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چکیده
این مقاله ضمن بررسی همهپرسی اخیر اقلیم کردستان عراق ،منابع و تنگناهای تشکیل
دولت مستقل در این اقلیم را مورد بررسی قرار میدهد .یافتههای مقالهه اهاکی از آن
است که رشد ناسیونالیسم کردی متهثرر از شهرایط تهاریخی ،وزن بها ی ژئهوپلیتیکی،
تحو ت چند سال اخیهر منققهه خاورمیانهه و امایهت برخهی بهازیگران منققههای و
فرامنققهای از اصلیترین عوامهل تقویهتکننهد اسهتقلل کردسهتان عهراق محسهو
میشوند و در مقابل ،انزوای ژئوپلیتیکی ،مخالفت قدرتهای منققهای از جمله ایهران
و ترکیه ،عدم امایت بینالمللی و مسئله کرکوک کلیدیترین موانع اقلیم در راسهتای
تشکیل دولت مستقل کردی است.
واژگان کلیدی :اقلیم کردستان عراق ،منابع ،تنگناها ،دولت مستقل ،چشمانداز.
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مقدمه
کارشناسان منققه خاورمیانه پیوسته به اهمیت هویتها برای فهم ایهن منققهه ااعهان کهرد انهد
(فاست .)862:۹3۱۹،بحران اجتماعی و سیاسی خاورمیانه در سالیان اخیهر ،شهکنندگی دولهت-
ئملتهای ضعیف و کجکارکردی آنها در انسجامبخشی به قلمرو سهرزمینی و ههویتی ،باعه
خیزش کنشگران غیردولتی با مقالبات جداییخواهانه گشته است .این کنشگران کهه دورانهی
را در باز های زمانی مختلف طی کرد انهد ،خواههان تشهکیل سهیتمههای دوفهاکتو

از سرکو

هستند .ساختارهای دوفاکتو یا ملتهای بهدون دولهت ،چالشهی بهزر

در نبهام بهینالملهل و

تهدیدی جدی بر علیه انسجام سرزمینی کشورهای خاورمیانهای هستند .در موج جدید فرآینهد
دموکراتیز شدن خاورمیانه ،خیزش اقلیتها و پیگیری اهداف خودمختاری ،منجر به عدم ربهات
و تعارض در مناطق مورد منازعه شد است .یکی از مناطق مورد منازعه در خاورمیانهه ،عهراق
است که بهدنبال فروپاشی از

بع

و تشکیل دولت -ملتهی ضهعیف ،زمینهه بهرای سهاختار

دوفاکتوی کردهای عراق فراهم آورد.
بهدنبال املت گرو های تروریستی و از سال  80۹2به بعد ،فرآینهد دوفهاکتوبودن منققهه
اقلیم کردستان عراق تسریع و این ااکمیت محدود خود را به ااکمیت دوژوور نزدیه

کهرد.

در سالیان اکومت دوفاکتو ،کردستان عراق با تعامل با دنیای خارج ،دیاسپورای کرد و تقویهت
زیرساختهای صنعتی و اداری موفق شد مدل اکمرانی فدراتیو را برای خود تعریف و آن را
به صورت شایستهای عملیاتی کند .در این راستا ،با اسهتفاد از دیپلماسهی نهیمبنهدی کهه البتهه
مدیون اازا
ژئوپلیتی

ریشهدار پهارتی و اتحادیهه اسهت ،مفصهلبنهدی گفتمهان ههویتی ،سهرزمینی و

را بهوجود آورد  ،که این صورتبنهدی پایهه اساسهی اسهتقلل ایهن منققهه اسهت.

کردستان عراق در اال ااضر و پس از سهال  8003و امهلت داعهش ،گفتمهان ژئهوپلیتیکی
جدیدی را برای خود تعریف کرد است .با توجه به ابعاد منققهای و بهینالمللهی مسهئلک کهرد،
تحو ت نوین منققه و وجود برخی فاکتورهای تشکیل دولت مستقل کردی در شهمال عهراق،
پیشبینی یکی از ااتما ت مرتبط با آیند کردها در عراق ،یعنی استقلل ،سهل و ممکهنتهر از
قبل به نبر میرسد.
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سؤال اصلی این مقاله این است که منابع و تنگناهای اکومت اقلیم کردستان عراق برای
تشکیل دولت مستقل چیست؟ در این پژوهش ،اصلیترین منهابع تقویهتکننهد و بازدارنهد
ارکت اقلیم به سوی استقلل و تشکیل دولت مستقل با استفاد از روش توصیفی -تحلیلهی
مورد کنکاش قرار گرفته است.

الف .همهپرسی استقالل کردستان عراق
بههمریختگی سیاسی عراق و منققه فرصت نوینی در اختیار اقلیم کردستان برای تحقق خواسته
دیرینهشان ایجاد کرد .مقامهای بلندپایه دولتی و اازا

سیاسی کردستان عراق ،تاریخ برگزاری

همهپرسی برای اعلم استقلل را  82سپتامبر  80۹6اعلم کردند .در تاریخ مقرر این همهپرسهی
در اقلیم کردستان و نواای مورد مناقشه به انجام رسید .بر طبق ماد  ۹20قانون اساسهی عهراق
باید تا پایان سال  8006رفراندومی در مناطق مورد اختلف کردها و عر ها برگزار میشهد تها
روشن میشد که آیا این مناطق باید در چهارچو

عراق بهاقی بماننهد یها بهه اقلهیم کردسهتان

بپیوندند .اما این ماد قانون اساسی در عراق هیچگا اجرا نشد .زمانی که ارتش عهراق در برابهر
املت داعش ،کرکوک را ترک کهرد ،پیشهمر ههای کهرد در تابسهتان  80۹2بها پهسرانهدن
نیروهای داعش ،جای سربازان عراقی را گرفتند .بارزانی در همهین زمهان بهود کهه موضهو را
پایانیافته اعلم کرد و گفت ماد  ۹20قانون اساسی عملً اجرا شد است (ویکیپدیا،همهپرسی
کردستان عراق.)80۹6 ،
کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان میگوید  ۱8/6درصد مردم به جدایی کردسهتان از عهراق
رأی مثبت داد اند .رهبران کردستان عراق گفتهاند رأی مثبهت مهردم ،بهه آنهها ایهن اختیهار را
می دهد که مذاکرات استقلل از عراق را با دولهت مرکهزی و کشهورهای همسهایه آغهاز کننهد
(بیبیسی فارسی 86 ،سپتامبر  .)80۹6اما برگزاری همهپرسی استقلل کردستان با واکنشههای
منققهای و بینالمللی روبهرو شد .در عرصهه منققههای ،ترکیهه از جملهه کشهورهایی بهود کهه
بهشدت مخالفت خود را اعلم و آن را «اشتباهی بزر » توصهیف کهرد .وزارت امهور خارجهه
ایران ،برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان را «خقایی استراتژی » خواند و عنهوان کهرد کهه ایهن
خقا بازخوردهایی در بر خواهد داشت که صرفاً به کردستان عراق هم محهدود نخواههد مانهد.
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آمریکا نیز در بیانیههای ضمن غیرضروری خواندن برگزاری ایهن همههپرسهی مهدعی شهد کهه
نگران آن است برگزاری این مسئله باع

به ااشیهرفتن اولویت مبارز با داعش شهود و بها آن

که به اق قانونی مردم کرستان برای استقلل از عراق ااعان دارد ،اما اامی ی
متحد ،با ربات و دموکراتی

عهراق فهدرال

است.

با شدتگرفتن تنش ها ،دولت عراق در پی محاصر هوایی کردستان عراق است .تا کنون
چندین شرکت هواپیمایی اعلم کرد اند کهه پروازههای خهود بهه سهوی کردسهتان عهراق را
متوقف خواهند کرد .مجلس عراق هم اعهزام نیروههای ارتهش بهه منهاطقی در جهوار اقلهیم
کردستان را تثیید کرد است .اما فوت جلل طالبانی رهبر از

اتحادیهه میهنهی کوردسهتان

عراق و رئیس جمهور پیشین عراق سبب نادید انگاشتن این تحهریم شهد .هواپیمهای اامهل
وزیر امور خارجه ایران و هیئت همرا  ،اولین هواپیمایی بهود کهه بهرای شهرکت در مراسهم
تشییع و تدفین طالبانی در فرودگا سلیمانیه به زمین نشست .جلل طالبانی بههعنهوان اولهین
رئیس جمهور کرد در عراق ،فردی محبو

برای تمامی گرو های ع راقی بود .شرکت رجهال

سیاسی عراق و سایر کشورها در این مراسم زمینه را برای آغاز گفتگو میهان اربیهل و باهداد
هموار نمود است .در تاز ترین خبرها به نقهل از سهایت رووداو ،دولهت مرکهزی عهراق از
برداشتن محدودیت های پروازی از فرودگا های سلیمانیه و هولیر خبر داد .در همهین زمینهه،
رئیس پارلمان عراق عازم اربیل شد تا با مسعود بارزانی رئیس اقلهیم کردسهتان گفتگهو کنهد
(خبرگزاری رووداو.)۱6/6/۹6 ،
به باور نگارندگان انجام همهپرسی در شهرایط کنهونی ناشهی از ایهن د یهل اسهت :اسهتفاد از
فرصت پیشآمد که آرمان سیاسی -تاریخیشان را به بار نشانند؛ استفاد از نتیجه آن بههعنهوان
اهرم فشار به اکومت مرکزی برای گرفتن امتیاز در ال مسائل مورد مناقشهه بهه سهود خهود؛
فشار بر امریکا برای از امایت از خواستههای اقلیم در باداد؛ امایتهای بینالمللهی از اقلهیم
کردستان در جنگ با داعش.
در مجمو  ،همهپرسی استقلل کردستان و نتایج آن بر

برند ای در دست اکومت اقلهیم

کردستان برای تحقق آرمان سیاسیشان است و یا این که در تلشاند از این طریهق از باهداد و
قدرتهای منققهای و فرامنققهای امتیاز بگیرند.
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ب .منابع و تنگناهای اقلیم کردستان برای تشکیل دولت مستقل
پتانسیلها و تنگناهای پیش روی کردستان عراق برای تشکیل دولت مستقل در دو سقح ملی و
فراملی قابل بررسی است.

