
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 57 

تاثير فدراليسم كردستان عراق بر هنجارهاي سياسي و قوميتي 
 كُردهاي ايران

  
  
  
  
 امير ساجدي
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي
 فرامرز امجديان

الملل كارشناس ارشد روابط بين  
  

   1389/6/15:   تاريخ پذيرش                                                    1389/5/5:   تاريخ دريافت            
 
  

   
  چكيده

در   كُردعراق، چيستي نوع مشاركت سياسي آينده ايرانيان             2003پس از تحوالت      
گرفتن تعهد كردهاي     با مفروض .  ساختار اين كشور مورد اهتمام اين مقاله قرار گرفته است          

ايراني به اليه هويت ايراني خود، سمت و سوگيري سياسي توافقات كردهاي ايران با                    
ادامه تمركزگرائي در نظام تكساخت، تمركز       :  تواند درآيد   حكومت مركزي به سه شكل مي      

 .زدائي اداري و نهايتاً ساختار چندساخت فدرالي
تصرفات نظامي عثماني عليه ايران موجب پخش شدن كردها در چهار  كشور خارج از                  

نتيجه اين  .  و سياسي شدن كردها شد     )  تركيه، روسيه، سوريه، و عراق     (فرهنگ ايراني   
هاي سياسي كرد به بنيادگرائي قومي و يا تقابل            سياسي شدن، روي آوردن بعضي از گروه       

اما تاسيس حزب ايران به رهبري      .  بنيادگرائي ديني قوميت كرد در كشورهاي گوناگون شد        
يك كرد ملّي گرا و جانشيني دو كرد به رهبري جبهه ملي، و سخنگوي مديريت هفتم و هشتم                  
سياسي ـ اجرائي در دوران جمهوري اسالمي نشان از آگاهي بخش عظيمي از جمعيت كرد                 

 . هاي مختلف هويت دارد ايران به اليه
با وجود اين آگاهي كردها بر سابقه تاريخي مشترك با ايران، گهگاه مناقشات                       

بنيادگرايانه قومي در مقابله با اليه هويت ملي از درون مرزي ديگر كشورها نشأت گرفته و به                 
به لحاظ اين ماهيت دوگانه آرماني و آرزوي        .  شود  درون فضاي سياسي ايران نيز كشيده مي      

گرايانه، با احتساب خطرات ناشي از بنيادگرايانه سياسي قومي ـ طبقاتي و يا                     هيجان
اي   هاي بزرگ مخالف احياء امپراتوري منسوخ قومي ـ فرقه             بنيادگرائي ديني، هم قدرت    

هستند، و هم كشورهاي منطقه نسبت به آثار امنيتي آن بر تماميت ارضي خود بيمناك                     
 . اند مانده
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 58 دانشنامه
كه تحوالت مدرنيته و پسامدرنيته به ترتيب در فضاي حاكميت انساني و كرامت                در حالي  

خورد، نگاه احياءگرايانه نظم اوليه به شكل بنيادگرايانه قومي، اين بيم را                 انساني رقم مي  
هاي شانزدهم و     هاي فرهنگي قرن    وجود آورده، كه آينده سياسي خاورميانه عرصه جنگ          به

اين امر يكي از مهمترين عواملي است كه نوعي تقارب بين نگاه امنيتي               .  هفدهم اروپا شود  
حضور .  هاي بزرگ را فراهم آورده است         اي درگير در موضوع و قدرت         هاي منطقه   قدرت

كشورهاي منطقه در دوران گذار از عوامل داخلي است كه فرهنگ معنابخش قومي وديني را                
اين افول معنا به سطح خُلقيات      .  به سطح خلقيات متعصبانه دگرستيز در منطقه درآورده است        

تحريك شده، به احتمال زياد از عوامل داخلي است كه بر  پيچيدگي مساله كردها نقش                    
در اين مقاله سعي شده تا با نگاهي صرفا علمي          .  تر از عوامل خارجي ايفا كرده است        اساسي

مؤلفين .  و دور از هرگونه تعصبات خاص سياسي و مذهبي، موضوع مورد بررسي قرار گيرد               
درنظر دارند تا با تجزيه و تحليل اثرات فدراليسم در كردستان عراق و تاثير آن بر                         

 . هنجارهاي سياسي و قوميتي كردهاي ايران به بررسي موضوع بپردازند
  

  .بنيادگرائي، فدراليسم، قوميت، هنجارهاي سياسي، كردستان، عراق :هاي كليدي واژه
  
  
  
  

  مقدمه
ها   وسيله آريايي   كردها از اعقاب آريايي  و داراي ريشه زباني مادي يا اوستايي هستند كه به                 

كردها در قرن هفتم پيش از ميالد در ناحيه            .  شده است   چندين قرن قبل از ميالد تكلم مي        
محل زندگي اين قوم    .  اند  نامند، مستقر  گرديده     را كردستان  بزرگ مي        كوهستاني كه امروزه آن   

در طي تحوالت مختلف سياسي در طول تاريخ تجزيه شد و بدين سبب پراكندگي اين قوم را                     
امروزه بخشي از تركيب جمعيتي كشورهاي قزاقستان،          .  در كشورهاي مختلف شاهد هستيم      

. دهند  تركمنستان، آذربايجان، ارمنستان، ايران، تركيه، عراق، سوريه و لبنان را كردها تشكيل مي            
كرمانشاه، ايالم،  (ميليون جمعيت در شش استان         6كردهاي ايران با    )  235،  1388صاحي اميري،   (

مستقرند و بيشتر اين مناطق در همسايگي كشور        )  لرستان، همدان، كردستان  و آذربايجان غربي      
بدون شك هر تحول بزرگي در يك منطقه كردنشين بر ديگر مناطق كردنشين              .  عراق قرار دارد  

 .گذارد تاثيراتي را برجاي مي
نسبت به تاثير فدراليسم در عراق و تاثير آن بر آينده سياسي ايران تفسيرهاي متعارضي                     

گروهي از صاحب نظران ناآشنا به اين سابقه مشترك تاريخي ـ سياسي، با                     .  وجود دارد 
البته كه  .  پردازند  غلط به وصف و تفسير تحوالت ايران مي            گيري از وضعيت بالكان به       الهام

هاي بنيادگراي داخلي  موجب دغدغه ذهني حاضر اين مقاله               اقدامات مقطعي بعضي از گروه     
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شواهد تاريخي حاكي از آن است كه جريان غالب بين           .  شده، تا به پژوهش در موضوع بپردازد       

گراي نيادكردهاي  كشور ايران، اعم از شيعه و سني، عمدتاً فرهنگي است، و آلوده به تمايالت ب                 
حتي حضور ناراضيان فعال    .  طلبي باشد   اي نيست كه خواهان جدايي      قومي و يا بنيادگرايانه فرقه    

ي كردهاي ايراني اساساً در        هاي خارجي نيز نشان از آن دارد كه  خواسته              سياسي در رسانه  
  . چارچوب حفظ يكپارچگي ايران مطرح بوده است

رغم اين فضاي ذهني ـ تاريخي بنيادي، سوال اصلي  اين مقاله در قالب گزاره زير مطرح                    به 
ايجاد فدراليسم در كردستان عراق چه تاثيراتي بر هنجارهاي سياسي و قوميتي                  :  مي شود 

 كردهاي ايران خواهد گذاشت؟ 
/  كيلومتر مرز مشترك بين دو كشور ايران و عراق از سويي، و مشتركات فرا                 1458وجود     

فروملي فرهنگي و مذهبي موجود بين قوميت كرد فرامرزي ايران از سوي ديگر، حقانيت چنين                  
البته از لحاظ تاريخي،    .  سازد  را ظاهر مي  )  هاي فرهنگي و مطالبات اقتصادي      قرابت(  دغدغه ذهني 

وجود آمده براي ايران و كردهاي عراق معطوف به چگونگي حل مشكلي است كه                    معضل به 
مشاهده روابط  .  وجود آمده است    گراهاي قومي كرد ايراني به     بنيادبراي صرفاً اقليت اندكي از       

برخالف .  حسنه بين كردهاي شمال عراق با دولت ايران، قبل و بعد از انقالب، مويد اين ادعاست            
گيري دولت محلي كردستان نسبت به جنگ داخلي تركيه، كه به               نگاه آن گروه اندك، موضع     

داخل عراق كشيده شد، نشان از ظهور آگاهي ملّي در بين نخبگان كرد عراق نسبت به چگونگي                 
توان نقش مثبت نيروهاي      البته نمي .  هاي هويت قومي كردي با مليت عراقي دارد           تاليف اليه 

حمايت ائتالف جهاني به    .  ائتالف جهاني به رهبري آمريكا، در اين خصوص، را ناديده گرفت             
رهبري آمريكا از تسهيم قدرت به شكل دموكراسي هم ـ انجمني، و اختصاص رياست جمهوري               
عراق به قوميت كرد، جملگي مويد اين ادعاست كه جامعه جهاني آمادگي پذيرش تبعات ناشي از           

البته نقش  .  گرائي بنيادگرايانه، در قالب امپراتوري قومي يا بنيادگرايانه ديني را ندارد                  سلف
از سويي،  .  توان ناديده گرفت    تيك در اين مورد را نمي      پمالحظات نامشخص عاطفي و ژئوپول     

گرايش عاطفي رهبران سياسي حكومت محلي كردستان عراق در خصوص تحمل پايگاه                   
از سوي ديگر،   .  هاي كرد معارض ايراني نشان از دودلي سياسي، نخبگان كرد عراق دارد               گروه

عالوه بر نقش اسرائيل، چنانكه مناقشات بين المللي ايران و آمريكا هم ادامه پيدا كند،  خطر                     
توان نا ديده     ها با حكومت مركزي را نمي       نقش منفي اين بازيگران بر آينده روابط داخلي قوميت        

 .گرفت
 

 چارچوب مفهومي و استراتژيك بحث
سازي با نگاه      گرايانه فدراليسم به ملّت ـ دولت          اري بين ماهيت رويكرد كثرت      ناسازگ 

كردهاي معارض ايراني از سويي، و دوگانگي در رفتار سياسي نخبگان                گراي بنيادگرايانه   وحدت

 تاثير فدراليسم كردستان عراق بر هنجارهاي سياسي و قوميتي كُردهاي ايران
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سياسي كردستان عراق، حكايت از آن دارد كه هويت ملي ايران نيازمند نوعي بازتعريف جديد                  
نسبت به نگاه امپراتوري تحميلي تورانيان غزنوي و ملت ـ دولت مدرن تكساختي است، كه از                  

خوشبختانه با عنايت به ماهيت كامال فراسياسي نظام             .  زمان مشروطه در ايران ايجاد شد        
عنوان نمونه فرد اعالي      اجتماعي شاهنشاهي ايران، وجود نقش شهرياري و مسئوالنه در آن به           

شهروندي، و وجود بافت چند ساخت در نظام سياسي امپراتوري ايران تا قبل از اسالم متضمن                  
در وصف  )  فصل هفتم :  زاده، بن فكني رندانه     سيف(.  اي مساعد براي تحوالت ايران امروز است         زمينه

 . شود استفاده مي  چنين نظام چندساختي، هم اكنون از مفهوم فدراليسم
رفتار سياسي كردهاي عراق در قبال تركيه و روابط حسنه آنان با ايران از سويي، و روابط                     
با تركيه و شاخه كوچك فعال آن در ايران از سوي ديگر، اظهار نظر در خصوص                    .  ك.ك.پ

در اين پژوهش، موضوع مورد مطالعه      .  كند  آينده روابط قومي با ملي را نيازمند پژوهش خاص مي         
در خصوص آمادگي كردهاي ايراني براي تعريف جايگاه فرهنگي ـ ارزشي و يا قومي ـ زباني                   

