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پژوهشگر و متخصص روابط بین الملل

وضعیـت کنونـی اقلیـم کردسـتان عـراق بـا توجه به 
میـزان تاثیـر گـذاری آن بـر کشـورهای پیرامـون این 
اقلیـم یکـی از پیچیـده تریـن و بغرنـج تریـن پرونـده 
هـای منطقه به شـمار می رود. همه پرسـی اسـتقالل 
در کردسـتان در ۲۵ سـپتامبر ۲۰۱۷ میـالدی (۳ مهـر 
۱۳۹۶ خورشـیدی) برگـزار شـد. می تـوان ایـن اقدام 
رویکـرد  در  مترقـی  عنـوان جهـش سیاسـی  بـه  را 
دولتمـردان اقلیـم کردسـتان بعـد از سـابقه طوالنـی 

خودمختـاری کردهـای عـراق ارزیابـی نمـود.
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بــا ایــن حــال امــا نتایــج ایــن همــه پرســی عواقــب و پیامدهــای وخیمــی بــر محیــط پیرامونی 
اقلیــم کردنشــین و آرمــان کردهــا در آینــده بــه دنبــال داشــته اســت. رفرانــدوم اســتقالل 
کردســتان عــراق بــا تحوالتــی جــدی همــراه بــود و دامنــه مشــکالت و موانــع تحقــق آرمــان 
کردهــا بــه روز برگــزاری همــه پرســی ختــم نشــد بلکــه دردســرها و مشــکالت ایــن رفراندوم 
تــا هــم اکنــون دامــن حکومــت اقلیــم را گرفتــه اســت. ترکیــه و ایــران دو همســایه قدرتمنــد 
ــف  ــل متعــددی مخال ــه دالی ــا توجــه ب ــه ای ب ــدرت هــای منطق ــه ق ــم کردســتان از جمل اقلی
برگــزاری همــه پرســی بودنــد. جدایــی اقلیــم کردســتان از عــراق منافــع دو کشــور را در 
معــرض خطــر جــدی قــرار مــی دهــد. از ایــن رو، تهــران و آنــکارا از هیــچ اقدامــی بــرای 

تعطیلــی ایــن رفرانــدوم دریــغ نکردنــد.
بــه دنبــال حملــه آمریــکا بــه عــراق در ســال ۲۰۰۳ میــالدی (۱۳۸۱ خورشــیدی) ایــن 
کشــور دســتخوش تحــوالت تاثیــر گــذار و بنیادیــن در ارکان حکومــت بــود. تحوالتــی کــه بــر 
ثبــات و امنیــت منطقــه ای هــم تاثیــر گــذار بودنــد. همــه پرســی اســتقالل در اقلیم کردســتان 
تــازه تریــن تحــول در عــراق بــوده و واکنــش هــای گســترده ای برانگیخــت. ایــن واکنــش هــا 
منجــر بــه بازگشــت همــه بــه ایجــاد فضــای آرام و دور از تنــش سیاســی شــد. مخالفــان 
همــه پرســی خواســتار ابطــال نتایــج همــه پرســی و اســتقالل شــدند. البتــه مســئوالن اقلیــم 
کردســتان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن رفتــار آرام بــه معنــای صــرف نظــر کــردن از آنچــه آنهــا 

حــق تعییــن سرنوشــت مــی خواننــد نیســت.

نخست: تنش ناشی از همه پرسی در اقلیم کردستان
ــای کشــدار و  ــار کشــمکش ه ــاه گرفت ــدان کوت ــه چن ــی ن ــی مدت ــه ط ــه خاورمیان منطق
ــه  ــی در منطق ــی و سیاس ــای جغرافیای ــیم مرزه ــوه ترس ــت. نح ــده اس ــدت ش ــی م طوالن
اثــرات مخربــی داشــته و انباشــت نارضایتــی هــا تنــش هــای اتنیکــی و قومــی ناشــی از 
شــیوه ترســیم مرزهــا را بــه دنبــال داشــته اســت. مرزهــای ســرزمین هــای خاورمیانــه در 
چندیــن مرحلــه و بعــد از قراردادهــای ســایکس پیکــو (۱۹۱۶ میــالدی-۱۲۹۵ خورشــیدی) 
ــوزان (۱۹۲۳ میــالدی  و معاهــده ســور (۱۹۲۰ میــالدی – ۱۲۹۹ خورشــیدی) و پیمــان ل
ــروز درگیــری  ــد. ایــن قراردادهــا موجــب ب ــی درآمدن ــه شــکل فعل – ۱۳۰۲ خورشــیدی) ب
و تنــش مــرزی شــدند. تنــش سیاســی و اجتماعــی در عــراق و ترکیــه و ایــران و ســوریه 
بــه دلیــل شــرایط تاریخــی کردهــای ایــن کشــورها از جملــه پیامدهــای برجســته معاهــدات 
تاریخــی اســت. نظــام هــای سیاســی در ایــن چهــار کشــور از پذیــرش هویــت کــردی بــه 
عنــوان بخشــی از هویــت ملــی فراگیــر و گســترده خــودداری کردنــد. از انــزوا خــارج شــدن 
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هویــت هــای مذهبــی و قومــی و نــژادی کــه بیــش از ۹۰ ســال ســرکوب شــده انــد زمینــه 
ــواره طــرف  ــا هم ــود. کرده ــم نم ــه ای فراه ــدد منطق ــای متع ــروز کشــمکش ه ــرای ب را ب
اصلــی در ایــن کشــمکش هــا هســتند. کردهــا بعــد از عــرب هــا و تــرک هــا و فــارس هــا 
چهارمیــن ملیــت خاورمیانــه هســتند. مناطــق کــرد نشــین بــه دلیــل عوامــل تاریخــی و بــا 
ــه منافــع کشــورهای منطقــه ای و بیــن ا�للــی در گذشــته بیــن ایــن چهــار کشــور  توجــه ب

توزیــع شــده انــد.
مســاله کردهــا در طــول تاریــخ بــا امنیــت ملــی ایــران و ترکیــه و عــراق و ســوریه گــره 
خــورده اســت و امتیــاز دهــی در ایــن مســاله بــه هیــچ وجــه امکانپذیــر نیســت. این کشــورها 
بــه خصــوص عــراق و ســوریه در دوره هــای تاریخــی مختلــف و بــا توجــه بــه منافــع 
اســتراتژیک خــود نگــرش متفاوتــی نســبت بــه ایــن مســاله داشــتند. همزمــان بــا ضعــف 
حکومــت عــراق بعــد از ســال ۱۹۹۱ میــالدی (۱۳۶۹ خورشــیدی) کردهــای عــراق بــا 
حمایــت آمریــکا در ســال ۱۹۹۲ میــالدی (۱۳۶۹ خورشــیدی) بــه خودمختــاری رســیدند. 
همزمــان بــا حملــه آمریــکا بــه عــراق در ســال ۲۰۰۳ میــالدی (۱۳۸۱ خورشــیدی) اقلیــم 
کردســتان در قانــون اساســی عــراق مصــوب ۲۰۰۵ میــالدی (۱۳۸۳ خورشــیدی) بــه 
عنــوان یــک منطقــه خودمختــار شــناخته شــده اســت. در ســوریه نیــز بــه دنبــال فروپاشــی 
اوضــاع در اوایــل ۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) مناطــق کــرد نشــین تقریبــا از 

کنتــرل حکومــت دمشــق خــارج شــدند و در واقــع، بــه اســتقالل کامــل دســت یافتنــد.
ــق کردنشــین از  ــر مناط ــرل اوضــاع ب ــزی کنت ــای مرک ــت ه ــف حکوم ــال ضع ــه دنب ب
دســت دو حکومــت بغــداد و دمشــق خــارج شــد. امــا در ترکیــه و ایــران مســاله کردهــا بــه 
عنــوان یــک مســاله محــوری و عمــده همچنــان مطــرح اســت. [1] همزمــان بــا دســت یابــی 
کردهــای عــراق بــه پیشــرفت سیاســی و توســعه نهادهــا در کنــار پیشــرفت اقتصــادی و 
نظامــی خواســته تاریخــی کردهــا بــرای جدایــی از حکومــت مرکــزی دوبــاره مطــرح شــده 
ــوزان (۱۹۲۳ میــالدی- ۱۳۰۲  اســت. مطالبــات اســتقالل طلبانــه کردهــا بعــد از پیمــان ل
خورشــیدی) بــه منظــور تشــکیل دولتــی بــرای کردهــا و رهایــی از ســتم هــای تاریخــی و 
تجربــه هــای دردنــاک تاریخــی و جغرافیایــی در طــی یــک قــرن گذشــته ظهــور پیــدا کــرد. [2]

1-انگیزه های اعالم همه پرسی:
فــارغ از مناقشــه بــر ســر حقــوق کردهــا بــرای تشــکیل کشــور مســتقل و جدایــی از 
ــه مجموعــه ای از  ــوان ب ــت کــرد در اینجــا مــی ت عــراق و آرمــان گرایــی دولتمــردان و مل
عوامــل متغیــر و بنیادیــن موثــر بــر تعییــن زمــان برگــزاری همــه پرســی و اعــالم اســتقالل 

و اصــرار بــر نتیجــه اشــاره نمــود:
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الــف – جــاه طلبــی بارزانــی: حــزب دموکــرات کردســتان و بــه خصــوص مســعود 
بارزانــی رئیــس ســابق اقلیــم کردســتان از مســاله ملــی گرایــی کــردی و حــق کردهــا بــرای 
ــرای  ــی ب ــت مشــروعیت زای ــزاری در جه ــوان اب ــه عن برخــورداری از کشــوری مســتقل ب
مانــدن در قــدرت بــرای دوره طوالنــی بهــره بــرداری کــرد. امــا نتایــج غیــر قابــل کنتــرل ایــن 
همــه پرســی و پیشــروی ارتــش عــراق و نیروهــای پشــتیبانی بــه مناطــق مــورد اختــالف و 
مراکــز حیاتــی و مهــم بــرای بازگردانــدن حاکمیــت در آنهــا بــه افزایــش تنــش سیاســی بیــن 
مســئوالن کــرد و در آخــر، اســتعفای رئیــس اقلیــم از ســمتش در ۳۰ اکتبــر ۲۰۱۷ میــالدی 

(۸ آبــان ۱۳۹۶ خورشــیدی) انجامیــد.
ب-دست یابی به اهرم های تازه برای فشار قبل از انتخابات ۲۰۱۸:

ــس  ــتان و رئی ــرات کردس ــزب دموک ــه ح ــد پای ــئوالن بلن ــا مس ــرد مخصوص ــران ک س
ــرای کســب  ــازه ای ب ــه اهــرم فشــار ت ــی ب ــال دســت یاب ــه دنب ــم کردســتان ب پیشــین اقلی
دســتاوردهای سیاســی و اقتصــادی از بغــداد قبــل از انتخابــات پار�انــی عــراق در ســال 
۲۰۱۸ میــالدی (۱۳۹۷ خورشــیدی) هســتند. هــدف کردهــا افزایــش فشــار و قــراردادن 
ــه  ــوا اســت. هم ــوک و دشــت نین ــده در کرک ــام ش ــل انج ــر عم ــزی در براب ــت مرک حکوم

پرســی هــم بــرای دســت یابــی بــه ایــن هــدف انجــام شــد.
ج-قــدرت گیــری نظامــی و سیاســی روز افــزون حشــد شــعبی: قــدرت گیــری جریــان 
هــای سیاســی وابســته بــه حشــد شــعبی تشــنه قــدرت در بغــداد مایــه بیــم و نگرانــی کردهــا 

در ایــن مرحلــه اســت.
د-حفــظ دســتاوردهای اقتصــادی و الپوشــانی فســاد: چهــره هــای شــاخص و مســئوالن 
بلنــد پایــه حکومــت بارزانــی منافــع اقتصــادی کالن و عظیمــی در اقلیــم کردســتان دارنــد. 
ــم در معــرض خطــر  ــل گســترش فســاد سیاســی و اقتصــادی در اقلی ــه دلی ــن منافــع ب ای
جــدی قــرار دارنــد. لــذا، بحــث همــه پرســی بــرای منحــرف کــردن توجــه افــکار عمومــی از 
ایــن مســاله و از ناتوانــی حکومــت اقلیــم از اداره امــور مــردم و ایجــاد مــوج ملــی گرایــی 
و ســرکوب مطالبــات نیروهــای تحــول خــواه بــه پیــش کشــیده شــد. بــه ویــژه اینکــه حــرف 
هــای مرتبــط بــا مقابلــه بــا داعــش دیگــر خریــدار نــدارد. در واقــع ایــن عــده تمایلــی بــه بــاال 
ــکاران و مشــروعیت رئیــس جمهــوری و  ــی و پیمان گرفــ� بحــث فســاد شــرکت هــای نفت
امتیــازات ویــژه و انحصــاری یــاران و اعــوان حــزب حاکــم بــه رهبــری بارزانــی نداشــتند.