 .1سطح ملی
این سقع شامل بُعد فروملی (اقلیم کردستان) و بُعد ملی (عراق) است .در این سهقح فروملهی،
کردستان در مسیر استقلل ،منابع و موانع زیر را پیش رو دارد.
 .1-1منابع
رشد ناسیونالسیم کردی :انکار و سرکو

هویهت کهردی در عهراق ،ناسیونالسهیم کرهرد را در

جریان مقاومت با سیاستها واعمال اذف و انکار توسعه بخشید است .تبعهی

اقتصهادی و

اجتماعی و فرهنگی نسبت به گرو قومی توسط جامعه بزر تر ،همان مسئلهای است که جهان
ناگل ۹آن را «روابط نابرابر مرکز -پیرامون» نامید اسهت (انتصهار .)80:۹3۱0،ایهن تبعهی

بهه

ویژگی پایدار آگاهی قومی کردها یاری رسانید است .پس از جنگ جههانی اول ،ناسیونالیسهم
کردی انگیز ای برای افاظت از ملیت ،اقوق فرهنگی و زبانی بود .بها انعقهاد قهرارداد لهوزان،
ااساسات ناسیونالیستی کردها وارد مراله جدیدی شد و ملیگرایی کردها بها اسهتقلل عهراق
شدت یافت .نسلکشی و ادغام در دوران صدام از مهمترین مسائلی بود کهه کردهها را بهه ههم
پیوند داد .آنچه بعد از تشکیل اکومت اقلیم مهورد توجهه مقامهات آن قهرار گرفهت ،موضهو
شهروندی بود (.)Barham, 2013
پس از برقراری منققه امن در شمال عراق در  ۹۱۱8کردها به اایا و رشد هویت خهود در
قالب زبان ،پرچم ،نمادهای ملی و تاریخی پرداختند .نسل جدید هویت کردی خود را برتهر از
هویت ملی عراق میشمارد و میتواند بنیاد استقلل منققه کردستان به اسا

آیهد ( قاسهمی،

 .)2۹ :۹32۱کردها خود را میراثدار جارافیای ماد و سنبلهای ملهی آن مهیداننهد .از دیهدگا

1. Joan Nagel
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کردها ،پراکندگی و تقسیم آنان در ااکیمت کشورهای مختلف ،اجباری و ااصل توطئهههها و
توافقات جهانی و منققهای است که بایهد بهه آن پایهان داد (ملکهی .)۹3۱6 ،آگهاهی کردهها از
تفاوتهای هویتیشان با اعرا

و دیگران ،یکی از منابع کردستان عراق برای استقلل بههشهمار

میآیهد .عهلو بهر آن ،تحهو ت نهوین در عهراق و منققهه بهه تقویهت و تحریه
ناسیونالیستی کردها کم

ااسها

شایانی نمود .اکومت اقلیم بههرغهم تمهامی مخالفهتهها در سهقح

منققهای و فرامنققهای ،با تثکیهد بهر هویهت و ملیهت کهردی در  82سهپتامبر  80۹6رفرانهدوم
استقلل از عراق را برگزار کرد.
منابع و ذخایر طبیعی :کردستان یکی از غنیترین منهابع آ

خاورمیانهه را در اختیهار دارد.

به لحاظ هیدروپلیتی  ،کردستان هارتلند خاورمیانه است (محمدی و خالدی )2۹ :۹3۱0 ،و بهر
این اسا  ،از منزلت ژئوپلیتیکی با یی برخوردار میگهردد (کلههر .)2 :۹3۱0،اقلهیم کردسهتان
یکی از مناطق بسیار مهم در خاورمیانه به لحاظ دارابهودن نفهت اسهت (یاسهین محهه مهه د ئهه
مین .)802:80۹2،عراق  ۹۹۹میلیارد بشکه نفت دارد که تقریباً ی دهم تمام اخایر کشهفشهد
نفت در جهان است (محمدی و خالدی .)22 :۹3۱0 ،شرکت ملی نفهت ایهران در گزارشهی بها
توجه به اینکه  2درصد از اخیر نفت جهان در کردستان عراق است ،اقلیم کردسهتان را رقیهب
سرسخت باداد معرفی میکند .شرکت کانادایی اوریکس از افزایش  ۹2میلیهارد بشهکه اخیهر
نفت خام اقلیم کردستان خبر میدهد که اخیر نفت خام را در آن منققه به  60میلیهارد بشهکه
افزایش داد است (۹، www.onoce.irشهریور.)۹3۱2
بر اسا

اظهارات آشتی هورامی ،وزیر منابع طبیعی اکومت اقلیم کردستان ،اخیر گهازی

این منققه چیزی ادود  8/2تا  2/6تریلیون متر مکعب تخمهین زد مهیشهود (محمهد طهاهر،
 .)۹3۱۹بنابراین ،جایگا با ی اقلیم کردستان به لحاظ ژئوپلیتی
تشکیل دولت مستقل به اسا

انرژی ،منبع مهم کردها بهرای

میآید.

وضعیت اقتصادی :منابع اقتصادی اقلیم کردستان اغلب از طریق درآمدهای نفتی و سهپس
کشاورزی و دامداری و گردشگری است .این منققه پذیرای افراد زیادی (بهویژ در ایام نوروز
از مناطق کردنشین ایران) است (یوسفی .)۹06 :۹322 ،کشهاورزی بههدلیهل وجهود زمهینههای
ااصلخیز و آ

فراوان از جایگا ویهژ ای برخهوردار اسهت .گردشهگری نیهز یکهی از منهابع

همهپرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای...

61

اقتصادی آن منققه است .اکنون  ۹6درصد کل بودجه عراق به اقلیم کردسهتان اختصهاد دارد.
کردستان تنها ناایهای در عراق است که از رشد اقتصادی رابت برخورد است (کاویانی:۹326 ،
 .)۱2نرخ رشد اقتصادی اقلیم کردستان در 80۹۹در میان رکود اقتصادی بیشتر کشورهای جهان
به  2درصد رسید و بر اسا

برآوردهای صندوق بینالمللی پهول ،بها رشهد ۹8درصهدی ،ایهن

منققه به دومین اقتصاد رو به رشد جهان تبدیل خواهد شد (محمهدی .)802 :۹3۱2 ،سیاسهت
صلحجویانه و قدرت سازگاری این اکومت با نبام بینالملل دستاوردهای مثبتی در زمینههای
اقتصادی برای این منققه داشته است.
رشههد اقتصههادی بهها در اقلههیم موجههب ایجههاد فرصههتهههای قابههل تهوجهی بههرای جههذ
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه منابع انسانی شهد اسهت(خوفی .)۹6: ۹326 ،بهر پایهه
آمار  80۹3نرخ بیکاری در کرستان عراق ادود  2درصد گهزارش شهد اسهت (اقتصهاد اقلهیم
کردستان ،ویکی پدیا).
بهلحاظ اقتصادی ،این منققه در مسیر رونق قرار گرفته است .میزان تولید نفت این منققه از
 300هزار بشکه (سال  )80۹3و  220هزار در روز (در شش مها اول  )80۹2بهه یه

میلیهون

بشکه (در شش مها دوم سهال  )80۹2رسهید (.)Ministry of Natural Resources, 2015
هرچند تا کنون سرمایهگذاری چندانی در بخش کشاورزی انجام نگرفته است ،اما بها دارابهودن
زمینهای مناسب برای کشاورزی ( 82درصد از کل مساات اقلهیم) در مقایسهه بها کشهورهای
خاورمیانه از وضعیت بهتری برخهوردار اسهت( .)Atrush, 2014اقلهیم بها بسهتن قراردادههای
اکتشاف و فروش نفت و کسب درآمد در سقح بینالملل ،عملً مستقل از باداد عمل میکند و
با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورها بهدنبال کسب استقلل اقتصادی از باداد است
(.)Stansfield, 2013: 268
وضعیت سیاسی :ربات و امنیت اکومت اقلیم از برنامهها و راهبرد آن منققه در سهه دههه
گذشته بود است؛ چون آنها معتقدند وجود ربات و امنیت به بقا و پایههای قانونی آن استمرار
خواهد بخشید .در دو دهه اخیر از درگیری نبهامی (بهه جهز داعهش) بهه دور بهود انهد .اقلهیم
گامهای مهمی همچون تدوین قانون اساسی ،برگزاری انتخابات ،نهادسهازی سیاسهی ،انتخها
پرچم ،زبان رسمی و ...برداشته است .اکومت اقلیم دارای قو مقننه ،مجریه و قضهائیه اسهت.
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همچنین ،با دارابودن نماینهدگی در خهارج و وجهود کنسهولگریههایی از کشهورها در داخهل،
ارتباطات سیاسی با کشورها را بدون هماهنگی باداد ادامه میدههد .فضهای سیاسهی کردسهتان
عراق از محدودیتهای چندانی برخوردار نیست و از نبر اقوق سیاسی ،آزادیهای فرهنگهی
و مدنی بهعنوان منققهای مردمسا ر معرفی میشود .از لحاظ بنیانهای دموکراتی  ،گهامههایی
برداشته شد است و به ساماندهی بنگا های مردمنهاد و قبول مشارکت ااهزا

