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سرازیر شدن دالرهای نفتی به کردستان و شکل گیری یک انحصار همه جانبه بر بازار و شرکت های 

شد.  کردستان  بر  حاکم  احزاب  رده باالی  اعضای  شدن  متمول  موجب  ساخت وساز،  و  واردات 

اشخاصی که سیاست و اقتصاد را در انحصار گرفته بودند، این بار به فکر راه اندازی چندین و چند 

جریده و تلویزیون افتادند.

برای  کرد  فراهم  بستری  رسانه،  حوزه ی  به  حکومتی  رانت های  از  ثروت مندشده  قشر  این  ورود 

رشد قارچ گونه ی روزنامه ها و تلویزیون هایی که شغلشان مداحی برای اربابان و هجو دیگر اشخاص 

کاسبِی  یک  به  را  روزنامه نگاری  روزنامه ها،  و  رسانه ها  در  نفتی  دالرهای  فوران  بود.  احزاب  و 

راهی شد برای یک شبه ثروت مند شدن و مشهور  با پرستیژ تبدیل کرد. روزنامه نگاری  پردرآمد و 

شدن و همزمان محبوب حاکم شدن.

تامین کننده ی  شخص  یا  حزب  از  منجی  تصویر  ارایه ی  و  اقلیم  اجتماعی  بحران های  الپوشانی 

این  روزه ی  هر  کار  آنان،  اقتصادی  فساد  افشای  و  رقبا  همه ی  دادن  نشان  مقصر  و  رسانه  مخارج 

روزنامه های استیجاری بود.

مخاصمه  ترک  با  می بردند،  سر  به  داخلی  جنگ  در  سال  چندین  که  کردستان  بر  حاکم  احزاب 

قصد  رسانه هایشان  وسیله ی  به  این بار  اداره ای«،1  »دو  سیستم  لغو  و  واحد  پارلمان  بازگشایی  و 

گسترش هژمونی خود را داشتند و ده ها روزنامه و تلویزیون ماهواره ای راه اندازی کردند و به صورت 
دو اداره ای اصطالحی است در کردستان عراق که به شیوه ی تقسیم قدرت در سال های 1995 تا 2003 گفته   1

می شود. سیستم دو اداره ای با شروع جنگ داخلی از 1995 شروع و کردستان عراق عملن به دو منطقه ی مجزا از نظر 
سیاسی و اداری تبدیل شد. سال 1998 اتحادیه ی میهنی و حزب دموکرات در واشنگتن قرارداد صلح امضا کردند. سال 

2003، بعد از سقوط صدام ساختار دواداره ای »برچیده« شد.
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روشنفکری  و  آزادی  مهد  را  سلیمانیه  یکی  بودند.  خود  نفع  به  تبلیغاتی  بمباران  حال  در  تمام وقت 

اربیل  دیگری  و  می کرد  ستایش  را  آن  مسئوالن  بودن  سکوالر  و  آزاد اندیشی  و  معرفی  کردستان 

مسئوالنش  »بی پایان«  خدمات  مدح  در  و  می کرد  خطاب  شدن  آباد  و  توسعه  حال  در  شهری  را 

می نوشت.

زرد  متن  صدها  ترجمه ی  و  تولید  باعث  روزنامه هایی  چنین  سوی  از  پرداختی  حق التحریر های 

شد. ابتذال روزنامه نگاری کردستان به جایی رسید که توالت رفتن یک سلبریتی غربی هم چندین و 

چند بار منتشر می شد و دکه های روزنامه فروشی تحت اشغال مجالتی درآمد که بیشتر مطالبش را 

از مجالت پورنو گرافی اقتباس می کرد.

صاحب منصب  اشخاص  جیب  از  یا  حکومت  بودجه ی  از  مستقیمن  که  حق التحریر هایی  همین 

تضمین  رسانه ها  از  بزرگی  بخش  بر  را  حزبی  و  حکومتی  دستگاه های  سلطه ی  می شد،  پرداخت 

می کرد. در این شرایط تنها کلماتی به روی کاغذ آورده می شد که به دل حاکمین می نشست و تنها 

سخن از مدح آنان بود.

روزنامه نگارهای نفتی چنان در این سیستم ذوب شده بودند که دفتر روزنامه را با دبیرخانه ی حزب 

اشتباه گرفته و در توجیه همه ی مشکالت اقلیم می کوشیدند. از اقلیم مدینه ی فاضله ساختند و از 

حاکمانش عادل ترین و شفاف ترین ها.

