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چکیده

امنیت ملی هر کشوری تابعی از مجموعه تحوالت داخلی و تحرکات حادث در محیط امنیتی آن است .بعد
از تشــکیل حکومت فدرالی در اقلیم کردستان ،قدرت و نفوذ کردها در داخل عراق افزایش یافت .از سوی
دیگر برخی کشورهای فرامنطقهای ازجمله رژیم صهیونیستی بانگاه راهبردی به موقعیت اقلیم کردستان،
حضور بیســابقهای در اقلیم پیدا کردند و از اســتقالل آن حمایت میکنند .با این توضیح امکانســنجی
استقالل اقلیم کردستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان هدف اصلی این پژوهش
در نظر گرفتهشــده و برای رســیدن به این موضوع موانع و منابع حرکت اقلیم بهسوی استقالل بررسی و
تأثیر اســتقالل احتمالی اقلیم بر امنیت ملی ایران با اســتفاده از نظریة «لنور جی مارتین» مشخصشده
است .در این تحقیق از روش توصیفی -تحلیلی و گفتوگوی عمیق با صاحبنظران استفادهشده است؛ به
این صورت که ابتدا اطالعات موردنیاز از طریق منابع ،اســناد ،پرسشنامه و گفتوگوی عمیق جمعآوری
و سپس به شیوة تفســیری مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .در جمعبندی موارد صورت گرفته محرز
گردید که عالیق شدید ناسیونالیستی ،انگیزة نخبگان سیاسی حاکم بر اقلیم ،در کنار حمایت برخی رقبای
منطقهای ایران ،ســه منبع اصلی حرکت اقلیم کردستان به ســمت استقالل است؛ ولی حصر ژئوپلیتیک
و آســیبپذیری طبیعی اقلیم کردســتان به همــراه مخالفت قدرتهای نافذ منطقــهای (ایران و ترکیه)
اصلیترین موانع اســتقالل اقلیم کردستان هستند که از اســتقالل اقلیم در حال حاضر جلوگیری نموده
است.
کلیدواژهها :اقلیم کردستان عراق ،استقالل کامل ،امنیت ملی ،فدرالیسم.
 .1دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 .2کارشناس ارشد اطالعات دانشکده علوم و فنون فارابی (نویسنده مسئول)
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مقدمه

داشــتن کشور مســتقل برای هر اقلیت یا قومیت موضوع مهمی است که در طول تاریخ برای به
دست آوردن آن مبارزه نمودهاند .کردها نیز دارای جمعیتی در حدود  32/5میلیون نفر و مساحتی
در حدود  409.650کیلومترمربع در خاورمیانه و در کشورهای ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه ساکن
هســتند که تاکنون نتوانستهاند کشــور مســتقلی را ایجادکنند .از جمعیت  32/5میلیون نفری
کردها ،حدود  6میلیون نفر آن در مســاحتی در حدود  74.000کیلومترمربع در اقلیم کردستان
عراق واقعشــده اســت (حافظ نیا و قاســملو .)1385 :کردها در عراق نســبت به سایر کردها در
کشورهای همجوار خود دارای موقعیت بهتری هستند و با حمایت کشورهایی مانند آمریکا و رژیم
صهیونیســتی توانستهاند حکومت فدرالی را ایجادکرده و به موفقیتهای زیادی دست یابند .نفوذ
در ساختار سیاســی عراق ،ارتباط با کشورهای منطقهای و فرامنطقهای و استخراج نفت ،ازجمله
منابعی هســتند که در داخل و خارج اقلیم ،زمینه استقالل آنرا فراهم نموده است .در این میان
کشورهای دارای اقلیت کردنشــین نیز به دلیل تأثیرگذاری این موضوع بر کردهای خود در کنار
دولت مرکزی عراق با اســتقالل اقلیم مخالفت نمودهاند؛ اما مردم کردســتان عراق برای رسیدن
به آرزوی دیرینة خود تالش الزم را برای تحقق اســتقالل اقلیم انجام خواهند داد .در این تحقیق
هدف ،بررسی استقالل اقلیم کردستان بعد از تأسیس اقلیم کردستان در سال  1970است که به
آن پرداختهشده است.
بیان مسئله

بدون تردید برای هر کشــور و نظام سیاسی ،شــناخت دقیق و واقعبینانة عواملی که موجودیت و
امنیت آنرا تهدید میکند؛ از اولویت اساســی برخوردار اســت .بعد از همکاری کردها در جنگ
آمریکا با عراق ،منطقة فدرالی اقلیم کردســتان با حمایت آمریکا تشــکیل و این موضوع در قانون
اساســی عراق پذیرفته شــد .قانونی اعالم شــدن نیروی نظامی کردها ،رسمی شدن زبان کردی،
در کنار مشارکت گســتردة کردها در هرم قدرت حکومت مرکزی ازجمله انتخاب جالل طالبانی
بهعنوان رئیسجمهور عراق و کســب  24درصد کرســیهای مجلس عراق توسط کردها ازجمله
امتیازات آنها بعد از تشــکیل منطقة فدرالی محسوب میشود (حق پناه )167 :1387 ،که زمینة
اســتقالل اقلیم کردستان را فراهم نموده است .با توجه به رابطة نزدیک فرهنگی و قومی کردهای
ایران و عراق و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر و همچنین داشــتن مرز مشترک ،استقالل اقلیم تأثیر
زیادی بر امنیت مناطق کردنشــین ایران خواهد داشــت .این پژوهش درصدد مشخص کردن این
موضوع اســت که با توجه به توانمندیهای راهبردی ازجمله عمــق راهبردی ،منابع نفتی غنی،
پیشــینة مبارزات طوالنی اقلیم کردستان ،حمایتها و ســرمایهگذاریهای رژیم صهیونیستی و
آمریــکا در این منطقه و از طرف دیگر وجود برخی دشــواریها ازجملــه موقعیت ژئوپلیتیکی و
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مخالفت کشــورهای ایران ،ترکیه و سوریه ،امکان استقالل اقلیم وجود دارد و در صورت استقالل
چه تأثیری بر امنیت ملی ایران خواهد گذاشت.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کردســتان عراق در منطقهای واقعشــده که با سه کشور ایران ،ترکیه و سوریه هممرز است و این
کشــورها در مناطق مرزی خود با اقلیم کردستان دارای اقلیت کردنشین قابلتوجهی هستند که
به لحاظ قومی و نژادی ،تأثیرپذیری زیادی از یکدیگر دارند .با توجه به همســایگی کردهای ایران
و عراق و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر بیشــک اســتقالل احتمالی اقلیم کردســتان عراق ،تأثیر
زیادی بر امنیت مناطق کردنشــین ایران ،ترکیه و ســوریه خواهد گذاشت .کردستان عراق افزون
بر پیشــرفتهای زیاد در زمینههای اقتصادی ،سیاسی و علمی ،با حمایت از سیاستها و اقدامات
آمریــکا در عراق (ازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در ســال  )2003و همچنین ایجاد
رابطه با رژیم صهیونیســتی ،تأثیرگذاری بیشتری در کشــورهای دارای مردم کردنشین گذاشته
اســت .از طرف دیگر رژیم صهیونیستی با حضور در اقلیم کردستان ضمن استفاده از منابع نفت و
گاز ،از اســتقالل آن حمایت کرده تا ضمن ایجاد کشوری زیر سلطة خود ،پایگاهی در کنار ایران
داشــته باشــد که این موضوع میتواند در تحوالت منطقه و امنیت ملی ایران تأثیر زیادی داشته
باشــد .با توجه به این موضوع پیشبینی وضعیت آیندة اقلیم کردســتان عراق و چارهاندیشی در
رابطه با جلوگیری از تأثیرات منفی آن بر امنیت ملی ایران ،یکی از دغدغههای اصلی محقق است
و ضرورت انجام پژوهش را اهمیت میبخشد.
اهداف تحقیق

هدف اصلی :هدف اصلی پژوهش حاضر بررســی امکان اســتقالل اقلیم کردستان عراق با توجه به
توانمندیها و دشواریهای راهبردی موجود در اقلیم کردستان و تأثیر آن بر امینت ملی جمهوری
اسالمی ایران است.
اهداف فرعی:

 .1بررسی نقش اقلیم کردستان در ساختار سیاسی کشور عراق
 .2شناخت منابع و موانع اقلیم کردستان عراق برای تشکیل کشور مستقل
 .3شناخت تأثیر استقالل اقلیم کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
 .4ارائه راهکارهای الزم برای کاهش پیامدهای منفی خودمختاری و نیز اســتقالل احتمالی اقلیم
کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
سؤالهای تحقیق

ســؤال اصلی :منابع و موانع اساســی حرکت اقلیم کردســتان عراق بهسوی اســتقالل کدامند و
خودمختاری و نیز استقالل احتمالی چه اثراتی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دارد؟
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سؤالهای فرعی

 .1نقش اقلیم کردستان در ساختار سیاسی عراق چیست؟
 .2منابع و موانع اقلیم کردستان عراق برای تشکیل یک کشور مستقل کدامند؟
 .3استقالل اقلیم کردستان عراق چه اثراتی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دارد؟
 .4راهکارهای الزم برای کاهش اثرات منفی خودمختاری و نیز اســتقالل احتمالی دولت مستقل
کردی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران کدامند؟
فرضیههای تحقیق

فرضیه اصلی :عالیق شــدید ناسیونالیستی و انگیزة نخبگان سیاسی حاکم بر اقلیم ،در کنار عالیق
راهبردی برخی رقبای منطقهای ایران ،ســه منبع اصلی حرکت اقلیم کردستان به سمت استقالل
هســتند و تحقق این سناریو ،ارزشهای حیاتی جمهوری اسالمی ایران را در معرض مخاطره قرار
میدهد .همچنین حصر ژئوپلیتیک و آســیبپذیری طبیعی اقلیم کردســتان به همراه مخالفت
قدرتهای نافذ منطقهای (ایران و ترکیه) اصلیترین موانع استقالل اقلیم کردستان هستند و این
سناریو با امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران همسویی دارد.
فرضیههای فرعی

 .1اقلیم کردســتان با توجه به جمعیت آن و نفوذ در ســاختار سیاسی داخلی عراق ،نقش مؤثری
در تصمیمگیریها دارد.
 .2اقلیم کردستان امکانات و توانمندیهای زیادی ازنظر جمعیت ،مساحت ،منابع اقتصادی ،ذخایر
نفتی ،قدرت نظامی ،نخبگان سیاســی و همچنین حمایت کشــورهای تأثیرگذار ازجمله آمریکا و
رژیم صهیونیستی برای تشکیل یک کشور مستقل دارد.
 .3با توجه به مرز مشــترک اقلیم کردســتان با شــهرهای کردنشــین ایران و اشتراکات قومی و
فرهنگی ،استقالل آن میتواند بر مناطق کردنشین ایران تأثیرگذار باشد.
 .4توسعة اقتصادی مناطق کردنشین ،کاهش بیکاری ،ایجاد نقش بیشتر در نظام حکومتی میتواند
میزان تأثیر استقالل اقلیم کردستان بر مناطق کردنشین ایران را کاهش دهد.
تعریف کلمات کاربردی تحقیق