ــوه  ــوان خطــر بالق ــه عن ــروه را ب ــن گ ــه ای ــی ک ــی شــدن تبلیغات ــان داعــش و خنث هـ-پای
بــه تصویــر مــی کشــد: بــه دنبــال اعــالم پایــان داعــش و رفــع تهدیــد مســتقیم گــروه هــای 
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تروریســتی در اقلیــم کردســتان (گروهــی در کردســتان از حشــد شــعبی بــه عنــوان عامــل 
تهدیــد کننــده یــاد مــی کننــد) بارزانــی همچنــان از مســاله تهدیــد امنیــت ملــی بــه عنــوان 
ابــزاری بــرای کســب مشــروعیت بهــره بــرداری نمــود. بــه عنــوان مثال، قــرار بــود انتخابات 
ــان ۱۳۹۶ خورشــیدی) برگــزار  ــر ۲۰۱۷ میــالدی (۱۰ آب ــم در اول نوامب ــی در اقلی پار�ان
ــان  ــر انداخــت. زم ــه تاخی ــاه ب ــات را هشــت م ــن انتخاب ــان کردســتان ای ــا پار� شــود ام
ــر  ــک موضــوع غی ــورد ی ــردم در م ــت م ــه منظــور کســب حمای ــدوم ب ــن رفران ــزاری ای برگ
قابــل مناقشــه در جامعــه کردســتان عــراق و اســتفاده ابــزاری از ایــن همــه پرســی بــرای 
افزایــش محبوبیــت و وجهــه حــزب و خــود رئیــس اقلیــم در انتخابــات از اهمیــت ویــژه ای 

برخــوردار بــود.
۲- عوامل تشکیل دهنده دولت کردستان عراق:

کردهــا بــر ایــن باورنــد کــه اقلیــم کردســتان بــا توجــه بــه عوامــل و ویژگــی هــای 
جغرافیایــی و سیاســی و جمعیتــی و حزبــی متعــدد از ظرفیــت گــذار منطقــی و ذاتــی از 
ــت  ــک کشــور مســتقل و دارای حاکمی ــه ی ــراق) ب ــدرال (ع ــت ف ــت از حکوم ــه تابعی مرحل
ــد  ــی گوی ــم م ــی اقلی ــاره شــرایط کنون ــینجر درب ــت. هنــری کیس ــوردار اس ــتقل برخ مس
«اقلیــم کردســتان ایــده خودمختــاری را بــه گونــه ای تحقــق بخشــید کــه تفــاوت ایــن 

ــوس اســت.» ــر ملم ــک کشــور مســتقل غی ــا ی ــی ب سیســتم حکومت
ایــن ســخن بــه ایــن معناســت کــه اقلیــم کردســتان از مرحلــه خودمختــاری فراتــر رفتــه 
و بــه مرحلــه تشــکیل حکومــت مســتقل رســیده اســت. [3] رشــد مســتمر اســتقالل طلبــی در 

کردســتان عــراق بــه
دلیــل وجــود همیــن ظرفیــت هــای گوناگــون اســت. کردهــا معتقدنــد کــه بــا توجــه بــه ایــن 
ویژگــی هــا و ظرفیــت هــا مــی تواننــد کشــوری مســتقل از عــراق تشــکیل دهنــد. مــی تــوان 
بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی و اقتصــادی و جمعیتــی و کارنامــه تقریبــا مثبــت در زمینــه 
احــزاب و نهادمنــدی موسســات نســبت بــه کشــورهای منطقــه بــه بررســی عوامــل تشــکیل 

دهنــده دولــت کردســتان در شــمال عــراق پرداخــت:
الف-اقتصــاد: یکــی از مهــم تریــن عوامــل تــداوم و بقــا و شــکل گیــری کشــورها اســت. 
ــه ۵۵۰ هــزار بشــکه در  ــی ب ــی نفت ــع غن ــم کردســتان دارای مناب ــد نفــت اقلی ــت تولی ظرفی
روز تــا ســال ۲۰۱۴ میــالدی (۱۳۹۲ خورشــیدی) رســید. ایــن اقلیــم دارای ۵ میــدان نفتــی 
اســت. البتــه بــه اینهــا بایــد میــدان هــای نفتــی کــه بعــد از خــروج ارتــش عــراق از کرکــوک 
و دشــت نینــوا بــه تصــرف نیروهــای کــرد در آمــد را افــزود. بــا توجــه بــه آمارهــای رســمی 
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و غیــر رســمی ایــن تحــول فرصتــی بــرای افزایــش صــادرات نفــت اقلیــم بــه حــدود یــک 
ــه  ــوط ب ــام اســتخراج شــده مرب ــار و ارق ــن آم ــون بشــکه در روز ایجــاد کــرد. (آخری میلی
پیــش از بازپــس گیــری مناطــق مــورد اختــالف توســط ارتــش عــراق در ۱۵ اکتبــر ۲۰۱۷ 
میــالدی (۲۳ مهــر ۱۳۹۶ خورشــیدی) اســت). از ســوی دیگــر، بــه دنبــال کشــف ذخایــر 
ــرای  ــا ب ــیدی) کرده ــالدی (۱۳۸۵ خورش ــال ۲۰۰۶ می ــتان در س ــم کردس ــی در اقلی نفت
دســت یابــی بــه نوعــی اســتقالل اقتصــادی از بغــداد تــالش کردنــد. اربیــل و بغــداد 
مذاکــرات نفتــی نفــس گیــری انجــام دادنــد. اختالفــات دو طــرف بــه دلیــل عــدم پایبنــدی 
کردســتان بــه تعهــدات خــود در پرداخــت درآمدهــای نفتــی بــه بغــداد بــاال گرفــت کــه ایــن 
امــر منجــر بــه توقــف همــکاری اقتصــادی بغــداد بــا اربیــل شــد. اقلیــم کردســتان ۱۷٪ از 
بودجــه کشــور عــراق را بــه خــود اختصــاص داده امــا واقعیــت خــالف ایــن اســت. البتــه 
ــی خــود  ــل درآمدهــای نفت ــل عــدم تحوی ــه دلی ــم کردســتان از بودجــه کشــور ب ســهم اقلی
بــه بغــداد بعــد از ســال ۲۰۰۵ میــالدی (۱۳۸۴ خورشــیدی) کاهــش پیــدا کــرد. حکومــت 
مرکــزی بــا کاهــش درآمــد نفتــی اقلیــم از بودجــه اختصاصــی بــه کردســتان مبلــغ باقــی 
مانــده را بــه اقلیــم ارســال کــرد. در ســال ۲۰۱۴ میــالدی (۱۳۹۳ خورشــیدی) صــادرات 
ــت و ســهم کردســتان از  ــش یاف ــت افزای ــت شــدید قیمــت نف ــل اف ــه دلی ــت کردســتان ب نف
بودجــه ملــی بعــد از دعواهــای حقوقــی طوالنــی بــر ســر قانونــی بــودن یــا نبــودن صــادرات 

نفــت بــه شــکل مســتقل از حکومــت مرکــزی قطــع شــد.
افــت شــدید قیمــت نفــت پیامدهــای ناگــوار اقتصــادی بــر اقلیــم کردســتان بــه دنبــال 
داشــت. اقلیــم کردســتان درگیــر مشــکالت اقتصــادی متعــددی شــد. عــدم توانایــی پرداخت 
حقــوق بیــش از یــک میلیــون و پانصــد هــزار نفــر از مجمــوع چهــار میلیــون و پانصــد هــزار 
تــن از کارکنــان بــه مــدت شــش مــاه از جملــه مشــکالت اقتصــادی در ایــن منطقــه اســت. 
ــی  ــک محصول ــی و ت ــتان دارای اقتصــاد رانت ــم کردس ــت، اقلی ــوان گف ــی ت ــن م ــا برای بن
وابســته بــه نفــت اســت. ۹۵٪ درآمــد اقلیــم از فــروش نفــت و نیــز گردشــگری داخلــی از 
اســتان هــای عــراق تامیــن مــی شــود. گردشــگری فصلــی منجــر بــه رونــق اقتصــاد اقلیــم 
مــی شــود. گفتنــی اســت ســهم بودجــه اقلیــم کردســتان در ســال ۲۰۱۸ میــالدی (۱۳۹۶-
۱۳۹۷ خورشــیدی) بــه کمتــر از ۱۳٪ کاهــش یافــت. بــه دنبــال ایــن دشــواری هــا نیچــروان 
بارزانــی از آمادگــی اربیــل بــرای واگــذاری تمــام منابــع درآمــدی درمقابــل دریافــت ســهم 

