
  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا 
  1396 تابستان، 53شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

 

  بعد از فروپاشي داعشبعد از فروپاشي داعش    تحليلي بر  ژئوپليتيك اقليم كردستان عراقتحليلي بر  ژئوپليتيك اقليم كردستان عراق
 

   3و كمال رنجبري 2حسن كامران، دكتر 1دروپناهدكتر كيومرث يزدان
  26/3/1396 :، تاريخ تاييد 15/1/1396:تاريخ وصول

 

  چكيده
هايي كه بعد از فروپاشي  مناطق كردنشين عراق با محوريت دو حزب سنتي، اتحاديه ميهني و حزب دمكرات با توجه به فرصت

صادي، امنيتي و سياسي در ساختار هاي اقت شماري را در زمينهرژيم بعث، بوجود آمد توانستند در قدرت سهيم شوند و اختيارات بي
هاي امنيتي، اقتصادي، در ساختار جديد عراق اقليم كردستان با محوريت حزب دمكرات در زمينه. دست آورندهجديد عراق ب

جاي طبعيت از الگوي تعاملي دوسويه با حكومت مركزي كرده و بهصورت يكطرفه عملهب... سياست خارجي، قلمروخواهي و
بعد از حمله داعش به عراق دشمن مشترك از . گوي تقابلي تبعيت كرده است و با حكومت مركزي در چالش بوده استعراق از ال

خالء امنيتي بوجود آمده در  ،موجب ايجاد همكاري نظامي بين اقليم كردستان و حكومت مركزي عراق شد و از سوي ديگر ،يكسو
ها با حكومت مركزي را تشديد كرده  ن مناطق توسط اقليم شده و چالشمناطق مورد اختالف موجب قلمروسازي و فروش نفت آ

هاي اقتصادي و امنيتي و همسويي بيش از حد  هاي تقابلي و غيرشفاف حزب دمكرات با حكومت مركزي در زمينه سياست. است
عث شده جهت توازن قوا در به تركيه موجب ايجاد بحران و نارضايتي ساير احزاب در اقليم كردستان شده است و اين شرايط با

اين . اي نزديكتر شود عنوان يك قدرت منطقههاي سياسي با توجه به پيشينه تاريخي مشترك، اتحاديه ميهني به ايران به بين جريان
بعد از   اينترنتي و اسنادي به تحليل ژئوپليتيكي اقليم كردستان  - ايتحليلي و منابع كتابخانه  - با استفاده از روش توصيفي ،پژوهش

آمده موجب شده كه حزب هاي پيش دهد كه جنگ داعش با توجه به ظرفيت نتايج تحقيق نشان مي .فروپاشي داعش پرداخته است
هاي تقابلي با حكومت مركزي و نزديكي بيش از حد به كشور تركيه و همچنين در راستاي توازن قوا در  دمكرات با تشديد سياست

سمت ايران بيشتر متمايل شود كه امكان تجزيه ژئوپليتيكي كردستان عراق بين ي اتحاديه ميهني بها هاي منطقه ارتباط با قدرت
  .رسد تر به نظر ميبيش از پيش محتمل) ايران و تركيه( اي هاي منطقه قدرت
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  مقدمه
هاي قومي در تضاد و  اريخ سياسي آن كشور، همواره با حكومت مركزي، با توجه به اختالفردهاي عراق در طول تكُ

كردستان عراق داراي دو حزب سنتي . دانستنداند و هويت قومي خود را خارج از هويت عراقي مي تعارض بوده
در كارنامه خود با است كه مبارزات سياسي، اجتماعي و مسلحانه را ) حزب دمكرات و اتحاديه ميهني كردستان(

خود اند و داراي پايگاه اجتماعي، نيروي نظامي و قلمرو تحت حمكراني مربوط به هاي مختلف عراق داشته حكومت
اند  اين احزاب با توجه به انديشه سياسي مختلف و دعوا بر سر تقسيم قدرت معموالً در رقابت با يكديگر بوده. هستند

در  جديد يفصل گشايشمريكا به عراق و ه آس از حملپ. اندمسلحانه پيش رفتهميالدي تا حد جنگ  1990و در دهه 
ساختار قدرت فروريخت و كردستان عراق با محوريت احزاب مذكور توانستند نقشي اساسي  اين كشور،سياسي تاريخ 

قومي سوق  فدراليسمسوي در نوشتن قانون اساسي جديد عراق ايفا كنند و سيستم جديد حكمراني در عراق را به
حق  .فدراليسم است يك سيستم در قانون اساسي فعلي، جايگاه و موقعيتي دارد كه چيزي بيش از اقليم كردستان. دهند

 …و ، امنيتيهاي اقتصادي امكان تصميمات گسترده در زمينهقل، تسياست خارجي مسوتو، حق داشتن نيروهاي مسلح، 
 استثناء يك بابت اين و اقليم كردستان از شود نمي داده اجازه فدرال هاينظام ساير از اين اختيارات در يكهيچبه كه

اند و  اقليم كردستان و حكومت مركزي عراق همواره در كشمكش و ستيز بر سر نحوه اجراي فدراليسم بوده .است
ان سياست گريز از عنودانند، در حالي كه حكومت مركزي اين اقدامات را به ردها اختيارات فراايالتي را حق خود ميكُ

كند كه نمونه بارز اختالفات در فروش مستقيم نفت توسط اقليم و همچنين مناطق مورد  مركز اقليم كردستان تفسير مي
  . مناقشه خارج از اقليم كردستان جهت پيوستن به اين اقليم است

هاي عراق  كيب جمعيتي، سنيهمچنين بعد از فروپاشي رژيم بعث و تغييرات اساسي در ساختار قدرت با توجه به تر
كه از ابتداي تشكيل عراق سهم كمي از قدرت را گرفتند و وضعيت موجود را در تضاد با منافع خويش ديدند، در حالي

اين وضعيت موجب شد كه اهل سنت خود را دورافتاده از قدرت . طور سنتي، قدرت دست اقليت سني بوده استبه
كشورهاي عربي از جمله . شرايط جديد همكاري و همراهي مؤثري نداشتند در ساختار جديد عراق ببينند و با

هاي آشكار و  ديدند با حمايتعربستان و قطر و همچنين تركيه كه ساختار جديد عراق را در راستاي منافع ايران مي
ي تروريسم شكل ها كار گرفتند و ريشهپنهان از گروههاي تندرو، اين شرايط در عراق را در راستاي اهداف خود به

گرفت كه خروجي آن گروه تروريستي داعش است كه با قلمروسازي در مناطقي از سوريه و عراق در صدد تشكيل 
هاي بزرگي از عراق و  داعش توانست در مدتي كوتاه قسمت. حكومت اسالمي با تفسير خودشان از اسالم برآمدند

