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چکیده
اعتراضات مردمی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا که به بهار عربی موسوم گشت ،باعث شد موجی از بیثباتیها بر
این منطقه سایه افکند .لذا در پرتو تحوالت اخیر خاورمیانه ،مسئله کردی نیز به عنووان یکوی از متریرهوای اثورگوذار بور مناسوبات
منطقهای مطرح شد .مقاله حاضر به دنبال بررسی این سؤال است که تحوالت مربوط بوه بهوار عربوی اوه اثراتوی بور روی جای واه
اقلیم کردستان عراق داشته است؟ فرضیۀ مطرح شده این است که تحووالت منطقوه خاورمیانوه ابهوار عربویا پوا از سوال ،2011
زمینه ساز تقویت جای اه حکومت اقلیم کردستان عراق و افزایش آگاهی و مطالبات آنها به شکل اسوتقللخوواهی شوده اسوت.
درواقع تحوالت منطقه خاورمیانه و بهار عربی فرصت مناسبی برای اقلیتهوای متتلوا از جملوه کردهوا بوه وجوود آورده و ایون
گروه قومی درحالتوسعه را به یک جامعۀ سیاسی و البته تأثیرگذار در منطقه تبدیل کرده است .یکی از مصوادی بوارز ایون ارتقوا
جای اه اعلم تاریخ برگزاری همه پرسی برای اعلم استقلل کردستان عراق در  2۵سوتتامبر  2017بوود .کردهوا هموواره در ووول
تاریخ به افراد فراموش شده معروف بودهاند؛ اما در حال حاضر یک ن رش جدید در عرصه بینالملل نسبت به آنها شکل گرفتوه
است .روش به کار رفته در این مقاله ،تبیینی و ااراوب نظری ارائه شده نیز نظریه اثرگذاری سوط کولن اتحووالت مربووط بوه
بهار عربی در نظام منطقهایا بر تعیین دگرگونی سیاسی بازی ر خرد با تأکید بر آرای دیوید سین ر است.
واژگان کلیدی :بهار عربی ،اقلیم کردستان عراق ،سط تحلیل ،داعش ،دولتملتسازی.
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Abstract
The beginning of public protests in Arab countries in the Middle East and North Africa,
which is also called Arab Spring, caused a wave of instability over this region. Therefore,
in the light of recent developments in the Middle East, the Kurdish issue was also
considered as one of the variables which could effect on regional relations. The present
paper seeks to investigate the effects of the Arab Spring developments on the Iraq's
Kurdistan region. The paper suggested that developments in the Middle East region (after
Arab spring) will strengthen the status of the Kurdish region in Iraq and increasing their
awareness and demands in the form of independence. In fact, developments in the Middle
East and the Arab Spring have created an appropriate opportunity for different minorities,
including the Kurds, and have made this ethnical group politically influential community
in the region. One of the obvious examples of this upgrade was the announcement of the
date for holding the referendum on the independence of the Iraqi Kurdistan on September
25, 2017. Among all over the history, Kurds have always been forgotten people but
nowadays there is a new universal attitude towards this people. The method used in this
paper is descriptive-analytic and theoretical framework is also the effectiveness theory in
macro level (developments in the Arab Spring in the regional system) on the
identification of the political transformation of the micro actor with emphasis on the
David Singer's opinions.
Keywords: Arab spring, Kurdish Regional Government, Level of Analysis, Isis, NationState process.

مقدمه

پایههای اولیۀ شکلگیری حکومت منطقهای در کردستان به سوالهوای دهوه نوود مویلدی و پوا از اشورال
 پوا از، نیروهای ائتلف به رهبری ایواالتمتحوده آمریکوا.کویت از سوی ارتش صدام حسین برمیگردد
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آزادسازی کویت در سال  ،1991در شمال عراق اباالی مدار  36درجها منطقه پروازممنوع اعلم کردند توا
مانع از حملت ارتش صدام حسین به کردهای شمال عوراق شووند .از آن زموان اداره اموور ایون منطقوه بوه
دست کردهای ساکن منطقوه افتواد .فروپاشوی حکوموت صودام در سوال  2003در نتیجوه حملوه آمریکوا و
متحدین آن باعث شد تا کردها به نهادینه کردن ساختارهای سیاسی و امنیتی خوود در سوه اسوتان سولیمانیه،
اربیل و دهوک تحت پوشش اقلیم فدرال کردی اقدام کنند .رسمیت یافتن حکومت ناحیوهای کردسوتان و
در نتیجه ،استقرار نظام دموکراتیوک در شوومال عووراق و حروور تأثیرگوذار نتبوههوای کوردی در دولوت
مرکزی عراق ،موجب احیای ناسیونالیسم کردی در بیوشتر مناو کردنشین منطقه شوده اسوت .همچنوین در
پرتو تحوالت اخیر خاورمیانه ،عامل کردی به عنوان یکی از متریرهای اثرگذار بر مناسبات منطقهای بیش از
پیش مطرح شد.
درواقع جنبش های مردمی جدید در خاورمیانه ،در حوال ایجواد فصولی نوو در تواریخ خاورمیانوه هسوتند.
دومینوی بی داری اسلمی یا به تعبیری بهار عربی در خاورمیانه بعد از تونا باعوث سوقوط پادشواهیهوا یووا
دیکتاتورهوای منطقوه از جمله :لیبی ،مصر ،یمون و ...شود .یکوی از مهومتورین شواخ

هوای مووب بیوداری

اسوولمی ایوون اسووت کووه حووواد ایوون حوووزه تحووت قاعووده دومینووو یووا ووروف موورتبط بووه آن قوورار دارد؛
بهعبارتدی ر  ،حواد تونا بر مصر و هر دو بر لیبی و یمن و همه بر بحرین و حتی اردن و عربسوتان هوم
تأثیر داشتهاند ( .)Royvaran, 2014, p.1باید بدانیم بحرانی که در منطقه خاورمیانه شکل گرفت بهسورعت
به سایر نواحی تسری یافت .بحرانها ممکن است بر اساس وسعت مناو جررافیایی در سط ملی ،منطقهای
و بینالمللی باشد؛ به همین دلیل بحرانهای دومینووار  2011بهسرعت به یک بحران منطقهای تبدیل شدند.
همچنین مطرح شدن موضوع برگزاری رفراندوم استقلل اقلیم کردستان در روز  2۵ستتامبر اسووم مهرمواها
نشان میدهد که کردها در ادامه روند قدرتگیریهای خود اینک به مرحلهای رسیدهاند که مسأله استقلل
و جدایی از عراق را بهوورجدی مطرح کردهاند .استدالل این پژوهش نیز بر آن اسوت کوه تحووالت بهوار
عربی به تحوالت اقلیم کردستان عراق سرعت داده است .به همین خاور هدف موا از ارائوه ایون مقالوه ایون
است که بدان یم تحوالت موسوم به بهار عربی اه تأثیری بور جای واه اقلویم کردسوتان در منطقوه خاورمیانوه
داشته است؟
پیشینه و ادبیات پژوهش

