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  ١٣٩٠ شهريور ١۵سه شنبه 

  

 ابراهيم عبداهللا زاده

 ی ايرانی درباره اقليم کردستان عراق«گفتگو»

مسائل و رويدادهای  های پيشين خود برای واکاوی علمی فرهنگی و اجتماعی گفتگو در ادامه کوشش فصلنامه
قوميت و مسائل قومی در «، »کرد و کردستان» های نامه با موضوع ايران و منطقه و پس از انتشار سه ويژه

محوريت مسائل کردستان ايران، اين بار در ابتکاری جسورانه و ستودنی و  با» جمهوری مهاباد«و » ايران
موضوعی خارجی يعنی    صفحه به232خود را در  58نخستين بار در تاريخ مطبوعات ايران، شماره  برای

 .اختصاص داده است» اقليم کردستان عراق«

اين حجم و اندازه، به اين  شود که بدانيم تاکنون هيچ نشريه ايرانی در اين اقدام زمانی بيشتر روشن می اهميت
ل سفر احسان هوشمند، اين فصلنامه، توليدی بوده و حاص به ويژه اينکه کليه مطالب. موضوع نپرداخته است

  گفت و گوی تحليلی وی با کارشناسان و تحليلگران اين15به کردستان عراق و  ،پژوهشگر مطالعات قومی
ارزيابی دستاودهای اين حکومت،  ،ای کردستان عراق پس از گذشت دو دهه از تشکيل دولت منطقه. منطقه است

شان نسبت به عملکرد دولت  زان نفوذ آنها و ديدگاهعرصه و مي جريانات و گروه های فعال و بازيگر در اين
مورد  ترين موضوع ها و احزاب اپوزيسيون در اين منطقه، عمده گيری جريان چگونگی شکل ای و نيز منطقه

 .بحث در اين شماره از فصلنامه گفتگو است



نامه و فرايند اجرايی  هويژ ، احسان هوشمند در مقام سردبير ، باب گفتگو و چگونگی انتشار اين58گفتگوی  در
 کارشناس، مدير، استاد 15سپس گفتگوهای وی با  آن و اهميت و ضرورت پرداختن به موضوع را نوشته و

 نگار، پژوهشگر و برخی از رهبران و اعضای احزاب سياسی کردستان عراق روزنامه ،دانشگاه، فعال سياسی
جعفر ابراهيم از رهبران  کردستان عراق همچونگفتگو با رهبران جريان های سياسی . به چاپ رسيده است

و نيز آزاد جنديانی ) تغيير(جريان اپوزيسيون گوران  حزب دمکرات کردستان عراق، نوشيروان مصطفی رهبر
روشنفکران  اتحاديه ميهنی کردستان عراق از سويی و نيز فاروق رفيق و فرهاد پيربال از از رهبران بلندپايه

شناس کرد عراقی، خانم  وگو با جامعه همچنين در گفت. ه اين مجموعه بخشيده استمطرح کرد، غنای خاصی ب
يک «مقاله . باره وضعيت زنان کرد عراقی و مسائل آنان طرح شده است ای در چنار سعد عبداهللا، اطالعات تازه

 کردستان تحوالت و سپس روزشمار» کاوه بيات«نگار برجستۀ ايرانی  از تاريخ» ايرانی نژاد؟ دولت کوچک
 .خواندنی است  تاکنون، ديگر بخش های اين ويژه نامه1918عراق از سال 

گونه نشريات می  انتشار اين ،توجه به روابط تاريخی ايران با مردم کرد عراق و احزاب و نخبگان کرد عراقی با
 بيشتر نخبگان ايرانی تحليلی و معتبر در اين حوزه، توجه هرچه های تواند با پر کردن خالء وجود منابع و داده

 .احوال منطقه حساس و با اهميت کردستان عراق، به دنبال داشته باشد را به اوضاع و

 
 