۱۷ درصــدی از بودجــه عــراق اعــالم آمادگــی کــرد. [4]
ب- نهادهــای حکومتــی کنونــی: مفهــوم قانونگــزاری در پار�ــان در اقلیــم کردســتان 
عــراق ســابقه چندانــی نــدارد. تعطیلــی نهادهــای دولتــی وابســته بــه حکومــت مرکــزی در 
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اقلیــم کردســتان در ســال ۱۹۹۲ میــالدی (۱۳۷۱ خورشــیدی) منجــر بــه خــال قانونــی و 
نهــادی در ایــن منطقــه شــد. امــا بــه هــر حــال شــکل گیــری پار�ــان یکــی از بنیــان هــای 
اساســی یــک کشــور بــه شــمار مــی رود. پار�ــان یکــی از نهادهــای ضــروری بــرای تکمیــل 
ســاختارهای نظامــی سیاســی اســت. دوره اول مجلــس اقلیــم کردســتان در ســال ۱۹۹۲ 
ــه کار کــرد و اقلیــت هــای مذهبــی  ــا ۱۰۵ کرســی آغــاز ب میــالدی (۱۳۷۱ خورشــیدی) ب
هــم ۶ کرســی را بــه خــود اختصــاص دادنــد و تعــداد کرســی هــای پار�ــان بــه ۱۱۱ نفــر 
رســید. ایــن پار�ــان وظایــف متعــددی مثــل نظــارت بــر قــوه مجریــه و تصویــب یــک سلســله 
قوانیــن و مقــررات مهــم در خصــوص سیاســت عمومــی اقلیــم و قانــون نفــت و گاز و قانــون 
انتخابــات و قوانیــن اداره اقلیــم را عهــده دار بــوده اســت. امــا عملکــرد ضعیــف و ناتوانــی 
ــه بــا تنــش هــای سیاســی پیاپــی و اختالفــات بیــن نیروهــای سیاســی گوناگــون  در مقابل
از جملــه عیــوب پار�ــان کردســتان اســت. در ۱۹ اوت ۲۰۱۵ میــالدی (۲۸ مــرداد ۱۳۹۴ 
خورشــیدی) پار�ــان بــر اثــر اختــالف نظــر شــدید جنــاح هــای سیاســی بــر ســر تمدیــد 
دوره ریاســت جمهــوری مســعود بارزانــی رئیــس ســابق اقلیــم کردســتان تعطیــل شــد. دوره 
ــت.  ــی یاف ــان م ــالدی (۱۳۹۲ خورشــیدی) پای ــد در ســال ۲۰۱۳ می ــی بای ریاســت بارزان
البتــه تعطیلــی پار�ــان دالیــل دیگــری هــم داشــت. نماینــدگان دربــاره شــکل نظــام سیاســی 
کنونــی در اقلیــم و تبدیــل آن بــه نظــام پار�انــی دیــدگاه متفاوتــی داشــتند. یوســف محمــد 
صــادق رئیــس پار�ــان وابســته بــه حــزب جنبــش تغییــر (گــوران) یکــی از مخالفــان رئیــس 
اقلیــم اســت. مقــام هــای محلــی از ورود وی بــه اربیــل جلوگیــری کردنــد. پار�ــان بــه دنبــال 
ایــن واقعــه تعطیــل شــد. بــا ایــن حــال، پار�ــان قبــل از برگــزاری همــه پرســی ۲۵ ســپتامبر 
۲۰۱۷ میــالدی (۳ مهــر ۱۳۹۶ خورشــیدی) بــدون حضــور رئیــس مجلــس و دبیــر هیئــت 
ــا برگــزاری همــه پرســی در مناطــق مــورد  رئیســه و جماعــت اســالمی بازگشــایی شــد ت
اختــالف در موعــد مقــرر را تاییــد کنــد. ایــن تجربــه و پیشــینه مرجــع قانونگــذاری ویژگــی 
هــای مهمــی بــه اقلیــم کردســتان بخشــیده چــه اینکــه کردســتان عــراق بــا وجــود ناکامــی 
هــا و ناکارآمــدی هــای پــی در پــی ســابقه طوالنــی در قانونگــذاری و فیصلــه دادن بــه تنــش 
هــا دارد. قــوه مقننــه و مرجــع قانونگــذار یکــی از ســاختارهای مهــم کشــورها بــه حســاب 
مــی آیــد. نظــم گرایــی و نهادمنــدی در اقلیــم کردســتان پدیــده تــازه و محــدودی اســت امــا 
بــه هــر حــال امــا ایــن ویژگــی در ایــن منطقــه بــه چشــم مــی خــورد. کابینــه اقلیــم کردســتان 
از وزارتخانــه هــای متعــددی مثــل پیشــمرگه و داخلــی و امــور اقتصــادی و دادگســتری و 
منابــع طبیعــی و بهداشــت و آمــوزش و پــرورش و امــور آمــوزش عالــی تشــکیل شــده اســت. 
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ضمنــا، نهادهــای متعــدد دیگــری مثــل دانشــگاه و مدرســه و اداره جــات دولتــی کــه کامــال 
از عــراق مســتقل هســتند. [5]

ج-ارگان های نظامی و امنیتی:
کمــک هــای نظامــی آمریــکا و آ�ــان و دیگــر کشــورهای حامــی اقلیــم کردســتان اعــم 
از تجهیــزات نظامــی و ســالح و آمــوزش نیــرو و مشــاوره نظامــی و امنیتــی بــه حکومــت 
بالــغ بــر بیــش از ۸۰۰ میلیــون دالر بــوده اســت. جنــگ نیروهــای پیشــمرگه بــا داعــش بــا 
پشــتیبانی حمــالت هوایــی ائتــالف بیــن ا�للــی ضــد داعــش همــراه بــود. ســهم آمریــکا از 

ایــن کمــک هــا بــه ۴۰۰ میلیــون دالر رســید.
ــارزه مســلحانه طوالنــی  ــه مب ــم کردســتان ب پیشــینه فعالیــت نظامــی و امنیتــی در اقلی
کردهــا در جبهــه هــای گوناگــون در داخــل و خــارج عــراق برمــی گــردد. اقلیــم کردســتان 
از بــازوی نظامــی موســوم بــه «پیشــمرگه» (نیروهــای دفــاع از اقلیــم) برخــوردار اســت. 
ــزار  ــدود ۳۷ ه ــای «جانفشــان» اســت. پیشــمرگه ح ــه معن ــردی ب ــان ک ــه زب پیشــمرگ ب
نیــرو دارد. نیــروی آســایش هــم یــک ســازمان امنیتــی بــوده و وظیفــه حفــظ امنیــت داخلــی 
منطقــه را بــر عهــده دارد. ســازمان پلیــس و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی و نیــروی ذخیــره 
پلیــس و دســتگاه نســبتا مســتقل مبــارزه بــا تروریســم از جملــه تشــکیالت نظامــی در اقلیــم 

کردســتان هســتند.
نیروهــای پیشــمرگه از تجهیــزات نظامــی گوناگــون اعــم از تســلیحات ســبک و ســنگین و 
متوســط مثل تانک و بالگرد و آتشــبار ســنگین و سیســتم پیشــرفته هشــدار اولیه و ســالح 
ــده و کالشــینکف  ــی همچــون جنگن ــگ افزارهای ــد. جن ــری برخوردارن ــای پیشــرفته دیگ ه
 2-STELA و ســامانه پدافنــدی AT4 و RPG29 و RPG7 و موشــک انــداز G3 و M4 و A.K47
و SA16GIMELT و تانــک هــای T55 و T62 و T72 و کامیــون نفربــر و خــودروی نظامــی 
هامــوی و تویوتــا و نیســان و لنــدرور و تــوپ ۱۲۲ میلیمتــری و تــوپ هویتــزر ۱۲۲ میلیمتــری 
و خمپــاره انــداز ۸۲ میلیمتــری و خمپــاره انــداز ۸۱ میلیمتــری و تــوپ هــای ضــد هوایــی 

ZU-23-2 و KS-30 در اختیارشــان قــرار دارد.
نیروهــای پیشــمرگه بــه تازگــی توســط ســازمان هــای نظامــی بیــن ا�للــی و منطقــه ای 
آمــوزش دیدنــد. پــادگان هــای نظامــی متعــدد در اطــراف اربیــل، پایتخــت اقلیــم کردســتان 
توســط ائتــالف جهانــی ضــد داعــش بــه منظــور آمــوزش نیروهــای پیشــمرگه بــه خصــوص 
ــن اســتان دیگــر عــراق توســط داعــش مســتقر هســتند.  بعــد از تصــرف موصــل و چندی
پیشــمرگه ســابقه طوالنــی و تجربیــات ارزشــمندی در جنــگ در مناطــق ناهموار کوهســتانی 
دارنــد. مناطــق گوناگونــی در جنــوب اقلیــم کردســتان در دشــت نینــوا و غیــره صحنــه نبــرد 
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ایــن نیروهــا و داعــش بودنــد و پیشــمرگه هــا بــا پشــتیبانی ائتــالف جهانــی ضــد داعــش 
بــه پیــروزی هــای متعــددی دســت یافتنــد. امــا خــروج پیشــمرگه و ارتــش عــراق از دشــت 
نینــوا بــه خصــوص ســنجار و عــدم حمایــت از طایفــه ایــزدی هــا در برابــر داعــش ایــراد 
مطــرح شــده نســبت بــه ایــن واحدهــای نظامــی اســت. ۶۵۰۰ زن ایــزدی توســط داعــش بــه 
ــر ناتوانــی در دفــاع از خودشــان در  ــر اث ــه شــده و حــدود ۱۵۰۰ ایــزدی ب اســارت گرفت

مقابــل ایــن گــروه کشــته شــدند. [6]
د-موقعیــت جغرافیایــی: اقلیــم کردســتان دارای جغرافیــای متنــوع و غنــی از منابــع 
ــل و دهــوک و ســلیمانیه  ــر نفتــی در اربی ــر زمینــی اســت. ذخای طبیعــی و ســفره هــای زی
وجــود دارد. هزینــه هــای دولــت اغلــب از صــادرات نفــت مناطــق مــورد اختــالف در کرکــوک 

و دشــت نینــوا و دیالــه و صــالح الدیــن تامیــن مــی شــود.
گرچــه کردســتان زمیــن هــای بکــر و قابــل کشــت فراوانــی در بــر مــی گیــرد امــا دولــت 
بــا توجــه بــه مهیــا بــودن شــرایط مناســب فاقــد برنامــه مشــخصی بــرای اســتفاده از ایــن 
قابلیــت هــا اســت. برخــی محصــوالت کشــاورزی ایــن منطقــه منحصــر بــه فــرد هســتند. 
آب و هــوای کردســتان در تابســتان معتــدل و در زمســتان ســرد اســت. ســرمای شــدید 
ــار  ــه آم ــق کوهســتانی اســت. در حالیک ــوای زمســتانی در مناط ــارز آب و ه مشــخصه ب
دقیقــی از جمعیــت وجــود نــدارد امــا بــه هــر حــال ایــن رقــم حــدود ۴.۵ تــا ۵ میلیــون نفــر 

تخمیــن زده مــی شــود. [7]
هـــ- ســابقه حکومتــداری: سیســتم خودمختــاری در ایــن منطقــه بیــش از ۴۷ ســال پیــش 
و در ۱۱ مــارس ۱۹۷۰ میــالدی (۲۰ اســفند ۱۳۴۸ خورشــیدی) شــکل گرفــت. اختیــارات 
ــا تشــکیل کشــور مســتقل  ــه و ت ــه تدریــج افزایــش یافت محــدود خودمختــاری کردســتان ب
ــی  ــه پســت هــای حکومت ــارات گســترده ای و هم ــش رفــت. حکومــت از اختی در عــراق پی
ــا و  ــا کشــورها و نهاده ــر رســمی ب ــط خارجــی و غی ــد رواب ــی توان ــوده و م برخــوردار ب
ــای  ــداری و پســت ه ــن ســابقه حکومت ــد. ای ــرار کن ــی برق ــی و فرامل ــای جهان شــرکت ه
حکومتــی اعــم از رئیــس و نخســت وزیــر و مجلــس و قــوه قضائیــه عامــل مهمــی در 
ــای  ــی نهاده ــه برخ ــی رود. گرچ ــه شــمار م ــم کردســتان ب ــد اســتقالل اقلی پیشــبرد رون
مســتقل از حکومــت مرکــزی را منافــی قانــون اساســی عــراق مــی خواننــد امــا اســتقرار 
ایــن موسســات در اقلیــم کردســتان بــه عنــوان یکــی از بنیادهــای اساســی تشــکیل حکومــت 

