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ای ای، برای اقلیم کُردستان و دولت فدرال عراق اهمیت ویژهمنطقه و ملی سطح در کرکوك ژئواکونومیکی جایگاه

پرسی ویژه پس از برگزاری همهبه اقتصادی محرومیت پایان به امید خواهی بازیگران اصلی وهویت عامل دارد، دو

در این پژوهش . است کرده بدل منازعه به را کرکوك در هافرصت تقسیم سر بر در اقلیم کُردستان عراق، مذاکره

به ی آن هابه رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده تحلیلی -توصیفیو  سناریونویسیکه با استفاده از روش 

 جهیبه نت با توجه که باشدیپاسخ به این پرسش م دنبالبه«  حکمرانی خوب»ای است؛ از منظر کتابخانه یوهش

 ،یردستان و دولت مرکزکُ میاقل میانها به وجود آمدن چالش ،قانون اساسی عراق 140 مادهموضوع  دنیرسن

 یو نژاد یتیهو یبافت و ساختاربندد وجوو  یشمنافع خو یدر راستا یالمللنیو ب یامنطقه هایقدرت دخالت

ود عوامل و به وج با توجهقابل قبول است؟  برای طرفین اختالف، مستقل کرکوك میاقل لیتشک ایآ ،کرکوكدر 

و  یشدن اختالفات داخل ادتریاز ز زیو متمرکز و پره کپارچهی یعراق یریگشکل یبرا سؤالطرح شده در  عموان

    و قابل قبول باشد. دیمف تواندیمستقل م یمیدر چارچوب اقل یخودگردان نوع نیا یو قوم یمذهب یهاجنگ
 

 .کرکوك، عراق ردستانک ،حکمرانی خوب کليدي:هايواژه
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 مقدمه -1

این کشور تا به امروز بر سر تعیین  تأسیسهای مختلف عراق از ابتدای میان کُردها و دولت

کُردنشین همواره اختالف و تنش بوده است. بعد از سقوط نظام بعثی در  وده مناطق عرب ومحد

عراق، کُردها که با اعراب شیعی برای تعیین سرنوشت این مناطق به توافقی دست یافتند، توافق 

معروف گشت، اما در اصالحیه  58م به ماده 2005مذکور در قانون اساسی اولیه عراق در سال 

ویژه دولت عراق قانون اساسی تغییر نام داد. براساس ماده مذکور طرفین و به 140اده آن به م

از ساکنان واقعی و فعلی مناطق مورد  پرسیهمههای الزم جهت برگزاری یک بایست زمینهمی

سپری شدن حدود یک دهه از  رغمبهکرد، اما م فراهم می2007ادعای هر دو طرف تا پایان سال 

هنوز این امر مهم رخ نداده است و  با حضور گروه دولت اسالمی عراق و شام  زمان موعود،

امنیتی، نیروهای خود را به  خألموسوم به داعش در عراق، دولت اقلیم کُردستان برای پُر کردن 

قانون اساسی عراق  در مرحله  140ماده  خودخودبهشد که منطقه اعزام کرد و چنین وانمود می

م پرسی اقلیفت، اما بعد از ثبات نسبی امنیت در این کشور و برگزاری همهاجرایی قرار گر

فدرال پس از درگیری با نیروهای کُرد دوباره  مرکزی کُردستان عراق، نیروهای امنیتی دولت

قانون  140کنترل مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوك را به دست گرفتند و رسمیت اجرای ماده 

در این میان پیشنهاد تشکیل  تر از گذشته قرار گرفت.و معماگونه بهماساسی عراق در وضعیت م

اش ای مستقل در درون اقلیم کُردستان و با مرزهای کنونیعنوان منطقهبه« اقلیم مستقل کرکوك»

بر پیچیدگی منازعات این استان افزوده است. کُردها معتقدند که کرکوك  ،که مطرح شده است

و رژیم صدام با زور آن را از کُردستان جدا کرده است. برخی کُردها  بخشی از کُردستان بوده

خواهان انضمام کرکوك به اقلیم کُردستان هستند، اما برخی دیگر هم از پیشنهاد جدید مبنی بر 

وفصل موضوع کنند. هرچند هر دو طرف به حلحمایت می« اقلیم مستقل کرکوك»تشکیل 

اند و این امر نیز در قانون اساسی پرسی رضایت دادهبه همهکرکوك در سالیان آتی و با مراجعه 

 اما وضعیت همچنان معلق مانده است.  ،عراق تلویحاً لحاظ شده است

و  2010، 2005های های مختلف در سه انتخابات پارلمانی عراق در سالکیفیت آرای گروه

های ه اکثریت کرسیهمین ادعاست، چرا ک یدمؤنیز و انتخابات شوراهای محلی نیز  2014
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های شورای استانداری کرکوك را کُردها از آن خود درصد کرسی 65پارلمانی و نیز بیش از 

 پرسیاند و حتی طبق آمار رسمی از سایت رسمی حکومت اقلیم کُردستان عراق در همهکرده

ی دستیابگفتند. اما این تحلیل که « آری» پرسیهمهدرصد از مردم این استان هم به  82اقلیم 

کُردها به کرکوك باعث تقویت اقتصادی و موقعیت جغرافیایی آنها و درنتیجه حرکت آنها به 

های مختلف ها در سطحی مانند تجزیه عراق باعث شده است که دولتسمت افزایش خواسته

های مختلف مانع از تحقق این خواسته سال اخیر همواره به شیوه 96حاکم بر این کشور در طول 

 پرسی اخیر شاهد بودیم. ها شوند، که نمونه عملکرد آن را در همهکُرد

سؤاالتی که این روزها ذهن بسیاری از کارشناسان خاورمیانه و افکار عمومی را به خود 

مشغول کرده این است که مهمترین موانع در الحاق کرکوك به اقلیم کُردستان یا دولت مرکزی 

 در کلیدی و بازیگران ؟اندکرده دشوار را رکوكک مناقشه حل مسائلی عراق  چیست؟ چه

اند؟ و نیز با در نظر گرفتن منابع طبیعی غنی در کرکوك، آیا این مناطق کدام کرکوك ماجرای

توان گفت در می سؤاالتپتانسیل تشکیل اقیلم مستقل کرکوك را دارد؟ در پاسخ به این طیف از 

مابین اقلیم کُردستان و دولت دید اختالفات ویژه با تشی شرایط نامساعد موجود بهبحبوحه

یم به منابع نفتی عظ با توجهکُردی و تعلیق آن و نیز  پرسیهمهمرکزی عراق پس از برگزاری 

کرکوك که هر کدام از دو طرف مدعی آن هستند، احتمال هرگونه توافقی در مورد آتی این 

ن موضوع نیازمند توافقی تاریخی و رسد که ایمی نظربهنزدیک ضعیف است.  منطقه در آینده

در مورد الحاق آن به  پرسیهمه»ها برای تضمین وضعیت قانونی کرکوك و سازش تمام جناح

ابسته به استانی و عنوانبهحفظ وضعیت کنونی آن »یا « تبدیل آن به اقلیم مستقل»، «کُردستان

در این میان نباید از این مسئله  باشد.« منطقه مورد مناقشه عنوانبهماندن »و یا « حکومت بغداد

ی کرکوك شدت گیرد، درگیری مسلحانه ممکن هم غافل شد که اگر اختالفات در مورد آینده

  های مداوم میان نیروهای امنیتی دو طرف باشد.است تبدیل به یکی از گزینه

 روش تحقيق -2 

 های، با تعدد روشهای سیاسیامروزه تحقیقات علوم انسانی برای تجزیه و تحلیل پدیده
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رویکرد حکمرانی خوب با  یدگاهداست از  بر آنرو است. در این پژوهش سعی مطالعاتی روبه

یم ساختاری بر سر تشکیل اقل یهاو چالشبه واکاوی موانع  تحلیلی –ارائه چارچوب توصیفی 

مناقشه  قه موردمنط عنوانبهمستقل کرکوك یا الحاق این استان به اقلیم کُردستان عراق یا ماندن 

ضمن بهره آزاد از  آن ابعاد و نوع به توجه گیرد، برای بررسی موضوع با مورد بررسی قرار

 آوریهای مختلف، از روش سناریونویسی و قیاسی استفاده شده است و برای جمعرهیافت

ع معتبر از مناب هاینقشه به تازه بودن موضوع عالوه بر روش اسنادی و با توجهها هم داده

   شود.نیز استفاده می اینترنتی هایای و سایترسانه

 مبانی نظري -3

تحقیق است که باعث تمرکز فکری  مسئلهنظری همان نوع نگاه محقق به  منظور از چارچوب

د. باشگویی میگویی و پراکندهگر و حرکت وی در مسیر یک نظریه و پرهیز از کلیپژوهش

ها، کند، همۀ ما از پس پردۀ نظریهونه که هست تصور نمیگ، هیچ کس جهان را همانواقعبه

، ما دناپذیرنییجدانگریم. از این منظر، مشاهده و تفسیر ها و فرضیات به جهان میفرضپیش