در این فضای بوی نفت گرفته که همه ی صداها به نفع حاکمان بود، چند روزنامه  تاسیس شد که 

کوتاهی  مدت  در  توانستند  روزنامه ها  این  داشتند.  تبلیغات  از  حاصل  درآمد  و  خود  فروش  بر  تکیه 

روزنامه های  از  یکی  به  توانست  )شهروند(  »هاووڵاتی«  روزنامه ی  مثال  برای  کنند،  اعتماد  جلب 

قابل اعتماد تبدیل شود.

رانت خواری  و  حکومتی  سیستماتیک  فساد  از  بخش هایی  که  شد  باعث  روزنامه ها  این  ظهور 

وابستگان احزاب آشکار شود. پرداختن به این موضوع ها و افشای سیستم، خشم ثروت مندان و 

رانت خواران را برانگیخت. در واقع این روزنامه نگاران مستقل با انتقاد از سیستم فاسد حکومتی در 

برابر انحصارگران تفنگ و پول قد علم کردند.

روزنامه نگاران مستقل؛ بدون کمترین امکانات و حتی کمترین حمایت قانونی در برابر سیستمی 

شوریدند که یک طرف آن سیاسیونی بودند که تا فیها خالدونشان در فساد اقتصادی و رانت خواری 
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دخیل بودند و طرف دیگرش هم روزنامه نگاران و صاحبان رسانه ای که سیاست و اقتصاد و ثروت و 

اخالق را ارث پدری همان گروه اولی نشان می دادند. این شورش اما بی هزینه نبود.

طرف  از  می شدند،  دادگاهی  واهی  بهانه های  به  و  احضار  »دادگاه«  طرف  از  روزنامه نگاران 

اشخاصی با هویت نامعلوم تهدید می شدند و در واقع امنیتی نداشتند. در نهایت این تهدید ها عملی 

شد و چند روزنامه نگار کشته شدند:

_ سوران مامه حه مه

روز 21 ژوئیه ی 2008 سوران مامه حمه در شهر کرکوک کشته شد. سوران در روزنامه ی "لڵین" کار 

می کرد و چندین مقاله  علیه فساد و »خیانت« مسئوالن اقلیم نوشت و در یکی از مقاالتش فلسفه ی 

حکومتداری مسئوالن را فساد اقتصادی و خیانت اعالم کرد. سوران در یکی از نوشته هایش سوال 

مقاله  این  در  است.«  ندیده  را  بارزانی[  مسعود  ]همسر  کردستان  اول  خانم  هیچ کس  »چرا  که  کرد 

واکنش  با  مقاله  این  بود.  پرداخته  عمومی  انظار  از  بارزانی  خانواده ی  زنان  شدن  پنهان  به  سوران 

تهدید ها  این  شد.  تهدید  مرگ  به  بار  چندین  سوران  خوِد  و  روبه رو  دموکرات  حزب  وابستگان  تند 

در نهایت به عمل پیوست و سوران را ترور کردند. پرونده ی قتل او تا به امروز همچنان باز است و 

هیچ کس یا کسانی به اتهام ارتباط با این قتل بازداشت نشدند. حزب دموکرات در مقابل این ترور و 

همچنین اتهامات وارده به اعضا و وابستگانش سکوت کرده است.

_ سردشت عثمان

دانشجوی زبان انگلیسی دانشگاه صالح الدین اربیل و روزنامه نگار مستقل که در روز 4 مه 2010 

در شهر اربیل ربوده و بعد از دو روز در اطراف شهر موصل جنازه اش در حالی که گلوله ای به دهانش 

شلیک شده بود،  پیدا شد.

که  »آزادی ای  نوشت:  خودش  که  همچنان  بود.  جسور  و  فصیح  قلمی  صاحب  سردشت 

تفنگ چی ها آورده اند مشتی رعیت و لشکری نوکر پدید آورده است.« او نه رعیت بود و نه نوکر. 

