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پرسی جدایی اقلیم کردستان عراقعوامل ناکامی همه
الملل وزارت امور خارجهکده روابط بیندانشالملل، روابط بینار دانشی-مسعود اسالمیدکتر 

الملل وزارت امور خارجهالمللی، دانشکده روابط بینهاي بینماسی و سازمانلس ارشد دیپکارشنا-آباديعلی شمس
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چکیده

سین     م سیاري از ژئوپلیتی ست که ب سائل ژئوپلیتیکی ا هاي جهان همواره به آن نطقه خاورمیانه دریاي متالطمی از م
تبدیل شـده  اي هی و منطقالمللبینهاي ، کشــور عراق امروزه به آوردگاه قدرتمنطقهنظر داشــته و دارند. در این 

قرار خواهد داد. کشور عراق از  تأثیرهان را تحت زیرا سرنوشت معادالت آن، بسیاري از روندهاي ژئوپلیتیکی ج   
ــده  ــیلی از بحران20س ــت. یکی از مهمترین و پیچیدها میالدي، با س ــده اس ها، روند این بحرانترین همواجه ش
ستقالل جدایی سال      طلبی و ا ست که اوج آن در برگزاري رفراندوم در مهر ماه  ستان ا به 1396خواهی اقلیم کرد

بدون شــک در صــورت به بار نشــســتن رفراندوم جدایی اقلیم و ایجاد کشــور مســتقلی به نام   نمایش در آمد.
رو، شناخت عوامل  ناکامی این پروژه  شد. از این هاي دامنه دار جدیدي میکردستان، منطقه غرب آسیا وارد تنش  

به این سوال اصلی   نماید. مقاله حاضر در جستجوي پاسخ   از منظرهاي آکادمیک، سیاسی و راهبردي ضروري می   
و براي رسیدن به پاسخ این سوال، با تکیه    چرا رفراندوم جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه شد؟    : است که 

ــانهاي هبر منابع کتابخان ــیفیو رس ــتفاده از رویکرد توص این مؤثرتحلیلی، مطابقت اقدامات بازیگران -اي و با اس
سرا آمریکا(دولت عراق، ایران، سئله م ستان از طری  که: ئیل و ترکیه) با این فرضیه  ، ا ق سناریوي جدایی اقلیم کرد

ستان، به    رفراندوم به علت مخالفت عمده بازیگران خارجی و عدم همراهی برخی از عناصر مهم درون اقلیم کرد
مات گرایی انگیزشــی، تطابق توان و اقدادر این مقاله با اســتفاده از نظریه واقعبررســی شــد. شــکســت انجامید

ــمیم     مؤثربازیگران   ــی جدایی، مورد  گیرندگان به برگزاري همه    در فرایند جدایی اقلیم را با انتظارات تصـ پرسـ
گیرد.موشکافی قرار می

.خاورمیانهپرسی جدایی، عراق، ژئوپلیتیک همهاقلیم کردستان، کلیدي:هايهواژ

دار مکاتباتنویسنده عهدهE-mail: masoudislami@gmail.com
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مقدمه -1
بزرگ در سطح منطقه غرب آسیا بوده که هايی کردها همواره یکی از گسلطلبجداییمسئله 

امکان فعال شدن آن وجود داشته و دارد. پس از ظهور داعش، خالء قدرت در عراق به حدي  
عمیق شد که اقلیم کردستان، فضا را براي طرح رفراندوم جدایی مناسب ارزیابی کرد. مسعود 

ا تا حد مختلف کُرد رهاي ت طیفتوانسبارزانی، ریاست دولت اقلیم، با تالشی چند ساله نهایتاً
با خود همراه سازد. اجراي موفق چنین زیادي در اجراي سناریوي تشکیل کشور مستقل کردستان

بر اساس ها ثباتیو بیها وجود آمدن موج دیگري از خشونتهتوانست باعث بسناریویی می
شود.تفاوت قومیتی در منطقه غرب آسیا 

میلیون نفر 30ی بدون سرزمین مستقل هستند که جمعیتی معادل کردها بزرگترین گروه قومیت
لحاظ اند، به. این جمعیت که در نواحی مرزي چهار دولت همجوار ساکنشوندمیرا شامل 

,Fullerاند(جغرافیایی، فرهنگی و حتی خویشاوندي به یکدیگر پیوسته 1993: )، محل 2
در بر نیز و منابع مهم نفتی را سکونت آنها، هارتلند هیدروپلیتیک غرب آسیا است

,Koolaee & et al(دارد 2016: انه در میان طلبجدایی؛ بنابراین رشد و موفقیت گرایش )6
را در پیروي از روندي مشابه تشجیع نماید و ها همتایان آنتواند میگروهی از کردهاي منطقه، 

ارند. با این حال بارزانی گام به گام رو، بسیاري از بازیگران، نگاه منفی به این ماجرا داز همین
اصرار ورزید و آن 2017سپتامبر 25اري رفراندوم در طلبی پیش رفت و بر برگزدر مسیر تجزیه

,Rudaw(را برگزار کرد . پس از این، بازیگران مخالف برگزاري رفراندوم، طی آزمایشی )2017
ا در رابطه با این موضوع، به نمایش اعالمی و اعمالی خود رهاي سخت، میزان همخوانی سیاست

طلبجداییگذاشتند و در نهایت، با اشتباه محاسباتی بارزانی، بغداد توانست پیروز شود و جریان 
را حداقل براي کوتاه مدت خاموش سازد. 

قومی و مذهبی هاي عراق کشوري است که از بدو استقالل خود تا به امروز، درگیر گسل
دار شدیدي را میان شهروندان عراقی برانگیخته است. یکی دامنههاي ، تنشبوده و این واقعیت

وجود آمده، گسل کردي است که در مقاطع هقومیتی بهاي ها، که بر مبناي شکافاز این گسل
تاریخی مختلف در عراق فعال شده و گاه تا سطح جنگ داخلی هم پیش رفته است. در گذر 
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خود هاي یک اقلیم خودمختار، مرکزي براي فعالیتتأسیسنست با ی کردي تواطلبتجزیهزمان، 
ایه همسهاي نشین عراق، بلکه کردستاناف و اقدامتش، نه تنها مناطق کردبنا کند که دامنه اهد

شد که گسل کردي در گرفت. این موضوع باعث می(در سوریه، ایران و ترکیه) را هم در بر می
همجوار سرایت پیدا کند. عراق تشدید و سپس به مناطق

1396انه اقلیم کردستان عراق، در مهر سال طلبتجزیههاي یکی از نقاط اوج در فعالیت
کشور مستقل کردستان برگزار شد و که در آن، رفراندومی براي ایجاد خورشیدي رقم خورد 

در اثر انه نهایتاًطلبزیهتجپرسی ي مثبت دادند. البته، این همهأطبق آمار منتشره، اکثریت به آن ر
اي، ناکام ماند. این ناکامی، و در سایه سکوت بازیگران فرامنطقهاي هورود بازیگران عراقی و منطق

مدت انه در اقلیم کردستان وارد آورد و حداقل در میانطلبجداییهاي بزرگ به نگرشاي هضرب
یت عراق ایفا نمود. با توجه به اهمي شگرف، در ترسیم آینده نقشه سیاسی و جغرافیایی تأثیر

روري ی میان آنها، ضطلبجداییراهبردي مسئله کردها و لزوم تجربه گرفتن از سابقه مقابله با 
چرا رفراندوم جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه شد؟ : است به این سوال پاسخ دهیم که

سناریوي رد بدین شرح است: گیکه براي پاسخ به این پرسش مورد آزمون قرار میاي هفرضی
جدایی اقلیم کردستان از طریق رفراندوم به علت مخالفت عمده بازیگران خارجی و عدم همراهی 

ا ارزیابی مقاله حاضر، ببرخی از عناصر مهم درون اقلیم کردستان، به شکست انجامید. بر این مبنا، 
نسبت به آن مؤثربازیگران هاي برگزاري رفراندوم جدایی اقلیم و واکنشاي هپیامدهاي منطق

کند.پرسی را معرفی میموضوع، در نهایت، عوامل ناکامی این همه

روش تحقیق-2
ابع تحلیلی، با تکیه بر من-گرایی انگیزشی و مطالعات توصیفیاین مقاله با کاربست نظریه واقع

لل شکست پروژه جدایی یابی عتا به ریشهکند میاي، تالش و رسانهاي هاي، اندیشکدکتابخانه
پردازد. منابع مورد استفاده فارسی و انگلیسی هستند و می2017اقلیم کردستان عراق در سال 

اند که سابقه باید متذکر شویم که عمده منابع انگلیسی توسط نویسندگانی به رشته تحریر درآمده
.اندحضور در عراق، سوریه و یا ترکیه را داشته
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پیشینه پژوهش-3
نوشته گراهام"کردها و سرنوشت خارومیانه"یکی از آثار مرتبط با موضوع پژوهش، گزارش 

حساس یعنی اندکی پس از ایجاد اقلیم خودمختار کردستان در عراق، اي هفولر است که در بره
و ایرانی ارائه می کند. مطالعه این اثر در اي هدقیقی از اوضاع کردهاي عراقی، ترکیبررسی نسبتاً

). البته در این Fuller, 1993روند کردستان بزرگ بسیار سودمند است (هاي ناخت ریشهش
د بسزائی در روند کردستان بزرگ دارنتأثیرگزارش صحبتی از کردهاي سوریه که در حال حاضر 

به میان نیامده است. پیش داوري فولر در تشریح اوضاع کردهاي ایران یکی از نواقص این 
بار توام با سرکوب شدید و ه در توصیف وضعیت آنها، اوضاعی اسفگزارش است چراک
کند؛ توصیفاتی که با واقعیت فاصله زیادي دارد.ترین حقوق را ترسیم میمحرومیت از اساسی

