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The Analysis of the Dilemma of the Independence of the Iraqi 

Kurdistan Region 

 

 In the contemporary Middle East, the Kurdish problem, as the largest 

stateless people, has consistently had the potential to challenge regional 
security. This article tries to examine the dimensions of the subject from the 

perspective of a constructivist approach and relying on material and semantic 

elements. The question that the researcher faces in this research is what is the 
ratio of the possibilities and limitations of the separatism of the Iraqi 

Kurdistan region and which one weighs more in the continuation of this path 

of identity seeking? The author assumes in this study that the increase and 

expansion of ethnic demands related to the Kurdish issue in Iraq is not in line 
with the geopolitical and security coordinates of both Iraq and the actors 

involved in the region, nor was it accompanied by serious and genuine 

support from trans-regional actors. Finally, by examining the possible 
scenarios related to the issue of Iraqi Kurdish independence, it has been 

concluded that the Kurdish crisis will continue in the future, and no clear and 

insecure solution has been found by the actors involved. 
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 PhD * سید حامد حسینی

 ،رشت ، دانشگاه گیالن،دانشجوی دکتری روابط بین الملل
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 چکیده
ترین قوم عنوان بزرگدر خاورمیانه معاصر مسئله کردها به

 ه راامنیت منطقبدون دولت دائما پتانسیل به چالش کشیدن 
 هت سازسعی دارد که از منظر رهیافنوشتار  داشته است. این
د ابعا بررسی عناصر مادی و معنایی به بر یهانگاری و با تک
 رق قراروی محق سؤالی که در این پژوهش فراموضوع بپردازد. 

های گرفته این است که نسبت امکانات و محدودیت
 چگونه است و وزن کدامن عراق طلبی اقلیم کردستاجدایی

یک در ادامه این مسیر هویت طلبی بیشتر است؟ فرض 
نگارنده در این پژوهش این است که افزایش و گسترش 

خوانی مطالبات قومی در ارتباط با مسئله کردی در عراق هم
جدی با مختصات ژئوپلیتیکی و امنیتی هم عراق و هم 

و  مایت جدیبازیگران درگیر منطقه ندارد و همچنین با ح
 در پایان با ای نیز همراه نبوده است.واقعی بازیگران فرامنطقه

طلبی  لبررسی سناریوهای محتمل در ارتباط با مسئله استقال
ی کردهای عراق این نتیجه حاصل شده است که بحران کرد

 یرو غ در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد و راهکار مشخص
 ریزی نشدهزیگران درگیر پیامنیتی برای حل آن از سوی با

 است.
ی، گرایطلبی، هویت، قومکردها، استقاللواژگان کلیدی: 

 .تمامیت ارضی
 12/01/1399تاریخ دریافت: 

 25/03/1399یرش: تاریخ پذ

 hamedhoseini@ut.ac.irنویسنده مسئول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مقدمه

قومی و نژادی همیشه در زندگی سیاسی و های کشمکش
اند. اعتراضات و ها نقش داشتهتکوین و اضمحالل دولت

های قومی مستلزم پیدایش شرایط عینی و ذهنی نارضایتی
الزم هستند که متعاقب آن ناروایی و نابرابری سیاسی، 

ی همراه با پیدایش تعنوان زمینه نارضایاقتصادی و فرهنگی به
آورد. ی الزم زمینه عمل سیاسی را فراهم میسازمان و آگاه

آمیز قومی و عدم امکان مشارکت سیاسی به دالیل تبعیض

عمده اعتراضات قومیتی و  ای در سطح امور سیاسی زمینهفرقه
تهدیدات علیه امنیت بشری بوده است. پیدایش مشکل 

های قومی در درون کشورها حاصل پیدایش ناسیونالیسم اقلیت
است که هم موجب تقویت احساس همبستگی  نوین بوده

ها شده و هم احساسات ناسیونالیستی قوم و یا قومی اقلیت
طبقه حاکم را تقویت کرده است و به بیانی دیگر تهدیدی علیه 

ت ارضی حکومت مرکزی محسوب امنیت ملی و تمامی
 [23]شود.می

ن های قومی تمایل به جدا شداز سوی دیگر تمامی اقلیت
ومت ها به حکاصلی را ندارند. میزان وفاداری اقلیت از کشور

 مرکزی به دالیل مختلف متفاوت است. تداوم و انسجام
 انهای قومی و فرهنگی نتیجه میزان تفاوت فرهنگی میاقلیت

ه، بان، قبیلو قوم مسلط، عوامل انسجام درونی )وحدت زها آن
ل یا )تساهها آن مذهب و غیره( و نیز نحوه برخورد اکثریت با

های قومی طبعا دارای مشترکات سرکوب( بوده است. اقلیت
ار فرهنگی، تاریخی هستند و بسته به میزان قدرت و رفت

حکومت مرکزی ممکن است به درجات مختلف به خود 
های سازمان دهند. سیاست دولت مرکزی نسبت به اقلیت

و یا ها آن قومی ممکن است در جهت حفظ هویت فرهنگی
 اشد. در درون فرهنگ و قومیت مرکزی بها آن حلجذب و 

 وقتی چندین عامل یکدیگر را تشدید کنند انسجام و
شود و در سطح کالن ممکن هویت اقلیت قومی تقویت می

ن است به بحران در سیستم سیاسی کشور منجر شود. بحرا
ها و اییوحدت ملی و یکپارچگی این پتانسیل را دارد که توان

لج فرا  ده و توان سیاسی کشورا به مصرف رسانمنابع داخلی ر
طح ها در س. با توجه به عوامل یادشده نقش سیاسی اقلیتکند

ها، دهی و رهبری درونی آنملی بستگی به همبستگی، سازمان
ب غال رخورد قومبا اکثریت و نحوه بها آن میزان انزوا یا تماس

ت ملی های قومی در سیاسدارد. همچنین نحوه مشارکت گروه
 رفتهدر مواردی که ممکن بوده، اشکال گوناگونی به خود گ

های قومی ممکن است در جهت کسب اقلیت است. گرایش
 عفخودمختاری فرهنگی و یا سیاسی باشد. طبعا قوت یا ض

عوامل بسیاری ازجمله رکزی به مها نسبت به دولت اقلیت
صادی، میزان جمعیت، مساحت سرزمین، میزان توسعه اقت

غیره بستگی  وقدرت سیاسی  تها در بافزان سهم اقلیتمی
 دارد.

و معاهده سور در  1916اساس توافقات سایکس پیکو در بر
بینی شده بود که ، تشکیل یک کردستان مستقل پیش1920

تحت قیمومیت جامعه ملل قرار بگیرد، لکن این قرارداد به 
مورد ای از موانع و تداخل منافع بازیگران در علت مجموعه
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های بزرگ کردها به سرانجام نرسید و در این خصوص قدرت
 یک تشکیل روند ب،یترتنیابهنیز هیچ اقدامی انجام ندادند. 

 کردنشین مناطق در کردی، هویتمحوریت  با واحد کشور
 عراق،، ترکیه بین کردنشین مناطق تقسیم با و نشد عملی

 در تا زمان کنونی دارادامه بحران یک یهاهیپا ایران و سوریه
 ته شد.گذاش منطقه

قالب  توان تمام مسئله کردی را درهگو اینکه شاید ب
گرایانه تبیین موضوع ناسیونالیسم کردی و ذیل مطالبات قوم

مناطق جغرافیایی یکدیگر تأثیر و تأثر  و کرد که بر یکدیگر
و تا حدود زیادی دارای درجاتی از تشابه هستند اما  اندگذاشته

ی کنونی این چهار کشور دربرگیرنده قوم هاتفاوتبه توجه به 
، کرد، باید هر پرونده کردی را در ظرف سرزمینی خودش

عنوان کرد که تمام  توانینمعنوان نمونه سنجیده شود. به
یک مطالبات قوم کرد در منطقه دارای رنگ و بوی دموکرات

که تمام مطالبات از جنس مبارزه مسلحانه و بوده است یا این
با حکومت  عراق کردهای به لحاظ تاریخی، چریکی بوده است.

ی فرهنگی، اقتصادی و هاچالشمرکزی بغداد در طیفی از 
ی هاکاکحاصطپیوسته با  طوربهو  اندبردهسیاسی به سر 

که اساس  اندکردهیی جویپهویتی خود با دیگری مطالباتی را 
 هویت مستقل کردی متمرکز بوده است شاکلهو ابتنای آن بر 

 یهاقالب با را خودی هاخواسته متفاوت شرایط به بنا و
و  مطرحی طلباستقالل و سرنوشت نیتعی حق خودمختاری،

در دوران ها آن بین در گوناگونی هاجنبش و اندساخته ممزوج
 پای اول و دوم و سوم عراق هایجمهورقیمومیت، پادشاهی و 

ی اعتراضی هم در هاجنبش. این است گذاشته وجود عرصه به
ی متفاوتی از سوی بغداد هاواکنشسطح و هم در عمق با 
ی مالیم و نرم و هم عرصه هاپاسخمواجه شد و هم طیفی از 

اهی خونین بار را در برگرفته ی سخت و گهاواکنش

 [16]است.