منبع مشتصی در پاسخ به سؤال مطرح شده در این رسواله وجوود نودارد؛ اموا در ارتبواط بوا کردهوا و اقلویم
کردستان عراق کتابها و مقاالتی نوشته شده که به ذکر اند مورد بسنده میکنیم:
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انتصار ا2012ا در کتاب سیاست کردها در خاورمیانه هودف خوود را تحلیول و بررسوی ابعواد سیاسوی و
اجتماعی اتحاد و یکتارا ی کردها در جریان زندگی سیاسی -اجتماعی کشورهای ایران ،عوراق و ترکیوه
میداند .درواقع تز اصلی این کتاب آن است که کشمکش و منازعوه قوومی ،اوالش بزرگوی را در سیسوتم
دولت ملی و معاصر خاورمیانه به وجود آورده است و آن بینش و تفکر کهن را کوه هم وونسوازی نتیجوه
اجتناب ناپذیر امروزینه کردن و نوین سازی و پیدایش سیستم دولت ملوی نسوبتاق قووی و متمرکوز خاورمیانوه
است ،مورد پرسش جدی قرار میدهد .همان وور که از عنوان کتواب فووق پیداسوت نویسونده بوه سیاسوت
کردها در خاورمیانه پرداخته است ،اما از جمعیت قابل ملحظه کردهای سوریه اشمپوشوی کورده اسوت.
این کتاب سیاست کردها در قبال تحوالت منطقه خاورمیانه از سال  2011به بعود را نادیوده گرفتوه اسوت و
عمده تمرکز این کتاب تا قبل از سال  2011را شوامل مویشوود .اسودی ا2013ا در مقالوهای تحوت عنووان
«تحول جای اه سیاسی و نقش کردها در خاورمیانه پا از جنگ سرد» به این مسئله میپردازد که کردهوای
خاورمیانه از زمان فروپاشی امتراتوری عثمانی در اهوار کشوور متتلوا پراکنوده بووده و اهلوب بوه عنووان
گروههایی متالا فعالیتهایی مبارزاتی داشته اند ،اما آنان در وضعیت کنونی به بازی رانی با نقش متفاوت
تبدیل شده اند .کردهای خاورمیانه با توجه بوه تحووالت منطقوهای ،نقوش و اراده بوینالمللوی و تولشهوای
مبارزاتی خود از بازی ری حاشیه ای در دوره جنگ سرد به بوازی ری فعوال و توأثیرگوذار نوهتنهوا در اهوار
کشور یاد شده ،بلکه در عرصه منطقهای تبدیل شدهاند .این مقاله فاقد یک ااراوب نظری مناسب اسوت.
همچنین حداقل میبایست اشارهای متتصر به تاریتچه و موقعیت کردها میشد .در بتش کردها در دوره
جنگ سرد به کردهای سوریه توجه کمتری شده و در مورد آن کمتر توضوی داده شوده اسوت .در بتوش
تحوالت منطقه ای و وضعیت کردها پا از جنگ سرد بیشتر بوه خودمتتواری کردهوای عوراق بوه کموک
آمریکا پرداخته شده و اینکه در دهه  1990کردها به کمک آمریکوا بوه بوازی ری نیموهمسوتقل در عوراق و
منطقه تبدیل شدند .در این بتش از کردهای سوریه صحبتی نشده و بیشتر توضیحات این بتش به کردهای
عراق اختصاص داده شده و در بتش حرکت کردها به سوی بازی ری مستقل پوا از  11سوتتامبر تنهوا بوه
کردهای عراق پرداخته شده و حرفی از سایر کردها گفته نشده است.
نصری و رضایی ا2014ا در مقاله خود تحت عنوان «امکانسنجی استقلل اقلیم کردستان عوراق و توأثیر
آن بر امنیت ملی جمهوری اسلمی ایران» به بررسی تشکیل حکومت فدرالی در اقلیم کردسوتان و افوزایش
قدرت و نفوذ کردها در داخل عراق می پردازند .از ورف دی ر آنوان معتقدنود کوه برخوی کشوورهای فورا
منطقه ای از جمله رژیم صهیونیستی با ن اه راهبردی به موقعیت اقلیم کردستان ،حرور بیسابقهای در اقلویم
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پیدا کردند و از استقلل آن حمایت میکنند .لذا برای امکانسنجی استقلل اقلیم کردسوتان و توأثیر آن بور
امنیت ملی ایران ،موانع و منابع حرکت اقلیم به سوی استقلل بررسی شد و در جموعبنودی مووارد صوورت
گرفته محرز شده ،که علی شدید ناسیونالیستی ،ان یزه نتب ان حاکم بور اقلویم ،در کنوار حمایوت برخوی
رقبای منطقه ای ایران ،سه منبع اصلی حرکت اقلیم کردستان به سمت استقلل است ولی حصر ژئوپوولتیکی
و آسیبپذیری وبیعی اقلیم کردستان به همراه متالفت قدرتهای منطقه اایران و ترکیها مهومتورین موانوع
استقلل اقلیم کردستان هستند .نویسنده مقاله می بایست باتوجه به وقوع بهار عربی یوا بیوداری اسولمی کوه
اخیراق در منطقه رخ داده است و در متن از آن ستن گفته ،اشارهای به فرصتهای آن برای کردها میکرد.
نویسنده با توجه به بیان به موانع داخلی و خارجی میتوانست به مواضوع ترکیوه و سووریه نسوبت بوه امکوان
استقلل و تأثیرات و پیامدهای این استقلل بر دی ر کردها اشاره کند .نویسنده در متن اکیده به ااراوب
نظری لنور جی مارتین اشاره کرده است؛ اما در متن مقاله هیچ مبانی نظری دیوده نمویشوود و بوه آن اصولق
پرداخته نشده است .روزبه و کیانی ا2016ا نیز در مقالهای دی ر تحت عنوان «تحوالت کردستان عوراق و
تأثیر آن بر خاورمیانه» به بررسی نوع مدیریت سیاسوی در عرصوه جررافیوایی حکوموت خودمتتواری اقلویم
کردسووتان عووراق موویپردازنوود .درواقووع شووکلگیووری ایوون نوووع حکومووت در خاورمیانووهای کووه سووالهووا بووا
حکومتهای متمرکز اداره میشدند ،متفاوت بود و االشها و فرصتهایی برای کشور عراق و همسای ان
آن فراهم نمود .نتایج تحقی هم نشان داد که با حمله آمریکا به عراق و سقوط دولت صدام بیشتر ن اههوا
متوجه ترییرات سیاسی و تحوالت فراروی در ابعاد نظامی و سیاسی این کشور شد؛ اما نکته قابل توجه ،سیر
پیشرفت و ترییرات گسترده در ابعاد فرهن ی و اجتماعی و اقتصادی در کردسوتان عوراق و توأثیرات آن بور
کشورهای هممرز خود میباشد؛ بهگونهای که دامنه این تحوالت به حدی بوده که بعد از مودتی تحووالت
سیاسی را که منشأ تحوالت اقتصادی و کلیه ترییرات حاصله در جامعه کردستان بود ،تحت تأثیر قرار داد و
اقلیم کردستان را نوعی ال وی جدید برای حکمرانی در کشورها ارائوه نموود .در ایون مقالوه ازآنجواییکوه
نویسنده به تحوالت سیاست داخلی و اقتصادی کردهای عراق پرداخته است میتوانست به تحوالت آن در
حوزه سیاست خارجی و فرهن ی نیز اشاره کند .در قسمت تحوالت اقتصادی توضی واضحی در مورد آن
ارائه نشده است .نویسنده بایستی توضی می داد که ارا کردها به دنبال خودمتتاری هستند .به نظر میرسد
نویسنده می توانست در تیتر جدیدی به فرصت ها و تهدیدهای کردهای عراق برای دو کشور ایران و ترکیه
بتردازد .مرادی ،احمدی و نصرالهیزاده ا2013ا هدفشان از نوشتن مقاله «اقلویم کردسوتان عوراق گشوودن
مرزهای ژئوپولتیکی» تبیین مقاومت ضد ژئوپلیتیک کردها بعد از تشکیل کشور عراق پا از جنگ جهانی
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اول بود .آنان معتقد بودند که مقاومت ضد ژئوپلیتیک کردها در عراق نتیجه ساختارهای تحمیلی بازی ران
فرا منطقهای است .ژئوپلیتیک تحمیلی قدرتهای فرا منطقهای در عراق بیش از نیم قرن است که مقاوموت
خشونت آمیز قومی و مذهبی را رقم زده است .مشارکت ندادن کردها و اعراب شیعه در عوراق بوه صوورت
مبارزات خشونتآمیز و مسلحانه در سرتاسر تاریخ عراق نمود پیدا کرده است .به نظر میرسد که اصرار بر
تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیک کردها در عراق در نتیجه شکست نیروهای صدام در سوال  1991در تهواجم
متحدین به رهبری آمریکا در وی عملیات مرسوم بوه «ووفوان صوحرا» نووعی گشوودگی مرزهوای مسودود
ژئوپلیتیک را به دنبال داشته است .کردها بعد از صدور قطعنامه  688شورای امنیت سوازمان ملول متحود در
تاریخ  ۵آوریل  1991و در سایه منطقه پروازممنوع توانستهاند به حوداقلی از حقووق قوومی و انسوانی خوود
دست یابند .بعد از فروپاشی رژیم صدام حسین نیز کردها توانسوتهانود بوه یکوی از بوازی ران اصولی صوحنه
ژئوپلیتیک عراق و منطقه تبدیل شوند  .تحوالت کردسوتان عوراق از دیودگاه جمهووری اسولمی ایوران نیوز
دارای اهمیت ویژه است که در این مقاله به آن پرداخته شده است .در قسومت مقدموه مقالوه بوه سواماندهی
مقاله اشارهای نشده است .نویسنده میبایست به تاریتچه شوکلگیوری و تکامول کردهوای عوراق اشوارهای
کوتاه میکرد .همچ نین در قسمتی جداگانه به توضی سابقه مبارزات کردهای عراق با دولتهای روی کار
آمده در عراق میپرداخت .در قسمتی دی ر موی توانسوت بوه تحووالت روابوط کردهوای عوراق بوا ایوران و
کردهای ایران اشاره کند .نکته قابل تأمل آن است که هیچکدام از پژوهش های انجام گرفته به فرضیه ایون
مقاله پاسخ ندادهاند؛ لذا جنبه نوآوری و بدیع بودن پژوهش مورد توجه قرار میگیرد.
مبانی نظری
اثرگذاری سطح کالن بر تعیین دگرگونی سیاسی بازیگر خرد از منظر دیوید سینگر

بحث سط تحلیل در نظریهپردازی یکی از مباحث مهم است که از لحاظ معرفوتشناسوی گورایش فکوری
نظریهپردازان را از یکدی ر متمایز میسازد .سؤال اصلی این است که آیا اوضاع و حواد بزرگ اجتماعی
را بهمثابه یک تمامیت کلی یا به عنوان تجمعوی از اجوزای آن کلیوت و فعالیوتهوا ،ذوقهوا و نسوبتهوای
مؤلفه های آن و باید مورد مطالعه قرار داد؟ نسبت به این سؤال دو پاسخ متفاوت ارائه شده است که از لحاظ
معرفت شناسی و فلسفی تأثیرات مترادی بر نتیجه نظریه باقی مویگوذارد :جزئویگرایوان ،در پاسوخ بوه ایون
سؤال معتقدند که هر کلیت اجتماعی را باید بر حسب اجزا و عواقب ناشی از آن تبیوین کورد .یوک کلیوت
باید به اجزای آن تحویل گردد توا تبیوین آن از صولبت معرفوتشناسوی الزم برخووردار شوود؛ بورعکوا،
کلگرایان معتقدند اصوالق تبیین هایی که بر حسب مقصود ،منظور و اهوداف اجوزاص صوورت مویپوذیرد در
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علوم اجتماعی جایی ندارد .در نظر کل گرایان ،علووم اجتمواعی صورف قا بوه رفتوار پدیودارهای جمعوی یعنوی
کلیتها و نقشها عنایت دارد ( .)Saifzadeh, 2006, p.114علوه بر اثری که سط تحلیل بر تفسیر وقایع
میگذارد ،میتوان بهوضوح مشاهده کرد که انتتاب سط تحلیل موجب شکلگیری سه نوع از نظریههای
کلن ،خرد و تلفیقی از دو سط تحلیل میشود ()Saifzadeh, 2000, pp.36-37؛ بنابراین نکته کلیدی در
هر تحقی این است که محق متناسب با سط تجزیهوتحلیل خود اقدام به وراحی تحقی و انجام اقودامات
الزم مانند انتتاب نمونه و نوع تجزیهوتحلیل متناسب با سط تجزیهوتحلیل انتتاب شده ،نماید.
دیوید سین ر یکی از مهم ترین کسانی است که به بحث سوط تحلیول پرداختوه اسوت .وی معتقود اسوت
انتتاب سط تحلیل تابعی از موضوع پژوهش است نه بوالهوسی پژوهش ر .از لحاظ منطقی به نظور سوین ر
دو سط تحلیل وجود دارد :سط تحلیل خرد و سط تحلیل کلن .سط تحلیول خورد ،بوه سوطحی گفتوه
میشود که بر ویژگیهای فردی هر دولت ملی تأکید دارد .آشکارترین مزیت این سوط تحلیول آن اسوت
که اجازه میدهد میان بازی ران نظام بینالملل تفاوتهای مهمی قائول شوویم ،زیورا ایجواب نمویکنود کوه
بازی ران ملی را اندان شبیه هم بدانیم و مشاهدهگر را تشوی میکند تا آنها را به شکل مشوروحتوری بوه
بررسی گذارد؛ بنابراین نمیتوان بر نتایج مطلوب انین تحلیل عمیقی اشم بربست ،زیرا تنها هن امی قوادر
به صدور تعمیمهای مقایسهای بهراستی معتبر هستیم که بازی ران را به بررسی عمی گذاریم؛ اگراوه مودل
سیستمی لزوماق مانع مقابله و مقایسۀ خردهنظامهای ملی نیست و معموالق به مقایسههایی نسبتاق کلی که بر ابعواد
و ویژگیهای نسبتاق خاصی مبتنی است میانجامد .از سوی دی ور بوههویچوجوه اومینوانی وجوود نودارد کوه
رویکرد کشورن ر به مدل باریکبینانهای برای بررسی مقایسهای سیاست خوارجی منوتج شوود