با عنوان 2016کنث پوالك در سال گزارش دیگر که به مقاله حاضر مربوط است، نوشته 
مرکز بر اوضاع داخلی اقلیم و شرح معضالت اقتصادي که بیشتر مت»اوضاع عراق: کردستان است«

رسد که و در نهایت به این نتیجه میازداندآن شده و نگاهی گذرا هم به رابطه اربیل و بغداد می
منظور تضعیف ایران، بهتر جانبه نوري المالکی و بهبراي جلوگیري از تکرار سبک مدیریتی یک

). Pollack, 2016پوشش قرار نداد و اقلیم را تقویت کرد (است تا حیدرالعبادي را چندان تحت 
قابله یی است که طبق آن، براي مآمریکاناگفته پیداست که نگاه این اثر به مسئله کردها، نگاهی 

با ایران، از هر عنصري باید بهره برد. نویسنده این اثر که سعی دارد خود را نگران سرنوشت 
لت شیعی نشان دهد، هیچ توجهی به رفتار حکومت بارزانی در عراق تحت حاکمیت دوها اقلیت

و این خود نشانی از جانبداري این گزارش است.کند مینها با اعراب و ترکمن
ریس در عراق نوشته الیزابت فها گذشته و آینده اقلیتیان آثار مرتبط با موضوع پژوهش، در م

معتقد است دولت عراق توانایی حفاظت که چراکند میبیش از همه از مواضع اربیل پشتیبانی 
هزار ایزدي بودیم. همچنین 10همین دلیل است که شاهد آوارگی از مرزهاي خود را ندارد و به

، گام بر خواهد داشتها به اعتقاد این نویسنده اگر دولت عراق بتواند، در جهت سرکوب اقلیت
زي عراق حمایت بیشتري به عمل پس عاقالنه تر این است که از اقلیم در مقابل حکومت مرک

). این اثر هم همانند بسیاري از آثار دیگر در این موضوع، احتماال از آن رو Ferris, 2014آید(
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در جهت مشروع راستا خواهد بود، دائماًکه دولت تحت امر بارزانی بسیار با مواضع غرب هم
بسیار سیاه از وضعیت حکومت اي هکوشد چهررود و میی اربیل پیش میطلبجداییجلوه دادن 

بغداد، متحد ایران، جلوه دهد.
ها؛ مطالعه نقش فضاهاي جغرافیایی در رقابت قدرتتحت عنوانايمقالهدر شیرزادعبدي و 

برداري از بخشی از جامعه عراق براي پیشبرد خارجی در بهرههاي نقش قدرتبه موردي عراق،
یه ، اسرائیل، اتحادآمریکاد که عربستان، ترکیه، نگیرمیجه کنند و نتیاشاره میاهداف سیاسی خود 

و کنند میعرب، هر کدام به فراخور اهداف خویش در منطقه، از بخشی از جامعه عراق حمایت 
خارجی هاي سازي، باعث ادامه یافتن دخالتبغداد در فرایند ملتهاي در این میان، ضعف دولت

در میدان رقابت عراق، روي کردها آمریکاکه گیرند میهمچنین نتیجهشده است. نویسندگان 
در سپهر سیاسی عراق، با شیعیان توازن برقرار توانند میهم ها که آنگذاري کرده چراسرمایه

Abdiسازند و هم به امنیت اسرائیل یاري رسانند ( & Shirzad, 2015.(
ی ر هنجارهاي سیاسی و قومیتفدرالیسم کردستان عراق بتأثیردیگري تحت عنوان مقاله در 

کردها، در مقاطع مهمی از تاریخ، خود را بخشی از کهنویسندگان معتقدند،کردهاي ایرانی
هاي رغم وجود برخی گرایشکه علیاندو اثبات کردهاندسیاسی ایران نشان دادههاي فرایند
چه که در مقطع د. در این میان آناز ایران نیستنصورت کلی خواهان جدا شدن انه، بهطلبتجزیه

لحاظ زند، مسئله اقلیم کردستان عراق است که بهی کردي در ایران دامن میطلبجداییکنونی بر 
رو، متورم شدن جغرافیایی، نژادي و حتی فامیلی، با کردستان ایران پیوند وثیق دارد و از این

Sajediشود (ایران میی کردي در اقلیم، باعث سرایت آن به داخل طلبتجزیه & Amjadian,

2010.(
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چهارچوب نظري-4

ژئوپلیتیک
) و آن را به Glassner, 1993: 224بود (1899هرچند رودلف کیلن، مبدع واژه ژئوپلیتیک در 

:Kazemi & Azizi, 2011کرد (رابطه سیاست با جغرافیاي طبیعی اطالق می )، اما ریشه 144
گردد و بر همین اساس، برخی آلفرد از او باز میاین بحث به سالیان پیش 

:Pishgamifard, 2009ماهان( دیگر سیالك ایرانی در دوره باستان را پیشگام علم اي هو عد)3
:Mottaghi & Rashidi, 2014(اندژئوپلیتیک دانسته ). ژئوپلیتیک که همان شاخه سیاسی 107
را جغرافیایی سخت متمرکز بود و عوامل قدرتدر فاز سنتی بیشتر بر مباحث،علم جغرافیاست

شدت دید. همین مکتب بهدر سرزمین (شکل و وسعت)، جمعیت و عناصر جغرافیایی و ... می
خود هاي طلبیمورد توجه آلمان نازي قرار گرفت و این حکومت با کاربست آن توانست توسعه

هاي طلبی قدرتگرایی برابر با توسعهلیتیکبنابراین تا آغاز جنگ جهانی دوم، ژئوپ.را تئوریزه کند
,Pishgamifardشد (بزرگ پنداشته می 2009: ). پس از این برهه مکاتب انتقادي ژئوپلیتیک 2

ها ظاهر شدند که مبتنی بر شالوده نظریات ژئوپلیتیکی، انتقاداتی را بر این یا ضد ژئوپلیتیسین
:Ibidکردند (مکتب فکري وارد می مکتب انتقادي، ژئوپلیتیک از قالب سخت خود ). با ظهور8

ه مهم در ژئوپلیتیک نوین، قدرت، مؤلفخارج شد و آغوش خود را براي مباحث نرم گشود. سه 
,Ghadiri & Bigdluسیاست (بازیگران سیاسی) و فضا عنوان شد ( 2013: ). قدرت مورد 49

,Pishgamifardذهنی داشت (هاي بیشتري بر جنبهتأکیدبحث،  2009: ). ورود مباحث ذهنی، 5
انگاري با ژئوپلیتیک را فراهم آورد و این پیوند چنین تبیین شد: کنشگران فرصت پیوند میان سازه

بخشند و یک عرصه جغرافیایی بر پایه تصورات و تجارب مشترك، به هویتی مشترك قوام می
Mottaghiکند (همین هویت، کنش این کارگزاران را تعیین می & Rashidi, 2014: 120 .(

جغرافیایی وراي مرزهاي هاي پس پیوندهاي هویتی، ابزاري در جهت گسترش نفوذ در حوزه
مشترك در مرزهاي جدا، روندي را هاي عبارت دیگر پیوند هویت. بهدهدمیسنتی، به دولت 
Abdiشود هرگونه چالش به خارج مرزها نیز نفوذ کند(و باعث میکند میضد مرزها ایجاد  &
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Shirzad, 2015: آن، در نگاه هاي ویژه کشور عراق و همسایه). غرب آسیا و ب59
سنتی، مدرن و پست مدرن، همواره حائز اهمیت بوده است. سائول برنارد کوهن هاي ژئوپلیتیسین

,Dikshitغرب آسیاست(ها که یکی از آنقائل به دو کمربند شکننده جهانی است 1995: 129 .(
توان، خط گسل کمربند شکننده نامید. یکی از علل ایجاد گسل حیه، کشور عراق را میدر این نا

و با توجه بهاندر ممزوج نشدهگیو قومیت کرد و عرب است که با یکددر این کشور، وجود د
همجواري جغرافیایی و هم نژاد بودن کردهاي ایران، سوریه و ترکیه با کردهاي ساکن عراق، 

همسایه هاي سیاسی در کردستانهاي که روندهاي منبعث از کردستان عراق، زلزلهرود انتظار می
,Khojamliایجاد کند. این امر در ایران که در قلب پیکره ژئوپلیتیک جهانی، واقع شده ( 2012:

:Ibidاست (»قبله عالم«) و به تعبیر فولر، 71 ثر از مسئله کردستان عراق، مشهود أو تتأثیر)، 75
د بود.خواه

1انگاريسازه

رو، نیاز است براي تحلیل بدون شک مسئله کردي غرب آسیا، یک مسئله هویتی است و از همین
تأکیدهویتی 2هايانگاري نیز به آن پرداخته شود. این نظریه بر برساختآن، از منظر نظریه سازه

مکتب سازههاي د. طبق آموزهداناز مسائل میها را مبتنی بر نوع فهم آنها و اعمال انسانکند می
که در گذر زمان، کنند میگونه فکر و آنکنند میکه فکر کنند میانگاري، مردم آن گونه عمل 

,Giesenشکل گرفته است(ها هویت آن ). به این ترتیب، کردهاي عراق، سوریه، ایران 14 :2008
طلبی لجمله در قضیه استقالو ترکیه، همگی به سبب اشتراکات هویتی، در بسیاري از مسائل از 

. از سوي دیگر، اندرا نشان دادهها مشابهت در واکنشهایی ازو آرمان یک دولت کردي، رگه
هویتی مشترك میان اقوام با نژاد کرد در چهار کشور مهم غرب آسیا، از منظر هاي انگیزه
پرسی جدایی احساس دن همهمرکزي این منطقه از مطرح شهاي باعث شده که دولتانگاريسازه

خطر کنند و تا حدودي، با هماهنگی علیه آن اقدام نمایند.