در  که  می دانند  مرتبط  شوم«  بارزانی  داماد  »اگر  تیتر  با  طنزی  نوشتن  به  را  عثمان  سردشت  ترور 

آن روابط خانوادگی بارزانی ها و ارتباط مستقیم بهره مندی از ثروت و قدرت به واسطه ی رابطه ی 

خانوادگی با مسعود بارزانی را به سخره گرفته بود. حزب دموکرات با اعالم اینکه »سردشت عثمان 

با گروه های تروریستی در ارتباط بوده است و همین گروه ها هم او را ترور کرده اند.« سعی کرد از 
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زیر بار اتهام ترور این روزنامه نگار شانه خالی کند. پرونده ی قتل این روزنامه نگار نیز همچنان باز و 

بی نتیجه مانده است.

_ کاوه گرمیانی

سردبیر مجله ی اینترنتی »رایه ل« بود و در مجله ی »گه ران« هم کار می کرد. 

رابطه  در  مطالبش  بیشتر  که  بود  کردستان  شناخته شده ی  روزنامه نگاران  از  یکی  گرمیانی  کاوه 

اسم  به  شخصی  از  مورد  چند  در  گرمیانی  کاوه  بود.  حزبی  و  حکومتی  مسوالن  رشوه خواری  با 

»محمود سنگاوی«، که عضو دفتر سیاسِی اتحادیه ی میهنی کردستان است، شکایت کرده و در 

مقابل چندین پرونده نیز علیه او در دادگاه باز شده بود.

روز 5 دسامبر 2013 کاوه گرمیانی در مقابل منزل خودش و مقابل چشمان همسرش در شهر کالر 

به گلوله بسته شد. ترور کاوه موجی از اعتراضات مردمی را به همراه داشت. محمود سنگاوی به 

اتهام آمریت در این ترور چند روزی در بازاشت بود، اما بعدها تبرئه و پرونده ی کاوه نیز همچون سایر 

روزنامه نگاران ترور شده به فراموشی سپرده شد.

_ ودات حسین

خبرگزاری  این  با  همکاری اش  شروع  از  ماه  چند  تنها  که  نیوز«  »روژ  خبری  آژانس  روزنامه نگار 

می گذشت. 

شهر  آسایش  سوی  از  بار  چندین  خبری  آژانس  این  با  همکاری اش  کوتاه  مدت  در  حسین  ودات 

دهوک احضار و بازجویی شد. آژانس خبری »روژ نیوز« به حزب کارگران کردستان نزدیک است. 

ودات حسین روز 13 آگوست 2016 در شهر دهوک ربوده و پس از چند ساعت جسد شکنجه شده اش 

در کنار جاده ی یکی از شهرستان های اقلیم پیدا شد. ترور این روزنامه نگار به نیروهای وابسته به 

حزب دموکرات کردستان عراق نسبت داده می شود.

شرایطی که جان این روزنامه نگاران را گرفت و برای بسیاری دیگر هم زنگ خطر است،  شامل 

نفت  بوی  دستانشان  که  می کند  تهدید  را  آنانی  تنها  خطر  نمی شود.  روزنامه نگاران  همه ی  حال 

نمی دهد و در تحمیق توده ها هم صدای حاکمان نیستند.

ده ها روزنامه نگار مشهور با حقوق های چند ده  هزار دالری در اقلیم کردستان مشغول کار هستند. 

با  هستند،  کردن  تولید  برنامه   و  نوشتن  مشغول  حزب/شخص،  از  دفاع  مقدم  خط  در  که  افرادی 
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تند ترین لحن ممکن احزاب/اشخاص رقیب را به باد انتقاد می گیرند و افشایشان می کنند، ولی در 

آرامش زندگی می کنند و هیچ احدی جسارت تهدید کردنشان را ندارد. همین روزنامه نگاران نفتی، 

ستایشگران آزادی بیان هم هستند. آزادی بیان تنها برای خودشان، آن هم زیر سایه ی تفنگ ها و 

بادیگاردها. آزادی بیان تنها برای آنانی که در خدمت تفنگ ها هستند.

است،  روزنامه نگاران  این  ترور  در  داشتن  دست  به  متهم  که  عراق؛  کردستان  دموکرات  حزب 

پیشینه ی قابل توجهی در سرکوب روزنامه نگاران مخالف خود دارد.

که  )وطن/سرزمین(  "والت"  روزنامه ی  دفتر  به  دموکرات  حزب  نیروهای   1997 مه  ماه   16 روز 

نزدیک به حزب کارگران کردستان بود، حمله و در مجموع 82 نفر از روزنامه نگاران و گریالهای 

مصدوم شده ی بستری در بیمارستان هالل احمر را قتل عام کردند. با گذشت 19 سال از این حادثه، 

محل دفن آنها به خانواده هایشان اطالع داده نمی شود و در برابر خواست خانواده ی کشته شده ها 

سکوت کسی پاسخگو نیست.