امکانســنجی :به معنای بررســی و تجزیهوتحلیل امکان موفقیت یک طرح قبل از اجرای آن است؛
بهعبارتدیگر هدف از مطالعات امکانسنجی تعیین میزان امکانپذیری و اجرایی بودن یک طرح
است (حامد شجاعی(http:/pengan12. blogfa.com ،
امنیت ملی :در حال حاضــر امنیت ملی صرفاً قلمرو نظامی را دربرنمیگیرد؛ بلکه تمام قلمروهای
سیاسی ،اقتصادی ،تجاری ،فرهنگی ،اجتماعی و  ...را نیز شامل میشود .داریوش آشوری در کتاب
فرهنگ سیاســی در تعریف امنیت ملی مینویســد :حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست

 امکانسنجی استقالل اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران



33

دادن تمام یا بخشی از جمعیت ،دارایی ،یا خاک خود بسر میبرد (آشوری.)54:1387 ،

پیشینة تحقیق

 .1کتــب :در رابطه با امکانســنجی اســتقالل اقلیم کردستان کتابی منتشرنشــده؛ اما مهمترین
کتابهایی که محقق از آنها استفاده نموده به شرح زیر است.
 -ادگارد اباالس ،کتابی را تحت عنوان «جنبش کردها» نوشــته و اســماعیل فتاح آنرا ترجمه
کرده اســت .در این کتاب مبارزات کردها در عراق تشریح شده و به چهار دوره مبارزه کردها
در عراق اشارهشده که در هیچیک از این مبارزات به دلیل موقعیت کوهستانی اقلیم کردستان
و حس ناسیونالیســتی مردم کرد ،دولتهای وقت عراق نتوانســتاند بر کردها پیروز شــوند
(اباالس.)1377 :

 -محمدحســن نامی و علیمحمد پور ،کتابی را تحت عنوان «جغرافیای کشور عراق با تأکید بر
مســائل ژئوپلیتیک» تألیفکرده و در آن به تاریخچه کردها ،تعداد نیروهای نظامی ،تعامالت
کردها با ســایر گروهها و نقش آنها در ســاختار سیاســی عراق پرداخته است .کردها دارای
نیروی نظامی مســتقل و قابلتوجهی هســتند .همچنین برخی از جایگاههای مهم در کشور
عــراق ،ازجمله رئیسجمهــوری و وزارت امور خارجه عراق در اختیار کردها اســت که این
موضوع نقش کردها را در ساختار سیاسی عراق افزایش داده است (نامی و محمد پور.)1387 :
 -لــی نورجی مارتین ،کتابی را تحت عنوان «چهرة جدید امنیت در خاورمیانه» تألیفکرده که
توسط قدیر نصری ترجمهشده است .در این کتاب مؤلفههای امنیت ملی در خاورمیانه توضیح
داده شده و به مؤلفههایی مانند مشروعیت سیاسی ،اقلیتها ،نیروی نظامی ،وضعیت اقتصادی
بهعنوان مهمترین مؤلفههای امنیت ملی در خاورمیانه اشارهشده است (مارتین.)1389 :
 -خالد صالح و برندالیری ،کتاب آیندة کردستان عراق را تدوین نمودند که در آن به سناریوهای
پیش روی اقلیم کردســتان و پیامدهای منطقهای آن پرداختهشــده است .در این کتاب سه
سناریوی استقالل کامل ،تثبیت فدرالیسم و ادغام در کشور عراق بهصورت مجزا تشریح شده
و موانع و منابع هر یک از این سه سناریو بیان گردیده است (صالح و الیری.)1383 ،
 .2مقاالت :مهمترین مقاالتی که محقق از آنها استفاده نموده ،به شرح زیر است.
 -مقاله راهبرد سیاســت خارجی آمریکا در کردستان عراق ،توسط اکرم قربانی و مهدی قدیمی
در ســال  1390تألیف شده اســت .در این مقاله به راهبرد سیاست خارجی آمریکا در عراق
اشــاره و عنوانشــده که آمریکا منافع خود در عراق را با منافع خود در اقلیم تعویض نخواهد
کرد و نمیخواهد سبب تجزیه عراق شود.
 -مقاله روابط جمهوری اســامی ایران و حکومت اقلیم کردستان ،توسط بهاره سازمند و نوری
در ســال  1390نوشتهشده که در این مقاله روابط جمهوری اسالمی ایران و کردستان عراق
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قبل و بخصوص بعد از پیروزی انقالب اســامی تشریح و حمایتهای جمهوری اسالمی ایران
از دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات تشریح شده است.
 -مقاله تعارض ژئوپلیتیک کردستان عراق با میدانهای منطقهای ،جذب رژیم صهیونیستی در
میدان مغناطیستی کردستان عراق توسط محمد عبداهلل پور در سال  1390نوشتهشده و در
آن به منافع رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان و روابط آنها در قبل و بعداز تشکیل اقلیم
اشارهشده است.
نوع و روش تحقیق
 .1روش تحقیق

ازآنجاییکه در این مقاله ،پژوهشگر درصدد مطالعة منظم و واقعی وضع موجود در اقلیم و امکانات و
تواناییها ،مشکالت و موانع راهبردی آن است ،روش تحقیق ،توصیفی مورداستفاده قرارگرفته است.
با توجه به اینکه فرضیههای مطرح شده با توجه به اصول و نظریههای موجود در زمینههای امنیتی،
سیاسی و نظامی و مصاحبه با صاحبنظران این موضوع ،موردبررسی قرار میگیرد و محقق با استفاده
از این بررســی ،به تحلیل اقدام مینماید؛ ازاینرو تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی اســت که در آن
اطالعات موردنیاز از طریق منابع ،اسناد ،پرسشنامه و گفتوگوی عمیق جمعآوری و سپس به شیوه
تفسیری موردتحلیل قرار میگیرند تا روایی فرضیه آشکار شود .همچنین در این تحقیق به بررسی
تأثیری که جهتگیری اقلیم کردســتان به سمت استقالل ،در امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
میتواند داشته باشد ،پرداختهشده و راهکارهای الزم برای کاهش اثرات منفی آن ارائهشده است.
 .2نوع تحقیق

تحقیــق موردنظر از نــوع نظری و کاربردی (تصمیمگرا) اســت؛ زیرا محقق در پی آن اســت تا
مسئلهای بررسی و نتایج تحقیق بهکار گرفته شود.
 .3جامعة آماری ،روش نمونهگیری و جامعة نمونه

موضوع این تحقیق تناسب چندانی با رویههای متداول در علوم اجتماعی ندارد؛ اما برای آزمون فرضیه
تحقیق ،با استادان و مطلعین متناسب با موضوع ،گفتوگوی عمیق شده است .جامعة آماری متشکل از
ده نفر است که سه نفر از وابستگان نظامی ایران در کشورهای عراق ،ترکیه و سوریه ،دو نفر از فرماندهان
حفاظتاطالعات یگانهای نظامی مســتقر در مناطق کردنشین کشــور و پنج نفر از صاحبنظران و
نویســندگان مسائل کردی هستند .با توجه به جامعة آماری اشارهشــده ،برای اثبات فرضیههای این
تحقیق از مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران یادشده و ارائه پرسشنامه به آنها استفادهشده است.
به دلیل محدود بودن اعضای جامعه آماری ،جامعة نمونه با جامعه آماری منطبق است.
 .4روش جمعآوری و تحلیل اطالعات

جمعآوری اطالعات در زمینة پژوهش حاضر از طریق مراجعه به کتابخانههای تخصصی و بررسی
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مقاالت و کتب موجود و اســتفاده از مطالب روزنامهها و مجالت مربوط به اقلیم کردستان صورت
گرفته است .همچنین با گفتوگوی عمیق و ارائه پرسشنامه از صاحبنظران و متخصصان مباحث
کردی در کشور استفادهشده است .درروش تحلیل اطالعات ،ابتدا اطالعات موردنیاز از طریق منابع
مختلف جمعآوری و ارزیابیشــده و ســپس کار تجزیهوتحلیل آنها با استفاده از مصاحبة عمیق
با صاحبنظران و ارائة پرســشنامه انجامشده است (این کار بهگونهای صورت گرفته که اطالعات
در کنــار هم و بعد از مصاحبه با صاحبنظران و اعمال نظریات کارشناســی معنی و مفهوم پیدا
میکند) .درنهایت نیز کار تفسیر و تلفیق اطالعات انجامشده است.
مبانی نظری (ادبیات مرتبط با موضوع)
برآورد راهبردی اقلیم کردستان عراق

اقلیم کردســتان منطقهای کوهستانی در شمال و شــمال شرقی عراق است که شامل استانهای
دهوک ،اربیل ،س��لیمانیه ،کرکوک ،نینوا و دیاله میشود .این اقلیم در سال  1970در پی توافقی
میان دولت وقت عراق و مسئوالن کردستان عراق تشکیلشده و بنابر قانون اساسی عراق ،نام این
منطقه به زبان عربی اقلیم کردستان است( .محمدی.)112 :1389 ،
 .1تاریخچه :همة منطقة امروزی کردنشین تا سال  ۱۵۱۴میالدی یکی از ایاالت ایران بود .در جنگ
چالدران که بین نیروهای شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی در سال  ۱۵۱۴میالدی انجام
گرفت براثر شکست ایران ،بخشی از این مناطق از ایران جدا و نصیب عثمانی گردید (حافظ نیا:1389 ،
 .)2با پایان جنگ جهانی اول و نابودی امپراتوری عثمانی متصرفات آن ازجمله کردســتان عثمانی
مســتقل گردیدند .بعد از فروپاشــی امپراتوری عثمانی و تا قبل از برگزاری اجالس قاهره 3کردها و
عربها از یکدیگر جدا بودند تا اینکه در  12مارس  1921انگلیسیها در اجالس قاهره ملک فیصل
را به پادشــاهی عراق انتخاب کردند و وی نیز کردســتان را به عراق ملحق نمود (سازمند و کریمی،
 .)35 :1390جنگهای زیادی توســط کردها با دولت مرکزی انجام شــد؛ اما هیچکدام به استقالل
کردســتان نینجامید تا اینکه اقلیم کردستان کنونی در سال  ۱۹۷۰و در پی پیمانی میان حکومت
وقت عراق و رهبران کرد عراق تشکیل شد .بعد از حملة رژیم بعث عراق به کویت و شکست از آمریکا
و نیروهای ائتالف ،مسئوالن اقلیم کردستان برای دستیابی به مناطق نفتخیز کرکوک به این شهر
حملهکرده که توســط نیروهای ارتش عراق سرکوب و در حمالت زیادی ،تعداد بیشماری از مردم
کرد توســط ارتش رژیم بعث کشته شدند .در پی این موضوع در تاریخ  1371/1/29مدار  36درجه
از طرف سازمان ملل منطقه پروازممنوع اعالمشد و هرگونه تعرض به کردها ممنوع و کردها کمکم
به بازســازی خود پرداختند .نیروهای اقلیم کردستان در حملة آمریکا به عراق در سال  2003نقش
عمدهای داشــته و در تصرف شهرهای موصل و کرکوک به آمریکاییها کمک نمودند .بعد از اشغال
 .3از  12تا  14مارس  1921در قاهره اجالسی تشکیل و در آن تصمیماتی برای خاورمیانه در نظر گرفته شد که از آن جمله ایجاد کشور عراق بود.
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عراق توسط آمریکاییها و تشکیل دولت موقت ،در قانون اساسی عراق اقلیم کردستان بهعنوان یک
حکومت فدرالی تصویب شد (نامی و محمد پور.)508 :1387 ،
 .2موقعیت و اهمیت راهبردی اقلیم کردستان