نشين كشور اسالمي عراق و شام را تشكيل دهد و يسوريه را تصرف كند و با شكست سپاه عراق در مناطق سن
ردها با استفاده از توانايي بسيج مردمي و كُ. مذهبي در عراق و منطقه را بيش از پيش تشديد كند - هاي قومي شكاف

هاي قومي توانستند با داعش مقابله كنند و بيشترين سود را از اين وضعيت نسيب خود نمايند و  عمق داشتن ريشه
. مورد مناقشه خود با حكومت مركزي را با پر كردن خالء امنيتي در اين مناطق ضميمه خاك اقليم كردستان كنندمناطق 

هاي بزرگ جهاني  صورت مستقيم با قدرتپديده داعش موجب شد كه اقليم كردستان با محوريت حزب دمكرات به
كردها بعد از حمله . دست آورندراي خودشان بهالمللي را بوارد معامله و خريد و فروش اسلحه شود و يك وجهه بين

داعش با فروش مستقيم نفت اقليم كردستان و استان كركوك و قلمروسازي در مناطق خارج از اقليم كردستان 
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اين تحقيق، در صدد پاسخ به اين سؤال . اند هاي خود با حكومت مركزي عراق را بيش از پيش تشديدكرده شكاف
شود  ظامي داعش و پايان جنگ موصل ژئوپليتيك اقليم كردستان عراق به كدام سو متمايل مياست كه بعد از تضعيف ن

  .دهد اي اقليم كردستان را به كدام سو سوق مي و اختالفات داخلي و اختالفات منطقه
  

  مباني نظري
  گرايي با محوريت داعشافراط

مفهوم بنيادگرايي براي توصيف آن دسته از . رود كار ميبنيادگرايي اسالمي به معني بازگشت به اصول و مباني به
رود كه خواهان زندگي براساس اصول و مباني ديني بدون دخل و تصرف در آن مباني هستند  كار ميهاي ديني به گروه

شود كه طرفدار اجراي دقيق بنيادگرايي اسالمي به هر جنبشي اطالق مي. و خواستار بازگشت به اصول ناب هستند
گروه تروريستي داعش با توجه به تفسير اشتباه خود از اسالم ). 285:1394يزدان پناه، (باشند  آن و شريعت ميتعاليم قر

توانست افراد افراطي را در سراسر جهان دور خود جمع كند و اسالم ناب را  با توجه به مباني فكري مربوط به خود 
ريستي را به حد اعال برسانند و از طريق قلمروخواهي و گرايي، خشونت و عمليات ترودر منطقه پياده كند و افراط

  .شان بودند هاي مذهبي تغيير مرزها در منطقه خاورميانه خواستار پياده كردن حكومت مدنظر خود با توجه به انديشه
  

  تروريسم
 به خواهند ىزور م بستن كاربه و وحشت و ترس ايجاد راه از كه باشد مي گروهى يا فردي اعمال معناى به تروريسم

 خود مخالفان سرنگونى براى ها حكومت غيرقانونى و آميز خشونت كارهاى چنين هم. برسند خود سياسى هاى هدف
خواني، عبداهللا( شود  مى ياد »دولتى تروريسم« عنوانبه آن از كه دارد قرار تروريسم رديف در نيز آنان ترساندن و

 و مقاومتشان شكستن درهم منظور به مردم از گروهي يا مردم توده در هراس معني ايجادتروريسم به .)19:1386
 »پالنو« .است بار خشونت و حاد اقدامات كارگيري به طريق ترس، از اين پايه بر سياسي فرايند يا نظام برقراري
اهداف آميز، به  هاي خشونت روش از استفاده با كنند مي سعي كه غيردولتي و دولتي عناصر هاي تالش را تروريسم
 استفاده تروريسم: دارد مي اظهار »ِروبرتسون ديويد« .(Plano, 1988: 201)نمايد  مي يابند، تعريف دست خود سياسي
 سياسي تغيير پذيرش جهت جامعه يا و حكومت يك قراردادن فشارتحت براي ابزاري عنوانبه خشونت از سياسي

 و دلهره، رعب ايجاد منظور به تكراري اقدامات شيوه ريسمترو. (Robertson, 1993: 458)است  راديكال اجتماع يا
 .(Schmid,1993: 8)شود مي گرفته كاربه مختلف هاي گروه توسط سياسي يا و ورزي، جناييسليقه داليلبه كه است وحشت

تاي نشين عراق كه بعد از فروپاشي رژيم بعث از قدرت كنار زده شدند وضعيت بوجود آمده را در راسمناطق سني
هاي رقيب ايران در  عنوان قدرتي در منطقه ديدند و با دخالت قدرتمنافع كردها و شيعيان عراق و همچنين ايران به

هاي  گيري گروهگرايي كشيده شد و خروجي آن موجب شكلسمت افراطيفضا به) تركيه و عربستان صعودي(منطقه 
  ). 147:1392باقري،( تروريستي با محوريت داعش شد
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  پليتيكژئو
سياست و سرزمين پيدا  - هاي نظري در حوزه قدرت اي و پژوهش اي در مطالعات ميان رشته اين مفهوم جايگاه ويژه

ها براي سلطه بر منطقه و جهان بر اساس امكاناتي كه جغرافيا در اختيار ژئوپليتيك مطالعه رقابت قدرت. كرده است
). 8:1391مجتهدزاده، (گيرند  ها در رقابت با ديگري از محيط جغرافيايي مي رتدهد يا امكاناتي كه هر يك از قد ها قرار ميآن

ها و بحث در ماهيت مكان. گيرد كار ميژئوپليتيك اجزاي جغرافياي انساني را براي بررسي كاربرد و مفاهيم قدرت به
محور تمركز ). 51:1390پوينده،قاليباف؛ (هاي مختلف است  شان با بقيه جهان يك نزاع قدرت بين منافع و گروه ارتباط

يابي به اهداف خاص در مواجهه با  عنوان تالش براي كنترل فضا و مكان بر قدرت يا توانايي دستژئوپليتيك به
. يابي روندهاي سياسي توسط زمين استها استوار است و همچنين ژئوپليتيك علم وضعيت مخالفت يا جايگزين
اي از بعد نفوذ و  اي يا فرامنطقه هاي منطقهك منطقه يا ناحيه جغرافيايي بين قدرتمفهوم تجزيه يتجزيه ژئوپليتيكي به