 طوربهکلی قوم کرد با زبان، تاریخ، هویت مشترک  طوربه
درصد(، 18میلیون نفر معادل  14.7عمده در چهار کشور ترکیه )

میلیون  8.1درصد(، ایران )17.5میلیون نفر معادل  5.2عراق )
 10میلیون نفر معادل  1.7درصد( و سوریه )10نفر معادل 

 لحاظ ازدرصد( پراکنده هستند و چهارمین قوم خاورمیانه 
جمعیتی با نزدیک به سی میلیون نفر جمعیت را تشکیل 

ای با خاک )سرزمین( گونهبهکردی هویت [23] دهند. می
گره خورده است که عوامل مادی تنها ابزاری در جهت تقویت 

است؛ زیرا قبل از این مسائل،  المللینو تثبیت آن در عرصه ب
یت خود را هویت و منافع کردها بدون عوامل مادی، موجود

ترتیب  بدین شدند. یدهتنهمچنان حفظ کردند و بیشتر درهم
توان گفت کردها بیش از یک قرن است که مفهوم هویت یم

کنند و این مفهوم یممستقل کردی را برای خود بازسازی 
ثر از ساختارهای معنایی و مادی درون و بیرون از پیوسته متا

حتی ها آن ه است.بود اندداشتهکشورهایی که در آن قرار 
ها آن تعریفی که از هویت حسب بردوستان و دشمنان خود را 

تعریف کرده و شیوه تعامل خود را مطابق این  انددادهارائه 
 .اندساختهمواضع تنظیم 

 
: پراکندگی جمعیتی کردها در سطح منطقه(1کل )ش
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 : مختصات اقلیم کردستان عراق(1) شکل

 
 

 ادبیات پژوهش

  ات رئیس گروه مطالعافرا بنگیو پژوهشگر ارشد و
. وی در باشدیکردی مرکز موشه دایان دانشگاه تل آویو م

ی از منظر« کردهای عراق: دولت سازی درون دولت»کتاب 
 ردهاتاریخی به ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قضیه ک

کنون تا 1968خود از سال  بندییم. بنگیو در سه تقسپردازدیم
 ل ملت وکه اوال تشکی دازدپریبه اثبات این فرضیه خود م

دوش ساخت دولت نزد کردهای عراق در روندی موازی و هم
ز تمایمیکدیگر شکل گرفته است و ثانیا جنبش کردی در عراق 

. باشدیهمسایه م هایینکردی در سرزم یهااز سایر جنبش
دها که قضیه کر رسدیم یبند وی در پایان به این جمع

 رد.پتانسیل تغییر نقشه ژئواستراتژیک خاورمیانه را دا

  انهسیاست کردی در خاورمی»نادر انتصار در کتاب »
و  سیاسی و اجتماعی یهاتاریخی و جنبه هایینهبه بررسی زم
وه ارد و نحقومی کردها در جامعه اشاره د هاییشحقوق و گرا

ا به ان رر آنبرخورد کشورهای خاورمیانه را با این پدیده و تأثی
 بعادابوته نقد کشیده است. هدف این کتاب تحلیل و بررسی 

گی زند سیاسی و اجتماعی اتحاد و یکپارچگی کردها در جریان
های هدف است. تز اصلی این کتاب اجتماعی کشور-سیاسی

 است که کشمکش و منازعه قومی، چالش بزرگی را در آن
. آوردیسیستم دولت ملی و معاصر خاورمیانه به وجود م

گون هن را که هماین کتاب، آن بینش و تفکر ک یگرد عبارتبه
ستم و پیدایش سی سازی یننو یرناپذ سازی نتیجه اجتناب

ورد م را باشدیدولت ملی نسبتا قوی و متمرکز در خاورمیانه م
 .دهدیپرسش جدی قرار م

  کردها در عراق: گذشته، حال »کریم یلدیز در کتاب

بر پایه رهیافتی نوین به بررسی وجوه مختلف « و آینده
دموکراسی و حقوق بشر در میان کردهای عراق و سرگذشت 

. نویسنده در پردازدیبا دیگر ساکنان آن کشور مها آن مشترک
ال نقاط عطف مهم تاریخ زندگی این اثر در نظر دارد با اتص

سیاسی کردها در عراق در کنار بقیه اقوام عراقی و نیز با توجه 
 یرغ هاییت، خطر وضعالمللینبه نقش و نفوذ نظام ب

شدید حقوق بشری را یادآوری نماید  یهاو نقض یکدموکرات
 المللیینتا با توجه به شرایط حاضر، هم کردها و هم جامعه ب

 المللیینبرای منطقه به لحاظ ب هایییانبن بر یهبتوانند با تک
شده و متعهد به دموکراسی و حقوق بشر از  مختار شناخته خود

 تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزند.

  کردستان در »آرام رفعت در اثری تحت عنوان
که درگیری کردها و  کندیبیان م« دولتشبهیک عراق: تحول 

تان راق در این واقعیت نهفته است که کردسدولت مرکزی ع
ت یک کشور بدون دولت است و عراق یک کشور غیر ملی اس

ت هوی که هرکدام دارای یک پروژه ملیت متفاوت، وفاداری و
ن دستاخاص خود هستند و در تضاد با دیگری قرار دارند. کر

جی عراق یک موجودیت ظاهری است که به دنبال حمایت خار
مل این چه حمایت خارجی نقش محوری در تکا. اگرگرددیم

 ه دولتمثبت، این شب یتحما شبه دولت کردی دارد، اما عدم
 .را از دستیابی به استقالل کامل خود منع داشته است

  سال پژوهش و همکاری  25دیوید فیلیپس با سابقه
با نهادهای تصمیم گیر آمریکایی در زمینه مسائل کردی، 

نگاشته است. وی در این اثر کردها را را « بهار کردی»کتاب 
یکی از بهترین و با اعتمادترین دوستان آمریکا در منطقه 
معرفی کرده است. فرض وی با توصیف تاریخ سیاسی معاصر 
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 تاریخی قرار یراه کردها این است که کردها در یک دو
اند: پذیرش وضع موجود یا تغییر وضع موجود. فیلیپس با گرفته

ندهای کردستان عراق در بطن تحوالت کردی لحاظ کردن رو
: کردهای خوب و کردهای کندیمنطقه از دو نوع کردها یاد م

گرایی بست همو درواقع کردهای بد را عاملی مهم بر سر بن بد
و این دسته را  گیردیدر نظر م یطلبکردها در مسیر استقالل

و رادیکال  یانهگرامشتمل بر نیروهای چریکی با افکار چپ
. توصیه وی این است که آمریکا در خاورمیانه در حال داندیم

تغییر، هیچ دوستی بهتر از کردها ندارد و باید با سیاستی 
 این دوست وفادار خود را ناامید نکند. تریانهگراعمل

 چارچوب نظری
های آمدی نظریه عنوان بدیلی در برابر ناکارانگاری بهسازه

الملل که نتوانسته بودند فروپاشی شوروی را اصلی روابط بین
توسط نیکالس اونف  1990بینی و تبیین کنند، در دهه پیش

در  1989الملل شد. وی در سال وارد عرصه نظری روابط بین
گیری کتابی با عنوان جهان ساخته ما، بر نقش قواعد در شکل

ید وی، امکان دسترسی مستقل و جهان تأکید کرد. از د
های انسانی در واسطه به جهان وجود ندارد و همه کنشبی

 کنند و این معناگیرند و معنا پیدا میفضایی اجتماعی شکل می
 د.دهبه واقعیت جهان شکل می یشب وسازی است که کم

های خردگرایانه نئورئالیسم و انگاری با رد برداشتسازه [18]
 جهانی استسی به اجتماعی –نئولیبرالیسم، دیدگاهی منطقی 

 نقش و مادی هنجاری، ساختارهای اهمیت بر که داد ارائه

 –ساختار متقابل تکوین و هاکنش منافع، ساخت در هویت
 المللینکند. از این دیدگاه، سیاست بتأکید می کارگزار

 شودیتلقی م ساخته اجتماعی، قلمرو اجتماعیعنوان یک بربه
از طریق ارتباطات و تعامل میان  یتنها های آن درکه ویژگی

  [20]. شودواحدهای آن تعیین می
های زبانی، کنش های بازیانگاری با توجه به تئوریسازه

کالمی، کالم محوری، ضرورت شناسایی و عقالنیت 
بر ساخت اجتماعی واقعیت و برداشت  یدای و ضمن تأکمفاهمه