ــی و اعــالم اســتقالل داشــت. [8] ــت از اســتقالل طلب نقــش بســزایی در حمای
۳- تبعات داخلی برگزاری همه پرسی استقالل:

بــه دنبــال پافشــاری بســیار مســعود بارزانــی رئیــس پیشــین اقلیــم بــر برگــزاری همــه 
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ــراق و  ــم از ع ــه کشــورها اع ــد هم ــه موضــع واح ــه ب ــا توج ــرر و ب ــد مق پرســی در موع
کشــورهای منطقــه و جهــان در خصــوص پیامدهــای ناگــوار ایــن همــه پرســی ســرانجام 
مــردم کردســتان عــراق در ۲۵ ســپتامبر ۲۰۱۷ میــالدی (۳ مهــر ۱۳۹۶ خورشــیدی) بــه 
پــای صنــدوق هــای رای رفتنــد. بــه دنبــال همــه پرســی، روابــط بغــداد و اربیــل از یــک ســو 
و مناســبات بیــن اربیــل و کشــورهای منطقــه و جهــان از ســوی دیگــر وارد فــاز تــازه ای 

از تنــش شــد.
دولــت فــدرال بغــداد کنتــرل مناطقــی را کــه بــه دســت کردهــا افتــاده بــود را در اختیــار 
گرفــت. نیروهــای پیشــمرگه در ۱۰ ژوئــن ۲۰۱۴ میــالدی (۲۰ خــرداد ۱۳۹۳ خورشــیدی) 
بــه منظــور پرکــردن خــال ناشــی از ضعــف و فروپاشــی و خــروج ارتــش عــراق ایــن مناطــق 

را تصــرف کردنــد. بدیــن ترتیــب، ایــن تنــش هــم بــه پایــان رســید.
بــه دنبــال تــالش هــای فــراوان و مذاکــرات طوالنــی بیــن مقــام هــای کردســتان و طــرف 
هــای منطقــه ای و عراقــی و بیــن ا�للــی بــرای متقاعــد کــردن اربیــل بــه تعلیــق یــا تعویــق 
ــه دســت کــم دو ســال دیگــر حکومــت بغــداد در ۱۴ اکتبــر ۲۰۱۷ میــالدی  همــه پرســی ب
(۲۲ مهــر ۱۳۹۶ خورشــیدی) بــرای خــروج نیروهــای کــرد از مناطــق مــورد اختــالف در 
ــن  ــوا و ســلیمانیه ضــرب االجــل ۴۸ ســاعته تعیی ــن و نین ــه و صــالح الدی کرکــوک و دیال
کــرد. [9] نشســت رهبــران نیروهــای سیاســی کــرد در منطقــه دوکان در شــامگاه ۱۵ اکتبــر 
۲۰۱۷ میــالدی (۲۳ مهــر ۱۳۹۶ خورشــیدی) بــرای بررســی اقدامــات آینــده در راســتای 
کنتــرل ایــن تنــش برگــزار شــد. رهبــران احــزاب کــرد بــا ابطــال نتایــج همــه پرســی مخالفــت 

کردنــد. [10]
در ایــن گیــر و دار، کلیــه واحدهــا و تشــکیالت نظامــی ارتــش عــراق بــا مســتقر شــدن 
ــات نظامــی  ــرای عملی ــوب کرکــوک خــود را ب ــو واقــع در جن در نزدیکــی شــهر دوز خورمات
گســترده در کرکــوک آمــاده مــی کردنــد. ایــن تحــرکات نظامــی بــا سانســور گســترده خبــری 
همــراه بــود. حکومــت عــراق هــم هــر گونــه آمــاده ســازی و تحــرک بــرای انجــام عملیــات در 
کرکــوک را تکذیــب کــرد. بــا ایــن حــال، عملیــات ارتــش روز ۱۶ اکتبــر ۲۰۱۷ میــالدی (۲۴ 
ــرل  ــه کرکــوک کنت ــا ورود ب مهــر ۱۳۹۶ خورشــیدی) آغــاز شــد. نیروهــای نظامــی عــراق ب
موسســات مهــم و میــدان هــای نفتــی را بعــد از توافــق بیــن ارتــش و کردهــا بــر ســر خــروج 
ــه و  ــن و دیال ــه ســمت صــالح الدی ــد. ارتــش عــراق ب ــار گرفتن نیروهــای پیشــمرگه در اختی
دشــت نینــوا پیشــروی کــرد. بدیــن ترتیــب، حکومــت مرکــزی در بغــداد کنتــرل مناطــق مــورد 
ــالدی (۱۳۸۲  ــم کردســتان در ســال ۲۰۰۳ می ــت. حکومــت اقلی ــه دســت گرف ــالف را ب اخت
خورشــیدی) ایــن مناطــق را تصاحــب کــرد. بعــد از ۱۰ ژوئــن ۲۰۱۷ میــالدی (۲۰ خــرداد 
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۱۳۹۶ خورشــیدی) بخــش هــای گســترده تــری بــه تصــرف کردهــا درآمــد. امــا ســرانجام 
دامنــه نفــوذ کردهــا بــه ســه اســتان اقلیــم کردســتان –اربیــل و دهــوک و ســلیمانیه- و برخــی 

مناطــق محــدود شــد. [11]
ــه  ــران از ورود ب ــت ای ــورد حمای ــای حشــد شــعبی م ــع نیروه ــه در من ــکا ک ــت آمری دول
مناطــق مــورد اختــالف بغــداد و اربیــل در خصــوص برگــزاری همــه پرســی اقلیــم کردســتان 
ــه  ــه گزین ــار ب ــه نظــر مــی رســید از ســر ناچــاری و اجب ــده ب ــوان و درمان عــراق کامــال نات
هــای ناخوشــایندی روی آورد. آمریــکا اصــال تمایلــی بــرای از دســت دادن دوســتی حکومــت 
بغــداد و حیــدر العبــادی نخســت وزیــر و بربــاد رفــ� برنامــه هــای خــود نداشــت. از ایــن رو، 
آمریــکا حمایــت خــود را از نیروهــای میانــه رو ســنی و شــیعی عــراق بــرای مقابلــه و ایجــاد 
تعــادل بــا قــدرت و نفــوذ ایــران اعــالم کــرد. ایــن اقــدام آمریــکا چــراغ ســبزی بــه عبــادی 
بــرای برقــراری قانــون و اســتقرار مجــدد نیروهــای ارتــش در مناطــق مــورد اختــالف و بســط 
ســلطه حکومــت مرکــزی بــر تاسیســات مهــم مثــل پاالیشــگاه هــا و گــذرگاه هــا و فــرودگاه هــا 
نشــان داد. واشــنگ� بــا ایــن رویکــرد بــه دنبــال جلوگیــری از قــدرت گیــری حشــد شــعبی در 
انتخابــات مــاه مــه (اردیبهشــت ۱۳۹۷ خورشــیدی) بــود، چــه اینکــه افزایــش نفــوذ و قــدرت 
ایــن گــروه مــی توانــد بــه ارتقــای موقعیــت سیاســی و محبوبیتــش بینجامــد. آمریــکا همچنیــن 

بــه دنبــال منــع حکومــت ایــران از بهــره بــرداری از دســتاوردهای حشــد شــعبی بــود. [12]

منبع: جاسم محمد: همه پرسی اقلیم کردستان و پیامدهای آن بر ثبات در عراق. شبکه رؤیه االخباریه. 
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ــه  ــم کردســتان منجــر ب ــر مناطــق مــورد اختــالف اقلی ــدرال ب بســط ســلطه حکومــت ف
کاهــش ۵۵ درصــدی صــادرات نفــت ایــن منطقــه شــده و برخــی گــذرگاه هــای بیــن ا�للــی و 
حــدود ۱۴ هــزار کیلومتــر مربــع از کنتــرل کردهــا خــارج شــد. فــرودگاه هــا تعطیــل شــدند 
و صــادرات نفــت بــه چیــزی حــدود ۲۵۰ هــزار بشــکه در روز کاهــش یافــت. البتــه، احتمــال 
کاهــش بیشــتر صــادرات نفــت اقلیــم در آینــده بــا توجــه بــه مشــخص نشــدن تکلیــف مناطــق 
ــل فیشــخابور و شــیخان  مــورد مناقشــه دور از ذهــن نیســت. مناطــق مــورد اختــالف مث
دارای ذخایــر عظیــم نفتــی هســتند. در نقشــه (۲) موقعیــت جغرافیایــی مهــم تریــن مناطقــی 
کــه بــه دســت حکومــت بغــداد افتــاده و مناطقــی کــه حکومــت عــراق بــه دنبــال تســلط بــر آن 

اســت نشــان داده شــده انــد.
البتــه بیــش از ۹۰٪ مناطقــی کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد بــه تصــرف دولــت 
ــه فیشــخابور در  ــاره اداره مشــترک منطق ــل درب ــداد و اربی ــت بغ ــده اســت و حکوم درآم
شــمال غــرب عــراق در حــال مذاکــره هســتند و بــه احتمــال زیــاد مدیریــت ایــن منطقــه بــه 
حکومــت مرکــزی واگــذار خواهــد شــد.[13] ویژگــی هــا و منابــع و ظرفیــت هــای اقتصــادی و 
لجســتیکی مناطــق مــورد اختــالف بــه شــرح زیــر اســت. ایــن مناطــق در نقشــه بــا حــروف 

انگلیســی مشــخص شــده انــد:
الف-خانقیــن :(A) یکــی از مهــم تریــن مســیرهای ارتباطــی بیــن اســتان دیالــه و ایــران 
ــه یکدیگــر  ــن ب ــران توســط خانقی ــن عــراق و ای اســت. بغــداد و گــذرگاه مــرزی شــرقی بی
وصــل مــی شــوند. خانقیــن دارای ذخایــر عظیــم نفتــی اســت. دومیــن و بــزرگ تریــن 
ــه ترتیــب  ذخایــر نفتــی بــزرگ مناطــق مــورد اختــالف بیــن حکومــت عــراق و کردســتان ب
در خانقیــن و کرکــوک قــرار دارنــد. میــدان عظیــم خانــه (در ایــران نفــت شــاه نامیــده مــی 
شــود) تــا عمــق خــاک ایــران (میــدان نفتــی مشــترک) گســترده شــده اســت. ایــن منطقــه 
دارای ذخایــر عظیــم گازی هــم هســت. ذخایــر نفتــی خانقیــن حــدود ۷۰۰ میلیــون بشــکه 

بــرآورد مــی شــود.
ب- دوزخورماتــو (B): ایــن شــهر بــه عنــوان مســیر ارتباطــی بیــن کرکــوک واقــع در 
شــمال و خانقیــن و بعقوبــه از اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار اســت. کردهــا و عــرب 
هــا و ترکمــن هــا جمعیــت ایــن شــهر واقــع در اســتان صــالح الدیــن را تشــکیل مــی دهنــد. 
ــن  ــود. ای ــی) ب ــوک کنون ــم (کرک ــی از شــهرهای اســتان تامی ــو در گذشــته یک دوزخورمات
شــهر یکــی از مســیرهای ارتباطــی نظامــی و مدنــی و بازرگانــی (نفتــی) بــه شــمار مــی رود 
و بــه همیــن دلیــل از اهمیــت اســتراتژیکی برخــوردار اســت. دوزخورماتــو از جنــوب شــرق 