1. Constructivism

2. Constracts
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گرایی انگیزشیواقع
که مبدع 2سودمند باشد. اندرو کیدها بیش از سایر نظریهتواند می1یی انگیزشیگراواقعنظریه 

,Fengاین نظریه است ( ، ندکنمیقا عمل نگوید برخی از بازیگران تنها براي ب) می113 :2006
و »3کارطمع«خواهی هستند. بر این اساس، بازیگران اصلی به دو دوسته دنبال افزونبلکه به

دامن ها اعتماديخواهی خود بر بیکار با افزون. بازیگران طمعشوندمیتقسیم »4جویاي امنیت«
»نیتجویاي ام«وجود آمدن نگاه تهاجمی در میان بازیگران هزنند و باعث بمی
,Abdullah Khani(شوندمی 2009: در میان بازیگران »معماي امنیت«). از این نقطه، نوعی 87

ازد و به همین اندکه افزایش امنیت یکی، امنیت دیگران را به مخاطره میاي هگونشود بهایجاد می
ر هویتی باي هپیوستگیتأثیرخیزند. با توجه به سبب بازیگران دیگر با آن به مخالفت بر می

طلبانه اقلیم کردستان عراق در منتزع زیادههاي توان چنین تحلیل کرد که انگیزهژئوپلیتیک، می
سوریه، باعث گارد گرفتن بازیگران عراق و احتماالًهاي بزرگی از سرزمینهاي کردن بخش

جویاي امنیتی همچون ایران، ترکیه و عراق شد. 

هاي پژوهشیافته-5
کشور منطقه (سوریه، 4ی کردي در هر یک از طلبتجزیهکه در مقدمه ذکر شد، روند طورهمان

عراق، ایران و ترکیه)، با توجه به همجواري جغرافیایی و پیوندهاي نژادي و خانوادگی که میان 
رو، سرایت پیدا کند. از اینها به سایر کردستانتواند میراحتی شهروندان کرد وجود دارد، به

نشین هر یک از کشورهاي ترکیه، ایران، سوریه و یا دامات گریز از مرکز در مناطق کردت اقتقوی
دلیل این که در میانه انگیزد. در این بین، کردستان عراق بهرا بر میها عراق، حساسیت این دولت

مناطق کردنشین غرب آسیا واقع شده و نقطه وصل این نواحی به یکدیگر است، حائز اهمیت 
ی در اقلیم کردستان عراق و شرایططلبجداییهاي فی است. در این بخش به بررسی ریشهمضاع

1. Motivational Realism
2. Andrew Kydd
3. Greedy
4. Security Seeker
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و اي همنطقمؤثرو سپس به شرح مواضع و اقدامات بازیگران پرسیهمهآن در آستانه برگزاري 
.شودخته میدر قبال برگزاري رفراندوم استقالل کردستان پردااي هفرامنطق

پرسی ي اقلیم کردستان و اوضاع آن در آستانه برگزاري همهگیربررسی روند شکل-1-5
جدایی
که پیش از تقسیم منطقه توسط شوندمیمیلیون نفر را شامل 30امروزه جمعیتی حدود کردها

این . با فروپاشی اندزیستهامپراطوري عثمانی میحاکمیتتحت انگلیس و فرانسه، عمدتاً
سترساز . همین امر بتقسیم شدندچهار کشور بین کردها ، پیکو-سایکسپس از قراراد و امپراتوري

بسیاري در منطقه شد. در این میان، کردهاي عراق در گذر زمان و با استفاده از خالء هاي ثباتیبی
ن بلندي در راستاي رسیدن به آهاي قدرت متعاقب تضعیف و سقوط رژیم بعث، توانستند گام

ندند، بردازند.خوامی»رویاي استقالل«چه که 
گاه بیشترین تعداد کردها میلیون جمعیت، اگرچه از نظر جمعیتی سکونت6کردستان عراق با 

گیري کشور مستقل کردستان است. ، اما نیرومندترین پیشران روند ژئوپلیتیکی شکل1نیست
,Fuller(اسراییل و آمریکا پیدا و پنهان هاي میالدي با کمک70کردهاي عراق از دهه  1993:

1991ی کردي سپس در طلبجداییی را در سر پروراندند. طلبجداییمرور سوداي ) و ایران، به3
خود را برداشت. در  این سال، ترکیه، فرانسه، هاي براي دستیابی به آرمانها یکی از مهم ترین گام

ر، این کشو، در نواحی شمالی عراق به بهانه کمک بشردوستانه به کردهايآمریکاانگلیس و 
:Charountaki, 2012منطقه پرواز ممنوع اعالم کردند ( ) که دست نیروهاي گریز از مرکز 186

را براي پیشبرد مقاصد خود باز گذاشت. این طرح در عمل یک حاکمیت دوفاکتو به کردها اعطا 
Sajediنمود که حتی صدام هم نتوانست بر آن غلبه کند ( & Amjadian, 2010: ). البته68

نشان نداد چراکه آنهاچندان روي خوشی به ها پس از حادث شدن این وضعیت، ترکیه تا مدت
اي هنام، توافقحزب غیرقانونی کارگران کردستان در ترکیهمیان حزب دموکراتیک کردستان با 

سته بدر رابطه با تعیین دستورکار مبارزه با دشمن مشترك (ترکیه) »اصول همبستگی«موسوم به 

بیشترین کردها اول در ترکیه و سپس در ایران هستند.-1
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Koolaee(دشده بو & et al, 2016: بارها به خاك اقلیم همسایه یورش ترکیه). بنابراین 12
وجود آمد. ولی این نگرش هخونینی میان ارتش ترکیه و نیروهاي کرد بهاي برد و درگیري

، پس از مدتی دچار تحول شد.کردهاتهاجمی در قبال 
اقلیم رقم خورد. با طلبجداییسود نیروهاي ساز دیگري بهتحول سرنوشت2003در سال 

و این بار فرصت براي 1کنار رفتآنهابزرگترین دشمن اشغال بغداد و سرنگونی صدام، عمالً
فراهم آمد؛ اقلیم کردستان نه تنها در قالب یک حکومت تأسیسکسب امتیاز از حکومت تازه 

اي ملی را نیز در اختیار از درآمده%17رسمیت شناخته شد، بلکه هفدرال طبق قانون اساسی ب
شد، به آنچه که از سوي دولت مرکزي عراق پرداخت میدودگرفت. در آمدهاي مالی اقلیم مح

Abdiعراق (هاي تر در مقایسه با شیعیان و سنیسکوالراي هخاطر داشتن جلوبهکردهانماند. 

& Shirzad, 2015: کافی می برد. به نیز بهرهآمریکامالی و تسلیحاتی هاي )، از کمک70
به مرور به سوي مستقل عمل کردن از بغداد گرایش کردهاعالوه، تحت هدایت مسعود بارزانی، 

خارجی بویژه ترکیه گسترش هاي را بدون اجازه دولت مرکزي با طرفانشبیشتري یافت، روابط
ntaki,Charo(ندنفت فروختترکیهو حتی بدون هماهنگی با نخست وزیر عراق، به 2ندداد

2012: هایی در راستاي  انضمام مناطق بیشتري از عراق به اقلیم برداشت ). بارزانی حتی گام193
که طرح ادعاي کردي بودن کرکوك، از آن جمله است. علت اصرار اقلیم بر انضمام کرکوك، 

حساب شد کنترل آن، کلید استقالل کردستان بهمنابع عظیم نفتی آن بود که باعث می
,Hanauer(آید 2011: 4 .(

ها و همزمان با آشوب2011طلبی سرزمینی اقلیم محدود به داخل عراق نماند. در سال توسعه
در سوریه و قدرت یافتن کردهاي این کشور، بارزانی طرحی جهت نفوذ به کردستان سوریه چید 

جاد را ای» جبهه متحد کردستان«و چند گروه کُرد سوري را در اربیل گرد هم آورد و 

,Hanauerهایی جداگانه از بوش براي حمله تشکر کرده بودند(هم بارزانی و هم طالبانی در نامه1- 2011: 127(.
ر بت اردوغان تاریخ پوارد جنگ شــد، در نتیجه با نظر مثحزب کارگران کردســتان ترکیه حکومت اقلیم با 2013ســال -2

ــال   ــونت روابط کنار رفت و بارزانی هم در مقابل در انتخابات س ــت که حامی اردوغان 2013خش از کردهاي ترکیه خواس
,Millsباشند( 2016: 5.(
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Moradi(نمود & Saboori, 2014: عالوه در اقدامی نمادین، نیروهاي پیشمرگه را )، به235
ا هبراي کمک به مبارزین کوبانی از داخل خاك ترکیه به منطقه نبرد با داعش فرستاد. همه این

) زیرا با Werz, 2014: 29در وصف بارزانی فراهم کرد (»پدر کردها«زمینه را براي طرح شعار
سوي استقالل نظامی، سیاسی و اقتصادي را برداشته بود. بلند بههاي بري او، اقلیم این گامره

ی کردي در اقلیم را وارد فاز جدیدي کرد. با طلبجدایی، جریان 2014ظهور داعش در سال 
,Ferrisهزار زن کرد (10حمله داعش به کردهاي ایزدي و به کنیزي گرفتن  ) و هجوم 2014

کیلومتري این شهر، اقلیم کردستان به دو 42تروریستی به سوي اربیل و رسیدن به این گروه
ان، لبطجداییهاي دستاویز بسیار سودمند دست یافت. اول مظلومیت کردها که به ادعاي رسانه