وابستگي ژئوپليتيكي نوعي وابستگي منافع و اهداف يك بازيگر سياسي به ). 52- 57: 1390همان، (سلطه است 
  ).146:1390حافظ نيا،(هاي جغرافيايي كشورها و بازيگران سياسي ديگر است  ها و مزيت ارزش

  
 سرزمين

يكي از اصول اوليه در ترسيم مفاهيم جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك كه نقش هويتي براي اين رشته دارد واژه سرزمين 
اين مفهوم گستره . گاه جغرافيايي است كه با ادامه فيزيكي قلمرو يك حكومت مماس استسرزمين بخشي از جلوه. است

گيرد و همچنين سرزمين چهره افقي يا فيزيكي كشور  خود ميومتي بهفيزيكي و حمايت سياسي است كه يك ساختار حك
سرزمين  ).44:1392مجتهدزاده، (كند  اي سياسي پيدا مي مفهوم حكومت چهرهجغرافيايي است كه با توجه به است و مفهومي

رت رابطه دو جانبه فضاي جغرافيايي است كه با تصوراتي از قدرت، تسلط و مالكيت اميخته است و كنترل سرزمين با قد
  ).152:1390نيا،حافظ(انجامد  كنترل بيشتر سرزمين به افزايش قدرت و افزايش قدرت به امكان كنترل بيشتر سرزمين مي. دارد

  
  قلمروسازي توسط اقليم كردستان 

طقي خارج از ها در منا اقليم كردستان عراق در خالء بوجود آمده بعد از حمله داعش به عراق به كنترل مردم و پديده
. حدود قانوني اقليم كردستان به تعيين حدود و قلمروسازي پرداخته و ادعاي حاكميت بر آن مناطق را دارد

سته از حق واعنوان نمود عيني و فضاييِ برخقلمرو بهشود و  قلمروبخشي از مفهوم گسترده سرزمين محسوب مي
اي كه تفسير كنش و منش گونهه انسان جهت و معنا داده بهطبيعي مالكيت و اصل ميل به بقاء به رفتار قلمروخواهان

دهي در جغرافياي سياسي سرزمين، مرز و حاكميت براي شكل. انسان عمدتاً تابعي از خصيصه قلمرومندي بوده است
و شدت نفوذ قدرت،  به قلمرو رابطه نزديكي دارد بر اين اساس، قلمرو، فضاي متأثر از قدرت، سلطه و مالكيت است

هاي وزن مكاني همچون پهنا، ميزان و تنوع منابع طبيعي، شكل و موقعيت آفندي و  سلطه و مالكيت تابع شاخصه
تالش بوسيله فرد يا گروه ، قلمروخواهي). Glassner,1993: 120- 121(پدافندي، راهبردي و فضاي كارآمدي است 

. ي كنترل بر يك ناحيه جغرافيايي يا يك سرزمين استها و روابط با تعيين حدود كردن و ادعا براي كنترل مردم، پديده
قلمروخواهي به ميزان بسيار زيادي با هنجارهاي فرهنگي و با عوامل ديگري كه داراي مقياس و مكان هستند تعيين 
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. گرايانه باشدشوند كه بدون رجوع به جامعه و فضا مفهوم قلمروخواهي غيرواقع شود و اين امور باعث مي مي
قلمروسازي راهبردي است كه ). 14:1393ميرحيدر، (هي يك غريزه انساني نبوده بلكه، يك ساخت اجتماعي است قلمروخوا

 ).1379: 10ميرحيدر، (پردازند  ها به اعمال نظارت انحصاري بر بخش مشخص و محدودي از فضا مياز طريق آن افراد و گروه

رل است اقدامي كه در نتيجه آن  فضاي جغرافيايي ساخته قلمروسازي در آغاز راهبردي براي ايجاد محدوديت و كنت
اقليم كردستان با كنترل ). kolers,2009 4&70(شود شود؛ فضايي كه وابسته به زمين است و توسط انسان مديريت مي مي

  .مناطق خارج از اقليم بعد از خالء امنيتي بوجود آمده و شكست داعش نظارت انحصاري را بر آن مناطق دارد
  
 لگوي فدراليسما

ها هاي حكومتي است كه براساس توزيع مقتدرانه قدرت در سرزميني كه تمايل به حفظ ارزش فدراليسم يكي از روش
هاي فدرال انواع و داليل مختلفي اگرچه سيستم. شود هاي فرهنگي، قومي، زباني و تاريخي دارد توجيه مي و گوناگوني

ها در قالب يك كشور واحد آميز ملتحل همزيستي مسالمتعنوان آخرين راههب معموالً دارند ولي انتخاب اين سيستم
ـ فرهنگي و وسعت جغرافيايي و يا اتحاد چند كشور كوچكتر معموالً كشورها به يكي از داليل تنوع قومي. بوده است

ال، قدرت سياسي در يك سيستم فدر. آورند براي تشكيل كشوري بزرگتر و قدرتمندتر به سيستم فدراليسم روي مي
هماهنگ است و اين هماهنگي، انسجام دروني و قدرت واقعي بيشتري را  چه پخش شده است، ليكن قدرت كامالًراگ

يك دولت فدرال،  همين دليلبه. )8 - 157: 1393آبادي و ديگران، تاج( كاهد هاي دروني آن مي به دولت داده و از تنش
) pluralism(گرايي كثرتهاي خود دارد، خود ابزاري است براي حفظ  مولفهتري با  ضمن آن كه پيوند دروني هماهنگ

هاي  مذهبي از اختيارات و آزادي ـ هاي قومي ، پس گروهو حراست از حقوق فردي در برابر اقتدار دولت مركزي
كه  يرداا در موگيري رها و مناطق، حق تصميم گيري به ايالتانتقال قدرت سياسي تصميم. گردند بيشتري برخوردار مي
 فدراليسم. دهد مي انتقالها  ايالت آن شهروندان خودهاي مركزنشين، بيشتر به گذارد، از بوروكرات بر زندگي آنان اثر مي

 حفظ به تمايل كه و كشوري در سرزمين سياسي قدرت اجراي و توزيع براساس كه است حكومتي روش
وسعت  به الگو اين در واقع در. آيد مي دارد، پديد خود حقوقيو فرهنگي، مذهبي، تاريخي، اجتماعيهاي  گوناگوني
فدرال  است سطح دوسطحي حكومت فدرال، نظام در الگوي. شود مي داده اصالت جغرافيايي و تفاوتهاي ها گوناگوني

 جريه ومقننه، م قواي و متناظر حكومتي مزبور، نهادهاي سطح از دو ، و در هركدام)ايمنطقه(ها  ايالت سطح و) ملي(
در  ملي سطح سياستگذاري و قانونگذاري نهاد. پردازند مي قوانين وضعخود به براي نيز ها ايالت دارد و وجود قضائيه