بیــن مرکــز خانقیــن و از جنــوب غــرب بیــن شــهر بعقوبــه قــرار دارد.
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C):) ج-کرکوک و آلتون کوبری
میــدان نفتــی کرکــوک پنجمیــن میــدان نفتــی بــزرگ جهــان اســت. میادیــن نفتــی جمبــور 
و بــای حســن و بابــا کرکــر و خبــاز از جملــه میادیــن نفتــی در ایــن منطقــه هســتند. از ایــن 
رو، کرکــوک دارای اهمیــت اقتصــادی ویــژه ای بــوده و منابــع اقتصــادی آن همــواره محــل 
اختــالف بیــن طــرف هــای گوناگــون اســت. ۱۴ درصــد ذخایــر نفتــی عــراق در شــهر کرکــوک 
قــرار دارد. عــراق بــا ۳۵ میلیــارد بشــکه بعــد از عربســتان ســعودی و ایــران دارای ســومین 
ذخایــر بــزرگ نفتــی جهــان اســت. صــادرات نفــت کرکــوک حــدود ۷۵۰ هــزار بشــکه در روز 
ــزار بشــکه در روز وجــود دارد.  ــا ســقف ۹۰۰ ه ــد ت ــت تولی ــش ظرفی ــکان افزای ــوده و ام ب
ــن شــهر  ــرودگاه K1 در ای ــت شــمال و گاز شــمال و ف ــل شــرکت نف ــی مث تاسیســات مهم
ــر گازی  ــم گاز ۷۵ درصــد ذخای ــع عظی ــورداری از مناب ــا برخ ــوک ب مســتقر هســتند. کرک
عــراق یعنــی معــادل ۲۴۸ میلیــارد متــر مکعــب را در خــود جــای داده امــا ۷۰ درصــد ایــن 
گاز همــراه بــا نفــت یــا گاز اســتخراج شــده از میــدان هــای مشــترک بــر اثــر کیفیــت پاییــن 
ادوات مخصــوص اســتخراج هنــگام اســتخراج هــدر مــی رود یــا ســوزانده مــی شــوند. [14]
د-مخمــور و الکویــر :(E) (D) شهرســتان هــای مخمــور و الکویــر (واقــع در شــهر مخمــور) 
خــط ارتباطــی لجســتیک بیــن بخــش جنوبــی موصل و بخش شــمالی صــالح الدیــن و کرکوک 
هســتند. ایــن شــهر بخــش غربــی و بخــش شــرقی عــراق را بــه هــم وصــل مــی کنــد و بــه 
ایــن دلیــل حائــز اهمیــت اســت. ضمنــا، منطقــه از ظرفیــت هــای عظیــم در بخــش کشــاورزی 
برخــوردار اســت امــا بــه هــر حــال آنچــه بــه مخمــور و الکویــر در وقــت کنونــی اهمیــت ویــژه 
ــردی نقــش  ــک محــور ارتباطــی راهب ــوان ی ــه عن ــه ب ــن منطق ــه ای ــن اســت ک ای بخشــیده ای
آفرینــی مــی کنــد. ایــن شهرســتان تــا ســال ۱۹۹۶ میــالدی (۱۳۷۵ خورشــیدی) بخشــی از 
اســتان اربیــل بــوده و بــه اســتان نینــوا ملحــق شــد و بعــد از ســال ۲۰۰۳ میــالدی (۱۳۸۲ 

خورشــیدی) بــه عنــوان یکــی از مناطــق مــورد مناقشــه شــناخته مــی شــود.
هـــ– ســد موصــل و محیــط جغرافیایــی آن  (F): ســد موصــل بــزرگ تریــن ســد عــراق و مخــزن 
ــد  ــرق تولی ــگاوات ب ــد ۱۰۵۲ م ــی توانن ــای آن م ــم و اســتراتژیک اســت و ژنراتوره آب عظی
ــد بــرق آبــی در عــراق شــمرده مــی شــود. ۴۱  کننــد. ســد موصــل بــزرگ تریــن منبــع تولی
میــدان نفتــی در اطــراف ســد موصــل و در نزدیکــی شــهرهای زمــار و وانــه بــا ظرفیــت تولیــد 
بیــش از ۱۶ هــزار بشــکه در روز وجــود دارد. ایــن منطقــه لجســتیکی از لحــاظ حمــل و نقــل 
موصــل را از جنــوب یــک ســره بــه تلعفــر و ســنجار در غــرب و فیشــخابور در شــمال وصــل 

مــی کنــد.
و- ســنجار و ربیعــه (G): یکــی از گــذرگاه هــای مــرزی مهــم بیــن عــراق و ســوریه هســتند. 
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ــع شــده اســت.  ــه واق ــه ربیع ــوده در منطق ــژه ای ب ــت وی ــه دارای اهمی ــه ک ــذرگاه الیعربی گ
نیروهــای حــزب کارگــران کردســتان در منطقه کوهســتانی ســنجار مســتقر هســتند. ســنجار 
دارای جغرافیــای ویــژه و ناهمــوار بــرای نظامیــان اســت. ســنجار یکــی از مســیرهای کمــک 
لجســتیک بــه ســوریه بــوده و در مســیر اصلــی داد و ســتد شــهرهای تلعفــر و موصــل بــا 

ترکیــه قــرار دارد.
ی- فیشــخابور (H): گــذرگاه مــرزی فیشــخابور گــذرگاه بیــن ا�للــی واقــع در مثلــث مــرزی 
عــراق و ســوریه و ترکیــه اســت. فیشــخابور در اســتان دهــوک قــرار دارد. ایــن منطقــه 
مســیحی (کلدانــی) و کــرد و ایزیــدی نشــین بــوده و بــه دنبــال همــه پرســی اقلیــم کردســتان 
عــراق در ۲۵ ســپتامبر ۲۰۱۷ میــالدی (۳ مهــر ۱۳۹۶ خورشــیدی) اهمیــت آن دو چنــدان 
شــده اســت. حکومــت بغــداد بــرای در اختیــار گرفــ� کنتــرل گــذرگاه مرزی ابراهیــم خلیل در 
مــرز ترکیــه تــالش مــی کنــد. فیشــخابور در واقــع دروازه دسترســی حکومــت بــه ایــن گــذرگاه 
بــه شــمار مــی رود. قــرار اســت گــذرگاه مســتقیم تجــاری بیــن بغــداد و آنــکارا در منطقــه 
نصیبیــن در نزدیکــی خابــور احــداث شــود. چنانچــه ارتــش عــراق کنتــرل ایــن منطقــه را بــه 
دســت بگیــرد خابــور از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار خواهــد شــد چــه اینکــه گــذرگاه مســتقیم 
بیــن بغــداد و ترکیــه از طریــق نــوار مــرزی ســوریه بــه ســمت خابــور و ترکیــه شــکل مــی گیرد.
ــاده و  ــدرال افت ــت ف ــه دســت دول ــا ب ــرل آنه ــه کنت ــی ک ــت مناطق ــه اهمی در نقشــه «۲» ب

ــت خــارج هســتند اشــاره شــده اســت: ــرل دول ــوز از کنت ــی کــه هن مناطق

نقشه توسط پژوهشگر تنظیم شده است.



١٥١ فصلنامه پژوهش های ایرانی

ایران، ترکیه و چالش تشکیل کشور مستقل کردستان در شمال عراق

دوم: دیـدگاه ایـران و ترکیـه دربـاره همـه �رسـی.. و �یامدهـای آن بـر اقلیم 
کردسـتان

همــه پرســی کردســتان مخالفــت شــدید و واکنــش تهدیــد آمیــز ترکیــه و ایــران را بــه 
دنبــال داشــت. ایــن دو کشــور مخالفــت شــدید خــود را بــا انجــام همــه پرســی و تشــکیل 
ــل  ــر قاب ــوارد زی ــه م ــا توجــه ب ــن دو کشــور ب ــدگاه ای ــد. دی ــت کردســتان اعــالم کردن دول

بررســی اســت:
1-اقدامات ترکیه و ایران برای شکست استقالل کردستان:

ایــران و ترکیــه بــه چندیــن اقــدام بــرای مقابلــه بــا تحــرکات اســتقالل طلبانــه کردســتان 
دســت زدنــد. ایــران و ترکیــه و عــراق تحــرکات نظامــی و رزمایــش هــای مشــترک و متعددی 
در مرزهــای عــراق و ترکیــه در شــمال عــراق (در خــاک ترکیــه و در نزدیکــی شــهر زاخــوی 
عــراق) برگــزار کردنــد. ســپاه پاســداران هــم دســت بــه مانورهــای نظامــی در نزدیکــی مــرز 
ایــران و عــراق زدنــد. ایــران گــذرگاه هــای مــرزی بــا شــمال عــراق را بــه منظــور مقابلــه بــا 
همــه پرســی بســت. ســرانجام ایــران و ســپس ترکیــه بــرای شکســت همــه پرســی کردســتان 
ــه هــای سیاســی مســتقیم بــا برخــی جریــان هــای سیاســی  بــه دخالــت مســتقیم و معامل
عــراق روی آوردنــد. ســران حــزب دموکــرات کردســتان از توافــق بیــن قاســم ســلیمانی و 
هــادی العامــری و بافــل طالبانــی پســر جــالل طالبانــی رئیــس جمهــور ســابق عــراق بــر ســر 
خــروج نیروهــای پیشــمرگه وابســته بــه حــزب اتحادیــه میهنــی کردســتان (وابســته بــه حــزب 
بافــل طالبانــی) خبــر دادنــد. ســرانجام ایــن اتفــاق افتــاد و نیروهــای حــزب اتحادیــه میهنــی 
ــرای  ــرات کردســتان ب ــای حــزب دموک ــا نیروه ــوک خــارج شــده و تنه کردســتان از کرک
مقابلــه بــا ارتــش عــراق کــه بــه ســوی مناطــق مــورد مناقشــه در حــال حرکــت بــود باقــی 
ماندنــد. بدیــن ترتیــب، ارتــش عــراق بــا کمتریــن مقاومــت مواجــه شــد و کنتــرل ایــن شــهر 
در کمتــر از دو ســاعت بــه دســت نیروهــای دولتــی افتــاد و حــزب دموکــرات کردســتان از 
منطقــه ای بــه مســاحت ۱۴ هــزار کیلومتــر مربــع عقــب نشــینی کردنــد. کرکــوک ظرفیــت 
تولیــد ۴۰۰ هــزار بشــکه نفــت در روز را داراســت و صــادرات نفــت اقلیــم کردســتان بعــد 

از وقایــع کرکــوک ۴۰۰ هــزار بشــکه کاهــش یافــت.
خطــوط هوایــی ایــران و ترکیــه همــه پروازهــا بــه مبــدا و مقصــد اقلیــم کردســتان را بــه 
جــز در مــواردی خــاص را بــه حالــت تعلیــق درآوردنــد. ایــن دو کشــور تمامــی معامــالت 
بانکــی و پولــی خــود بــا اقلیــم کردســتان را متوقــف کردنــد. ده هــا شــرکت و بانــک تعطیــل 
ــم کردســتان توســط حکومــت  ــر اقلی ــن اقدامــات بســتر ســاز افزایــش فشــار ب شــدند. ای
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عــراق بــود. محدودیــت هــای اعمــال شــده بــر اقلیــم کردســتان توســط حکومــت مرکــزی 
مــورد حمایــت ایــران و ترکیــه بــود. همــه ایــن تحــرکات بــه منظــور لغــو و نــه تعلیــق نتایــج 