اپوزیسهیون در

قدرت پرداختهاند (محمدیانی و ترابی.)۹36-۹36 :۹3۱6 ،
بسیاری از کارگزاران اکومت اقلیم مهاجران ساکن اروپا و آمریکا هستند که طبعاً رویکهرد
آنها در گستر مدیریتیشان بر لیبراسیم اقتصادی و سیاسی مبتنهی اسهت (کاویهانیراد:۹32۱ ،
 .)802سیستم سیاسی اکومت اقلیم کردستان عراق ،جمهوری پارلمانی است و بر مبنای تکثهر
سیاسی و انتقال مسالمتآمیز قوای سهگانه قرار دارد (یلدیز .)302 :۹3۱۹ ،با تحلیل ویژگیهای
ساختاری اکومت منققهای کردستان ،مهیتهوان خصوصهیات زیهر را بهرای نبهام سیاسهی آن
برشمرد .۹ :دمکراتی بودن؛  .8تثریرپذیری از ویژگیهای عمومی ملت کردستان؛  .3به رسمیت
شناختن اقوقی اقلیتها؛  .2به رسمیت شناختن اقوق زنان؛  .2تمرکززدایی قدرت سیاسهی و
اجرایی در ابعاد کانونی و فضایی؛  .6عمل در چارچو

سیستم اقتصاد آزاد (قربانینژد:۹326 ،

 .)۹22-۹2۱بر اسا

ویژگیهای کارکردی در سهقح داخلهی ،صهلایت مربهو بهه اجهرای

قوانین و لوایح مصو

پارلمان کردستان ،محافبت از امنیت داخلی منققه و رروتهای عمومی

آن و ...بر عهد اکومت منققهای کردستان است.
در سقح ملی نیز اکومت منققهای کردستان به نسبت وزن ژئوپلیتیکی و سیاسی خهود ،در
ادارۀ اکومت فدرال عراق نقش دارد .هموار یکی از سه شهال اسها

ریاسهت جمههوری،

نخست وزیری و ریاست پارلمان فدرال و نیز یکهی از سهه وزارتخانهه کلیهدی امورخارجهه،
کشور و نفت در سقح ملی به کردها اختصاد پیدا میکند .در سقح بینالمللی نیز بهر اسها
ماد  88فصل چهارم قانون اساسی عراق ،اکومتهای منققهای میتوانند بههطهور مسهتقیم بها
کشورهای دیگر به امضای توافق بپردازند (اافظنیا و همکاران.)8۹0-8۹۹ :۹32۱ ،
اکومت اقلیم کردستان در تجربه  ۹3ساله خود ،در سه سقح مذکور ایفای نقهش کهرد و
در سقح بینالمللی که از اهمیت بها یی برخهوردار اسهت ،فهار از باهداد توانسهته اسهت بهه
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همکاری و امضای توافق در زمینههای سیاسی اقتصادی ،نبامی و فرهنگهی بها سهایر کشهورها
بپردازد .فعالیتهای نفتی اکومت اقلیم و روابط آن با ترکیهه در چنهد سهال اخیهر ،کمه
اازا

بهه

کردی ،تجهیز نیروهای ییشمرگه ،روابط با کشهورهای خهارجی ،در اختیهار گهرفتن 20

درصد از مناطق مورد مناقشه ،مخالفات با تصمیمات دولت مرکزی ،تبدیل نیروههای پیشهمرگه
به ارتش ملی کردستان و ...را باید از اقدامات اصلی اکومت اقلیم در راستای استقرار سیاسهی
بهشمار آورد.
نیروی نظامی -دفاعی (پیشمرگه) :اقلیم کردستان دارای نیروی نبامی و نیهروی امنیتهی و
اطلعاتی قابل توجیهی در ادود ۹۹0هزار نفر است (نامی و محمدپور .)2۹0 :۹326 ،موقعیت
و توان نبامی پیشمرگههای کرد پس از تهاجم داعش به عراق ،آرایش جدیدی به خهود گرفتهه
است .بر پایه گزارش اندیشکدۀ آمریکایی واشنگتن ،شهمار ایهن نیروهها اهداقل  ۹30000نفهر
است .البته منابع دیگرآنان را تا  800000نفر نیز تخمین میزند (شفقنا 82 ،مهرداد  .)۹3۱3ایهن
نیرو در اال ااضر از توان نبامی و روایه با یی برخوردار است .اعزام نیهروی پیشهمرگه بهه
کوبانی در مناطق کردنشین سوریه برای امایت از نیروهای کرد ویگهانههای مهدافع خلهق در
برابر با داعش نشان از اهمیت و تثریر گذاری این نیرو دارد .همچنین ،امایتهای بهینالمللهی
اتئلف علیه داعش از نیهروی نبهامی اقلهیم کردسهتان ،بهر تهوان آن افهزود اسهت .ایهن نیهرو
قابلاتکاترین نیروی زمینی در جنگ با داعش محسو

میشود.

اهمیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق :هرچند وزن با ی ژئوپلیتیکی کردستان عراق بهعنهوان
ی

منبع ایاتی برای استقلل مورد توجه اکومت اقلیم کردستان و نخبگان سیاسی کررد است،

همزمان یکی از موانعی تشکیل دولت مستقل کردی از فروپاشی عثمانی تا کنون نیز بود است.
اما الگوهای رفتاری منبع

از سیاست ،قدرت و جارافیها کهه بهه تعبیهری تعریهف ژئوپلیتیه

است ،میتواند به ایجاد موازنک قدرت با رقبا در سهقح منققههای و جههانی در راسهتای تهثمین
امنیت و افظ و گسترش منافع ملی بینجامد .بهطور کلی ،کردستان عراق بهد یهل زیهر از وزن
ژئوپلیتیکی با یی در خاورمیانه برخوردار است .۹ :در فضای جارافیایی خاورمیانهه ،کردسهتان
در محل تلقی چند ساز سیاسی ایران ،عراق ،ترکیه ،سوریه و ارمنستان قراردارد؛  .8کردسهتان
بین چند تمدن کهن از جمله تمدن ایرانی ،تورانی (ترک) و تمدن عربهی (سهامی) واقهع شهد
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است؛  .3کردستان بهلحاظ ساختار طبیعی محل تلقی سه اوز فهلت قفقهاز ،فهلت ایهران و
فلت شبهجزیر عربستان است؛ .2کردستان ،هارتلند خاورمیانه است؛  .2بههلحهاظ ژئوپلیتیه
انرژی اهمیت فهوقالعهاد ای دارد (محمهدی و خالهدی)20-2۹ :۹3۱0،؛  .6بههلحهاظ نبهامی،
کو های کردستان بهعنوان عمق اسهتراتژی
همسایگان قدرتمندشان در دستر

و محافبهت کردهها بههشهمار رفتههانهد و نهاتوانی

به مناطق کوهستانی ،آنها را قادر ساخته از خود محافبت

نمایند (مبارکشاهی.)26 :۹3۱2 ،
قدرت رسانهای :رسانه ههای جمعهی در کردسهتان عهراق یکهی از عوامهل اصهلی تقویهت
ناسیونالسیم کردی و زمینهساز شرایط تجزیه عراق و تشکیل دولت کردی بهشمار میرونهد .بها
در نبر گرفتن مجمو رسانهها ،هم اکنون ادود  ۱00رسانه تبلیااتی در اقلیم کردستان وجهود
دارد (خبرگزاری کرد پر .)80۹3/6/8۱ :

 .1-9تنگناها
انزوای ژئوپلیتیکی (محصوربودن در خشکی) :موقعیت جارافیایی امری مهم در رفتار سیاسی
بازیگران است .کردستان عراق موقعیتی کموبیش میانی دارد و در واقهع ،القهه پیونهدی اسهت
میان کردستان ترکیه ،کردستان ایران (شرق) و بها نهواای عمهدتاً کردنشهین سهوریه (کنهدال و
دیگههران .)۹62 :۹36۱ ،شههرایط بههدخیم ژئوپلیتی ه  ،محههدودیتهههایی را در تصههمیمسههازی و
تصمیمگیری بر سیاستگذاریهای اقلیم کردستان تحمیل کرد است.
اهم این شرایط به شرح ایل میباشند .۹ :بهرغهم دسترسهی بهه منهابع آبهی فهراوان ،عمهلً
کردستان عراق ی