با 1وجود آمد و دوم خالء قدرت در مناطق مورد مناقشهتوجهی دولت مرکزي عراق بهبر اثر بی
. اربیل با اتکا بر دستاویز دوم، کنترل اوضاع در مناطق وسیعی از مرکز و شمال دولت مرکزي

و سرتاسر استان تمیم به مرکزیت کرکوك را اخیز استان نینوعراق شامل نواحی شمالی و نفت
مناطق مورد مناقشه خوانده شدند، هرگز مم بود که این مناطق را که بعدا دست گرفت و مصهب

ز پس ندهد. در این راستا، متعاقب رد شدن درخواست اقلیم براي برافراشتن به دولت مرکزي با
برانگیز به آتش پرچم کردستان در کرکوك، پرچم عراق توسط پیشمرگه در این منطقه مناقشه

هاي کشیده شد. با استناد به دستاویز اول، بارزانی بر لزوم ایجاد دولت مستقل کرد بر سرزمین
کاست، موجودیت خود را لوطور که اسرائیل با استناد بر هودرست همانورزیدتأکیدکردنشین 
کند. توجیه می

توان گفت داعش نه تنها قدرت و موقعیت اربیل را تضعیف نکرد بلکه باعث در  مجموع  می
شد این حکومت خودمختار گامی بلند براي توسعه سرزمینی خود بردارد. الزم به ذکر است که 

کردستان عراق به کردستان سوریه وصل شدپیشمرگه در استان نینوا، عمالًاي هپس از پیشروي
دست آمد. بارزانی براي گسترش نفوذ در کردستان سوریه، هو از نظر سرزمینی وحدت این دو ب

,Moradi & Sabooriکرد (تأسیسرا در اربیل »شوراي میهنی کردهاي سوریه« 2014: 236 (

ال با قوه قهریه اشغ2014ها را پس از سال ادعا دارد متعلق به کردهاست و آنمنظور از این مناطق، نواحی است که اقلیم 1-
نمود و به دولت مرکزي پس نداد.
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,Bitawanهزار نیروي کرد سوري (15، متشکل از »لشکر روژ«م و بازوي نظامی آن با نا 2017 (
ضامن قدرت کشور عنوان بهوجود آورد. نفوذ در کردستان سوریه هحامی تفکرات اربیل را ب

مستقل کردستان طراحی شده از سوي بارزانی بسیار حائز اهمیت بود. چراکه در زمان طرح 
هزار بشکه نفت، معادل نیمی از 250سوري روزانه ادعاي جدایی از سوي بارزانی، کردهاي

Moradiفروختند (صادرات نفت این کشور را می & Saboori, 2014: ) و بر نواحی 246
بسیار غنی معدنی و طبیعی سوریه حاکم شده بودند.

، موجود در غرب آسیا بوده »کارطمع«که اقلیم کردستان بازیگر دهدمیتمام این موارد نشان 
خود حساسیت سایر بازیگران را برانگیخته و همین عامل در کنار عوامل هاي ا سیاستکه ب

داخلی هاي شد. چالشوجود آمدن چالش در مقابل رویاي استقالل کردستان میهداخلی، باعث ب
توان در موارد زیر جست:پیش روي بارزانی براي اجراي پروژه جدایی را می

کرد تحت تسلط بارزانی بود. در محدوده تحت اقوام غیرچالش، ابهام در سرنوشتاولین 
تسلط پیشمرگه، اقوام عرب و ترکمن زیادي سکونت داشتند، چنین وضعیتی حتی در کرکوك 

خورد. در آخرین سرشماري در کرکوك، اکثریت جمعیت ترکمن چشم میهم به
ین منطقه پس از سرنگونی رغم هجوم بسیاري از کردها به ا) و علی:31Nader, 2016(1اندبوده

ین اما ااندنشان از این دارد که هرچند کردها در اکثریت قرار گرفتهها صدام، تحلیل انتخابات
:Ibidاکثریت با اکثریت غالب فاصله دارد ( با اي ه). بنابراین، اعمال سلطه کردها بر منطق32

هم در کرکوك ها ها، عربترکمنسختی امکانپذیر است. عالوه بر ترکمن، بهقابل توجهجمعیت 
حاضرند. مشکل اصلی براي حفظ سلطه بر کرکوك، ناشی از برخورد اقلیم با اعراب این ناحیه 
بود. براي نمونه، منصوبین اربیل در کرکوك، پس از اشغال آن، در گام اول کارگران عرب 

:Ibidاستخراج نفت را اخراج کردند (هاي پاالیشگاه ها، و هم ترکمنها عرب). بنابراین هم36
,Jam Kurdiپرچم دولتی کردي اعالم کردند(مخالفت خود را با رفتن زیر  2017.(

طه در این خمؤثرچالش دیگر در برابر روند رشد کردستان عراق، تنش میان دو حزب اصلی 

انجام شد.1950این سرشماري در دهه 1-
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ئل در مساها داري با هم دارند و مواضع آنبود. طیف بارزانی و طیف طالبانی اختالفات ریشه
متعددي علیه یکدیگر است. این اختالفات بارها دو طیف مزبور را تا درگیري مسلحانه پیش 

,Pollackاتفاق افتاد (2015برده که آخرین آن در سال  2016: ). همین امر باعث شده 20
ساختار سیاسی سلیمانیه (طرفداران طالبانی)، متفاوت و جداي از دهوك و اربیل اداره 

). البته به موازات نزدیک شدن به موعد رفراندوم، احزاب سیاسی Stansfield, 2003: 156شود(
هاي تر وارد عمل شدند که با توجه به سیاستصورت جدي، هم به»1گوران«قدرتمندي همچون 

بارزانی نام برد. احزاب هم، به»اپوزیسیون«حزب عنوان بهها توان از آناعالمی اعضاي آن، می
ه همراهی با تفکرات بارزانی نبودند.صورت کامل حاضر ب

گیري کردستان بزرگ، اوضاع اقتصادي اقلیم بود. چالش سوم پیش روي پیشرفت روند شکل
دست آورد، هبه برکت باال رفتن قیمت نفت، اربیل درآمدهاي نفتی هنگفتی باي ههرچند در دور

پیش رفت و با بدهی معادل شدت افت کرد و تا مرز ورشکستگیاما با افت قیمت، اقلیم نیز به
پس از ). حتیtabyincenter.ir/12748مواجه شد (سال بودجه اقلیم) 5میلیارد دالر (20

نفتی کرکوك نیز حکومت خودمختار نتوانسته بر مشکالت مالی خود فائق آید بههاي اشغال چاه
اه پرداخت حقوق حقوق کارمندان خود، باز هم چندین م%75تا 15رغم کسر که علیاي هگون

تأمین) و براي Brookings.edu.2016/11/01به تعویق انداخت (را کارمندان بخش عمومی 
ماند. شاید دلیل اصلی این معضل، فروش نفت به قیمت آمریکاهزینه پیشمرگه دست به دامان 

خریدار هاي ر باشد، چراکه اصوال فروش نفت براي اربیل غیر قانونی است و طرفپایین تر از بازا
). این عوامل، بخشی از فرضیه Ibid(کنند میبراي انجام این عمل غیرقانونی مقداري باج طلب 

می کند. اگر فرضیه تأییداختالفات داخلی می داند راپرسیهمهمذکور را که عامل شکست 
خارجی هاي تنها بر اثر دخالتپرسیهمهرقیب را در این مجال، چنین عنوان کنیم که ناکامی 

رد می شد.اي هبوده، با استناد به شواهد فوق، چنین فرضی
ار ورزید و رغم تمام این موانع، بارزانی همچنان بر جدایی از دولت مرکزي عراق اصربه

:Barkey, 2011را بزرگترین هدف خود خواند (استقالل و حق تعیین سرنوشت ). وي 22

1. Goran
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پرسی استقالل حتی در مناطقی خارج از چهارچوب اقلیم شامل کرکوك همچنان بر برگزاري همه
کرد و در صورت تثبیت موقعیت وسعت اقلیم را دو برابر میها پافشاري کرد. مناطقی که کنترل آن

خورد حزب دموکرات در آن، حوزه ژئوپلیتیکی کردستان عراق را به کردستان سوریه پیوند می
گذاشت. در همین ی کردهاي عراقی به سوریه باز میطلبجداییو این خود راه را براي سرایت 

پرسی را برگزار نمایند و این همه2017راستا رهبران کرد عراق، وعده دادند که سپتامبر سال 
حفظ مناطق تحت سلطه خویش اقدام به حفر خندقی عظیم در مرزهاي ادعایی خود کرداند. براي

در قبال برگزاري رفراندوم جدایی کردستانمؤثرمواضع و اقدامات بازیگران -2-5
شان در تاکه مواضع و اقداماندبازیگر اصلی بودهپنجو اسرائیل، آمریکاایران، عراق، ترکیه، 

گیري داشت. در ادامه به رابطه هر یک یم شدن طرح رفراندوم جدایی نقش چشمپیروزي یا عق
طور ویژه تحوالت صورت و سپس بهشودخته میاز این بازیگران با اقلیم در طول تاریخ پردا

. گیردقرار میبررسی پس از برگزاري رفراندوم مورد ،گرفته در روابط این بازیگران با اربیل

اسرائیل-1-2-5
شدت مطلوب و تحت نفوذ اسرائیل بوده، چرا که به هگیري، بلیم کردستان از ابتداي شکلاق

Kazemiاعتقاد مناخیم بگین، خداوند به یهود نیل تا فرات را هدیه داده ( & Azizi, 2011:

رساند و ) و در این راستا، نفوذ در کردستان عراق، بازوي چپ اسرائیل را به فرات می144
در کنار این دیدگاه، عوامل دیگري هم باعث نزدیکی 1برد.را پیش می»تحاد پیرامونیا«استراتژي 