هدف خود را بر  نهد وها را کنار میبخش متقابل، دوگانگیقوام
شکنی قرار بازسازی که روندی پراگماتیستی است تا شالوده

ها الملل متشکل از توزیع انگارهدهد؛ از این دیدگاه نظام بینمی
و اولویت را در مناظره  ،مادیهای است تا توزیع توانمندی

دهد که تمرکز اصلی بر ها مییشهاند ها ومعنا به انگاره -ماده
میان که در سطح گسترده است « ین االذهانیب»اعتقادات 

 . همچنین بعد هستی شناختی که ازاندمردمان جهانی مشترک
است، شامل سه  یانگارهای مهم فرانظری سازهجمله گزاره

اندازه  گزاره مهم و بنیادین است؛ ساختارهای فکری به

ها هستند که به ساختارهای مادی اهمیت دارند، گزاره هویت
دهند، کارگزاران و ساختارها متقابالً ها شکل میکنش منافع و

 [9]. دهندشکل می به هم

ل عنوان یک عامهویت یکی از مباحث مهمی است که به
ای اجتماعی، در جریان اصلی معنایی مهم و پدیده

ه گرفت توجهی قراریبالملل نسبتاً مورد روابط بین پردازییهنظر
عنوان یک بحث انگاری بهاست و در مقابل نظریه سازه

 ز منظراست. ا شناسانه مهم، از آن برداشت جدیدی شدههستی
ر لل و دالمها در سیاست بینانگاران شناخت هویت دولتسازه

ری بینی پذیکم حداقلی از پیشکه دستجامعه داخلی، برای آن
ضروری هستند. جهان عاری از  و نظم را تضمین کند،

است  یفیمرج زده و آکنده از بالتکل و جهانی هرج ،هاهویت
 [17] تر از اقتدارگریزی است.مراتب خطرناککه به

مند گر نیتهویت را خصوصیتی در کنش الکساندر ونت
طبق  است.« تمایالت انگیزشی و رفتاری»داند که موجد می

گر از خود را ریشه در فهم کنش این تعریف ونت، هویت
 آیا ت کهاغلب وابسته به این اس داند؛ اما معنای این فهممی

گر را به همان شکل بازنمایی گران نیز کنشسایر کنش
 ؛ بهاست هویت یذهنینادهنده بعد بکنند یا نه؟ و این نشانمی

شود: انگاره وارد می این معنا که در ساخت هویت دو
اکی حعریف های دیگری. در واقع این تهای خود و انگارهانگاره

ت هوی بت بهانگارانه و یا غیر جوهرگرایانه نسذاتاز دیدی غیر 
ته بر این است که هویت ساخ یداست. در این برداشت تأک

ن همی شود و چیزی نیست که از قبل وجود داشته باشد. درمی
کلی توان به شهویت را نمی»کند که: رابطه ونت بیان می

مین ه«. ماهوی یعنی جدای از بستر اجتماعی آن تعریف کرد
د را های خاصی از خوهای اجتماعی هستند که برداشتویته

ریق طدهند و از این گران نشان میدر رابطه با سایر کنش
 گذارییاستکنند و به تصمیمات سمنافع خاصی را تولید می

 کند که چگونگی نقشهویت تالش می [24].دهندشکل می
مذهب،  ت،ومیقاالذهانی مانند ناسیونالیسم، تأثیر اجتماعات بین

ارجی خالملل و سیاست فرهنگ، جنسیت و نژاد در سیاست بین
 یهاگارهونت، نهادها مستقل از ان یدگاهرا توضیح دهد. در د

ن گران وجود ندارند و از طریق تعامل اجتماعی میاکنش
ها ا نهادز تعامل بها نیز اگیرند. خود هویتها شکل میهویت

  [7].یابندقوام می
انگاری برخالف جریان اصلی که هویت هبنابراین ساز

صورت مفروض، از پیش الملل بهگران را در نظام بینکنش
گیرد، بر زاد نسبت به تعامالت در نظر میشده و برون داده

بودن آن نسبت به تعامالت  زاها و درونبرساخته بودن هویت
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شناسی کند و در همین راستا هویت را به لحاظ هستیمی یدتأک
شناسی قابل شناخت واقعیت اجتماعی و به لحاظ معرفت یک
ساخته، در نظریه داند. از سوی دیگر همین هویت برمی

عنوان یک متغیر میانجی میان هنجارها و قواعد انگاری بهسازه
)ساختارهای معنایی بیناذهنی چه در سطح داخلی و چه در 

منافع و و  سو یکالمللی( از ای و چه در سطح بینسطح منطقه
 از یگردعبارتکند؛ بهگران از سوی دیگر عمل میکنش کنش

گران )کیستی و چیستی آنان( را انگاران هویت کنشنظر سازه
شکل ها آن های نهادینه در محیطها و ایدههنجارها، ارزش

گران گیری این هویت است که کنشو متعاقب شکل دهدمی
ف کنند، بنابراین ان را تعریگیری منافعشتوانند شکلمی

اساس هویتی و اساس منافع هستند و کشورها بر ها پایههویت
منافع خود را نیز تعریف  کنندکه برای خود تعریف می

 [22].کنندمی

یکی از  عنوانبهپس از تجزیه عثمانی مسئله کردها 
مسئله  منطقه مطرح شد. مبتالبهین مباحث راهبردی ترمهم

ن زما کرد امروز تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه در طول
ست ود دخالمللی از کردها به درکی تقریبا واحد در محیط بین

ا از تی رنتظاراشده حاصل از این فرایند ا اند. معانی تولیدیافته
توجه به  شکل داده است. کردها باها آن خود و دیگران در

ه دادن بکه با جوامع دیگری داشتند از تن هاییتفاوت
نه گرایاسازی دور شدند و به ساختن ناسیونالیسم قومیکسان

 .دندمختص به خود و با تأکید بر هویت قومی کرد روی آور

تی دوس ت که الگوهایشباید این موضوع را نیز در نظر دا [2]
 با تباطو دشمنی اقلیم کردستان سیری تکاملی داشته و در ار

ز گرفته است که عوامل مادی نیمحیط و شرایط هر دوره شکل
 ییهاربهبه این معادالت اضافه شده است. به این معنی که تج

شیمیایی،  یهاچون انفال، کوچاندن اجباری، بمباران
، ارب دیگرتعریب، تنش با اعراب و بسیاری از تج هاییاستس

آن برای  عنایشکل داد که م یاگونههویت و سرزمین را به
د ه بواساس تجارب حاصلی برکردها الگویی از دوستی و دشمن

ی که در راستا المللییناساس آن هر واحد سیاسی و بکه بر
باشد، در ها آن یهاها و خواستهاالذهانی و ارزشمعانی بین

 .شودیدوستی تلقی م هاییژگیمدار و
یک واحد سیاسی مستقل را  یهااگر بخواهیم شاخصه

به سرزمین، زبان و هویت مشخص،  توانیریم مبرشما
جمعیت، اقتصاد و البته پذیرش از سوی اکثریت واحدهای 

 1991سیاسی دیگر اشاره کرد. اقلیم کردستان عراق از سال 
مختلف و همچنین  یهانهادن بحران وجود پشت سر تاکنون با

، با اتکا به علل وجود مختص به خود، اشیتیکیبست ژئوپلبن

سته است به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه دهد. توان
عاملی که توانست در ظهور و تداوم این منطقه  ینترمهم

و تاریخ متفاوت از  گرایییکمک کند فرهنگ، زبان، نژاد، مل
ها با سیاست ناسیونالیسم عربی دولت دیگرانی بود که سال

ن مرکزی، مورد نفی و طرد قرار داشت. علل وجودی که به آ
اشاره شد، به این معنا است که هر حکومتی برای حفظ 

درونی و بیرونی  یهاموجودیت خود و در رویارویی با چالش
که ماهیت و اساس آن  ییهاناگزیر است بر تمایالت و ارزش

حکومت را تشکیل داده و آرمان سیاسی آن جامعه محسوب 
 ، تکیه کند.شوندیم

 هاییهپاساختار و  یانگاراساس نظریه سازهبر توانیم
ها نآ از یریگقدرت مادی و معنایی که اقلیم کردستان با بهره

 نمود: یبندصورت زیر دسته، بهکندیمنافع خود را دنبال م
 قدرت مادی: هاییهپا (1

  ،مجلس با انتخاب مردم، دولت و حکومت مشخص
، منابع یدهدسرزمین )خاک(، نیروی نظامی مدرن و آموزش

ا ین امزا مانند نفت، نظام اقتصادی و مالی مع طبیعی ثروت
 وگری وابسته به نفت، روابط خارجی با ایجاد دفاتر کنسول

ی، دولت یهانمایندگی، پرچم و نمادهای ملی و میهنی، رسانه
کا، و آمری مشترک با اروپا یهاحزبی و شخصی متعدد، دانشگاه

 شان.احزاب متعدد و آزادی فعالیت

 ایی:قدرت معن هاییهپا (2

  ،هویت: زبان، آداب و رسوم و تاریخ مشترک
علمی،  ، بزرگان سیاسی وپیشمرگهملی میهنی:  یهااسطوره

ز اجزا مجامعه مدنی قوی و سرمایه اجتماعی، ادبیات بومی و 
حدت د، وادبیات عربی، ایدئولوژی و ناسیونالیسم مختص به خو

شی و انسجام ملی در کنار کثرت ایدئولوژیک، نظام آموز
مختص به خود، تساهل سیاسی و مذهبی، مشروعیت در 

 داخل.