معاصر ملت ـ       كه در  تاريخ     رغم  آن    به.  خود در درون نظام انسان ـ محور ملت ـ دولت است            
خويش را      قومي    اند منازعات   چون سوئيس و آمريكا توانسته        اي چند فرهنگي    هاي پيشرفته   دولت

اي آن چون لبنان و قبرس و          هاي پرسابقه منطقه    سامان بخشند، نسخه      با تعبيه نظام فدرالي   
تفاوت موضوعي از فقدان نهادينه شده       .  است  روسيه موجب تداوم خشونت در اين كشورها شده        

نهاد تاسيسي ملت ـ دولت در خاورميانه از سويي در مقابل تقدم ملت ـ دولت بر فدراليسم در                     
معطوف به    اندر خصوص ايران، دغدغه اين دانش پژوه        .  شود  كشورهاي پيشرفته ناشي مي    

اي همزيستي سياسي كردها با ديگر اقوام ايراني در            پژوهش در خصوص تاثير سابقه چند هزاره      
نظام چند ساخت شاهنشاهي بر تعديل يا تشديد مالحظات استراتژيك چند قرن اخيري است كه               

 . هاي بزرگ رقم خورده است به نفع قدرت
اي سياسي داراي استعداد الزم براي توزيع قدرت در داخل ايران             كه اين سابقه چند هزاره      اين 

چنين .  معاصر هست و يا خير نتوانسته توافق اكثريت نخبگان فكري و سياسي را جلب كنند                  
اي بسياري براي ايران و قوم كرد آن فراهم            هاي جاني ـ امنيتي ـ مالي ـ توسعه          ابهامي هزينه 
 ) 136، 1385شمس، (. آورده است

سورئاليستي بن ـ        يها  و تفريط     ايران با گذر از افراط         كردستان    سياسي    البته رهبران  
جلوه ارزشمندي      بينانه  و واقع     متعادل    هاي  و اتخاذ سياست      سياسي    بنيادگرايانه و رسيدن به  بلوغ     

را در درون فضاي ملّي         خويش    و مطالبات     اهداف    به    يابي    و دست     تفاهم    نزديكي    است كه زمينه  
  سياسي    هاي  و گروه     احزاب    ازسوي    شده    طرح  مشترك  از مواضع  برخي. است  ساخته  فراهم  ايران 

 :كُرد عراق عبارتند از
بخشي     نيستند زيرا كردستان      مستقل    كشوري    و تشكيل     عراق    درصدد تجزيه     عراق    ـ كردهاي 1

 . هست  و متحد عراق  يكپارچه  از سرزمين 
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در     هستند كه     گرا و فدرال    ، كثرت   ، پارلماني   دموكراتيك    نظام    استقرار يك     ـ كردها خواهان  2

 .باشند  شريك  ملي  در سطح  سياسي  كردها در قدرت آن
  كردها و حفظ      حقوق    حفظ    براي    تضمين    بهترين    ـ قومي       جغرافيايي    فدرالي    ـ سيستم 3

 . است  عراق يكپارچگي
 .گردد  و فصل  حل  گفتگو و تفاهم  از طريق  منطقه  ديگر كشورهاي  كُرد در درون  ـ مساله4
شناخته     رسميت    كشور به     رسمي    زبان    عنوان  به    عربي    بايد در كنار زبان       كردي    و ادبيات     ـ زبان 5

 )  23، 1385نوري، (. شود 
رغم اين دستاوردها كه با حمايت بازيگران جهاني ايجاد شده است، اما براي نهادينه شدن                     به

 .هاي چندساختي در فرهنگ سياسي منطقه محل ترديد است ارزش
  

 هاي سياسي كردهاي ايراني و چيستي تعامل قوميت كردي و مليت ايراني هنجار
منظور مطالعه تاثيرات فدراليسم عراق بر چگونگي رابطه بين قوميت كردي و مليت ايراني                 به 

 :هاي سياسي عبارتند از هاي مورد مطالعه در هنجار شاخص. ايم هاي زير را انتخاب كرده شاخص
مطالبات )  د  .مشاركت در حاكميت   )  ج.  عدالت توزيعي )  ب.  رعايت حقوق شهروندي   )  الف 

 .سياسي، اقتصادي و فرهنگي
اي امپراتوري با      ها بر تحول جوامع از نظم اوليه         دليل اين انتخاب نقشي است كه اين مولفه         

هاي   هاي موجود در هريك از شاخص        جا با وصف برخي از گرايش        در اين .  ملت ـ دولت  دارد    
اين .  هاي كردهاي ايراني در تعامل با مليت ايراني پي برد             گيري  توان به جهت    الذكر، مي   فوق  

 :كنيم بررسي را با رعايت حقوق شهروندي بين كردهاي ايراني آغاز مي
  
 در بين كردهاي ايراني  مدني  شهروندي  رعايت حقوق) الف
  كننده    تعيين    عامل    يك    آميز به   مسالمت    هاي  حل    و راه     كردنشين    مناطق    باور شهروندان     امروزه 

نيز     كنوني    افزاري  و نرم     پيوسته    هم    به    ديگر در جهان      از سوي .    است    شده    تبديل    ايران    در سياست 
  در يك     سياسي  برتري      آميز نشانه   و مسالمت     جويي    و سازش     و فرهنگ     اطالعات    چون    عواملي
  هماهنگي    مستلزم  در ايران       قانون    حكومت    برقراري.    سياسي    خشونت    شود نه   مي    شناخته    جامعه
  عنوان  به    كه    ايران    كردنشين    در مناطق     الخصوص  علي    شهروندان    همگاني    خواست    ميان    كامل
  و فكري     ساختاري  تغييرات      به    پروژه    اين    كامل    انجام.  شود  مي    تلقي    باارزش    هنجار سياسي     يك

 )مانند حق تكلم به زبان كردي     (    مشخصي    اصالحات    آن    نياز كنوني     نياز دارد، كه      زيادي    بنيادي
  انواع    اول    در وهله   باشد كه   گونه مي   اين    منطقه    مردم    و خواست     است    اساسي    قانون  در اصول 
  بايد در جامعه      و غير خودي      خودي    ميان    عميق    و فاصله     و سياسي     يس، جن   مذهبي    هاي  تبعيض
  نهادهاي    از سوي     و دگرانديشان     شهروندان    حقوق    و رعايت     مدنيت  افزايش      يابد و به      كاهش
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 62 دانشنامه
  ها تحقق   آن    براي    سياسي    در نظام     ممكن    و تفاهم     عمومي    ثانياً حداكثر اجماع  .  بيانجامد    حكومتي

دو     را به     ايران    كردنشين    در منطقه     دموكراسي    كلي    پرسش    به    توان  مي    كوتاه    مقدمه    با اين .  شود
  در يك     شهروند كردي     انسان    جايگاه  -2؟    چيست    ـ منظوراز دموكراسي  1:  كرد    تقسيم    بخش
 )24، 1385آيتي، (؟  چيست  مدني  جامعه

  نه    مردم    بدين معني است كه       سياسي    يا دموكراسي     ساالري    يا مردم     سياسي    منظور از فلسفه   
امر     بر اين   الزم      و توانايي     از شايستگي     را دارند بلكه      بر حكومت     امور خود و نظارت       اداره    تنها حق 

دارد   تعلق  ملت      به    و دولت     هست    مردم    و اراده     از خواست     ناشي    حكومت    يعني.  نيز برخوردارند 
 ،  كشور در برابر قانون       شهروندان    برابري.  شود  مي    ناشي    و همگاني     خواست    از ايده     ساالري  مردم

  عمده    اصول  اكثريت      از خواست     برآمده    قوانين    به    آن    نهادن    و گردن     در برابر ملت     دولت  مسئوليت
هاي زيادي در ايران      در بخش   تفسيـر از دموكراســـي      ايـن    در عمل     هستند كـه     سـاالري    مردم

  احساس    اين    كــردنشين    منطقه    و جامعه     نيست    لمس    كشور قابل     غــرب    در مناطق    الخصوص
  اضافه    به    يا نصف     اكثريت    حكومت    معناي    به    در عمل     سياسي  دموكراسي      را دارند، كه      نارضايتي

  و تربيت     پرورش    مـدني    جامعه    كه    است    كُرد آن     انتظار قوم   ، و مهمترين      است    دهندگان  راي    يك
  نياز دارد كه  يشهروندانـ    به    مـــدني    و جامعه باشد      و شهروندي     دموكراتيك    با روحيه     افراد جامعه 

   به  كه  شهرونداني  چنين  بنابراين. امور كشور بنگرنـد  به انتقادي   از پيگرد با نگرش  ترس  بـــدون
 )27 ، 1356 همان، (. اند سياسي  دموكراسي كشور خود عالقمندند، روح   سرنوشت

دارد     نياز حياتي     آل  الگو و ايده      هاي  انسان    به    فقط    نه    خوب    جامعه    يك    نبايد كرد كه      فراموش 
اعتماد     دهنده  پيوند    عامل    دارد، اين     پيوند دهد نياز جدي       هم    ها را به    آن    كه    ريسمان    يك    به    بلكه
  ناسالم    رقابت    شود كه   مي    ها حاكم   بر آن     چنان    تنها بدبيني     ها، نه   انسان    اعتماد ميان     بدون.    است

لذا .  پوشاند  مي    را از درون      و اجتماعي     انساني    روحيه    از اساس     فردي    جويي    و برتري     حسادت
  تواند به   مي    جامعه    يك    كه    است    دردي    خطرناكترين    قومي    اقليت    جامعه    به    اعتمادي حاكميت   بي
  چشم    به    بستگي    و مدارا و هم       شهروندي    رشد روحيه     عدم    شكل    نيز به     دچار شود و دود آن        آن

چيز را      همه    دفعه    يك    را ندارند كه      طوفان    انتظار يك     ايران    كردنشين    مناطق    مردم.  رود  مي    همه
خواستار    ،و محروميت     جانفشاني    سال    همه    بعد از اين      تغيير دهد اما الاقل     مرادشان      بر وفق 
  باشد و كمبودها را از ميان          مرحمي    مانندشان    گسل    هاي  زخم    بتوانند براي   هستند كه       نسيمي
 و  ها  نابساماني    يابد همه     تحقق    واقعي    شهروندي    و حقوق     مطمئناً اگر دموكراسي   .  بردارد
  خواهد شد و جامعه       برچيده    اختالفات    آن    دنبال    و به     برخواهد بست     رخت    اجتماعي    هاي  روي كج

  و حقوق     مردمي    پايدار دموكراسي     توسعه    سوي    به    شگرف    را با سرعتي      و ترقي     سير پيشرفت 
  و شكافي     فاصله    و دولت     مردم    بين    هيچگاه    صورت    در اين     خواهد پيمود كه      شهروندان    واقعي

 .آيد وجود نمي به
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  توزيعي  عدالت) ب

گر ميزان      و توصيف     كننده    تعيين    تا حدودي     آن    شأنيت    كه    است    نسبي    ، امري   عدالت    مفهوم 
  معرف    اسالمي    انقالب    از پيروزي     پس    قرن    از ربع     بيش    در جريان     عدالت    واژه.    است    نسبيت    اين  

  اگر قرار باشد كه      .است    بوده    در كردستان     مداران  سياست    و مشي     رفتار و عملكرد و مواضع        توجيه
به     پيشين      طلبانه  عدالت    هاي  و گرايش     با كنش     كردنشين    در مناطق     نگري    نسبيت    اين    از افق 
  در خوش     كه    است    تصور بر اين      بياندازيم،    خود چشم     جامعه    سياسي    گران  كثير كنش     طيف    سوي
  اما متأسفانه     كرده    فرض    افراد را مساوي      همه    كردنشين    در مناطق     عدالت    حالت    ترين  بينانه
  اصلي  را هسته       جويي    و عدالت     خواهي  مناطق كردنشين، عدالت  .  داند  تر مي   ها را مساوي    بعضي
شمار    به    هسته    اين    مركزي    كانون    محوري    فرد و انسان      حقوق    داند كه   مي    مدني    حقوقي    نظام
  شايد اين .  باشد  مي    نظام    اين    و اساس     پايه    اختيار انسان     و قدرت     و اراده     انتخاب    رود و آزادي    مي