ی در کشورهاي غرب یواگرا. اول آن که اصوالًشوداشاره میها تل آویو به اربیل شده که به آن
دنبال طرح آویو بهیلاسرائهمین دلیلمعناي دور شدن خطر از اسرائیل خواهد بود و بهآسیا به

:Ibidاست (اي هگونه عراق بهتجزی ) که در شمال دولتی کرد، در مرکز دولت سنی و در 149
Williamدست گیرد (هجنوب دولت شیعه قدرت را ب & Simpson, 2008: ). دوم، نفوذ 191

ــرائیل برپایه دکترین    -1 ــدد جذب متحد از ملل غیرعرب منطقه همچون ترکیه، اتیوپی و ب»اتحاد پیرامونی «اسـ یژهودرصـ
,Ezzati & Nanvaکردستان است( 2011: 143.(
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گونه که نیروهاي اسرائیلی با کمکآورد هماندر کردستان زمینه نفوذ به ایران را فراهم می
Kazemi(اندجاسوسی وسیعی داخل خاك ایران انجام دادههاي لیتکردهاي عراق، فعا &

Azizi, 2011:150 سوم روند ایجاد کشور کردستان، در صورت به نتیجه رسیدن، عاملی براي .(
گونه که در جنگ کند، همانانحراف افکار عمومی کشورهاي مسلمان از مسئله فلسطین فراهم می

پیوستن ارتش عراق به نیروهاي عربی، شورشی در کردستان براه هاي، همزمان با زمزمه1973
:Ibidافتاد و دولت وقت عراق مجبور شد به داخل متمرکز شود ( ). بنابراین ایجاد کشور 154

خواهد بود. اسرائیل اي همنطقهاي کردستان از هر لحاظ به سود استراتژي
ا سطح تتنها بازیگري بود که علناًسرائیلاپس از اعالم قطعی زمان برگزاري رفراندوم جدایی، 

,Barelکرد(نخست وزیر از جدایی اقلیم کردستان پشتیبانی سیاسی و احتماال مادي می

خود پرچم اسرائیل را به اهتزاز هاي ). طرفداران جدایی اقلیم بارها در گردهمایی17/8/2017
صهیونیستی هم براي برانگیختن ي ها) و در مقابل، البیFrantzman, 17/8/2017در آوردند (

یی به طرفداري از بارزانی، اقداماتی انجام دادند.آمریکامسئولین 

آمریکاایاالت متحده -2-2-5
سرد بوده چراکه روابط ایاالت متحده با کردهاي عراق، در گذشته دچار فراز و فرود و عمدتاً

عراق بود. در هاي گیري کردرتشدت مخالف هرگونه قدترکیه، متحد کاخ سفید در ناتو، به
تا زمانی که روابط اربیل و آنکارا گرم نشد، هرگز روابط خود با کردها را آمریکاهمین راستا 

یک عامل سلبی، دیدگاه بسیار عنوان بهگسترش نداد. البته در کنار حذف تدریجی مخالفت ترکیه 
در آمریکاایجابی هم، محرکی براي یک عاملعنوان بهنسبت به استقالل کردستان اسرائیلمثبت 

جهت گسترش روابط با اقلیم کردستان بوده است. این نزدیکی روابط، اربیل را به تسهیل کننده 
) و باعث Charountaki, 2012:187مطلوب ایاالت متحده در غرب آسیا تبدیل کرد (هاي روند

Ibid:رسمیت شناخته شود(هوسیله کنگره به، ب1، حکومت اقلیم کردستان2008شد در سال 

کرد که متشکل از طلبجداییها، پنتاگون در بدنه نظامی نیروهاي چینی). با این زمینه191

1. Kurdistan Regional Government (KRG)
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را بر عهده گرفت. ها شدند و نفوذ کرد و آموزش و تجهیز آنطرفدار بارزانی میهاي پیشمرگه
لیم اختصاص داد هزار پیشمرگه براي اق10براي تربیت اي ه، بودج2010در سال آمریکا

)Nader, 2016: حتی تا زمان برگزاري رفراندوم ادامه داد. طبق گزارش ها ) و به این کمک41
200که برگزاري رفراندوم از سوي اقلیم قطعی اعالم شد، پنتاگون 2016فارین پالیسی، در سال 

ی براي دو لشکر لحاظ تسلیحاتی هم تجهیزاتمیلیون دالر به پیشمرگه کمک مالی کرد. همچنین به
در همین بازه زمانی (از زمان اعالم قصد اقلیم به برگزاري رفراندوم تا زمان برگزاري آن) براي 

,Coffeyپیشمرگه ارسال شد ( 2016.(
طرفی در مقطعی که تصمیم به برگزاري رفراندوم از سوي اقلیم اعالم شد، با توجه به بی

ثباتان و به این علت که بخش کردنشین عراق باترکیه، نظر مثبت رژیم صهیونیستی به کردست
,Brookesبود (آمریکابه بخش عراقترین متمایلترین و  )، واشنگتن هیچ اقدام جدي 2007

الوقت پیشه کرد. طی این برهه که مصادف براي منصرف ساختن بارزانی انجام نداد و سیاست دفع
ی در قبال رفراندوم جدایی کردستان با اوایل روي کار آمدن ترامپ بود، شخص وي هیچ موضع

هرگز در رابطه با رفراندوم جدایی موضعی نگرفت و دولت اتخاذ نکرد. در واقع ترامپ شخصاً
پرسی جدایی باقی ماه به موعد برگزاري همه2او تنها زمانی وارد عمل شد که تنها نزدیک به 
بارزانی هايدر قبال طرحد که رسماًیی بوآمریکامانده بود. رکس تیلرسون، اولین مقام بلندپایه 

آمریکاپرسی شد. دولت و نه تعلیق همه»تعویق«موضع گرفت و در تماس تلفنی با وي، خواستار 
رو شود و از همینپرسی در آن مقطع باعث خلل در مبارزه با داعش میداشت که همهتأکید

حمایتی از آن نکرد.
به پیشمرگه، موضع آمریکامالی و تجهیزاتی هاي با نگاه به کمکولی بارزانی احتماالً

اش براي حفظ تمامیت سرزمینی دیرهنگام و نه چندان جدي این بازیگر، کم شدن از سر سختی
,Jamnews.irعراق ( ) و با توجه به نزدیک بودن دولت مرکزي عراق به ایران، چنین می2017

ي بغداد براي خاموش کردن پنداشت که در صورت دست بردن به نیروي نظامی از سو
یی به سود اقلیم وارد عمل خواهند شد. البته این برآوردها غلط آمریکای اربیل، نظامیان طلبجدایی

اصرار ورزید و هیچ یاري جز چند موضع پرسیهمه»تعویق«بر لزوم آمریکااز آب در آمد و 
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ن رساند. علت عدم دفاع واشنگتسیاسی دو پهلو در قبال اقدام قاطع دولت العبادي ضد بارزانی ن
ثر از رقابت آن با تهران براي تبدیل بغداد به یک متحد استراتژیک أتوان بیشتر متاز اربیل را می

,Asadiجست ( 2014: ، امضاي سند راهبردي 2003). تهاجم واشنگتن به بغداد در سال 136
ر عراق حتی پس از خروج یی دآمریکا، اصرار بر باقی ماندن نیروهاي 2008با عراق در سال 

یافتن به این هدف بوده است.منظور دست، همگی به2011در سال ا رسمی آن

ترکیه-3-2-5
میجمعیت این کشور را تشکیل %20نیمی از کردهاي جهان است که گاه تقریباًترکیه منزل

Koolaee(دهند & et al, 2016: یی ظرفیت که به تنهاها ). وجود این جمعیت بزرگ از کرد6
یان از سوي آنکارا طی سالها از بین بردن یکپارچگی کشور ترکیه را داشتند، باعث سرکوب آن

,Fuller(شدمتمادي می 1993: 7; Moradi & Saboori, 2014: ) که گاه به کردهاي 235
کشورهاي همسایه هم سرایت یافت و در این میان، کردستان عراق بیش از کردستان سوریه، 

حزب کارگران گیري با شکل1970اجم نیروهاي ترك قرار گرفتند. از دهه مورد ته
Koolaee(کردستان & et al, 2016: آنکارا با مناطق ) حتی این روند تشدید شد و عمال8ً

تا زمان دستگیري عبداهللا اوجاالن ها جنوبی خود شمالی عراق وارد یک جنگ شد. این درگیري
:Charontaki, 2012کنیا (در نایروبی 1999فوریه 15در  ) جسته و گریخته ادامه داشت.188

دست گرفت و به مرور در قبال کردهاي ه، حزب عدالت و توسعه قدرت را ب2002سال 
سال، 25این چرخش دیدگاه، پس از تأثیری پیشه کرد. تحت یزداترکیه و عراق، سیاست تنش

ط معیشتی این مناطق سامان یافت و در شرای، 1العاده در مناطق کردنشین لغو شدوضعیت فوق
ها، بسیاري از زبان راه اندازي شد. متعاقب این پیشرفتکردT.R.Tتلویزیونیشبکه2009سال 

به خاك کشور خود بازگشتند و مذاکرات آتش بس و حزب کارگران کردستاناي هاعضاي ترکی

,Aydinکُرد کشته شدند(55000در این دوره بیش از -1 2016: 5(.
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). نزدیکی Gerigoriadis, 2015: 7گیري نسبت به اوجاالن کلید خورد (سهلهاي سیاست
سازي کدو طرف تا پذیرش برنامه پیشنهادي اپوزیسیون کرد مبنی بر دموکراتیهاي دیدگاه

) که در نتیجه آن فضاي Aydin, 2016:1کردستان ترکیه، از جانب دولت مرکزي پیش رفت (
براي دسیاسی براي کردها بیش از پیش باز شد و امید آن رفت که مشکل آنکارا با کردهاي خو

در برخورد با کردهاي خود، ترکیه به ها به موازات دستیابی به این پیشرفتهمیشه حل شود.
رهبري اردوغان، روابط خود با اقلیم کردستان را بهبود بخشید.

