از جمله درآوردن جسد مشايخ ته ويله( به  آنها نسبت داده 
مي شود. مؤسس گروه انصار االسالم ش��خصی به نام نجم الدين فرج می باشد كه به مال 
كريكار شناخته شده است.مال كريكار درس��ال 1956در اربيل به دنيا آمد. در دانشكده 
شريعت درس خواند. در اوايل جوانی تجربه ای از چپ گرايی اسالمی داشته است .در آغاز 
دهه هفتاد، در فعاليت های چپ گرايی وملی گرايی شركت داشته است. در سال 1980 
به اخوان المسلمين پيوست و از عراق خارج شد. درسال 1982تا 1984 در ايران زيسته 
است. سپس به افغانستان رفته و سال ها در افغانس��تان در زمان عبداهلل عزام چون يك 

مجاهد زير نظر او فعاليت داشته و از اين فرد سلفی مسلك، بسيار تأثير پذيرفت.
بعد از فوت مرشد كهنسال حركت اس��المي عثمان عبدالعزيز، در سال 2000 كه به  
هر حال هم در درون س��ازمان و هم با گروه هاي ُكردي وزنه تعادلي محس��وب مي شد، 
كم كم در درون حركت اس��المي مناقشاتي رخ داد كه س��رانجام به انشعاب آنها منجر 
گرديد)2001(. گروهي به رياس��ت علي  عبدالعزيز، برادر مرشد سابق، تحت همان نام 
سابق فعاليت كردند. دس��ته اي هم به رياس��ت علي باپير كومه لی ئيسالمی )جماعت 
اسالمي( را تشكيل دادند و دسته س��وم از انشعابيون حركت اس��المي جند االسالم را 
تشكيل دادند. كريكار با اين دسته سوم به فعاليت پرداخت، سپس به انصار االسالم تغيير 
نام يافتند و كريكار را به اميري خود برگزيدند. وي قبل از ش��روع حمله امريكا به عراق 

1. http://www.asnoor.ir/Public/Parties/ViewParties.aspx?Code=102531 
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در يكي از س��فرهای پنهانی خود به اروپا 
در سال 2002 دس��تگير و به كشور هلند 
اخراج گرديد، در آنجا دس��تگير و توسط 
بازجوهاي امريكاي��ي تحت بازجويي قرار 
گرفت ولی تبرئه ش��د. پس از چندي آزاد 
ش��د ولي تحت نظر قرار داش��ت و اكنون 
نيز به فعاليت هايش مش��غول است. افكار 
نجم الدين فرج معروف به مال كريكار تحت 
تأثير چهار شخصيت به نام های ابن تيمّيه 
در عقيده، س��يد قطب در منهج حركتي، 
شرف الدين نووي در فقه، ابن قّيم جوزيه 
در سلوك عرفاني، قرار گرفته است. كنار 
رفتن وي از رهبري انصاراالس��الم به نظر 
مي رسد تنها به دليل زنداني شدن وي در اروپا و عدم امكان برگشت به كردستان نباشد � 
چنانكه خودش گفته � بلكه به نحوي كنار گذاشتن توسط جناحي تندروتر است. وي در 
مصاحبه با كانال العربيه انفجارهايي كه در آن بي گناهاني كشته شوند را سخت محكوم 
كرده است. درماه ژانويه 2003 دركردس��تان عراق طی اجتماعی كه 14 نفر از رهبران 
انصاراالسالم حضور داشتند )درآن زمان انصاراالسالم ازمياد كردها، عرب ها و افغانی ها 
حدود 600 نفر ستيزه جو داشت (. در اين جلسه مال كريكار به جرم خيانت )درپی ضديت 
با جهاد عليه امريكا( از رهبری انصاراالسالم عزل و فردی به نام عبداهلل شافعی معروف 
به ورياهه وليری به رهبری گروه انصاراالسالم درمناطق كردنشين و احمد فاضل الخاليه 
معروف به ابومصعب الزرقاوی به رياست گروه در ديگر مناطق عراق انتخاب شد وعمليات 
و مبارزاتش را به نام توحيد و جهاد آغاز كرد. بخش علنی فعاليت های انصاراالسالم شامل 
ترويج وتبليغ وآموزش عقيدتی � نظامی  است. اين گروه برای انجام امورتبليغاتی خود، 
عمدتاً از منبر مساجدی كه به هر طريق توانسته پيش نمازهای آنها را با خود همراه و هم 
عقيده كند، استفاده می كند. اين مساجد كه در حال حاضر تعداد آنها بالغ بر ده ها مسجد 
برآورد می شود، عمدتاً شامل مساجد روس��تايی و مساجد حاشيه شهرهای كردستان، 
به ويژه شهرهای جنوب كردستان )از جوانرود تا بوكان( است. ايراد خطبه های تحريك 
كننده و عوام فريبانه با محتوای تأكيد افراطی بر ظواهر دين، ترويج سلفی گری، شيعه 