 و شوند مي برگزيده جمعيتي نسبت براساس آن اعضاي كه نمايندگان مجلس شامل است كه سيستم فدرال دوگانه
 حكومت مركز. شوند مي برگزيده هاايالت هايتفاوت به توجه بدون و مساوي نسبت به آن اعضاي كه سنا مجلس
 از پاسداري براي اساسي قانون يا دادگاه الگو، ديوان در اين. شود مي تعيين هاايالت سوي از توافقي صورتبه فدرال
 گويدر ال). 208 - 212: 1392زارعي،(دارد  وجود فدرال سطح و هاايالت مابين اختالفات به رسيدگي و فدرال نظام

 و داخلي قوانين و حقوق تابع باهم هاايالت آنها، روابط وحدت الزاماً نه است ها ايالت بين بر همزيستي اصل فدرال
ها، امور نيابت از ايالت به فدرال دولت. است المللي بين حقوق و قوانين تابع هادولت باساير فدرال دولت رابطه

در اختيار  قدرت فدرال، ذخيره در نظام. دارد را برعهده ونقلحمل و خارجي، پول، گمرگ مانند دفاع، روابط مشترك
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 در توزيع ها قدرت و ايالت تمركز در فدرال حال دولت درعين. )30: 1391نيا و ديگران،حافظ(دارد  قرار هاايالت
كردستان به اين  با توجه به تبيين مفهوم فدراليسم و تطبيق آن با اقليم). 38:1395بديعي، (كوشد  مي فضايي قدرت

گنجد و اقليم كردستان رفتاري  رسيم كه اختيارات اقليم كردستان در چارچوب مباني و مفاهيم فدراليسم نمينتيجه مي
  .شبيه يك شبه دولت را از خود بروز داده است

  
  روش پژوهش

 هاي داده آوريجمع به اينترنتي - ايكتابخانه منابع و تحليلي - توصيفي روش از استفاده با و كاربردي نوع از پژوهش اين
 با سپس ژئوپليتيك اقليم كردستان و اهميت آن در منطقه پرداخته شده و تبيين و بررسي به ابتدا. است پرداخته بحث مورد

   .است گرفته قرار بررسي تاثيرات فروپاشي داعش بر اقليم كردستان  مورد آمده بدست هاي داده از استفاده
  

  ها بحث و يافته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  نويسندگان: منبع، مدل وضعيت ژئوپليتيكي اقليم كردستان بعد از فروپاشي داعش: 1نمودار
  

 
 تجزيه ژئوپليتيكي اقليم كردستان

 اختالفات داخلي، نفوذ
 ايهاي منطقهقدرت

 اي  هاي منطقه وابستگي به قدرت

ژئوپليتيك اقليم كردستان 
 بعد از فروپاشي داعش

قلمروسازي و صادرات 
 )حزب دمكرات(نفت

قلمرو سازي و صادرات 
 )اتحاديه ميهني(نفت

اتحاديه 
 ايران-ميهني

حزب
 كيهتر- دمكرات

 
 تشديد اختالفات با حكومت مركزي
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  هاي ژئوپليتيكي اقليم كردستان  ويژگي
و در طول تاريخ عراق در ساختار  دارندردهاي عراق هويت قومي، فرهنگي، زباني و تاريخي جداگانه با اعراب كُ

پس از سقوط . اند اند و همواره در تضاد و كشمكش با حكومت مركزي بوده نداني نداشتهسياسي آن كشور مشاركت چ
ردها كُ). 16: 1383نقي،  علي( رژيم بعث، فرصت آن را يافتند كه در قدرت سياسي آن كشور يكي از شركاي اصلي باشند

اي كليدي در عراق را از آن خود ه در عراق توانستند بيشترين منافع را در روند سياسي جديد نصيب خود كنند، پست
كردستان عراق از شرق با ايران و از . هاي خود را بر مبناي فدراليسم و تقسيم قدرت، قانوني كنند سازند و خواسته

هايي از   هاي اربيل، سليمانيه، دهوك و قسمت مرز است و شامل استان شمال با كشور تركيه و از غرب با سوريه هم
شود كه با  درصد جمعيت آن كشور تخمين زده مي 25تا  20ردها در عراق ميزان جمعيت كُ. كركوك و موصل است

فرهنگ كردستان عراق شباهت زيادي به فرهنگ ايراني دارد و تفكر بنيادگرايي اسالمي در .  كنند ردي تكلم ميزبان كُ
د تمركز دارند و هويت خود را رنگ است و بيشتر بر روي قوميت، زبان و فرهنگ خو شدت كم ردهاي عراق بهبين كُ

عراق كشوري است كه داراي ريشه تاريخي نيست و فاقد علت  ).95: 1388اكبري، (كنند  بر مبناي قوميت تعريف مي
هاي قومي و  هاي بزرگ جهاني بعد از جنگ جهاني اول تشكيل شده و شكاف وجودي است كه براساس راهبرد قدرت

ردهاي عراق باال موجب شده كه حس ناسيوناليزم قومي و گرايش به واگرايي در كُردها با بقيه مردم عراق فرهنگي كُ
 .كنند دانند و حتي از نام عراق ابراز انزجار مي عنوان عراقي نميهيچبسياري از مردم كرد در عراق نيز خود را به. باشد

به ) خصوص نسل جوانبه(ردم اكثر م. كشور عراق قابل رويت است زدر كردستان عراق نمادهاي بسيار معدودي ا
وزيري و پارلمان كردستان و برخي به جز در مراكز دولتي معدودي چون ساختمان نخست. كنند زبان عربي تكلم نمي

پول  .شود دولتي كه پرچم عراق در كنار پرچم كردستان برافراشته شده، كمتر نشاني از پرچم عراق ديده مي هايهاز ادار
البته در معامالت باالتر از چند صد . هاي دولت مركزي استدينار عراقي است از معدود نشانه رايج در اين منطقه كه
   .دهند كه از دالر آمريكا استفاده كنند دالر مردم ترجيح مي

  
  منابع طبيعي اقليم كردستان 

شود و مناطق  ب ميترين عناصر ژئوپليتيكي جهت توليد ثروت براي يك منطقه محسو منابع طبيعي همواره يكي از مهم
منابع غني نفتي . هاي جهاني است غني از منابع فسيلي يكي از مناطق حساس و استراتژيك و مورد توجه قدرت

 هاي بزرگ نفتي را به ، توجه شركت2012سال ، در كنفرانس انرژي ميليارد بشكه نفت 45كردستان با برآوردي حدود 
خام اقليم كردستان با  ، ذخيره نفت(IPSC)  المللي تحقيقات صلح بر اساس گزارش مركز بين. خود جلب كرده است