همــه پرســی انجــام شــد. [15]
کشــورهای حامــی اســتقالل اقلیــم کردســتان عــراق بــه خصــوص آمریــکا و فرانســه در 
پــی ورود ارتــش عــراق بــا پشــتیبانی حشــد شــعبی بــه کرکــوک و دیالــه و نینــوا و صــالح 
الدیــن تــا حــدودی دســت از حمایــت اســتقالل کردســتان برداشــتند. ایــن رویکــرد منجــر 

بــه تقویــت موضــع ترکیــه و ایــران شــد.
2- دردسرهای ترکیه و ایران:

شــمال عــراق در نگــرش کالن و اســتراتژیک ترکیــه و ایــران بخشــی جدایــی ناپذیــر از 
مناطــق جغرافیایــی تحــت حاکمیتشــان اســت. ایــن منطقــه ژئوپلیتیــک در امتــداد مناطــق 
کردنشــین واقــع در ایــران و ترکیــه قــرار دارد و بــه همیــن دلیــل نیازمنــد فرآینــد نظــارت و 
ســازمان دهــی اســت. چنانچــه شــمال عــراق از کنتــرل خــارج شــود عامــل تهدیــدی بــرای 
امنیــت ملــی ترکیــه و ایــران بــه شــمار خواهــد رفــت. ایــران و ترکیــه معتقدنــد انجــام همــه 
پرســی و اســتقالل کردســتان عــراق مشــکالت متعــددی بــرای ایــن دو کشــور ایجــاد مــی 
ــاری و  ــه مطــرح شــدن مطالباتــی بــرای برخــورداری از خودمخت کنــد و احتمــاال منجــر ب
در نهایــت تشــکیل کشــور مســتقل از ســوی کردهــای ترکیــه و ایــران خواهــد شــد. ایــران 
بــه دلیــل ایــن دغدغــه مخالفــت صریــح و شــدید خــود را بــا همــه پرســی کردســتان عــراق 
ــن موضــع  در ۲۵ ســپتامبر ۲۰۱۷ میــالدی (۳ مهــر ۱۳۹۶ خورشــیدی) اعــالم نمــود. ای
اساســا بــا مســاله امنیــت ملــی گــره خــورده اســت. کمــا اینکــه، اســتقالل اقلیــم مشــکالت 
و موانــع متعــددی بــر ســر راه نفــوذ و نقــش آفرینــی ایــران در منطقــه ایجــاد مــی کنــد و 

چــه بســا ایــن تحــول حتــی تجزیــه عــراق را بــه دنبــال داشــته باشــد.
ایــران از طریــق کانــال هــای متعــدد و چهــره هــای بــا نفــوذ در ســطوح گوناگــون بــرای 
جلوگیــری از برگــزاری ایــن همــه پرســی تــالش کــرد. حکومــت در ایــن راســتا همــه روابــط 
و مناســبات و نفــوذ خــود را بــه کار گرفــت. ســردار قاســم ســلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس 

بــرای تغییــر دیــدگاه کردهــا دربــاره انجــام همــه پرســی کوشــید. [16]
ــا تشــکیل کشــوری مســتقل در  ــی ب ــو امنیت ــل ژئ ــه دالی ــران ب ــه و ای ــه ترکی ــا اینک کم
اقلیــم کردســتان مخالفــت مــی کننــد. اســتقالل کردســتان موجــب بــه هــم خــوردن تــوازن 
امنیتــی و نظامــی کنونــی در منطقــه مــی شــود. ضمنــا برپایــی ایــن کشــور نوپــا در نزدیکــی 
مرزهــای دو کشــور بــا توجــه بــه مناســبات اســرائیل و اقلیــم کردســتان نگرانــی ترکیــه و 
ایــران در خصــوص حضــور اســرائیل در مرزهایشــان را بــه دنبــال دارد. ترکیــه و ایــران 
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در ایــن شــرایط از ایجــاد ناامنــی و بــی ثباتــی ناشــی از همســایگی اســرائیل بیــم دارنــد.
ترکیــه بــه شــدت از اســتقرار حــزب کارگــران کردســتان در کــوه هــای قندیــل واقــع در 
شــمال عــراق و منطقــه ســنجار تــا ســلیمانیه و عبــور و مــرور آزادانــه ایــن نیروها بیــن اقلیم 
ــران  ــی حــزب کارگ ــوذ سیاســی و نظام ــاک اســت. نف ــران و بیمن کردســتان و ســوریه نگ
کردســتان بــا ایجــاد پناهــگاه امــن در اقلیــم کردســتان افزایــش پیــدا مــی کنــد. البتــه روابــط 
کنونــی حکومــت اقلیــم و حــزب کارگــران کردســتان تیــره و تــار اســت. حکومــت اقلیــم بنــا 
بــه دســتور ترکیــه (قبــل از برگــزاری همــه پرســی) و بــه منظــور کاهــش نقــش آفرینــی حــزب 
کارگــران کردســتان محدودیــت هایــی بــرای اعضــای آن در نظــر گرفتــه بــود. ایــران هــم 
از ایــن مســاله نگــران اســت کــه کردســتان عــراق بعــد از اعــالم اســتقالل بــه کانــون نفــوذ 
گســترده دشــمنان ایــران تبدیــل شــود و در نتیجــه امنیــت ملــی ایــران در معــرض تهدیــد 
مســتقیم قــرار خواهــد گرفــت. ایــن مســاله در کنــار طــرح هــای آمریــکا و اســرائیل بــرای 
تجزیــه کشــورهای منطقــه و تبدیــل شــدن آنهــا بــه چندیــن کشــور درگیــر جنــگ موجبــات 
نگرانــی ایــران را فراهــم کــرده اســت. البتــه چنیــن ســناریویی باعــث برقــراری ثبــات در 

اســرائیل مــی شــود. [17]
ترکیــه رویکــرد اغــراق در مناســبات اقتصــادی بــا اقلیــم کردســتان را در پیــش گرفــت 
و ایــن موجــب قــدرت گیــری و ارتقــای جایــگاه اقتصــادی اقلیــم کردســتان در شــش ســال 
ــال ۲۰۱۴  ــه در س ــراق و ترکی ــی ع ــادالت بازرگان ــزان مب ــا می ــی آماره ــد. برخ ــر ش اخی
میــالدی (۱۳۹۳ خورشــیدی) ۱۴ میلیــارد دالر بــرآورد کردنــد کــه ۹ میلیــارد دالر آن بــه 
مناســبات تجــاری عــراق و اقلیــم کردســتان اختصــاص دارد. (۳۰۰۰) شــرکت و موسســه 
اقتصــادی در اقلیــم کردســتان فعالیــت مــی کننــد. کنســولگری ترکیــه در اربیــل اداره امــور 
اقتصــادی را بــر عهــده دارد. انتقــال کاال از ترکیــه بــه اقلیــم از طریــق گــذرگاه مــرزی و 
ــم انجــام مــی شــود.  ــر رســمی در اقلی ــن گــذرگاه مــرزی غی ــل و چندی ــم خلی مهــم ابراهی
چندیــن پایــگاه نظامــی در مناطــق دیگــری در اســتان دهــوک و بــه ویــژه در مناطــق کانــی 
ماســی و سرســنگ و بعشــیقه و غیــره مســتقر هســتند. ۱۲۰۰ نیــروی نظامــی ترکیــه 
ــم  ــالدی (۱۳۶۲ خورشــیدی) در اقلی ــال ۱۹۸۳ می ــلیحات ســبک و متوســط از س ــا تس ب
کردســتان حضــور دارنــد. ترکیــه و اقلیــم کردســتان در زمینــه آمــوزش و افزایــش ظرفیــت 
هــای رزمــی پیشــمرگه (نیروهــای دفــاع از اقلیــم) توافقنامــه امضــا کردنــد. امــا بعــد از 
ــرای  ــه ب ــل شــد. ترکی ــوی تعطی ــا اطــالع ثان ــه ت ــه پرســی کنســولگری ترکی ــزاری هم برگ
فشــار بــه حکومــت اقلیــم و جلوگیــری از انجــام همــه پرســی و اعــالم اســتقالل بــه رویکــرد 

ــز روی آورد. [18] مناســبات اقتصــادی اغــراق آمی
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در حالیکــه نفــوذ ایــران در اســتان ســلیمانیه بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت نفــوذ 
ــر اقتصــادی  ــران از تاثی ــدود شــده اســت. ای ــل مح ــوک و اربی ــه دو اســتان ده ــه ب ترکی
بســزایی در اقلیــم کردســتان برخــوردار اســت. میــزان مبــادالت بازرگانــی ایــران و اقلیــم 
بــه نزدیــک ۵ میلیــارد دالر مــی رســد. ایــران در ســلیمانیه بــا نقــش آفرینــی و نفــوذ 
سیاســی بــه رویکــرد برخــی احــزاب سیاســی مثــل جنبــش تغییــر و حــزب اتحادیــه میهنــی 
کردســتان جهــت مــی دهــد. روابــط بیــن ســلیمانیه و بغــداد بــر خــالف مناســبات اربیــل و 
دهــوک بــا بغــداد خــوب اســت. حــزب دموکــرات کردســتان در ســلیمانیه از نفــوذ بســیاری 
ــن  ــران وجــود دارد. ای برخــوردار اســت. گــذرگاه مــرزی مهمــی در ســلیمانیه در مــرز ای
گــذرگاه شــریان اقتصــادی ســلیمانیه و مناســبات بازرگانــی اقلیــم کردســتان بــه طــور عــام 
بــه شــمار مــی رود. ایــران بعــد از برگــزاری همــه پرســی تهدیــد کــرد اقداماتــی در راســتای 
ــرد در  ــای سیاســی ک ــن رو، نیروه ــد. از ای ــی کن ــم اجــرا م ــای اقلی ــروازی ه ــار بلندپ مه
ســلیمانیه دچــار بــی ثباتــی و تناقــض و دو دســتگی شــدند. امــا بــه هــر حــال، نیروهــای 
ــ�  ــده گرف ــا نادی ــع خــود نمــی خواســتند اعتبارشــان ب ــه مناف ــا توجــه ب ــرد ب سیاســی ک
مســاله اســتقالل و حــق تعییــن سرنوشــت زیــر ســوال بــرود. ایــن نیروهــا معتقــد بودنــد 
کــه مخالفــت بــا برگــزاری همــه پرســی بــا توجــه بــه مــوج عظیــم ملــی گرایــی در کردســتان 
خیانــت ملــی بــه مســاله کردهــا بــوده و در نهایــت بــه از دســت دادن کرســی هــای پار�ــان 
چــه در اقلیــم کردســتان و چــه در عــراق منجــر مــی شــود. کمــا اینکــه تــن دادن بــه همــه 

پرســی بــه روابــط ســلیمانیه و ایــران ضربــه مــی زنــد. [19]