منققه محصور در خشهکی اسهت؛  .8ایهن منققهه بهین دو قهدرت بهزر

منققهای ایران و ترکیه و بهر روی یه

گسهل تمهدنی پهار  -تهرک – عهر

قهرار دارد؛ .3

استانهای نفت خیز کرکوک ،موصل و قسمتهای اعبم استان دیالی در نزدیکی مرزهای ایران
و ترکیه قرار دارد و از نبر ژئو پلیتی

این امر ی

ضعف و آسیبپذیری امنیتی تلقی میشود؛

 .2تقسیم کردستان عراق بر پایه خقو مذهبی و قومی بهطوری که دو گرایش عمهد قهومی-
لهجهای سوران – بادینی و اضور کردهای فیلی ،یزیدی ،شب

و اضور تهرکمنههای شهیعه،
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سنی و اقلیتهای آشوری و نسقوری گسلهای عمیق ژئواتنیکال را در منققه بههوجهود آورد
است ( عبدالهپور.)۹3۱6 ،
هرچند موقعیت میانی کردستان عراق ،ظرفیت تثریرگذاری آن را بر سایر نواای کردنشهین
افزایش میدهد ،اما این موقعیت بهدلیل محصوربودن در خشکی و عهدم دسترسهی بهه دریها و
همچنین محصوربودن میان کشورهایی که مخالف استقلل اقلیم کردسهتانانهد ،یکهی از موانهع
اساسی اقلیم برای ارکت به سمت استقلل بهشمار میرود .بهه عبهارتی ،بهزر تهرین تنگنهای
ژئوپلیتیکی کردستان عراق را انزوای جارافیایی تشکیل میدهد (عبداهلل پور.)۹3۱0/۹0/۹2 :
مخالفت دولت عراق و سایر گروههای عراقیی :شهیعیان و کردهها از فدرالیسهم امایهت
میکنند ،اما سنیها با فدرالیسم بهخصود در مهورد شهیعههها مخالفنهد .سهنیهها نگراننهد در
صورت ایجاد منققه فدرال در جنو

که شیعیان سهاکن آننهد ،در منققهه مرکهزی فاقهد نفهت

(مناطق سنینشین) محاصر شد و گرفتار شوند (ازغندی و کرمهی .)۹6-۹2 :۹326 ،اسهتقلل
اقلیم کردستان بهمعنای تجزیه عراق است واین مسئله علو بر از دست رفهتن منهابع و اخهایر
نفت و گاز ،از لحاظ سیاسی نیز خوشایند دولت عراق و سایر گرو های غیر کرد نیست.
کرکوک :کردها به استان نفتخیز کرکوک ادعای تاریخی دارند (مبههر اامهد.)۹ :۹322 ،
سیاستهای ملیگرایی عربی و بعثی و تاییر بافت جمعیتی آن و جایگزینی عهر هها بههجهای
کردها موجب سیاسیشدن آن و مبنای بروز رفتارهای سیاسی شد (اقپنا  .)62-66 :۹326 ،بها
سقو رژیم صدام اسین ،مسئله کرکوک تحتالشعا کررد قرار گرفت و در انتخابهات ملهی و
استانی  8002موقعیت کردها در ادارۀ شهر تثبیت شد .در کنار  ۱نماینهد تهرکمن و  6نماینهد
عر  86 ،نمایندۀ کرد به شورای شهر کرکوک را یافتنهد (محمهدی .)82۱ :۹3۱2 ،بهر اسها
ماد  ۹20قانون اساسی عراق فدرال ،باید طی  3مراله عادیسهازی (بازگشهت سهاکنان کهرد،
ترکمن و مسیحی به کرکوک) ،سرشماری از ساکنان قانونی شهر و همههپرسهی تها آخهر 8006
مسئله کرکوک ال میشد ،اما این ماد تا کنون اجرایی نشد است .با تهاجم داعش بهه عهراق،
کردها توانستند با پسراندن داعش از استان کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه میهان اربیهل و
باداد ،به بسط ژئوپلیتیکی بپردازند.
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در این زمینه ،نوری مالکی در نشست خبری خود در تهران ادعا کرد که منهاطقی در عهراق
که از سوی نیروی پیشهمر

اقلهیم کردسهتان از اشهاال داعهش آزاد مهیشهود ،در چهارچو

تقسیمات کشوری قبلی قرار میگیرد و در پاسخ ،وزارت پیشمر
مرزهای اقلیم کردستان را نیروی پیشمر

اقلیم کردسهتان عنهوان کهرد

تعیین میکنهد نهه مهالکی (خبرگهزاری کرهرد پهر ،

 .)۱2/۹0/۹6مسعود بارزانی هشدار داد که با هر کسی بخواهد کرکهوک را از کردسهتان بگیهرد
مقابله خواهد شد (خبرگزاری فهار  .)۱6/6/۹۹ ،در تهاریخ  82مهار

 80۹6شهورای اسهتان

کرکوک با اکثریت آرا ،رأی به برافراشتن رسمی پرچم کردسهتان در مراکهز و ادارا دولتهی ایهن
استان داد .اما پارلمان عراق در بار برافراشته شدن پهرچم اقلهیم کردسهتان در اسهتان کرکهوک
رأیگیری و مخالفت خود را با این مسئله اعلم کرد (خبرگزاری ایسهنا ۹3 ،فهروردین .)۹3۱6
اما با وجود مخالفت گرو های غیرکرد ساکن در کرکوک و رأی پارلمان عراق ،کردها مصمم به
انجام رفراندوم در کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه با باداد بود و درصدد بازگرداندن ایهن
مناطق به اقلیم کردستان هستند.
در مجمو  ،کرکوک و موانع الحاق آن یکی از چالشهای اساسی اکومت اقلهیم کردسهتان
برای تشکیل دولت کردی است.
اختالفات احزاب کردی :اختلفات میان دو از

اصهلی دمهوکرات بهه رهبهری مسهعود

بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری جهلل طالبهانی امهری دیرینهه اسهت .اختلفهات فکهری و
ایدئولوژیکی و همچنین اختلف بر سر نحو تصمیمگیری در مورد مسائل ملهی و نیهز مسهائل
مهم در کردستان عراق است که به جنگ داخلی  ۹۱۱2-۹۱۱2منجر شد است .در اال ااضر
پنج از

اصلی در پارلمان کردستان ایفای نقش میکنند :از

میهنی (یه کیه تی) ،جنبش تاییر (گوران) ،از

دمهوکرات (پهارتی) ،اتحادیهه

اتحاد اسلمی کردستان (یه کگرتوو) و اهز

امایت اسلمی کردستان عراق (کومه له ی ئیسهلمی) .قهدرت اصهلی و همچنهین اختلفهات
اساسی میان سه از

اول کردستان (دموکرات ،اتحادیه میهنی و گوران) است .یکهی از موانهع

عمد استقلل کردستان عراق شخصیتهای سیاسی هستند که کسب و کاربرد قدرت در اقلهیم
را بر هر گونه توافق و سازش سیاسی ترجیح میدهند .در این میان ،قدرتطلبی بارزانی زبهانزد
است که سایر اازا

را به مخالفت با ادامه ریاست غیر قانونی وی واداشته است (نوری اصل،
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 .)۹3۱2معوقشدن فعالیتهای پارلمان اقلیم کردستان بهدلیل به نتیجه نرسهیدن مهذاکرات پهنج
اصلی در مورد ریاست اقلیم کردستان ،به آشفتگی سیاسی در اقلیم دامن زد است.

از

به لحاظ سیاسهی ،جریهانههای سیاسهی و ااهزا

موجهود در اقلهیم بهر سهر همههپرسهی

اختلفنبر دارند .اقلیم کردستان با بنبست سیاسی دست و پنجه نرم میکند .بهلحاظ اقتصادی
و اجتماعی نیز سقو بهای نفت ،فساد گسترد و اوضها نابسهامان اقتصهادی در اقلهیم و ...از
مهمترین معضلت و آسیبهای اجتماعی هستند که برخی گرو های سیاسی در اقلیم بههویهژ
اازا

رقیب از

دمکرات با تثکید بر آنها ،سیاستهای بارزانی و از

دمکهرات را مهورد

انتقاد قرار میدهند (خلیل طهماسبی.)۹3۱6 ،
موانع اقتصادی :جامعه کردستان همچون سایر کشورها و مناطق موجود در غر