 شویم. دلیل اهمیت نظریه نیز همینبه آن می یمعنا بخشکنیم، درگیر به جهان نگاه میکه  زمانهم

شکل و مغشوش، شکل و ساختار و چارچوب  بیی  است که به واقعیت پراکنده

  (.Heywood, 2011)دهدمی

 نظریه حکمرانی خوب   -1-3

ای که رساند، واژه)راهبری یا هدایت کردن( می 1یابی واژه حکمرانی ما را به واژه یونانیریشه

 راست. این واژه یونانی د کاربردهبهافالطون آن را برای چگونگی هدایت یک نظام حکومتی 

تبدیل شده است که بر راندن، حکمروایی کردن یا راهبری « Gubernane»قرون وسطی به واژه 

 ,Cayerاست )« عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت»داللت دارد. در اینجا حکمرانی 

بریم باید به دو نکته توجه داشته باشیم. نخست واژه حکمرانی را به کار می کهیهنگام(. 3 :2007

                                                           

1- Kubernan 
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سازد که قدرت در یک مفهوم، مشخص می عنوانبهینکه، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی ا

داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی 

دوم اینکه، «. جامعه مدنی»و « بخش خصوصی»، «حکومت»شود: از بازیگران را شامل می

 سازد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بیندارد و مشخص می تأکید «فرایند»حکمرانی بر 

ن . حکمرانی، توافقی را بیشوندمیها و سالیق متفاوت گرفته تعدادی از بازیگران با اولویت

کند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی ها و سالیق رقیب و متضاد برقرار میاولویت

 (.UN-HABITAT, 2002است)

قق حکمرانی مستلزم کنش متقابل بین نهادهای رسمی یا دولتی و نهادهای جامعه مدنی تح

ن شرکت نهادهای گوناگو دلیلبهکند و می تأکیداست که بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی 

ها منجر تواند به سازگاری منافع و رفع تعارضجامعه مدنی در مدیریت و اداره امور عمومی، می

ای از نهادها عنوان یک نهاد و یا مجموعهرتیب، از منظر حکمرانی، حکومت بهشود. به این ت

شود و تنها یکی از چندین بازیگر اصلی در اجتماع است و زمانی که حکومت قادر نگریسته می

به انجام کاری نباشد، سایر عامالن و بازیگران، ممکن است وارد عمل شوند و آن کار را انجام 

صورت آشکار، حکمرانی خوب را کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به دهند. قطعنامهمی

 مندی از حقوق بشر و رشد و توسعه انسانیبهره یسوبهداند که رو در پیوند با بستر محیطی می

پایدار دارد. برای ایجاد امنیت در حکمرانی خوب بین کشورها، دستاوردهای مشارکتی در توسعه 

ود و دستاوردهای تجویزی نامناسب تلقی شده است. با پیوند حکمرانی شبه رسمیت شناخته می

شر و ارتقای حقوق ب ییگوپاسخ، ییجومشارکتخوب و توسعه انسانی پایدار، بر اصولی چون 

های تجویزی و اجباری برای ایجاد توسعه، موردنظر نخواهد گردد و دستورالعملمی تأکید

 . (UN-ESCAP, 2002)بود

روند یا هدفی دانست که باید »توان حکمرانی خوب را به مطالب فوق، می توجه بابنابراین 

های بتواند فقر، ناامنی و تبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی را ایجاد کند که سازمان

روند توسعه و مدیریت « مالک»مدنی، شهروندان خصوصی و دیگر نهادهای موجود خود را 

حکمرانی خوب، همچنین به «. ی در این روند احساس مالکیت کنندارتعببهها بدانند یا بخش
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رفتار یا اخالق مدیریتی مقامات یا مجموعه حکومت اشاره دارد. حکمرانی خوب نیازمند 

، گذارییاستسطور عادی بتوانند در فرایند سازوکارهایی است که از طریق آن شهروندان به

که کند شود درحالی گذارییاستسه با این کار، فرایند ها واهمه دارند کمشارکت نمایند. دولت

ز های اداری حاصله اها، قوانین و رویهفراگیرتر باشد، سیاست گذارییاستسهر اندازه فرایند 

 ,Imani Jaajrumi, Firouzabadi)تر خواهد بودچنین فرایندی، قابل اجراتر و مسئوالنه

2007: 43.) 

 هاي حکمرانی خوبشاخص -2-3

ها عبارتند از مشارکتی بودن، مرانی خوب دارای  هشت مؤلفه اصلی است. این شاخصحک

پذیری، کارایی و اثربخشی، جامعیت و عدم محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسئولیتاجماع

ساد، کننده کمینه شدن فتبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون. حکمرانی خوب تضمین

گیری است. همچنین پذیر در انجام تصمیمها و اقشار آسیبا، اقلیتهقومیت نظربهاحترام 

حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسئول است. اکنون به بررسی تک تک 

 پردازیم.اجزای آن می

رود. مشــارکت مردم  شــمار می: مشــارکت ســنگ بنای اصــلی حکمرانی خوب به1مشااارک 

و یا از طریق نهادهای مشروع واسط میان دولت و آنها یا نمایندگان     مستقیم  صورت بهتواند می

معنای دخیل ساختن توقعات و منتخبشان باشد. البته باید دقت کرد که ایجاد دموکراسی الزاماً به

سیاست  ها و اقلیتانتظارات قومیت شده       ها در اتخاذ  سازماندهی  شارکت باید  ها نیست بلکه م

 گردد.ای تعریف شده محقق میباشد و از طریق ابزاره

قانون    ي   چارچوب    2حاکم ند  یازم قانونی بی  : حکمرانی خوب ن نه  های  فا که    طر ــت  ای اسـ

شر و در رأس آن حقوق قومیت        صًا باید حقوق ب صو شوند. خ ضانه اجرا  ها  ها و اقلیتغیرمغر

ستقل و نیروی پلیس       حفظ گردد. اجرای بی ضایی م ستم ق سی الم  س طرفانه قانون تنها با وجود 

                                                           

1- Participation 

2- Rule of Law  
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 انجام پذیر است.

ــفافیت 1شاافاتي  ی اتخاذ تصــمیمات و اجرای آنها مطابق قوانین و مقررات اســت. معنابه: ش

  گذارتأثیرتواند بر زندگی آنها ی دســترســی آزاد مردم به اطالعاتی اســت که میمعنابههمچنین 

ــتا باید اطالعات کافی تهیه گردد و  ــد. در این راسـ ــورتبهباشـ تیار عموم  قابل فهم در اخ صـ

 قرارداده شود.

نفعان باشند و در  ها و نهادها باید در خدمت ذی: در حکمرانی خوب سازمان 2پذیريمسئولي  

بایســت توســط قبال وظایف محوله مســئول باشــند. هر مشــکل یا بحران در ســطح جامعه می

شته باشد که کسی خود را د         رسازمان و بخش مربوطه مدیریت شود و هیچ معضلی وجود ندا

ستند که همواره برای فرار از     سئول نداند. فرافکنی و توهم توطئه از جمله مواردی ه قبال آن م

 .اندشدهپذیری به کار گرفته مسئولیت

: در ســـطح جامعه کنشـــگران زیادی با نقطه نظرات مختلف حضـــور دارند . 3محورياجماع

ــت منافع متفاوت گروه   حکمرانی خوب می ــتیابی به یک اجماع     های گوناگون را با د   بایسـ سـ

صمیم    سترده فراهم نماید. ت صی و     گ شخ ست که در آن قدرت  گیری مبتنی بر اجماع فرایندی ا

نیازمند درك  محوریاجماعکنترل اطالعات تابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است.    

سیدن به اهداف در این نو          شیوه ر سانی پایدار و  سعه ان ستی از دورنمای بلندمدت تو  ع ازدر

 توسعه است.