(Linkliter,

) .2006, p.13با استفاده از این سط تحلیل است که میتوان مقودورات ناشوی از ویژگویهوای فوردی هور
کشووور و تووأثیر آن بوور رفتووار کشووور مزبووور را مووورد بررسووی قوورار داد .بووهعکووا ،سووط تحلیوول کوولن از
محذوریتهای ساختاری بین المللی حکایت دارد .این دیودگاه ،پژوهشو ر را بوا اموور عموومی و مشوترک
سیاسی در عرصه بینالمللی آشنا میسازد ( .)Saifzadeh, 2003, pp.43-44در نتیجه ،انین سوط تحلیلوی
ویژگیهای فردی و ممتاز هر کشور را نادیده میگیرد .تأثیر استفاده از این دیودگاه انوان اسوت کوه گویوا
کشورها همانند توپهای بیلیارد همسنگ هم هستند و کلیه آنها رفتار مشترکی دارند .این دیودگاه نووعی
جبر مشترک را بر رفتارهای بازی ران هالب میکند و پژوهش ر را از درک ویژگیهای فوردی هور کشوور
محروم میکند ()Singer, 1961, pp.81-82؛ اما ازآنجاییکه سط تحلیل کلن جامعترین سوط تحلیلوی
است که میتوان اختیار کرد ،می تواند کل تعواملت صوورت گرفتوه در درون نظوام و محویط آن را در بور
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ب یرد .با متمرکز شدن روی نظام میتوانیم ال وهای تعامل مشاهده شده در نظام را بررسوی کنویم و دربوارۀ
پدیدههایی اون شکلگیری و فروپاشی ائتلفها ،فراوانی و وول عمر برخی آرایشهای مشت

قدرت،

ترییرات پدید آمده در ثبات نظام ،میزان پاست ویی آن در برابر ترییرات پدید آمده در ثبوات نظوام ،میوزان
پاست ویی آن در برابر ترییرات پدید آمده در نهادهای سیاسی رسومی و هنجارهوا و فرهنوگ آن در مقوام
یک نظام اجتماعی احکامی صادر کنیم .به دی ر ستن ،سط تحلیول سیسوتمی و تنهوا هموین سوط بوه موا
امکان بررسی کلیت مناسبات بینالمللی را با میزانی از جامعیت میدهد که وقتوی توجهموان را روی سوط
نازلتر و جزئیتری متمرکز میسازیم ضرورتاق از دست میرود ).(Linkliter, 2006, p.10

درواقع سین ر انین استدالل کرد که سط نظام بینالمللی یا کلن فراگیرترین سط تحلیل است ،که به
فرد اجازه مطالعه روابط بینالمللی را به عنوان یک کلیت میدهد؛ یعنی ،امکان ن واهی کلوی بوه ال وهوای
جامعه جهانی در زمینه روابط و رفتار کشورها و سط وابست ی متقابل آنها به وجود میآورد .اینها شامل
توزیع کلی امکانات ،منابع و جای اه سیاسی در جهان میگردد .سوط تحلیول موا را قوادر مویسوازد کوه بوا
استفاده از رهیافت تصمیمگیری بوه تحقیو دربواره شورایط و فراینودهایی در درون کشوورها بتوردازیم کوه
انتتابهای سیاست خارجی را متأثر میسازند؛ بنابراین ،اگراه سط نظام بینالمللی تصوویر جوامعتوری از
ال وها و کلیات را به دست می دهد ،لیکن سط دولت ملی یا خرد ،تصویری بوا عمو بیشوتر و جزئیوات و
وضوح بهتری را ارائه میکند .سین ر مشکل سط تحلیل را با این بیان خلصه میکند« :در هر حیطوهای از
تحقیقات علمی ،همیشه راههای زیادی برای وبقه بندی و مرتب ساختن پدیده تحت مطالعه به جهت مقاصد
تحلیلی سیستماتیک وجود دارد .اه در علوم تجربی و اه در علوم اجتماعی ،نا ر میتواند روی بتوشهوا
یا روی کل ،روی اجزاص یا روی نظام متمرکز شود .برای مثال ،او میتواند بین گلهوا یوا بواس ،سونگهوا یوا
معدن سنگ ،درختان یا جن ل ،خانهها یا محله ،اتومبیلها یا راهبندان ،بین بزهکار و گوروههوای تبهکواری،
قوانونگوذار یوا مجلوا قوانونگوذاری و هیوره یکوی را انتتواب کنود» (.)Rast & Star, 2003, pp.15-16
تحلیل گران سیستمی به جای متمرکز ساختن توجه خویش بر روی مؤلفههوای جزئوی ،کول را مودنظر قورار
می دهند .در این ورح جهانی ،دولتهای ملی مشت

و سایر بازی ران بینالمللی نیوز حروور دارنود ولوی

حرور آنها بیشتر حروری محو و ناپیداست تا روشن و آشکار .دیوید سین ر یادآور شده است که مودل
دولت ملی تبیین های علی و توصیفات پرمرزی به دست میدهد درحالیکوه مودل سیسوتمی بیشوتر مناسوب
تعمیمات گستردهتر در مورد نحوۀ رفتار معمول دولتهاست .از دید سین ر نظریوۀ مورگنتوا کوه مویگویود
دولت ها در پی منافع ملی خویش میباشند یک نظریۀ سیستمی و یک قاعودۀ عموومی اسوت کوه هور انود
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ممکن است استثنائاتی برآن وارد باشد ولی این استثنائات موجب بطلن قاعدۀ مزبور نمیشوند

& (Duerti

) .Phalatzgraph, 1997, pp.58-59شاید مهوم تورین ضوعا سوین ر مربووط بوه نواتوانی او در اتتواذ یوک
رویکرد تحلیلی خاص باشود ()Andriole, 1979, p.117؛ بنوابراین بور اسواس نظور سوین ر مویتووان انوین
استدالل کرد که سط تحلیل کلن و منطقه ای بر سط تحلیل واحد یا همان کارگزار توأثیر گوذار اسوت؛
بنابراین ما سط تحلیل خود را برای نمونه منطقهای تعریا میکنیم.
بهوورکلی مطالعات بینالمللی در خصوص مسائل نظام منطقهای را میتوان به سه گروه تقسیم کرد:

 نتست ،مطالعاتی است که نظامهای منطقهای را در قالب همان نظریات و مفروضههای کلن روابط
بینالملل تجزیهوتحلیل میکند و با استناد به این نظریات میکوشد تعاملت درون منطقهای را توصیا
کند .در این گروه از مطالعات تفاوتی میان دو سط تحلیل نظام جهانی و نظام منطقهای قائل نمیشوند.

 دوم ،مطالعاتی است که منطقۀ مورد بررسی را به عنوان یک موضوع خاص در نظر گرفته است و
نظریهپردازی را به همان منطقه محدود میکند.

 سوم ،مطالعاتی است که ن رش تطبیقی دارد و برای مسائل منطقهای سط تحلیلی جدا از سط تحلیل
کلن جهانی و خرد ملی-کشور قائل میشود .در اینجا پژوهش ر به خود اجازه میدهد قواعدی کلی
برای نظامهای منطقهای اعم از ایدئولوژی-محوری یا هیر ایدئولوژیک لحاظ کند

( Bozorgmehri,

.)2005, pp.145-146
مطالعه روابط بینالملل در سط تحلیل منطقه ایون فایوده را دارد کوه پژوهشو ر بویاینکوه ویژگویهوای
نظامهای ملی را در شکلگیری سیاست خارجی کشورها مؤثر است نادیده گیرد ،به تجزیهوتحلیول روابوط
حاکم در یک منطقه میپردازد و نتیجه مطمئن تری در مقایسه با نتایج یک مطالعه بسیار کلن و جهوانی بوه
دست میآورد .پژوهندهای که در تجزیهوتحلیل خود ،زاویۀ ن رش را در قالوب بسویار کولن تنظویم کنود،
ممکن است از مطالعه جزئیاتی که می تواند بسیار مهم و مؤثر باشد بازماند .از سوی دی ر ،محققی که توجه
خود را یکسره به معطوف به رونود تصومیمسوازی درونوی در یوک کشوور مویکنود ،از رونود اثرپوذیری و
اثرگذاری سیاست خارجی کشورها هافل مویمانود ()Ibid, 2005, pp.146-147؛ بنوابراین مویتووان انوین
نتیجه گرفت که خصیصه های نظام منطقهای همان خصیصههای نظام بینالملل است اراکه نظوام منطقوهای
بازی ر یا کارگزار نیست ،درواقع نظوام منطقوهای سواختار اسوت پوا دارای هموان خصیصوههوا مویباشود.

10

پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،7شماره  ،1پاییز و زمستان 1397

بهوورکلی سیستم بینالملل دارای اند ویژگی است .1:اصل سازمان دهنده سیستم .2 1تفکیک کوارکردی
واحدها یا اجزا .3 2توزیع توانمندیها .)Meshirzadeh, 2015, p.114( 3ازآنجاییکه موا نظوام منطقوهای را
در قالب نظریات کلن بر اساس آراص سین ر بررسی میکنیم و بوا اسوتناد بوه آن ،تعواملت درون منطقوهای
توصیا میشود پا تفاوتی میان ویژگویهوای نظوام منطقوهای و سیسوتم بوینالملول وجوود نودارد و نظوام
منطقه ای نیز دارای همان ویژگیهاست .اینکه مؤلفههای سط تحلیول کولن و منطقوهای هماننود آنارشوی،
تحوالت سیاسی محیطی ،جنگها ،ترییرات ارزشی در محیط و  ...بر روند تحوالت داخلی و فرآیند توسعه
سیاسی و اقتصادی و حتی فرآیند دولت ملتسازی اثرگذار است اینها مربوط به نظریه و اثرگوذاری سوط
تحلیل کلن بر خرد است.
بنابراین در میان سطوح متتلا سیاست جهوانی ،سوط تحلیول کولن انظوام منطقوهایا یکوی از سوطوح
تحلیلی است که در قالب آن ،کل تعاملت صورت گرفته دولتها در درون نظام منطقهای و محیط اوراف
آن به تصویر کشیده میشود .درواقع منظور ما از سط تحلیل منطقهای در اینجا همان ائوتلف دولوتهوای
ملی است و سط تحلیل خرد نیز همان بازی ران نظام منطقهای از جمله :اقلیم کردستان عوراق و سوایر دول
عربی حاضر در منطقه خاورمیانه است .در سط تحلیل نظام منطقوهای ،واحودها تحوت توأثیر سواختار نظوام
منطقهایاند که خود نظام منطقهای جزئی از ساختار کلن یعنی نظوام بوین الملول اسوت .در اینجوا نیوز اقلویم
کردستان عراق تحت تأثیر تحوالت بازی ران تشکیل دهنده نظام منطقهای است و اگر ترییوری در جای واه
اقلیم کردستان صورت گیرد مسلماق این امر ناشی از این ترییر و تحول میباشد .همانوور کوه سواختار نظوام
منطقهای در عملکرد برخی دولتها میتواند محدودیت ایجاد کند ،برای برخی دی ر از دولتها سرشار از
فرصت است .تحوالتی هم که بعد از سال  2011در منطقه خاورمیانه و در میان کشورهای عربوی روی داده
است ،همه باعث شده است که حکومت اقلیم تحت تأثیر فرای منطقهای از جای اه بهتری برخوردار شود.
درواقع با تأکید بر مؤلفههای منطقوهای و بوینالمللوی موا شواهد تبودیل شودن بوازی ر هیور دولتوی ااقلویم
کردستان عراقا به بازی ری شبه دولتی هستیم .از فواید انتتاب این سط تحلیل برای فرضیه ایون پوژوهش
این است که با تمرکز بر روی سط تحلیل نظام منطقه ای ال وی تعامل میان سط تحلیل کلن یا به عقیده
برخی میانه انظام منطقۀ خاورمیانها و سط تحلیل خرد ااقلیم کردسوتان عوراقا مشوت

خواهود گردیود.