منابع نفتي اين . كند مينيز با ذخيره گاز كشور قزاقستان برابري  خام در ليبي و گاز طبيعي اقليم كردستان ذخيره نفت
اكنون ميدان  ري كه همطواند، به قدري غني است كه كارشناسان، نفت اقليم كردستان را به اقيانوسي تشبيه كرده خطه به

سال گذشته توصيف 20شده جهان در خشكي ظرف  هاي نفتي كشف ترين ميدان عنوان يكي از بزرگ نفتي شيخان به
فر؛ ماهيدشتي، نيك( بشكه ارزيابي شده است ميليارد14 نفتي شيخانخام موجود در ميدانميزان ذخاير نفت .شود مي

اند، تا آنجا كه وزارت نفت عراق تصريح كرده  نيز بر آن صحه گذاشتهعظمتي كه منابع رسمي عراق  .)167:1394
درصد ذخيره نفت در كل جهان است 11كه اين ميزان  بشكه رسيده ميليارد150به  ،ذخيره نفت در عراق در حال حاضر
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جب شده مجموع اين موارد مو. شودميدرصد ذخيره كل جهان را شامل  و ذخيره نفت اقليم كردستان عراق نيز پنج
موبيل،  هايي مانند اكسون شركت). http://cabinet.gov.krd/ ،1395(سرعت در حال رشد باشد  در اقليم به صنعت نفت

ل كشف و استخراج نفت در اقليم ئومسهايي از تركيه  و شركتشورون آمريكا، توتال فرانسه و گازپروم روس 
 است 2020رسيدن به توليد روزانه دو ميليون بشكه جزء اهداف اساسي اقليم كردستان تا سال . تندكردستان هس

)http://mnr.krg.org ،1395(.      
  

  )وابستگي ژئوپليتيكي(هاي صادرات نفت  چالش
شود تا جايي كه  بوط به صادرات نفت محسوب ميترين مسائل مر مسيرهاي انتقال نفت از توليد به فروش يكي از مهم

هاي آزاد جهت انتقال نفت به بازارهاي جهاني  شود و دسترسي به آب هاي نفت تعبير مي عنوان ژئوپليتيك لولهاز آن به
علت عدم شود كه در وابستگي ژئوپليتيكي قرار دارد و به اقليم كردستان جزء مناطقي محسوب مي. اهميت بااليي دارد

رو بوده است و از وابستگي جغرافيايي شديد  سترسي به درياهاي آزاد جهت فروش نفت خود همواره با مشكل روبهد
برد و موقعيت بسته جغرافياي اقليم كردستان بزرگترين چالش پايدار ژئوپليتيك آن است  به كشورهاي همسايه رنج مي

عنوان دو قدرت ويژه ايران و تركيه بهرهاي پيراموني بهو پيش نيار هر گونه مبادله با جهان خارج جلب همكاري كشو
هاي بسيار محدودي براي صادرات نفت دارد و تنها راه انتقال  اقليم كردستان گزينه). 61:1390زبياكالم،(منطقه است 

رات با توجه به نزديكي حزب دمك). 153:1392باقري، (اي مذكور است  نفت اقليم كردستان از طريق دو قدرت منطقه
صادرات نفت و گاز اقليم از طريق تركيه كردستان عراق به كشور تركيه و اقتدارگرايي اين حزب در تصاحب قدرت، 

نفت و با صادرات  ، كهاي از فاز اجرايي و عملياتي خود را پشت سر گذاشته و اين زمينه فراهم شده است بخش عمده
از . شود طريق تركيه به اروپا، كردستان وارد نقشه انرژي جهاندر سطح كالن به تركيه و سپس از اقليم كردستان گاز 

دالري احداث خط لوله انتقال  ميليارد قرارداد چند ،اخبار منابع رسمي حاكي از آن است كه دولت اقليم ،سوي ديگر
طريق تركيه  كه بر اساس آن، بخشي از نفت و گاز خود را به تركيه و سپس ازاست نفت و گاز را با تركيه منعقد كرده 

مترمكعب  ميليون 10بشكه نفت خام و   ميليون تواند روزانه دو در اين صورت اقليم مي. به بازارهاي جهان صادر كند
انزواي ژئوپليتيك جهت صادرات نفت .  ودش )143: 1390عيسي، ( گاز به تركيه و بازارهاي ديگر جهان انتقال دهد

ريت حزب دمكرات به تركيه شده و كشور تركيه بازارهاي اقليم كردستان  موجب وابستگي شديد اقليم كردستان با محو
 اقليم كردستان  با حكومت .را تصاحب كرده و سودهاي كالني را از فروش نفت اقليم كردستان عايد خود كرده است

 فدرال دولت به متعلق كه تركيه ـ عراق لوله خط به اش لوله خط يكجانبه اتصال انتقال انرژي و هايزيرساخت احداث
صورت يكجانبه و بدون برگشت به حكومت هاي بزرگي در جهت فروش انتقال منابع انرژي خود به است گام عراق

 ريسك به دست اقليم كردستان دولت كه اند شده موجب ميداني جديد هاي واقعيت اين. مركزي عراق برداشته است
 و دهد ترجيح نامشخص ريسك با بيشتر سود به را معامله رد مشخص ريسك با كمتر سود بزند، يعني بيشتري گريزي
 دولت با مذاكره براي تالش كه گرفت صورت زماني اقليم دولت اقدامات اين. كند صادر بغداد دورزدن با را نفت
 برابر در نفت توافق همچنين و سومو عراق نفت بازاريابي سازمان طريق از كردستان خام نفت فروش براي عراق فدرال
 و درآمد فروش، عراق، نفتي منابع بر فدرال دولت بر حاكميت بغداد .شدند مواجه شكست با 2014دسامبر در پول
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 در خواهان اربيل ورزد، در حالي كهمي اصرار دارد نقش عراق ملي بودجه در كه انرژي بخش در اقليم دولت شفافيت
 دولت. )19:1392اي،  خواجه(باشد مي نيست، مه شفاف كه آن درآمدهاي و خود خام نفت صادرات داشتن كنترل
 روز در بشكه هزار 620 حدود اقليم اين نفت صادرات كه دهد ادامه مي غير بغداد مجراي از نفت صادرات به اقليم

 اقليم كردستان و نفتي هايميدان به متعلق آن بشكه هزار 460 كه (ITP) تركيه عراق ـ نفتي لوله خط طريق از است و
هاي نفتي كركوك را كنترل كردند،  كركوك، كه بعد از حمله داعش به عراق ميدان نفتي هاي ميدان به متعلق مابقي