ــالمت در یک جامعه زمانی به وجود می       4تساااوي حقوو و جامتي     آید که تمام     : رفاه و سـ

ساس کنند در جریان تحوالت آن قرار دارند و     ضای آن اح ضو   ینوعبهاع   تأثیرگذارخود را ع

ها جهت بهبود وضــعیت پندارند. این موضــوع جز با ایجاد فرصــت برای همه قومیت و اقلیت

 شود.و آسایش خود میسر نمیرفاه 

                                                           

1- Transparency 

2- Responsiveness 

3- Consensus oriented 

4- Inclusiveness 
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ــخ 1گوییپاساا    ــمار می     : پاسـ   تنها نه رود. گویی یک نیاز کلیدی برای حکمرانی خوب به شـ

سازمان     صی و  صو های غیرانتفاعی و غیردولتی نیز باید به عموم  نهادهای دولتی، بلکه بخش خ

به چه فردی   گویی از طرف چه کسی وگو باشند. اینکه پاسخنفعان خود، پاسخمردم، خاصه ذی

ست بر حسب نوع تصمیمات و فعالیت     سازمان ا ست. در حالت کلی هر  های  ها و افراد متغیر ا

سانی که    سیله بهسازمانی در قبال ک سازمان      و شده توسط  سخ پذیرندمی تأثیرکارهای انجام  ، پا

ــفافیت و حاکمیت قانون  گوســت. نکته مهم اینجاســت که پاســخ  گویی تنها از طریق اعمال ش

 شود.رایی میاج

ش  کارآیی و ستای نیاز     : حکمرانی خوب به2یاثربخ ست که فرایندها و نهادها در را معنای آن ا

جامعه عمل کنند و بهترین اســتفاده را از منابع بنمایند. مفهوم کارآیی در زمینه حکمرانی خوب 

ستفاده صحیح از منابع طبیعی)نفت، گاز و آب و...( در جهت توسعه پ     .ار است ایددربرگیرنده ا

های         کارکرد ــت  یک حکمرانی، حکمرانی خوب تلقی گردد، الزم اسـ که  در مجموع برای این

شد از جمله     شته با شارکت دا ستراتژیک، قانون ییجوم شفافیت، اجماع آراء،  ، نگرش ا گرایی، 

  .(Mirdi, 2006: 278)گوییجویی، سودمندی و کارآیی، پاسخعدالت

 وع پژوهشانطباو چارچوب نظري با موض -3-3

ــود در قالب چارچوب در این پژوهش تالش می ــی دیدگاه اقلیم  « حکمرانی خوب»ش به بررس

کُردســـتان و دولت مرکزی عراق نســـبت به ژئوپلیتیک کرکوك و نقش آن در روابط دو طرف  

پرداخته شود. دلیل انتخاب نظریه حکمرانی خوب در تبیین سیاست موجود در عراق این است      

کوك موضــوع چالش داخلی شکشــور عراق اســت، الزم اســت از بُعد علوم   که چون مســئله کر

  یهامؤلفهالملل. نظر به اینکه یکی از های روابط بینســیاســی بررســی شــود تا حوزه نظریه   

، دولت اقلیم  باشدحکمرانی خوب توزیع قدرت و حاکمیت و پایبندی به قانون و اجرای آن می

ستان عراق هم طبق ماده   ست در      قانو 140کُرد شدن این ماده ا سی عراق خواهان اجرایی  سا ن ا

                                                           

1- Accountability  

2- Efficiency and Effectivenes 
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های حکمرانی خوب این راستا تعویق دولت فدرال مرکزی در اجرای این ماده یکی از شاخص  

ت  باید مشکال ،میثاق ملی عنوانبهاست که قانون اساسی عراق  در حالاین  ،بردمی سؤالرا زیر 

ضالت جامعه با رجوع به آن حل  شود   و مع صل  شود   ن ،وف شدید اختالفات    عبارتبه .ه باعث ت

ــی هم  مشــروعیت قانونی   دیگر ــاس دارد و هم باعث کاهش   دنبالبهپیروی از الگوی قانون اس

سئله    140درپی عراق برای اجرای مفاد ماده های پیشود. در این میان اکراه حکومت تنش می م

ه یه کلیدی مانع بر ســر رامســئله وضــعیت کرکوك، قضــواقع بهکرکوك را از بین نبرده اســت. 

ست. در غیاب راه        سی ا سیا صالحه  شتی و م سی    فرایند آ سیا حلی قابل قبول برای طرفین، نظام 

همچون  یگذارقانونبســت باقی خواهد ماند و نخواهد توانســت در دیگر مباحث عراق در بن

ز پیشرفتی داشته    نی  142قانون نفت و گاز و بسته متمم قانون اساسی مورد نیاز برای روند ماده    

شد.   المللی، بر لزوم  ها، اعراب، یا جامعه بینتمام طرفین، اعم از کُردها، ترکمانان، ترك اگرچهبا

ــالحه  ــت. بنا به  می تأکیدمص ــورت نگرفته اس ــی جدی برای این کار ص کنند، با این حال تالش

توجه دست یابند.  لتعریف، یک مصالحه مستلزم آن است که تمام طرفین به امتیازاتی مهم و قاب   

  ،باشدپذیری دولت میهای حکمرانی خوب شفافیت و مسئولیتیکی دیگر از شاخص همچنین

ستا می  سال  در این را سوی        %17سهم   2007بینیم از  ستان عراق از  ساالنه اقلیم کُرد بودجه 

ــد؛ در این این مقرریتقلیل پیدا کرد و در مرحله بعدی هم      %13دولت مرکزی به     واریز نشـ

انجام   2007بایسـت سـال   ماند و اقدامی که میند نبرابطه هم  دولت فدرال به تعهدات خود پای

ــدید اختالفات   دامنه داد را به تعویق انداخت، بنابراینمی ــئله موجب تش ــدن این مس و ددار ش

شد. بنابراین، تا زمانی که مصالحه متقابل قابل قبولی برای قضیه کرکوك پیدا نشود، عراق   طرف

یک بند مهم قانون   تواندمیباقی خواهد ماند. اینکه حکومت امروز  آرامر درون نظام سیاسی ناد

سی را    سا ضمینی وجود دارد حکومت عربی آتی به آن بخش در اولویت قرار ندهدا هایی  ، چه ت

کند احترام  از قانون اســاســی که از حقوق کُردها و وضــعیت خودمختاری کُردی حمایت می  

  مثابههبزیرا برای آنها  ،کند، قضیه کرکوك اهمیت بیشتری برای کُردها پیدا می  روناز ایبگذارد؟ 
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اراده اکثریت عرب برای احترام به اصــول قانون اســاســی و حاکمیت قانون   1آزمایش تورنســل

 است.

 جغراتياي سياسی کرکوک -4

ستان   ستان کرکوك بین ا ستان     ا شرق و دو ا سلیمانیه و اربیل در  شین  ه مرکزیت  نینوا ب های کُردن

ر استقرار د دلیلبهدر غرب و جنوب قرار دارد. کرکوك  سامراالدین به مرکزیت موصل و صالح

و  -منطقه کرکوك با کشورهای ترکیه، ایران و سوریه مرز مشترك ندارد    -مناطق مرکزی عراق 

اورزی نقش  ش نیز برخورداری از تأسیسات پاالیشگاهی، ذخایر نفتی و نیز منابع آبی و اراضی ک    

صادی دارد. رود دجله که     سعه و تحول اقت ستقیماً ممتازی در تو شمه    از کوه م سرچ های ترکیه 

شود، مرز غربی کرکوك و نینوا  گرفته و پس از عبور از دهوك و موصل و سامرا روانه بغداد می

ــکیل می ــتان التمیم در دهد. را تش ــمال بغداد قرار گر 250کرکوك در مرکز اس فته  کیلومتری ش

نج  در پ« آرافا»ای از شهر تاریخی  است و از جمله مراکز باستانی واقع در عراق بوده و باقیمانده  

شهر       ست، تحوالت رخ داده در این  سال قبل ا شده در   متأثرهزار  از تحوالت و وقایع حادث 

صفوی از عثمانی      سرزمین بین  ست ارتش  شک ست. پس از  ا در هالنهرین در طول تاریخ بوده ا

سماً بخش عمده  جنگ شین از خاك مادری  چالدران که ر شهر     مناطق کُردن شد  اش ایران جدا 

ــهرهای مورد عالقه جمعیت ترکمن تبدیل گردید. چاه نفت  « ورباباگورگ»کرکوك به یکی از ش

سال     ست که در  شف گردید باباگورگور بعد از   1927یکی از نقاط عطف تاریخی کرکوك ا ک

آید. در می حســاببهیران دومین چاه نفت اکتشــافی خاورمیانه چاه نفت مســجد ســلیمان در ا

  هاکمنترخصوص ترکیب جمعیتی این شهر بایستی گفت هر یک از سه گروه کُردها، اعراب و  

سال        ستند اما انتخابات آزاد در خالل  شهر ه شتن اکثریت جمعیتی در این  های  اخیر  مدعی دا

ــوراه 2008پارلمان و 2014و  2010و  2005) ــان ا( ادعای کُردها را به واقعیت نزدیکش تر نش

 . (Nasri, Salimi, 2013: 172)داده است

                                                           

ــید زیاد ب که رنگی بیآ ماده -1 ــود ومی تبدیل قرمز رنگه در اثر اس . در یدآدر می بیآ رنگه بزنند باز ب قلیا بدان هرگاه ش

 اینجا منظور آزمایشی است که آشکار کننده اصل باور و ذهنیت است.
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 وضتي  اقتصادي کرکوک -5

سر چاه     طورهمان شد اولین قطرات نفت عراق بر  شاره  . فوران کرد« باباگورگور»های نفت که ا