  تكليف    به    در عمل     كه    هست    كساني    ، ويژه   عدالت    و نه     تساوي    در كردستان     نظر برسد كه      طور به 
  ترند و در نتيجه     تر هستند مساوي    كوشاترند و مطيع      كه    آنان    ميان    اند و در اين     كوشا و مطيع  

باشد     وجود داشته     آزادانه    انتخاب    و شرايط     انتخاب    كُرد آزادي     قوم    براي    بايستي    پس.  برخوردارتر
  آزاد جمعي     گوي  و    بر خرد و گفت       مبتني    دموكراسي    و توسعه     شدن    نهادينه    و شرايط     و فرصت 
  سياسي    در قدرت     و نفوذشان     ويژه    هاي  اعتبار برخورداري     به    و اقشار ويژه      گردد و طبقات      تسهيل
  كه    داشت    بيان  توان    مي    شوند و در نهايت       مردم    عامه    دموكراتيك    حقوق    از تحقق     مانع    نبايستي
و     بر جمهوريت     مبتني  داري    وجود مردم     الزمه    طلبي    عدالت    بانگ    و سردادن     خواهي  عدالت    ادعاي

  كردنشين    در مناطق     عدالت    داد تا قطار تحول       لذا بايد منتظر بود و فرصت      .  باشد    مشروعيت
  را از نوع      عدالت    مفهوم    بايستي    مرحله    در اين .  دهد    تعداد مسافر را در خود جاي          ترين  بيش

  اوالً مستلزم     كه    است    متعارض    مفهومي    كرد كه   تعريف    شكل    اين    در غرب كشور به       آن    اجتماعي
افراد     مساوي    و منزلت     شأن    و پذيرش     شهروندان    و اجتماعي     فردي    هاي  و آزادي     حقوق    پذيرش

ها و استعدادها     افراد از نظر شايستگي       كامل    تساوي    معناي    ثانياً به .    است    و سياسي     از نظر قانوني  
 )160، 1385ابريشمي، (.  نيست

ساير     نسبت    در جامعه كردي را صرفاً به          درآمد اقتصادي     در توزيع     بايد نابرابري     بنابراين 
اً نيثا.    را بايد پذيرفت      و تجربه     سواد و آموزش      در استعدادها، سطح      بر اثر تفاوت      ايران    مناطق

افراد در      طبقاتي    استعدادها و موفقيت      توزيع    درآمد برحسب     توزيع    نتايج    بايد بپذيرد كه      حاكميت
  كُردي    در جامعه     عدالت    تحقق    براي.    است    پذيرش    معموالً قابل     و اقتصادي     اجتماعي    نظام

  گرا بسيار ضروري      توسعه    و وجود دولت      نهاد اقتصاد فعال      و توسعه     سياسي    دموكراسي    برقراري
  با وضع     حال    در عين     نمايد كه     بررسي    پيشنهاد را در كردستان       اين    دولت    ميان    و در اين      است

از     برخواسته    ، برابري   عمومي    آموزش    وگسترش    اجتماعي    تأمين    ـ گسترش     تصاعدي    ماليات
معتقد باشد و       اريستوكراسي    به    دموكراسي    جاي  و اگر به  .  نمايد    جبران    مناطق    اين    را براي     جامعه
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  و دفترداري     اقتصادي    گرايي  گردد و درون      متصل  اقتصاد دولتي       بر بازار به      اقتصاد مبتني     جاي  به

  ايران    براي    كُرد بلكه     جامعه    براي    نه    توزيعي    عدالت    بيشتر سازد مفهوم      جهاني    را در نظام      سياسي
  گام    كُردي    در جامعه     عدالت    اصل    قطعاً با رعايت  .  گردد    نگرش    بايستي    بيشتري    نيز با تأمل  

  قابل    ملي    امنيت    در چارچوب     آن    و اجتماعي     سياسي    و تجليات     پيموده    شدن    دموكراتيزه    سوي  به
  نظيري  بي    و شفافيت     ها با وضوع    و تفاوت     بندي  صف  كرد كه       از ديد نبايد پنهان   .  گردد  مي    تعريف
  سوي    دهد به   مي    اجازه    آن    به    شرايط    كه    تا حدي     جامعه    و اكثريت     شده    كُرد روشن     جامعه    در كل 
روند و    مي    ها پيش   در انتخاب     اجراي    هاي  كارها، عملكردها و روش        كاركردها، راه     انتخاب

، 2    شهروند درجه     هاي  و ذهنيت     ساخته    عجين  خويش    و خون     را با پوست      عدالت    كوشند واژه   مي
 )90، 1385همان، (. نمايند  كُرد پاك  جامعه  از اذهان  دور از عدالت  به  ، جامعه از امكانات  شهر عاري

  
 ) ، اقتصادي، اجتماعي سياسي(در حاكميت   مشاركت) ج

،   حاكميت      اجزاي    در انتخاب     مردم    مشاركت    شود يعني   مي    ساالري  مردم    در نظام     بحث    وقتي 
  تعيين    حق    كالم  و در يك        مشي    خط    ، تعيين   مجلس    نمايندگان    جمهوري،    رياست    انتخابات    مثل

  احترام    مشاركت  اصل      به    حاكميت    و هم     مردم    هم    سياسي    نظام    گونه    در اين .    خويش    سرنوشت
امر     ها را تنها يك     ارزش    اين    در واقع .  دارند  مي    ها پاس   از ارزش     بسياري    را مثل     هستند و آن      قائل

  هاي  و حوزه     زمينه    در تمام     و مشورت     ، همكاري   تعاون    را نوعي     آن    كند بلكه   نمي    تلقي    سياسي
  كند و يا به     مقابله      مردمي    بخواهد با مشاركت      هر فرد و يا گروهي        بنابراين.  پندارند  مي    اجتماعي
  رفتاري    خواهد شد و نسبت به آنان         ها ايستادگي   ايجاد كنند، در مقابل آن        مانعي    گوناگون    داليل
  حاصل    يقين    كنند و يا برايشان       احساس    مردم    كه    زمانيدر واقع   .  سر خواهد زد    جويانه      تالفي

 باشند،  ها قائل نمي    ارزشي براي آن      نمايندگانيا  شود و    نمي    توجهي    و نظرشان     اراده    به    گردد كه 
  سياسي    هاي  در نظام .  كنند    شركت    در انتخابات     اميدوار باشند و اعتماد كنند كه     توانند    مي    چگونه
  تقاضاهاي    در مقابل     حكومت.    برقرار است   ارگانيك      روابط    و جامعه     حكومت    ميان    يافته  توسعه

  و احساس     گو بوده   پاسخ    مردم    واقتصادي    و فرهنگي     اجتماعي    سياسي    و مطالبات     مشاركتي
. كند  نمود پيدا مي      مردم    و رأي     با انتخابات     جامعه    در يك     سياسي    مشاركت.  كند  مي    مسئوليت
  در همه     جامعه    يك    هاي  و يا قوميت       مردم    هاي  گروه    همه    فرايند درگير شدن       بنابراين
  و معنوي     مادي    رشد و تعالي      ها و در نتيجه     ها و قابليت    ظهور توانائي     بهبود    در اين     توسعه  مراحل

وكرامت       و منزلت     بر شأن     است    مبتني    آن    و در ابعاد مختلف       در قدرت     مشاركت    فلسفه.    هاست  آن
گيرند   فرامي    مشاركت    را طي     مردم    و فرهنگي     اجتماعي  ،  در امور سياسي      مشاركت.    است    انساني   

در   .كنند  مي  فعاليت      مشترك    با اهداف     اجتماعي    هاي  در گروه     مجزا، بلكه     افرادي    صورت    به    نه    كه
،   ، اقتصادي   سياسي  هاي    در برنامه     مردم    قانونمند همه     حضور و مشاركت      به    مردمي    حكومت    يك

ها بسيار    قوميت    ها نقش   حكومت    اين    و اداره     گيري  و در شكل      است    تأكيد شده     ، فرهنگي   اجتماعي
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  ها كم   قوميت    و مشاركت     سياسي    مشروعيت    اين    و هرچه .    است    شمار آمده     و موثر به      اساسي
آيد درصد حضور     از شواهد برمي      كه  همچنان.  بيند  مي    خدشه    نظام    يك    سياسي    تر باشد ثبات    رنگ
  به    هرچند نسبت     ، البته   است    پايين    شدت  كشور به     سياسي    در مديريت به نسبت جمعيت،    كرد      قوم

 )160، 1385نادر، (. بهتر است   و تركمن  بلوچ  دو قوم
خود     جامعه    ، و اقتصادي    ، اجتماعي   سياسي    بيشتر در حيات      هرچه    مشاركت    دنبال    كردها به  
كشور هستند، زيرا       ملي    بيشتر در نظام      هاي  از فرصت     استفاده    ديگر خواهان     عبارت    باشند و به    مي

،   جنگ    حوادث.  اند  سرگذاشته    را پشت     گوناگوني    حوادث    هتگذش    سال    در بيست     ايران    كردهاي
  قومي    گروه    يك    مثابه    كردها به     دوران    اين    و در تمام      نظامي    ، روياروي   سياسي    ناامني
در     كه  آنچنان.  اند  بوده    مركزي    بيشتر با دولت      همدلي    خواهان    ايران    بزرگ    ملت    دهنده  تشكيل
و     مورد توجه     و همواره     كرده    توجه    قوم    اين    به    مركزي    دولت    كه    هر زمان     است    مشخص  تاريخ  

  آنان    ياري    به    نزدند بلكه     شورش    به    تنها دست     ، نه   قرار گرفته     مركزي    هاي  نظر حكومت 
كه حاكمان سياسي     نيدر زما     آنان    سياسي    وسيع    و مشاركت     رفتار سياسي    مشاهده.  اند  شتافته

  براي    آسان  هاي    راه    فقدان    كه    اما مواقعي   .ها توجه نموده مويد اين مسئله است         ايران به آن  
  از طريق     ييها  اگر راه     كه    هست    كلي    اصل    يك    باشد اين     وجود نداشته     اهداف    به    دسترسي
  خشونت  در شكل       مشاركت    باشد، تجلي     ها وجود نداشته    خواسته    بيان    براي    مشاركتي    نهادهاي

را از      و شفافي     ، مدون   مشخص    قومي    هنوز سياست     هست    مسلم    آنچهطور كلي     به.  خواهد بود 
و     است    برخوردها متفاوت .    خصوصا كردها نداريم      ايراني    اقوام    به    نسبت    مركزي    دولت  سوي  
در .    خواهد داشت     دنبال    به    ناگواري    عواقب    قومي    بر مسائل     نهادن    و سرپوش     با ابهامات     همراه
  تأثير وجهه     علت.  گيرد  مي    صورت    از بيرون     كنترل    برقراري    تصور كرد كه      توان  مي    حالتي    چنين

تأثير در      ، عدم   بودن    در اقليت     كردها احساس     سياسي    مشاركت    در تقليل     تمايز بخشي 
  ، احساس   دولت    به    اطمينان    ، عدم   در اجرائيات     و دخالت     ملي    ، نظارت   محلي    هاي  گيري  تصميم
تمايز   كردها قوميت       براي    قدرت    مشاركت    در تحليل     بنابراين.    است    قانون    در مقابل     برابري    عدم