آسیا عمدتاً

به منابع غیرمولد وابسته است .بخهش عمهد ای از درآمهدهای اقلهیم کردسهتان از طریهق صهنعت
گردشگری ،فروش نفت ،داد و ستد عمدتاً قاچهاق سهوخت ،لهوازم خهانگی ،پوشهاک و ...تهثمین
میشود؛ منابعی که برای ادار کشور مستقل ناکافی بهنبر میآید (نهوری اصهل .)۹3۱2 ،در اهال
ااضر مهمترین مشکل که دولت اقلیم کردستان اتی پیش از تهدیهد داعهش بها آن دسهت بهه
گریبان است ،بحران اقتصادی در این منققه است .از آغاز سهال  80۹2کردسهتان بها سهه مهوج
اقتصادی مواجه بود است .نخست ،در فوریه  80۹2زمانی که اکومت اقلیم با دولت مرکهزی
عراق بر سر مسائلی چون میزان بودجه فدرال برای کردستان دچار اختلف شدند .بههدنبهال آن
ظهور داعش و تاخت و تاز آن در عراق در ژوئن  80۹2بود کهه موجهب افهزایش هزینههههای
امنیتی و نبامی و آوارگی بیش از دو میلیون نفر در منققه شد ،که غالباً به سمت سهرزمینههای
تحت کنترل کردها که از امنیت نسبی برخوردار بود ،سرازیر شدند .در نهایت ،سهقو ناگههانی
نفت در اواسط سال  80۹2که ضربه نهایی را به اقتصاد کردستان وارد کرد.
ایههن در اههالی اسههت کههه کارشناسههان اقتصههادی ،سههرمایهگههذاری نادرسههت و بههیرویههه،
رانتخواری ،اجیمبودن دولت و تکیه بر اقتصاد نفتی را عوامل اصلی بحران کنونی مهیداننهد
(العالمنیوز 80 ،بهمن  .)۹3۱2با این اوصاف ،دولت اقلیم کردستان از پرداخت اقوق کارمندان
عاجز بود و این امر اعتراضات مردم را در پی داشته است .همچنین ،هماکنون اقلهیم کردسهتان
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عراق با بدهی حدود  82میلیاردی و عدم تأمین مایحتاج مرردم برس ترور ورتگیرتیی ری
میرود (زرنوتس.)6931 ،

 .2سطح فراملی (منطقهای و فرامنطقهای)
 .2-1منابع
تحوالت نوین منطقه :با تقوط رژیم بعث در آوریل  8009کردها برس نیرویری اعرار در بدنرس
حگومر عراق و هوچنین بس نیرویی تأثیرگذار بر تیاتر خارجی منطقس و قدرتهرای رربری
تبدیل تدند .کردها س از یک تده مبارزه خونین برا حگومررهرای عرراق در میریر کیر
حقوق خود قرار گراتس و هوۀ اینها ناتی از تغییر تیاترر خرارجی ایا رر متحرده در مرورد
صدام حیین بود .ناتیونا ییم در جامعس کرد تگواا تده و کردها خواهان دتتیابی بس حرداکرر
حقوق خود تدند .حگومر اقلیم کردتتان از توی حگومر ادرار عراق بس رتویر ترناختس
تده و زبان کردی بسعنوان زبان رتوی در کردتتان و زبان دوم در عراق مطرح گردید .کردهرا
در حگومر مرکزی تهیم تده و بس وزنسای قدرتوند در کابینس دو ر و ار وران عرراق مبردر
گردیدند .کردها دییر بسعنوان بازییران حاتیسای و کماهویر یرا تواتراگران جرانبی و دور از
صحنس تیاتی آتگار منطقس نیرییتس نویتوند (انتصار.)7 :6930 ،
اما نق

اتاتی کردها در تحوالت نوین منطقس برا ههرور داعر

نوایران گردیرد .رس از

تقوط موصل و اترغار منرا و وتریعی از عرراق و تروریس ،نیروهرای یبرورگس برستررعر
تبسنظامیان داع

را از منا و کردنبین مورد منازعس حگومر اقلیم و بغداد س رانرده و اداره

این منا و را بسدتر گراتند .مبارزه یبورگان کررد ترب

مطررحتردن هرچرس بیبرتر اقلریم

کردتتان در مجامع بینا وللی و رترانسهرا گردیرد .االرتضد ردداع

برس رهبرری آمریگرا از

حگومر عراق و اربیل حوایر کرد .در توریس نیز کردها بس تأتیس منطقس ادرار خرود تحرر
عنوان تس کانتون کوبانی ،جزیره و عفرین مبادرت کردهاند .با وجود مخا فرهای تدید ترکیس،
ییانهای مدااع خلو ()YPGتوانیتساند بخ

اعظم منا و کردنبین تروریس را تحرر کنتررر

خود درآوردند .هماکنون نیز نیروهای توریس دموکراتیک کس تحر ارماندهی کردها و متبرگل
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از نیروهای کرد ،عر  ،آشور ،سریانی و مسیحی و ...است به سوی پایتخهت خلفهت داعهش
«رقه» در اال پیشروی هستند و بخشهایی از این شهر را به کنترل خود در آورد اند.
نیروهای کرد و سوریه دموکرات مورد امایت ائتلف ضدداعش و همچنین روسیه هستند.
با وجود نگرانیهای ترکیه و هشدار این کشور به قدرتهای غربی و روسهیه ،کردهها همچنهان
تحت امایت قدرتهای مزبور هستند .دولت باغچلی ،رئیس از
اینبار عنوان میکند که از

اتحاد دموکراتی

با امایت غر

ملهی گراههای ترکیهه ،در
دنبال تشکیل کشور کردستان

است .ترکیه محاصر شد است (هه وال نیوز 2 ،فروردین  .)۱6سایکس پیکو در یه صهدمین
سال خود تنها بر روی کاغذ مشاهد میشود و مرزهای عهراق و سهوریه اکنهون تحهت کنتهرل
اکومت اقلیم کردستان و کانتونهای کرد سوریه است.
از سوی دیگر ،در ترکیه ،عراق و سوریه ،پ.ک.ک به نیرویی مهم و تثریرگذار بر روند تحهو ت
بدل شد است .شبهنبامیان پ.ک.ک در کرکوک و شنگال در استان نینهوای عهراق بهر علیهه داعهش
مبارز میکنند .اتهام یکیبودن  YPGو  PKKاز جانب ترکیه از سوی مقامهات آمریکهایی و غهر
مردود دانسته شد است .بهطوری که این مسئله به چالشی جدی در سیاسهت خهارجی ترکیهه بهدل
گردید است .از سوی دیگر ،از اتحاد دموکراتی

و بسیاری دیگر از اازا کهردی در ترکیهه و

عراق ،ترکیه را متهم به امایت مالی و معنوی داعش میکنند .آنچه در بررسی روابط خارجی ترکیهه
در مسئله کردها اهمیت دارد این اسهت کهه ترکیهه بهرای ممانعهت از تشهکیل دولهت کهردی و یها
شکلگیری هرگونه جارافیای سیاسی کردی در سوریه بهشهدت در تهلش اسهت .تحهو ت نهوین
منققه برای کردها در عراق و سوریه فرصتزا بود و کردها توانستهاند به وجههای بهینالمللهی
دست یابند .سیر تحو ت در پیشبرد منافع کردها در سوریه و عراق بود است.
به طور کلی ،مناطق کردنشین خاورمیانه منهای ایران را مهیتهوانیم تهابع ایهن فرمهول کلهی
بدانیم که طی سهالههای اخیهر همهورا در راسهتای اسهتفاد از وضهعیت ملتههب منققههای و
بینالمللی به نوعی در جهت پیگیری هدف و آرمان سنتی و تاریخی خودشان کهه رسهیدن بهه
استقلل است ،تلش کرد اند .در ایران جنبش کردی تجزیهطلبی بهشکلی که در سایر کشهورها
هست ،وجود ندارد و کردهای ایران ترجیح میدهند به اولویهتههای دیگهری فکهر کننهد .امها
جنش کرد در سه کشور عراق ،سوریه و ترکیه اتصال و پیوستگی بیشهتری بها یکهدیگر دارنهد
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(اقپنا  .)۹3۱6 ،کردها در عراق توانستهاند از لحاظ دیپلماسی رسمیت پیدا کنند و بها شهرو
جنگ سوریه ،کردهای سوری نیز توانستند خود را بهعنوان پایه رابت معادلهه سهوریه در جههان
بشناسانند .دیپلماسی فعال کردها در عرصه بینالمللی منتبر فرصت بهود و اضهور داعهش در
سوریه و عراق این موقعیت را برای آنها بهوجود آورد (غلمی .)۹3۱6 ،جنبش کردی در سهه
کشور عراق ،ترکیه و سوریه تقریبا وضعیت بالنهد و پویهایی را داشهته و بههرغهم مواجههه بها
مشکلت و موانع ،در مجمو به وضعیت تثبیتشد ای رسید اسهت و دسهتکهم در عهراق و
سوریه االتی غیر قابل بازگشت را میتوان تصور کرد.
وضعیت بحرانی سوریه :سوریه همرا موج معروف بهه «بههارعربی» دسهتخوش تحهو ت
بسیاری گردید .کردها در سوریه از جمله بازیگران مهم و برند این تحو ت بهشمار مهیآینهد.
کردها موفق به تشکیل کانتونهای خودمختار جزیر  ،عفرین وکوبانی شد انهد .آینهد کردههای
سوری تابع شرایط جهانی و منققهای و نقش بازیگران صااب قدرت در ایهن مناقشهه اسهت.
نبام دموکراتی

مناطق خود مختار کردستان سوریه ،مفهوم دولت -ملت و دولتهای مبتنی بر

نیروی نبامی ،مذهبی و مرکزگرایی را به رسمیت نمیشناسهد .انکهار دولهت– ملهتسهازی از
سوی مردم کردستان سوریه نشانه آن است کهه کردههای سهوری دولتهی مجهزا نمهیخواهنهد.
بیش