ز هم اســاسش  اندازی شــد، هنوراه 1934در ســال  IPC میدان نفتی کرکوك، که در ابتدا توســط

میلیارد   10تولید نفت در شمال عراق است. پس از بیش از  هشت دهه فعالیت کرکوك بیش از    

اید بیش از نمو  هنوز نفتی که تولید می باشد میبشکه ذخایر نفت اثبات شده باقی مانده را دارا   

ــت  ــت. عراق دارای دو میدان نفتی عمده اس ــادرات عراق اس له در میدان نفتی رمی ،نیمی از ص

درصــد نفت   24تا  12جنوب و میدان نفتی واقع در کرکوك. بنا به تخمین کارشــناســان حدود 

ــت که در کرکوك حدود       تا دو   1.5عراق در منطقه کرکوك وجود دارد و این بدین معنی اسـ

ــد ذخایر نفت جهانی وجود دارد      ذخایر نفت     %7برخی منابع کُردی این ذخایر را تا     -درصـ

درصــد اقتصــاد فعلی عراق وابســته به نفت اســت و چنانچه   95بیش از  -کنندجهانی اعالم می

ــهر دارای اهمیت     درمی ،فرض کنیم %10ذخایر نفتی کرکوك را حتی حداقل     یابیم که این شـ

ــد. در  الملل می منظر ژئواکونومیک برای عراق، منطقه خاورمیانه و نظام بین        العاده از فوق باشـ

صوص اهمیت جانبی کرکوك با  صلی خ صادرات     ید به خطوط لوله نفت آن که ا شاهراه  ترین 

ست         صلی ا شهر دارای دو خط لوله ا شاره کرد این  ست ا خط لوله کرکوك ـ  .نفت این کشور ا

کند.  نفت تولیدی از منطقه کرکوك را به بندر جیحان ترکیه در دریای مدیترانه منتقل می     جیحان 

روزانه  2009ترکیه در بندر جیهان تا پیش از سال  جریان انتقال نفت کرکوك به پایانه صادراتی  

ست. ظرفیت کنونی تولید نفت عراق از میدان    400تا  300 شکه نفت بوده ا شمال هزار ب ی های 

هزار بشــکه آن برای مصــرف داخلی در اختیار   300هزار بشــکه در روز اســت که حدود  700

  شــود )البته به این میزان نفتمیگیرد و بقیه صــادر پاالیشــگاه بیجی در شــمال کشــور قرار می

هزار بشکه نفت که مربوط به کشفیات جدید در شمال عراق در منطقه زاخو است       150بایستی  

ــافه کرد(  ، در 1990 انیاس که در اواخر دهه   ب  -خط لوله کرکوك   (.Peshang, 2016) نیز اضـ

در پى سرنگونى این  اندازى شده بود،  چارچوب توافق دولت سوریه و رژیم صدام در عراق راه  

سال       سوریه و عراق در اواخر  شد.  سدود  اندازى مجدد خط هایی براى راهرایزنى 2006رژیم م

 میان دو کشور با ظرفیت دویست هزار بشکه در روز انجام دادند.  « ـ بانیاس کرکوك»لوله نفتى 
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 قانون اساسی عراو 140ماده  -6

  58، قوه مجریه، مسئولیت تکمیل اجرای مفاد ماده  عراققانون اساسی    140براساس بند اول ماده  

  تأکید  دارد. در بند دوم این ماده    بر عهده بندهای آن    در دوران انتقالی با تمام    عراققانون اداره  

سئولیت قوه مجریه در دولت انتقالی که در ماده       ست که م شور   58شده ا در  عراققانون اداره ک

د  این قانون ادامه خواه موجببهتشکیل دولت منتخب   دوران انتقالی تصریح شده است، تا زمان    

در کرکوك و دیگر مناطق   «پرسی همه»و  «سرشماری  »، «سازی عادی»یافت و اینکه مسائلی مانند  

ــهروندان تا حداکثر     ــال  31مورد اختالف برای اطالع از اراده شـ ــامبر سـ اجرا   کامالً  2007دسـ

کسانی که عرب بودند اگر   »اسی این است که   قانون اس  140مضمون کمیسیون ماده    .(Ibid)شود 

ه  های به زور کوچانده شد رغبت و میلی داشته باشند به مناطق خود باز گردند تا کُردها و ترکمان  

سیون ماده    سرزمین خود باز گردند و نام خود را به کمی سهیالت       140به  سی بدهند تا ت سا قانون ا

های دیگر به مناطق مورد  اعرابی که از ســـرزمین برای«. الزم و کمک مالی هم به آنها داده شـــود

میلیون دینار به همراه یک قطعه زمین در جنوب عراق   20اند مبلغ مناقشــه از جمله کرکوك آمده

شان را از دست داده و آواره هاست خانهسو سالها که از یکشود و برای کُردها و ترکمانداده می

م( هنوز هیچ قطعه زمینی به کُردها در 2017ود اما تاکنون)ش میلیون دینار پرداخت می 10اند شده 

ند  های دیگری نیز هستالبته به غیر از کرکوك شهرها و استان  مناطق مورد مناقشه داده نشده است.   

ــامل آنها نیز می      ــتان که این ماده قانونی شـ ــود این اسـ ــل )نینوا(، دیاله و      شـ ها عبارتند از: موصـ

در خصــوص برخی از مناطق آنها نیز اختالف میان اقوام مخلتف   هایی که . اســتانینالدصــالح

ستان        ست که کل ا ست؟ علت آن این ا عراقی وجود دارد. اما چرا تنها نام کرکوك در ماده آمده ا

ست    شه و ادعا ا ستان  ،کرکوك مورد مناق ست. در      اما دیگر ا شه ا شی از آنها مورد مناق ها تنها بخ

تا پایان   2003های اکم آمریکایی عراق، که در حد فاصل سال  ح« پل برمر»زمان حکومت دو ساله  

شد، در قانون مذکور          ،م بود2004 شته  شد نو سی موقت که به قانون برمر معروف  سا یک قانون ا

قانون اساسی گنجانده شد، این      58بنام ماده  یامادهبحث مناقشه و ادعا بر سر مناطق مختلف در   

 ,Sasanian)تغییر نام داد 140اســـی نهایی عراق به ماده م و در قانون اســـ2005ماده در ســـال 

Strategic thinking of Tabyin, 2017)  . 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
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 قانون اساسی 140مراحل اجرایی ماده  -1-6

مرحله  . قانون اساسی سه مرحله مختلف در نظر گرفته شده است       140برای اجرایی کردن ماده 

به وضعیت پیشین است. لذا کمیسیون سازی بازگشتن منظور از عادی است سازییعاد: نخست

ود  شبایستی کلیه اقداماتی که باعث بازگشت به وضع پیش از تعریب در مناطق مورد مناقشه می

ست،  گرفتن آمار: مرحله دوم را انجام دهد. ساکنان    در این مرحله می ا بایست یک آمار دقیق از 

  اســاس کســانی که از ســال این کرکوك تهیه شــود. بر ویژهبهپیشــین و فعلی مناطق مختلف و 

ــهروند کرکوك بوده1957 ــیحی، بتوانند م ش دهند این  یرأاند اعم از کُرد، ترکمان، عرب و مس

سال     شامل اعرابی که پس از  شده   1968یعنی  شه از جمله کرکوك  اند  م وارد مناطق مورد مناق

ــود. نمی ــوصش ــدهها وارد کرگیری بعثیتعیین اعرابی که از زمان قدرت در خص اند.  کوك ش

هزار دینار و یک قطعه   60که وارد کرکوك شده بود مبلغ  یاخانوادهحکومت وقت عراق به هر 

داده اســت. پس اعرابی که نامشــان در لیســت دریافت کننده پول و زمین در آن دوره  زمین می

ــت مطمئناً نمی  ــرکت کنند. در حقیقت این مرحل    داده و در این آمار  یرأتوانند  اسـ ه  گیری شـ

است چون در این مرحله واجدان شرایط شرکت       پرسی همهزمینه مرحله سوم و برگزاری  پیش

س  پرسی همهانجام  :مرحله سوم و اما  شوند تعیین سرنوشت مناطق تعیین می   پرسی همهدر    تا

ساکنان واقعی این مناطق، یک      پس از انجام مراحل اول و دوم و به سب آمار دقیق  صوص ک خ

شود که سرنوشت این مناطق در اضافه شدن به اقلیم کُردستان عراق  رگزار میدر آن ب پرسیهمه

 و یا باقی ماندن در وضعیت پیشین مشخص شود.