رزنشین با کردهاي مها ثر از تنشأابتدایی، متهاي سیاست آنکارا در قبال کردستان عراق در گام
آمیز بوده ، خشونتحزب کارگران کردستانیعنی ها با کابوس کردي تركاربیلهاي و همکاري

) Brookes, 2007رخ داد (2007و 1995میان دو طرف در سال ها است. شدیدترین درگیري
حزب کارگران کردستاننیروي مسلح به بهانه مقابله با ورود 400,000که طی آن، ترکیه بیش از 

خود گسیل داشت و براي کنترل اوضاع بسیاري از کردهاي از خاك عراق به مناطق کردنشین
Koolaeeخود را مجبور به کوچ اجباري کرد ( & et al, 2016: ). در این دوره ترکیه حکومت 2

آتش خانه همسایه به «شناخت چرا که اردوغان معتقد بود رسمیت نمیهرا بکردستانخودمختار
,Hajiyousefi & Imani»(جلوي آن را گرفتکند. پس باید خانه خودي نیز سرایت می

2010: به عراق داشت هیچ دیداري با مقامات 2007بنابراین، اردوغان در سفري که سال .)13
حزب کارگران با تضمین بارزانی به عدم حمایت از احتماال2008ًاربیل نکرد. اما از سال 

رسمیت هال ترکیه حکومت اقلیم را بشد. در همین ساي ه، روابط دو طرف وارد فاز تازکردستان
شناخت و روابط اقتصادي خود را با این بخش افزایش داد و در اربیل کنسولگري ایجاد نمود تا 

وزیر خارجه ترکیه براي اولین بار وارد اربیل شد. پس از این بارزانی به 2010آن که در سال 
استقبال گرم بارزانی روبرو به اربیل آمد و با 2011آنکارا رفت و سپس اردوغان سال 

:Charontaki, 2012شد( ). در سفرهاي بعدي که بارزانی به آنکارا داشته، مقامات ترك 191
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حتی پرچم کردستان را برافراشتند. پس از این، روابط تجاري ترکیه و اقلیم بسیار گسترش یافت 
:Ibidتبادالت تجاري ترکیه با عراق در برگرفت (%70و  ستحکام بخشی به روابط ). براي ا194

نیازي اقلیم از دولت مرکزي عراق، بارزانی تالشی گسترده به خرج داد تا با آنکارا و بی-اربیل
ی کند. در آستانه برگزاري طلبجدایینفع خود وارد بازي استفاده از اهرم تجارت، آنکارا را به

ه ترکیه دست یافته بود ساله براي فروش نفت ب50رفراندوم، اقلیم کردستان به توافقی 
)Dastmali, 2015: ,Naderهزار بشه نفت کرکوك (612) و روزانه 174 2016: ) را صادر 37

لحاظ اقتصادي پشتوانه محکمی براي نیروهاي گریز از مرکز کرد عراق فراهم میمی کرد که به
رزانی خوش بین کردباهاي آورد. این روابط اقتصادي، تا حد زیادي اردوغان را نسبت به برنامه

انه اقلیم بست. روابط اقتصادي دو طرف طلبتجزیههاي و چشم وي را بر روي بسیاري از گام
رغم اعتراض دولت مرکزي عراق، در سپس وارد فاز نظامی شد. نیروهاي نظامی ترك علی

ست در ). گفتنی اKalin, 2016بعشیقه، حوالی موصل، با هماهنگی اقلیم کردستان مستقر شدند(
هن مسئلکرد بود. چنیهاي تحت کنترل پیشمرگهاهنگامه ورود این نیروها، این ناحیه از استان نینو

شد که عواید مادي بسیاري از از نگاه اقتصاد محور حزب عدالت و توسعه ناشی میعمدتاًاي 
دو طرف طور خالصههی کردهاي دموکرات عراق کسب کرده بود. بطلبتجزیهناحیه همراهی با 

پرسی، به متحدین استراتژیک که تا دو دهه پیش خصم یکدیگر بودند، در آستانه برگزاري همه
,Charontakiتبدیل شده بودند ( 2012: ). اعتماد رئیس جمهور فعلی ترکیه به کردهاي 200

عراق طی این برهه زمانی تا آنجا بود که با وجود حساس شدن به تحرکات کردهاي سوري، 
,Aydinن در کردستان ترکیه پس از تظاهرات در حمایت از کوبانی (تبعات آ 2016: ) و 14

ضد آنها، هرگز روابط خود را با اربیل تا زمانی که از »سپر فرات«حتی آغاز عملیات نظامی 
ها ی آن یقین نیافت، سرد نکرد. سکوت اردوغان در خصوص رفراندوم جدایی تا ماهطلبجدایی

کرد زمانی که تنها چند روز به برگزاري آن باقی مانده بود، آنکارا تالش میادامه یافت و حتی 
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پرسی دست بکشد. وزارت کند تا از برگزاري همهشویقبه جاي قاطعیت در مقابل اربیل، آن را ت
تنها به 2017کردستان در سپتامبر سال پرسیهمهخارجه ترکیه در واکنش به خبر برگزاري 

,BBC Persian(بسنده کرد» شتباه بزرگا«توصیف این عمل به  ) و مسئولین ترك هنگام 2017
قطعی شدن برگزاري رفراندوم مخالفت جدي خود را اعالم کردند. این مواضع سیاسی، ترکیه را 

کار بازیگر طمعهاي که از ترس زیاده طلبیدهدمیدر جایگاه یک بازیگر جویاي امنیت نشان 
ورزد.با رفراندوم مخالفت مینه با اربیل بسته و صریحاًیعنی اقلیم، چشم بر روابط حس

خاطر منافع اقتصادي که پرسی را برگزار کرد که اردوغان، بهبارزانی با این پیش فرض همه
در روابط تجاري با اقلیم دارد و همچنین جهت تضعیف دولت مرکزي شیعه نزدیک به ایران، 

که ل کردهاي عراق در پیش خواهد گرفت در حالیطرفی مثبت یا پشتیبانی را در قباموضع بی
ی کردستان عراق مخالف بود. البته ترکیه ثابت کرد که طلبتجزیهرئیس جمهور ترکیه با روند 

هرگز جدیت عراق و ایران را در خاموش کردن گرایشات گریز از مرکز اقلیم ندارد و همچنان 
برگزاري که پس ازارزش قائل است. توضیح آنع سیاسیبراي منافع اقتصادي خود، به اندازه مناف

هاي مرزي خود با اقلیم و مسیر پروازها به فرودگاههاي پرسی که عراق و ایران گذرگاههمه
سلیمانیه و اربیل را بستند، ترکیه تنها راه خروج اقلیم کردستان از تنگناي ژئوپلیتیکی بود که در 

بحران تنها کرد، مسلماًو تهران مجدانه با اربیل مقابله میآن قرار گرفته بود و اگر همانند بغداد 
رسید ولی اردوغان هرگز تهدیدات خود مبنی بر قطع واردات در عرض چند روز به پایان می

رد. مرزي را عملی نکهاي ان بود) و بستن گذرگاهطلبجدایینفت از اقلیم (که شریان اقتصادي 
ان کرد باقی نماند.طلبتجزیهامی براي سرکوب امري که باعث شد راهی جز گزینه نظ
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ایران-4-2-5
. این گروه از دهندمیمیلیون نفر را کردها تشکیل 8الی 7بخشی از جامعه ایران یعنی حدود 

و اگر از برخی صداهاي تازه در مورد جدایی اندایرانیان از قدیم االیام در این سرزمین ساکن بوده
نژاد کردي را جزئی از نژاد آریایی نظر کنیم، آثار تاریخی غالباًآریایی صرفنژاد کُرد از نژاد
,Ahmadi(اندمحسوب کرده 2016: ایرانی، عنوان بهبا وجود این سابقه طوالنی سکونت ).50
یک قشر عنوان بهمرکزي، کُردها را هاي ید آن است که بسیاري از حکومتؤآثار تاریخی م

Ghoreyshi(اندهکردشورشی تلقی می & Ghanbari, 2014: رو شاهد کوچ از همین.)123
ایم. در دوره معاصر نیز عصیان قاضی محمد (رهبر اجباري این گروه در چندین مقطع زمانی بوده

(در (در اوایل انقالب) و پژاكدموکرات-ان کرد پس از جنگ جهانی دوم) و کومولهطلبجدایی
ی در میان بخشی از کُردهاي ایرانی است. در طلبجداییه از پدیده خورشیدي) چند نمون80دهه 

لح ان مسطلبجداییتمامی این موارد جمهوري اسالمی ایران توانست صف اقوام کرد ایرانی را از 
تروریستی را شکست دهد. با این حال، وجود جمعیت بزرگی از کردها و هاي جدا کند و گروه

شود که طلبی کردي شده، باعث میدستان عراق که نماد استقاللبا اقلیم کرها جواري آنهم
جمهوري اسالمی همچنان از ناحیه واگرایی قومیتی در میان کردهاي غرب کشور، احساس ناامنی 

کند.
، بخش اعظم جامعه کُرد ایرانی خواهان جدایی از دولت دهدمیالبته مشاهده شواهد نشان 

Sajediطلبند (تري را میمرکزي نیستند بلکه آزادي عمل بیش & Amjadian, 2010: 54 ،(
چراکه در کنار سابقه دیرینه همزیستی کردهاي ایرانی با سایر اقوام کشور، پس از انقالب اسالمی 

اهم درون سیستم فرها بازتر شده و امکان رشد آنها آنهاي در ایران فضاي سیاسی براي فعالیت
ایران، معاونان جبهه ملی، شماري از مسئولین رده باالي گذار حزبآمده است. براي نمونه پایه

:Ibidجمهوري اسالمی( ) از جمله شماري از فرماندهان سپاه و سفیر ایران در کامبوج کُرد 57
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عالوه امنیت در مناطق کردنشین ایران بهتر از سه کشور دیگر داراي جمعیت کُرد . بهاندبوده
ید کننده این است که فضا تا حدودي أینارضایتی نیست ولی تمعناي عدمشده است. این بهتأمین

همین علت مشارکت کردها در انتخابات براي رشد کردها در سیستم فراهم شده است. شاید به
:Ibidبرتري دارد (ها و بلوچها پایین است ولی نسبت به ترکمنهرچند همچنان  65(.