پشت این تصمیم عاقلنه نگرشی استراتژی

به واقعیتهای منققهای ههم وجهود دارد

(آرتانو  .)۹3۱2 ،با وجهود ایهن ،هرگونهه تحهول در سهوریه و منهاطق کردنشهین آن ،اقلهیم
کردستان را متثرر میکند و هر ساخت سیاسی که در سوریه پساداعش یا سهوریه پهس از بشهار
اسد شکل گیرد ،در آن کردها وضعیتی به مراتب بهتر از دوران بشهار اسهد و اتهی ا ن دارنهد
(اقپنا .)۹3۱6 ،
بحران سوریه موجبات همکاری بین کردهای عراق و سوریه را فراهم ساخت .در تابسهتان
 80۹8هنگامی که منققه کردنشین استقلل خود را دنبهال کهرد ،مرالهه جدیهدی از همکهاری
کردهای سوریه و اکومت اقلیم شکل گرفت و اکومت اقلیم راهبرد سهه جانبههای در پهیش
گرفت :اول ،هزاران نفر از پناهندگان کرد سوری را در کردستان جا داد؛ دوم ،پشتیبانی خهود را
از شورای ملی کردهای سوریه اعلم داشت؛ و سوم ،با آمهوزشههای همههجانبهه بهه کردههای
سوریه بر آن است تا از طریق آنها موقعیت اقلیم کردستان و طرفدارانش را در سهوریه بهبهود
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ببخشد ( .)Arraf, 2012از مهمترین اهداف اکومت اقلهیم در سهوریه ،خهارج از ااساسهات
ناسیونالیستی ،به تلش در راسهتای دسهتیابی بهه مسهیری بهرای صهادرات نفهت بهه مدیترانهه
برمیگردد .با توجه به همسانی هویتی کردها و پیوستگی جارافیایی آنها در خاورمیانه از یه
سو ،و ضعف اکومت دمشق از سوی دیگر ،این مسئله فرصتی تاریخی بهرای اقلهیم کردسهتان
محسو

میشود.

اسرائیل :اقدامات رژیم صهیونیستی در ارتبا با کردهای عراق از سهال  ۹۱62بها انتخها
«مبیبرامیت» به ریاست موساد شرو شد .او برای مقابله با اعرا  ،استراتژی طرااهی نمهود کهه
هدف از آن افزایش عملیات تهاجمی علیه هدفهای عربی بود و بدین منبهور اسهرائیل سهعی
کرد شورش کردها را علیه اکومت عراق یاری کند (خبرگزاری فار  .)۹3۱2/2/88 ،اسهرائیل
زمینههای اضور خود را در کردستان عراق با زیرساختهای فنی منققه آغاز کرد و و بهدنبال
نفوا سیاسی -امنیتی بود است .کردها امیدوارند با نزدیکی به اسرائیل و جلهب امایهت بهی
یهود در آمریکا ،نبر آمریکا را در امایت ققعی از استقللطلبی کردها تاییر دهنهد .اههداف و
منافع کردها از توسعه روابط با اسهرائیل عبارتنهد از :جلهب دولهت اهامی در منققهه و مههار
قدرتهای مخالف و رقیب از طریق آن؛ مقابله با نفوا ایران( Guzansky & Lindenstrauss,

 )2012: 27-40اسرائیل از متحدان سنتی از های کررد غر گراسهت ،بنهابراین امهایتش از
مواضع آنها با توجه به توان اعمهال نفهوا بهی یههود در آمریکها مهیتوانهد نگهرش مقامهات
آمریکایی را نیز تاییر دهد (اقپنا )۹۱6 :۹326؛ اسهرائیل بهرای جلهب امایهت دولهتههای
ضعیفتر کم های اقتصادی مالی زیادی میکند (قهرمانپور.)20 :۹326 ،
منافع راهبردی اسرائیل از تشکیل دولت کردی عبارتنهد از :نهاامن کهردن عقبهه کشهورهای
مخالف اسرائیل (خبرگزاری فار )۹3۱2/2/88:؛ تجزیه عراق که سبب کاهش تهدیهد اسهرائیل
و بههمخوردن موازنه قدرت در منققه به نفع اسرائیل اسهت (اخهوان کهاظمی وعزیهزی:۹3۱0،
)۹22-۹26؛ کنترل جریانهای فکری و نبارت اطلعاتی بر کشورهای منققه از طریق اضهور
در کردستان عراق؛ با ارتبا و اضوراسرائیل در کردستان ،نفت مورد نیاز آن تهثمین مهیشهود
(خبرگزاری فار )۹3۱2/2/88،؛ انتقال آ
اهداف راهبردی آن است.

شیرین کردستان از طریق اردن بهه اسهرائیل ،جهزو

199

در مجمو  ،روابط اسرائیل با کردها خو

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  78تابستان 68

است .اسرائیل بها تشهکیل دولهت کرهرد مخهالف

نیست ،اما معتقد است که تشکیل چنین دولتی غیرممکن است .مهمترین علت آن هم این است
که آمریکا و کشورهای منققه چنین دولتی را نمیخواهند .بهعلو  ،اسرائیل باور نهدارد آمریکها
پروژ ای برای تشکیل دولت کررد داشته باشد .کردستان عراق بهدلیهل وجهود ترکیهه ،در درجهه
دوم اهمیت برای اسرائیل قرار دارد .هرچند اسرائیل تنها بازیگری بود که از همهپرسی استقلل
کردستان دفا کرد ،اما میکوشد تا اهداف و سیاست خود را در االت کنونی کردسهتان عهراق
که بهصورت خودمختهار ادار مهیشهود ،پیگیهری کنهد ( . )Hub vista News, 2016نقهش
موازنهگر اسرائیل در مهار رقبای کررد در منققه و تعارض سیاست کشورهای دارای اقلیت کهرد
با تشکیل دولت کردی ،سبب همگرایی کردها به اسرائیل میشهود .امها ایهن نزدیکهی بههدلیهل
تعارض سیاست خارجی برخی کشورهای منققه و جهان اسلمی با اسرائیل ،همزمان بهه یکهی
از چالشهای اکومت اقلیم کردستان بدل خواهد گردید .به همین دلیل ،وجود هرگونه روابهط
با اسرائیل از سوی مقامات رسمی اکومت اقلیم کردستان مورد انکارقرار گرفته است.
امریکا :پس از سقو صدام اسین ،روابط آمریکا و کردها درعراق وارد مراله نوینی شد.
تقویت موقعیت کردها در عراق جدید با کم

آمریکا طی چند مراله صورت گرفت :مرالهه

نخست ،تصویب قانون اساسی موقت عراق در اول مار

 8002توسط اعضای شورای انتقالی

بود .پذیرش فدرالیسم جارافیایی (اصل  ،)2رسمیت زبهان کهردی (اصهل  ،)2رجحهان قهوانین
پارلمان اکومت اقلیم کردی بر قوانین ملی (اصل  ،)86به رسمیت شناختن ترتیبات موجود در
کردستان (اصل  ،)22و بازگشت کردهای راند شد از کرکهوک (اصهل  )22از جملهه امتیهازات
اعقایی به کردها در این قوانین بود (اقپنا  .)۹3۹ :۹326 ،در زمان ریاسهت جمههوری بهوش،
کردسهتان عهراق جایگها بها و قدرتمنهدی در سیاسهت خهارجی آمریکها و همچنهین پهروژ
«خاورمیانه بزر » داشت ،اما با روی کار آمدن اوباما ،مسئله عراق بهه طهور کلهی و خصوصهاً
اقلیم کردستان ،اهمیت گذشته خود را از دست داد (ر امانی.)22۹-228 :80۹8 ،
با ظهور داعش وتحو ت نوین منققه ،تاییرات اساسهی درسیاسهت دولهتمهردان آمریکها
نسبت به مسئله کرد رخ داد است .از نبر آمریکا ،کردها تنها نیهروی نبهامی زمینهی و فکهری
قابل اتکا برای جنگ با داعش هسهتند .از سهوی دیگهر ،هوشهیاری کردهها در قبهال تحهو ت
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ایجادشد و رشد ناسیونالیسم کردی از نگا واشنگتن پنهان نیست و آمریکا ههمزمهان از نقهش
بیرباتکنند کردها در ترکیه ،عراق و سوریه در صورت لحاظنکردن آنها بهخوبی آگا اسهت.
بنابراین ،در مققع کنونی از نیروهای کرد در عراق و سوریه امایت میکند .کردستان عراق بها
توجه به موقعیت استراتژی

آن ،وزن با ی ژئوپلتی  ،نبام سکو ر و همچنهین نیازکردهها بهه

امایت غر  ،منققهای مقلو

برای اهداف آمریکا در خاورمیانه است.