بایست همه سه مرحله در آن   م که طبق قانون می2007سپری شدن یک دهه از سال     رغمبه

ضعیت کرکوك هنوز در    زمان طی می ست. تا   متعدد مرحله اول باقی ما هایوخمیچپشد و نده ا

ــال  ــیون ثبت نام کرده و       150م حدود  2013سـ هزار خانواده کُرد و ترکمان عراقی در کمیسـ

کارهای   %43هزار خانواده را یعنی حدود  65خواهان بازگشت به کرکوك هستند و درخواست    

هزار خانواده خواهان ترك کرکوك   28مرحله اول را انجام شده است. از بین اعراب نیز حدود   

هزار خانواده نهایی   12اند که تا به حال کار بازگشت تنها  زگشت به موطن اصلی خود شده   و با

ست.  اما دولت به این     سئله شده ا ست و برای هرچه کُندتر کردن روند، کار    م نیز اکتفا نکرده ا
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ــدام      ــده ینوعبهثبت نام از تمامی افرادی که در دوره صـ اند را به این از مناطق خود اخراج شـ

س  ضعیت      کمی ست و با این و ضافه کرده ا صف ثبت نام قرار    350یون ا هزار خانواده دیگر در 

ی ساالنه  نام و بررساند. این در حالی است که با نفرات و بودجه فعلی تنها توان انجام ثبتگرفته

  .(Talabani, 2002: 41) هزار خانواده ممکن است 12تا  10

 کشمکش بازیگران بر سر کرکوک -7

شن ا  ست.            رو سر نفت ا شی قومی بر  شمک سر کرکوك قبل از هر چیز ک شمکش بر  ست که ک

ستخراج نفت در اواخر دهه   به امتیازی راهبردی مبدل   1920نفت کرکوك آن را از زمان اولین ا

های عرب در طول قرن بیســتم حصــول اطمینان از باقی ماندن  کرد، و دغدغه اصــلی همه رژیم

،آمارها حاکی از آن بود 1957عراق در دست اعراب بود. در سال  هایییداراترین یکی از عمده

کُردها   دادیمدر اقلیت هستند. همان آمارها نشان    وضوح بهکه اعراب در استان و شهر کرکوك   

ستان از اکثریت برخوردار بودند، با این حال در سطح شهر کُردها       طور برجسته به ای در سطح ا

ضعیت تکثر ق  غلبه عددی کُردها در کرکوك پس از  وجود آورده بود.هومی بدر کنار ترکمانان و

ــال  ید راهبردی          1961سـ هد های کُرد و ارتش عراق، ت یان نیرو ــومت م و در پی وقوع خصـ

ــال    ــکار کرد. در سـ ــی را آشـ ــوسـ ای برای  ، رژیم نوپای بعث در مورد توافقنامه    1970محسـ

ات وســیعی برای حکومت بر خود و خودمختاری کُردها به مذاکره پرداخت که به کُردها اختیار

شین می  با « توافقنامه مارس»داد. توافقنامه موسوم به  خودمختاری فرهنگی در مناطق اغلب کُردن

ــر اخذ آمار برای تعیین مرزهای نهایی منطقه خودمختار کُردی به نقطه اوج خود  موافقت بر سـ

سید. به احتمال زیاد آمارها حاکی از آن بودند که کُردها اک  شکیل می  ر ستان کرکوك را ت ثریت ا

ــد، و جنگ بین کُردها و بعثی    رواز ایندهند.   ها درگرفت. پس از   ، چنین آماری هرگز اخذ نشـ

ــکســت نظا ــاه ایران و کردمیش ( حکومت عراق عازم  متحدهایاالتها )به علت قطع حمایت ش

رب کرکوك را جمعیتی کرکوك شــد تا جمعیت ع یکاردســتطلبانه برای ای جاهاجرای برنامه

ــطحی     عربی»ییر دهد. این برنامه که به      به زیان ترکمانان نیز تغ     تریینپا به زیان کُردها، و در سـ

هزار دینار  10مند و چند بعدی بود. بخشی از این برنامه پرداخت پول )مشهور شد نظام« سازی 
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ان آنها در منطقه  به هر خانواده( و اعطای زمین به صدها هزار نفر از اعراب جنوب عراق و اسک 

ــهر و حوالی آن، تخریب فیزیکی        ــدها هزار کُرد و ترکمن از شـ بود؛ بیرون راندن اجباری صـ

ــتثنی کردن        ــیم مجدد مرزهای کرکوك برای مسـ ــین در کرکوك، ترسـ چندین محله کُردنشـ

نشین و  های اکثراً عربهای اغلب کُردنشین  )چمچمال، کالر و کفری( و گنجاندن بخش بخش

ــالح مل عرب در فرایند آمارگیری، از دیگر اقدامات       عنوانبه ها  یتی یعنی ثبت نام غیرعرب  اصـ

شده طی برنامه عربی  صول     اجرا  سازی کرکوك بودند. همه این اقدامات در کنار هم موجب ح

سه چهارم جمعیت کل کرکوك را   1990اطمینان از این امر بود که در دهه  اعراب ظاهراً حدود 

ــماره جدول اند.دادهتشــکیل می را ارائه   1957شــده در عراق از ســال  همه آمارهای اخذ 1 ش

ــتدهد و اثر تالش مداوم رژیم بعث در    می به   خوبیبه هویت جمعیتی کرکوك را   یکار دسـ

 کشد.تصویر می

 1997و  1977، 1957: مقایسه آمارهای 1شماره  جدول

 درصد 1997آمار  درصد 1977آمار  درصد 1957آمار  

 21 155.861 38 184.875 48 187.593 کُردها

 72 544.596 45 218.755 28 109.620 اعراب

 7 50.099 17 80.347 21 83.371 ترکمانان

 --- 752.745 --- 483.977 ---- 388.829 جمع کل

Source: Anderson, L. and G. Stanfield, 2009 

 کها در مورد کرکوها و عربهاي کُردها، ترکمناستدالل -1-7

صیف کرده    برای کُردها، کرکوك همان شان تو ستان »گونه که یکی از رهبران ست؛   « قدس کُرد ا

ــت که جامعه ترکمان عراق            ــهری ترکمانی بوده و هسـ ــه شـ برای ترکمانان، کرکوك همیشـ

)ترکمنلی( را که از مرزهای ایران در شرق تا مرز سوریه در غرب کشیده شده به هم پیوند داده     

نیز کرکوك آشـــکارا شـــهری عراقی و نماد هویت ملی عراق اســـت که اســـت؛ برای اعراب 

های  طرفبه هیچ گروه قومی متعلق نیســـت.  رواز اینچندقومی، متحد و منســـجم اســـت و 

ــتدالل     ــوع کرکوك هرکدام اسـ کنند. اما در علم    ای اقامه می  های ویژه مختلف دخیل در موضـ
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از آن قابلیت توجیه   ترمهمموجه و  سیاست ادعا مهم نیست. اصل و حرف حساب، طرح ادعای

این چهار استدالل    بر اساس و عملی ساختن ادعاهاست. کُردها چهار استدالل دارند و معتقدند    

 کرکوك بخشی از اقلیم خودمختار کُردستان است.

  این استدالل از اربیل تا کرکوك هیچ مانع  بر اساس : شناختی ينزمیک( استدالل جغراتيایی و  

الحظه  . تنها تفاوت قابل مکندنمیمنفک  ینکردنش از مناطقبی و اقلیمی کرکوك را کوهستانی، آ

ــت و  توانمیکرکوك  یزخنفترا در مناطق  ــت  یاپروژهدید که امری طبیعی نیس و  دینوپداس

 .بشر ساختدست

ستدالل جمتيتی:  ستدالل رهبران و مطبوعات کُردی تا پیش از     دو( ا ساس ا ست بر ا و  یکارد

سی  صدام در عربی         مهند ست  سیا شهر کرکوك اکثریت از آن کُردها بود.  جمعیت در منطقه و 

ــبب کوچاندن اجباری کُردها از موطن ــاختن کرکوك س ــانه آنها در اختیار   س ــد و کاش ــان ش ش

شده از جنوب عراق قرار گرفت. از این منظر   یهاعرب ست کوچانده  جمعیت کرکوك   یکارد

پیش از حکومت صــدام حســین هم وجود  هایســالر در زمان حکومت خاندان هاشــمی و د

در صــنعت نفت   هاترکمنو  هاعربغیرکُرد از طریق اســتخدام  یهاحکومتداشــت. بعدها 

کشاورزی و صنعت به اجرا نهادند.     یهاعرصه جابجایی هوشمند جمعیت را در   عمالًکرکوك 

الت و مشاغل و اختیارات   اخراج زورگویانه کُردها از منطقه مصادف بوده است با اعطای تسهی   

سین در ادامه    العادهفوق صدام ح سم کرکوك را با واژه   سازی عربیبه مهمانان تازه وارد.  حتی ا

جایگزین نمود تا برای همیشــه به هســتی کُردها در منطقه خاتمه دهد و  1ناســیونالیســتی تمیم

 .ای عربی مبدل نمایدکرکوك را به منطقه

ستدالل تاریخی:     شهر کرکوك، طی    ای برسوم( ا ساس، منطقه و نه  سال اخیر کانون    200ن ا