همجواري مناطق کردنشین ایران با این در خصوص مواضع ایران در قبال اقلیم کردستان، 
پذیري مرزها اهمیت ویژه داشته است. البته تهران سالیان تبع نفوذهاقلیم و اشتراك قومیتی و ب

ه ویژارتباطات نزدیک داشت و بها و چه طالبانیها درازي با کردهاي عراق چه از طیف بارزانی
ثی، که نوعی اتحاد طبیعی میان کردها و علیه حکومت بع1991پس از انتفاضه شعبانیه در سال 

شیعیان عراق ایجاد شد، روابط خود با کردهاي عراقی را گرمتر کرد. اما این همراهی چندان به 
، شیعیان که از نظر ایران محق به حاکمیت در عراق 2003درازا نکشید چرا که پس از سال 

رو، نیروي گریز از مرکز کردي شدند در بغداد قدرت را در دست گرفتند. از همینمحسوب می
شد، پس از روي کارآمدن دولت شیعه، به یک نیروي که دوره صدام مطلوب تهران تلقی می

ژئوپلیتیکی ایران در عراق، هاي و محدویتها نامطلوب تبدیل شد. از این برهه، یکی از دغدغه
,Asadiطلبی ژئوپلیتیک نوین کردها شد (ظهور روند توسعه 2014: ) و هرگونه تقویت 152

انگیخت. در این میان، مسائلی جدي ژئوپلیتیکی براي تهران بر میهاي جبهه کردي، نگرانی
رد مرزنشینان کبرخیاستفاده از با اسرائیل و احتمال سوءها روابط بارزانیشدنهمچون گرم 

Brookingsاز سوي دشمنان جمهوري اسالمی (گراییایرانی در جهت تشدید قومیت

Conference of Iran, 2017جمهوري اسالمی از رشد گرایشات گریز از هاي )، هم بر نگرانی
Ezzatiافزود (مرکز در اقلیم کردستان می & Nanva, 2011:144.(

در جهت آمریکاالبته ایران در حمایت از جبهه مطلوب خود در عراق برخالف ترکیه و 
اهداف خود را در راستاي تقویت دولت مرکزي اًبر نیامد و هرچند عمدتها حذف سایر عراقی
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دنبال کرده ولی دستیابی به این موفقیت را جز با مشارکت کردها و اهل تسنن عراق میسر نمی
جویی شیعیان از اهل تسنن پس از بیند. شاهد این مدعا تالش تهران براي جلوگیري از انتقام

,Asadiاست (2006انفجار حرم امام حسن عسکري و امام هادي در سال  2014: 150 .(
گرایی منظور پرهیز از فرقهتهران بهدارد: همچنین اتحادیه اروپا در سند استراتژي خود اذعان می

کمک کرده است. این تالش براي ها از جمله ارتش و کردها و سنیها در عراق، به همه طرف
اهداف ایران و غرب در : افزایدتوقف نزاع داخلی چنان مجدانه پیگیري شده که سند مذکور می

و شکست اي هجلوگیري از چند پارگی، از بین بردن پتانسیل جنگ فرق؛عراق یکی است
). European Parliament, 2016: 22داعش(
مختلف سیاسی عراقی، هاي گفت ایران همزمان با حفظ روابط با گروهتوان میمجموع در

,Asadi(می کوشد دولت مرکزي را هم تقویت کند  2014: هیچ عنوان درصدد ) بنابراین به138
نادیده گرفتن حقوق شهروندان کرد عراقی نیست بلکه خواهان حفظ وحدت در عین کثرت 

شود، جمهوري اقلیم باعث تضعیف دولت شیعی عراق میهاي یطلبجداییرو که است. ولی از آن
ي را و یا حتی تهدید، احزاب کردتشویقبا تاسالمی ایران هرگز آن را بر نتابیده و تالش داشته 
از منتزع کردن اقلیم از خاك عراق، منصرف سازد.

پرسی جدایی، جمهوري اسالمی تر شدن اقلیم کردستان به برگزاري همهبه موازات نزدیک
داشت که در مقابله با تأکیدصداي خود در اعتراض به این موضوع را بلندتر کرد. تهران 

اربیل، در کنار بغداد خواهد ایستاد و توانایی عملی کردن این تهدید را نیز هاي یطلبتجزیه
داشت چراکه حشدالشعبی، عنصر نظامی بسیار قدرتمند دولت عراق، اهرم جمهوري اسالمی 

نشین هایی در برخی از شهرهاي کرد، جشنپرسیهمهشود. پس از برگزاري محسوب می
ر شد که با مدیریت امنیتی قوي، بدون این که به خشونت ایران همچون سنندج و بانه برگزا

کشیده شوند، پایان یافتند. در جبهه عراق، تهران در هماهنگی کامل با بغداد، طرحی را براي 
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گیري نظامی مناطق مورد مناقشه، بویژه کرکوك که با منابع نفتی خود پشتوانه اقتصادي باز پس
ساخت، اجرا کرد. سردار قاسم سلیمانی چند اهم میالزم براي ایجاد کشور کردستان را فر

ار جالل طالبانی حاضر شد و از روز پس از برگزاري رفراندوم براي اداي احترام بر سر مز
از بارزانی انجام ها کردي مذاکراتی براي جدا کردن صفوف آنهاي جا با برخی از طیفآن

همچون طلبجداییرخی عناصر داد. اتحادیه میهنی به رهبري جالل طالبانی هرچند ب
کوسرت رسول را در خود جاي داده ولی در مجموع دیدگاه مثبتی نسبت به برگزاري 

بویژه در خانواده جالل طالبانی مشهود بود. همچنین اي هرفراندوم جدایی نداشت. چنین مسئل
در آستانه برگزاري رفراندوم، حزب گوران قدرت چشمگیري یافت و رهبري اپوزیسیون

دولت اقلیم کردستان به رهبري مسعود بارزانی را بر عهده گرفت. نتیجه مذاکرات قاسم 
سلیمانی با بزرگان کردي هنگامی مشخص شد که با آغاز پیشروي نیروهاي نظامی عراقی 

حادیه از حزب اتتحت پوشش حشدالشعبی، نیروهاي پیشمرگه مستقر در کرکوك که عمدتاً
بدون درگیري خالی کردند، امري که مسعود بارزانی در اولین میهنی بودند، مواضع خود را

خواند. این شکست براي بارزانی (از »خیانت«، آن را پرسیهمهسخنرانی پس از ناکامی 
دست دادن کرکوك)، آغاز دومینوي ترك مواضع توسط سایر نیروهاي پیشمرگه بدون 

ورماتو، نیروهاي عراقی طور کلی به جز در چند منطقه همچون طوزخمقاومت شد. به
گرفته بود. در ها ، داعش از آن2014توانستند بدون درگیري وارد مواضعی شوند که سال 

به کردستان سوریه هم قطع شد ها ها، ارتباط مناطق تحت کنترل پیشمرگهنتیجه این پیشروي
. تمه یافتکردستان عراق خادر مستقلبارزانی براي ایجاد کشوري هاي طلبیتبع، جاهو به

در کنار این فشار نظامی، جمهوري اسالمی با بستن مرزهاي خود به روي اقلیم (به 
ارسالی از اقلیم کردستان، شریان هاي درخواست دولت مرکزي عراق) و قطع پاالیش نفت

تر کرد. ایران همزمان در تالش ی کردي را تنگطلبجداییاقتصادي مورد نیاز براي ادامه روند 
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با تکیه بر ترکیه از شمال به اقلیم کردستان فشار بیاورد و دیدار سرلشکر باقري با بود تا
خلوصی آکار، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه اقدامی جهت هماهنگی الزم براي فشار بر اربیل 

د کشور داشت که ایجاتأکیداز جبهه شمالی بود. بارزانی براي پیشگیري از تقابل با ایران، 
همسایه نخواهد شد و حتی از میانجیگري هاي باعث دخالت آن در کردستانمستقل کردستان 

که هرگز مقبول اي هگفت، گفتمرکزي خود سخن میهاي میان کردهاي ایران و ترکیه با دولت
مسئولین ایرانی نیفتاد.