توان گفت كه اين اقليم در  با توجه وضعيت پيش آمده در اقليم كردستان مي). mnr.krg.org ،1395(شود  ارسال مي
اي از ابهام  تارها و آينده اين اقليم همواره در هالهكند و رف راستاي استقالل اقتصادي كامل از حكومت عراق حركت مي

اقتصادي و حتي بعضي اوقات ، در طول ساليان پس از سقوط رژيم بعث همواره شاهد رويارويي سياسي. قرار دارد
شكني و طوري كه حكومت عراق از قانونايم، به از سوي حكومت مركزي عراق و حكومت اقليم كردستان بوده  نظامي
است و اختيارات فراوان اقليم كردستان همواره مورد انتقاد گروههاي ات فرافدراليسم در اقليم كردستان  نگران اختيار
و اقدامات اين اقليم را در راستاي تجزيه عراق تفسير اي بوده است هاي منطقه ـ مذهبي عراق و حتي قدرتقومي
ياري از اعراب عراق بر اين بس. با چالش بيشتر همراه كند تواند سازماندهي سياسي فضاي كشور عراق راكنند كه مي مي

باورند كه حضور كردها در حكومت مركزي و پارلمان عراق نه براي كمك به ساخت كشوري بر مبناي حكومتي 
رو اختالفات عميق از اين. براي اعالم استقالل كردستان استاز بعد اقتصادي سازي فضا براي آماده ،كهبل ،فدرال است

    .شود دستيابي به استقالل تفسير مي ردها جهتبهترين فرصت براي كُو همچنين پديده داعش  شيعه ـ نيس
  

 اقليم كردستان  نيروهاي نظامي و امنيتي

ها زيرحاكميت  دهند كه بخشي از پيشمرگ مي تشكيل   ها پيشمرگ را كردستان منطقه حكومت مسلح نيروهاي بيشتر
 هستند ديركُ مسلح نيروهاي ها  پيشمرگ. حاكميت اتحاد ميهني كردستان قرار دارندحزب دمكرات و برخي نيز تحت

 عراق كردستان در نظامي امر متصديان توسط كه پيشمرگ نيروهاي آمار. اند شده  ناميده نام اين  به ردهاكُ جانب از كه
مركزي عراق كمك به تامين امنيت ها توسط حكومت  فه تعيين شده براي آنوظي و هزارنفر  150 از بيش شودمي اعالم

به شكل كامل در ) آسايش، پيشمرگه و پاراستن(اطالعاتي  - عراق، نيروهاي امنيتي در اقليم كردستان .باشدمرزها مي
نيروهاي ارتش و پليس عراق حتي مرزهاي اقليم كردستان با كشورهاي همسايه را كنترل  .است هكنترل احزاب كرد

و هوايي و گمركات اقليم كردستان عراق از كنترل دولت مركزي خارج است و توسط دولت  مرزهاي زميني. كنندنمي
پشتيباني نيروهاي مسلح اقليم كردستان را برعهده  مسئوليت حمايت و ،وزارت پيشمرگه .شوداقليم كردستان كنترل مي

باشند و نيروهاي انتظامي مشغول مي به امور ،نظر وزارت داخلهنيروهاي پليس تحت، عالوه بر نيروهاي پيشمرگه. دارد
نيز تحت فرمان وزارت پيشمرگه و شوراي عالي امنيت به رياست مسرور بارزاني مشغول فعاليت ) آسايش(امنيتي 
طور هب عمده بكنترل دو حزنيروهاي مسلح و امنيتي و پليس هنوز در مناطق تحت. )www.rudaw.net ،1395( هستند

در رابطه با آموزش و لجستيك نيروهاي مسلح اقليم كردستان  با نيروهاي امريكائي توافقاتي . كنندجداگانه عمل مي
برخي . شونداين نيروها توسط كشورهاي مختلف از جمله انگليس و امريكا آموزش داده مي. استصورت گرفته

با توجه به . )www.rudaw.com( عهده دارندهها را بخصيتهاي خصوصي نيز امنيت داخلي و اشخاص و ششركت
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ها زير لواي وزارت پيشمرگ در   كردن نيروي پيشمرگ و قراردادن پيشمرگهاي فراواني كه جهت يكدستتالش
صلي اقليم كردستان هنوز همچنين هاي اخير صورت گرفته، اما با توجه به اختالفات شديد حزبي بين دو حزب ا سال

گيرند و قدرت نظامي  هاي اقليم كردستان از دو نهاد قدرت جداگانه حزبي فرمان مي هدفي محقق نشده و پيشمرگ
  .ها ندارداقليم كردستان  زير سلطه احزاب قرار دارند و حكومت اقليم دخل و تصرفي در آن

  
  احزاب اقليم كردستان 

 احزاب اين مهمترين. است بوده فراواني سياسي احزاب فعاليت و تاسيس محل ديرباز از راقع اقليم كردستان  منطقه
و ) پارتي( عراق كردستان دمكرات دارند حزب دراختيار را نيز حاكميت اينك هم بوده و برخوردار طوالني سابقه از كه

و ) مسعود بارزاني(يم كردستان اقل رياست حاضر،درحال حزب دمكرات. است) تيكيهيه(اتحاد ميهني كردستان 
شرقي اقليم جنوبمنطقه جنوب و اتحاديه ميهني حزب . )155:1392باقري،( اختيار خود دارد حاكميت اصلي را در

   .كنترل خود داردكردستان را تحت
  

  
  مناطق تحت نفوذ احزاب اصلي و تاريخي اقليم مردستان عراق: 1نقشه

  1396تهيه شده توسط نويسندگان، : منبع
 مخالف جريان مهمترين عنوانبه شده جدا ميهني اتحاديه از 2009رهبري نوشيروان مصطفي كه سال ه ران بگو جريان 

است، اما مانند احزاب سنتي داراي نيروي نظامي و حاكميت يافته و محبوبيت نفوذ كردستان مردم ميان در و مطرح
 از نيز اسالمي جماعت و اسالمي اتحاد مانند اسالمي ناتجريا. باشد و سهم ناچيزي در ساختار قدرت دارد نمي

عالوه احزاب كوچكتر حركت اسالمي، احزاب تركماني، زحمتكشان و حزب هب. هستندقه منط اين مهم احزاب
احزاب سنتي كردستان عراق يعني  .باشندبه احزاب عمده وابسته مي سوسياليست و شيوعي نيز وجود دارند كه بعضاً