هیچ نماد  کهیطوربه .اندبودهســاختار و نهادهای متعدد تمدنی بوده اســت که همگی کُرد زبان 

سایی نمود    توانمیتمدنی غیر کُردی را ن شنا ساس،   بر .در کرکوك  ی  غیر کُرد هاییتاقلاین ا

محلی کُردی در منطقه هیچ وقت    یها حکومت  .ذف نمایند  عثمانی نباید کُردها را ح      یامپراتور

                                                           

1- Tamim 
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 .اندنکردهرفتار  هایبعثبا اقلیت عرب یا ترکمن به سبک 

ــی از اقلیم   عنوانبه اخالقی کُردها در معرفی کرکوك   تأمل   چهارم( اسااتدالل اخیقی:    بخشـ

ستراتژیک نباید مالحظات اخالقی را تحت     ست که معادالت ا ستان این ا شعاع  کُرد  .دقرار دهال

ها، مرارت تاریخی کُردها را به اوج رســانده اســت و های بعثیهای ناعادالنه و ســتمگریجنگ

ــع را نمی ــاستوان همه مواض ــیر نمود هاییتواقع بر اس نکات متعددی   .عینی تعریف و تفس

سیطره غیرکُردها بر اراضی و صنایع      .وجود دارد که قابل طرح در قالب تاریخ و جغرافیا نیست 

کرکوك، هیچ یک توجیه اخالقی نداشته و صرفاً در قالب سیاست طرد و تحقیر کُردها از سوی       

  .(Nasri, Analytical Site of Kurdha, 2012)یک حکومت نامشروع قابل فهم است

ساس  ستدالل ترکمن  بر ا شهر کرکوك را در    ها، آنان بها صورت تاریخی اکثریت جمعیت 

ــتهاختیار  ــت تبعیض و در کارنا اندداش ــیاس د و انآمیزی علیه اقوام دیگر اعمال نکردهمه خود س

اینکه صــدام حســین به عربی ســاختن کرکوك پرداخته اســت، ارجحیتی بر کُردها در قیاس با  

ستدالل می  عرب .آوردها در پی نمیترکمن شیعه نیز ا کنند که اوالً تعداد و تراکم کُردها در های 

ست و منطقه بین  کنندمی که کُردها ادعا گونهآنکرکوك  های  النهرین همواره کانون تمدننبوده ا

ست  شده   عالوه بر این عرب .غیرکُردی بوده ا سکان داده  ستدالل   هایی که اجباراً در منطقه ا اند ا

کنند که کوچاندن اجباری آنها ادامه سیاست بعثی از سوی مسئوالن و فعاالن اقلیم کُردستان        می

مناطق مهم کُردنشین از جمله دو شهر موصل و کرکوك از     سازی عربیتالش برای است و نیز  

ــد و این  1960ابتدای دهه  ــآغاز ش ــتیس که حزب بعث در  1980و  1970 یهادههدر  هااس

شتری یافت    شدید بی ست یس بر طبق این  .قدرت بود ت س   هادولت هاا شیدند تا ن بت  ی عراقی کو

اســاس کُردها از شــهرها و مناطق شــان به زور به جمعیتی در این شــهرها را تغییر دهند بر این 

آنها اسکان   جایبهتر عراق کوچانده شده و قبایل عرب شیعی ساکن در جنوب را مناطق شمالی

 ,Moradi)و حجم مختلف ادامه داشته است   هاوهیش به  2003تا سال   تقریباًاین روند  دادندیم

2017). 
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 کوکسناریوهاي احتمالی تقسيم قدرت در کر -8

 مصالحه یا ادامه منازعه در کرکوک -1-8  

ص بهکه  طورهمان ست و تحمیل هر         یلتف صالحه ا ضیه کرکوك نیازمند م شرح آن رفت حل ق

شت به کُردها خطر بی یحلراه صالحه   معامله هرگونه .ثباتی عراق را در پی خواهد دا ای برای م

نفت را کنترل کند، چه کســی  چه کســی  .باید ســه قضــیه اســاســی و پایه را مدنظر قرار دهد 

سی از نظر اجرایی و اداری   ست « صاحب »حکمرانی کند و چه ک شتار     .کرکوك ا هدف این نو

قانون اساسی   140سازی وضعیت مبهم ماده  مسئله کرکوك نیست بلکه شفاف    حلراهرسیدن به  

ه ارائه  یک مصــالح عنوانبهاغلب  (ICG)المللبینپیشــنهادی گروه بحران  حلراه .عراق اســت

ست      شود می ضوع ا شدن از مو ست    حلراهاین  .اما این گمراه  سه با درخوا های  تنها در مقای

شود و     عنوانبه تواندمی (IAKF)حداکثری جبهه کرکوك عرب عراقی صالحه تلقی    عنوانبهم

برای مسئله کرکوك، در نظر کُردها همان اندازه غیرقابل پذیرش است که برای ترکمانان   یحلراه

ــت و ــمت دو   .اعراب اس ــرایط مذاکره را باید به س ــاخت که  یندیبرآدر عوض، ش متمرکز س

ــالحه ــعیت منطقه .واقعی را به وجود بیاورد یامص ــتقل و خودکفا برای کرکوك در وض ای مس

ــع کنونی به دو دلیل برای کُردها ارجح  ــه با وض ــتمقایس اول بدین خاطر که مناطق در  .تر اس

خودمختاری بسیار بیشتری از بغداد برخوردارند، و دوم اینکه، کُردها تحت   ها ازمقایسه با استان

ــیم        هیچ التزام و محظورات اخالقی یا قانونی قرار نمی   گیرند که قدرت را با دیگر گروها تقسـ

 .(Anderson, 2009: 198)کنند

ضمانت اگر کُردها علی سی در ماده    رغم  سا صت  140های قانون ا «  قلب» یریگبازپس، فر

کُردســتان از طریق آراء عمومی را قربانی کنند، مســلماً هیچ تعهد و التزام اخالقی برای تقســیم  

شت  سی هم وجود ندارد که    یامادههیچ  .قدرت حکمرانی در کرکوك نخواهند دا سا در قانون ا

ــطح منطقه ــیم قدرت در س   مناطق .ای بکندحکومت فدرال از طریق آن کُردها را مجبور به تقس

سی و نظام    اختیار و سیا ن  را طراحی کنند، بنابرای شان یانتخاباتقدرت این را دارند که نهادهای 

ــتیکی، از نظر فنی هیچ مانعی در برابر کُردها برای اعمال تغییرات در نظام   جزبه ــائل لجسـ مسـ
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سی س تحکیم کنترل  منظوربهانتخاباتی  ابل قبولی  ق طوربهکُردها  .بر کرکوك وجود ندارد شان یا

ستان          یمدع شی از کُرد ست تا کرکوك را به بخ سی به آنها داده ا سا صتی را که قانون ا اند که فر

سطحی عمیق  ست   تبدیل کنند، در  شک   ییهاسؤال ، 140ها در اجرای ماده حکومت درپییپتر، 

های قانون  ضـــمانت .کندجدی برای کُردها در مورد امکان مشـــارکت آتی در دولت مطرح می

سی     سا سلط عرب در مرکز تلقی می پ عنوانبها د  و ش ناه و حفاظی در برابر بازخیز حکومت م

سیاری جهات آزمون صداقت این راهبرد بود  140ماده  شان می  140سرنوشت ماده    .، از ب دهد  ن

های ارائه شده در مفاد و قیود عملی، ضمانت طوربهرفته، و  سؤالکه تمامیت قانون اساسی زیر 

ین ســـناریو برای  ا .(Barkhoda, 2016: 80-88)اندتعهد ظاهر شـــدهآن، کمتر از میزان مورد 

بهای پیروزی نمادین بیرون نگاه داشـتن    .خواهد بود باریبتمصـ اعراب و ترکمانان کرکوك نیز 

پر واضح است     .خواهد بود هاپست کرکوك در خارج از مرزهای کُردستان، از دست دادن تمام   

ــارکت در   هرگونه که آنها هم    ــت خواهند داد و هم از    امکان مشـ قدرت در کرکوك را از دسـ

مرزی نظری مناطق   اگرچه .محروم خواهند شــد برندیممشــارکت نســبی کنونی که از آن بهره 

شت، اما از نقطه  صد کاربردی، کرکوك از همه لحاظ   کُردی را از هم جدا نگاه خواهد دا نظر مقا

توان  در این صــورت، این ســناریو را می .بخشــی از منطقه کُردســتان اداره خواهد شــد عنوانبه

 .دکناز طرفین را راضی نمی کدامیچهباخت دانست چرا که  -ای باختقضیه

 اي دیگر براي حل مسئله کرکوکمصالحه -2-8

ــالحه  ــعیت ویژه در درون منطقه عنوانبهدر نظر گرفتن کرکوك  –دومین راهکار مص ای با وض