اقلیم کردستان عراق منطقهای کوهستانی در شمال و شمال شرقی عراق در عرض جغرافیای 34
درجة شمالی و طول جغرافیایی  41-46درجة شرقی قرار دارد و شامل استانهای دهوک ،اربیل،
سلیمانیه ،کرکوک ،نینوا و دیاله است که حدود  45میلیارد بشکه نفت در این مناطق وجود دارد
(زیباکالم و عبداهلل پور .)61 :1390 ،همچنین به لحاظ سیاسی با قرار گرفتن بین چهار کشور جمهوری
اســامی ایران ،ترکیه ،ســوریه و عراق و تأثیرگذاری متقابل این منطقه بر سیاستهای داخلی و
منطقهای این کشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است .ازنظر اقتصادی ،شمال عراق به لحاظ قرار
گرفتن بر راه خطوط لوله نفت صادراتی عراق به ترکیه و اروپا ،شاهرگهای اقتصادی عراق را تحت
تأثیر قرار داده و موقعیت راهبردی خود را افزایش داده است.
 1-2مساحت و جمعیت اقلیم کردستان و شهرهای مهم آن

اقلیم کردســتان عراق  74.000کیلومترمربع وسعت و حدود  6میلیون نفر جمعیت دارد که شامل
استانهای اربیل ،سلیمانیه ،دهوک و برخی از قسمتهای استانهای نینوا ،تمیم و دیاله است (حافظ
نیا و قاســملو .)38:1385 ،وسعت اســتان اربیل  14.471کیلومترمربع و جمعیت آن  1.345.166نفر،
وسعت اســتان دهوک  6.553کیلومترمربع و جمعیت آن  411.609نفر و وسعت استان سلیمانیه
 17.023کیلومترمربع و جمعیت آن  1.659.863نفر است (زیباکالم و عبداهلل پور.)61 :1390 ،
 .3وضعیت فرهنگی و اجتماعی
 1-3خصوصیات فرهنگی

بها متفاوت هستند .کردها ستبر قامت ،خوشبنیه
کردها ازلحاظ فرهنگی و زبانی و طرز پوشش با عر 
و جنگجو و دارای شخصیت متکیبهخود هستند .اجزای فرهنگ کردستان عراق بیشتر سرشت ایرانی
دارند و فرهنگ کردســتان عراق بیشترین نزدیکی را بافرهنگ ایرانیان دارد (اباالس .)7 :1377 ،کردها
زبان مخصوص به خود رادارند .کرمانجی مهمترین لهجه کردها است که بیش از پنجاهدرصد کردها
به این لهجه صحبت میکنند و زبان نیمهرسمی آنها بهشمارمیرود (اباالس.)33 :1377 ،
 2-3ادیان و مذاهب موجود در اقلیم کردستان

کردها در اقلیم کردســتان دارای دین اســام و اغلب آنها ســنی مذهب هستند .درمجموع 75
درصد کردها ســنی و  15درصد نیز شیعه و مابقی از ســایر اقلیتها هستند (مک داول .)1380
در اقلیم کردســتان ادیــان و مذاهب مختلفی وجــود دارد که در جدول به تفکیک هر اســتان
مشخصشده است.
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استان یا
شهر

عرب
شیعه

عرب
سنی

کرد
شیعه کرد سنی

ترکمن
شیعه

اربیل

----

5525

1090518 1566

1345166 55668 175565 1155

سلیمانیه

----

----

1611933 28819

-----

1659863 16561 3551

دهوک

----

----

461609

-----

-----

461609

63521

----- 104751 80912

1323863

10490 136492 1370507 203250

839121

دیاله

----

65258 632816 432288

کرکوک ----- 262145 84692

ترکمن مسیحی
سنی

-----

مجموع

(نامی و محمد پور)1387:59 ،
 .4وضعیت اقتصادی

منابع اقتصادی اقلیم کردســتان اغلب از طریق درآمدهای نفتی و ســپس کشاورزی ،دامداری و
گردشــگری اســت .برابر اعالم اوپک در ژانویه ســال  ،2003در عراق  115میلیارد بشکه ذخایر
اثباتشــده نفت وجود دارد ( 10/4درصد از کل ذخایر جهان و  13درصد از ذخایر اوپک) که 45
میلیارد بشکة آن در کردســتان عراق است .در اقلیم کردستان روزانه بین  100هزارتا  400هزار
بشــکه نفت تولید میشود( .یوسفی .)103-106 ،1384 :همچنین کوهستانهای بلند و جلگههای پر
آب و ســرزمینهای حاصلخیز این مناطق ،آنها را بهصورت یکی از غنیترین مناطق کشــاورزی
درآورده اس��ت .این منطقه به دلیل داش��تن جاذبههای گردشگری پذیرای افراد زیادی (بهویژه
در ایام نوروز از مناطق کردنش��ین ایران) اس��ت .مقامات حکومت اقلیم کردســتان میهمانان و
گردش��گران نوروزی ســال  1387را حدود  280هزار نفر و در ســال  1391حدود  2میلیون نفر
عنوان نموده و  650میلیون دالر درآمد از این طریق بهدستآمده است.4
 .5وضعیت سیاسی
 1-5ساختار سیاسی اقلیم کردستان

این ساختار متشــکل از دولت ،مجلس و دادگاههای محلی است .دولت محلی کردستان عراق در
ســال  1991و پس از شکســت عراق در جنگ نفت تأســیس و در اربیل (هولیر) مستقر گردید.
(نامی و محمد پور .)372 :1387 ،طبق پیشنویس قانون اساسی کردستان عراق نظام حکومتی دولت
منطقهای کردستان ،مجلسمحور دموکراتیک و جمهوری است (ماده  )1و ملت سرچشمه قدرت
و مشروعیت تعیینشده است (ماده .)3
 2-5انتخابات در اقلیم کردستان

انتخابات در کردســتان عراق تاریخچــهای طوالنی ندارد و تاکنون در اقلیم کردســتان چهار بار
 .4کلیة آمارهای مربوط به قسمت گردشگری به نقل از فرماندار قصرشیرین و معاون گردشگری اقلیم کردستان در وبگاه کردپرس است.
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انتخابات انجامشــده اســت .در ســالهای  2009 ،2005 ،1992و آخرین دورة آن  ۲۱سپتامبر
 2013برگزار شــد که از مجموع  111کرســی ،حزب دموکرات  ،38حزب گوران (جنبش تغییر)
 ،24اتحادیة میهنی  ،17اقلیتهای مذهبی  11و بقیة کرســیها نیز به سایر احزاب تعلق گرفت.
(کردپرس .)92/7/20 :آنچه در انتخابات دورة چهارم موردتوجه قرار گرفت ،پیشی گرفتن حزب گوران
تحت رهبری نوشــیروان مصطفی اســت .غیبت جالل طالبانی و همچنین اختالفات درونحزبی
باعث شد تا در این دوره اتحادیة میهنی نتواند آرای خوبی در مقایسه با دورههای قبل کسب کند.
 3-5قوة مجریه ،مقننه و قضائیه

حکومت منطقهای کردســتان عراق دارای ســه قوة مقننه ،مجریه و قضائیه است (ماده  .)39قوة
مجریه کردســتان عراق از رهبر اقلیم و انجمن وزیران تشکیلشده است .رهبر اقلیم که از طریق
همهپرسی مردم انتخاب میشود ،از اختیارات باالیی برخوردار است و افزون بر ریاست قوة مجریه،
فرماندة کل قوا و هماهنگکنندة اختیارات اقلیم و دولت مرکزی اســت .انجمن وزیران ازنخست
وزیر ،جانشــین او و وزیران تشکیلشــده اســت (حافظ نیا و قربانی نژاد .)207:1389 ،رئیس اقلیم در
حال حاضر مسعود بارزانی ،نخســتوزیر نیچروان بارزانی و پایتخت اقلیم در اربیل است .مجلس
کردســتان  111نفر است که بارأی مســتقیم مردم برای چهار ســال انتخاب میشوند و میزان
 30درصد اعضای مجلس برای زنان تعیینشــده اســت (محمدی و خالدی .)128 :1389 ،قوة قضائیة
کردستان عراق متشکل از شورای قضایی ،دادگاه تجدیدنظر ،شورای قضایی نظارت و دادگاههاست
که بهطور مستقل از سایر قوا عملکرده و رئیس آن بهطور مستقیم از طرف رهبر اقلیم کردستان
انتخاب میشود (عونی.)24 :2007 ،
 4-5احزاب و گروههای فعال سیاسی

احزاب و گروهها در ســاختار سیاســی اقلیم نقش عمدهای دارند .در اقلیم کردســتان احزاب و
گروههای سیاسی متعددی وجود دارد که شاخصترین آنها سه حزب دموکرات به رهبری مسعود
بارزانــی ،اتحادیة میهنی به رهبری جالل طالبانی و حزب گوران به رهبری نوشــیروان مصطفی
است .همچنین احزاب کمونیستی ،احزاب و گروههای سیاسی وابسته به اقلیت ترکمن و احزاب و
گروههای سیاسی اسالمی نیز در اقلیم کردستان فعالیت دارند.
 .6وضعیت نظامی