به عبارتی اسالم و آموزه های اسالمی 
در تاریخ تحوالت سیاسی یكصد ساله 
اخیر كردستان عراق تأثیرات قابل توجه 
داشته است و رهبران جنبش های آزادی 
بخش كردی در این منطقه در مقاطع 
زمانی مختلف عمدتًا از افراد و رهبران 
دینی مورد اعتماد مردم بوده اند كه با 
تمسك به حساسیت ها و ویژگی های 
قومی كردی، مردم منطقه را بر علیه 
اشغال گران خارجی، استعمارگران 
جهانی و مستبدین داخلی فراخوانده و 
بسیاری از انقالبات و خیزش های مردم 

را رهبری نموده اند
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ستيزی، ضديت با هرنوع نوانديشی دينی و مسائل و مباحثی از اين دست، باعث رونق 
پيش نمازها و مساجد تحت كنترل انصار االسالم شده است.

حاميان خارجی انصاراالسالم 
انصاراالس��الم آش��كارا با تعدادی از دولت های مرتج��ع منطقه )به ويژه عربس��تان و 
پاكستان( و برخی نهادهای امنيتی و جاسوسی غربی )به ويژه انگلستان و امريكا( رابطه 
دارد.در اين زمينه پيش تر اش��اره گرديد كه »تحس��ين مال علی«، امير امارت اسالمی 
سابق كردس��تان و يكی از رهبران برجس��ته انصاراالس��الم، در حالی كه ظاهراً تحت 
تعقيب امريكا است، آزادانه از اين كشور به آن كش��ور می رود و طی نامه تهديد آميزی 
كه به ، رهبر اتحاد اس��المی عراق، در سال 2007 نوشته آش��كارا به روابط گرم خود با 
مقامات امنيتی انگلستان اشاره می كند. همچنين از پيوندهای صميمانه خود با خاندان 
قدرتمند »تركی«، در عربستان سخن می گويد. در همين زمينه می توان به فعاليت های 
منطقه ای بنياد »صالح الدين ايوبی« اشاره نمود كه آزادانه در حال جذب و جمع آوری 
كمك های مالی برای انصار االسالم است و بدون هيچ مش��كلی وجوه جمع آوری شده 
را در بانك های اروپايی ذخيره می كند. اين مقدار البته تنها بخش كوچكی از ارتباطات 

خارجی انصاراالسالم است. 

گروه های مرتبط با انصاراالسالم
-گروه توحيد وجهاد: اين گروه را مي توان معروف ترين گروه سلفي دانست كه از اعمال 
تروريس��تي براي تحقق اهداف خود اس��تفاده مي كند.ابو مصعب الزرقاوي اين گروه را 
تأسيس كرد و پس از هالكت زرقاوي، اكنون ابو ايوب المصري آن را هدايت مي كند؛ اين 
گروه در ادامه به »قاعده الجهاد در بالد الرافدين« تغيي��ر نام يافت تا بعد از مدتي آنچه 
كه به دولت اسالمي عراق شهرت يافته را تشكيل دهد.كارشناسان، زرقاوي را نسخه به 
روز شده گروه القاعده بعد از حمالت 11 سپتامبر توصيف مي كنند. وي كه نام اصلي اش 
»احمد فاضل نزال الخاليله« و متولد شهر زرقا دراردن است؛ ايدئولوژي سلفي، او را به 
پيشاور پاكستان كشاند و پس از سقوط بغداد در سال 2003، هم به مثلث سني در عراق 

رفت تا به سمبل معاصر سلفي جهادي مبدل شود.1
استفاده افراطي زرقاوي از ايدئولوژي هاي سلفي، وي را به شخصيتي خون ريز و افراطي 