________________________________________________________________
1

Organization Principle
Differentiation Functional
3 Distribution of Capabilities
2
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درواقع این سط تحلیل به اقلیم کردستان عراق این امکان را میدهد که به ال وی ایودهآل خوود در زمینوه
روابط و رفتار کشورها و سط وابست ی متقابل آن دست پیدا کنند .این نکته بیان ر آن است که این سط
تحلیل ،تصمیمات گستردهتری در مورد نحوه رفتار دولتها ارائه میدهد و بازی ر خرد نیز از جای اه خود
در این نظام آگاهی مییابد .همچنین پژوهش ر بدون آنکه ویژگیهای نظوامهوای ملوی را در شوکلگیوری
سیاست خارجی کشورها مؤثر است نادیده گیرد ،به تجزیهوتحلیل روابط حاکم در یوک منطقوه بتوردازد و
نتیجه مطمئن تری در مقایسه با نتایج یک مطالعه بسیار کلن و جهانی به دست آورد .همچنین ازآنجاکه موا
نظامهای منطقه ای را در قالب همان نظریات و مفروضههای کلن روابط بینالملل تجزیهوتحلیل میکنیم و
با استناد به این نظریات است که میکوشیم تعاملت درون منطقهای را توصویا کنویم .درواقوع موا در ایون
گروه از مطالعات ،تفاوتی میوان دو سوط تحلیول نظوام جهوانی و نظوام منطقوهای قائول نمویشوویم اراکوه
خصیصههای نظام بینالملل قابل انطباق بر نظام منطقهای است .نکته قابل ذکور در ایون مقالوه آن اسوت کوه
مسأله این مقاله همسنخ بودن تحوالت نیست بلکه مسأله رشد و آگاهی و باال رفتن مطالبات مردموی اسوت
که در منطقه شکل گرفته است .درواقع در بهار عربی تقاضا به شوکل درخواسوت دموکراسوی و بواال رفوتن
آزادی مطرح است اما در کردستان به شکل مطالبه استقلل و تسریع دولت-ملتسازی است.

شکل ( :)1آثار متقابل سه نظام جهانی ،منطقهای و ملی برهم
ا)Bozorgmehri, 2005, p.145

دامنه جغرافیایی بهار عربی
تونس

کشوری اسوت بوا  10میلیوون جمعیوت کوه یوک حادثوه سواده در ایون کشوور ،موجوب ترییراتوی بودون
برنامهریزی و از قبل پیشبینی شده در خاورمیانه شد .در  17دسامبر  2010محمد بوعزیزی جووان  36سواله
میوهفروشی که به علت بد رفتاری مأموران دولتی اقدام به خودسوزی کرد

(Ruhoak & Ijzerloo, 2011,
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) .p.1این امر درنهایت منجر به برکناری بنعلی از قدرت شد .سورکوب ناراضویان سیاسوی ،فقودان آزادی
بیان و مطبوعات ،شکنجه متالفان ،کنترل گسترده دولت بر رسانههای ارتبواوی ماننود اینترنوت ،تعوره بوه
حقوق فردی و اجتماعی مردم و خشونت پلیا از مهمترین ویژگوی هوای سیاسوت در دوران بونعلوی بوود
(.)Niakui, 2012, p.245
لیبی

از زمان استقلل خود و تشکیل پادشاهی در سال  19۵1بهجز دو دهه اول حکومت قذافی االبته با تسام ا
تحت سلطه کامل دولت بر مبنای مناسبات و حمایتهوا و تبعوی

هوای قبیلوهبنیواد و سورکوب بووده اسوت

( .)Sardarania & Amoie, 2015, p.169انقولب لیبوی بوه دالیلوی همچوون :سواخت اجتمواعی ریشوهدار
قبیلهای -وایفهای ،نقش آفرینی منفی و خصمانه قبایل اصلی در سیاست ،نبود تحزب رقوابتی و رسوانههوای
آزاد ،ایرگی شدید علقهها و پیوندهای پیشامدرن قبیلهای -وایفهای بور پیونودهای مودنی و ضوعا شودید
نهادهای مدنی ،دارای ماهیت متفاوتی با انقلب های مصر و تونا بود و در این انقلب ،کنش ران قبیلوهای
و وایفهای و نارضایتیهای سیاسی و اجتماعی آنان نقش مهمتری از کنشو

ران مودنی ایفوا کردنود ( Ibid,

.)2015, p.163
مصر

اولین جرقه بیوداری اسولمی در آن در حقیقوت در  1۵ژانویوه  2011م ا 2۵دی  1389شا بوا تظواهرات
شهروندان مصری در مقابل سفارت تونا که برای حمایوت از انقولب توونا بوود آهواز شود .بسویاری از
تحلیل ران تظاهرات فوق را اولین جرقه انقلب مصر قلمداد میکنند .دو روز پوا از ایون تظواهرات یوک
جوان مصری با نام عبده عبدالمنعم حماده جعفر خلیفه در اعتراه به بسته شدن رستوران خود و عدم توجه
مسئوالن به شکوائیه اش ،در مقابل سواختمان مجلوا شوعب اموردما ایون کشوور دسوت بوه خودسووزی زد
)(Davies, 2011, p.34؛ اما بسترها و ریشه های اعتراضات و تحوالت کنونی مصور ،بوه متریرهوای متتلفوی
به خصوص فرای بسته سیاسی و اقتدارگرایی نظام سیاسی ،معرلت و االشهای اقتصوادی موردم و حتوی
جهتگیریهای سیاست خارجی دولت مبارک ،نسبت داده مویشوود .مسوائلی کوه در شوعارهای موردم در
اعتراضات و درخواستهای گروه های سیاسی نیز آشوکار اسوت .مهومتورین درخواسوتهوای معترضوین و
گروه های سیاسی متالا مصر شامل کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت ،اصلح قانون اساسی و برگوزاری
انتتابات آزاد و دموکراتیک ،فرای باز سیاسی و آزادی بیوان و اصولحات اقتصوادی بوود ( Baki, 2012,

 .)p.168-169بههرحال تحوالت ژانویه  ،2011ابیداری اسلمیا نهایتاق منجر به کنارهگیری حسونی مبوارک
از قدرت گردید (.)Ebrahimi; Sardari; Safadel & Yazdani, 2013, p.50
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یمن

با آهاز دگرگونی های خاورمیانه در تونا و تسرّی آن به مصور ،یمون نیوز بوه عنووان یکوی از نامزدهوای
اصلی قیامهای مردمی منطقه مطرح بود ،زیرا وجود برخی مؤلفه ها و عوامل ممکن است این کشور را وارد
بحرانی فراگیر سازد .اقتدارگرایی و مسئولیت گریزی ،فساد گسترده اقتصادی و اداری ،میزان باالی بیکاری
به ویژه بین جوانان ،گسترش روزافزون ناامنی و ناتوانی یا بیمیلی حکومت در مرتفع ساختن بحرانها ،یمون
را آماده پذیرش دگرگونیهایی گسترده ساخته بود که درنهایت در فوریه  2011با ال ووگیری از توونا و
مصر آهاز شد (.)Ahmadian, 2012, p.38
بحرین

سرانجام تظاهرات ضد دولتی اند کشور در خاورمیانه در اوایل سال  2011گریبانگیر بحورین نیوز شود.
معترضان ،با الهام از رویدادهای اخیر در مصر و تونا ،تظاهرات خود را در  14فوریه  2011آهواز کردنود
که این تنش در میان توده مردمی با وبقه حاکم در جریان است .جمعیت معترضان در  22فوریه همان سوال
به اوب خود رسید و بیش از یکصد هزار معتره در میدان لؤلؤ گرد هم آمدند .دولوت حواکم بحورین نیوز
اجرای تاکتیک سرکوب رانه علیه اپوزیسیون ،از جمله استفاده از زور ،بازداشتهای دستهجمعی و شوکنجه
را در دستور کار خود قرار داد .اعلم وضعیت فوقالعاده ،شکاف فزاینوده دولوت و جامعوه و سیاسوتهوای
تبعی

آمیز خاندان آلخلیفه از عوامل بروز تحوالت و اعتراضات سیاسوی کنوونی موردم بحورین محسووب