اي در خاورميانه قرار  اخير زير نفوذ و استيالي دو قدرت منطقه و اتحاديه ميهني در طول چندين دهه حزب دمكرات
طوري كه از لحاظ ساختاري و كاركردي اتحاديه ميهني به كشور ايران و حزب دمكرات به كشور تركيه اند به داشته

حزب دمكرات به . يتي و حتي سياسي هم بوده استاند كه اين وابستگي شامل تمامي ابعاد اقتصادي، امن متمايل بوده
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طور سنتي در شمال اقليم كردستان و اتحاديه ميهني در جنوب اقليم كردستان نفوذ و حاكميت رهبري بارزاني به
ردهاي ايران و تركيه و هاي ساختاري و كاركردي مشترك با كُ اند و مردمان آن مناطق نيز با توجه به مؤلفه داشته

  .باشند ذكر متمايل به تركيه يا ايران مي ز مشترك با كشورهاي مذكور، به ترتيب فوقهمچنين مر
  

  تاثيرات داعش بر اقليم كردستان عراق
  قلمروسازي در مناطق خارج از اقليم كردستان  

ام اقليم كردستان در ساختار جديد عراق همواره در راستاي قلمروسازي در مناطق كردنشين خارج از قلمرو خود اقد
مناطق مورد مناقشه حكومت مركزي و اقليم كردستان  . كرده و خواستار پيوستن آن مناطق به اقليم كردستان بوده است

هاي  الدين، موصل و دياله است كه با توجه به ثروتهايي از استان صالح خيز كركوك، و همچنين قسمتاستان نفت
، همواره كركوك اهميت بيشتري براي اقليم كردستان داشته زيرزميني و منابع سرشار نفت موجود در استان كركوك

هاي مختلف جمعيتي اعم  شهر و استاني كه در دل خود گروه .توان يك عراق كوچك ناميد كركوك را مياستان . است
رباز استاني كه با توجه به ذخاير قابل توجه نفتي از دي .جاي داده استرا . . . از كُرد، عرب سني و شيعه، تركمن و 

همچنين با توجه به موقعيت ژئوپلتيكي در عمق خاك  .آيد شمار ميتاكنون يكي از مهمترين اركان درآمدي عراق به
مثابه يك مساله كركوك براي كردها به ،هاي اخير طي سال .داردعراق، اهميتي بسيار مهم از نظر جغرافيايي و امنيتي 

 رژيمو سقوط  2003تحوالت  بدوبه اين معني كه از . ي بوده استنيافتنهمچنان دست ،روياي شيرين و نزديك اما
اهميت استراتژيك را به منطقه خودمختار خود در شمال باخيز و تا اين استان نفت كردندسو آنان تالش بعثي بدين

ي آن در زمان پس از يك اقدام اوليه و ناموفق براي الحاق كركوك به كردستان از طريق عمليات آزادساز. بيفزايندعراق 
ساز الحاق كركوك به شمال زمينه  از راه قانوني و بدون درگيري محتمل نظامي كردندسعي  حمله آمريكا به عراق،

را جهت تعيين سرنوشت اين استان  58در حين نگارش قانون اساسي اوليه عراق ماده  ردياحزاب كُكشور شوند؛ لذا 
قانون اساسي تغيير  140به ماده  2005ده قانوني كه پس از اصالحات سال ما، و ديگر مناطق مورد ادعا وارد آن كردند

مختلف مبني بر هويت  هايكوشش كردها و ارائه اسناد، شواهد و استدالل). 172:1394فر؛ماهيدشتي،نيك( نام داد
به كركوك  ردهاكُبي بار كشور و يا بازيگري مانع از دستيا را به كركوك برساند و هر ردهاكُنتوانست  ،ردي اين شهركُ

در ( تهديدهاي پياپي تركيه نيز. ها به روشني مانع از الحاق كركوك به منطقه اقليم شدند ابتدا آمريكايي. ه استشد
تر  مبني بر هويت تركماني كركوك و احتمال لشكركشي به اين منطقه باعث سخت) 2007تا  2003هاي  حدفاصل سال

ها هنوز در عراق داراي نيروي  كه آمريكايي 2011تا پايان سال  .شد ت كردها ها در قبال خواس شدن موضع آمريكايي
هيچ  شدند،محسوب ميترين بازيگر عرصه سياسي اين كشور كليدي  طور طبيعيهو ب ندو سياسي توامان بود  نظامي

دولت عراق نيز اين  و انجام ندادند به ضميمه كردن كركوك به اقليم كردستانردها اقدام خاصي براي نزديك شدن كُ
ها عدم  طي همه اين سال ،نتيجهدر ). 1393:35پور و ديگران، احمدي(آورد شمار نمياستان را جزء مناطق كردنشين به

تعيين سرنوشت مناطق مورد مناقشه با محوريت كركوك همواره يكي از مهمترين مشكالت و موانع موجود در 
شود، اقليم  طور كه در جدول و نقشه شماره دو مشاهده ميهمان. است دهبو ـ بغداد گسترش و بهبود روابط اربيل

هاي نينوا بجز موصل و بعاج و خازر، خانقين  كردستان خواستار پيوستن تمامي استان كركوك، تمام مناطق و شهرستان
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 رمربع خواهد شدكيلومت 78، 736باشد كه در اين صورت مساحت اقليم كردستان  و مندلي و كفري در استان دياله مي

 , 1395)(www.presidency.krd. 

 

 
  عراق مركزي حكومت و اقليم كردستان حكومت اختالف خيز موردنفت مناطق: 2نقشه

 www.theguardian.com ،2012: منبع

 
ها را در آن مناطق  رداند در مناطق مورد ادعاي خود اعراب را بيرون كنند و كُ رژيم بعث توانسته ردها بعد از سقوطكُ
بعد از حمله داعش به عراق و شكست ارتش عراق در ). 1395: همان(خصوص استان كركوك ساكن كنند به

نيت را در آن مناطق در راستاي ردها شد و توانستند خالء امرويارويي با شبه نظاميان داعش فرصت استثنايي عايد كُ
نيروهاي پيشمرگ در مناطق مورد مناقشه، خالء . كار گيرند و شروع به قلمروسازي در آن مناطق نماينداهداف خود به

يتي ناند كه در آينده و با بهبود وضعيت ام تصرف خود درآوردهامنيتي موجود را پر كرده و مناطق مورد مناقشه را تحت
  ها براي شروع يك چالش ديگر براي عراق خواهد بود و  واهي اقليم كردستان يكي از پتانسيلدر عراق قلمروخ