نیروهای مســلح حکومت اقلیم کردستان را پیشمر گها تشکیل میدهند که بهصورت سنتی
به این نام شــهرت دارند .ســاختار نیروهای مســلح و اطالعاتی – امنیتی در کردستان عراق
شــامل نیروهای حزب اتحادیة میهنی به رهبری جالل طالبانی و حزب دموکرات به رهبری
مســعود بارزانی است .نیروهای نـــظامی حزب اتحادیه میهنی ،شامل نیروهای پیشمر گها
(نظامی) و امنیتی-انتظامی (آســایش) و اطالعات (زانیاری) اســت .استعداد نیروهای مسلح
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حزب یادشــده  60.000نفر شــامل  40.000نفر نیروی پیشمر گها و  20.000نفر نیروی
احتیاط اعالمشــده اســت .همچنین نیروهای مســلح حزب دموکرات شــامل پیشمر گها
(نظامی) امنیتی– انتظامی (آســایش) و اطالعات (پاراســتن) است .اســتعداد کل نیروهای
مســلح حزب دموکرات کردستان (پارتی)  90.000نفر شامل  70.000نیرو با لباس نظامی
و  20.000هزار نیروی احتیاط اس��ت .ســاح و تجهیزات هر دو حزب عمدتاً ســاح سبک
و نیمه ســنگین نظیر دوشکا ،توپ ضد هوایی ،خمپاره و تعدادی ســاح نیمه سنگین نظیر
تانک ،نفربر زرهی و انواع توپهاســت که ازجمله مهمترین آنها میتوان به انواع نفربرزرهی
( 100دســتگاه) ،تو پهای  120 ،106 ،175میلیمتــری ( 210عراده) ،انواع تانک ازجمله
تانک تی  54روســی ( 100دستگاه) و خودروهای زرهی و نفربرشنی ( 50دستگاه) را اشاره
کرد (نامی و محمد پور.)1387:510،
ازجمله نقاط ضعف نیروهای نظامی اقلیم میتوان به نبود همبستگی و اتحاد بین نیروهای اتحادیة
میهنی و دموکرات ،مجهز نبودن به ســاحهای سنگین و دوربرد ،نداشتن پدافند هوایی و کمبود
ســاح و مهمات اشــاره کرد و ازجمله مهمترین نقاط قوت آنها نیز میتوان به حس جنگجویی
و رشــادت در پیشمرگها ،دشواررو بودن منطقة اقلیم ،آشــنایی به جنگهای چریکی ،پیشینة
طوالنی در مبارزه با دولتهای قبل و تعداد نفرات قابلتوجه اشاره نمود.
منابع و موانع حرکت اقلیم کردستان به سمت استقالل

اقلیم کردستان در حال حاضر دارای منابع و موانع زیادی برای حرکت به سمت استقالل است که
در دو بخش جداگانه منابع و موانع استقالل اقلیم موردبررسی قرار میگیرد.
منابع حرکت اقلیم به سمت استقالل

اقلیم کردستان برای حرکت به سمت استقالل دارای منابع و امکاناتی است که آنها را به دودسته
منابع داخلی خارجی تقسیمکرده و به تشریح آنها پرداخته میشود.
 .1منابع داخلی حرکت اقلیم به سمت استقالل
 1-1قدرت نظامی و امنیتی

وجود نیروی مســلح برای تشــکیل و ایجاد امنیت یک کشور یا منطقة خودمختار الزم و ضروری
اســت .نیروهای نظامی احزاب اتحادیة میهنی و دموکرات ،نیروی نظامی اقلیم کردستان را تحت
عنوان پیشمرگها تشکیل میدهند .همانطور که در تشریح وضعیت نظامی اقلیم کردستان بیان
شــد ،این اقلیم دارای نیروی نظامی ،نیــروی امنیتی و اطالعاتی قابلتوجهی در حدود  110هزار
نفر است .گرچه این نیروها از تجهیزات سنگین و پیشرفته برخوردار نیستند؛ اما دارای سالحهای
نیمه سنگین (مانند نفربر ،تانک و سالحهای دوشپرتاب) هستند که با توجه به روحیة جنگجویی
آنها ،تاکنــون در برابر دفع تهدیدات نظامی موفق بودهاند (نامی و محمد پور)510 :1387 ،؛ بنابراین
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نیروهای نظامی اقلیم یکی از منابع حرکت به ســمت اســتقالل و مؤلفههای قدرت در کردستان
عراق هستند.
 2-1جمعیت باانگیزه

وجود جمعیت کافی متناســب با مساحت ،برای تشکیل یک کشــور ضروری است .در کردستان
عــراق نیز به دلیل وجود زمینهای مناســب و حاصلخیز زمینة مهاجــرت کردهای عراق به این
منطقه فراهم بوده است .در حال حاضر جمعیت کردستان عراق حدود  6میلیون نفر برآورد شده
(زیباکالم عبداهلل پور )61 :1390 ،که برای ایجاد یک کشور مستقل جمعیت مناسبی است .مردم اقلیم
کردستان دارای هویت مشــترک ،انگیزة ملیگرایی و ناسیونالیستی بسیار قوی هستند که زمینة
مناسبی برای ایجاد یک منطقه مستقل خواهد بود.
 3-1قدرت اقتصادی

منطقة کردستان عراق دارای منابع نفت ،گاز ،آهن ،مس و طالی غنی است .همانگونه که قب ً
ال اشاره
شد ،در عراق  115میلیارد بشکه نفت وجود داد که  45میلیارد بشکه آن در اقلیم کردستان واقعشده
و روزانه حدود  100تا  400هزار بشکه نفت خام از این منطقه از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه
صادر میشــود (یوسفی .)106 :1384 ،همچنین بیشترین محصول گاز طبیعی عراق در حوزة االنفال در
منطقه اقلیم کردستان قرار دارد که این ذخایر ،قدرت اقتصادی خوبی را برای اقلیم بهوجود آورده است.
 4-1قدرت رسانهای

یکی از دالیل کمتوجهی به مســئلة کردها درگذشــته را میتوان نداشتن رســانههای داخلی و
بینالمللی دانســت .در ســالهای اخیر این موضوع برطرف و در سطح اقلیم کردستان روزنامهها
و مجالت زیادی وجود دارد که اخبار مربوط به کردســتان عراق را اطالعرســانی میکنند .با در
نظر گرفتن مجموع رســانهها از قبیل رادیو ،تلویزیون و مطبوعات ،هماکنون در اقلیم کردســتان
حدود  900رســانه تبلیغاتی و اطالعرسانی وجود دارد که از این تعداد  638مورد آن را روزنامهها
و مجالت 199 ،مورد آن را رادیو و تلویزیونهای محلی و ماهوارهای تشــکیل میدهند( .خبرگزاری
کردپرس )2013/6/29
 5-1جایگاه کردها در ساختار سیاسی عراق

کردها در حال حاضر نسبت به سالهای قبل تأثیرگذاری بیشتری در ساختار داخلی عراق دارند.
رهبران کرد ضمن حفظ قلمرو خود در کردستان ،عهدهدار پستهای مهمی مانند رئیسجمهوری،
معاون نخســتوزیر ،وزیر امور خارجه و  ...شــدهاند .درمجموع شش وزیر از  29وزارتخانه عراق از
کردها و برابر قانون ،یکی از پســتهای نخستوزیری ،رئیس مجلس و ریاست جمهوری و یکی از
سه وزارتخانة مهم امور خارجه ،کشور و نفت باید از کردها انتخاب شود که در مقایسه با گذشته،
نقش بیشتری در ساختار داخلی عراق دارند (نامی و محمد پور.)302 :1387 ،
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 .2منابع خارجی حرکت اقلیم به سمت استقالل
رژیم صهیونیستی بهعنوان اصلیترین حامی خارجی

اقلیم کردستان عراق برای استقالل نیاز به حمایتهای خارجی دارد تا بتواند توجه سازمانها
و قدرتهای بینالمللی را به دســت آورده و به ســمت اســتقالل پیــش رود .در حال حاضر
مؤثرترین واصلیترین حامی خارجی اســتقالل اقلیم را میتوان رژیم صهیونیســتی دانســت.
اســتقالل اقلیم کردستان میتواند منافع مشــترکی را برای رژیم صهیونیستی و اقلیم داشته
باشــد .حضور رژیم صهیونیســتی در کردســتان عراق میتواند برگ برندهای برای کردها در
برابر قدرتهای منطقهای محسوبشــود تا بهنوعی کشــورهای منطقهای چون سوریه ،ایران
و ســایر دولتهای عرب و حتی ترکیه را تحت شــعاع قرار دهد .رژیم صهیونیســتی میتواند
ضمــن تأثیرگذاری بــر آمریکا در خصوص اســتقالل اقلیم ،زمینه ســرمایهگذاری اقتصادی،
کشــاورزی و خدماتی را فراهم و افزون بــر تقویت توان نظامی و دفاعی ،ســاختار اقتصادی
اقلیم را بهبود بخشــد .همچنین در صورت اســتقالل اقلیم ،رژیم صهیونیستی از منافع زیادی
برخوردارخواهدبود که از مهمترین آنها میتوان به ایجاد ناامنی و تضعیف عراق ،دســتیابی
به منابع سرشار نفتی و معدنی و واپایش ایران از طریق حضور در اقلیم کردستان ،ناامن کردن
عقبة کشــورهای مخالف رژیم صهیونیستی اشاره کرد .درمجموع استقالل اقلیم نتیجهای برد
– برد برای هر دو طرف خواهد داشــت و به دالیل مذکور رژیم صهیونیســتی از استقالل آن
حمایت میکند.
موانع حرکت اقلیم به سمت استقالل

اقلیم کردســتان عراق با توجه به موقعیت داخلــی و وضعیتی که در حال حاضر در منطقه وجود
دارد ،دارای موانعی در داخل و خارج از اقلیم برای حرکت به سمت استقالل است که در دو بخش
موانع داخلی و خارجی به تشریح آنها پرداخته میشود.
 .1موانع داخلی حرکت اقلیم به سمت استقالل
 1-1قانون اساسی کشور عراق

قانون اساســی عراق ،آن را کشــوری مســتقل و دارای حاکمیت واحد دانسته است .مادة نخست
قانون اساســی عراق کــه در  5ســپتامبر  2005تصویب و به تائید  78درصــد از رأیدهندگان
رســید ،جمهوری عراق را کشوری مستقل دانســته که نظام حکومتی آن جمهوری مجلسمحور
دموکراتیک و فدرال اســت .همچنین در ماده  ،114منطقه کردستان عراق را منطقهای فدرال به
رسمیت شناخته؛ اما بر یکپارچگی عراق تأکید نموده است (آشوری.)269 :1388 ،
 2-1موقعیت محدود جغرافیایی

اقلیم کردســتان بین کشــورهای ایران ،ترکیه و سوریه محصورشــده و از راه دریایی نیز با جایی
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ارتباط ندارد .موقعیت محدود کردستان عراق همواره این کشور را به همسایگان خود ازجمله ایران
و ترکیه نیازمندکرده و این موضوع اقلیم را در تنگنای ژئوپلیتیکی قرار داده و یکی از موانع اصلی
حرکت اقلیم به سمت استقالل محسوب میشود.
 3-1دولت عراق