1. »اسالم گرايی در اقليم كردستان«، همان.
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تبديل كرد. وي در 2004/10/8 و پس از حدود يك سال فعاليت در عراق در بيانيه اي 
در اينترنت با بن الدن، به عنوان رهبر گروه القاعده بيعت كرد. زرقاوي در زمان حياتش 
تقريباً تمام فعاليت هاي گروه را در قبضه خود داش��ت و عبد الرحمن العراقي را كه يك 
شخصيت مبهم و ناش��ناس بود، به عنوان جانش��ين خود برگزيد. وي در حمله هوايي 
جنگنده هاي امريكايي به يك خانه در نزديكي شهر ديالي، در روز 7 ژوئن 2006 كشته 
شد. از مهم ترين ش��خصيت هاي بارز اين گروه در زمان زرقاوي كه خود را »امير قاعده 
الجهاد« مي ناميدند، »ابو عبد الرحمن العراقي«معاون وي، »ابو حمزه البغدادي« رئيس 
شوراي شرعي گروه، »ابو ميسره العراقي« سخنگوي تبليغاتي و اطالع رساني، »ابو  اسيد 
العراقي« فرمانده ش��اخه نظامي و »ابو دجانه االنصاري« رهبر گردان)استش��هاديون!( 
انتحاريون القاعده را مي توان نام برد. اكثر اعضاي اين گروه را جنگجويان عرب غيرعراقي 
تشكيل مي دهند، اما رهبران آن سعي دارند با اعطاي لقب هاي عراقي به رهبران خود به 
آن ويژگي عراقي ببخشند.گروه توحيد و جهاد كه در واقع شاخه اصلي و رسمي القاعده 
در عراق است بعد از ربودن و شكنجه كردن قربانيان خود، آنان را به شكل فجيعي از پاي 
در مي آورد؛ قربانيان اين گروه معموالً با سرهايي جدا شده، در مناطق مختلف شهر يافت 
مي شوند. القاعده با توجه به مبالغ هنگفتي كه در اختيار دارد؛ برخي از گروه هاي بزهكار 
عراقي را هم به استخدام خود در آورده تا فعاليت هاي شناسايي و ربودن شخصيت هاي 
خاص را انجام دهند و آنها را به القاعده بفروش��ند، در اين رابطه مي توان به سفير مصر 
در عراق اشاره كرد. از ديدگاه قاعده الجهاد )توحيد وجهاد( همه افراد شاغل در ادارات 
دولتي و مأموران پليس وارتش عراق، مش��رك وكافرند. مقراصلي آن درمنطقه موسوم 
به مثلث مرگ است و هسته مركزي آن در شهر فلوجه و اطراف آن شكل گرفت. عالوه 
بر جنگجويان خارجي تعداد زيادي از بعثي ها از جمله افرادي كه در زمان صدام معدوم، 
به فدائيان صدام معروف بودند و نيز افسران و درجه داران گارد رياست جمهوري عراق 
و نيروهاي سازمان امنيت ويژه هم در آن عضويت دارند. دولت عراق، سوريه را به عنوان 
مسير رفت وآمد پشتيباني انساني و لجستيكي اين گروه معرفي مي كند. دامنه فعاليت 
اين گروه تروريستي بيشتر در غرب و مركز عراق است كه از جنوب به كربال و از شمال به 
موصل منتهي مي شود، اما شاهد انجام عمليات تروريستي اين گروه در نجف، و مناطق 
جنوبي تري همچون بصره يا ش��مال عراق هم بوديم.گروه توحيد وجهاد هم اكنون نيز 
درعراق فعاليت های مسلحانه تروريستی انجام می دهد.آخرين گزارش ها ازضعيف شدن 
اين گروه بعدازمسلط شدن نيروهای عراقی برمناطق تحت  نفوذ اين گروه خبرمی دهند. 
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انصار السنه: نسخه شبيه سازي شده انصار االسالم 
است كه ارتباط مستقيمي با طالبان و گروه القاعده 
در ع��راق دارد و از س��پتامبر 2001 فعالي��ت خود 
را در ع��راق آغاز كرد. گ��روه انصار الس��نه را بايد از 
پيش��قراوالن عمليات فجيع تروريس��تي از جمله 
س��ربريدن گروگان ها در س��ال هاي اخير دانست. 
انصارالس��نه با بيانيه اي كه درآوري��ل 2003 صادر 
كرد؛ اولين گروهي بود كه رس��ماً عمل جنايتكارانه 
سربريدن ش��هروندان عراقي را به اتهام همكاري با 
اش��غالگران به عهده گرفت وتصاوير آن را در شبكه 
اينترنت منتش��ر كرد و از همين طريق هم معروف 
ش��د.اين گروه با گروه »ارتش انصار السنه« تفاوت 
دارد ومعموالً بيانه هاي خود را تحت عنوان »ديوان 

جند جماعه انصار السنه« منتشر مي كند. اين گروه افراطي همچنين اوايل سال 2007 
در بيانيه اي ازاهل تسنن عراق خواست تا بغداد را ترك نكرده و پايتخت عراق را در اختيار 
ش��يعيان قرار ندهند.1 گروه انصارالس��نه هم اكنون جز نام و گاهاً عمليات های محدود 

انتحاری، چيزی از آن باقی نمانده است.