رهبران و نیروهای مسلط اقلیم کردستان منافع 
های هویتی تبیین طلبی خود را از طریق گفتماناستقالل

ها آن گرایانههای هویت ناسیونالیسم قومکه سازه اند، چرانموده
از سوی دارد. ها آن های منافعیک تأثیر قدرتمند را در سازه

در ارتباط  ،دیگر رهبران اقلیم خطی از دوستان و دشمنان خود
اند که کشورهایی که تهدید هستند، شان ترسیم نمودهبا منافع

ها آن آیند متحدحساب نمیدشمن و کشورهایی که تهدیدی به
نیز به دو مقوله دشمنان بالفعل باشند. دشمنان و دوستان می

تهدیدات در حال ظهور( تقسیم  )تهدید فوری( و بالقوه )درک
شبه دولت  عنوان یکشوند. همچنین کردستان عراق بهمی

های تمدنی و جمعیتی هست که در محل تالقی بین سازه
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های خاص قومی را دارند یعنی حوزه مختلط که پیچیدگی
ذات به تمدنی عرب/ترک/ایرانی، خواهان خیزش هویت قائم

  [3]. باشندخود می
 

به دولت اقلیم کردستان در ساختار جایگاه ش

 سیاسی و حقوقی جمهوری فدرال عراق
. اردتعریف واحد و جامعی بر سر مفهوم شبه دولت وجود ند

گردد به سازی این مفهوم تا حدودی برمی علت نبود استاندارد
 ها وجود دارند و تا حدودی بهدولتمصادیقی که برای شبه

سی حقوقی و فرهنگی و سیاهای ویژگی .دالیل ژئوپلیتیکی
ها به دولتطور کلی شبهها یکسان نیست. بهدولتتمامی شبه

ی الملل فاقد شناسایی کامل از سولحاظ حقوقی در سطح بین
المللی بینهای ها و عضویت رسمی در سازماندیگر دولت

یک  هستند اما در داخل محیط جغرافیایی خود واجد شرایط
ند. عیت، حکومت و حاکمیت هستجمدولت با ارکان سرزمین، 

میت ها به وجود حاکدولتها با شبهترین تفاوت بین دولتاصلی
گردد ای برمیدوگانه بین حکومت مرکزی و حکومت منطقه

الملل اصل و ارجحیت بر که بر همین اساس در حقوق بین

 [19]یتی نزد حکومت مرکزی هر دولت است.عنصر حاکم

 از آن بعدی پیامدهای و 2003 سالسقوط صدام در  با
 خواست ،2005در سال  عراق اساسی قانون تصویبجمله 
 تعیین حق زمینه در کردهای عراق تا حدودی تاریخی

 دهایکر. گردید محقق عراق فدرالی نظام پذیرش با سرنوشت،
 داربرخور مناسبی ورزیدگی سیاسی از در آن برهه که عراق
 1992 الس از کردستاناقلیم  منطقه بر حاکمیت تجربه و بودند

 روابط ازهمچنین  و داشتند خود سیاسی پرونده در را بعد به
 یهاربع اختالف از بودند، برخوردار امریکا با خصوصا خوبی
 ،رکزیمو فروپاشی ارتش در حکومت  هایناامن و سنی و شیعه
 هایخواستهز بخشی ا توانستند و کرده را ی مناسببرداربهره

  .محقق گردانند 2005 اساسی قانون در را خود سیاسی
های کردها با حکومت مرکزی عراق دارای چالش

نظر  باشند. ساختار اجتماعی کردها ازساختاری و کارکردی می
 ستندهاوت قومی، فرهنگی، زبانی و نژادی با اعراب کامالً متف

خواهی مشترکی بین اعراب و و وجه مشترک و حسن وطن
های شهکردهای عراق هویت خود را به ری کردها وجود ندارد.

که نقش هویت دانند و با توجه به اینقومی و نژادی مرتبط می
 تر است درقومی نسبت به مذهب در مناطق کردنشین قوی

 بین نتیجه مذهب هم از پتانسیل به وجود آوردن حس مشترک

 [8]ردها و اعراب برخوردار نبوده است. ک

 وجود نظری اجماع هیچتقریبا  عراق ملت ماهیت مورد در

 از که است داده جای خود در را ملتی و جامعه عراق ندارد؛
 داریریشه ایفرقه و قومی هایشکاف از و دارد گیتگسیخهم
 بر الینحل مسائل قبیل از عراق مشکالت از برخیبرد. می رنج
 دقیقاً ای، فرقه-قومی هایهویت برابر در ملی هایهویت سر

 روبروها آن با نیز از ابتدای استقالل که است معضالتی همان
 بریتانیا که سیاسی ساختارهای عراق، کشور مورد در .است بوده
 ایجاد پیکوو به دنبال معاهده سایس  اول جهانی جنگ از پس
 دیگر، سوی از و نکرد حل وجه هیچبه را مسائل این کرد،
 نکرده تجربه را ایگرایانهکثرت کراسیودم تجربه هیچ عراق
 احاطه در همیشه سیاسی تحوالت عوض، در .است

( ایفرقه و قومی) اختالفات وفصلحل و اقتدارگرا هایحکومت
 [14]ه است. بودو قوه قهریه  زور ابزار با

 ،دارد وجود حاضر حال در عراقی ملی هویت نوعی گرچه
 بر که را ملی فرو هایهویت اشکال تمامی هویت، این اما

 پدیدار مذهبی یا ایقبیله جغرافیائی، قومی، مرزهای اساس
 عنوانبه واقع لمعا در قعرا جامعه. دهدنمی پوشش ،اندگردیده
 در ار نمایندگی سنت تاکنون اجتماعی، منسجم هایهویت

 حاضر حال درها آن .اندنکرده تجربه عراق ملی هایسیاست
 .کنند آفرینینقش و گیرندجای عراق جامعه درون در ناگزیرند

 از رکشو این ،2003 سال در عراق بعث رژیم سقوط دنبال به
 افسارگسیخته کراسیودم یک به مطلق استبدادی نظام یک

 که برآمدند درصدد طوایف احزاب، ،هاگروه کلیه و یافت انتقال
 به یدنرس برای افراط درنتیجه نوعی .یابند حاکمیت عراق بر

ترین مهم . آنچه مسلم است،کرد پیدا افزایش نیز هاخواسته
 یاسیسقدرت در ساختار سیاسی شمال عراق، احزاب و رهبران 

دیه کرات و اتحاوتاکنون، دو حزب دم 2003هستند. از سال 
یم گیری و تصمتری در فرایند تصمیممیهنی، از اثرگذاری بیش

 دیگر، رهبران بیانسازی در شمال عراق برخوردارند. به
لس را سازمان اصلی دولت در شمال عراق سیاسی، مج

  [6].دانندنمی
 یرنظ دیگری هایاقلیت و اقوام عراق در که است بدیهی

 دارند وجود صابئی و شبک ارمنی، کلدانی، آشوری، ترکمان،
 چه چنان و دارند هاییاولویتی و اهداف نیزها آن از یک هر که

 عراق مذکور عمده گروه سه به راها آن عملکرد و اقدامات
 گرددمی ایجادی ناموزون ترکیب )شیعه، سنی و کرد( بیفزاییم

 از بخشی تنها عراق 2003های پس از چالش و تحوالت که
 بین مشترکی ایده که گفت توانمی لذا. است واقعیت این

 از یکی و ندارد وجود عراق دهندهتشکیل هایگروه و طوایف
 ایده نداشتن عراق در ملی امنیت تأمین عدم دالیل تریناصلی

 جهت در مرداندولت و مردم آن براساس تا است مشترک
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  [10].گردند بسیج آن به وصول
 و 2003 سال در عراق در امریکا حضور نظامی با

ال سدر  عراق اساسی قانون تصویب با و آن بعدی پیامدهای
 ت،سرنوش تعیین حقدر زمینه  کردها تاریخی خواست ،2005