  دولت    از سوي     سياسي    تبعيض    ما به     بنابراين.    است    داده    نشان    مشاركت    خود را در تقليل       بخشي
  است    شده    سياسي    قدرت    كردها در هرم      حذف    موجب  كه      تبعيض    نوع    موثرترين    عنوان  به    مركزي

منجر خود      و با اقتدار سياسي       كار گرفته     و به     شده    تعيين  از پيش       با برنامه     دولت    كه    در نظر گرفته  
  مناسبي    بستر قانوني     ايران    اسالمي    جمهوري    اساسي  قانون  .    است    كردها شده     راني    حاشيه    به

  دقيق    اجراي    شك  بي.    است    آورده    فراهم  را  كردها    ازجمله    اقوام    اجتماعي    سياسي    حيات    جهت
  ابعاد آن     و در تمام      در قدرت     مشاركت    سازي  تواند زمينه   مي  اساسي      در قانون     مندرج    اصول    همين
 )115، 1385پور،  جالئي(. باشد
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 66 دانشنامه
  ايران  كردنشين  مناطق  قومي  بررسي مطالبات -د
  سياسي  ـ مطالبات1

  به    كه متعلق     اول    در ديدگاه :  از همديگرند     متفاوت    وجود دارد كه      دو ديدگاه     ارتباط    در اين  
  اسالمي    جمهوري    با نظام     ها مبارزه   آن    اهداف    محور اصلي       است    نظام    مخالف    سياسي  هاي    گروه
و .  ميباشد    فدراليسم    سيستم    در قالب     كردنشين    مناطق    در اداره     ليبراليستي    و استقرار نظام      ايران

نمايند با حضور و      مي    تالش    كه    است    حكومت    درون    سياسي    نخبگان    به    مربوط    دوم  ديدگاه  
و     نموده    حركت    اساسي    قانون    كشور در راستاي      كالن    و مديريت     سياسي    در عرصه     مشاركت
 .نمايند  پيگيري  اساسي  قانون  اجرا نشده  اصول  خود را در قالب  مطالبات

نوع     يك    گذشته    هاي  سال    قومي    هاي  چالش    دليل    به    كه    است    بر اين     دوم    و اعتقاد ديدگاه   
هاي   در حوزه     آن    تبعات    كه    وجود آمده   به    كردها در حاكميت      به    نسبت    اعتمادي  و بي     بدبيني  
از     برخي    و جدا نشدن      است    مشهود و ملموس      ، مذهبي   ، فرهنگي   ، اقتصادي   ، اجتماعي   سياسي  

اول     گروه    بنابراين.    است    اعتمادي    بي    از همين     نيز ناشي     در مورد اقوام      اساسي    قانون    اصول
تنها     باورند كه     و بر اين      داشته    حاكميت    انحصارطلبانه    در نگاه     ريشه    اعتمادي    بي    اين    معتقدند كه   

باشد و    مي    آميز و نظامي    خشونت    هاي  از راه     در حاكميت     بنيادين    تغييرات    اقوام    حقوق    تامين    راه
كُرد در درون       سياسي    و فعاالن     نخبگان    در مقابل .  كرد    دلخوش    حاكميت    هاي  رفرم    به    توان  نمي

  خصوص    و به     اقوام    مسئله    به    نگاه    در نوع     تواند با تغييرات    مي    دولت    ، اعتقاد دارند كه     حاكميت  
تواند با    مي    دولت  .نكند    تهديد محسوب     عنوان    و كردها را به       برده    را از بين      اعتمادي    كردها جو بي  

اقدامات موثر در اين    .  كند    تبديل    فرصت    موجود را به      ها تهديدات   قوميت    به    تغيير در نگرش  
 :خصوص عبارتند از

 خود   قومي  با گويش  محلي  مطبوعات  افزايش -1
 كرد  قوم  ها و مراكز مذهبي انجمن  رشد فزاينده -2
  محلي  سياسي  اداري  هاي حضور و ارتقاء در پست  فرصت  درخواست -3
و نيز در سطح        بومي    امور مناطق     در ادارة     قومي    نخبگان    هاي  و خالقيت     از توانمندي     استفاده  -4

   ملي 
افراد     به    اي  و منطقه     محلي    اختيارات    و واگذاري     تمركز مطلق     عدم    هاي  سياست      پيگيري  -5

 بومي 
  هاي  از شكاف     ديگران    برداري  بهره    از هرگونه     منظور جلوگيري     به    زدايي  تنش    سياست    تعميق  -6

  و مذهبي  زباني
  

  اقتصادي  ـ مطالبات2

در     و مذهبي     زباني    هاي  و يا گروه      قوم    در زمينه     متفاوت    هاي  ديدگاه    رغم  به    بيشتر محققان  
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نظر دارند      كشور اتفاق     و مركزي     نشين    قوم    در مناطق     توسعه    هاي  در شاخص     مورد وجود نابرابري  

و بهبود      از انقالب     پس    دولت    اقدامات    همه    رغم    به    ايران    انقالب    از پيروزي     پس    و معتقدند كه  
  بنابراين.    است    مانده    باقي    خويش    قوت    به    اقتصادي    هاي  نابرابري    اين   باز هم  زندگي  شرايط  نسبي
در     مناطق    برخي    كه    است    آن    كشور مبين     هاي  استان    اي  منطقه    هاي  حساب    و بررسي     تحليل

  و مطالعات     نظري    اند، لذا مباحث    داشته    بهتري    كشور عملكرد اقتصادي      مناطق  ديگر  با  مقايسه  
  داليل    محلي    با ميانگين     در مقايسه     منطقه    بهتر يا بدتر يك       عملكرد اقتصادي     شده    انجام  تجربي  

  و غيره از آن        مختلف    نسبي    هاي  ، وجود مزيت    مناسب    ساختار اقتصادي     كه    داشته  متفاوتي  
 )40، 1380نادر، (. اند جمله
ساير     و افراد فعال      جوانان    است    گسترش    در حال     آن    اقتصادي  فعاليت  كه  هايي و محل  مناطق 
  به    مناطق    در اين     اقتصادي    فعاليت    گسترش    يعني    كند و اين    مي    خود جلب     كشور را به      نقاط

  هاي  نيز نابرابري     ، تمركز سرمايه    افتاده    عقب    در مناطق     اقتصادي    هاي  ركود فعاليت   قيمت  
  گذاري  سرمايه    افزايش    تقاضا موجب     افزايش    يافته    توسعه    در مناطق .  دهد  مي    را افزايش     اي  منطقه

و     سرانه    درآمدهاي    شتاب    و اصل     افزايش    ضريب    خود از طريق      نوبه    نيز به     اين    خواهد شد كه  
  از مناطق )    ، فيزيكي   ، مالي   انساني(    سرمايه    انتقال    همچنين.  خواهد داد     موثر را افزايش      تقاضاي
  هرچه    كميابي    وجود دارد موجب      اقتصادي    هاي    فعاليت    ها رونق   در آن     كه    مناطقي  به      افتاده    عقب

  حاكم    فقر اقتصادي     دليل    امروز به     توصيف    با اين .  شود  مي    افتاده    عقب    در مناطق   بيشتر سرمايه   
  شهرها و روستاها براي       ساكنان    درآمد عمده     بيكاري  باالي      و نرخ     كردنشين    مناطق    بر جامعه 
اقتصاد     ها در بخش    آمار و يافته  .  باشد  كاال مي     مرزها و قاچاق      از طريق     زندگي    امورات    گذران

 در زمان حال حاضر   و      داشته    در اقتصاد ملي      ناچيزي  سهم      مناطق    اين    كه    است    نكته    بيانگر اين 
جهت برطرف و يا كاهش اين مشكالت موارد          .شود  نمي  مشاهده      زمينه    در اين     داري    تغيير معني 

 :رسد نظر مي زير ضروري و الزم به
در مناقشات      بيگانگان    دخالت    هاي  ها در مورد برنامه     آن    كردن    و آگاه     رشد سياسي     ارتقاي  -1

  قومي 
 ها آن  ميان  ثروت  عادالنه  و توزيع  قومي  مناطق  از همه  زدايي محروميت -2
  نشين  قوم  در مناطق  شغلي  هاي فرصت  افزايش -3
 مرزها  در حاشيه  ويژه به  اي منطقه  و آباداني  عمران  به  بخشي  اولويت -4
 كشور  و منافع  برابر از مواهب  مندي و بهره  عمومي  ثروت  عادالنه  توزيع -5
،   معيشت    سطح    ، ارتقاي   ايجاد رفاه     جهت    مرزي    ويژه در نواحي      كُرد به     درآمد قوم     افزايش  -6

 . از كشاورزان  ، حمايت اجتماعي  ، تأمين مسكن  تأمين
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  فرهنگي  ـ مطالبات3

  كردي  و ادبيات       زبان    گسترش    به    در توجه     توان  را مي     از مطالبات     طيف    اين    اساسي    محورهاي 
و     قلم    روشنفكر و اهل      اقشار و طبقات      در بين     توان  را مي     طيف    اين    طرفداران.  ديد    و مطبوعات 

  و نفوذ مناسبي      از موقعيت     كُرد جستجو كرد كه       و فرهنگ     و رسوم     آداب    وفادار به     هاي  گروه
  براي    زمينه    شدن    از فراهم     ملي    فرهنگ    حفظ    بهانه    به    داليلي    به    برخوردار هستند كه      درجامعه
 . شود مي  جلوگيري  و محلي  بومي  هاي فرهنگ  شدن مطرح

هنجارها و      تابع    در جامعه     هر قوم     و سياسي     فرهنگي    و حدود مطالبات      ترديد نحوه     بدون 
بر     مردم    دخالت    مفهوم    به    سياسي    زيرا مشاركت .  باشد  مي    جامعه    در آن     شده    پذيرفته    هاي  ارزش

  اجتماعي    حيات    بندي  و صورت     دهي  ها در شكل    آن    و شركت     خويش    ها در سرنوشت    افراد و گروه  
عينيت     راي    و حق     انتخابات    در قالب     مردم    نقش    كه    رسيم  مي    نتيجه    اين    به  ،  خود بدانيم     و سياسي 

  سياسي    مسئوليت    اين    هرچه.  باشد  مي    و كليدي     اساسي    مردمي    حكومت    كند و در يك     پيدا مي   
  در طول     دارتر خواهد شد، چنانكه     خدشه    نظام    يك    سياسي    تر باشد ثبات    رنگ    كم    مردم    ومشاركت
  به    كردنشين    جامعه    مشاركت    كه    هستيم    مواجه    مساله    با اين     كردنشين    اخير در جامعه    چند ساله   

 )400، 1382اوجاالن، (.  است  ها بسيار پايين آن  به  حاكميت  توجه عدم   علت
  

 هاي سياسي كردهاي  ايران  هاي تأثيرگذار فدراليسم كردستان عراق بر هنجار سناريو
طلبانه بين هموطنان كردهاي ايراني، اما از لحاظ منطقي           هاي جدايي   به رغم فقدان غلبه نگاه     

 :هاي قابل طرح در اين مقاله عبارتند از سناريو
  كُرد در منطقه  بر قوميت  و تاثير آن  ، منشا تجزيه فدراليسم  سناريوي -1

  قلب    سوِر مرزهاي     معاهده    ها طي   انگليسي    كه    و از زماني      عثماني    امپراطوري    بعد از فروپاشي   
شدند   منطقه      ها در اين    و سختي     از فجايع     بسياري    و باني     نموده    ترسيم    را با سياست      خاورميانه

  مطرح  برانگيز و حساس      چالش    موضوعي    عنوان    نيز به     عراق    و شمال     تركيه    از جنوب     هايي  بخش
  جمهوري  تشديد شد و بعدها كردهاي          امپراطوري    قلمرو كردها در اين       با تقسيم     وضعيت    اين.  شد