اهداف جريان های اسالمی ميانه رو 
� تحقق عبوديت خداوند تعالی با پايبندی به شرع در همه جنبه های زندگی؛ 

� جهاد كردن در راه برپايی حكومت اسالمی در كردستان عراق؛
� شناساندن قضيه كردی به همه ملل و سازمان های جهان و جهاد در راه اعاده حقوق 

غصب شده ملت كرد؛
� جهاد در راه برچيدن حكومت ديكتاتوری و برپايی نظام و ايالت در عراق؛

� جهاد در راه زدودن آثار امپرياليسم و برچيدن پديده های نژادپرستی و شوونيسم و 
تمامی انواع سلطه گری بر ملت و ميهن؛ 

� تالش برای حفظ حقوق بش��ر و حق��وق اقليت های دينی صاحب كتاب آس��مانی و 
اقليت های قومی در سايه قانون، قانون اساسی و شريعت اسالمی؛

1. »اسالم گرايی در اقليم كردستان«، همان.

بیش از همه گروه هاي سیاسي 
اسالمي در سطح ُكردستان نام 
گروه انصار االسالم به عنوان 
یك گروه تندرو و جنگجو و 
تروریست بر سر زبان هاست 
و فهرستي از ترور و اعمال 
خشونت آمیز و اعمال ناپسند 
)از جمله درآوردن جسد 
مشایخ ته ویله( به  آنها نسبت 
داده مي شود. مؤسس گروه 
انصار االسالم شخصی به نام 
نجم الدین فرج می باشد كه به 

مال كریكار شناخته شده است
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� ستيزه با ظلم و فساد و اقامه عدل و اصالح و حفظ هويت اسالمی ملت مسلمان كرد؛ 
� التزام از حيث عقيدتی، سياسی و اجتماعی به اينكه اسالم دربرگيرنده همه جنبه های 

حيات بشر است؛
� تالش برای تحقق ايمان كه در وجود همگی آحاد امت اسالم موجود است؛ 

� مرام و روش حركت اسالمی كردستان عبارت است از: قرآن كريم و سنت نبوی شريف 
و نيز بهره گيری از تاريخ اسالم و سرگذشت صالحان و تجارب جنبش های اسالمی.1

4. جريان شيعی )كردهای فيلی(
كردهای شيعه عراق به كردهای فيلی معروفند. واژه فيلی يا پيلی به معنای »انقالبی، 
شجاع و طغيان گر«است. اينها در مرز ايران و شرق عراق پراكنده اند.كردهای فيلی در 
تاريخ عراق پس از جنگ جهانی اول و دوم مورد ظلم و س��تم واقع ش��دند،اما اوج اين 
اقدامات سركوب گرانه در زمان حاكميت حزب بعث بود كه صدام آنها را به علت »كرد 
بودن«، »ش��يعه بودن« و »ايرانی بودن«س��ركوب می كرد.كوچ اجباری، اعدام دسته 
جمعی، مصادره اموال و محروميت از حقوق اجتماعی و سياسی از اقدامات حزب بعث 

در قبال كردهای فيلی بوده است.2
كردهای فيلی عراق در مناطق خانقين ، مندلی، س��ليمانيه،كركوك، بغداد، شهربان، 
العماره، س��عيديه، بصره، كوت، بدره،عليغربی، ديوانيه، ش��اميه و...س��كونت دارند.در 
اين مناطق اغلب كردهای ش��يعه ساكن هس��تندكه به علت همس��ايگی و همسويی 
مذهبی با ايران از طرف حاكمان بغداد مورد سوء ظن قرار گرفته بودند.بعد از سرنگونی 
صدام حسين كردهای ش��يعی، سياست خود را در قالب سياس��ت های كلی كشوری با 
رويكرد جريان غالب ش��يعه در عراق تنظي��م نمودند .هرچند كه تاكن��ون به موقعيت 
سياسی مناسب در كردس��تان عراق دسترس��ی پيدا نكرده اند .رابطه كردهای فيلی با 
رهبران كرد شمال عراق در دوره های مختلف فراز و نشيب های زيادی داشته است.در 
گذشته بعضی از كردهای فيلی در ساختار حزبی دو حزب بزرگ اقليم كردستان )اتحاديه 
ميهنی و حزب دموكرات كردستان( حضور داشتند.3با اشغال عراق و تشكيل حكومت 

1. حسن لطيف زبيدی، عراق در جستجوی آينده، مترجم علی شمس، تهران، مؤسسه مطالعات انديشه سازان 
نور، 1389، ص78.

2. يوسف وصالی، »جايگاه كردهای فيلی در نظام سياسی و اجتماعی عراق«، فصلنامه مطالعات منطقه ای جهان 
اسالم، س9، بهار و تابستان 1387، ش33و34، ص176.