سوم: آینده اقلیم کردستان با توجه به موضع ترکیه و ایران
اقلیــم کردســتان بعــد از اعــالم اســتقالل گرفتــار شــرایط دشــواری شــده اســت. آرمــان 
کردهــا بــرای تشــکیل دولــت کــرد بــا مشــکالت و چالــش هــای متعــدد داخلــی و خارجــی 
روبــرو اســت. چندیــن گزینــه و مشــکل اصلــی را مــی تــوان بــرای آینــده اقلیــم کردســتان 

متصــور بــود:
1-موانع داخلی بر سر راه تشکیل دولت کردی:

اقلیــم کردســتان بــا چنــد مشــکل اصلــی در ارتبــاط بــا مســاله اســتقالل مواجــه اســت. 
در اینجــا مــی تــوان بــه مهــم تریــن چالــش هــای داخلــی بــرای تشــکیل کشــور کردســتان 

در شــمال عــراق اشــاره نمــود:
ــد پارگــی سیاســی و  ــر چن ــر اث ــی ب ــاره مرزهــای جغرافیای ــر دوب ــه و تغیی الــف- احتمــال تجزی

اداری:
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نیروهــای سیاســی کــرد بــه طــور عــام بــر لــزوم تــداوم طــرح مطالبــات خــود بــرای دســت 
یابــی بــه حــق تعییــن سرنوشــت ملــت کــرد و اعــالم یــک کشــور مســتقل کــردی اتفــاق نظــر 
دارنــد. ایــن خواســته هــا آرمــان و آرزوی چندیــن دهــه کردهــا هســتند. امــا اختــالف نظــر 
نیروهــای سیاســی کــرد مــی توانــد آغــازی بــر پایــان ایــن آرمــان و برپایــی کشــور مســتقل 
و دســت آخــر تجزیــه باشــد چــه اینکــه اقلیــم کردســتان هــم اکنــون درگیــر اختالفــات اداری 
و سیاســی و جغرافیایــی و حزبــی بیــن گــروه هــای مختلــف بــوده کــه مــی توانــد بــه تشــکیل 

دو سیســتم مســتقل اداری و سیاســی در اقلیــم منتهــی شــود. [20]
ب-مطالبــات غیــر یکدســت احــزاب: هرچنــد تــوده هــای مردمــی کردســتان در راه دســت 
ــه  ــه شــدت متحــد هســتند. ک ــردی ب ــت ک ــن سرنوشــت و تشــکیل دول ــه حــق تعیی ــی ب یاب
البتــه یــک خواســته ملــی در اقلیــم کردســتان اســت. امــا بــا ایــن حــال، اوضــاع سياســي 
كردســتان عــراق گویــای واقعیــت دیگــری اســت. اختــالف نظــر بیــن نیروهــای سیاســی و 
جبهــه بنــدی هــای سیاســی بــر طــرح تشــکیل کشــور مســتقل تاثیــر گذاشــت. گــروه هــای 
سیاســی دربــاره زمــان اجــرای همــه پرســی و اعــالم اســتقالل کردســتان و گسســته شــدن 
نهایــی روابــط اربیــل و بغــداد دیــدگاه هــای متفاوتــی داشــتند. مصطفــی بارزانــی حــزب 
دموکــرات کردســتان عــراق را در ســال ۱۹۴۶ میــالدی (۱۳۲۵ خورشــیدی) پایــه ریــزی 
ــوذ گســترده ای برخــوردار  ــل از نف ــه در اســتان هــای دهــوک و اربی ــن حــزب ک ــرد. ای ک
اســت طــرح همــه پرســی را بــه طــور مســتقیم در ســال ۲۰۰۳ میــالدی (۱۳۸۲ میــالدی) 
ــی خــود  ــی در برنامــه هــای حزب ــت اصل ــوان اولوی ــه عن مطــرح نمــود و از همــه پرســی ب
یــاد کــرد. اتحادیــه میهنــی کردســتان کــه رهبــر ســابق آن مرحــوم جــالل طالبانــی رئیــس 
جمهــور ســابق عــراق بــود دیــدگاه تقریبــا مغایــری داشــت. اتحادیــه میهنــی کردســتان و 
حــزب دموکــرات کردســتان بــر ســر زمــان همــه پرســی و اعــالم تشــکیل کشــور مســتقل و 
انجــام اقدامــات الزم بــرای برگــزاری همــه پرســی بــه دلیــل شــرایط کنونــی اقلیــم کردســتان 
و تهدیــد آفریــن بــودن قــدرت هــای منطقــه ای بــرای اقلیــم دیــدگاه هــای کامــال مغایــری بــا 
یکدیگــر داشــتند. اتحادیــه میهنــی کردســتان بــر ایــن بــاور بــود کــه آرمــان حــزب دموکــرات 
ــران  ــی رهب ــه میهن ــه اتحادی ــه گفت ــادی دارد. ب ــه زی ــت موجــود فاصل ــا واقعی کردســتان ب
ــ�  ــده گرف ــت گذشــته و نادی ــای مجــد و عظم ــال احی ــه دنب ــرات کردســتان ب حــزب دموک
منافــع ملــت کــرد هســتند. بــا ایــن حــال امــا اتحادیــه میهنــی کردســتان بــا توجــه بــه مــوج 
ملــی گرایــی تــوده هــای مــردم کردســتان و نگرانــی از اینکــه مخالفــت بــا همــه پرســی بــه 
عنــوان خیانــت بــه مســاله کردهــا تعبیــر شــود بــا برگــزاری همــه پرســی موافقــت نمــوده امــا 
رهبــران ایــن حــزب بارهــا اعــالم کردنــد کــه ایــن همــه پرســی بــه دلیــل پافشــاری مســعود 
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بارزانــی بــر مانــدن در قــدرت بــه نتیجــه نخواهــد رســید. [21]
ج- بــی اعتمــادی بــه مجریــان همــه پرســی: جنبــش تغییــر (گــوران) یکــی از ارکان اصلــی 
ــا  ــت ب ــراز مخالف ــن اب ــن حــزب ضم ــراق اســت. ای ــم کردســتان ع أحــزاب سیاســی اقلی
ــا  ــوده و تنه ــم نب ــه مصلحــت اقلی ــدام ب ــن اق ــه ای ــه پرســی اســتدالل کــرد ک برگــزاری هم
ــورد  ــر م ــه دیگ ــور ســابق ک ــس جمه ــی رئی ــت مســعود بارزان ــش محبوبی ــه افزای منجــر ب
ــرای  اعتمــاد احــزاب دیگــر نیســت مــی شــود. گــوران اجــرای همــه پرســی را تالشــی ب
ــد.  ــدرت خوان ــرای مــدت بیشــتری در مســند ق ــای وی ب ــی و ابق ــی بارزان مشــروعیت زای
نیروهــای سیاســی دیگــری همچــون جماعــت اســالمی و احــزاب کوچــک مخالفــت خــود را 
بــا همــه پرســی در موعــد مقــرر اعــالم کردنــد و گفتنــد زمــان اجــرای آن متقاعــد کننــده 
نیســت امــا همــه گــروه هــای مخالــف همــه پرســی در آخریــن دقایــق از موضــع خــود کوتــاه 

آمــده و در همــه پرســی شــرکت کردنــد.
ــم کردســتان  ــی: اوضــاع سیاســی اقلی ــه کوچــک جغرافیای ــه در منطق ــد گان ــت چن د-مدیری
عــراق گویــای ایــن اســت کــه دو مدیریــت اصلــی شــکل گرفتــه کــه اولــی در اربیــل و دهــوک 
و دومــی در ســلیمانیه و حلبچــه و بخــش هایــی از کرکــوک اســت. کرکــوک تحــت کنتــرل 
حــزب اتحــاد ملــی قــرار دارد. ســلیمانیه بــا اعمــال فشــار قــدرت هــای منطقــه ای بــه ویــژه 
ایــران بــا ابــراز مخالفــت بــا اجــرای همــه پرســی ایــن اقــدام را بــر خــالف منافــع اقلیــم 

در وقــت کنونــی خوانــد.
هـ-تعمیــق اختالفــات ميــان گــروه هــای کــرد از طریــق ابزارهــای منطقــه ای: نفــوذ اقتصــادی 
و روز افــزون ترکیــه در اربیــل و دهــوک و نفــوذ ایــران در ســلیمانیه و حلبچــه منجــر بــه 
تعمیــق شــکاف و اختالفــات در گــروه هــای کــرد عــراق شــد. ایــران و ترکیــه از ایــن طریــق 
ــت  ــری از اتحــاد و یکپارچگــی کردهــا و تشــکیل کشــور مســتقل و تقوی ــال جلوگی ــه دنب ب

اقلیــم کردســتان در آینــده بودنــد.
2-چالش های منطقه ای و بین المللی:

دیــدگاه ترکیــه و ایــران در کنــار عــدم حمایــت برخــی قــدرت هــای جهانــی بــر ناکامــی 
کردهــا بــرای تشــکیل کشــور مســتقل موثــر بــود. در اینجــا مــی تــوان بــه مجموعــه ای از 

موانــع منطقــه ای و بیــن ا�للــی اشــاره نمــود:
الف-احاطــه کامــل جغرافیایــی: در یــک نــگاه تحلیلــی بــه واقعیــت هــای ژئوپلیتیکــی حاکــم 
بــر کردســتان عــراق مــی تــوان پــی بــرد کــه کردســتان بــا برخــورداری از شــرایط نامســاعد 
جغرافیایــی بیــن ایــران و ترکیــه و ســوریه و عــراق واقــع شــده اســت. کردســتان بــا 
ــد کشــور مســتقلی در  ــی توان ــی نم ــرزی دریای ــذرگاه م ــه عــدم برخــورداری از گ توجــه ب
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ایران، ترکیه و چالش تشکیل کشور مستقل کردستان در شمال عراق

شــرایط عینــی و واقعــی تشــکیل داده و محاصــره کشــورهای همســایه و مخالــف بــا بــر 
ــن  ــر همی ــر اث ــم کردســتان ب ــراق را بشــکند. اقلی ــی کشــور مســتقل در کردســتان ع پای
موقعیــت جغرافیایــی بــا چالــش هــای فراوانــی روبــرو اســت. عبــور و مــرور کاال و مبــادالت 
اقتصــادی اقلیــم تنهــا از طریــق کشــورهای مخالــف اســتقالل کردســتان انجــام مــی شــود. 
ــی  ــای اقتصــادی و سیاســی کنون ــا اعــالم اســتقالل بســیاری از مزای ــم کردســتان ب اقلی
را از دســت داده و بــا توجــه بــه بحــران اقتصــادی اقلیــم بعــد از ۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۸۲ 
خورشــیدی) و کاهــش قیمــت نفــت و جنــگ مســتقیم کردهــا بــا داعــش و تبعــات و هزینــه 
هنگفــت ناشــی از جنــگ بــه تدریــج ایــن اقلیــم بــه پرتــگاه فروپاشــی نزدیــک مــی شــود. [22]
ب-شــرایط نامســاعد جغرافیایــی منشــا اوضــاع اقتصــادی نامناســب: اشــاره بــه ایــن نکتــه 
ضــروری اســت کــه منابــع اقتصــادی در دســترس در یــک محیــط جغرافیایــی بســته بــی 
ارزش بــوده چــرا کــه دولــت در شــرایط بحرانــی کــه احتمــاال کردهــا بعــد از تشــکیل کشــور 
ــدارد. کمــک هــا و  ــی ن ــرداری و بازاریاب ــی بهــره ب ــار آن مــی شــوند توانای مســتقل گرفت
حمایــت هــای مالــی هــم در ایــن شــرایط ارزش چندانــی ندارنــد چــرا کــه حکومــت اقلیــم یــا 
کشــور کردســتان قــادر بــه وارد کــردن کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز نخواهــد بــود. بــه ایــن 