و   تركي      و در تضاد با فرهنگ        خود را در اقليت       كه  اين    دليل    به    عراق    پادشاهي    و دولت     تركيه
بمانند، تقاضاي      عقب    ها و اعراب    ترك    طلبي   خواستند از روند استقالل      و نمي     دانسته    عربي

 . كردند  طلبي استقالل  و در نهايت  خودمختاري 
كردها در      مردمي    خيزش    دنبال    و به     صدام    رژيم    او عليه     آمريكا و متحدين    1991   بعد از جنگ 
  امن    مناطق    عنوان  به)    درجه  42و    38دو مدار       در ميان (كشور      اين    و جنوب     از شمال     بخشي    عراق

  و دولت يافت      تشكيل    مستقلي    و دولت     قرار گرفت     مورد حمايت     آمريكا و انگليس      دولت    از سوي 
  واسطه    به    عراق    بعد شمال     هاي  در سال .  ماند  بازاز كشور       بخش    در اين     قدرت  از اعمال       صدام

  قابل    از نقاط     يكي    عنوان    و به     يافت    مضاعفي    ژئوپليتيك    اهميت    تدريج  آمريكا به   خاص    راهبردهاي
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  حسين    صدام    متعاقبا سقوط .    قرار گرفت     الملل    بين    آمريكا و صهيونيسم      در تفكر استراتژيك      توجه

  ترديد به     بي    كه   بزرگ  خاورميانه  طرح      و تحقق   21    در قرن     متحده   تاياال    استراتژيك    در راستاي 
  كه داراي     عراق    همسايه    و كشورهاي     اعطا نموده     ژئواستراتژيكي    موقعيت    عراق    كردستان    اقليم

آمريكا     اي  منطقه    استراتژي.  شدند    و چالش     دچار نگراني     نوعي    به    باشند هر كدام    كُرد مي     قوميت
  اساسي    قانون    كانال    و تكثرگرا بوده و از طريق         دموكراتيك    فدرال    عراق    قرار دادن     در راستاي 

  و در نهايت      قومي    خودمختاري    مناطق  تشكيل      مسير براي     و بازگذاشتن     و تاكيد بر فدراليسم       دائم
قرار     باثبات    عراق    در برپايي     موفقيت    عدم  در صورت       مستقل    كردستان    براي    استراتژي    ايجاد يك 

  اقليم  1991    ، و از سال     بوده    كردها فدراليسم     خواست    زيرا مهمترين )  90،  1382سيمبر،  (.  گرفت
  ها معتقدند كه    آن.    است    خودمختار برخوردار بوده      شبه    منطقه    يك    مانند    به  عراق      شمال    كردستان

نيز     فدراليسم    كامل    معتقدند استقالل     كنند و حتي      نشيني  نبايد عقب     وجه    هيچ  به      بر سر فدراليسم  
كردها     چون.  بيايد    سياسي    بازي    صحنه    روي    در كشور عراق   كه  است  بهتر از هر ساختار حاكميتي

بود     منفردي    خاطر امتيازات     به    اين.  را تائيد كردند      آن    ، با قاطعيت    عراق    اساسي    قانون  در رفراندوم   
را در كنار       كردي    كردند و حتي كردها موفق گرديدند زبان          كسب    آن    تدوين    كردها در خالل      كه

 . كنند  تثبيت  رسمي زبان   عنوان به  عربي  زبان
  و نهايتاً موقعيت      و مذهبي     ، نژادي   و فرهنگي     اجتماعي    پيچيدگي    لحاظ  به    عراق    داخلي    مسائل 

  جا كه   و از آن      ساخته    مواجه    با مشكل     فراگير را همواره      دموكراسي    ايجاد نوعي     آن    ژئوپليتيك
را نيز      محلي    دموكراتيك    نظام    و يك     داشته    و سستي     شكننده    پيشينه    در عراق     دموكراسي    سنت
در     كه    هاي  با ويژگي     عراق    و تحوالت     است    و مبهم     كشور تيره     اين    ، لذا آينده    هست    نكرده    تجربه
بسيار     ايران    همچون    قومي    تنوع    داراي    همسايه    قطعا بر كشورهاي      هست    كشور حاكم     اين

دارا     كه    و امنيتي     ، سياسي   فرهنگي    هاي  با پتانسيل     عراق    رو شمال     از اين .  تاثيرگذار خواهد بود  
در     تاثيرگذاري    براي   دولت اسرائيل و      متحده   تاياال    هاي  گزينه    از بهترين     يكي    عنوان    به    است

  شمال    جا كه   از آن .  باشد  مي    مطرح    ، سوريه   ، تركيه   ايران    كُرد همچون     قوميت  داراي      كشورهاي
  شريك    قرار دارد و كردها نيازمند يك          ، تركي   ، عربي   ايران    تمدن    برخورد سه     در حوزه     عراق

خواهد     گزينه    بهترين    صهيونيستي  آمريكا و رژيم        خود هستند و با كمك        براي    تيكيژئوپل    اجباري
  بيشتر براي     وضعيت    اين.    خواهد يافت     آمريكا افزايش     امر بر هر بازيگر مخالف         بود و اين  
  منشاء تجزيه     فدراليسم    چنانچه.  ساز خواهد بود      كُرد هستند مشكل      قوميت    داراي    كه    كشورهاي
آمريكا در      متحده    اياالت    رسد نگاه   نظر مي   آمريكا، زيرا به      خواهد بود براي      آلترناتيوي    باشد و اين  
  تركيه    هم    منطقه    كشورهاي    اما در ميان  .  د باشد عمسا    كردستان    منطقه    ويژه  به    عراق    مورد تجزيه 

 .هستند  امر مخالف  با اين  ايران  و هم
تضاد بين  امر      اين    دارد و دليل      عراق    بر كردستان     مشترك    حاكميت    بيشتر تمايل     تركيه  دولت 

از     هم    كشور ايران .  است    و موصل     كركوك    انرژي    آنكارا و مساله ديگر       با دولت     تركيه    كردهاي  
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 ين جمعيت در  بيشتر   داراي  كه    ايران    غرب    الخصوص    نخواهد ماند علي      در امان     چالش    اين

  به    رسيدن  براي    قوميت    اين    گذشته    در ناسيوناليسم     ريشه    زمزمه    و اين   بوده      كردنشين    منطقه
  تجزيه    عراق    كه    اعتقاد باشيم     بر اين     و اگرهم .  خود را دارد      و مليتي     هويتي  هاي    ارزش    ارتقاي
  ساختارهاي    به    با توجه     جغرافيايي    قوميتي    فدراليسم    نظام    نوع    يك    كه  شود بايد بپذيريم      نمي

  شكل    فاز اول     عنوان    به    عراق    مستقل    كردستان    و تقاضاي     خواهد گرفت     شكل    عراق    اجتماعي
 )144، 1382همان، (. گيرد مي
  همسايگان    ويژه  به    منطقه    هاي  بر قوميت     و تاثير آن      منشاء تجزيه     عنوان  به    فدراليسم    بنابراين 
قرار     عراق  حاكميتي      سيستم    و ساختار داخلي      تاثير تحوالت     تحت    نوعي    به    هر يك     عراق
در     بعد از اشغال      عراق    يعني    جديد در منطقه      ساختاري    عنوان    به    فدراليسم    اگر سيستم .  گيرند  مي

در     و فدراليسم     پيشبرد دموكراسي     آمريكا براي     و تالش   بزرگ    خاورميانه    با طرح     كه    نظر بگيريم 
  كه    عراق  همسايه      از كشورهاي     بسياري    را براي     جدي    هاي  امر نگراني     باشد، قطعا اين      منطقه    اين
  روي كار آمدن      و امكان     عراق    شوند پديد خواهد آورد و تجزيه       نمي    اداره    دموكراتيك    شكلي    به

همچون     منطقه    از كشورهاي     برخي    هاي  ديگر از نگراني      نيز يكي     كردي    مستقل    هاي  حكومت
 )7، 1384سلطاني نژاد، (. وجود خواهد آورد به  سوريه  كمتر و تا حدودي  ، تركيه ايران 
  

  كُرد در ايران  بر قوميت  و تاثير آن  عراق  كردستان  مستقل  نيمه  حكومت  سناريوي -2
تحت قيموميت    1921    در سال     عثماني    امپراطوري    بعد از فروپاشي      كه    است    كشوري    عراق 

... ها و   كردها و تركمن      و سني     شيعه    از اعراب     متشكل   آن  جمعيتي  و تركيب  شده  بريتانيا قرار داده
  ساختار سياسي     و فقدان     ، مذهبي   قومي    هاي  و شكاف     ناهمگوني    اين    دليل    به    ابتدا    از همان    .است

.   است    داشته    جريان    در سرزمين عراق      و كشمكش     ، منازعات   مسأله    اين    حل    جهت  دموكراتيك  
  عراق    ها را در تاريخ     ديگر گروه     و سركوب     محروميت    ، هميشه   مركزي   بر دولت  سني  اعراب  سلطه
  ديكتاتوري    نظام    و استقرار يك      حسين    صدام    رسيدن    قدرت  روند با به      اين.    است    داشته    در پي 
از     اما پس .  خود رسيد     اوج    ديگر به     هاي  گروه  و اذيت و آزار       خود گرفت   به    اي  بعد تازه     مخوف

  و استقرار سيستم   صورت گرفت    آمريكا      متحده    اياالت    با حمله   كه    سيستم    اين    فروپاشي
  ، نقطه   عراق    در تاريخ     سابق    هاي  از نظم   جديد متفاوت       نظمي    و برقراري     فدرالي    دموكراتيك

  نيمه    حكومت    سناريوي    بنابراين.    است  خورده      رقم    خاورميانه    منطقه    كشور و حتي      در اين     عطفي
  و فدرال     دموكراتيك    سيستم    كشور در چارچوب      كُرد در اين      مسأله    و حل     عراق    كردستان    مستقل

  منجر به     امروزه    كه    اساسي    كردها در قانون      براي    و مشروع     قانوني    حق    شناختن    رسميت    به
  و ملموس     عملي    تجربه.    است    شده  كردستان      مستقل    نيمه    و حكومت     متحد فدرال     دولت    تشكيل

نژاد     به    دادن    پايان    در جهت     كُرد در خاورميانه      ملت    مبارزات    داد كه     نشان    عراق    در كردستان 
لذا   .  است    ملي    حقوق    و احقاق     دموكراسي  كردن      زورگو، نهادينه   استيالطلبان  جويي  و برتري  پرستي
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  تبديل    در جهان     امروزه    كه    است    دموكراسي  سوم      هزاره    در اوايل     حكومت    شكل    ترين  هزينه    كم
  بايد همراه     قومي    تنوع    داراي    منطقه    كشورهاي.    است    شده    شمول    برتر و جهان      سياسي    ارزش    به

را در      ابتدايي    هاي  خود نيز گام      آن    تحكيم    جهت  و همكاري       در عراق     دموكراتيك    و نظم     با نظام 
 )16، 1385سليمي، (. بردارند  دموكراسي  جهت

  كه  برابر و اين      و حقوق     دموكراسي    توسعه    ، موج   ايران    ساكن    كردنشين    در مورد جامعه   
دار     خود را عهده      امور داخلي     فدراتيو و خود كردها اداره        حكومت    داراي    عراق    ساكن    كردهاي

  به    جنبشي    در ايران     كه    زماني  بايد گفت       خواهد داشت     كردنشين    در مناطق     تاثيري    اند چه   شده
  ،امروزي    صورت    و اخبار به      وجود ارتباطات   عدم      رغم    داد، علي     روي    دكتر محمد مصدق      رهبري
لذا در  .  تاثير قرار داد      را تحت )  هند(و آسيا   )  مصر(آفريقا      شمال    كشورهاي    حتي    جنبش    آن    موج