یکی از مخالفان استقالل اقلیم کردستان دولت مرکزی عراق است .با توجه به تحوالت شکلگرفته،
دولت مرکزی عراق به دلیل مخالفت اســتقالل اقلیم با قانون اساسی و ایجاد زمینة جدایی دیگر
اقلیتها ،تضعیف عراق و وجود منابع نفت و گاز غنی در منطقه اقلیم ،هیچگاه حاضر به استقالل
این منطقه نخواهد شد و همواره در رابطه با این موضوع مقاومت خواهد کرد.
 4-1مخالفت شیعیان و سنیها با استقالل اقلیم

سنیها به دلیل نداشتن منابع مناسب نفتی در مناطق خود و شیعیان نیز به دلیل اینکه در حال
حاضر دارای جایگاه مناســبی در ساختار سیاسی عراق هستند و در صورت استقالل اقلیم ،حضور
رژیم صهیونیستی در این منطقه بیشتر خواهد شد ،خواستار استقالل آن نیستند.
 .2موانع خارجی حرکت اقلیم به سمت استقالل
 1-2آمریکا

از بین کشورهای فرامنطقهای مهمترین کشوری که در استقالل اقلیم میتواند تأثیرگذاری زیادی
داشــته باشد ،آمریکاست که در فدرالی شدن اقلیم کردســتان نقش زیادی داشت .آنچه در حال
حاضر برای آمریکا اهمیت راهبردی بیشــتری دارد حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق است.
آمریکا بهعنوان کشوری که دموکراسی را در عراق برقرار نموده ،خواهان تجزیه این کشور و ایجاد
ذهنیت منفی در جامعه بینالملل بعد از حمله به عراق نیست و در صورت تجزیة عراق ،نفوذ خود
را در این کشور از دست خواهد داد و وجههای منفی از خود بهجا خواهد گذاشت .درمجموع منافع
آمریکا در عراق بیشتر از منافع او در اقلیم خواهد بود و در حال حاضر خواهان تجزیة عراق نیست.
 2-2ترکیه

کردهای ترکیه در استانهای کردنشــین جنوب شرقی ،همجوار مناطق کردنشین ایران ،عراق و
سوریه هســتند .مساحت کردســتان ترکیه  194.400کیلومترمربع و حدود  20درصد مساحت
ترکیه است (قزاز )15 :1381 ،و جمعیت آنها نیز حدود  18میلیون نفر ذکرشده است (مومنی:1384 ،
 )99که با اقلیم کردســتان  350کیلومتر مرز مشــترک دارد (عه بدو لال .)109 :2005 ،این کشور به
دلیل تأثیرگذاری اســتقالل اقلیم بر مناطق کردنشین خود ،مقابله با تمایالت کردهای عراق برای
تســلط بر کرکوک و مقابله با گســترش فرهنگ کردی در مناطق جنوب و جنوب شرقی ترکیه،
مخالف اســتقالل کامل اقلیم است اما برای حل کردن مشکل ســه دهة کردهای خود ،از طریق
گفتوگــو با اوجاالن و بارزانی درصدد یک حرکت راهبردی اســت تا با حمایت پنهانی از اقلیم و
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خرید نفت و گاز آنجا افزون بر بهرهمند شــدن از فرصتهای اقتصادی ،مشــکل کردهای خود را
با اســکان آنها در مناطق شــمال عراق حل کند اما به دلیل تأثیر گذرای این موضوع بر مناطق
کردنشین خود خواستار استقالل اقلیم نیست.
 3-2سوریه

کردها در ســوریه بزرگترین اقلیت این کشور و ســومین گروه بزرگ قومی را تشکیل میدهند.
جمعیت کردهای سوریه  9درصد جمعیت  19میلیونی سوریه را تشکیل که در حدود  1/7میلیون
نفر اســت  (Bateman,2007:395).مساحت کردستان سوریه  18300کیلومترمربع (قزاز)15 :1381 ،
است که حدود  10درصد مساحت کل آن کشور را تشکیل میدهد .سوریه با عراق  600کیلومتر
مرز مشــترک دارد که بیش از  100کیلومتر آن با اقلیم کردستان است (عه بدو لال.)105 :205 ،
دولت عربی ســوریه که منافع وی با آمریکا و رژیم صهیونیستی همخوانی ندارد بههیچوجه تمایل
به تشــکیل دولتی که زیر سلطه دشــمنان وی ازجمله رژیم صهیونیستی و آمریکا باشد ،نیست و
بهخوبی میداند که تشکیل کردستان مستقل در عراق افزون بر افزایش توقعات کردها در سوریه
و الگــو گرفتــن از کردهای عراق ،پایگاهی برای رژیم صهیونیســتی در این منطقه خواهد بود به
همین دلیل درصدد تأثیرگذاری بر تحوالت اقلیم در راستای جلوگیری از استقالل آن خواهد شد.
 4-2جمهوری اسالمی ایران

جمهوری اســامی ایران به لحاظ داشــتن اقلیت کرد و هممرز بودن با اقلیم کردســتان همواره
تحوالت آن را با حساســیت زیادی دنبال میکند .کردها در ایران  6/4میلیون نفر از جمعیت 70
میلیونی را تشــکیل میدهند (بنا بر آمار سال  )1388که حدود  9درصد جمعیت ایران را شامل
میشــود (محمــدی )1389 :همچنین مساحت مناطق کردنشــین ایران  125.000کیلومترمربع و
حدود  10درصد مساحت کل کشــور است (الزریف .)1381 :جمهوری اسالمی ایران مسئله کردها
را در قالب کل عراق در نظر دارد و با توجه به اقلیت کرد در داخل کشــور و تأثیر اســتقالل اقلیم
بر مناطق کردنشــین خود ،بههیچوجه خواهان تجزیه عراق نیســت و همیشه بر حفظ استقالل و
تمامیت ارضی کشــور عراق تأکید کرده است .همچنین استقالل اقلیم زمینة حضور بیشتر رژیم
صهیونیستی و آمریکا را در کنار مرزهای جمهوری اسالمی ایران افزایشداده و این موضوع امنیت
ملی ایران را با خطر مواجه میکند.
بررسی تأثیر خودمختاری یا استقالل احتمالی اقلیم کردستان بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
 .1امنیت ملی و مؤلفههای نوپدید آن

در بررســی امنیت ملی ســه رهیافت رئالیســتی ،لیبرالی و رهیافت ترکیبی وجود دارد .رهیافت
رئالیستی با تقدم امنیت نظامی در روابط بینالملل تأکید میکند .از دیدگاه رئالیستها دولتها با
حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ،منافع خود را دنبالکرده و اغلب تهدیدات خواستگاه خارجی
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دارند و این دیدگاه نگاهی سختافزاری به امنیت ملی دارد .در مقابل ،رهیافت لیبرالی نگاه جدید
بــه امنیت ملی دارد و تأکید دارد ،امنیت ملی صرفــاً قلمرو نظامی را دربرنمیگیرد و قابلیتهای
علمی ،عضویت در پیمانهای امنیتی و ســایر عوامل نرمافــزاری را برای برقراری امنیت ضروری
میداند .رهیافت سوم نیز ترکیبی از این دو دیدگاه را در برقراری امنیت ملی ضروری میداند .به
دلیل نبود قدرت نظامی و سختافزاری مناسب و یا پیمانهای امنیتی و قدرت نرمافزاری قوی در
کشــورهای خاورمیانه و همچنین نوع ساختار آنها ،رهیافت ترکیبی برای برقراری امنیت در این
کشورها مناسبترین رهیافت است (ادوارد ای.)31 :1389 ،
 .2مؤلفههای کلیدی امنیت ملی در کشورهای آسیای جنوب غربی (خاورمیانه)

با توجه به شــرایط کشورهای آســیای جنوب غربی ،رهیافتی جامع برای مطالعه امنیت ملی در
خاورمیانه ،رهیافت ترکیبی اســت .تفاوت عمدة رهیافت ترکیبی در مقایسه با رهیافتهای دیگر
(رئالیســتی -لیبرالیستی) این است که رهیافت حاضر عوامل گوناگون غیرنظامی را در کنار دفاع
نظامی در نظر میآورد که چنین امری میتواند ملزومات اصلی امنیت ملی را معرفی نماید .مارتین
معتقد اســت که برای تحلیل و تخمین امنیت خاورمیانه باید بر پنج مؤلفة ویژه تأکید نمود ،این
پنــج مؤلفه عبارتاند از :توانمندی نظامی ،قابلیت اقتصادی ،داشــتن منابع حیاتی ،مشــروعیت
سیاسی و رواداری (تساهل) قومی (مارتین.)43:1389،
 .3موقعیت امنیتی ایران در قبال اقلیم کردستان :برای بررسی موقعیت امنیتی ایران در برابر اقلیم کردستان،
پنج مؤلفة تأثیرگذار بر امنیت ملی کشــورهای خاورمیانه (بر اســاس الگوی لی جی مارتین) در
خصوص ایران و اقلیم موردبررسی قرار میگیرد.
 1-3مشروعیت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان

مشروعیت وجه نرمافزار قدرت ملی محسوب و دولتهایی که از مشروعیت الزم برخوردار نباشند،
نمیتوانند دوام زیادی داشته باشند .وجود قوای مقننه ،قضائیه و مجریة مستقل و کارآمد میتواند
اعتماد مردم به حکومتها را افزایشداده و مشــروعیت ایجاد نماید؛ همچنین مؤلفههای دیگری
ازجمله انتخابات و میزان مشــارکت مردم ،میزان خشونتهای سیاسی ،ناتوانی دولت در برآورده
کردن نیازهای مردم ،حقوق اقلیتها و  ...بر مشــروعیت دولتها تأثیرگذار هســتند .در کشــور
جمهوری اســامی ایران و اقلیم کردستان نیز مشروعیت از مؤلفههای توضیح دادهشده تأثیرپذیر
اســت .انتخابات در جمهوری اســامی ایران در ســطوح مختلف برگزار میشود و همه قوا بارأی
مســتقیم یا غیرمســتقیم مردم تعیین میشــوند .قوة مجریه و مقننه توسط مردم انتخابشده و
قوة قضائیه توســط رهبر ایران ،که خود توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب میگردد ،تعیین و
معرفی میشود (اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز توسط مردم انتخاب میشوند) .تاکنون بیش از
 30رأیگیری و انتخابات بعد از پیروزی جمهوری اسالمی ایران برگزارشده است .انتخابات ریاست
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جمهوری در ایران تاکنون یازده دوره برگزارشده و در هیچیک از انتخابات ریاست جمهوری میزان
مشــارکت پایینتر از پنجاهدرصد نبوده است (وبگاه انتخابات وزارت کشور .)1390 :در اقلیم کردستان
تاریخچة انتخابات به ســال  1992برمیگردد .تاکنون چهار دوره انتخابات در اقلیم برگزارشده و
آمار مشــارکت مردم در هیچ دورهای پایینتر از  70درصد نبوده اســت( .محمدی و خالدی:1389 ،
 .)121 – 127همچنین اقلیتها در هر دو کشــور دارای نماینده مســتقل در مجلس هستند و در
فعالیتهــای فرهنگی و مذهبی خود آزاد هســتند .آنچه در رابطه با مقایســة برخی مؤلفههای
مشــروعیت سیاسی در اقلیم کردســتان و ایران میتوان جمعبندی کرد ،این است که مشروعیت
سیاسی در اقلیم کردستان تأثیری بر امنیت ملی ایران ندارد.
 2-3وضعیت نظامی جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق

جمهوری اســامی ایران دارای قدرت نظامی خوبی در منطقه اســت .نیروی هوایی ایران دارای
خلبانهــای ورزیده و صدها فروند هواپیمای عملیاتی اســت و نیروی زمینی تجهیزات ســنگین
زیادی ازجمله بالگرد ،تانک ،نفربر ،موشــکهای دوربرد مختلف و سایر تجهیزات دیگر در اختیار
دارد .نیروی دریایی نیز با ســاخت ناوهای جنگی و داشتن تجهیزات جنگی مناسب به یک نیروی
راهبردی در منطقه تبدیلشــده است .بر اساس اطالعات عنوانشــده از سوی سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا (سیا) ،ایران هماکنون دارای  545هزار نفر کارکنان فعال نظامی و در ردة دوازدهم
قدرتهای نظامی جهان قرار دارد و بودجة نظامی آن در ســال  9 ،2011میلیارد و  174میلیون
دالر بوده اســت ( .)www.militaryparsi.irنیروی نظامی اقلیم کردستان ازنظر تجهیزات پیشرفته
و تعداد نیروی نظامی ،قابلمقایســه با جمهوری اســامی ایران نیســت .اقلیم کردستان نیروی
هوایی و دریایی ندارد و نیروی زمینی آنهم تعداد محدودی تانک ،نفربر ،انواع توپ و ســاحهای
خمپارهانداز در اختیار دارد .مجموع نیروی نظامی اقلیم کردســتان در حدود  110هزار نفر است
و ســاحها و تجهیزات پیشــرفته و بازدارنــده در اختیار ندارند (نامی و محمد پــور )510 :1387،که
بههیچوجه قابلمقایسه با قدرت نظامی جمهوری اسالمی نیست؛ ازاینرو از بعد نظامی تأثیری بر
امنیت ملی ایران ندارد.
 3-3وضعیت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق

بخش عمدة درآمد اقتصادی کشــور جمهوری اسالمی ایران از نفت و گاز تأمین میشود .تا سال
 2011ایران دارای  137میلیارد بشــکه ذخایر نفت و  104تریلیون فوت مکعب گازاست؛ ولی به
دلیل کمبود ســرمایهگذاری خارجی در استخراج نفت و گاز ،توســعة الزم در این زمینه صورت
نگرفته اســت (یوسفی .)1384:106 ،مشــکالت اقتصادی که درنتیجة ترکیبی از واپایش قیمتها و
یارانهها بهویژه در بحث مواد غذایی و انرژی اســت ،باعث ســنگینی اقتصاد شده و موانع زیادی،
ســبب تضعیف رشد بخش خصوصی در ایران شده اســت .صندوق بینالمللی پول تورم ایران در
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سال  2011را  22/5درصد پیشبینی و نرخ رشد ایران را  2/5درصد اعالم کرد که این نرخ رشد
بسیار کمتر از نرخ رشد جهانی و منطقهای است (روزنامه اقتصاد ایران .)92/2/3 ،برابر اعالم مرکز آمار
ایران نرخ بیکاری در  7اســتان کشــور تکرقمی و در  23اســتان دیگر دورقمی بوده است .رشد
فرصتهای شغلی و تعداد کل شاغالن در استانهای کشور مناسب نبوده و بهطور مثال در استان
کردســتان تعداد کل شاغالن در ســال  431.043 ،1388نفر و در سال  429.273 ،1391نفر و
در استان کرمانشاه تعداد شاغالن در سال  548.698 ،1388نفر و در سال  590.667 ،1391نفر
اعالمشــده است که با توجه به رشد جمعیت در این استانها فرصتهای شغلی کافی ایجاد نشده
اســت همچنین درآمد سرانة استان کردستان ایران در رده  27استانها قرار دارد (روزنامة آفرینش،
 )92/5/6در اقلیم کردستان عراق  45میلیارد بشکه نفت خام وجود دارد (یوسفی )103 :1384 ،در
ســالهای اخیر مسئوالن اقلیم با افزایش ارتباط با کشورهایی همچون ترکیه ،رژیم صهیونیستی،
آمریکا و  ...قراردادهای نفتی زیادی منعقد و شــرکتهای نفتی متعددی را مانند اکســون موبیل
آمریکا ،جنرال انرژی ترکیه ،گلف کیســتون و آنگو از انگلیس را به اقلیم آوردهاند .در حال حاضر
بیش از  50شــرکت نفتی از  19کشور مختلف در این منطقه فعال و در نظر دارند ظرفیت تولید
روزانه نفت خود را تا سال  2019به دو میلیون بشکه در روز برسانند (خبرگزاری کردپرس .)92/4/6 ،با
توجه به همسایگی اقلیم کردستان با مناطق کردنشین ایران ،توسعة اقتصادی در اقلیم و از سوی
دیگر فقر و محرومیت در استانهای کردنشین ایران سبب تأثیرگذاری منفی بر امنیت ملی ایران
بهویژه در مناطق کردنشین خواهد شد.
 4-3منابع طبیعی حیاتی جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق

ازجمله منابع طبیعی حیاتی در هر کشــوری منابع آبی ،جنگلها و منابع نفتی اســت که کمبود
آنها در امنیت ملی کشــور تأثیر منفی میگذارد .ازجمله مهمترین عوامل حیاتی آب اســت که
برای توســعة کشــاورزی و حیات کشــور اهمیت زیادی دارد .میانگین بارش ساالنه ایران 240
میلیمتر است که ارزشهای حیاتی مناسبی را به همراه دارد .در قسمت شمال کشور ،دریای خزر
و در قســمت جنوب ،خلیجفارس ازجمله منابع آبی مناسبی هستند که ضمن وجود منابع نفت و
گاز فراوان و ایجاد فرصت حملونقل دریایی ،ســبب توسعة شیالت در این دو منطقه شده است.
(بانــک مطالعات منابع طبیعی .)1391 :جنگلها در ایران نیز ازجمله مهمترین ثروتهای طبیعی ایران
هستند که وسعت زیادی را بهخصوص در قسمتهای شمال کشور در برگرفتهاند.
در اقلیم کردستان نیز به لحاظ نوع آبوهوا زمینهای حاصلخیز و جنگلهای مناسبی وجود دارد
و بارش باران و برف به دلیل کوهســتانی بودن اغلب مناطق آن انجام اما کار ذخیرهســازی آب
بهخوبی صورت نگرفته اســت .طبق آمار محیطزیســت اربیل ،بارش باران در اقلیم تا قبل از سال
 1982بین  450تا  650میلیمتر مکعب و در سال  2011بین  150تا  450میلیمتر مکعب شده
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است (مرادی .)1392 :مقدار قابلتوجهی از آب اقلیم کردستان از کشورهای همسایه مانند ایران (آب
رودخانههای ســیروان و زاب) و ترکیه (آب رودخانههای دجله و فرات) تأمینشده و این وابستگی
میتواند مشــکالتی را برای اقلیم ایجاد کند .در خصوص منابع نفتی ایران و اقلیم نیز همانگونه
که در بخشهای قبل توضیح داده شــد ،هر دو از منابع خوبی برخوردار هســتند .درمجموع در
رابطه با منابع طبیعی حیاتی در ایران و اقلیم میتوان عنوان نمود که هر دو دارای منابع طبیعی
حیاتی مناســبی هستند و اقلیم کردســتان تأثیری از این طریق بر امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران نخواهد داشت و حتی در خصوص تأمین آب به جمهوری اسالمی ایران وابستگی نیز دارد.
درمجموع بررســی مؤلفههای تأثیرگذار بر امنیت ملی ایران با اســتفاده از الگوی لی جی مارتین
مشخص شــد که تنها در رابطه با توانمندی اقتصادی ،اقلیم میتواند تأثیرگذاری منفی بر امنیت
ملی ایران داشته باشد.
تحلیل توصیفی و استنباطی

در بخش قبل موانع و منابع حرکت اقلیم به ســمت اســتقالل بیانشــده و تأثیرگذاری هر یک
از مؤلفههــای کلیدی امنیت در کشــورهای خاورمیانه ،بر امنیت ملی جمهوری اســامی ایران
مطــرح گردید .برای تجزیهوتحلیل مباحث مطروحه ابتــدا چرایی و چگونگی نقشآفرینی عوامل
بازدارنده یا پیش برنده در استقالل اقلیم کردستان بیانشده و در ادامه ضمن جمعبندی نظرات و
دیدگاههای صاحبنظران در خصوص سؤالهای طرحشده و سناریوهای پیش رو در برابر استقالل
اقلیم کردستان عراق تشریح خواهد شد.
چرایی و چگونگی نقشآفرینی عوامل بازدارنده و پیشبرنده در استقالل اقلیم کردستان عراق
 .1چرایی و چگونگی نقشآفرینی عوامل بازدارنده در استقالل اقلیم کردستان عراق
 1-1چندپارگی قبیلهای و ساخت مذهبی جمعیتی کردها

یکی از عوامل بازدارنده در استقالل اقلیم کردستان چندپارگی قبیلهای و ساخت مذهبی متفاوت
کردهاســت .در اغلب شهرهای اقلیم مذاهب مختلفی وجود دارد که بافت جمعیتی آنها را ازنظر
مذهبی متفاوت نموده اســت (مذاهب شــیعه ،سنی ،ترکمن مســیحی) .بافت مذهبی متفاوت و
چند پارگی قبیلهای امکان تصمیمگیری واحد در خصوص اقلیم را مشکلکرده و هر یک از آنها
گرایشهای متفاوتی نســبت به دولت مرکزی عراق و موضوع اســتقالل اقلیم کردستان دارند که
تصمیمگیری واحد را با مشکل روبهرو نموده است.
 2-1مداخله کشورهای همجوار

کشورهای ایران ،ترکیه و سوریه برای حفظ منافع خود و جلوگیری از تأثیرگذاری منفی استقالل
بر امنیت ملی کشورشان ،بر تحوالت اقلیم تأثیرگذار هستند .این سه کشور دارای توانمندیهایی
در منطقه و مجامع بینالمللی برخوردارند که میتوانند درحرکت اقلیم به سمت استقالل اختالل
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ایجادکرده و تأثیرگذاری زیادی در همراهی نکردن قدرتهای بینالمللی با اســتقالل اقلیم داشته
باشند .همچنین سه کشور ایران ،ترکیه و سوریه که دارای مرز مشترک با اقلیم هستند در صورت
انجام یک اقدام هماهنگ و بســتن مرزهای خود ،میتوانند مشکالت زیادی را برای اقلیم بهوجود
آورند.
 3-1جغرافیای آسیبپذیر