3. از جمله جعفر محمد كريم و شعبان نورعلی پس از امضای توافق نامه مارس 1970 كه به خودمختاری محدود 
كردها انجاميد حضور كردهای فيلی بيشتر شد. برای مثال، زكيه اسماعيل حقی، اولين قاضی زن در عراق و رئيس 

اتحاديه بانوان كردستان است.
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اقليم، تحصيل كرده ه��ای كرد فيلی خارج از 
عراق به كردس��تان بازگشتند و به پست های 
مديريتی دس��ت يافتند يا در نيروهای مسلح 

)پيشمرگه( به فعاليت پرداختند.1
در انتخاب��ات 2005 و 2010 رهبران كرد 
انتظار داشتند مناطقی كه كردهای شيعه در 
آن ساكن هستند به آنها رأی دهند، اما گرايش 
عمده كردهای فيلی به سمت ائتالف يكپارچه 
بود.اگر چه كردهای شيعه با شوراهای شمال 
عراق از نظر هويتی همسو هستند، اختالفاتی 
نيز با آنها دارند. مهم ترين مشكل اين شوراها 
اين است كه محيط جغرافيايی كردهای فيلی 
در اختيار دولت اقليم نيست. در واقع ساكنان 
بدر، جس��ان و خانقين در كنت��رل حكومت 
اقليم نيستند. با اينكه حكومت اقليم حمايت 
سياسی از آنها انجام می دهد ولی اين حمايت 

در حدی نيست كه آنها بتوانند يك حزب سياسی قوی با ماهيت كردهای فيلی � شيعی 
تأسيس كنند.2 احزاب مختلفی هم كه كردهای فيلی تأسيس كرده اند به علت اختالفات 
قادر به تبديل به يك نيروی اجتماعی و سياس��ی تأثير گذار نشده اند. با اين حال به اين 
معنی نيست كه آنها ظرفيت تبديل شدن به يك حركت قوی اسالمی ندارند ،بلكه اگر 
رهبران و نخبگان آنها بتوانند به اجماع نظر برس��ند اين قابليت وج��ود دارد كه با بهره 
مندی از عمق ژئوپليتيك جمهوری اسالمی ايران هويت سياسی و ژئوپليتيكی خود را 

پررنگ تر كنند. 

حرکت اسالمی کردستان عراق و جمهوری اسالمی ايران 
در سال 1363 به دنبال فشار مضاعف رژيم بعث عراق بر مردم كردستان عراق خصوصاً 
اهالی منطقه ش��هر زور جمعی از علمای آن منطقه كه ش��يخ محمد برزنجی در رأس 

1. از جمله اين افراد می توان به عادل مراد، عضو دفتر سياسی اتحاديه، جيل فيلی و حيدر شيخ علی اشاره كرد.
2. يوسف وصالی، همان، ص184.

كردهای شیعه عراق به كردهای 
فیلی معروفند. واژه فیلی یا پیلی 
و  ،شجاع  »انقالبی  معنای  به 
طغیان گر«است. اینها در مرز ایران 
و شرق عراق پراكنده اند.كردهای 
فیلی در تاریخ عراق پس از جنگ 
جهانی اول و دوم مورد ظلم و ستم 
واقع شدند،اما اوج این اقدامات 
سركوبگرانه در زمان حاكمیت حزب 
بعث بود كه صدام آنها را به علت 
»كرد بودن«، »شیعه بودن« و »ایرانی 
بودن«سركوب می كرد.كوچ اجباری، 
اعدام دسته جمعی، مصادره اموال 
و محرومیت از حقوق اجتماعی و 
سیاسی از اقدامات حزب بعث در 

قبال كردهای فیلی بوده است



146
دوره سوم سال دهم شماره 35 بهار 92

بيداري اسالمي

آنها بود، به ايران مهاجرت نموده و پناهنده ش��دند بعد از مدتی شخصيت های ديگری 
مثل : شيخ علی بياره، شيخ لطيف برزنجی، ش��يخ محمود آزادی، شيخ ابوبكر صديقی، 
عبدالرحمن نوريی، شيخ عبداهلل جهاز و شيخ لقمان نذيری به جمع آنها پيوستند و در 
ابتدا آنها توانستند ارتباطاتی با امور روحانيون غرب كش��ور برقرار نمايند، اين گروه با 
هدف مبارزه سياسی با رژيم بعث عراق فعاليت خود را به صورت پراكنده و غير سازمانی 
آغاز نمودند، از آنجايی كه اين جمع در بين مردم كردس��تان ع��راق نفوذ قابل توجهی 
داشتند مورد توجه واقع گرديد كه با تقويت اين گروه آنها را در راستای تضعيف سياسی، 
نظامی رژيم حاكم بر عراق فعال نمايد، لذا در ابتدا با انجام فعاليت های تبليغاتی آنها عليه 
حكومت عراق موافقت و در مراحل بعدی با درخواست آنها مبنی بر تشكيل يك سازمان 
سياس��ی، نظامی موافقت گرديد و تش��كيالت حزبی آنها تحت عنوان »حركت رابطه 
اسالمی كردستان عراق تأسيس گرديد. اين تش��كيالت بعد از مدتی با تشكيل شاخه 
نظامی تحت عنوان»لشگر قرآن« اهداف اوليه خود را گسترش داده و از فاز سياسی وارد 
فاز نظامی گرديد. فرماندهی لشگر قرآن را يكی از اعضای هيئت مؤسس به نام »لقمان 
حافظ نذيری« عهده دار گرديد و بعد از مدت كوتاهی اين مسئوليت به شيخ علی بياره از 