کرد (.)Totti & Dost Mohammadi, 2014, p.214
سوریه

در مورد سوریه اتفاقات در  26فوریه  2011شروع شد؛ یعنی زمانی که حسن علی اکلوه ،از الحسواکه ،بوه
همان شیوه محمد بوعزیزی در تونا در  17دسامبر  2010بر روی خودش بنزین ریتت و خودش را آتش
زد .این عمول درواقوع اعتراضوی علیوه دولوت سووریه بوود )(Massoudizadeh, 2015, p.35؛ اموا دور دوم
درگیریها ،برپایه شکافهای موجود در سال  2011م آهاز شد .زمینه های زیر موجب وقوع بحران شود از
جمله :اقتدار گرایی موروثی رژیم سوریه که نمایوان ر شوکاف سیاسوی و فقودان اورخش قودرت و توزیوع
نابرابر قدرت است ،شکاف اقتصادی و اجتماعی ناشی از نظام اقتصوادی حواکم کوه یوک کواهش حقووق،
افزایش هزینه های زندگی ،فقرگسترده ،ضعا وبقه متوسط ،کاهش کیفیت خدمات عمومی ،توزیع نابرابر
ثروت ،تمرکز گرایی دولت و احساس محرومیت بتش های وسیعی از مردم سوریه در هورآن تأثیرگوذار
بود (.)Karimi & Garshasbi, 2016, pp.108-109
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نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که تحوالت بهار عربوی و اقلویم کردسوتان یکوی نیسوتند اموا هور دو
درصدد گذار و تحول از وضع موجود بوه وضوعی دی ور هسوتند .درواقوع جونا تحووالت تواریتی اقلویم
کردستان معطوف به استقللخواهی و دولت سازی است و این مسأله از جهت ارتقای مطالبات با تحووالت
بهار عربی مشابه است .از آنجایی هم که فرآیند تبدیل هر قوم ]کُرد[ به ملت و ستا تشکیل دولت تحوت
تأثیر عوامل متتلفی از جمله تحوالت بینالمللی و منطقه ای است ،در پا این پویایی و ترییور و تحووالت،
کردها نیز به دنبال به رسمیت شناخته شدن خود بهمثابه یک جمعیت اثرگذار و آگاه به وجود خود هستند؛
به نوعی که می توان گفت آگاهی الزمه هستی یک گروه واقعی است لذا شاهد شکلگیری این آگاهی در
میان کردها هستیم.
تسری بحران خاورمیانه به قلمرو اقلیم کردستان عراق و جلب توجه نهادهای بینالمللی

نقطه آهاز گسترش اعتراضات در محدوده حکومت اقلیم کردستان ) (KRGبه تظاهرات بزرگ  17فوریووه
 2011ا 28بهمن 1389ا در شهر سلیمانیه ،مرکز استان سلیمانیه بواز مویگووردد (.)Haghpanah, 2012, p.1
درواقع کردهای عراق به نوعی خودشان بهار کردی را تجربه کردهاند .حزب گووران کوه بوا الهوام از بهوار
عربی ،به ویژه قیام در مصر از کابینه حکوموت اقلویم کردسوتان کنوارهگیوری کورد و در هموین رابطوه یوک
تظاهرات خشونتبار را به راه انداختند ) .(Ünver Noi, 2012, p.24جنبش گوران اترییرا ،سوومین حوزب
بزرگ در پارلمان کردستان با صدور بیانیهای خواستار انحلل پارلمان کردستان عراق ،برگوزاری انتتابوات
زودرس ،ایجاد ترییورات در قووانین فودرال کردسوتان عوراق و دگرگوونی سواختار حزبوی نیروهوای مسول
پیشمرگه شد .این درخواستها با متالفت سایر احزاب از جمله احزاب حاکم دموکرات ابه رهبری مسعود
بارزانیا و اتح ادیه میهنی ابه رهبری جلل والبانیا و نیز احزاب اسولم رای جماعوت اسولمی و حرکوت
اسلمی مواجه شد .درواقع حزب گوران فرصت را مرتنم شمردند و از فرای احساسی به وجود آمده ناشی
از تحوالت بینالمللی برای رسیدن به اهداف داخلی ،استفاده کردهاند .درخواستهای جدید و تا حودودی
آشتیناپذیرانه آنان به نوعی متأثر از فرای جدید منطقهای و بهخصوص تحوالت جاری در جهان عرب از
جمله انقلب یاس در تونا بود که همچون یک موب فراگیر بوه مصور ،الجزایور ،یمون و اردن رسوید و در
فاصله کوتاهی ترییرات و تحوالتی مهمی در این کشورها ایجاد کرد ).(Pashang, 2011

پیش از آهاز اعتراضات اخیر ،با عنایت به بافت نتبهگرا و ساختار حزبی مسولط بور شومال عوراق عموولق
برخی احزاب کواکتر و نتب ان حاشیه ای ،قودرت کوارکرد اپوزیسویون را بوه عهوده داشوتند .بوه دنبوال
انتتابات پارلمانی  1388علوه بر دو گروه کواک اسلمی« ،جماعوت اسولمی» بوه رهبوری «علوی بوواپیر»
و «اتحواد اسلمی» به رهبری «صلحالدین بهاصالدین» معروف به صلح صادقی گوروه سوکوالر و نیرومنوود
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«گووران» یوا «ترییر» پا به عرصه رقابت سیاسی گذاشت؛ اما استمرار سلطه سونتی دو حوزب نیرومنود «پوارتی
دمووکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی کردستان» و اولویت یافتن حل مناقشات حکوموت اقلویم بوا دولوت
مرکوزی در برداد ،عملق گروهای متالا را در حاشیه ن ه میداشت .تصلب نظام حاکم در پاست ویی به
مطالبات اپوزیسیون حزبی را میتوان یکی از خاسوت اههوای جنوبش اعتراضی اخیر دانست .به همین خواور
درحالیکه سازوکار اانه زنی در باال کارآمدی خوود را از دسووت داده بوود ،مکوانیزم فشوار از پوایین و بوه
صحنه آوردن تودهها موضوعیت یافت .جنبش جدید همانند همتاهای خود در سوایر جواموع خاورمیانوهای
که به جای ایدئولوژی خواص ،ابتنوا بور هویت مدنی و جامعهای خود دارد و فاقود تمرکوز و سوازماندهی و
رهبری مشت

است ،در فرای مجوازی تعیّن مییابد و از ابزارهای ارتباوی مدرن بهره مویبورد .در عمول

هم این جنبش با رویکرد نافرمانی مدنی و ابراز هیرخشونتآمیز مواضع انتقادی خود عمل کورده است کوه
از جمله میتوان به سازماندهی موف آمیز اعتصابات  14اسفند اشاره کرد (.)Haghpanah, 2012, pp.2-3
گسترش بحران در خاورمیانه و نقش آفرینی اقلیم در مبارزه نظامی با داعش

مسئله داعش 1متأثر از تحوالت داخلی عوراق و شوکنندگی سواختارهای نظوامی و سیاسوی در ایون کشوور،
مشکلت ناشی از انتقال قدرت به دولت جدید حیدرالعبادی ،عملکرد ناموف دولت نورالمالکی در منواو
سنی نشین و بروز بحران نفوذ و اقتدار ،فقدان ن رش راهبردی و بروز حرکتهای جداییولب در کردستان
عراق ،ناکارآمدی نیروهای نظامی در برخورد با حرکتهای اریکی و جنگهای نامنظم ،هراس عمومی و
آشفت ی عمی مدنی و مهمتر از همه ،دستیابی داعش به منابع مالی جدید و اعمال کنترل بر مناو و مراکز
حیاتی ،موجب شده است که معمای تروریسم به یک شوک بزرگ و حتوی بوه صوورت محتمول بوه یوک
فاجعه بینالمللی تبدیل شود ( .)Azin & Saifzadeh, 2016, p.31در ماه ژوئن سال  2014نیروهای داعوش
به سمت هرب عراق سرازیر شدند و در عملیاتی برقآسا بتش وسیعی از مناو سونینشوین ایون کشوور از
جمله شهر موصل را به تصرف خود درآوردند ) .(Holmquist, 2014, p.21تصرف موصل از سوی داعش
در ماه ژوئن  2014و ناتوانی ارتش عراق در مقابله بوا آن هوا ،فرصوتی را بوه وجوود آورد توا نیروهوای کورد
حکومت اقلیم کردستان ب رای مقابله وارد عمل شوند .بعد از این واقعوه و تصورف حودوداق اهول درصود از
خاک مناو مورد مناقشه ،کردها به آرزوی دیرینوه خوود یعنوی الحواق کرکووک بوه حکوموت کردسوتان
نزدیک تر شدند .آنان بر این اعتقادند که حکومت فدرال در منطقه باید ایجاد شود .درواقع بعد از این اتفاق
________________________________________________________________
)The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS
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بود که رئیا منطقه اقلیم کردستان اعلم کرد که دی ر ماده  140مطرح نیست؛ اراکه استان کرکووک بوه
بتشی از منطقه کردستان تبدیل شده است ) .(Henri, 2014بسیاری از تحلیلگوران معتقدنود برنوده نهوایی
بحران های اخیر عراق ،کردها خواهند بود؛ اراکه وضعیت فعلی عراق ،خواهناخواه منجر به ترعیا دولت
مرکزی به ریاست شیعیان و آسیب دیدن هر دو گروه سنی و شیعه در صحنه سیاسی عراق خواهد شد و این
می تواند فرصت و موقعیت کافی جهت قدرت گیری و انرمام ،بتشی از خاک موورد مناقشوه عوراق را در
اختیار حکومت خودمتتار کردستان قرار دهد .بر همین اساس و به دنبال حمله داعش به بتشهای وسیعی
از خاک عراق ،پیشمرگههای کرد به فرماندهی «جبار یاور» کنترل شوهر نفوتخیوز کرکووک را در اختیوار
گرفتند .این مسئله باعث گردید تا فرصت مناسبی در اختیار کردها قرار گیرد ،بهووریکه مسوعود بوارزانی
رئیا منطقه خودمتتار کردستان اعلم کرده بود که دی ر حاضر نیست این شهر نفتخیز را بوه حکوموت
مرکزی برگرداند .همچنین جلل والبانی رئیاجمهور عوراق نیوز ووی ناموهای بوه دبیور کول سوازمان ملول
خواستار برگزاری رفراندمی بر اساس ماده  140قانون اساسی عراق در کرکوک و برخی از شهرهای دی ور
همچون نینوا و صلحالدین جهت انرمام به خاک کردستان شده بوود ( Rezaiean Gheiehbashi, 2016,
.)p.64