 که قعرا کردهای. گردید محقق عراق فدرالی نظام پذیرش با
 منطقه بر حاکمیت تجربه و بودند برخوردار مناسبی تجربه از

 داشتند دخو سیاسی پرونده در را بعد به 1992 سال از کردستان
 ختالفا از بودند، برخوردار امریکا با هم خوبی روابط از و

 نهایت ،های موجودهمچنین ناامنی و سنی و شیعه هایعرب
 ار خود عراق در امریکا هایخواسته پذیرش با و برده را استفاده

 اکثر ستندتوان و اختهاند جا امریکا پیمان هم عنوانبه
. مایندن تصویب اساسی قانون در را خود سیاسی هایخواسته
 رد مشارکت جهت در را زیادی فرصت جدید دوره در کردها
 دست به خودمختاری و عمل آزادی همچنین و قدرت
 وهیگر به شیعیان از بعد را کردها امر این [11].آوردند

 تصویب روند درکه  است کرده تبدیل نوین عراق در تأثیرگذار
 به رنظکردند.  حفظ را خودتأثیرگذاری  دائم اساسی قانون

 ارتباط در عراق اساسی قانون موارد اهم به موضوع این اهمیت
 را دکر اقلیت دارای کشورهای که کردها خواسته و حقوق با

 :گرددمی اشاره دهدمی قرار تأثیر تحت
 ق،عرا حکومتی نظام قانون، این اول بخش« 1» ماده در

 رد. است گردیده تصویب فدرالی و کراتیکودم مجلسی نظام
 هایزبان عربی زبان و کردی زبان: که است آمده «4» ماده

 به دولت رسمی روزنامه که شده مقرر و ؛هستند عراق رسمی
 ،دولت ،سمجل مانند رسمی اماکن در و یابد انتشار زبان دو هر

 این. گردد ادهاستف زبان دو هر از رسمی هایاجالس و هادادگاه
 در کردی زبان جایگاه تفصیلبه بند ده در اساسی قانون از ماده
 الیح در این و است شناخته رسمیت به را عربی زبان کنار
 تانکردس مجلس در که کردستان اقلیم اساسی قانون که است

 ردیک زبان را کردستان اقلیم رسمی زبان رسیده، تصویب به
 .داندمی

 هایطرف به سیاسی پناهنده تحویل« 21» ماده در
 فرار آن از که کشوری به وی اجباری بازگرداندن یا خارجی

 پناهنده تعریف قانون این در گرچه. است ممنوع است، کرده
 ماده در ولی است شده داده احاله عادی قانون به سیاسی

 را سیاسی پناهندگان دادن تحویل کردستان اقلیم قانون« 18»
 فعالیت آزادی معنای به مسئله این. است کرده اعالم ممنوع
 عراق کردستان اقلیم در کشورها سایر مخالف کرد هایگروه

 سایر تهدید منزلهه ب که است روشن و گرددمی محسوب
 سری یک« 108» ماده در. است کرد اقلیت دارنده کشورهای

 مذاکره خارجی، سیاست ترسیم: شامل کلیدی اختیارات
 ترسیم وام، دریافت هایسیاست ،المللیبین معاهدات پیرامون
 تشکیل ملی، امنیت و خارجی بازرگانی اقتصادی، هایسیاست

 مالی، هایسیاست تعیین مرزها، از دفاع و مسلح نیروهای
 مشترک حوزه در اختیارات بقیه اسکناس، چاپ مالیات، تعیین

 منطقه هر کهاین مهم نکته. است شده داده رارمقامات فدرال ق
 و اجرایی ،گذاریقانون نهادهای تشکیل به مبادرت بایستیمی

 منوط نماید، منطقه اداره برای قانون تدوین همراه به قضایی
 این ادامه در. نباشد تناقض در اساسی قانون نهاد با کهاین به

 انحصاری وظایف از که شرایطی در را قوانین اصالح قانون،
 و است کرده واگذار مناطق مقامات به را نباشد مرکزی دولت
 قانون مزبور، حیطه در اختالف بروز صورت در کهآن ترجالب

 از کردستان اقلیم اساسی قانون ؛داشت خواهد اولویت منطقه
 برای اختیاراتی« 75» و« 74» مواد در و رفته فراتر هم این

 سیاسی کیان تغییر آن در و اندشده قائل کردستان اقلیم
 است شده ممنوع اقلیم ملی مجلس موافقت بدون کردستان

 در خویش حق از تواندمی کردستان اقلیم ملت برعکس ولی
 عراق شمال در کردها اکنون .کند استفاده سرنوشت تعیین
 فدرال منطقه و کردی امنیتی نیروهای و دولت ،مجلس دارای

 کسب جهت در و است فراتر بسیار کردها اهداف اما هستند،
 فدرال منطقه معتقدند کردها. کنندمی تالش بیشتر امتیازات

 خواستار اساس، این بر و باشد منطبق قومی مرزهای با باید
 و هستند فدرال منطقه به عراق دیگر مناطق از برخی پیوستن

 قانون« 140» ماده اجرای خواهان کرکوک مورد در ویژهبه
 به الحاق و آن تکلیف و تعیینی برا پرسیهمه انجام و اساسی

 [12]. هستند کردستان

 پر آن در کردها حقوق که عراق اساسی قانون علیرغم
 صویبت و تدوین به اسأر کردستان اقلیم، است شده دیده رنگ
 کرده اماقد ماده 78 فصل و 6 در کردستان اقلیم اساسی قانون
 عراق سرزمین از هاییبخش و هااستان مزبور قانون در. است

 رزهایم از فراتر بسیار که برشمرده کردستان قلمرو جزو را
 در که است توضیح به الزم (2 ماده) است 2003 از قبل اقلیم

 وجود خط سه مرکزی دولت با کردستان اقلیم مرز خصوص
 زا قبل کردها که خطی همان یعنی است آبی خط اول دارد؛
 به و است قرمز خط دوم ،اندداشته استقرار آن در 2003 سال

 خال و سقوط از بعد دوره طی کردها که دارد اشاره مناطقی
 جمله از فی زعمتنا مناطق و اندیافته استقرار آنجا در حاکمیت

 و رمزق خطوط بینابین که است سبز خط دیگری و هاستآن
 .دارد قرار آبی

 پایتخت را کرکوک شهر کردستان، اقلیم اساسی قانون در
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 از کشور از دفاع اینکه و با (5 ماده) است کرده قلمداد کردستان
امنیتی  نیروی نیز کردستان اقلیم است، مرکزی دولت اختیارات

( و سازمان اطالعاتی پیشمرگهمختص به خود ) دفاعی و
 سیاسی پناهندگان دادن تحویل( 7 ماده) است دارا)آسایش( را 

 کهدرحالی( 18 ماده) است شدهاعالم ممنوع قانون این در
 کردها اینکه با. است مرکزی دولت اختیار در تصمیماتی چنین

 تأکید اختیارات تمرکز عدم بر عراق اساسی قانون تصویب در
 رئیس دست در قدرت تمرکز بر خود اساسی قانون در کردندمی

 اجرایی مقام باالترین کردستان اقلیم رئیس و دارند تأکید اقلیم
 به و است شده معرفی عراق فدرال جمهوررئیس نماینده و

 آن با عراق جمهوررئیس که شودمی انتخاب روشی همان
 است برخوردار وسیعی اختیارات از و( 40 ماده) شودمی برگزیده

 مسلح نیروهای آوردن او، اختیارات در جالب نکته و( 44 ماده)
 ضمن و ضرورت صورت در کردستان اقلیم به مرکزی دولت

( 44 ماده 10 بند) است کردستان اقلیم ملی مجلس موافقت
 یا اعدام حکم تائید محکومین، عفو فرمان صدور همچنین
 به نظامی درجه اعطای ابد، زندان به اعدام حکم تخفیف
 17 و 15،14 بندهای) کردستان اقلیم مسلح نیروهای افسران

 دستور با و نظر زیر کردستان اقلیم وزیران هیئت( مزبور ماده
 بنابراین( 48 ماده. )دهندمی انجام را خود وظایف اقلیم رئیس

 از تروسیع اقلیم این در کردستان اقلیم رئیس اختیارات
. است مرکزی دولت وزیرنخست و جمهوررئیس اختیارات

 از فراتر را پا نیز عملی ناحیه از کردها موارد این همه بر عالوه
 که کنندمی وانمود چنین و اندگذاشته خود قانونی اختیارات

 موارد بقیه در اما کنندمی دریافت بودجه مرکزی دولت از صرفاً
 در مهمی حکومتی مناصب کردها . همچنینهستند مستقل

 برای که عراق جمهوری ریاست منصب: قبیل از مرکزی دولت
 ،وزیرنخست معاونت است، پیوسته وقوع به تاریخ در بار اولین