تر   تر و صحيح      ، قطعا خبرها سريع     و يكم     بيست    در قرن     اطالعات    اي  و گسترده     سريع    عصر تبادل 
مردم .    است    پيوسته    هم    به    سرزميني    و عراق     ايران    كردستان    سرزمين    كه  آن    ضمن.  رسد  مي

از     ، اعم   عراق    كردستان    دارند و از وقايع       مشترك    و فرهنگي     فاميلي    قرابت    و عراق     ايران    ساكن  
 . امكان ندارد تاثير نپذيرند  و منفي  مثبت
اداره     سنتي    از تغيير الگوي      خاورميانه    منطقه    اكثر كشورهاي     بيني مذكور   پيش    در چارچوب  

به     كردستان    اقليم    و حكومت     مركزي    در دولت     شيعيان    گيري  و قدرت     عراق    جامعه    سياسي  
خود را به       خود نگرانند و ناخرسندي       آينده    ، سياسي   كُرد در ساختار نظامي       مردان    دولت    رهبري  
  عراق    همسايگان    عنوان    به    ، سوريه   ، تركيه   كشور ايران     سه    مالحظات.  اند  ابراز داشته     مختلف    طرق  

و   ، ايران     كشور تركيه     ، و هر سه     نبوده    خوشبين    كردستان    در منطقه     جاري    تحوالت    به    نسبت
و استقرار      عراق    سياسي    در نظام     سويه    يك    تحوالت    ، نمايش   تاثيرات    به    نسبت    با وقوف     سوريه
خود احساس      كشورهاي    در درون     و پيوسته     آهسته    بس    تأثيراتي    در منطقه     فدراليسم    نظام

وزن     همپا و هم      كردي    زبان    شناختن    رسميت  و به     در كردستان     فدراليسم    استقرار نظام .  كنند  مي  
روند تعريب،      و توقف     فرا فدرالي     كشور اخذ امتيازات      رسمي    از دو زبان      يكي    عنوان    به    عربي    زبان  
  است  قومي    از ناسيوناليسم     عراق    سياسي    ساختار نظام     هاي  و تاثير پذيري      تحوالت    در زمره     همگي  

  آمريكا را در موضعي       متحده    تواند اياالت   كشور مي     در اين     آن    قطعي    شدن    نهادينه    در صورت     كه
  زني  چانه    و قدرت     قرار داده بزرگ      در خاورميانه     دموكراسي    الگوي    گسترده    طرح    تر براي   مناسب

و     گر منطقه   بازي    عنوان  به    كشور ايران     الخصوص    علي    عراق    همسايه    كشور را با كشورهاي       اين
از     آن    تاثيرپذيري  ايران      كردنشين    در مناطق     تازه    و تحركاتي     داده    آمريكا افزايش     با دولت     مخالف
 )142، 1384مقصودي، (. متاثر باشد  در عراق  فرا فدراليستي  نظام
داراي اهميت      جديد در منطقه      از بازيگران     يكي    عنوان    به    كردستان    اقليم    وجود دولت     با اين  

توانند مشروعيت    ها مي   زيرا آن .  تواند دارا باشد    ، مي   اي  منطقه.    داخلي    هاي  در سياست     اي  فزاينده  
تاثيراتي     رسمي    فراتر از مرزهاي      اقداماتي    و به     برده    ، زير سوال    قومي    هاي  ها را در گروه     دولت  
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. كنند    را جلب     خارجي    هاي  قدرت    توجه    المللي    بين    هاي  از حمايت     باشند و با برخورداري     داشته  

  توانند تغييرات   شوند، اما مي    ها نمي   دولت    سرنگوني    هرچند باعث     اقداماتي    آيد چنين   نظر مي   به
.  كنند    كشورها را دگرگون      داخلي    و چهره     وجود آورده   به    داخلي    هاي  در سياست     توجهي  قابل  

تاثير قرار      را تحت     المللي  بين    شايد امنيت     منطقه    كردها نه تنها امنيت       هاي  فعاليت  بدين ترتيب   
پيدا كرد و از        المللي  بين    صبغه    كه    هنگامي  1991    بعد از سال      كردستان  اقليم      دولت    اقدام.  دهد

، با    كردنشين    خود در مناطق      مداخالت    با نيت     غربي    راستا كشورهاي     آمد در اين      متن    به    حاشيه
حضور خود      گرايي  و كثرت     بشر، دموكراسي     حقوق   لواي  ، اما تحت و امنيتي  اقتصادي  تامين  انگيزه

  و ايران     تركيه    در كشورهاي     الخصوص  علي    در منطقه     شگرفي  اند، طبيعتاً تاثيرات      داده    افزايش  را
 .  است داشته

و مبارزه      بيشتر بعد داخلي      كردي    ناسيوناليسم    جنبش    كه    هست    اين    اصلي    اما مسأله  
  كه    شعار دموكراسي     اتكا به     خواهند كوشيد از طريق       قومي    پيدا خواهد كرد و فعاالن        دموكراتيك  

 )114، 1384قهرمانپور، (. دهند  را ادامه  باشد مبارزه آمريكا نيز مي  مورد حمايت
  در باب     ، آنچه   بعد از انقالب      مختلف    هاي  در دوره     ايران    هاي  از موفقيت     نظر از برخي    صرف 

  ايران    كردنشين    بر مناطق     عراق    شمال    از كردهاي     ناشي    مسايل    و تهديدشناسي     شناسي  آسيب  
  تحوالت    اين    كه    امر است     از اين     باشد ناشي   مي    تاثيرگذار و حائز اهميت       المللي    بين    در سطح 

روند گرچه  .  شود  مي    هدايت    ايران    رقيب    جهاني    قدرت    يك    عنوان    آمريكا به     نظر و هدايت      تحت
  در حال   كند ولي ايجاد    ايران      براي  سختي  مشكالت  توانسته بود    براي مدتي     و ضد ايراني      كنوني
در     فدراليسم  بحث      مختلف    اما از جهات    .ه است شد    كاسته    نحوي    به    مسأله    شدتاز  حاضر  

 دارد    در پي     كردنشين    مناطق    براي    الخصوص  و علي     ايران    براي    منفي    ، پيامدهاي   عراق    كردستان
 :برخي از اين پيامدها عبارتند از) 205، 1372كنيان درك، ( .و ايران را وادار به واكنش نموده است

از     كاستن    براي    مرزهايش    در داخل     تدافعي    اقدامات    انجام    را به     ايران    دولت    روند كنوني   )الف
 .دارد  ايران  كردنشين  بر مناطق  عراق  كردستان  خودمختاري  منفي  اثرات

  در شمال     دستانه    و پيش     آفندي    و از موضوع      گذشته    فعال    شكل    تواند به   نمي    ايران    بنابراين 
و     فاصله    نوعي    داخلي    مسائل    به    نگراني    دل    كه  اين    خصوص  به.  باشد    حضور داشته     عراق

 . كند ايجاد مي  كردي  محلي  حكومت  با مقامات  واگراي
خود   عوارض      كاهش    براي    آن    فشار قرار دادن      و تحت     عراق    از كردستان     ايران    گرفتن    فاصله  )ب

  هرچه    و نزديكي     عراقي    كردهاي    متقابل    واكنش    ايران    كردها بر كردستان      طلبي  مختاري  
شود، و    مي    محسوب    ايران    براي    دو چندان     اي  لطمه    دارد، كه     همراه    آمريكا را به      به    بيشترشان

 . دهد مي  سوق  و رقابت  چالش  به  آينده  در عراق  ايران  با منافع  نسبي  همراهي  را از موضع آن 
  ، حس   و عاطفي     سياسي    لحاظ  به    كم    ، دست   عراق    با كردستان     ايران    كردهاي    پيوند نزديك   )ج

  عراق    كردستان    اقليم    دولتكه      وجود آورده   به  را  ها  آن    ميان    قومي    و همراهي     ييهمگرا
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  هاي  گرايش    كردنشين    در مناطق     روشنفكري    و جريان     از نخبگان     قشرهايي  در ميان       حداقل

 .كند مي  را تقويت كردي   و پان  واگرايانه
  

  ايران  بر امنيت  و تاثير آن  اكراد عراقي  به  متعلقه  و امتيازات  پارچه  يك  عراق  سناريوي -3
داراي اهميت زيادي       ايران   گي عراق براي  يكپارچ  ،و همسايگان     منطقه    كشورهاي    در ميان  
و     ايران    و مرزهاي     است    كرده    را تجربه     امنيتي    مشكالت    بيشترين    عراق    از جانب     ايران  .است
شايد تنها دوره   .    است    نبوده    و دوستي     برادري    مرزهاي    حكم    واقعي    معناي    به    هيچگاه    عراق

در     البته  .   ديد    عراق    در    پادشاهي    نظام    حاكميت    در دوران   را    و عراق     برخورد ايران     و كم     دوستي  
  عنوان    به  )الملل قرار داشت    در اين دوران بريتانيا در مركز ثقل نظام بين        (  بريتانيا    نقش    دوران    اين

  تنظيم    به    توجهي    بوده، و تاثير قابل       نفوذ فراوان     داراي    و عراق     در هر دو كشور ايران        كه    كشوري
  از سقوط     پس.  باشد  مي    ، حائز اهميت    داشتو عراق          ايران    و خارجي     داخلي    هاي  سياست
مگر .    است    برنگشته    عادي    حالت  به    هيچگاه    و عراق     ايران    روابط  1958    از سال    ،عراق    پادشاهي
در شهريور      صدام    نيز توسط     موافقتنامه    اين    الجزاير كه     امهناز انعقاد موافقت      پس    كوتاهي    در دوران 

  خارجي  روابط      تاريخ    در بررسي .    انداخت    راه    به    ايران    عيار عليه     تمام    شد، و جنگي      نقض  1359
  بر امنيت     و تاثير آن      عراق    كردستان    شود مسأله     نبايد فراموش     كه  مهمي      عامل    و عراق     ايران
برسر     چالش    به    مربوط    سياسي    موضوع    يك    عنوان    به    كُرد در عراق      مساله.  باشد  مي    ايران    ملي
در .  گردد  بازمي    اول    جهاني    از جنگ     پس    و حوادث     عثماني    امپراطوري    فروپاشي    به    ملي    دولت

  تقسيم    شدن  السويه    و علي )    عراق(    اكراد كردستان     به    متعلقه    و امتيازات     يكپارچه    عراق    سناريوي
، 1382شيخ عطار،   (.  گذارد  مي    برجاي    ايران    ملي    بر امنيت     مستقيمي    كشور تاثيرات     در اين     حاكميت

20( 
ساختار     سو از لحاظ      از يك :  باشد    و منفي     مثبت    دو وجه     تواند داراي   مي    تحوالت    تاثير اين  

  زندگي    در آن     ، مذهبي   زباني  مختلف      هاي  گروه    كه    ناهمگن    است    كشوري    ، ايران   اجتماعي
توجه    .دارند    جوار سكونت   هم    همانند در كشورهاي      هاي  گروه    صورت    ها به   از آن     برخي.  كنند  مي
  در حواشي     ويژه    به( گريز از مركز در ايران           نيروهاي    رويكرد اجتماعي     از لحاظ     موضوع  اين

  از ميان .  شوند    زا مطرح   بحران    كانون    عنوان  به    اضطراري    توانند در موقع    مي    وجود دارد كه  )  مرزها
  عنوان  توانند به   مي    كرد كه     ها اشاره   ها، و بلوچ    كردها، آذري     به    توان  همانند مي     هاي  گروه    اين