آل دولت مرکزی نیست، اما   هرچند ایده -یم قدرت در محلی تقس هامنطقه کُردستان با مکانیزم 

ــت یکی از گزینه  ــناریو، مرزهای کرکوك به مرزهای پیش از         .های روی میز اسـ بنا به این سـ

که در قانون اساسی عراق هم به آن اشاره شده      طورهمان پرسی همهحکومت بعثی برگردانده و 

ستان برگزار می     ضعیت آتی ا ست، در مورد و سی همهنتیجه  اگرچه .شود ا ل لزوماً از قبل قاب پر

ــیار محتمل آن، رأی اکثریت به نفع الحاق کرکوك به منطقه             پیش ــت، اما برآیند بسـ بینی نیسـ

رود که کُردها در قبال کسب حق الحاق کرکوك به منطقه  منطق انتظار می طوربه .کُردستان است
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سه مورد مصالحه کنند: اول، کُردها     رسمی موافقت نمایند که حکومت    طوربه کُردستان در این 

ــاری بر مدیریت نفت کرکوك را بازیابد          دوم، کرکوك باید از اختیارات      .فدرال کنترل انحصـ

شابه اختیاراتی که      برابری با حکومت منطقه تقریباًخودمختاری  شود، م ستان برخوردار  ای کُرد

بدین ترتیب، در موارد بســیار  .منطقه کُردســتان در برابر حکومت عراقی از آن برخوردار اســت

حساس، همانند آموزش و امنیت، کرکوك باید اجازه یابد خودش را اداره و از دخالت حکومت  

مصون باشد و سوم اینکه، کُردها الزم است ترتیباتی را برای تقسیم       (KRG) ای کُردستان منطقه

ستان را   سه    طوربهقدرت بپذیرند که قدرت اداری در ا ساوی به هر  صلی کرکوك )و   مت گروه ا

صاص دهد        سیحی( اخت شخص برای جمعیت م ست بدین   .سهمی م این ترتیبات نیز ممکن ا

ترتیب باشد که یکی از سه پست اجرایی اصلی )استاندار، معاون استاندار و رئیس شورا( به هر         

را  وکدام از سه گروه اصلی اختصاص یابد، و این کار طبق قانون نیازمند توافق دو سوم آرای ش     

شد          شته با شورا وجود دا صمیمات  شد تا امکان وتوی ت این راهکار به نمایندگان ترکمن و  .با

شورایی با اکثریت کُرد را وتو کنند   عرب این امکان را می صمیمات  ست که    .دهد که ت ضح ا  وا

شده        طوربهجزئیات چنان توافقی  صول گنجانده  ست اما ا صل قابل بحث ا ینکه  مبنی بر ا -مف

تر از جزئیات  مهم -های اصــلی تقســیم شــودمتســاوی میان گروه طوربهرانی باید قدرت حکم

 .است

وضــعیت  جزبهکنند ماهیت این ســناریو این اســت که کُردها بر ســر همه چیز مصــالحه می

بخشی از منطقه کُردستان و در همین حال ترکمانان و اعراب سهمی نامتناسب       عنوانبهکرکوك 

شده در     ضمین  ست می از قدرت ت سلیم در  خودمختاری کرکوك را به د آورند در عوض آن ت

ــت       ــتر نمادین اسـ ــیه محل اداری کرکوك که بیشـ از طرفین همه آنچه را که     کدام یچه .قضـ

ست نمی می ست می   خواهند به د سهمی مهم به د این معنای   .آورندآورند، اما همگی در معامله 

ست   ستاندارد که از جانب رهبر  حلراه .مصالحه ا سی ترکمانان و اعراب کرکوك مطرح    ا سیا ان 

شنهاد می   ساوی تقسیم و کرکوك نیز باید بیرون از منطقه    کند که قدرت باید بهشده و پی طور مت

ستلزم این           ست، زیرا م سب نی صالحه متنا ستان باقی بماند، به هیچ تعریفی قابل قبول از م کُرد

ست که کُردها همه امتیازی بدهند اما هیچ امتیازی ن  سانی که از این رویکرد   .گیرندا در غرب ک
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توان دریافت  یم یسـادگ بهتا دریابند که  یندازندبکنند، باید نگاهی به فرهنگ لغت پشـتیبانی می 

صالحه ندارد  ستلزم      .چنین رویکردی هیچ همخوانی با تعریف م صالحه واقعی در این مورد، م م

سنگین کردن دو بعد کلیدی یعنی وضعیت اداری و      ست    سبک و  سی ا سیا کرکوك   اگر .کنترل 

ه باشند   توانند انتظار داشت بیرون از منطقه کُردستان باقی بماند، پس اعراب و ترکمانان منطقاً نمی 

وانند قدرت  تکه در قدرت سهیم شوند و به همین ترتیب، کُردها نیز نباید انتظار داشته باشند می

ــتان، به عنوانبهرا در کرکوك   ,Wolf)نحصــاری در دســت خود گیرندطور ابخشــی از کُردس

2010: 201). 

 سناریوي تبدیل کرکوک به اقليمی مستقل   -3-8

سال   ستم      2003پس از تحوالت  شت دهه تحت  شیعی پس از ه از  شدن واقعکُردها و اعراب 

قدرت را یافتند و با همکاری راهبردی   رأسســوی اقلیت حاکم در عراق فرصــت حضــور در 

ئتالف حاضــر در عراق موفق به تثبیت نســبی نظم جدید در این کشــور   خود و البته نیروهای ا

که عراق در یک دوره انتقالی و تحت   2005تا  2003های در خالل مذاکرات میان سال  .اندشده 

ــتند حق تعیین ســـرنوشـــت کرکوك از طریق  « پل برمر»حاکمیت  آمریکایی بود کُردها توانسـ

ــایر گروه پرســیهمهســرشــماری و   یک ماده قانونی در  عنوانبهبقبوالنند و آن را  هارا به س

قانون اساسی   58ماده  عنوانبه 2005نویس قانون اساسی عراق وارد کنند، این ماده در سال پیش

  .قانون اساسی تغییر نام یافت   140عراق تبدیل شد و در اصالحات قانون اساسی عراق به ماده     

زمینه الزم برای برگزاری   2007شده است تا سال بر اساس این ماده قانونی دولت عراق موظف 

سی همهاین  ستان را نهایی کند امری که تا به   پر و بحث الحاق یا عدم الحاق به منطقه اقلیم کُرد

  .(Khaki, 2017: 11)( به وقوع نپیوسته است2018امروز )در آستانه سال 

شواری    واقع به ستان د شه الحاق کرکوك به اقلیم کُرد شه   همی پیشهای ماندی رو دارد و اندی

ست، نمونه آن را در        شده ا شاید محال  شوارتر و  کُردزدایی از کرکوك یا غیرکُردی کردن آن د

در این میان   .پرســی کُردســتان دیده شــددرگیری بین نیروهای کُرد و دولت مرکزی بعد از همه

ی برگرداندن  معنابهســازی آغاز شــود که تبدیل کرکوك به اقلیمی مســتقل الزم اســت با عادی
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سله عملیات      سل ضعیت به پیش از  سین      و صدام ح ست که رژیم  ین از ب منظوربههای تعریب ا

ساکنان کُرد کرکوك که از آنجا      ست که  بردن هویت کُردی کرکوك به راه انداخت، یعنی الزم ا

شده  سین   اند، به آنجا برگردند و عربرانده  صدام ح ورد، آتبعیدی به کرکوك  عنوانبههایی که 

ستند     صلی کرکوك نی ساکنان ا   2طبق بند  2008ی یازدهم  فوریه .از کرکوك بروند، زیرا آنها از 

قانونی تصویب شد که اقدامات خاصی را برای تشکیل اقیلم       118-121های و ماده 117ی ماده

رال  دطبق مفاد این قانون شورای استانی باید درخواستی را به دولت ف    .کندها وضع می در استان 

دهد تا  عراق تســلیم کند و دولت فدرال هم این درخواســت را به شــورای انتخابات ارجاع می

شدن همه  سی برگزار کند برای اقلیم  ست م( چهار 2017تاکنون) .پر شور    یریوزنخ که در این ک

ــیده    گرا،  ایاد عالوی ملی  .اند اند، که از اجرای ماده قانونی مذکور ممانعت کرده        به قدرت رسـ

از مشـکالت ناشـی از    گاهیچههیم جعفری از جریان معتدل، نوری المالکی و حیدر العبادی ابرا

ــته 140 در مادهاختالفات دولت مرکزی با کُردها که  ــتهبروز یافته، فراغت نداش   انداند و نتوانس

 .حکمرانی خوب را عملی کنند هایمؤلفهیکی از 

ستقل کرکوك      شکیل اقلیم م شنهاد ت ستان ب  اقل عنوانبهپی ستقل در درون اقلیم کُرد دین یمی م