 فرماندهی ارتش، مشترک ستاد ریاست ،مجلس معاونت
 .دارند اختیار در را... و کابینه در عضو چند و ارتش استخبارات

 تدوین نحوی به کردستان اقلیم اساسی قانون هرحال به
. است داده قرار هدف را مستقل کشور یک که است گردیده

 در فقط اکنونهم که لیماق برای اختیارات افزایش این
 مرکزی حکومت برای شکبی دارد، عینیت عراق کردستان

 عراق مرکزی حکومت بین و شده است مشکالتی سبب عراق
 در. همچنین است کرده بروز اختالفاتی کردستان اقلیم و

 امور پیگیری دفاتر جهان سراسر در عراق هایخانهسفارت
 اسأر شیوه این با و است شده دایرکردها  اجتماعی و فرهنگی
 در این بر عالوه واند گشته فعال نیز خارجی روابط درصحنه

 کردستان پرچم نصب با غیره و سوئیس مانند کشورها برخی

 نمایند.می تعقیب را عراق از خود استقالل روندعمالً 
 به توانمی کردها قانون از خارج و افراطی اقدامات از

 ییبازگشا کشورها، سایر با دیپلماتیک روابط برقراری
 با هماهنگی بدون کردستان اقلیم در دفاتر و هاکنسولگری

 اقدام عراق، اساسی قانون 110 ماده برخالف و مرکزی دولت
 بند برخالف خارجی هایشرکت با نفتی قراردادهای امضای به
 منطقه گمرکات عایدات واریز عدم اساسی، قانون 112 ماده 1

 خارجی هایهیئت پذیرش مرکزی، دولت خزانه به کردستان
 مرکزی بانک نظارت پذیرش عدم مرکزی، دولت اطالع بدون
 بر کردستان پرچم برافراشتن کردستان، بانکی امور بر عراق
 وضع کردستان، اقلیم از خارج دولتی هایساختمان باالی

 با هماهنگی بدون خارجی تجارت و اقتصادی هایسیاست
 دولت با هماهنگی بدون خارج از سالح خرید مرکزی، دولت

 [1]. کرد اشاره... و اساسی قانون برخالفو  مرکزی

 

مقدورات و محذورات اقلیم کردستان برای کسب 

 استقالل
 طلبی کردی و تالش کردها برایبررسی مسئله استقالل

رغم هبارد. از عراق تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار دانتزاع 
ر بهای پژوهشی گوناگونی برای بیان این مسئله که تالشاین

د های تاریخی کردها برای ایجاطبق تمایزات هویتی و تالش
 واست، اما بررسی دقیق شده واحد سیاسی مستقل انجام 

جز با  جویی این موضوع دهد که پیتر شرایط نشان میجامع
ها و متغیرهای ای از مؤلفهدر نظر گرفتن طیف گسترده

رو درک جامع و این پذیر نیست. ازساختاری و کارگزاری امکان
دارد یبر آن م خواهی اقلیم کردستان ما را بینانه استقالل واقع

یم. ردازتا در سطوح مختلف به شناسایی متغیرهای اثرگذار بپ
 ی و دردر دو سطح داخلی و خارجها این امکانات و محدودیت

 ست:ابندی و توصیف دو بعد مادی و غیر مادی قابل تقسیم
 . مقدورات داخلی1

 ی، مستقل از مرکز و دفاعی سرزمین-قدرت نظامی
 .یکپارچه با روحیه مبارزه و جنگجویی باال

 طلبی قومی و رشد ناسیونالیسم کردیهویت. 

 جمعیت باانگیزه دارای هویت قوی و مشترک 
 .)ناسیونالیسم قومی و نژاد مشترک(

 به  خوداتکایی و توان استقالل اقتصادی با اتکای
 .ذخایر و درآمدهای طبیعی )نفت و گاز(

 ای مناسب جهت تأثیر بر افکار عمومی قدرت رسانه
 .و رشد انتشار کتب و نشریات کردی

  جایگاه مطلوب کردها در ساختار قدرت سیاسی
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  .قانون اساسی عراق و گسترش اختیارات در

 ضعف حکومت مرکزی عراق. 

 های محیط داخلی نامساعد برای رشد جریان
 .بنیادگرای مذهبی )حاکم بودن بستر سکوالر(

 . مقدورات خارجی2

  یه سور واستقبال پیدا و پنهان کردهای ترکیه، ایران
 .از استقالل اقلیم کردستان عراق

 حمایت آشکار اسرائیل و پنهان برخی بازیگران 
 .ای از استقالل اقلیم کردستانای و فرامنطقهنطقهم

 . محذورات داخلی1

  تصریح قانون اساسی عراق بر حاکمیت واحد و
 .مستقل کشور

  محدودیت و تنگنای ژئوپلیتیکی )نداشتن مرز
شدگی ارضی از  مشخص، موقعیت محدود جغرافیایی، محاصره

و  های آزادهای مسلط و دسترسی نداشتن به آبسوی قدرت
 .محصور در خشکی(

 ای و غلبه تعلقات قبیله-ایپارگی طایفه چند
 ای بر ترجیحات جامعه مدنی )محدود نمودن تصمیمعشیره

 .گیری واحد(

 پارگی و نبود  اختالفات راهبردی، شکاف، چند
سی کردی میان نخبگان و احزاب سیا اجماع داخلی و درون

پرسی و  مهنظر پیرامون روند ه خصوص اختالف اقلیم )به
 .استقالل(

  مخالفت صریح حکومت مرکزی عراق و رویکرد
 .یمهای شیعی و سنی عراق در قبال جدایی اقلمشترک عرب

 مناقشه کرکوک و اختالف عمیق ارضی و مرزی در 
 .مناطق مورد چالش

 تعطیلی مجلس اقلیم کردستان. 

 های افراطی و بنیادگرای مذهبیوجود جریان. 

  استحکامات و تجهیزات نظامی ضعف امکانات و
 .)ممنوعیت تهیه سالح سنگین طبق قانون(

 های عرب عراقیمخالفت شیعیان و سنی. 

 کلی بافت  طورهای تولیدی و بهفقدان زیرساخت
 .کننده جمعیت مصرف

 . محذورات خارجی2

 مخالفت آمریکا با استقالل. 

  مخالفت و مالحظات امنیت داخلی کشورهای
 .یه(کردستان عراق )ایران، ترکیه و سورپیرامونی اقلیم 

 مندی اقلیمی متعارض )عالقه های فراوابستگی

 .های متعارض خارجی(های داخلی به قدرتاحزاب و جریان

 گرایانه پ.ک.ک و حکومت  رقابت عقیدتی و عمل

توان می [15] .های کردیاقلیم کردستان برای رهبری جنبش
ر دالذکر، و محذورات فوقبیان داشت که با توجه به مقدورات 

. داردنحال حاضر امکان استقالل کامل اقلیم کردستان وجود 
 تفکر اغلب احزاب و نخبگان کردی در حال حاضر تثبیت

های منطقه فدرالی حکومت اقلیم کردستان، بهبود زیرساخت
ی اقلیم، ارتقای وضعیت معیشتی و اقتصادی و تالش برا

و  ثبیت حکومت خودتا با ت های خود استاحقاق سایر خواسته
توجه بازیگران  به دست آوردن سایر امتیازات و جلب

سوی خود و همچنین ضعف حکومت مرکزی، ای بهفرامنطقه
 هبرایط های بعدی را با توجه به تحوالت منطقه و شبتوانند گام

. وجود آمده )خصوصاً پس از شکست کامل داعش( بردارند
 انه ونند که هرگونه اقدام نابخردداخوبی میرهبران اقلیم به

یم اقل خارج از قوانین و شرایط محیطی، شاید حکومت فدرالی
ه توج اما باید را نیز از اساس با خطر و چالش مواجه کند؛

ی های فدرالداشت که حکومت موجود در اقلیم با سایر حکومت
ی کند. به عبارتمتفاوت است و از یک الگوی خاص پیروی می

توان در چارچوب الگوی ضر این الگو را نه میدر حال حا
ی توان آن را در الگوهاکالسیک خودمختاری نامید و نه می

ک یبندی کرد بلکه در مختلف فدرالیسم موجود در جهان طبقه
دارد  قرار تر از استقالل کاملحالتی باالتر از فدرالیسم و پایین

ت در قام توان گفت اقلیم کردستان عراق ایالتی فدرالو می
اره یک کشور است و در شرایط فعلی نیز به همین صورت اد

 خواهد شد.