  از بحث     قسمت    در اين     شك    بي)  45،  1373فولر،  (.  ايفا كنند     نقش    و بحران     ايجاد تنش     هاي  كانون
در     ساكن    اقوام    ميان    در اين .   بر ايران هست      آن    امنيتي    و تأثيرات     يكپارچه    عراق    مسأله    به    نگاه
  از جايگاه     و در ايران      در منطقه     قومي  هاي    چهره    ترين  از سياسي     يكي    عنوان  كردها، به     ايران    غرب
  هاي  از نظر سياست      و چه     اقوام    وحدت  و حفظ       ارضي    از نظر تماميت      چه.  خود برخوردارند     خاص
  بديهي.    و عراق     ايران    مرزهاي  در دو طرف        و ايلي     فرهنگي    و قرابت     و ايجاد روابط      اي  منطقه
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  اين    باشند كه   مي    اي  ديرينه    پيوندهاي    داراي    عراق    با كردهاي     ايران    كردنشين    مناطق    كه    هست

. كنند  مي    تسهيل      يكپارچه  و عراق       ايران    دو طرف     ميان    متقابل    تاثيرپذيري    را براي     پيوندها زمينه 
ها   آن    به    مركزي    دولت    از ناحيه     متعلقه    و امتيازات     سياسي    اوضاع    در سايه     كردي    خود آگاهي 

 . را دارد  ايران  كردنشين  مناطق  خصوص  به  ايران  بر امنيت  تاثير شك  بدون
  براي    نفسه    في    ، كه   است    كرده    را فراهم     محيطي    كردستان    فدراليسم    از سوي ديگر دولت    

خود     عراق    در كردستان     ايران    براي    راستا دو خطر عمده       در اين .  باشد    تواند خطر آفرين    مي  ايران  
 .كند مي نمايي 

  ايران  مرزهاي  به  و رخنه  مناطق  در آن  ايران  مخالف  هاي گروه  الف ـ اقدامات 
   عراق  كردستان  آمريكا در منطقه  ويژه  و به  غربي  هاي قدرت  حضور و نفوذ فزاينده -ب 
  اكنون    هم    اسرائيل.  بود    غافل    عراق    در شمال     ديگر نبايد از حضور اسرائيل         از سوي  

زيرا .  تواند زيانبار باشد    مي    ايران    براي    دارد كه     عراق    در شمال     اي  گسترده    اطالعاتي    هاي  فعاليت
  اهداف    در نهايت     برود كه     پيش    شكلي    به    منطقه    تحوالت    كه    هست    اين    ايران    عمده    نگراني

  كه    كردنشين    مناطق    كنوني    امر در فضاي      لذا اين .  شود    محقق    آن    اي  منطقه    آمريكا و متحدان  
  دارد كه     منفي    انعكاسي    است    مردم    سياست    مشاركت    و كاهش     سرخوردگي    احساس  به      آميخته
 . نمود  اشاره 82در اسفند   و آذربايجان  كردستان  استان  هاي در ناآرامي  توان را مي  بارز آن  نمونه
  اكراد اين   هب    كه    متعلقه  و امتيازات       عراق    شد، كردستان     اشاره    پژوهش    در طي     كه    گونه  همان
از     اي  شده  مجزاخود مختار و         شكل    تاكنون  1991    عمال از سال      است    گرفته    تعلق    منطقه

و     محلي  از حكومت       ناشي    هاي  و فرصت     تهديدات    حد نهايي .   است  داشته    مركزي    حكومت
  هاي  و توانمندي     پذيري    آسيب    و ميزان     ظهور رسيده     منصه    ها به   سال    اين    طي    كردي    خودگردان

  ، پديده   زاويه    لذا از اين  .  اند  ها نمودار شده    از فرصت     گيري  و بهره     تهديدات    ما در برابر كاهش   
.   دانست  تازه      را بايد امري      آن    شدن    و نهادينه     تثبيت    بلكه    نيست    وقوع    در حال     اي  تازه

  وجود دارد، اين      استقالل    خواهان    ناسيوناليستي    هاي  حركت    در همه     كه    ويژگي    ترين  مشخص
از     كنند با دور شدن       ها احساس   باشند و يا آن     موجود خود ناراضي        ها از شرايط    آن    كه    است

  كه    امتيازهاييآن  .    خواهند يافت     دست  بيشتري      امتيازهاي    قرار دارند به      فعال در آن      كه    حكومتي
و     ، تاريخ   فرهنگ    ها درباره   اگر ايده .  ، قرار دارند    سياسي    ، و مشاركت    اقتصادي    ، رفاه   امنيت    در حوزه 
 شود    آميخته    عامه    با نارضايتي     قلمرو شخصي   به        مربوط    اقليت    گروه    يك    توسط    سياسي    استقالل

  ورود به     حق   كهگردد،    مي    سياسي    هاي  خواسته    به    مبدل    فرهنگي    هاي  خواسته  آن زمان است كه   
ناسيوناليستي     هاي  خواست    اغلب  گرفته و ها قرار     كشور در صدر آن       كالن    هاي  گيري   روند تصميم 

كُرد در منطقه       زيرا مسأله .  شود  مي    كشورها تلقي     يكپارچگي    به    نسبت    تهديدي    عنوان  ها به   اقليت  
اين     و ناخواسته     خواسته    لذا تاثيرات     شده    موجود تبديل     سياسي    از مسايل     يكي    به    خاورميانه  
را     زيادي    هاي  حساسيت    كشور ايران     خصوص  به    منطقه    هاي  بر دولت     عراق    در كردستان     تحوالت  
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عربشاهي، (.    است    افزوده    آن    بر اهميت     و در عراق      منطقه    با حضور آمريكا در سطح        كه    شده    موجب
1379 ،208( 
  حسين    صدام    بعد از سقوط      كه    بايد گفت     كردستان    اقليم    و دولت     عراق    تحوالت    در خصوص  
  فدرالي  قانون      براساس    عراق    شمال    كردستان    كردها ايجاد كرد، كه       براي    استثنايي    موقعيت    يك

  سياسي    بر آينده     عراق    رو تحوالت     از اين .   شود  مي    و اداره     قرار گرفته     عراق    اساسي    در قانون 
  تاثيرگذار براي     هاي  مكانيزم    عنوان    دارد و خود به        نيز تاثير فراوان      ايران  داخل    كردهاي
، 1379ساعدي،  (.  برخوردار خواهد بود      شاياني    از اهميت     در ايران     قومي    مطالبات    نمودن  برجسته

210 . ( 
را   بر ايران     و تاثير آن      اكراد عراقي     به    متعلقه    و امتيازات     يكپارچه    عراق    در سناريوي     در واقع  

  از هر زمان      خود را بيش      عراق    همسايه    كردهاي   .كرد    نگاه    مسأله  به    سياسي    از موضع   بايد  
  و ثروت     سياسي    ، امنيت   اجتماعي    زيرا رفاه .  بينند  مي    خود نزديك     هاي  آرمان    تحقق    به  ديگري  
.   هست    دستيابي    كشور قابل     اين    كردهاي    براي    عراق  قوانين نوين       در چارچوب     ، هر سه    اقتصادي
بر     هستند، كه     عراق    كار فرداي     محافظه    احزاب    به  شدن      تبديل    ديروز در حال      شورشي    احزاب
  به    هستند و نه      مايل    نه    عراق    كردهاي    بنابراين.  فشارند  مي    كشور پاي     اين    ارضي    تماميت    حفظ

بار ديگر با       ها قرار گرفته    آن    روي    پيش    كه  مناسب      شرايط    در چنين     دانند كه   خود مي     مصلحت
وجود بياورند و     به    عراق    خود در داخل      جديد براي     اكراد، دردسري     وحدت    قديمي    تكرار شعارهاي 

كشور     ميان    و در اين      عراق    همسايگان    وصف    با اين .  شوند    نيز محكوم     غربي    متحدين    از چشم 
  با نگاهي     ايران    بنابراين.  خود هستند     كردنشين    ، در مناطق    چالش    نگران اين     همچنان    ايران

خود     مناطق    تحريك    براي    و قومي     سياسي    ، حريفي   را در آينده      كردستان    اقليم    ديگر، دولت 
  اتحاديه    كشورهاي    و ارتباط     هايشان  آمريكا از خواسته      متحده   تاياال    حمايت    چون  ،بيند  مي

قرار     و سوريه     تركيه    به    نسبت  حتي      برتري    ، كردستان عراق را در موقعيت       آنان    با سران     اروپايي
  در اختيار دارند تا به        كمي    فرصت    كشور ايران     و همچنين     كشور همسايه     سياستمداران.    است    داده
صرفا در      بيانديشند زيرا آنان      كنوني    شرايط    نو و مطابق      و تدبيري     آمده    جديد نايل     تحوالت    درك
  هاي  نظام    خود در چارچوب      حقوق    احقاق  براي      كُرد كه     مدني    هاي  سازمان    گيري  از شكل     آينده
، 1384تيشه يار،   (.  نمايند  مي    خواهند كرد حمايت    تالش    قانوني    موازين    و بر اساس    كنوني  ملي  دولت

137( 
  
  احتمالي  در سناريوهاي  ايران  اسالمي  جمهوري  رزيابي دولتا

  آسيب  به      و با توجه      در منطقه     ايران    تيكيو ژئوپل     استراتژيك    حساس    موقعيت    به    با توجه  
  هاي  ها و قوميت    گروه    ، كه   غرب    در منطقه     ويژه    به    كشورمان    موجود در امتداد مرزهاي       پذيري

كند   مي    ايجاب  ايران      و رفتار دولت      ملي    رسد، منافع   نظر مي     مرز قرار دارند به       در دو سوي      زبان    هم
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  را دنبال     اي  منطقه  و استراتژي       ملي    همگرايي    استراتژي    يعني    و خارجي     تا در هر دو بعد داخلي     

  نوع    در پذيرش     منطقه    نظر نخبگان     وحدت    عمومي    ، رفاه   ملي    انسجام    داخلي    در حوزه   ايران.    كند
اي به ويژه در        منطقه    برخورد با مسائل      نظر در نحوه      وحدت    بر آن     وجود دارد و عالوه    كه  تهديدي

  دنبال    همگرايي    استراتژي  را در راستاي        منطقه    بيشتر با كشورهاي      هرچه    و نزديكي     كشور عراق 
  ملي    منافع    و در چارچوب      خود در منطقه      حضور قدرتمندانه     به    ايران    بدين ترتيب دولت  .  نمايد

 )282 ، 1384 زاده،  سيف(. بدهد  سامانبايد سر و كشور 
، منجمله    اخير در كشور عراق       تحوالت    به    تواند با توجه    مي    ايران    هر صورت رفتار دولت       به 

  توجه    غيردولتي  ديپلماسي      كشور به     در اين     داخلي    هاي  و چالش     كردستان    اقليم    ، دولت   فدراليسم  
عمومي و ديپلماسي       ديپلماسي    شامل    ديپلماسي    نوين    هاي  روش:    نمايند از جمله      تري  فزون

و     جمعي    هاي  از رسانه     با استفاده     ايران    اسالمي    جمهوري    بنابراين.  جويد    بهره    تلويزيوني  
  سابقه    بي    از حجم     ناشي    هاي  ناپيوستگي    خود را در مديريت       ، كارآمدي   ارتباطي    هاي  آوري    فن

بتواند در      اطالعات  ها از طريق      ساير دولت     و نفوذ در مرزهاي       ظهور رسانده     منصه    به    اطالعات
و     ، فرهنگي   ، اجتماعي   سياسي    هاي  ها را  در عرصه      و پيام     امروز عالئم     دنياي    گسترده    فضاي

  منتقل    ايراني    و ساير اقوام      كُرد ايراني     و عقايد قوميت      فرهنگ    يا اشاعه     تبليغ    ، در جهت    اقتصادي
  دهي    و شكل     بر كشور عراق      منظور اثرگذاري     به    مشاركتي    ديپلماسي    تقويت    به    كه  اين    ديگر.  نمايد