مؤسسان اولی واگذار گرديد.1 
در سال 1366 رژيم عراق اقدامات كنترلی شديدی در منطقه »شهر زور« به كار برد و 
تصميم بر خالف فرمانداری حلبچه و تبديل آن به بخش و همچنين تبديل بخشداری 
سيد صادق به دهداری و از طرفی با احداث ش��هرك هايی تصميم بر جمع آوری مردم 
روستاها و امكان آنها در اين شهرك ها در جهت كنترل دقيق مردم را داشت، برای مقابله 
با اين اقدامات قيام عمومی مردم منطقه ش��هر زور خصوصاً شهرهای حلبچه خرمان، 
سيد صادق، طويله و بياره آغاز گرديد و مردم با نظاميانی كه با دستگاه ها مهندسی در 
حال انهدام و تخريب منازل و بعضی از تأسيسات مسكونی و غيره بودند، درگير شدند، 
اما اين قيام با مقابله ش��ديد ارتش بعثی عراق س��ركوب گرديد و ده ها هزار نفر از مردم 
كردستان با خروج از مرزها پناهنده ايران شدند. در بين آوارگان جمعی از علمای منطقه 
از جمله: شيخ عثمان عبدالعزيز، ش��يخ علی عبدالعزيز، كه از روحانيون سرشناس و با 
نفوذ كردستان عراق بودند حضور داشتند و از عنايت و توجه جمهوری اسالمی بهره مند 

شدند .
در واقع در تحليل جريان های اسالمی كردستان عراق، جايگاه جمهوری اسالمی ايران 

1. ايرج مسجدی، همان.
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بی بديل و غير قابل انكار اس��ت.اين جريان ها با اينكه دارای ريشه های بومی و تاريخی 
بوده اند ولی واقعيت اين اس��ت كه اگر توجه جمهوری اسالمی به جنبش ها و جريانات 
اسالمی كردستان عراق نبود مس��لماً امروزه آنها هيچ جايگاهی را در عرصه سياسی و 

امنيتی كردستان عراق نداشتند.

روندشناسی اسالم گرايی در کردستان عراق
دريك نگاه روند شناسانه نسبت به تحوالت محيط اسالم گرايی در مناطق كردستان 

عراق به مهم ترين آنها اشاره می شود:
-ناكارآمدی س��اختارهای قوم گرا؛ با اينكه تاكنون گفتمان مسلط در اقليم كردستان 
عراق بر مبنای ناسيوناليسم قومی كردی شكل گرفته است و اين گفتمان حدود دو دهه 
است كه در قالب ايدئولوژی رس��می دولتی تبديل شده است، ولی واقعيت اين است كه 
مبارزان و قهرمانان ديروز كردی، امروز به رانتر های بزرگ در عرصه سياسی، اقتصادی 
تبديل شده اند و فاصله زيادی با آرمان ها و مطلوبيت های جامعه كردی كه برای رسيدن 
به اين وضعيت هزينه های بااليی داده اند، به وجود آمده است. به همين جهت از گرايش و 
عاليق جامعه كردی عراق نسبت به حاكمان سكوالر و قوم گرای خود در حال كاسته شدن 
است 1و توجه نسبت به جريان های اسالمی كه رويكردشان بيشتر می شود.با اين اوصاف 
روندهای موجود بيانگر اين است كه در سال های آينده وزن و جايگاه جريان های اسالمی 

در فضای سياسی و فرهنگی اقليم كردستان عراق به مراتب افزايش خواهد يافت.
- تأثير پذيری از تحوالت جريان اخوان المسلمين منطقه؛ بيشتر سازمان های اسالم گرا 
در يك يا چند زمينه ريشه خود را بر اساس خط مشی اخوان المسلمين بنا نهاده اند.برای 