شود، یعنی  قدرت اجرایی در دست   تقسیم می  اشسازنده معنی است که قدرت بین اجزاء ملی  

سخنگوی      .ها و رئیس مجلس هم عرب خواهد بودکُردها، رئیس اقلیم از ترکمن شوانی،  خالد 

شور    جمهوریسرئ ضای ترکمن  ستانی کرکوك از  عراق در دولت حیدرالعبادی گفت که اع ای ا

کنند، برای آغاز اقدام در این مورد باید اکثریت شورا  پیشنهاد تبدیل کرکوك به اقلیم حمایت می

ما حزب  ا .های خاص پیشنهاد باید مورد تصویب پارلمان قرار گیردآن را تصویب کنند، اما جنبه

ــتقل را رد کر  مردم ترکمن و جبهه  زب  ح کهیدرحالدند ی ترکمن تبدیل کرکوك به اقلیمی مسـ

ــو جبهه ترکمن  .های عراق از آن حمایت کردندترکمنلی و جبهه ترکمن ــم حمزه عض های  قاس

گاه خبری المعلومه گفت:        پای به  هه »عراق   ــال      ترکمن جب تانی سـ ــ ــورای اسـ های عراق شـ

شدن کرکوك را طرح کرد پروژه  2006 ست نقطه آغاز پروژه ما بود  .ی اقلیم  ل  تبدی .این درخوا

ــتقل بهترین   کر به اقلیمی مسـ به رنج ترکمن    حل راهکوك  ها و احقاق حقوق   برای پایان دادن 

از ســـوی دولت عراق یا اقلیم   جانبهیکگیری ما شـــدیداً مخالف هرگونه تصـــمیم .آنهاســـت
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ستیم    ستان ه ستان بوده و رژیم     «.کُرد شی از کُرد در همین حال کُردها معتقدند که کرکوك بخ

برخی کُردها خواهان انضمام کرکوك به اقلیم کُردستان   .از کُردستان جدا کردسابق با زور آن را 

ــتند ــنهاد جدید اقلی ،هس ــدمیاما برخی دیگر هم از پیش عبدالقادر   .کننده کرکوك حمایت میش

ــای جبهه   محمد از  ی پارلمانی متحد کُردها در بغداد به المانیتور گفت: کرکوك یکی از          اعضـ

قانون   140ی بینی شــده در مادهســت و باید با اســتفاده از ابزارهای پیشهای کُردســتان ااســتان

ستان بپیوندد      سی عراق به اقلیم کُرد سا  اند وهای عرب از اجرای این ماده ممانعت کردهجناح .ا

ستقل می    ستان کرکوك به اقلیمی م شد و     به همین دلیل تبدیل ا شی قابل قبول با ساز نیز   تواند 

ستقل باید با  تبدیل کرکوك به اقلیم شود که   سازی یعادی م ض معنابهآغاز  عیت ی برگرداندن و

ویت  از بین بردن ه منظوربهتعریب است که رژیم صدام حسین     هاییاتعملبه پیش از سلسله   

ساکنان کُرد کرکوك که از آنجا رانده    ست که  ،  اندشده کُردی کرکوك به راه انداخت پس الزم ا

تبعیدی به کرکوك آورد، از کرکوك   عنوانبهکه صـــدام حســـین هایی به آنجا برگردند و عرب

بروند زیرا آنها از ســاکنان اصــلی کرکوك نیســتند، پس کســانی که مخالف طرح اقلیم مســتقل  

شدن ماده     ستند، باید اجرایی  سی را بدون هیچ تأخیر و طفره رفتنی      140کرکوك ه سا قانون ا

 کرکوك در مورد یهاعرب« .ماده منسوخ شده استبپذیرند و این بهانه را کنار بگذارند که این 

  هاناحجبرخی  .اندکردهدارند و نه موضعی گرفته و نه درخواستی مطرح    نظراختالف مسئله این 

منسوخ شده است، اما طبق قانون      140ی که ماده کنندمیسازی ادعا  به خاطر اتمام مهلت عادی

سی عراق، ن    سا سی را پ    توانمیا سا ست    مواد قانون ا سوخ دان شدن من  ,Sattar)یش از اجرایی 

News agency of Almonitor, 2016).    به اقلیم را  هااسـتان قانون اسـاسـی ملزومات تبدیل

ضوع      شه مانند کرکوك مو شخص کرده و مناطق محل مناق سی       یهامادهم سا صی از قانون ا خا

ست توسازی قانونی را برای این مناطق می بنابراین مراحل اقلیم .هستند  ی  فوریه 11 .ان به کار ب

صی را      118-121های و ماده 117ی ماده 2طبق بند  2008 شد که اقدامات خا صویب  قانونی ت

طبق مفاد این قانون شورای استانی باید درخواستی      .کندها وضع می برای تشکیل اقیلم در استان  

ست را     سلیم کند و دولت فدرال هم این درخوا شورای انتخابات   را به دولت فدرال عراق ت به 

 .برگزار کند پرسیهمهتا برای اقلیم شدن  دهدمیارجاع 
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استانی متنوع و شهری با سه گروه     .ترین مسائل عراق بوده است  مسئله کرکوك یکی از پیچیده 

با تشـــدید   .دارند درخواســـت برای حقوقی همگی که -ترکمن و کُرد، عرب، -قومی اصـــلی 

ویژه پس از برگزاری رفراندوم کُردی و درگیری بین نیروهای امنیتی    و بغداد به   اختالفات اقلیم 

ــدن اختالفات موجود و نیز با توجه به منابع نفتی              دولت فدرال با نیروهای کُردی و پررنگ شـ

یده د وضوح به .عظیم کرکوك احتمال هرگونه توافقی در مور آن در آینده نزدیک ضعیف است  

ی کرکوك شدت گرفت، درگیری مسلحانه تبدیل به یکی از   مورد آینده شد وقتی اختالفات در 

بنابراین عدم سرپیچی از قانون اساسی عراق از سوی سیاستمدارن این        .های پیش رو شد گزینه

شور            سی و ناکارآمدی روندی دموکراتیک در این ک شده دموکرا شیل و گره گم  شنه آ شور پا ک

ست و تا زمانی که این مشکل    شه  صورت بها شود، مهمترین  ری حکمرانی خوب  مؤلفهای حل ن

ــاختاری           با دارا بودن سـ ــور حتی  ند و این کشـ ما هد    ظاهر به در عراق همچنان کمرنگ خوا

  پس شکل نگرفتن فرهنگ سیاسی    .دموکراتیک قادر نخواهد بود در مسیر دموکراسی گام بردارد  

و تا زمانی که نتیجه تحوالت    توان ضعف در اجرای قانون اساسی دانست    مترقی در عراق را می

ضعیت قومی   ست   مذه –تابعی از و شور ا شکل نمی ،بی این ک گیری یک عراق واحد و توان به 

شته باشیم      حتی اگر دارای سامانه دموکراتیک بوده و   .حل مسئله کرکوك از راه مصالحه امید دا

نگه  مبهمین پژوهش نظریه ا بر اساس  .منظم در این کشور برگزار شود   صورت بهانتخابات هم 

های  دولت فدرال مرکزی یکی از شاخص از سوی  قانون اساسی عراق    140اجرای ماده  داشتن 

سی      لی حا این در ،بردمی سؤال حکمرانی خوب را زیر  سا ست که قانون ا میثاق ملی   عنوانبها

له  سئ م .شود وفصل شود نه باعث تشدید اختالفات    که باید مشکالت جامعه با رجوع به آن حل 

سیاسی است           تا زمانی   .وضعیت کرکوك، قضیه کلیدی مانع بر سر راه فرایند آشتی و مصالحه 

قابل قبولی برای حل این مســئله ارائه نشــود نظام ســیاســی عراق در بن بســت باقی  حلراهکه 

ثباتی عراق را در پی خواهد  به کُردها خطر بی یحلراهآشـــکار اســـت تحمیل هر . خواهد ماند

شود، عراق در درون    داشت و تا   زمانی که مصالحه متقابل قابل قبولی برای قضیه کرکوك پیدا ن

سی نا    سیا ساعدش دام نظام  ساختاری موجود  به چالش با توجه .باقی خواهد ماند م ها و موانع 
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اقلیم  »، سناریوی تشکیل   دو طرفپس از برگزاری رفراندوم اقلیم کُردستان و تشدید اختالفات   

 .برای طرفین  باشدو مفید تواند سازشی قابل قبول می« مستقل کرکوك

 قدردانی -10

ــر      ــی میمقاله حاضـ ــتخرج از طرح پژوهشـ ــد، لذا نگارند     مسـ ند از  داالزم می برخود هباشـ

ساعدت  سنندج جهت فر     جانبههمههای م شگاه پیام نور  شی دان ستر   امعاونت پژوه ساختن ب هم 

  .دقدردانی را به عمل آور حاضر مناسب در راستای به سرانجام رسیدن پژوهش
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