اقلیم کردستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در یک تنگنای ژئوپلیتیکی دارای
وضعیت خاص و آســیبپذیری است .اغلب صادرات و واردات کاال از اقلیم کردستان از طریق مرز
ترکیه و ایران صورت میگیرد و در صورت بستهشــدن مرز از ســوی این کشورها ،به دلیل اینکه
از هیچ طرفی با آبهای آزاد نیز ارتباط ندارد ،با مشــکالت زیادی مواجه خواهد شــد .با توجه به
اینکه اقتصاد اقلیم وابســته به صادرات نفت و کاالهایی است که از طریق ترکیه صورت میگیرد،
در صورت کارشکنی ترکیه ،با مشکالت اقتصادی زیادی مواجه خواهد شد.
 4- 1ضعف استحکامات نظامی و تجهیزات بازدارنده

برای تشــکیل یک کشور مستقل و حفاظت از تهدیدات کشورهای همجوار ،داشتن نیروی نظامی
و تجهیزات بازدارنده از اهمیت خاصی برخوردار است .کشورهای همسایه اقلیم کردستان و دولت
مرکزی عراق از توانمندی و استحکامات نظامی پیشرفتهای برخوردار هستند .هر یک از کشورهای
یادشــده با هماهنگی با دولت عراق میتوانند ضربههای زیادی را به نیروهای نظامی و تأسیسات
اقلیم واردکرده و آن را از حرکت به سمت استقالل بازدارند.
 .2چرایی و چگونگی نقشآفرینی عوامل پیشبرنده در استقالل اقلیم کردستان عراق
 1-2قدرت رسانهای

یکی از دالیل توجه نکردن به مســائل کردها در ســالهای گذشته ،نداشــتن ابزارهای تبلیغی و
رســانهای در سطح داخلی و بینالمللی بوده است .امروزه در اقلیم کردستان روزنامهها و مجالت،
شــبکههای رادیویی ،تلویزیونی و ماهــوارهای زیادی وجود دارد .اندیشــمندان و نخبگان کرد با
اســتفاده از این رســانهها بر افکار عمومی تأثیرگذاری زیادی دارند و میتوانند اذهان جامعه را به
سمت استقالل اقلیم هدایت کنند.
 2-2ذخایر نفت و گاز

در کشــور عراق  115میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت وجود دارد که  45میلیارد بشکة آن در
اقلیم کردستان است( .یوسفی .)106 :1384،امروزه ذخایر نفت و گاز افزون بر جنبه اقتصادی ازنظر
سیاسی نیز تأثیرگذار است .وجود ذخایر نفت و گاز در اقلیم کردستان میتواند سبب رونق تجاری
و توســعة اقتصادی این منطقه شــود و با درآمدهای حاصل از آن ،ســبب تأمین زیرساختهای
اقتصادی شده تا وابستگی به دولت مرکزی عراق برای تأمین مخارج خود را کاهشدهند و گامهای
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اولیه برای استقالل اقلیم برداشته شود.
 3-2حمایت رژیم صهیونیستی

اقلیم کردستان به دنبال یک حامی تأثیرگذار بر آمریکا و سایر قدرتهای بینالمللی است و در این
میان رژیم صهیونیستی مناسبترین گزینه است .رژیم صهیونیستی از طریق نفوذی که در مراکز
تصمیمگیری دارد ،میتواند در متقاعد کردن آمریکا برای حمایت از استقالل اقلیم تأثیرگذار باشد
و ضمن اســتفاده از ذخایر نفت و گاز و تضمین خرید آن ،در توسعة اقتصادی اقلیم نقش مؤثری
داشته باشد.
سناریوهای پیش رو در برابر آینده استقالل اقلیم کردستان
 .1ادغام اقلیم کردستان در دولت عراق

اقلیم کردستان سالها با دولتهای عراق برای به دست آوردن حقوق خود در جنگ و مبارزه بوده
و امروزه بعد از سالیان طوالنی با حمایت آمریکا حکومت فدرالی را به دست آورده و در ماده 139
قانون اساســی عراق نیز بهصراحت به آن اشارهشده است .از طرف دیگر کردها تأثیرگذاری زیادی
در ساختار سیاسی عراق دارند که با توجه به این موضوع و ضعف دولت مرکزی عراق ،امکان ادغام
اقلیم در شرایط فعلی متصور نیست.
 .2استقالل کامل اقلیم کردستان

یکی از موانع اصلی و پرقدرت جنبش ملی کرد در ســطح کالن این است که کردستان قسمتی از
موجودیت و ســرزمین دولتهای عراق ،ترکیه ،سوریه و ایران است .کشورهای همسایه کردستان
عراق برای پیشــگیری از اندیشــههای جداییطلبی در کشورشــان همواره بر وحدت عراق تأکید
داشتند و با تأسیس کردستان مستقل مخالفت نمودند .خالد صالح نویسنده و پژوهشگر کرد اظهار
مینماید که رایجترین سیاســتی که توسط کشــورهای ایران ،ترکیه ،سوریه و عراق در خصوص
کردها اتخاذشــده است به رسمیت نشناختن سرزمینی بهنام کردســتان است (Saleh:2004).در
شــرایط فعلی در رابطه با استقالل اقلیم کردســتان موانع و مشکالت زیادی وجود دارد که از آن
جمله ،موقعیت خاص ژئوپلیتیکی و محصور بودن این منطقه در بین ســه کشور مخالف استقالل
اقلیم کردستان ،ضعف امکانات نظامی ،اقتصادی و سیاسی ،مخالفت دولت مرکزی عراق و مخالفت
قدرتهــای بینالمللی ازجمله آمریکا و نبود اجماع داخلی در بین نخبگان و احزاب سیاســی را
میتوان اشــاره کرد .درمجموع به دالیل مطرحشده ،شــرایط داخلی اقلیم کردستان و منطقه در
وضعیتی قرار ندارد که امکان اســتقالل کامل اقلیم کردستان وجود داشته باشد و مسئوالن اقلیم
نیز به این موضوع بهخوبی آگاه هستند.
 .3تثبیت فدرالیسم و تداوم وضع موجود :محتملترین سناریو

از زمان فدرالی شدن اقلیم کردستان و پذیرش آن در قانون اساسی عراق ،سالهای زیادی سپری
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نشــده و کردها نتیجة ســالها مبارزه و تالش خود را در ایجاد منطقه فدرالی بهدســت آوردهاند
بنابراین ابتدا درصدد حفظ و تثبیت آن هســتند .نخبگان و مســئوالن کرد بهخوبی میدانند که
اقلیم کردســتان بخشی از سرزمین عراق است که بههیچوجه مسئوالن عراقی با جدایی آن موافق
نیســتند و ایجاد منطقة فدرالی نیز با حمایت آمریکا انجامگرفته اســت بنابراین در راهبرد خود
درصدد تثبیت منطقة فدرالی و بهبود وضعیت اقتصادی و زیرســاختهای اقلیم کردستان هستند
تا با جلبتوجه قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای و همچنین با اســتفاده از ضعف دولت مرکزی
عراق ،امتیازات بیشــتری را کســب کنند .درمجموع با توجه به شــرایط فعلی موجود در منطقه
و دولت عراق ،کردها به دنبال تثبیت دولت فدرالی و تقویت زیرســاختهای اقتصادی هســتند
و بهخوبی میدانند که اســتقالل کامــل اقلیم در حال حاضر امکانپذیر نیســت و هرگونه اقدام
نابخردانه و خارج از قوانین ،شاید حکومت فدرالی اقلیم را نیز با خطر مواجه کند.
تجزیهوتحلیل سؤاالت و برآیند نظرات مصاحبهشوندگان