1. در واقع آنچه كه مردم كردستان عراق را كه از مشكل بيكاری، نابرابری اقتصادی و اقتدار سنتی احزاب حاكم 
رنج می برند به خيابان های شهرهای منطقه كردی كشانده است، نه انگيزه های حزبی بلكه رسيدن به آزادی های 
سياسی و برخورداری از امتيازات اقتصادی است. جوانان كرد اعتراض كننده در تازه ترين اقدام خود كه به مناسبت 
بيستمين سال قيام مردم سليمانيه عليه رژيم صدام حسين صورت گرفت، در يك اقدام نمادين نام ميدان اصلی 
شهر س��ليمانيه را از »بردركی س��را« به »ميدان آزادی« تغيير دادند. اين اقدام به نوعی نشانه تأثيرپذيری آنها از 
گردهمايی مردم مصر در ميدان تحرير قاهره بوده است . معترضين همانند مصری  ها  به برپايی چادرهای موقت در 
ميدان آزادی سليمانيه دست زدند تا به نوعی تداوم اعتراضات خود را تا برآورده شدن آنها تضمين كنند . با اين همه 
نيروهای امنيتی حكومت محلی كردس��تان و طرفداران غير نظامی آنها با آتش زدن اين چادرها درصدد پراكنده 
ساختن گردهمايی موجود بر آمدند . با توجه به همين واكنش ها بود كه دنيس ناتای پژوهشگر دانشگاه دفاع ملی 
در آمريكا كه كتاب »شبه دولت كردی« را به تازگی انتشار داده اس��ت،  تأكيد می كند كه »رابطه دولت و جامعه 
دركردستان عراق،  رابطه ای توسعه نيافته است . اين رابطه،  نوعی رابطه وابستگی است،  همانند رابطه ميان پدر و 
فرزند.« در واقع فقر و بيكاری از يك سو و فساد مالی دو حزب حاكم و طرفداران آنها در نهادهای حكومت محلی از 

سوی ديگر عامل اصلی قيام مردم كردستان عليه اقتدار دو گروه سنتی حاكم شده است .
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مثال حزب اسالمی عراق ،اتحاد علمای مسلمان 
كردستان و اتحاد اسالمی كردستان به ترتيب به 
عنوان حزب رسمی اخوان المسلمين در عراق و 
ش��اخه های منطقه ای اخوان المسلمين بوده اند. 
از طرف ديگر، رهبران برجسته برخی جنبش ها 
مانند جنبش اسالمی كردستان و النهضه، اغلب 
از فعالين اخوان المسلمين بوده اند.1 با اين حال كه 
در تحوالت جهان عرب كه با عنوان بهار عربی يا 
بيداری اسالمی ناميده می شود بخش عظيمی از 
كنش گران مؤثر و پيشگام آن را طرفداران جنبش 
اس��المی اخوان المسلمين تش��كيل می دهد. به 
همين جهت رونده��ای در حوزه ه��ای فعالين 
اسالم گرای اقليم نشانگر آن اس��ت كه تأثيرات 
فكری و تجربی اخوانی ها در س��ال های اخير در 
كانون توجه اسالم گرا های اقليم واقع گرديده و به 

احتمال قوی در آينده اين تأثير پذيری سرعت بيشتری خواهد يافت.
� تقويت الگوی دينی � قومی؛ اصلی ترين نيروهای سياس��ی اسالم گرای كردستان، 
كه امروزه در قالب ائتالف »اتحاد اسالمی � جامعه اس��المی اقليم كردستان« سازمان 
يافته اند، بر اساس پارامترهای مورد بحث در تقسيم بندی گفتمان های سياسی، در طيف 
گفتمان های اس��المی محافظه كار قرار می گيرند كه با توجه به شرايط كنونی حاكم بر 
اقليم كردس��تان، اين گفتمان روز به روز ماهيت داخلی و بومی خود را تقويت می كند، 
از اين رو بيشتر به سمت نقش آفرينی در چهره يك اپوزيسيون داخلی حركت می كند.

 اين گفتمان امروزه با چند پرسش اساسی مواجه است: نخست اينكه، اگر اين جريان 
روزی زمام حكومت اقليم كردستان را در دس��ت گيرد، چگونه با استراتژی ملی كردها 
در راستای تشكيل دولت كردی، كه بيش از يك س��ده برای آن خون ريخته اند، تعامل 
خواهد نمود؟ يا به زبانی ديگر موض��ع اين جريان در قبال گفتم��ان ملی گرايانه اقليم 
كردستان كه به عنوان راهبرد عالی اغلب نيروهای سياسی كرد، در پی ايجاد دولت كردی 

1. جعفر پناهی، »گزارش جريان های اسالمی در كردستان عراق«، فصلنامه مطالعات منطقه ای جهان اسالم، 
س9، بهار و تابستان1387، ش33و34، ص232.