به هرحال ،داعش ناخواسته به کردهای عراق و حتی سوریه کمک کرده تا فرایند اسوتقلل را بوا سورعت
بیشتری بتیمایند .ازجمله اینکه در نتیجه قدرت نمایی داعوش در عوراق ،بسویاری از کشوورها بوه شویوههوای
گوناگونی از حکومت اقلیم کردستان حمایت کوردهانود .مهومتورین حمایوت از کردهوا در قالوب حمولت
هوایی از سوی ایاالتمتحده و شرکای آن صورت می گیرد .وی ایون مودت نیروهوای پیشومرگه بوه انوواع
سلح و تجهیزات سبک و سن ین اروپایی و آمریکایی تجهیز شدهاند .این امر پیشومرگه را از شوبهنظامیوان
وفادار حزبی به ارتش کردستان تبدیل کرده است و مهومتور اینکوه ،پیشومرگه بوهعنووان یوک نیوروی ضود
تروریستی شمرده شده ،بعد بین المللی یافته است .افزون بر این ،داعش در ابعاد دی ور ،رونودهای داخلوی و
منطقه ای را به سود کردها ترییور داده اسوت .بورای نمونوه ،ازآنجاکوه داعوش تموام کردهوا را دشومن خوود
می داند ،این امر موجب ایجاد یک حوزه عمومی مشترک میان کردهوا و اتتواذ سیاسوت مشوترک کوردی
شووده اسووت و ایوون سیاسووت در صووحنههووای متتلووا جنووگ میووان داعووش و کردهووا بووه اشووم موویخووورد
(.)Mohammadian & Torabi, 2016, pp.133-134
دستاورد مهم دی ر کسب حمایتهای قابل توجه دیتلماتیک بینالمللی است .حتی پا از هور داعوش
ما شاهد هستیم درخواست نوری مالکی برای اقدام و مداخله آمریکا و هرب با توجه اندانی مواجه نشد اما
با به خطر افتادن امنیت اقلیم کردستان ،شاهدیم سه کشور آمریکا ،ان لستان و فرانسه بلفاصله حمایتهوای
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جدی خود از اقلیم و ستا دولت عراق را اعلم داشتند .وی مودت موذکور اربیول تبودیل بوه یوک مرکوز
پرتردد سفرهای دیتلماتیک مقامات متتلا بینالمللوی و منطقوهای شوده اسوت ،حروور نتسوتوزیوران و
وزرای خارجه اروپایی و حتی انجام نتستین دیدار رسمی وزیر خارجه ایران و ستا رئیا پارلموان ایوران
از این منطقه خود مؤ ید موفقیت دیتلماسی کردها بوده است و ایون امور کفوه موازنوه در تحووالت فعوالی و
جاری عراق را تا حدی به نفوع آنهوا سون ین کورده اسوت ( .)Pashang, 2016بوه گوزارش «شویعه نیووز»،
سرلش ر «جبار یاور» دبیر کل وزارت پیشمرگه در منطقه کردسوتان عوراق ،اعولم کورد کوه از زموان آهواز
جنگ با داعش در تابستان  2014تاکنون ،یوک هوزار و  2۵8نیوروی پیشومرگه کشوته و  7هوزار و  300نفور
زخمی و  62نفر مفقود شدند .وی افزود :داعش اکنون فقط بر  ۵درصد از منطقوه کردسوتان عوراق سویطره
دارد و پیشمرگه در مدت یک سال جنگ ،موفو شوده اسوت 700 ،کیلومترمربوع از اراضوی تحوت اشورال
داعش را در منطقه کردستان آزاد کند .سرلش ر یاور گفوت کوه از مهومتورین منواو آزادشوده بوه دسوت
پیشووووومرگه ،برخوووووی منووووواو

در اووووووراف موصووووول و کرکووووووک بووووووده اسوووووتwww.shia-

).)news.com/fa/news/104389
بحران در خاورمیانه و فرصت حفظ ثبات در حوزه اقلیم کردستان

زمان حاضر فرصتی برای ملیگرایان سیاسی کرد است؛ این مردم از زمانهای قودیم یوک ملوت بووده و در
این امر نباید شک کرد .کردها بعد از یک زمان ووالنی در قرن بیستم توانستند به خودآگاهی قومی برسند.
به همین منظور ملیگرایان کرد بوه دنبوال اثبوات هویوت کوردی خوود هسوتند ( & Mohamadi; Motaghi

 .)Lotfi, 2016, p.3حتی شهرهای اقلیم کردستان بهخصوص پا از سقوط رژیم صودام در سوال  2003بوا
سرعت رو به توسعه و گسترش بوده اند .اقلیم کردستان رفته رفته به بازاری امن برای تجارت بدل گردیده و
این امر نهتنها موجبات مهاجرت مردم از دی ر شهرها بلکه از خارب اقلیم کردستان به کلنشوهرهای اقلویم
را فراهم آورده است ).(Todaro, 1982, p.194

ازآنجاکه بهار عربی یک تحول سیاسی منطقه ای است ،ال وی تعامل میان بازی ران با توجه بوه نزدیکوی
جررافیایی بهگونه ای است که ایجاد ترییرات ملموس در یک بتش بر کل نظام منطقهای اثرگوذار خواهود
بود .درواقع نظام منطقه ای یک نظام متمایز و یک صحنه عملیاتی خاص از نظور نوا ران داخلوی و خوارجی
محسوب می شود که وجود نوعی احساس خودمتتواری و درجوهای از همسوانیهوای سیاسوی ،اقتصوادی و
فرهن ی عامل این تمایز است .رویکرد ما به این تحول منطقهای همان رویکردی است که نظام منطقهای را
در قالب نظریات و مفروضههای کلن تجزیهوتحلیل میکنود و بوا اسوتناد بوه آن تعواملت درون منطقوهای
توصیا می شود .در اینجا تفاوتی میان دو سط تحلیل نظام منطقوهای و نظوام جهوانی نیسوت .مطالعوه بهوار
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عربی و تحوالت سال  2011در سط منطقه ،این فایده را دارد که بدون آنکوه ویژگویهوای نظوام ملوی در
شکل گیری سیاست خارجی نادیده گرفته شود ،به تجزیهوتحلیل روابط حاکم در منطقه پرداخته مویشوود.
اقلیم کردستان عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست و به نوعی تحت تأثیر بهار عربی و کشورهایی است که
این تحول منطقهای در درون آنها رخ داده است .مسعود بارزانی ،رهبر اقلیم کردستان عراق ،سعی داشوت
با استفاده از شرایط موجود در کردستان سوریه تبدیل به یک بازی ر منطقهای قدرتمند شوود و در راسوتای
این تلشها اندین جلسه میان رهبران کرد سوری تشکیل داد؛ بهنحویکه سرانجام گروههای متتلا کرد
سوری در  21تیر  1391موافقت کردند تحت یک نام و با عنوان شورای عالی کردهای سوریه به اقدامات و
فعالیت های خود انسجام بتشند .این شورا از دو جریان عمده و اصلی ،یعنی شورای ملی کردهای سوری و
شورای ملی هرب کردسوتان تشوکیل شوده اسوت ( Bagheri Dolatabadi & Rahimi Dehgolan, 2016,
.(Gunter, 2013, pp.441-457) )p.134

بهار عربی برای بازی ران سیاسی کرد در منطقه خاورمیانه فرصوت هوای قابول تووجهی بورای حصوول بوه
اهدافشان به بار آورده است؛ بهووریکه در عراق و سووریه کردهوا توانسوتهانود از ضوعا دولوت مرکوزی
استفاده کنند و حتی در مبارزه علیه دولت اسلمی اداعشا از حمایوتهوای مجوامع بوینالمللوی برخووردار
شوند ) .(Romano, 2015, p.53برای کردهای عراق ناامنیهای ناشی از بهار عربوی فرصوتهوا و خطورات
بیسابقه ای را به ارمران آورده است .در جریان اختلف میان حکومت اقلیم کردستان و دولت مالکی بر سر
سرزمینهای مورد اختلف اربیل و برداد و روابط میان این دو ،همه احزاب سیاسوی اقلویم کردسوتان عوراق
خواستار آن شدند که مناو کردنشین جنوب به عنوان مناو مستقل به اقلیم کردستان عراق ملحو شووند.
مسئله دی ر بحث کرکوک است که بیشتر کردها به دنبال پیوند آن با خود هستند .کردها بوه دلیول وجوود
ذخایر نفتی گسترده و همچنین بوه دلیول حروور یوک اکثریوت کورد در ایون منطقوه نمویتواننود از منطقوه
کرکوک اشم پوشی کنند .بعد از خروب آمریکا و آهاز درگیری های داخلی ،عراق به یک پناه اه جدید
برای رشد القاعده تبدیل شد .در مورد القاعده که پا از مدتی نام خود را به دولت اسلمی در عراق و شام
ترییر داد باید گفت که پا از حمله به موصل و تصرف این شهر و ناتوانی ارتش عراق در مقابله بوا آنهوا.
این پیشمرگههای کرد بودند که بهسرعت برای بازپاگیری مناو اشرال شده اقدام کردنود .کردهوا بوا در
اختیار داشتن بسیاری از حوزههای نفتی اوراف کرکوک و اقدام به صدور جریان نفت به سایر کشوورها از
جمله ترکیه بهتدریج به یک بازی ر سیاسی قوی تبدیل شدهاند ).(Ibid, 2015, pp.56-58
بدون تردید تحوالت اخیر بر ژئوپلیتیک کرد تأثیرگذار بوده و علوه بر دستیابی کردها به خودمتتواری
به نحو اشم یری موجب مشارکت مؤثر آنان در قدرت سیاسی در عراق گردیده است .امروزه کردها کوه
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همواره یکی از عوامل مهم ژئوپلیتیکی در عراق هستند و به عنوان یک نیروی االش ر قودرت مرکوزی در
عراق تأثیرگذار بودند ،خود به عنوان بتشی از حاکمیت عراق محسوب میشووند و در وراحوی و اجورای
سیاستهای این کش ور دخالت مستقیم و مؤثر دارند .اعطای خودمتتاری بوه کردهوا توسوط قوانون اساسوی
جدید عراق ،نقش ژئوپلیتیک آنان را در صحنه عوراق و منطقوه فزونوی بتشویده اسوت .حروور و حمایوت
مستقیم آمریکا در کردستان عراق وی دوازده سال پا از جنگ دوم خلیجفارس در سال  1991توا سوقوط
صوودام حسوووین در سوووال  2003بسوووترهای الزم بووورای بازیوووابی قووودرت توسوووط کردهوووا را فوووراهم آورد
(.)Chukhachizadeh Moghaddam; Alinezhad & Amini, 2014, p.253

احیای زبان و فرهنگ کردی ،پرام ،روابط سیاسی و تجاری کردها با خارب و مستقل از بروداد ،وجوود
ذخایر نفت و گاز و نیروی نظامی -دفاعی موسوم به پیشمرگه و بسیاری مؤلفههای دی ر از جمله سورزمین،
حکومت و جمعیت ،از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذاری هستند کوه حکوموت اقلویم کردسوتان در نتیجوه
آنها در سط منطقهای هم قدرت ایفای نقش پیدا کرد .در ادامه ایون رونود ،پوا از وقووع بهوار عربوی و
تسری آن به سایر کشورهای منطقه و هور داعش در کشورهای عراق و سوریه ،توان بوازی ری کردهوای
عراق بیش از بیش افزایش یافت .توانایی کردها در باز پا گرفتن مناوقی که داعش آنها را اشرال نموده
بود؛ کردها را به تیتر اول رسانههای بینالمللی تبدیل نمود .علوه بور نیروهوای پیشومرگ اقلویم کردسوتان،
پیشرویهای ی انهای مدافع خل ) (YPGدر مناو کردنشوین سووریه و اعولم حکوموت فودرالی تحوت
عنوان سه کانتون جزیره ،کوبانی و عفرین از سوی کردهای سوریه و حمایتهای ائوتلف ضود داعوش بوه
رهبری ایاالتمتحده ،مزید بر علت شد تا بر وزن سیاسی حکومت اقلیم کردستان بهوور خاص و کردها در
خاورمیانه بهوور عام افزوده شود ( .)Sanniar, 2017اقلیم کردستان عراق واهراق تنهوا منطقوهای اسوت کوه
توانسته ثبات نسبی خود را حفظ کند و رونود تأسویا اقلویم کردسوتان در اواراوب عوراق فودرال ،عوین
منطقهگرایی است ( .)Entisar, 2012, p.330درواقع تأثیرگذاری سطوح بینالمللی و منطقهای بر تحووالت
داخلی و جای واه کوارگزار ااقلویم کردسوتانا مصوداق عینوی افوزایش نقوش و اهمیوت اقلویم در معوادالت
خاورمیانه و متصوصاق ورح مسئله رفراندوم از سوی رهبران آن میباشد.
ریشهها و دالیل گسترش پانکوردیسم در مناطق کردی