 پرسی استقالل همه
ز یش ابوز واقعیت این است که از ابتدای قرن بیستم تا به امر

 پرسی استقالل یا جدایی برای تشکیل یک کشور یاهمه 100
 ز اینچند بسیاری ا واحد سیاسی جدید برگزار شده است. هر

 استعمار و مربوط به دوره 60و  50های پرسی در دهه همه
 فروپاشی بلوک شرق است؛ اما همه زدایی یا در دوره

 اصطالح توسعه هایی هم داریم در خود کشورهای بهپرسی
که نظر از آن اند. قطعریزی و برگزار شده یافته غربی، برنامه

 ن همهها چه بوده است؛ تمامی ایپرسی این همه نتیجه
 های استقاللای که گرایشها تنها در همان منطقهپرسی

 دا ازبرگزار شده و نه در سراسر کشور. ج خواهانه مطرح بوده
ز ها، توازن جمعیتی نیپرسی این نوع از همه یمنطق برگزار

سرنوشت  کند که تنها مردمان همان منطقه دربارهحکم می
 سیاسی خود تصمیم بگیرند.

 هر کارزار انتخاباتی دیگری الزم است که همهمانند به
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های استقالل یا جدایی در شرایط و فضایی آزاد، پرسی
ها و نهادهای معتبر منصفانه، دموکراتیک و با نظارت سازمان

المللی برگزار شود. رعایت موازین دموکراتیک و در اختیار بین
تمامی های برابر برای مخالفان و موافقان و قرار دادن فرصت

گیری برای  نیروهای سیاسی، شرط اساسی است. تصمیم
 هم باید در چارچوب ساز برگزاری یا عدم برگزاری یا تعویق آن

وکاری دموکراتیک و مردمی و از طریق نهادهای عمومی 
مشروع باشد. از سویی دیگر الزم است که با سایر حقوق و 

نبایستی به  های جمعی مغایرت ذاتی نداشته باشد. فرضاًآزادی
ها منجر شود. شاید به نظر برسد تبعیض ساختاری علیه اقلیت

تر بیشها آن که تامین تمامی این شرایط ناممکن باشد و تذکر
هایی در دست مخالفان است. اما اگر قرار باشد بهانه به مثابه

ساز، در راستای مشارکت سیاسی یا حرکتی سازنده و تاریخ
سرنوشت صورت گیرد بنا به ضرورت  اعمال واقعی حق تعیین

آن حرکت و تصمیم باید دموکراتیک و با رعایت موازین 
 ها باشد.اصولی از جمله حقوق اقلیت

 2010تا  2003های روابط بغداد و اربیل در حدفاصل سال
 رد کهتوان در چارچوب مسئله فدرالیسم در عراق تبیین کرا می

 وعفری ابراهیم جهای کابینهبا فراز و فرودهای متفاوتی در 
زمان هم 2014تا  2011نوری المالکی همراه بود. اما از اوایل 

 ی بهای بهار کردربی در مناطق کردی نیز شاهد گونهبا بهار ع
 لباتخصوص در کردستان عراق و سوریه و با رنگ و بوی مطا

زمان با سقوط  و هم 2017تا  2014گرایانه بودیم. از سال  قوم
اطق و ورود داعش به مناطق شمالی عراق، تحوالت من موصل

ت کردنشین در دو سطح سخت و نرم همراه شد: در بعد سخ
گیری و پس و باز پیشمرگهزاری شاهد مقاومت نیروهای اف

م د نرتسلط بر مناطقی که به دست داعش افتاده بود؛ در بع
 گیری مبتنی بر تعیین تکلیف کل اقلیم افزاری تصمیم

 پرسی را شاهد و مناطق مورد منازعه از طریق همه کردستان
ی هار عربامنه بدیگر تحوالت پرشتاب و پرد عبارتبودیم. به

شد  ق نیزگری در اقلیم کردستان عراباعث تسریع روند مطالبه
پرسی و این پروسه را شدت بخشید که اوج آن را در همه

 گر بودیم.نظاره 2017سپتامبر 
ی باالیی علیرغم را 2017ر سپتامبر پرسی دهبرگزاری هم

 که به آن داده شد با واکنش جدی دولت عراق و بازیگران اثر
ای مواجه شد و نوعی های فرامنطقهای و قدرتپذیر منطقه

خواهی کردی را در پی داشت.  گرد در روند استقالل عقب
پرسی استقالل را  که دولت عراق نتایج همهخصوص اینبه

ار دیگر کنترل مناطق مورد مناقشه را در دست نفی کرد و ب
گرفت. ضمن اینکه شدت گرفتن اختالفات داخلی در اقلیم، 

کنار رفتن مسعود بارزانی از قدرت و تشدید مشکالت اقتصادی 
پرسی همگی نشانگر نتایج منفی و معکوس برگزاری همه

 استقالل بوده است. 
 استقالل پرسیهمه رفت،می انتظار که طوردر واقع همان

 رد وآو همراه نسبتا خوبی را به مشارکت درصد درصد 72 با
که نظر  ی آری دادندرا استقالل نفع به آرا درصد 93 تقریباً

 به منجر پرسی، همه از پس اما نتایج .شودقاطعی محسوب می
اقلیم کردستان  برای امنیتی و سیاسی بزرگ شکست یک

 ناطقم سایر و کرکوک کنترل دادن دست از جمله از شد عراق
 پرواز تممنوعی مرکزی عراق دولت این بر عالوه .مناقشه مورد

روی  به را خود مرزی نقاط ایران و ترکیه و کرد اعمال را
 مسدود را کاال گردش و تجارت و کردستان عراق بستند
پرسی  تر واکنش بازیگران درگیر به همهکردند. به بیانی واضح
ود. بتمام عیار اقتصادی  و یک محاصره اعمال سیاست خفگی

[21] 

 ی شدنپرسی به معنای دوباره قربان همه شاید دوران پسا
رت ه قدخواست تاریخی کردها در عرصه عمل و تغییر در موازن

ه رگز بهوجود، وضعیت حاضر بین اربیل و بغداد باشد اما با این 
 ت ومفهوم کنار گذاشتن ایده استقالل از سوی کردها نیس

 رایطییر شمدت نیز و با توجه به تغ رهبران کرد حتی در کوتاه
ای و دگرگونی در رویکرد بازیگران دخیل در این منطقه

صورت رسمی پرسی بهموضوع، حاضر به ابطال نتایج همه

 [4]. ست وضعیت متفاوتی را ایجاد نمایدنیستند که ممکن ا
ن تایج آو نپرسی اخیر  اما باید توجه داشت که برگزاری همه

عنوان هبنشان داد که سناریوی استقالل اقلیم کردستان عراق 
اندازی است که  آمیزترین چشم مدت، تهدید سناریوی بلند

لش ار چاتواند در برابر آن دچامنیت ملی بازیگران درگیر را می
رتبه  های مقامات عالیجدی کند. شاهد این ادعا نیز واکنش

قی ن و تلپرسی و محکومیت آ ین همهعراق ترکیه و ایران به ا
آن  عنوان خطایی راهبردی از سوی اقلیم کردستان و ازآن به

قلیم های تنبیهی و تحریمی علیه منطقه اباالتر اعمال سیاست
 کردستان بود.

استقالل کردستان عراق پیامدهای امنیتی متفاوتی در 
ای و داخلی بازیگران درگیر خواهد داشت و سطح منطقه

ای مبهم را برای منطقه رقم خواهد زد. در واقع ایران، ندهآی
هایی از قوم کرد در ترکیه و سوریه به لحاظ وجود جمعیت

درون مرزهای ملی خود همواره نسبت به تحرک اربیل برای 
نگرند اما ضریب امنیتی چالش تحرک استقالل با حساسیت می

ریه طلبی کردستان عراق برای ترکیه و سپس سواستقالل
مراتب باالتر از ضریب این چالش برای جمهوری اسالمی به
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ایران است، چراکه به دالیل تاریخی و فرهنگی شکاف هویتی 
ها در ترکیه و شکاف کردها و اعراب در در بین کردها و ترک

سوریه و عراق عمیق است اما چنین گسل عمیق هویتی در 
 د. ازخصوص کردهای ایران به آن شدت و حدت وجود ندار

پذیری امنیتی ایران در قبال  رو به سبب پایین بودن آسیب این
پرسی کردستان عراق به دالیل تاریخی و  چالش همه

تر و نیز با توجه به توان تا حدودی مطلوب قومی پیوندهای
دفاعی و قابل مدیریت کشور در برابر بازیگر مقابل، جمهوری 

پرسی استقالل و عدم  اسالمی ضمن رد و هرگونه همه
اما  [5]توانست بر این چالش نیز فائق آید. پذیرش نتایج آن 

ای واکنش امنیتی و باید توجه داشت که همیشه و در هر برهه
خواهی اقلیم کردستان نمی تحریم اقتصادی در قبال استقالل

تواند برای بازیگران درگیر تضمینی قطعی برای تخفیف دائمی 
 این مسئله باشد.