ترین بازیگر در تقابل با رفراندوم جدایی طور خالصه جمهوري اسالمی ایران جديبه
ان را پس بزند. ایران، طلبجداییدرنگ به یاري دولت عراق شتافت تا بود و بیکردستان 

کار بود و توانست قدرت ی بازیگر طمعطلبتجزیهترین بازیگر جویاي امنیت در مقابل مؤثر
اقلیم اثبات کند.هاي طلبیخود را در مهار زیاده

دولت مرکزي عراق-5-2-5
Beauیی هرگز نتوانستند صلح را در عراق برقرار سازند (آمریکانظامیان 2003پس از سال 

& Trotsky, 2007: وجود آوردند زمینه تبدیل شدن دولت بغداد ) و با خالء قدرتی که به2
Ottaway(را هموار ساختند»هشکستوردولت «به یک  & Brown, ). در نتیجه این 2008:5

اقلیم به حداقل رسید و عراق به ناچار جهت کرد در طلبتجزیهامر کنترل بغداد بر جریانات 
ز ااش امتیازات اقتصادي و سیاسی متعددي به اقلیم داد تا در ظاهرحفظ یکپارچگی سرزمینی

و ضعف دولت مرکزي همچنان ادامه داشت و اوج آن در سال ها ثباتیبغداد جدا نشود. بی
از خاك این کشور درصد 40، توانستداعشبر جهانیان نمایان شد که گروه تروریستی2014

را اشغال کند. اقلیم کردستان در این وضعیت بغرنج از فرصت سوء استفاده کرد و مناطق تحت 
کنترل داعش را تصاحب کرد و به دولت مرکزي تحویل نداد. العبادي که درگیر جنگ با 
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رض اندام کند در بارزانی عهاي یطلبجداییتوانست در مقابله با بود چندان نمیها تروریست
نتیجه قضیه را مسکوت گذاشت تا زمانی که موصل آزاد شد. این دوره مصادف بود با روزهاي 

اي هجفاهاي چندین ده«دلیل بهداشت تأکیدنزدیک به برگزاري رفراندوم جدایی که بارزانی 
عف میبارزانی در این موقع، العبادي را در موضع ض». دولت بغداد به مردم کرد، ضروریست

توانست وارد جنگی دیگر با دید چراکه به تازگی از میدان نبرد با داعش رها شده بود و نمی
کردها شود. اما مسعود بارزانی در این مسئله هم دچار اشتباه محاسباتی شده بود چراکه ارگان 

گیري مناطق موردایران، نخست وزیر عراق را براي دستور بازپسهاي حشدالشعبی و حمایت
داشت که نتایج آن باید تأکید، پرسیهمهساخت. العبادي پس از برگزاري مناقشه توانمند می

لغو شوند و هیچ هیئت کردي را به مذاکره نپذیرفت. وي در نهایت پس از منقضی شدن مهلت 
اولتیماتوم به اقلیم، دستور داد تا مناطق اشغال شده توسط پیشمرگه آزاد شوند و توانست با 

هاي نزدیک جمهوري اسالمی ایران، به هدف خود دست یابد.با توجه به همراهیهمکاري
در کرکوك مستقر بودند، نیروهاي حشدالشعبی طرفدار اتحادیه میهنی که عمدتاًهاي پیشمرگه

و ارتش توانستند بدون درگیري خاصی پیروزمندانه وارد شوند. در نتیجه، اقلیم کردستان، 
وم جدایی، در محاسبه قدرت دولت مرکزي عراق دچار اشتباه شده بود هنگام برگزاري رفراند

ها گرفت حال آن که، سازمان حشدالشعبی این قدرت را به عراقیو این بازیگر را دست کم می
کنند.مهاران را طلبتجزیهداد تا می

ي گیراقلیم موضعپرسیهمهمتذکر شد که بازیگرانی که در خصوص اینجا الزم است در 
و کشورهاي مختلف، در این مورد اعالم موضع ها و سازماناندکردند، محدود به مواد فوق نبوده

نمونه، روسیه با اتخاذ سیاست اعالمی دو پهلو، همزمان با بستن قراردادهاي عنوان به. اندکرده
قاطع در این داد. سازمان ملل هم هرگز موضعیید قرار مییرا مورد تاپرسیهمهنفتی، به نوعی 

رابطه اتخاذ نکرد. دبیرکل سازمان ملل، تنها به ابراز نگرانی و دعوت به گفتگو اکتفا کرد و شوراي 
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,UNجدایی را بررسی کرد (پرسیهمهملموس، مسئله اي هامنیت، بدون دست یافتن به نتیج

2017.(

گیرينتیجه-6
سائل کشورها در آن، باعث شده تصمیممنطقه غرب آسیا و در هم تنیدگی باالي مهاي پیچیدگی

گیري در خصوص کالن روندهاي در این خطه، امري همراه با خطر فراوان شود که در نتیجه 
عنوان هبیک اشتباه محاسباتی، یک بازیگر را تا مرز فروپاشی پیش برود. اقلیم کردستان عراق 

بر قدرت خود افزود و توانست مرور به1991، از سال »گریز از مرکز«یک بازیگر با گرایشات 
که پهنه آن، سه استان »دوفاکتو«یک دولت عنوان به، جایگاه خود را در سطح منطقه 2003تا سال 

گرفت، تثبیت نماید. با توجه به ضعف مزمن دولت مرکزي سلیمانیه، اربیل و دهوك را در بر می
در مقاطعی، با تهدید به کلید در اربیل،طلبجداییهاي عراق پس از سرنگونی صدام، جریان

زدن فرایند جدایی از عراق، دولت بغداد را مجبور به پذیرش سهم باال از امکانات درونی این 
از درآمدهاي ملی به اقلیم بود. اربیل با درصد 17کردند که نمود بارز آن، تخصیص کشور می

روش غیرقانونی نفت در تکیه بر همین درآمدها و همچنین درآمدهاي حاصل از استخراج و ف
خاك اقلیم، تا حدودي به وضعیت مناسب اقتصادي دست یافت که محرکی براي دامن زدن به 

ی کردي شد.طلبتجزیهگرایشات 
در عراق، نیروهاي گریز از مرکز کردي »خالء قدرت«پس از ظهور داعش و فراگیر شدن 

(با منابع عظیم نفتی) را به اشغال توانستند مناطقی وراي مرزهاي رسمی اقلیم، شامل کرکوك 
با کردستان سوریه، عراق و ترکیه، به ها خود در آوردند. اشغال این مناطق و همجواري آن

صورت ت را داد که پروژه تجزیه مناطق تحت کنترل خود از عراق را بهأمسئولین کرد این جر
جدایی تعیین کردند. طیفجدي کلید بزنند و در این راستا تاریخی براي برگزاري رفراندوم 
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گیر اقلیم کردستان به رهبري مسعود بارزانی، در هنگامه اعالم قصدشان براي برگزاري تصمیم
رفراندوم، چنین محاسبه کرده بودند که با توجه به شیعی بودن دولت مرکزي عراق و روابط 

واهد کرد اندوم نخعمیق و استراتژیک واشنگتن با اربیل، دولت ترامپ نه تنها مخالفتی با رفر
. اقلیم همچنین با نظر به روابط حسنه اقتصادي و سیاسی که از خواهد کردپشتیبانیآنبلکه از 

به بعد با ترکیه بر قرار کرده بود، انتظار داشت که دولت اردوغان، مخالفتی با رفراندوم 2007سال 
عاتی و اطالهاي ، حمایت»امونیاتحاد پیر«هم در این میان، با تکیه بر استراتژي اسرائیلنکند. 

عمل آورده بود و بر اساس همین سابقه، مسعود بارزانی بههاي از برنامهاي هنظامی گسترد
این رژیم حساب باز کرده بودند.هاي ان روي حمایتطلبجدایی
در زمان تعیین شده نبود. رکس پرسیهمهخواهان برگزاري آمریکادر عرصه عمل، دولت اما 

پرسیهمه»تعویق«، به مسعود بارزانی اعالم کرد که خواهان آمریکارسون، وزیر خارجه وقت تیل
است. همچنین ترکیه، با وجود آنکه هرگز واردات نفت از اقلیم کردستان را قطع نکرد، ولی در 

بهدید و» کارطمع«یان انگیزشی، اقلیم کردستان را بازیگري گراواقعفاز سیاسی، مطابق نظریات 
ان آن عمل کرد و هماهنگی کاملی را از این حیث، با جمهوري طلبجداییشدت علیه برنامه 

گنجاند، بروز »جویاي امنیت«را در صف بازیگران ها آنتوان میاسالمی ایران و دولت عراق که 
اسرائیلبینی طیف گریز از مرکز کردي عراق، تنها در خصوص رژیم داد. در این میان پیش

عمل آورد. از طرفی، جدایی بهپرسیهمهبود و این رژیم حمایتی علنی و یکپارچه از درست
دولت مرکزي عراق با تکیه بر نیروهاي حشدالشعبی و پشتیبانی ایران، دیگر بازیگري فروپاشیده 

حکایت از این پرسیهمهکه تحلیل رویکردهاي برآمده از اربیل در زمان برگزاري نبود؛ در حالی
تر از آن کم گرفته و ضعیفکه مسئولین دولت اقلیم، توان دولت مرکزي عراق را دستداشت 

دانند که بتواند علیه اربیل اقدامی کند. این اشتباه محاسباتی اقلیم کردستان را شاید بتوان می
دانست. سرانجام با همراه شدن کردهاي وابسته به حزب اتحادیه میهنی با دولت ها بزرگترین آن

همهي، آزادسازي کرکوك رقم خورد. این پیروزي دولت مرکزي عراق، نقطه آغاز ناکامی مرکز
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توان میطور خالصه کرکوك بود. بههاي ان به نفتطلبجداییاقلیم شد زیرا همه امید پرسی
ه از اقلیم کردستان در برنامها اشتباه از سطح حمایتچنین نتیجه گرفت که محاسبات عمدتاً

و همچنین جدیت مخالفان این طرح در سطح منطقه و قدرت آنها، عاملی شد که جداسازي آن
.جدایی، با وجود برگزاري، ناکام بماندپرسیهمه

قدردانی-7
الملل وزارت امور معاونت پژوهشـــی دانشـــکده روابط بیند از ندانبر خود الزم میگاننگارند

کمال تشکر را داشته باشد.،رپژوهش حاضانجامفراهم نمودن زمینهخاطر بهخارجه 
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