نارضایتی و تجربیات متفاوت از لحاظ تاریتی به عنووان یوک ان یوزه مهوم بورای پوانکوردیسوم :از زموان
تأسیا دولت مدرن ،کردها همواره با نوعی بحران هویت و سرکوب و نوعی تحقیر توسط دولوت مواجوه
بودند .لذا ان یزه زیادی برای تشکیل دولت کردی دارند .ایجواد دولوت منطقوهای کردسوتان ،یوک ان یوزه
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سیاسی مهم است .کردستان عراق بوه عنووان قلوب کردسوتان عوراق محسووب مویشوود؛ اراکوه از یکسوو
کردستان و ترکیه را به هم متصل می کند و با مناوقی که در اختیار کردهای سوریه است در ارتباط هسوتند
و از سوی دی ر کردهای عراق بزرگترین اقلیت هیرعربی که در استانهوای سولیمانیه ،اربیول ،کرکووک،
موصل و دهوک ساکن هستند حدود یکپنجم از کل جمعیوت کشوور عوراقانود از زموان تأسویا دولوت
مدرن مسئله بزرگ در میان کردها و هویت خواهی این گروه قوومی بورای دولوت عوراق مشوکلسواز بووده
است .بهووریکه در برخی موارد سیستم سیاسی و تمامیت ارضی را به اوالش کشویده اسوت .بوهووورکلی
ت لش برای اتحاد تا پایان دولت بعث وجود نداشت اما بعد از جنگ دوم خلیجفارس بر اساس قطعنامه 688
و شورای امنیت سازمان ملل کردها تحت پوشش امنیتی آمریکاییها قرار گرفتند و در ناحیوه پروازممنووع
باالی مدار  360درجه نتستین دولت خود را بنوا کردنود .پوا از سوقوط صودام در سوال  200۵در جریوان
تدوین قانون اساسی جدید عراق ،حکومت منطقه ای کردها در شمال شرقی این کشور در قانون اساسی بوه
رسمیت شناخته شد.
تشکیل دولت ورشکسته در عراق و سوریه به عنوان یک فرصوت تواریتی :یکوی از فرصوتهوای تواریتی
دی ر ضعا دولت مرکزی یا فقدان قدرت قوی مرکزی است که ماننود یوک کاتوالیزور یوا تقویوتکننوده
برای پانکوردیسم عمل میکند .با آهاز جنگ دوم خلیجفارس و تحمیول تحوریمهوای بوینالمللوی توسوط
ایاالتمتحده در عراق در زمان حکومت صودام در دهوه  ،1990فروای داخلوی منجور بوه تروعیا دولوت
مرکزی شد .در همین راستا موب جدیودی از پوانکوردیسوم آهواز گشوت و کردهوا از پشوتیبانی سیاسوی و
حمایت بشردوستانه بهرهمند گشتند .پا از سال  2003و اشرال عراق و سقوط صدام اهرمهوای سیاسوی بوه
سود کردستان عراق ترییر یافتند .دولت عراق به دلیل جنگ و خشونت داخلی به دولتی ورشکسته تبدیل و
با مشکلت مالی فراوانی روبهرو شد؛ درحالیکه سهم بودجه منطقه کردستان از  ۵/2میلیارد در سوال 200۵
به  13میلیارد در سال  2014افزایش یافت .زیرساختهای نفتی و توسعه میدانهای نفتی ،تأسیا و استفاده
از خطوط نفت و گاز از کرکوک به ترکیه باعث تقویت منابع مالی و گسترش احساسات ملی قوومگرایانوه
شد .نمو نه مشابه دی ر بحران در سوریه و ناکارامدی دولت حاکم در حلوفصل مشکلت بوود کوه باعوث
گسترش هم رایی منطقهای کردهای سوریه ،عراق و ترکیه شد.
هور و توسعه داعش ) (ISISبه عنوان یک فرصت مهم پانکوردیسم با تأکید بر بحران کوبوانی :هوور و
توسعه داعش از ابعاد متتلفی در تقویت پانکوردیسم و هم رایی کردها مؤثر بود :باعث تروعیا دولوت
در عراق و فروپاشی قدرت در مرکزی در سوریه شد .همچنین حساسیتهای سیاسی و قانونی ترکیه بهویژه
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پا از وقوع اندین حمله انتحاری و بمبگذاری توسط داعش و افزایش ان یزه سیاسی کردها در دو سال
اخیر و تأثیر ک وبانی و الحاق آن به کردها ،افزایش هم رایی کردها به عنوان نتیجه حملت وحشیانه داعش
در منطقه کردنشین و رویداد کوبانی به عنوان نقطه عطا و شروع جدی در تقویت پانکوردیسوم در نظور
گرفته شد.
انقلب ارتباوات و اولعات و هور نسل جدید رهبران و جوانان کردی از دی ر موارد است .نقوش نظوام
آموزشی ،هور نسل جدیدی از جوانان کرد ،افزایش فعالیوت هوای اجتمواعی اینترنوت و مواهواره ،تشودید
آگاهی سیاسی اجتماعی در میان کردها ،بسیج سیاسی کردها از وری ادهام هویوت ،ارتباووات و تعامول و
تبادل اولعات ،ادهام فعالیتها و اعتراهها ،کسب مشروعیت بینالمللوی و توجوه بیشوتر آرای عموومی و
انجمنهای بین المللی به کردها و مسائل مربوط به حقوق بشر همه برای احقاق حقوق کردی بسویار فعوال و
مؤثر بودند ) .(Sardarnia & Abedi, 2016, pp. 34-38به همین دلیل اقلیتهای ملی که به خودآگواهی و
سازماندهی دست یافتهاند خواستار دستیابی بوه درجوهای از خودمتتواری هسوتند

& (Samiie esfahani

).Nurozi nezhad, 2014, p.100
مواضع قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای نسبت به استقالل اقلیم کردستان عراق

راهبرد اقلیم کردستان گسترش روابط با کشورهای منطقهای و بینالمللی است .این منطقه دارای
نمایندگیهایی در  16کشور و  36کنسول ری از کشورها در حکومت اقلیم بوده و به دنبال کسب اعتبار
در سط منطقه میباشد )(Mohammadian & Torabi, 2015, p.124؛ اما کسب استقلل و به
دست آوردن درجهای از خودمتتاری مستلزم حمایت سایر کشورها از این اقدام است که در زیر به بررسی
مواضع قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای پرداخته میشود:
عراق

یکی از ن رانیهای مزمن حکومتهای مرکزی در برداد در مورد کردها این بوده است که آنها همواره
ن ران ایفای نقش توسط کشوورهای منطقوه در معوادالت بوین دولوت مرکوزی و کردهوا بووده اسوت .ایون
معادالت بین دولت مرکز ی و کردها همیشه به کشوورهای ایوران ،ترکیوه ،سووریه ،اسورائیل و آمریکوا ایون
امکان را داده است که بتوانند با مداخله در این مداخلت داخلی عراق ،نقش مهمی را در این معادالت ایفا
کنند و بتوانند با استفاده از این فرصتها ،امتیازهایی را از دولت مرکزی عراق ب

یرند ( & Eslami; Koohi

 .)Rastgo, 2015, p.13اخیراق نیز درخواستها و تلشهای رهبران کرد با محوریت مسوعود بوارزانی بورای
اعلم استقلل بسیار شدت گرفته که دولت عراق اعلم کرده با هرگونه اقدام یوک جانبوه اقلویم کردسوتان
برای برگزاری همهپرسی استقلل ،متالا است.
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ایران

جمهوری ا سلمی ایران مسئله کردها را در قالب کل عراق در نظر دارد و با توجه به اقلیت کرد در داخل
کشور و تأثیر استقلل اقلیم بر مناو کردنشین خود ،بههیچوجه خواهان تجزیوه عوراق نیسوت و همیشوه بور
حفظ استقلل و تمامیت ارضی کشور عراق تأکید کرده است .همچنین استقلل اقلیم زمینوه حروور بیشوتر
رژیم صهیونیستی و آمریکا را در کنار مرزهای جمهوری اسلمی ایران افزایش داده و این موضووع امنیوت
ملی ایران را با خطر مواجه میکند ).(Nasri & Rezai, 2014, p.43
ترکیه

عنصر اقتصادی نقش زیادی در بهبود روابط دو کشور داشته است و با توجه به اقتصاد رو به رشد ترکیوه
و نیاز مبرم به انرژی ،سیاستمداران این کشور بر آن شدند رابطه نزدیکی با کردستان عراق که دارای ذخایر
هنی انرژی است ،برقرار نمایند .همچنین رفتار ترکیه با کردستان عراق در سالهای اخیور بوهمثابوه رفتوار بوا
یک حکومت مستقل بوده است .اقلیم کردستان عراق نیز به دالیلی همانند رهایی از محدودیت جررافیایی،
نیاز به سرمایه خارجی ،ایجاد موازنه و تعدیل حکومت مرکزی ،تأثیر بر سرنوشت کردهای ترکیوه و انتقوال
انرژی از خاک ترکیه خواهان برقراری رابطه متقابل اسوت .در نظور سیاسوتمداران تورک ،کردسوتان عوراق
مستقل در آینده نزدیک یک وا قعیت هیور قابول انکوار بووده لوذا ایجواد رابطوه نزدیوک و اسوتفاده از نفووذ
اقتصادی ،موقعیت جررافیایی و تلش برای وابسوته کوردن اقلویم کردسوتان در آینوده مویتوانود جوای پوای
محکمی برای ترکیه ایجاد نماید .از ورفی استقلل کردستان عراق میتواند همسایه جنوبی ترکیه را تجزیوه
نموده و زمینه ایجاد سلطه و نفوذ ترکیه را فراهم نماید.
اسرائیل