امایت آمریکا از اقلیم کردی و همراهی کردها با آمریکا هرچند تهابع ملابهات منهافع و
محدودیتهای دوجانبه است ،اما اقلیم کردستان عراق بهد یهل بسهیار مهورد توجهه آمریکها و
کشورهای غر

واقع شد است .مجمو این امایتها سبب با رفتن وزن سیاسهی کردهها در

عراق و منققه گشته است.
نقش کردها برای آمریکا از جهات زیر مهم تلقی میشود (اهاتمی و سهانیار:)862 :۹3۱2 ،
 .۹سیسههتم اکههومتی اقلههیم کردسههتان ،جمهههوری پارلمههانی اسههت و تشههابه میههان ایههن نههو
اکومتداری با سیستمهای دموکراسی در غر

با ست و اساساً هدف نبم نهوین مهورد نبهر

ایا ت متحد اشاعه دموکراسی به جهان است؛  .8کردستان عراق پایگا مناسبی بهرای اضهور
همهجانبه آمریکا و متحدانش است .آمریکا با اضور خود در اقلیم کردستان به نفهوا خهود در
منققه ادامه داد و قدرتهای رقیب منققهای از جمله جمهوری اسلمی ایران و ترکیه را رصد
میکند؛  .3کردستان عراق برای آمریکا و سایر کشورها منققهای بکر برای سرمایهگهذاری بهود
و از این طریق میتوان به سودهای کلن اقتصادی دست یابند؛  .2با استقلل کردسهتان عهراق،
موقعیت اسرائیل در منققه بهبود پیدا میکند؛  .2آمریکا از نقش فعال کردها در عراق و سهوریه
و تحو ت منققه آگا بود و از نبر امریکا و متحدان اروپاییاش ،نیروهای کرد قابلاتکهاترین
نیروی نبامی و فکری در جنگ علیه افراطیگری و خشونتهای سازمانیافته گرو های تنهدرو
اسلمی از جمله داعش هستند.
علو بر این ،افظ توازن قوا در عراق میان گرو های سهگانه (کرد ،شیعه و سنی) ،نگرانی
در خصود قدرت گیری شهیعیان در عهراق ،اضهور و نفهوا بهرای مههار بهازیگران رقیهب و
متعارض منققهای از دیگر منافع راهبردی اقلیم کردستان برای آمریکا هستند (ااتمی و سانیار،
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 .)86۱ :۹3۱2این همراهیها و امایهت بسهیاری از کشهورهای اروپهایی از اقلهیم کردسهتان و
تحو ت نوین آن سبب شد که کردها در عراق به موقعیت ممتازی دست یابند.
با این اال ،آمریکا به د یلی از اجاز به کردها برای ارکت به سمت اسهتقلل خهودداری
میکند .۹ :ترکیه ،ایران و سوریه بهدلیل جمعیت زیاد کرردشان با دولت مستقل کررد در مرزههای
کشورشان مخالفاند؛  .8ااکمیت خود کردها منجر به وضعیتی در بقیهه کشهور مهیشهود کهه
جمعیت شیعه اکثریت مییابد و عراق را به جمهوری اسلمی دیگری که بازتها

ایهران باشهد

تاییر میدهد؛  .3کنترل کردها بر اوز های نفتی کرکوک و موصل سبب میشود که مثل

سُنی

بدون هیچ منبع درآمدی به اال خود رها شود (یلدیز.)86۹ :۹3۱۹،
اتحادیه اروپا :خاورمیانه بهعنوان منققه پیرامون اروپا هموار منققهای کشمکشزا بهود و
تهدیداتی را فراروی اتحادیه اروپا قرار داد است .امایت از اعلم منققه ممنوعهه پهروازی در
سال  ۹۱۱۹و گسترش ارتباطات سیاسی ،اجتماعی با اکومت اقلیم موجب شد که کردهها بها
نگا ویژ ای روابط با اروپا را دنبال کنند .با امله داعش به اکومت اقلیم ،کشورهای اروپهایی
کم های نبامی زیادی را به این منققه گسیل داشتند .کشهورهای اروپهایی موضهو اسهتقلل
کردستان را امری سیاسی و در راستای خدمت به اقوق بشهر قلمهداد مهیکننهد (محمهدیان و
ترابی .)۹32 : ۹3۱6 ،تا کنون هیچ کهدام از کشهورهای اروپهایی نسهبت بهه اسهتقلل کردسهتان
واکنش منفی نشان نداد اند و تنها بر سر زمان استقلل با اکومت اقلیم ههمداسهتان نبهود انهد.
کشورهای اتحادیه اروپا در بازسازی عراق پس از صدام اسین نقهش ایفها کهرد انهد .ضهریب
امنیتی با ی کردستان عراق ،این منققه را بیشتر مهورد توجهه دولهتمهردان و سهرمایهگهذاران
اروپایی قرار داد است.

ب .تنگناهای فراملی
ترکیه :سیاست ترکیه مدرن مبتنی بر انکار هویت کردی بود است .درتمام طول سهالههای دههه
 ۹۱۱0شمال عراق دو موضو نگرانکنند را برای ترکیه یادآوری مهیکهرد .۹ :مبهارز بها اهز
کارگران کردستان (پ.ک.ک)؛  .8ااتمال تشهکیل دولهت کهردی ( محمهدی .)822 :۹3۱2 ،اهل
مسئله کررد نزد دولت ترکیه هموار ی جانبه بود است  .۹ :تلش بهرای او کردهها در جامعهه
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ترکی؛ و  .8سرکو
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هرگونه جنبش ملیگرای کرد و بهکار بردن مفهوم «ترور» درمقابل آنها (عهه

بدولل اه مه که ریم .)۹68 :80۹3،ترکیه دارای بیشترین جمعیت کرد در جهان است .این کشهور
تا قبل از  8002در تلش برای جلوگیری از قدرتیابی کردهای عراق بود ،اما با نفهوا کردهها در
اکومت مرکزی عراق ،ترکیه رویکرد خود را نسبت به این منققه تاییر داد .روابط این کشهور بها
آن منققه به اهمیت ویژ اقتصادی آن منققه ،استفاد از کردها به عنوان نیروی نفهوای در دولهت
مرکزی و تلش اکومت اقلیم در جهت ادامه برنامه صلح ترکیه با کردها برمیگردد .هنگامی کهه
رئیس اکومت اقلیم در سال  80۹8باداد را تهدید به استقلل کرد ،ترکیهه عکهسالعملهی نشهان
نداد و ظاهرا نسبت به استقلل آنها موافق بود (.)Stansfield, 2013
درخصود روابط ترکیه با اقلیم کردستان در اال ااضر ایهن مهوارد مهورد توجهه دولهت
ترکیههه اسههت .۹ :تههلش بههرای اسههتفاد از ظرفیههت اقلههیم کردسههتان در راسههتای اههل معضههل
درگیریهای ارتش ترکیه و پ.ک.ک ؛  .8تعامل و همکاری با اقلهیم کردسهتان بههدلیهل تاییهر
سیاستهای منققهای و جهانی نسبت به مسئله کرد؛  .3نفوا سیاسی در اقلهیم و بههر گیهری از
آن در راستای تهثمین اهداف ملی؛  .2اضور فعال در بازار بکهر و مصهرفی اقلهیم کردسهتان و
انعقاد قراردادهای تجاری و نفتی با اقلیم ؛  .2نگرانهیههای سیاسهی و امنیتهی ترکیهه در مهورد
کردستان عراق و تحو ت پیش رو.
به لحاظ اقتصادی ،از مجمو اجم  ۹8میلیارد د ری مباد ت تجهاری عهراق و ترکیهه2 ،
میلیارد د ر آن به روابط اربیل –آنکهارا اختصهاد دارد (خبرگهزاری مشهرق ۹2 :دی .)۹3۱2
هرچند تحو ت جاری منققه و تاییر سیاستههای منققههای و جههانی در خصهود کردهها،
ترکیه را ناچار از تاییر سیاست خصمانه به ی

رویه متعادلتر کهرد اسهت و منهافع اقتصهادی

ااصل از روابط و همگرایی اقتصادی با اقلیم به عایدات و سود سرشار بهرای ترکیهه انجامیهد
است ،اما دولت ترکیه بهدلیل داشتن جمعیت با ی کررد و تصور تهدیهدات امنیتهی از اسهتقلل
اقلیم کردستان ،در اال ااضر از تشکیل دولت مستقل کردی درشمال عراق امایهت نخواههد
کرد و به همین دلیل اجرای همهپرسی استقلل در کردستان را «اشتبا بهزر » توصهیف کهرد
است.
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جمهوری اسالمی ایران :سیاست خارجی ایران در برابر تحو ت مناطق کردنشین تابعی از
دو عامل مرتبط بههم در دو عرصک داخلی و خارجی قلمداد میشود .در بُعد داخلی ،ملابات
ناشی از ایستارها و رویکرد نبام جدید به بازنگری نقش و کهارکرد ایهران در ترتیبهات امنیهت
بینالمللی و منققهای از ی

سو ،و رخدادهای پرشتا

سالهای نخست پس از انقل

و ناامنیهای مناطق کردنشین ایهران در

اسلمی از سوی دیگر ،مؤرر بود اند .در بُعد خارجی ،بایهد بهه

رفتار بازیگران رقیهب اشهار کهرد (اهقپنها  .)۹22 :۹326 ،مسهئله کهرد ههم نققهه ضهعف و
آسیبپذیری داخلی دولتها و هم فرصت برای تضعیف رقیب با استفاد از واگراییهای قومی
در کشور رقیب به شمار میرود .نگرانیهای جمهوری اسلمی ایران از ناایه اقلیم کردسهتان و
تحو ت آن عبارتند از .1 :نگرانی در خصود افهزایش نفهوا و تهثریرات کردسهتان عهراق بهر
مناطق کردنشین ایران و افزایش سقح مقالبات سیاسی کردههای ایهران بهه تبهع آن؛  .9وجهود
پایگا نبامی و مقر و دفاتر سیاسی و اازا