 ههای احتمالی در آیندوضعیت
 داومتخواهی کردی )تثبیت فدرالیسم و  . مهار استقالل1

م هوضع موجود(: این وضعیت در صورتی رخ خواهد داد که 
 ای با استقاللهای فرامنطقهای و هم قدرتبازیگران منطقه

صورت اساسی مخالفت کنند و کردها را با خواهی کردی به
راق لب عازهایی، به تداوم حیات در قافشار و یا اعطای امتی

ل یکپارچه ولی با حفظ خودمختاری در قالب منطقه فدرا
عی ه نوترغیب کنند. این گزینه در صورتی موفق خواهد بود ک
ظر ن ورداجماع نظر و همکاری میان هر دودسته از بازیگران م
ز ا ود.شصورت گیرد و شرایط مثبت و باثباتی در عراق ایجاد 

 ترین امکان نام برد.عنوان محتملتوان بهوضعیت میاین 
 اق:. ادغام کامل اقلیم کردستان در حکومت مرکزی عر2

های مرکزی و متفاوت عراق ها با حکومتاقلیم کردستان سال
مکش برای به دست آوردن حقوق خود در جنگ و مبارزه و کش

ایت بوده و در وضعیت فعلی بعد از سالیان متمادی با حم
 ای )خصوصاً آمریکا(، حکومت فدرالی را بههای فرامنطقهرتقد

صراحت دست آورده و در قانون اساسی جمهوری عراق نیز به
دی اری زیااست. از سوی دیگر کردها تأثیرگذ شده به آن اشاره

 وضوع در ساختار سیاسی عراق دارند که با توجه به این مو
لی و وحدت م ضعف حکومت مرکزی عراق، امکان ادغام اقلیم

فراگیر در شرایط کنونی متصور نیست و این وضعیت، 
 ترین احتمال ممکن است.ضعیف
سیس لت مستقل کردی )استقالل کامل(: تا. تأسیس دو3

عنوان وضعیت بدیل دیگر، در صورتی دولت مستقل کردی به
های ای و قدرتدوی بازیگران منطقه محقق خواهد شد که هر

که صورتی ل کردها حمایت کنند. درالمللی از استقالبین

مدت خود  ای نتوانند منافع کوتاهای و فرامنطقهبازیگران منطقه
 بهها آن های بینها و منازعهرا کنار گذاشته و همچنین رقابت

گیری شدت گسترش یابد، کردها تالش خواهند کرد تا با بهره
ان ها و همراه سازی تدریجی بازیگرها و اختالفاز شکاف

مختلف با اهداف خود، به تأسیس دولت مستقل کردی 
ترین تبعات منفی را برای بپردازند. تحقق این وضعیت، بیش

که این تحول،  امنیت بازیگران درگیر خواهد داشت؛ چرا
تعریف نقشه  آغازکننده روند کالنی مبنی بر تغییر مرزها و باز

ی گسترده و هاثباتیها و بیسیاسی خاورمیانه است که منازعه
متداومی را در پی خواهد داشت. در وضعیت فعلی، شرایط 

ای در داخلی اقلیم کردستان، کشور عراق و محیط منطقه
وضعیتی قرار ندارد که امکان استقالل کامل اقلیم کردستان 
وجود داشته باشد و رهبران اقلیم نیز به این موضوع آگاه 

 هستند.
شدن مسئله به یلتبدگیری بحران کردی و . شکل4

کشوری: این  کشوری و درون های بینموضوعی برای جنگ
ن یگراوضعیت در صورتی ایجاد خواهد شد که یک دسته از باز

ای با استقالل کردها موافقت های فرامنطقهای یا قدرتمنطقه
ای و دسته دیگر با آن مخالفت کنند. این وضعیت به معن

ان مختلف در خصوص کشاکش و منازعه جدی بین بازیگر
طلبی آینده اقلیم کردستان و عراق است و مسئله استقالل

ز ت نیواهد کرد. این وضعیکردی را به بحران کردی تبدیل خ
قه موجب سرایت بحران به تمام مناطق کردی منط احتماال

های جانبی دیگری در میان خواهد شد و ممکن است منازعه
 ایطین شراشته باشد. چنیبازیگران موافق و مخالف به دنبال د

ای در پی مدتی برای امنیت منطقه نیز تأثیرات مخرب میان
 ز دوکی اخواهد داشت، اما درنهایت این وضعیت باید به نفع ی

 [13]وضعیت نخست تعیین تکلیف شود. 

 

 گیرینتیجه

کردی در  جامعه در ریشه فرهنگی نظر طلبی از استقالل ایده
 بلکه خود، خودیبه سیاسی هدف یک عنوانبه نه دارد، عراق

 به اشاره جا همه هویتی در تمثیل و نماد یک عنوانبه
است. امروز  دولت بدون قوم یک علیه تاریخی هایعدالتیبی

ها آن کنند.کردها هویت خود را در برابر دیگری تعریف می
بینند که قوم عرب دارای بیش از بیست کشور است؛ قوم می

ترک صاحب کشور است و انواع اقوام در آسیای مرکزی و 
ملت مخصوص به خود -شرق اروپا نیز هر کدام دارای دولت

پرسد که چرا من نباید هستند. قوم کرد این سوال را از خود می
صاحب کشور و واحد سیاسی مستقل برای خود نباشم؟! 
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ینجاست که پایایی و دوام هویت کردی خود را در سطح عمل ا
کاکات در سطوح حو اصطها دهد و موجبات چالشمی نشان

 کند.های ژئوپلیتیکی فراهم میگوناگون را در برابر واقعیت
 استقالل اغلب راقکردستان ع رسد که رهبرانبه نظر می

 تخطرا با و کنندمی توصیف واقعی به شکلی غیر را
اه به همر که این مطالبه برای دیگران توجهی قابل پلیتیکیژئو

 ت کهاین امری مسلم اس وجود، این با. نیستند دارد آگاه
 ورویای ناسیونالیسم کردی  کردهای عراق اکثریت قاطع

اید کرد ب مداران در واقع هنر سیاست. را دارند استقالل
 یک با مردمی خود را آرزوی گونه باشد که این آمال واین

شند. بدون بخ تعادل گرایانهگرایانه و عملواقع گذاریسیاست
شک وضعیت فعلی کردهای عراق که دارای یک حکومت 

یه ترک خودمختار و شبه دولت هستند قابل مقایسه با کردهای
ا ود رخی خو ایران و سوریه نیست؛ پس نباید این دستاورد تاری

 ره خطپرسی باری همهبا اقداماتی افراطی و هیجانی مانند برگز
ا بی بند. از سوی دیگر مادامی که مسئله استقالل طلانداز

ی حقوقای و همچنین نهادهای حمایت بازیگران فرامنطقه
 شکست نه اقدامی در این مسیر باگوالمللی همراه نباشد هربین

 سئلهممواجه خواهد شد. بدیهی است که بازیگران درگیر در 
نیت امیت ارضی و امت از اصل تمکردی به نام حفظ و حراس

 قابلهمسازی ناسیونالیسم کردی  گونه بیشینهملی خود با هر
ا بمیز قهرآ گونه اختالفی بر سر برخوردبین خود هیچ کرده و ما

یل تشک بین آرزوی این مسئله ندارند. امروز کردهای عراق ما
 پذیری ژئوپلتیکی ازیک دولت کردی از یک سو و ترس آسیب

 گر در نوسان هستند.سوی دی
ذکر این نکته نیز الزم است که هر تحولی در اقلیم 

تواند برای ایران هم فرصت ساز و زمان می کردستان عراق هم
ای از این مسئله متاثر هم دارای تهدیداتی باشد. قسمت عمده

گذاران جمهوری اسالمی ایران با آن از نحوه مواجهه سیاست
ا باید ناظر به تغییرات و هگذاریاست. کیفیت سیاست

اصالحات عملی و معنادار در طیفی از اقدامات باشد تا بتواند 
آفرین در  گیر در قبال هر نوع تحول تهدیدنوعی نقش ضربهبه

کردستان عراق را بازی کند و هم فرصتی را برای تقویت 
منافع ملی ایجاد کند. اهم این اقدامات مشتمل بر مشارکت 

سنجی انتخاب ن قدرت سیاسی، امکاناقوام در سطح کال
مدیران محلی از میان خود مناطق کردنشین و استفاده از 

های های فکری و اجرایی این افراد، ایجاد کانالظرفیت
های امنیتی با سران اقلیم مختلف ارتباطی و نه صرفا مقام

کردستان عراق، تقویت بسترهای توسعه اقتصادی در مناطق 
نهایت تاکید بر مشترکات فرهنگی و  رمرزنشین کشور و د

 باشند.عنوان یک فرصت میاستفاده بهینه از تنوع قومی به
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