زمینه های حرور خود را در کردستان عراق با زیرساخت های فنی منطقوه آهواز کورده و بوه دنبوال نفووذ
سیاسی  -امنیتی است .کردها امید دارند با نزدیکی به اسرائیل و جلب حمایت البی یهوود در آمریکوا ،نظور
آمریکا را در حمایت قطعی از استقلل ولبی کردها ترییر دهنود .اهوداف کردهوا از توسوعه روابوط خوود بوا
اسرائیل عبارت است از :جلب دولت حامی در منطقه و مهار قودرت هوای متوالا و رقیوب از وریو آن و
مقابله با نفوذ ایران ).(Guzansky & Lindenstrauss, 2012, pp. 27-40
عربستان

عواملی اون وجود محیط مناسب اقتصادی و پتانسیل های اقلیم کردستان عوراق بورای عربسوتان؛ اجورای
سیاست های آمریکا در عراق مبنی بر تجزیه ،ترعیا نظامی و عدم انسجام از نظور تصومیمگیوری سیاسوی؛
اعتقاد به اینکه ورف سیاسی اقلیم کردستان میتواند بهراحتی با خواستههوا و تموایلت آن هماهنوگ شوود
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زیرا از استقلل جررافیایی نسبی برخوردار است و از نظر تصمیمگیوری سیاسوی نیوز بوهووور کامول مسوتقل
است؛ جلوگیری از نفوذ ایران و مجهز کردن گروهکهای تروریستی کرد و استفاده از آنهوا بورای انجوام
اقدامات تروریستی در مناو هربی ایران و نواامنسوازی ایون منواو ؛ حمایوت از تشوکیل و اسوتقلل اقلویم
کردستان در عراق به شرط فرصت تشکیل اقلیمی سنینشین متشکل از استانهای سنی شمال و هرب عوراق
شامل موصل ،صلحالدین و االنبار؛ استفاده نظامی از پیشمرگههای کرد برای مقابلوه بوا تروریسوم از جملوه
ان یزههای عربستان برای نزدیک شدن به اقلیم کردستان است .همچنوین عربسوتان سوعودی در سوال 2014
مبلغ  ۵00میلیون دالر برای کمک به آوارگان عراقی بدون توجه به «فرقه و قومیوت» آنهوا اختصواص داد.
این کمکهای بشردوستانه بیانیهای در حمایت از حکومت اقلیم کردسوتان محسووب مویشوود کوه هوم در
مقابل شبهنظامیان سنی قرار گرفته و هم نیز به عنوان وزنوه تعوادلی در مقابول نفووذ ایوران در بروداد خودمت
میکند؛ علوه بر این عربستان سعودی آلترناتیوی را برای ترکیه نمایندگی مویکنود ،کوه در آن کردهوا بور
کمکهای بینالمللی تکیه مینمایند (.)Phillips, 2017, p.264
آمریکا

سابقه همکاری کردها با آمریکا به سالها پیش بر میگردد بوااینحوال ،آمریکوا بوه دالیلوی از اجوازه بوه
کردها برای حرکت به سمت استقلل خودداری میکند .1 :ترکیه ،ایران و سووریه بوه دلیول جمعیوت زیواد
کردشان با دولت مستقل کرد در مرزهای کشورشان متالااند .2.حاکمیت خود کردها منجر بوه وضوعیتی
در بقیه کشور میشود که جمعیت شیعه اکثریت می یابد و عراق را به جمهوری اسلمی دی ری که بازتاب
ایران باشد ترییر میدهد .3.کنترل کردها بر حوزههای نفتی کرکوک و موصل سبب میشود که مثلث سنی
بدون هیچ منبع درآمدی به حال خود رها شود ( .)Hatami & Saniar, 2018, p.104آنچه در حال حاضور
برای آمریکا اهمیت راهبردی بیشتری دارد حفظ یکتارا ی و تمامیت ارضی عراق است .هرانود آمریکوا
در اقلیم کردستان منافعی را دنبال میکند اما در حال حاضر خواهان تجزیه عراق نیست.
روسیه

یک رویکرد معتقد است فرآیند تاریتی کردهوا و جن وی کوه اکنوون در آن بوا داعوش درگیور هسوتند،
الجرم منجر به تشکیل دولت کردهای عراق خواهد شد و روسیه ااره ای جز بوه رسومیت شوناختن دولوت
مستقل کردی ندارد؛ اما رویکرد دوم این است که روسیه باید در جهت حفظ و تقویت روابوط بوا متحودان
منطقه ای خود ،از جمله ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه که ثبات فعلی منطقه را به نفع روسها حفظ میکننود،
دست از حمایت از کرد ها و حمایت از برگزاری رفراندوم استقلل کردها بوردارد .در حوال حاضور مسوئله
کردستان عراق برای روسیه به عنوان یک برگ برنده محسوب میشود .اون هم به تجارت خود در زمینوه
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فروش سلح به عراق ادامه میدهد و هم از وری کردستان تجارت نفتوی خوود را دنبوال مویکنود .روسویه
برخی از بهترین سلح های خود را به حکومت عراق تحویل داده است کوه بتشوی از ایون سولحهوا بورای
مقابله با داعش به اقلویم کردسوتان داده مویشوود ()Fardanews, News Code, 710051؛ بنوابراین ابهوام و
رویکرد محتاوانه روسیه درباره رفراندوم اسوتقلل کردسوتان عوراق ،بوا فهوم هموین موضوعگیوری نتب وان
سیاست خارجی روسیه و همچنین ضرورت تأمین منافع داخلی بهروشنی مشت

میشود.

اتحادیه اروپا

حمایت از اعلم منطقه پروازممنوع در سال  1991و گسترش ارتباووات سیاسوی ،اجتمواعی بوا حکوموت
اقلیم موجب شده که کردها با ن اه ویژه ای روابط با اروپا را دنبال کنند .بوا حملوه داعوش بوه منطقوه اقلویم،
کشورهای اروپایی کمک های نظامی زیادی را به این منطقه گسویل داشوتند .کشوورهای اروپوایی موضووع
استقلل کردستان را امری سیاسی و در راستای خدمت به حقوق بشر قلمداد میکنند ( & Mohammadian
.)Torabi, 2016, p.134

نتیجهگیری

بیشک تحوالت اخیر ،از سال  2010میلدی به بعود در منطقوه خاورمیانوه ،بهواری بورای مردموان آن بووده
است .بدین دلیل که فرصتهایی را برای مردمان این منطقه فراهم آورده است که پیشازاین وجود نداشت
و حتی تفکر در مورد آن ،بسیار ستت بود؛ اما این بهار عربی ،منجر بوه شوکفته شودن بهوار دی وری بورای
کردها در منطقه شده است .تحوالت موسوم به بهار عربوی ،افو جدیودی را پویش روی کردهوا گشوود توا
بتوانند به خواست تاریتی خود دست یابنود .در حوال حاضور گوروههوای سیاسوی و اجتمواعی کورد تولش
میکنند که مجموعه کنشهای خود را به بتشی از دایره تحوالت سیاسی موسووم بوه بهوار عربوی تعریوا
نمایند .توانمندی اقلیم کردسووتان از لحاظ اقتصادی توسووعه یافته ،از نظر سیاسی بوالغتور شوده و بوه عنووان
بتشووی از یک دولووت فدرال عووراق در مجامع بینالمللی به رسوومیت شناخته شووده و در مبارزه با داعش
به یک شریک محلی کلیدی تبدیل شده است .ملت کرد امروز به بلوس سیاسی ،فکوری و فرهن وی رسویده
اند .جنگ با داعش آنها را به صورت ملتی متحد درآورده است .عودهای معتقدنود ایون امور عولوه بور بوه
رسمیت شناخته شدن اهمیت کردستان در منطقه به استقلل این ناحیوه در آینودهای نزدیوک منجور خواهود
شد .تحوالتی هم که بعد از سال  2011در منطقه خاورمیانه و در میوان کشوورهای عربوی روی داده اسوت،
همه باعث شده است که حکومت اقلیم تحوت توأثیر فروای منطقوهای از جای واه بهتوری برخووردار شوود.
درواقع با تأکید بر مؤلفههای منطقهای و بینالمللی ما شاهد تبدیل شدن بازی ر هیر دولتی ااقلویم کردسوتان
عراقا به بازی ری شبه دولتی هستیم .از مجموعه عوامل فوق انین میتوان نتیجه گرفت که قودرتگیوری
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کُردهای عراق در گذشته و در زمان اخیر ناشی از اهار رویداد هستند که موورد یوک و دو بوه گذشوته و
مورد سه و اهار به وقایع اخیر بهویژه بهار عربی اشاره دارد .این اهار رویداد عبارتند از:
جنگ خلیجفارس که با حمله آمریکا به عراق و آزادی کویت هموراه شود و در ایون کوشوقووس کُردهوا
توانستند وب قطعنامه  688شورای امنیت از قبل منطقه پروازممنوع در شمال ایون کشوور ،نووعی حکوموت
خودمتتار تشکیل دهند .دومین مساله ،حمله آمریکا به عراق در سال  2003و ساقط کردن نظام بعثوی بوود.
در این زمان کُردها سازمان یافته ترین گروه در داخل عراق بودند و توانستند وضعیت پیشین خود را به یک
دولت فدرالی در داخل عراق جدید ارتقا دهند .بهار عربی در سال  2011سومین عاملی بود که باعوث شود
قدرت منطقهای کردها دو اندان شود .هور داعش هم اهارمین عاملی بووده اسوت کوه باعوث تقویوت و
ارتقای جای اه کردها اه در داخل عراق و اه در سط منطقهای و بینالمللی شده است .عوامل دسوت بوه
دست هم دادهاند ،تا امروز آنها مدعی برگزاری رفراندوم استقلل در  2۵سوتتامبر  2017و تشوکیل کشوور
جدیدی در شمال عراق شوند ( .)Ahmadian, 2017اکنون آنها منتظر محصول مبارزاتشان بهویژه پوا از
آزادسازی موصل هستند؛ لذا معتقدند فرصت مناسب برای تحق این آرزوی دیرینه فرا رسیده است .نکتوه
پایانی علیرهم وجود متالفتهای منطقهای و فرامنطقهای میتوان انین نتیجه گرفوت کوه تحووالت بهوار
عربی به تحوالت اقلیم کردستان عراق سرعت داده است .هموان ووور کوه در بهوار عربوی تقاضوا بوه شوکل
درخواسووت دموکراسووی و بوواال رفووتن آزادی مطوورح شووده اسووت ،در کردسووتان شوواهد افووزایش مطالبووات
استقللخواهی و افزایش آگاهی هستیم.
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