در واقع آنچه كه مردم كردستان 
عراق را كه از مشكل بیكاری، 
نابرابری اقتصادی و اقتدار سنتی 
احزاب حاكم رنج می برند به 
خیابان های شهرهای منطقه كردی 
كشانده است، نه انگیزه های 
حزبی بلكه رسیدن به آزادی های 
سیاسی و برخورداری از امتیازات 
اقتصادی است. جوانان كرد 
اعتراض كننده در تازه ترین اقدام 
خود كه به مناسبت بیستمین سال 
قیام مردم سلیمانیه علیه رژیم 
صدام حسین صورت گرفت  ، در 
یك اقدام نمادین نام میدان اصلی 
شهر سلیمانیه را از »بردركی سرا« 

به »میدان آزادی« تغییر دادند
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می باش��د، چه خواهد بود؟ اين جريان همچنين با مجموعه ای از پرسش ها در رابطه با 
آزادی های سياسی و اجتماعی و دموكراسی روبه رو می باشد كه اگر پاسخی مثبت برای 
آنها داشته باشد، می تواند اطمينان بيشتر مردم اقليم كردستان را به دست آورد. به همين 
جهت الگوی تركيبی اسالمی � قومی در حال تقويت شدن است و انتظار می رود اين الگو 
در آينده ظرفيت های بيشتری را در فضای سياسی و فرهنگی اقليم به وجود خواهد آورد.

سخن پايانی
اگر به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی كردستان عراق نگاهی داشته باشيم در می يابيم 
كه اين منطقه برخالف برخی از ظواهر و آنچه كه تبليغ می ش��ود، جامعه ای س��نتی، 
سنت گرا و همچنين مذهبی است. يعنی نيروهای مذهبی در اين جامعه نقش آفرينی 
فعالی دارند و نهادهای دينی نيز حضور مؤثری در اين منطقه دارند. در ساحت زندگی 
مردم نيز دين، نقشی پررنگ ايفا می كند. به همين خاطر نيز گروه های اسالمی متعددی 
در اين جامعه كوچك به وجود آمده و فعال ش��ده اند. اين در حالی است كه بسياری از 
ناظران و پژوهشگران مس��ائل خاورميانه توجه خود را به س��وی بخش عربی و به وي ژه 
كشورهای اصلی منطقه معطوف كرده و رويدادها و دگرگونی های بخش های حاشيه ای 
خاورميانه ، به ويژه كردس��تان عراق را ناديده گرفته اند. شايد يك دليل آن، ناآشنايی با 
دگرگونی ها و فرآيندهای در حال دگرگونی در منطقه خودگردان كرد عراق بوده است، 
از آنجا كه كردس��تان عراق در طول دهه های قرن بيس��تم و در اوايل دهه نخست قرن 
بيست و يكم برای دستيابی به حقوق قومی خود به مبارزه مسلحانه و سياسی مشغول 
بوده است ، بيشتر توجهات به نخبگان سياس��ِی گروه های اصلی كردی نظير طالبانی و 

بارزانی معطوف بوده و دگرگونی های درونی جامعه كرد عراق را از نظر دور داشته اند .
از جمله اين دگرگونی ها می توان به پيدايش احزاب و گرايشات سياسی جديد در صحنه 
كردستان عراق نظير جريان های اسالم گرا از يك سو و جريان های ميانه روی ملی از سوی 
ديگر اش��اره كرد. با همه فراز و فرودی كه جريان های اس��المی كرد عراق با آن روبه رو 
بودند)از آن ميان می توان به ظهور و سقوط نسبی انصار االس��الم و گروه های راديكال 
اسالم گرا اش��اره كرد (،  هم اكنون نيز دو جريان اسالمی به نام »اتحاديه اسالمی كرد« و 
»جماعت اسالمی كرد« در پارلمان محلی كردستان فعال بوده و دارای نمايندگان رسمی 
هستند . با اين همه ، عمده ترين دگرگونی های سياسی در رابطه با جريان های سياسی 
كرد ، پيدايش حزب تازه بنيان يافته گوران )تغيير ( است كه در انتخابات پارلمانی محلی 
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كردستان، 25 كرسی را به دست آورد . اين در حالی بود كه شمار كرسی های حزب سنتی 
ديگر كرد يعنی حزب دمكرات و اتحاديه ميهنی به 59 كرسی می رسيد. پايگاه مردمی 
گوران از آن زمان به بعد ،  روز به روز در حال افزايش بوده و اين حزب را به گروه مخالف 

اصلی حكومت نيمه اقتدار گرای دو حزب سنتی كرد تبديل كرده است .
با اين اوصاف همان طوری كه در روند شناس��ی جامعه كردستان اشاره شده، گرايش 
اجتماعی و سياسی جامعه اقليم كردستان به ناسيوناليسم مدنی به جای ناسيوناليسم 

قومی و همچنين احياي انديشه های اسالمی در حوزه سياست و سياست ورزی است. 