روز 17 مارس 2011 مردم سلیمانیه در اعتراض به فساد اداری و مشکالت اقلیم کردستان مقابل 

نمایندگی  حزب دموکرات در این شهر تجمع کردند. این تجمع از طرف نیروهای حاضر در نمایندگی 

صحنه های  و  داد  پوشش  را  اعتراضات  این   NRT تلویزیون  شد.  بسته  گلوله  به  دموکرات  حزب 

تیراندازی از پشت بام نمایندگی حزب دموکرات به سوی مردم را پخش کرد.

شب 18 مارس به دفتر این تلویزیون در شهر اربیل حمله و ساختمان آن به آتش کشیده شد. در 

این آتش سوزی چند پیشمرگ حزب دموکرات در میان شعله های آتش گیر کردند و دچار سوختگی 

شدند. این چند نفر که عامالن این حمله بودند از سوی حزب دموکرات بارها برای درمان به ترکیه 

فرستاده شدند.

 در یک سال گذشته مسله ی تمدید دوباره ی ریاست مسعود بارزانی، در اقلیم کردستان بحران ساز 

شده است. احزاب دیگر مخالف این تمدید هستند و حزب دموکرات هم بر خواسته ی خود پافشاری 

می کند. ریاست پارلمان کردستان که از اعضای جنبش تغییر است از مخالفان جدِی تمدید دوباره ی 

آسایش  به  وابسته  نظامی  نیروهای   2015 اکتبر  ماه  در  می شود.  محسوب  بارزانی  مسعود  ریاست 

اربیل در جاده ی سلیمانیه_اربیل اجازه ی ورود رییس پارلمان به شهر اربیل را ندادند. انجام چنین 

عملی از سوی حزب دموکرات، که عملن به معنی تعطیلی پارلمان بود، با انتقاد تند احزاب مخالف 
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مواجه شد.

روز بعد از این واقعه نیروهای آسایش اربیل همه ی کارمندان تلویزیونKNN  که به جنبش تغییر 

اخراج  دموکرات  حزب  اختیار  تحت  مناطق  از  را  آنها  و  دستگیر  را    NRTتلویزیون و  است  نزدیک 

کردند.

اجتماعی  جنبش های  نبود  و  اداری  فساد  بستر  در  که  اقلیم  سیاسی  احزاب  از  برآمده  مافیای 

این  حفظ  برای  است،  کرده  پیدا  تسلط  اجتماع  ارکان  همه ی  بر  و  کرده  رشد  مترقی  و  عدالت خواه 

مافیای  می کند.  استفاده  سرکوب  روش های  انواع  از  نمویش  و  زیست  شرایط  ادامه ی  و  سلطه 

از  توطئه های  از  استفاده  یا  خرده پا(  )بهره مندان  هواداران  بسیج  مانند  مختلف  طرق  از  دولتی، 

صورت  در  و  می راند  حاشیه  به  را  خود  مخالفان  امنیتی،  دستگاه های  طرف  از  پیش طراحی شده 

احساس خطر از ابزار حذف فیزیکی هم استفاده می کند.

در  که  است  کافی  نکته  این  دانستن  تنها  امنیتی  دستگاه های  بر  مافیا  این  تسلط  بهتر  درک  برای 

این  کنترل  تحت  مستقیم  صورت  به  »آسایش«  دستگاه  میهنی  اتحادیه ی  نفوذ  تحت  منطقه ی 

حزب است و در منطقه ی تحت نفوذ حزب دموکرات دستگاه »پاراستن« )حفاظت( بدون واسطه 

دهه  یک  از  بیش  بارزانی،  مسعود  فرزند  بارزانی،  مسرور  و  می شود  اداره  دموکرات  حزب  نظر  زیر 

است که ریاست این دستگاه امنیتی را بر عهده دارد.

مافیای حاکم، می خواهد که در سکوت توامان با اطاعت، ادامه ی زیست دهد. اخالل گران در 

این سکوت به حاشیه رانده می شوند، از کار اخراج می شوند و در صورت تداوم »اغتشاش« حذف 

می شوند: راه حل نهایی.
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