و     غيررسمي    هاي  ، كانال   غيرحكومتي    نهادي    موجود از جمله      ساختارها و تاثير بر فرآيندهاي        به
  هاي  زمينه    مذهبي    نهادهاي    و تعامل     تا با همكاري  .  بهاء دهد     فرا مرزي     و ارتباطات     مناسبات

  كردن    و فعال     تقويت    بايد به .  سازد  مرز فراهم       سوي  به    آن    اي  منطقه    هاي  بر چالش     تاثيرگذاري
،   و تكثرگرايي     تكثرپذيري    كه  است    آن    مستلزم    مهم    اين.  ورزد    اهتمام    غيردولتي    هاي  تشكل

گردند و      دولتي    و شبه     فرمايشي  نهادهاي      ، جايگزين   مستقل    شود و احزاب      تكثرنمايي    جايگزين
  صورت    در اين )  32،  1386دهشيري،  (.  شود    در نظر گرفته      مدني    نهادهاي    براي    بيشتري    عمل    آزادي

  از سوي     سو و حكمرانان      از يك     شهروندان    بين    ارتباطي    پل    عنوان    توانند به   مزبور مي     نهادهاي
  سازي  در فرايند تصميم      مردم    مشاركت    كردن    نهادينه    را براي     الزم    ها و تمهيدات    ديگر زمينه 

و     هميشگي    بازارهاي  و اتكا به        دقيق    بازاريابي    سيستم    است    شايسته    بر اين     عالوه.  دنآور      فراهم
در     ييو شكوفا     پويايي      كشور زمينه     غيردولتي    تجاري    تا ديپلماسي     پذيرفته    صورت    اي  منطقه
  مختلف    هاي  صورت  به      حاكميت    در مقابل     داخلي    و از بار تنش       آورده    را فراهم     ايراني    اقوام    درون
  به    متاثر از زنجيره      عراق    كردستان    اقليم    دولت    به    نسبت    ايران    مواضع    هر صورت     به.  شود    كاسته

كردهاي     از فعاليت     ، جلوگيري   غربي    مرزهاي    امنيت    حفظ.    و رويكردهاست     از عالئق     پيوسته  هم  
  تحوالت    به    نسبت    ، حساسيت   كردستان    اقليم    با دولت     دوستانه    روابط    ، داشتن   ايراني    اپوزيسيون  

سياست     اصلي    از محورهاي     نفوذ آمريكا در كردستان       افزايش    به    نسبت    نگراني    ويژه    ، به   اي  منطقه
در طول      بنابراين.  دهد  مي    تشكيل    عراق    كردستان    را در قبال      ايران    اسالمي    جمهوري    خارجي  
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  گرمي    روابط    ايران    اسالمي    ، جمهوري   عراقي  هاي    گروه    از ميان     انقالب    از پيروزي     پس    هاي  سال  

هر     به.  كرد    ريزي    كشور پي     غربي    مرزهاي    امنيت    در تامين     عراق    كردستان    ميهني    با اتحاديه 
  هشت  تحميل      رغم  كردها، به     هاي  و رنج     با آالم     همراهي    ها در عين    سال    اين    در همه     تقدير ايران 

كتمان     منطقه    سياسي    خود را با تغيير جغرافياي         مخالفت    گاه    هيچ    عراق    از سوي     جنگ    سال
كوششي     از هيچ     عراق    از تجزيه     و جلوگيري     منطقه    سياسي    جغرافياي    تثبيت    ، و در راه     نكرده  
آمريكا     تحركات    افزايش    ايران    اسالمي    جمهوري    كنوني    هاي  نگراني    از جمله .    است    فروگذار نبوده   

را در معاهدات       ايران    و جايگاه     نقش    كاهش    آن    موازات    به    كه    هست    عراق    كردستان    در سطح 
،   عراق    با كردستان     و سياسي     دوستانه    ديپلماسي    رابطهدر      لذا ايران .  اند  زده    رقم    عراق    سياسي  

مقصودي، (.  نمايد    غفلت    تحولي    هر نوع     و در موارد منفي       جانبي    تواند از پيامدها و عوارض      نمي
1382 ،140( 
و     بوده    مورد توجه     در منطقه     ـ امنيتي ـ اقتصادي       سياسي    عالم    قبله    عنوان    به    همواره    ايران 
  اسالمي    جمهوري    تاثيرات.    است    شده    اضافه    نيز به آن      بعد عقيدتي     انقالب    از پيروزي     پس    كه  اين

از نظر اقتصادي   .  شود    تلقي  ناحيه  بازيگر    مهمترين    عنوان  به   باعث گرديده تا ايران     منطقه  بر    ايران
دو كشور را       ميان    از مناسبات     جديدي    تواند باب   مي    عراق    در بازسازي     مشاركت    براي    ايران    تالش  

براي     عراق    اقتصادي    امنيت    قطعاً در افزايش      دو جانبه     ها در روابط    تنش    رفتن    بگشايد، زيرا از بين   
و     فرهنگي    هاي  همكاري    گسترش    عالوه،    به.    خواهد داشت     موثري    كشور نقش     آن    نفت    صادرات  

  تواند در آينده    ، مي   گسترده    مرزي    هاي  بازارچه  اندازي      راه    همراه    به    عتبات    به    سفر ايرانيان     افزايش
  جا ختم     همين    به    ايران    هاي  اما دغدغه .  شود  محسوب      طرفين    براي    ارزشمندي    اقتصادي    منابع
از     يكي    عنوان    به    ايران    شوروي    به    عراق    سرد و نزديكي      جنگ    در دوران     كه    گونه  شود، همان   نمي
در     و آمريكاي     اسراييلي    اطالعاتي    حضور نيروهاي     اجازه    در منطقه     غرب    بلوك    اصلي    پيمانان    هم

  اجازه    عراق    دولتمردان    وجود دارد كه      احتمال  بود، اين     دادهرا      خود با عراق      مرزهاي    مجاورت
  ويژه    خود به     از خاك     هاي  در بخش     آمريكا و اسرائيل    به    و اطالعاتي     نظامي    هاي  پايگاه    تاسيس

بر     جدي    تواند تاثيري   امر قطعا مي      را بدهد، اين      ايران    مرزهاي    و در مجاورت      كردستان    در مناطق 
 )68، 1385اسماعيل زاده، (. باشد  كشورها داشته  اين  دو جانبه  روابط  آينده

  
   گيري نتيجه

سر و      قومي    با منازعات     از طرفي    كه  فدراليسم    چندمليتي    معاصر كشورهاي     تاريخ    به    با نگاهي  
  بر كشور خود حاكم       حكومتي    سيستم    عنوان  را به     فدرال  ديگر سيستم       كار داشته و از طرف     

.   است    كرده    فروكش    كشورها تا حدودي      در اين     قومي  منازعات      شود كه   مي    مشخص  ،اند  كرده
  توان  مي.  گردد  كشورها برمي     اين    هاي  قوميت    بين  نسبتاً برابر قدرت        تقسيم    به    امر هم     اين    دليل
ها موثر    آن    از شدت   و كاستن       قومي    منازعات    و فصل     در حل     فدراليسم    كرد كه     استنباط    چنين  اين
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  تنها ضمانتي     شود، بلكه فدراليسم    منجر نمي     دموكراسي    لزوما به     فدراليسم    برقراري.    است    بوده
اي   حكومت منطقه     گيري  با شكل .    قدرت  اجتماعي      توزيع    و نه     است    قدرت    اي  منطقه    توزيع    براي

  فرد كُرد به    يك      منطقه و انتخاب      در اين     فدراليسم    نظام    و پذيرش   90    عراق در دهه      كردستان
  .خواهد داشت داشته و       در پي     ايران    كردنشين    را در مناطق      هايي  ، بازتاب   عراق    جمهوري    رياست

  مجلس    و نمايندگان     كرده    از اقشار تحصيل      اعم    اجتماعي    نيروهاي    ايران    كردي    امروزه در مناطق  
ها   خود هستند زيرا آن       قومي    هاي  و خواسته     مطالبات    تحقق    خواهان    قانوني    مجراهاي    از طريق 

  مخرب    لذا از پيامدها و تبعات    .  بگيرد    شكل  كردنشين      در مناطق     سومي    خواهند بحران   ديگر نمي 
ديگر     قانوني    مطالبات    به    رسيدن    براي  دانند كه     كامال آگاهند و مي       آن    مسلحانه    هاي  درگيري
 .ندارد  كاربرد چنداني  اسلحه

خود در    ، اجتماعي     ، فرهنگي   اقتصادي    هاي  بايد در سياستگذاري      اسالمي    جمهوري    نظام 
  تواند تبعاتي   مي    صرف    امنيتي    ديدگاه    زيرا تداوم .  دهد    خرج    را به     الزم    حساسيت    كردنشين    جامعه
  جمهوري    نظام    و جهاني     اي  منطقه    تحوالت    به    امروز با توجه  .  باشد    كشور دربر داشته      براي

حتماً     كردنشين    در مناطق     ويق    قومي    بحران   يك  كه    است    امر واقف     اين    كامال به     اسالمي
تواند   امر مي     و اين     خواهد داشت     دنبال    آمريكا به     رهبري    را به     جهاني    بزرگ    هاي  قدرت    دخالت

و     آمريكا در عراق      عيار و درازمدت    حضور تمام     نظر به     حال    با اين .  سازد    مواجه    كشور را با مشكل   
  به    در اختيار دارد و با توجه           در منطقه     ابرقدرت    اين    كه    متعدد و فعالي      هاي  وجود پايگاه 

در محور      ايران    و گنجاندن     ايران    اسالمي    جمهوري    آمريكا در قبال    دولت      خصمانه    گيري  موضع
 .دكنن  نگاه  ديگري  از زاويه  عراق  قضيه  به  ايران  رهبران كه   هست  درك  قابل  شرارت

  كردستان    فدراليسم  سياسي      ، ساختاري   از صدام     پس    در عراق     شده    گفته    مشخصات    به  با توجه 
جديد در      سياسي    رژيم    گرفتن    قدرت.  دهد  مي    را شكل     و تحول     دگرگوني    كشور نوعي     در اين 

  ايران    از جمله     همسايه  كشورهاي      الخصوص    و علي     ها را در منطقه     ترديد بازتاب     بدون    كردستان
وجود خواهد آورد و      به    جديدي    فضاي    بنابراين.    خواهد داشت     در پي     كُرد هست     قوميت    داراي    كه

تغيير يا در       منطقه    عراقجغرافياي سياسي   با تغيير   .  خواهد شد     متحول    در منطقه     قدرت    هندسه
جدا از      مسئله    اين    تحقق    بنابراين.    آمريكا قرار خواهد گرفت       منجمله    بزرگ    هاي  انحصار قدرت 

  در مرزهاي     بيگانه    حضور نيروهاي     منجر به     عراق    ساختار داخلي     از ناحيه     بار براي  ايران       آثار زيان 
  اعمال    براي    فرصتي    ايران    و دشمن     رقيب    ديگر، كشورهاي     از سوي .  شود  مي    ايران    غربي    حساس

  سقوط    از زمان     كه    است    اسرائيل    كشورها رژيم     از اين     يكي.    خواهند يافت     نفوذ و فشار بر ايران    
.   است    آغاز كرده     كشور در منطقه      نفوذ اين     افزايش  را در جهت         وسيعي    هاي  فعاليت      صدام

اي   منطقه    آمريكا در دولت      تحركات    افزايش    ايران    اسالمي    جمهوري    كنوني    هاي  نگراني    همچنين
در بر    عراق    سياسي      را در معادالت      ايران    و جايگاه     كاهش نقش     آن    موازات    به    كه    است    كردستان

  تواند از پيامدها و عوارض      نمي    عراق    با كردستان     و سياسي     ديپلماسي    از رابطه     لذا ايران   .دارد
 .نمايد  غفلت  تحولي  هر نوع  و منفي  جانبي
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