عامــل بایــد مســیرهای ناهمــوار زمینــی را هــم افــزود.
ترکیــه و ایــران بــه مســاله کردهــا در عــراق بــه عنــوان یــک مســاله داخلــی نــگاه مــی 
کردنــد. از ایــن رو، مرزهــای جغرافیایــی در نگــرش حاکــم بــر امنیــت ملــی ترکیــه و ایــران 
مانعــی بــرای تعامــل بــا ایــن مســاله بــه شــمار نمــی رونــد. در سیاســت راهبــردی ترکیــه و 
ایــران روش هــای گوناگونــی بــرای تســلط و مهــار اقتصــادی و سیاســی و حتــی نظامــی 
ــری از تشــکیل کشــور یکپارچــه و مســتقل در نظــر  ــم کردســتان در راســتای جلوگی اقلی

گرفتــه شــده اســت.
ــالدی  ــی در ســال ۲۰۱۱ می ــه اســتثنای اســتقالل ســودان جنوب ــت جهانــی: ب ج-مخالف
ــای  ــود مرزه ــراه ب ــل هم ــن ا�ل ــه بی ــترده جامع ــت گس ــا حمای ــه ب ــیدی) ک (۱۳۹۰ خورش
ــه اســت.  ــر نیافت ــای اســتعماری تغیی ــدرت ه ــا توســط ق ــد از ترســیم آنه ــی بع جغرافیای
قــدرت هــای اســتعماری بعــد از معاهــده ســایکس پیکــو در ســال ۱۹۱۶ میــالدی (۱۲۹۵ 
خورشــیدی) همــواره بــر ایــن منطقــه تســلط داشــته انــد. بــا ایــن نــگاه مــی تــوان نتیجــه 
گرفــت کــه فروپاشــی رژیــم هــای سیاســی و ظهــور حکومــت هــای نوپــا در عــراق و ســوریه 
و کشــورهای دیگــر منجــر بــه تغییــر گســترده مرزهــای جغرافیایــی نشــده اســت و ایــن بــه 
ایــن معناســت کــه قــدرت هــای بــزرگ در وقــت حاضــر تمایلــی واقعــی بــه تطبیــق پــروژه 
هایــی از ایــن قبیــل ندارنــد. بــه ایــن دلیــل هــم تمایــل اقلیــم کردســتان بــرای برگــزاری همــه 
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پرســی و بســتر ســازی بــرای اســتقالل از عــراق بــا مخالفــت هــای گســترده جامعــه بیــن 
ا�لــل همــراه بــوده اســت. امــا مخالفــت و اعتــراض آمریــکا بــه همــه پرســی کردســتان بــه 
دلیــل منافــع متناقــض نهادهــای رســمی آمریــکا چنــدان قاطعانــه نبــود. بــه عنــوان مثــال، 
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا از زبــان ســخنگوی کاخ ســفید بــا ابــراز مخالفــت بــا 
همــه پرســی و اســتقالل بــه شــکل ضمنــی خواســتار لغــو و نــه تعلیــق همــه پرســی شــد. او 
گفــت کــه در ایــن ماجــرا از هیــچ طرفــی جانبــداری نمــی کنــد. وزارت خارجــه آمریــکا هــم 
بــا مخالفــت ســفت و ســخت تــا روز برگــزاری همــه پرســی و چنــد روز بعــد آن خواســتار 
انجــام مذاکــرات سیاســی بــه جــای اقدامــات یکجانبــه شــد. بــه گفتــه ایــن نهــاد آمریــکا 
ایــن همــه پرســی پیــروزی نظامــی در برابــر داعــش را کــم رنــگ و بــی اثــر مــی کنــد. کنگــره 
آمریــکا بــر اثــر فشــار البــی کــرد در واشــنگ� و البــی اســرائیل حمایــت خــود را از تشــکیل 
ــق همــه  کشــور کردســتان و همــه پرســی اعــالم کــرد. اســرائیل هــم از کشــورهای مواف

پرســی بــود.
دیــدگاه اتحادیــه اروپــا و روســیه و چیــن و بریتانیــا و کشــورهای عربــی بــه شــکل عــام 
هــم تقریبــا یکســان بــود. همــه ایــن کشــورها خواســتار دســت کــم گفــت و گــو و عــدم اتخــاذ 
اقدامــات یکجانبــه شــدند، چــه همیــن اقدامــات بســتر ســاز بازگشــت گــروه هــای مســلح 
یــا وقــوع درگیــری نظامــی و جنــگ داخلــی در ســایه حضــور بازیگــران موثــر منطقــه ای 
در ایــن مســاله خواهــد بــود. خالصــه مــی تــوان گفــت همــه پرســی اقلیــم کردســتان عــراق 
ــر  ــل و دیگ ــزرگ و ســازمان مل ــای ب ــدرت ه ــل و ق ــن ا�ل ــه بی ــد مســتقیم جامع ــورد تایی م
نهادهــای منطقــه ای و بیــن ا�للــی قــرار نگرفــت. اســرائیل تنهــا کشــوری بــود کــه حمایــت 

علنــی و صریــح خــود را از همــه پرســی اعــالم کــرد. [23]
3- گزینه های پیش رو:

بــا توجــه بــه مشــکالت داخلــی و خارجــی اقلیــم کردســتان در برگــزاری همــه پرســی و 
پیامدهــای آن دو گزینــه احتمالــی را مــی تــوان در چشــم انــداز اقلیــم کردســتان متصــور 

بــود:
الف-تشــکیل کشــور کردســتان: بــا توجــه بــه محیــط جغرافیایــی اقلیــم کردســتان و موقعیــت 
جغرافیایــی کوهســتانی و ناهمــوار اقلیــم محاصــره و فروپاشــی ایــن حکومــت بــه محــض 
اعــالم تشــکیل کشــور مســتقل دشــوار نخواهــد بــود. تحــرکات هماهنــگ ایــران و ترکیــه 
منجــر بــه فروپاشــی اقتصــادی و سیاســی اقلیــم کردســتان شــده اســت. ضمنــا نیروهــای 
ــراق و  ــدرال ع ــت ف ــای حکوم ــان نیروه ــی می ــری نظام ــن درگی ــم در اولی ــرد ه ــی ک نظام

نیروهــای پیشــمرگه کردســتان عــراق شکســت خوردنــد.
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البتــه احتمــال تشــکیل کشــور کردســتان بــه چنــد شــرط وجــود دارد. کردهــا بایــد بــا 
ــه بــاور  ــا بــر موقعیــت جغرافیایــی خشــن و محاصــره خــود غلبــه کننــد. ب ارتبــاط بــا دنی
نویســنده، اقلیــم کردســتان حتــی در صــورت برخــورداری از ایــن شــروط و تشــکیل بنیــان 
هــای ســازمانی و سیاســی و نظامــی نمــی توانــد در عــرض ۵ تــا ۱۵ ســال آینــده کشــور 
ــه ای  ــط منطق ــا محی ــگ ب ــاط تنگاتن ــی کشــور کردســتان ارتب مســتقل تشــکیل دهــد. برپای
ــران) واقــع شــده  ــه و ای ــه ای (ترکی دشــوار و متناقضــی دارد کــه در آن دو قــدرت منطق

اســت.
شــرط دوم همــان تضعیــف و نــرم شــدن موضــع ایــران و ترکیــه اســت. اقلیــم کردســتان 
در چنیــن شــرایطی مــی توانــد از فضــای حیاتــی و اطــراف خــود یعنــی ترکیــه و ایــران و 

ســوریه پــا گرفتــه و ابــراز وجــود کنــد. [24]
ــه  ــن اســت ک ــی از ای ــه شــواهد حاک ــای تشــکیل کشــور: هم ــردن از روی ب- صــرف نظــر ک
ــرو  ــایه روب ــت کشــورهای همس ــا اســتقبال و حمای تشــکیل کشــور مســتقل کردســتان ب
نمــی شــود. مــردم اقلیــم کردســتان از ســال ۲۰۰۶ تــا ۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۸۵ تــا ۱۳۹۲ 
خورشــیدی) از رفــاه نســبی برخــوردار بودنــد. درآمــد شــهروند کــرد ۶ برابــر شــد. 
حــاال مــردم کردســتان مــی داننــد کــه تــوان تحمــل محاصــره و انــزوای احتمالــی توســط 
ــم کردســتان بعــد  ــا بررســی اظهــارات مقــام هــای اقلی ــد. ب کشــورهای همســایه را ندارن
از همــه پرســی مــی تــوان بــه وضــوح دریافــت کــه احتمــال کنــار گذاشــ� گزینــه اســتقالل 
ــه مجــازات  ــه هــر گون ــرد ک ــم اعــالم ک ــس ســابق اقلی ــی رئی وجــود دارد. مســعود بارزان
احتمالــی بایــد تنهــا شــامل حــال بارزانــی شــود و نــه مــردم کردســتان. مقــام هــای اقلیــم 
کردســتان بارهــا و بارهــا دربــاره لــزوم مذاکــره و گفــت و گــو بــرای حــل ایــن مســاله ســخن 
گفتنــد. کار بــه جایــی کشــید کــه مســعود بارزانــی رئیــس ســابق اقلیــم کردســتان آمادگــی 
ــری از  ــه پرســی در راســتای جلوگی ــق هم ــرای تعلی ــر مســتقیم» ب ــه طــور غی خــود را  «ب

ــراز کــرد. [25] محاصــره و بحــران اقتصــادی در اقلیــم کردســتان عــراق اب

پایان
آنچــه پیداســت رویــای تشــکیل کشــور مســتقل کردســتان در کوتــاه مــدت رو بــه زوال و 
نابــودی اســت. ایــن رویــا بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی و بــه دنبــال عملیــات نظامــی ارتــش 
عــراق و تســلط بــر بخــش هــای گســترده ای از «مناطــق مــورد اختــالف» دســت نیافتنــی 
اســت. مناطــق مــورد اختــالف بعــد از ۲۰۰۴ میــالدی (۱۳۸۳ خورشــیدی) تــا چنــد مــاه 

قبــل از برگــزاری همــه پرســی در کنتــرل اقلیــم کردســتان قــرار داشــتند.
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ــال ایــن تحــول  ــه دنب ــم کردســتان مناطــق اســتراتژیک مهمــی را از دســت داد. ب  اقلی
و پیامدهــای سیاســی و نظامــی و اســتراتژیک آن مســعود بارزانــی رئیــس پیشــین اقلیــم 
کردســتان بــا کنــاره گیــری از مقــام خــود اختیــارات خــود را بــه رئیــس مجلــس و نخســت 
وزیــر واگــذار کــرد. نقــش ایــران و ترکیــه چــه در عملیــات نظامــی مــورد حمایــت کشــورهای 
ــی در راســتای خــروج  ــق و معامالت ــرای تواف ــه ســازی ب ــان و چــه در زمین ــه و جه منطق

حــزب اتحادیــه میهنــی از کرکــوک کامــال آشــکار اســت.
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