اپوزیسیون مسلح کرهرد ایرانهی در کوهسهتانههای

قندیل؛  .9اضور و نفوا قدرتهای رقیب و یها معهارض جمههوری اسهلمی ایهران در اقلهیم
کردستان از جمله ترکیه ،آمریکا و اسرائیل.
فرصتهای متصور از ناایه اقلیم کردستان و تحو ت آن بهرای جمههوری اسهلمی ایهران
عبارتند از . ۹ :استقلل کردستان عراق عملً پایان یه

عهراق متحهد اسهت و تجزیهه عهراق

تهدیدات ااتمالی از جانب عراق را برای همیشه تضهعیف مهیکنهد؛  .8اسهتقلل کردسهتان
عراق ،توازن جمعیتی و به تبع آن ،قدرت را در داخل عراق به نفع شهیعیان تاییهر مهیدههد.
تحکیم قدرت شیعه در عراق همسو با سیاست های جموری اسلمی ایران اسهت؛  .3تقویهت
محور تهران–اربیل–باداد در مقابل رژیمهای سُنی منققه؛  .2اضور در اقلیم کردستان سبب
ایجاد موازنه در مقابل بازیگران رقیب و کاهش تهدید امنیتهی از جانهب آنهها مهیشهود؛ .2
گسترش هرچه بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بها اقلهیم کردسهتان سهبب ایجهاد
همگرایی بیشتر می شود .این مسئله با توجه به اشتراکات تاریخی و فرهنگی کردها بها سهایر
گرو های قومی ایرانی بیشتر مورد توجه است و از سوی دیگر ،این امر سهبب جلهوگیری از
گرایشات واگرایانه کردها در ایران خواهد شد.
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ایران در اال ااضر دارای رابقه نسبتاً مثبتی با کردستان عراق است .دارای دو کنسهولگری
در اقلیم بود و از سقح تجارت خوبی با اربیل برخوردار است (خبرگزاری کردپر 8۱ :اسفند
.)۹3۱2
در مجمو  ،سوریه ،ایران و ترکیه تحو ت جدیهد کردهها و تمهایلت آنهها بهرای کسهب
خودمختاری را نیروی آشو ساز منققهای و امنیت درونی خود به اسا

آورد انهد .آنچهه در

اینجا قابل تثمل است غفلت ایران ار ماهیت ارکت جدید کردها با توجه به میزان پیوسهتگی و
مشترکات فرهنگی -تاریخی آنها با میهراث تمهدن ایرانهی بهود اسهت .اسهتراتژی جمههوری
اسلمی ایران در خصود کردها بیشتر ترکیهمحور بود  ،در االی که وضهعیت شهاخ

ههای

توسعه انسانی و میزان همنوایی و سازگاری بین قومی در ایران بسیار متفهاوت از ترکیهه اسهت
(جوکار ،مرکز بینالمللی مقالعات صلح).
تقسیم عراق از دید ایران بهانداز ترکیه زیانبار نیست ،زیرا منققه شیعهنشین مستقل ،بالقو
متحد نزدی

ایران خواهد بود و منققه کردنشین میتواند بالقو بهه ایهران نزدیه

باشهد و در

ضمن ،قدرت رویارویی با ایران را در هر اال نخواهد داشت (قاسمی .)22 :۹32۱ ،تجربهه ۹۹
سال اخیر اکومت اقلیم کردستان عراق نشان داد اسهت ههر میهزان ایهن منققهه دارای ربهات
سیاسی ،مسئولیتهای رسمی بیشتر اقوقی و سیاسی از منبر قانون اساسی و اقوق بینالملهل
و استقلل رفتاری بیشتر بود است ،به همان میزان در قبال همسایگان مهمش (ایهران و ترکیهه)
مسئولیتپذیرتر بود است .وساطت با ایران و گروهای معارض مسهلح بهرای کاسهتن و ققهع
نسبی ناامنی مسلحانه در مرزهای مشترک ،وساطت میان ترکیه و پ.ک.ک برای برقراری صلح،
افزایش تباد ت فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی میان ایران و کردستان عراق از جمله این مهوارد
است .از سوی دیگر ،کردسهتان عهراق جزیهی از جارافیهای نهوروز و سهرزمین آریهایی اسهت
(پشنگ.)۹3۱3 ،
کشورهای عربی منطقه :از نبر دولتهای عر

منققه ،تحو ت عراق خوشهایند بهه نبهر

نمیرسد .ظهور شیعیان و کردها طرح «پهانعربیسهم» را از شهور و اهرارت خواههدانهداخت؛
بهعلو آنها باید بهه اقلیهتههای شهیعه خهود توجهه کننهد (محمهدی .)3۹0 :۹3۱2 ،از نبهر
کشورهای عربی ،عراق کشوری عربی و عضوی از اتحادیه عر

به اسا

آمد و در صورت
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استقلل کردستان ،مناطق سنینشین بدون نفت رها شد و شیعیان در باداد قدرت را بههدسهت
خواهند گرفت .از سوی دیگر ،تشکیل هرگونه اکومهت و دولهت سهکو ر و دموکراتیه

در

منققه بهضرر منافع رژیمهای عربی منققه است و این در االی است که دولتههای عربهی بها
چالش و بحران هویتی و مشروعیت در داخل مواجه هستند .اما از سوی دیگر ،مواضهع برخهی
کشورهای عربی همچون عربستان سعودی بهدلیل تعارض سیاست با جمهوری اسهلمی ایهران
در خصود استقلل کردستان قابهل توجهه اسهت .رقابهت ژئهوپلیتیکی میهان ایهران ،ترکیهه و
عربستان سبب تاییر ملابات ملی و راهبردی آنکارا و ریاض گردید است .ترکیه و عربستان
سعودی به بهای تضعیف موقعیت ایران با پوشش مذهبی و در قالب مبارز با هلل شهیعی ،نهه
تنها دیگر مخالفتی با تجزیه عراق ندارند ،بلکه بسترساز آن نیز شد اند (ملکی.)۹3۱2 ،
می توان گفت مواضع کشورهای عربی در خصود استقلل کردسهتان متهثرر از تحهو ت
جاری و آیند خواهد بود ،ولی در مجمو هیچ کشور عربی وجود ندارد کهه خواههان تجزیهه
عراق باشد.

نتیجهگیری
یکی از متایرهای مؤرر بر ترتیبات امنیتی خاورمیانه ،گسترش توان و نفهوا بهازیگران جدیهد از
جمله کردها و گرو های قومی و مذهبی است که سیاست خارجی و امنیتی کشهورهای منققهه
را بهشدت تحت تثریر قرار داد است .آرمهان سیاسهی «اسهتقلل» در کردسهتان عهراق قهدمتی
طو نی دارد .با شرو جنگ دوم خلهیج فهار

و متعاقهب آن سهقو رژیهم بعهت در عهراق،

زمینههای تحو ت جدیدی در این کشور خصوصهاً منهاطق شهمالی آن ایجهاد گردیهد .در پهی
تهاجم داعش به عراق و رهاکردن برخی از مناطق تحت کنترل باداد توسهط نیروههای عراقهی،
پیشمر های کرد بهطور دوفاکتو کنترل آنها را در دست گرفتند ،خواستههای اقلهیم کردسهتان
برای اق تعیین سرنوشت قوت گرفت .پژوهش ااضر تلش و مقالعهای برای فههم تحهو ت
جاری اقلیم کردستان عراق و به تبع آن بررسی منالع و تنگنا های اکومت اقلیم برای تشهکیل
دولت مستقل بود است.
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کردستان عراق دارای عناصر و مؤلفههایی برای استقلل است و اکومهت اقلهیم کردسهتان
با توجه به امکانات و شرایط و محدودیتهای موجود در تلش برای تشهکیل دولهت مسهتقل
کردی است .اما در شرایط کنونی ،امکان اعلم استقلل را با توجه به موانع و شهرایط منققههای
و بینالمللی ندارد .برآوردها ااکی از آن بود که رشد ناسیونالیسم کردی و شهرایط و تحهو ت
کنونی عراق و منققهه ،وزن بها ی ژئهوپلیتیکی و امایهتههای برخهی بهازیگران منققههای و
فرامنققهای از جمله اسرائیل ،آمریکا و اتحادیه اروپا از اصلیترین منابع تقویهتکننهد ارکهت
اقلیم کردستان به سوی استقلل هستند .با این اال ،در اال ااضر آمریکا ار استقلل کردستان
عراق امایت نمیکند و خواهان استمرار وضعیت کنونی اقلهیم کردسهتان بهه شهیو فهدرالی و
خودمختاری موجود است .انزوای ژئوپلیتیکی ،مسئله کرکوک ،اختلفات داخلی اازا

اصهلی

کردی و مخالفت ترکیه ،ایران و برخی کشورهای عربی منققه با تجزیه عراق از مهمترین موانع
پیش روی شکلگیری دولت مستقل کردی در شمال عراق هستند.
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