 .1برآیند نظرات در خصوص اصلیترین مانع داخلی اقلیم کردســتان عراق برای حرکت به سمت
استقالل کامل:
اصلیترین مانع داخلی اقلیم برای استقالل کامل ،حصر ژئوپلیتیک و آسیبپذیری سرزمینی اقلیم
کردســتان اســت .گرچه اختالفات داخلی بین احزاب و گروههای سیاسی نیز از موانع داخلی در
جلوگیری از حرکت به ســمت استقالل محسوب میشود؛ اما درصورتیکه این مشکل نیز برطرف
شود ،موقعیت محصور سرزمینی ،نداشتن مرز مشخص و قرار گرفتن بین کشورهای دارای اقلیت
کردنشین ،هرگونه استقالل کامل آن را با مشکل مواجه میکند.
 .2برآیند نظرات در خصوص اصلیترین مانع منطقهای برای حرکت به سمت استقالل:
اصلیترین مانع منطقهای برای اســتقالل اقلیم ،مخالفت چهار کشور عراق ،ایران ،ترکیه و سوریه
اســت .مسئوالن این کشورها بهخوبی میدانند که استقالل کردستان عراق ضمن افزایش توقعات
کردها در این کشــورها ،زمینة جدایی مناطق کردنشین آنها و تشکیل کردستان بزرگ را فراهم
خواهد آورد و بر امنیت ملی این کشورها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
 .3برآیند نظرات در خصوص اصلیترین مانع بینالمللی (فرامنطقهای) برای حرکت اقلیم کردستان
عراق به سمت استقالل کامل:
اصلیترین مانع فرامنطقهای برای حرکت به سمت استقالل ،کشور آمریکاست .آمریکا در نظر دارد
با الگوسازی در عراق ،خود را منجی کشورهای خاورمیانه معرفی کند و خواهان تجزیه این کشور
نیســت .در صورت تجزیة عراق و اســتقالل اقلیم کردستان ،ذهنیت منفی در مردم کشور عراق و
کشــورهای خاورمیانه نسبت به آمریکا شــکل خواهد گرفت و ارمغان حمله آمریکا به عراق برای
مردم این کشــور ،تجزیة کشورشــان خواهد بود .همچنین آمریکا منافع خود در عراق را بیشتر از
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منافع خود در اقلیم میداند و با حمایت از استقالل اقلیم منافع خود در عراق را از دست نخواهد
داد.
 .4برآیند نظرات در خصوص اصلیترین مؤلفة داخلی برای حرکت به سمت استقالل:
اصلیتریــن مؤلفة داخلی اقلیم کردســتان که آن را به ســمت اســتقالل پیــش میبرد ،حس
ناسیونالیســتی قوم کرد و یکپارچگی نژادی آنها در مناطق کردنشین است .کردها در عراق بارها
از طرف دولت مرکزی موردحمله و تهاجم قرارگرفته اما هیچگاه هویت خود را از دست نداده و از
مبارزه دست نکشیدند.
 .5برآیند نظرات در خصوص اصلیترین مؤلفة منطقهای برای حرکت به سمت استقالل:
اصلیترین مؤلفة منطقهای که اقلیم کردستان عراق را به سمت استقالل پیش میبرد ضعف دولت
مرکزی عراق اســت .امروزه دولت مرکزی در عراق ضعف سیاسی زیادی نسبت به گذشته دارد و
این موضوع قدرت چانهزنی کردها را افزایش داده و دولت عراق برای حل کردن برخی از مشکالت
خود نیاز به همراهی کردها دارد.
 .6برآیند نظرات در خصوص اصلیترین مؤلفة فرامنطقهای برای حرکت به سمت استقالل:
اصلیتریــن مؤلفة فرامنطقهای که اقلیم کردســتان عراق را به ســمت اســتقالل پیش میبرد،
حمایتهای رژیم صهیونیســتی از استقالل اقلیم کردستان است .رژیم صهیونیستی درصدد است
کشــوری متضاد با منافع جمهوری اسالمی ایران ،ســوریه و عراق بهوجود آورد تا ضمن واپایش
فعالیتهای این کشــورها که در تعارض با منافع رژیم صهیونیســتی در منطقه هستند ،از ذخایر
نفت و گاز اقلیم کردســتان نیز استفاده کند .از طرف دیگر اقلیم کردستان نیز برای جلب حمایت
آمریکا و تهیه زیرساختهای اقتصادی و نظامی خود به رژیم صهیونیستی نیاز دارد.
 .7برآینــد نظرات در خصوص اصلیتریــن تهدیدی که خودمختاری و اســتقالل احتمالی اقلیم
کردستان عراق برای امنیت ملی ایران دارد:
اصلیترین تهدیدی که خودمختاری و اســتقالل احتمالی اقلیم کردستان عراق برای امنیت ملی
ایران دارد ،به وجود آمدن همگرایی نسبت به اقلیم کردستان در مناطق مرزی است.
 .8برآینــد نظرات در خصوص اصلیترین فرصتی که به دنبال خودمختاری و اســتقالل احتمالی
اقلیم کردستان عراق برای امنیت ملی ایران به دست میآید:
اصلیترین فرصتی که خودمختاری و اســتقالل احتمالی کردستان عراق برای جمهوری اسالمی
ایران ایجاد میکند ،تضعیف کشــور عراق است .استقالل اقلیم سبب تجزیه کشور عراق و تضعیف
آن ازنظر اقتصادی ،سیاسی و نظامی خواهد شد و به دنبال آن نفوذ ایران در عراق و منطقه افزایش
خواهد یافت و این موضوع فرصتی برای تأثیرگذاری بیشتر ایران در عراق ایجاد میکند.
 .9برآیند نظرات در خصوص اصلیترین راهکار پیشروی ایران برای مقابله با تهدیدات ناشــی از
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خودمختاری و استقالل احتمالی اقلیم کردستان عراق:
اصلیترین راهکار برای مقابله با تهدیدات ناشی از خودمختاری و استقالل احتمالی اقلیم کردستان،
ارتقای کیفیت زندگی از طریق توسعة اقتصادی ،فرهنگی و همچنین مشارکت بیشتر مردم مناطق
کردنشین در مسئولیتهای اجرایی است .بهبود شرایط اقتصادی در این مناطق و استفاده از کردها
در ساختار حکومتی سبب همگرایی بیشتر مردم کرد با دولت مرکزی و مشروعیت بخشی بیشتر
به وجهة نظام در این مناطق میشــود .با توجه بیشــتر به مناطق کردنشــین و ایجاد فرصتهای
اقتصادی میتوان شــرایطی را فراهم کرد که پیوســتن مردم کردنشین ایران به کردستان بزرگ
ازنظر رفاه اقتصادی و جایگاه اجتماعی برای آنها شــرایط بهتری را ایجاد نکند و در این صورت
شرایط فعلی و هویت ایرانی را به پیوستن به سایر کشورها ترجیح میدهند.
تاکنون فرضیههای تحقیق از طریق بررســیهای انجامشــده از طریق منابع ،اسناد کتابخانهای،
پرسشنامههای تهیهشــده و گفتوگوهای صوت گرفته با صاحبنظران مسائل کردی ،اثباتشده
اســت .در خصوص فرضیههای فرعی در مباحث قبلی نقش مؤثر کردها در ســاختار سیاســی و
تصمیمگیریهای دولت عراق تشــریحگردید و مشــخص شــد که در حال حاضر افراد زیادی از
نخبگان کردی در مسئولیتهای مهم دولتی قرار دارند و در ساختار سیاسی دولت عراق تأثیرگذار
هســتند؛ بهعنوان نمونه انتخاب جالل طالبانی بهعنوان رئیسجمهوری عراق ،انتخاب شش وزیر
کرد در کابینه عراق 24،کرسی از نمایندگان کرد در مجلس را میتوان نام برد .همچنین امکانات
و توانمندیهای اقلیم کردســتان و منابع داخلی و خارجی آن بهصورت کامل توضیح داده شــد
و خطمشــیهای کشــوهای تأثیرگذار منطقهای و فرامنطقهای در حرکت اقلیم بهسوی استقالل
موردبررســی قرار گرفت .با اســتفاده از نظریه لی جی مارتین ،تأثیرگذاری اســتقالل اقلیم بر هر
یک از مؤلفههای پنجگانه امنیت ملی ایران موردبررسی قرار گرفت .درمجموع نتایج بهدستآمده
از تحقیقات صورت گرفته و برآیند مصاحبههای انجامشــده و سؤاالت مطرحشده با صاحبنظران
محرز گردید که وجود حس ناسیونالیســتی کردها و انگیزة نخبگان و فعاالن سیاسی و نیز عالیق
راهبردی برخــی از رقبای منطقهای ایــران از منابع اصلی برای حرکت اســتقاللخواهانه اقلیم
کردســتان است که تحقق چنین امری با منافع جمهوری اسالمی ایران تعارض دارد و میتواند بر
مناطق کردنشین ایران تأثیر منفی داشته باشد .همچنین حصر ژئوپلیتیک و آسیبپذیری طبیعی
اقلیم کردســتان (ازجمله نداشتن راه ارتباط دریایی و قرار گرفتن در بین کشورهای دارای اقلیت
کــرد) در کنار مخالفت قدرتهای نافذ منطقهای مانند ترکیه و ایران مانع اســتقالل کامل اقلیم
کردستان شده و این موضوع با امنیت جمهوری اسالمی ایران همسویی دارد.
نتیجهگیری

آنچه در بررســی انجامگرفته از کتب ،مقــاالت ،جمعبندی نظرات و مصاحبههای انجامشــده با
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صاحبنظران مسائل کردی بهدســتآمده است ،در حال حاضر امکان استقالل کامل اقلیم وجود
ندارد .حصر ژئوپلیتیک و آســیبپذیری طبیعی اقلیم کردستان ،مخالفت دولت عراق و کشورهای
همسایه اقلیم که دارای اقلیت کردنشین هستند و شرایط منطقه در وضعیتی قرار ندارد که امکان
استقالل اقلیم وجود داشته باشد .تفکر اغلب احزاب و نخبگان کردی در حال حاضر تثبیت دولت
فدرالی اقلیم کردستان و تالش برای احقاق سایر خواستههای خود است تا با تثبیت دولت فدرالی
و بهدســتآوردن سایر امتیازات و تقویت زیرســاختهای خود ،بتوانند گامهای بعدی را با توجه
به تحوالت منطقه و شــرایط به وجود آمده بردارند اما حکومت فدرالی موجود در اقلیم با ســایر
حکومتهای فدرالی متفاوت است و از یک الگوی خاص پیروی میکند.
در بررسیها و مقایسة انجامشده توسط محقق ،محرز گردید که بین حکومتهای خودمختاری و
فدرال موجود در جهان با حکومت فدرال اقلیم کردســتان تفاوت زیادی وجود دارد .در نظامهای
خودمختار موجود در جهان ،سرزمین خودمختار این اختیار را دارد که در امور فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی خویش نفوذ و دخالت داشــته باشــد ولی دولت مرکزی حق برقراری روابط خارجی و
مشارکت در روابط بینالملل را برای خود محفوظ میدارد و حق بازبینی مقررات جامعه خودمختار
و نیز انحالل تمام یا بخشــی از نهادهای جامعه خودمختــار را دارد (قربانی نژاد .)72:1387 ،در
نظامهای فدرالی نیز دو ســطح حکومت وجــود دارد ،حکومت مرکزی و حکومت ایالتی .حکومت
مرکزی در مورد مسائل عمده مربوط به منافع عمومی و یا مشترک نظیر ارتش و امنیت ،اقتصاد،
مسائل مالی ،نشانهای ملی ،مسائل گمرکی و سیاستهای خارجی تصمیمگیری و اقدام میکند و
حکومتهای ایالتی تشکیلدهندة فدراسیون به مسائلی که ازلحاظ محلی اهمیت دارند ،میپردازد
(عالم .)339:1380 ،حکومت منطقهای کردستان ،ایالتی فدرال در داخل دولت فدرال عراق است
که نظام سیاســی آن جمهوری مجلسمحور است .قانون اساسی کردستان بر سایر قوانینی که از
ســوی دولت مرکزی عراق صادر میشود ،بهاستثنای موارد یادشــده در ماده  110قانون اساسی
فدرال اولویت دارد (عونی .)1:2007 ،بر اســاس توافق بین گروههای پیروز در انتخابات سراسری
مجمع ملی عراق ،همواره یکی از ســه شــغل حساس و مهم ریاســت جمهوری ،نخستوزیری و
ریاســت مجلس و نیز یکی از ســه وزارتخانة کلیدی امور خارجه ،کشــور و نفت در سطح ملی به
کردها اختصاص دارد .در زمینة اختیارات حکومت منطقهای کردســتان در ســطح بینالمللی و
روابط با ســایر کشــورها و نهادهای خارجی ،در ماده  22از فصل چهارم قانون اساسی عراق آمده
که حکومتهای منطقهای میتوانند در زمینههای موردنظر و همچنین امور محلی با کشــورهای
دیگر به امضای تفاهمنامه بپردازند و بر این اســاس اجازة ارتباط با کشــورهای خارجی به دولت
منطقهای کردستان عراق دادهشده است (برزگر )167:1385 ،بهعبارتیدیگر این الگو را نه میتوان
در چارچوب الگوی کالسیک خودمختاری نامید و نه میتوان آن را در الگوهای مختلف فدرالیسم
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موجود در جهان طبقهبندی کرد بلکه در یک حالتی باالتر از فدرالیسم و پایینتر از استقالل کامل
قرار دارد و میتوان گفت اقلیم کردستان عراق ایالتی فدرال در قامت یک کشور است و در شرایط
فعلی نیز به همین صورت اداره خواهد شد.
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