ردها و تهديدي اي و دولتمردان عراقي الحاق كركوك به اقليم كردستان را راه رسيدن به استقالل كُهاي منطقهقدرت
خيز له نيروهاي نظامي خود را به شهر نفتردها، بالفاصكُ ).196: 1389پورسعيد، (كنند براي منطقه و عراق تفسير مي

شهري كه در يك دهه گذشته محل . اند و اعالم كردند كه ديگر از اين شهر خارج نخواهند شد كركوك روانه كرده
قانون اساسي ديگر محلي از اعراب  140ماده : كه همسعود بارزاني رسماً اعالم كرد. مناقشه اربيل و بغداد بوده است

   .)179:1394فر؛ ماهيدشتينيك( لويحاً گفت كه اين ماده اكنون به اجرا درآمده استندارد و او ت
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  مناطق و نواحي مورد اختالف حكومت اقليم كردستان  با حكومت مركزي: 1جدول
  مناطق مورد مناقشه اقليم كردستان  عراق با حكومت مركزي منطقه

  .هاي داقوق، دوزخورماتو، چمچمال، كالر، كفري، دوزخورماتو تازه مام شهرش به انضاها و نواحي استان كركوك با همه شهر  كركوك

  نينوا
شهر سنجار و نواحي آن، شهر شيخان و نواحي آن، شهر حمدانيه و نواحي آن، شهر تلكيف و نواحي آن، شهر مخمور و 

  نواحي آن، ناحيه زمار، شهر عقره و نواحي آن، ناحيه بعشيقه

  دياله
حي آن، جلوال، سعديه، شهر المقداديه و نواحي آن، ناحيه مندلي، شهر بدره و ناحيه حصان، ناحيه ميدان، شهر خانقين و نوا

  ناحيه قوره تو، كفري
  )www.krg- kagb.org ،1395: منبع(   

  
  تقويت قدرت و اختيارات اقليم كردستان با محوريت حزب دمكرات

الدين، موصل و هاي صالح هايي از استان هاي دهوك، اربيل، سليمانيه، و بخش فدرال كردستان عراق كه استانمنطقه 
گيرد و از يك وضعيت خودگرداني در چارچوب مرزهاي كشور عراق برخوردار بوده است و  كركوك را دربرمي

طي اين مدت به اداره آن پرداخته است،  باشد، در اي كردستان كه منتخب پارلمان محلي اين منطقه مي حكومت منطقه
با الگوهاي كالسيك » اي كردستانحكومت منطقه«چارچوب   شيوه و چگونگي خودگرداني كردستان عراق در

اي حكومت منطقه :توان گفت هايي دارد در رابطه با تشابهات آن مي ها و تفاوت شباهت» فدراليسم«خودمختاري و 
ي محلي، بودجه محلي و داشتن نمايندگاني  بودن مركزيت سياسي، پارلمان و قوه مجريهكردستان در مواردي نظير دارا 

ي خودگرداني حكومت  هاي غيرمتمركز شباهت دارد، اما در ارتباط با تفاوت شيوه در پايتخت فدرال ساير حكومت
لملل، در اختيار داشتن نيروهاي ااي كردستان در مواردي نظير برقراري ارتباط خارجي با ساير بازيگران نظام بين منطقه
نفري را  200، 000هستند و راهبرد تشكيل ارتش » ارتش«يا حافظان اقليم كه در حكم » پيشمرگه«موسوم به  نظامي
ها و اختيارات پارلمان كردستان در زمينه وتوي قوانين پارلمان و  چنين صالحيت و هم) 1389: مقدماميري(دارند 

هاي مدل حكومتي كردستان عراق با  گوهاي غيرمتمركز تفاوت دارد با عنايت به تفاوتحكومت فدرال با ساير ال
توان براي اين اقليم وجود مستقلي در چارچوب الگوهاي مديريتي فضا  هاي خودمختاري و فدرال، مي الگوها و مدل

داشتن اشتراكات فراوان با  اي آن با وجود نتيجه اين كه الگوي حكومتي در كردستان عراق و حكومت منطقه. قائل بود
هايي كه در  گيرد، زيرا اختيارات و صالحيت كدام از آنها قرار نميي هيچ زمره الگوهاي خودمختار و فدراليسم، در

اي كردستان اعطا شده است، باعث شده كه مدل كردستان عراق در  حكومت منطقهچارچوب قانون اساسي عراق به
توان نام اين الگوي حكومتي را مدل  و فدراليسم قراربگيرد، بر همين اساس ميي باالتري از خودمختاري  مرحله

اي از حكمراني را طي اين چند سال پياده كرده  اقليم كردستان عراق شيوه). 215:1387نژاد، قرباني(ناميد  »فراايالتي«
اير عظيم نفتي و قرارگرفتن بر واسطه ذخاقليم كردستان به. مشابه آن موجود نباشد  است كه شايد در جهان سيستمي

). 136: 1391محمدي و ديگران، (باشد سر راه خط لوله صادراتي نفت عراق به تركيه داراي موقعيتي استراتژيك مي
برداري را از فضاي ردها توانستند بيشترين بهرهبعد از حمله داعش به عراق و سوريه و شكست سپاه عراق در موصل كُ

حكومت مركزي ر همه ابعاد اقتصادي، سياسي، امنيتي و قلمروسازي در مناطق مورد مناقشه با بوجود آمده ببرند و د
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كند و داراي  طوري كه اين اقليم اكثريت قوانين حكومت مركزي را نقض ميقدرت و اختيارات خود را گسترش دهند، به
جنگ . كند امالً مستقل عمل ميهم ك  باشد، و حتي در امور نظامي سياست خارجي غيرهمسو با حكومت مركزي مي

هاي نظامي شود هاي جهاني وارد معامله اسلحه و همكايصورت مستقيم با قدرتداعش موجب شد كه اقليم كردستان به
نشين و همچنين با شكست نيروهاي عراقي از داعش در مناطق سني. هاي خود را تقويت كند و از بعد نظامي زيرساخت
ردها بعد از پر كردن خالء امنيتي ردها با حكومت مركزي عراق اين فرصت پيش آمد كه كُشه كُهمچنين مناطق مورد مناق

تقويت  و حاكميت بر آن مناطق به فروش نفت آن مناطق مبادرت بورزند و توليد نفت خود را باال ببرند كه موجب
  .اقتصادي اقليم كردستان با محوريت حزب دمكرات شده است

  
  اثيرات آن بر سياست خارجي اقليم كردستان هاي داخلي و ت بحران
پايان به 2015ي رياست مسعود بارزاني كه نمايندگان پارلمان قبالً آن را دو سال تمديد كرده بودند، در آگوست  دوره

علت مخالفت حزب تغيير، با تمديد و ادامه رياست مسعود بارزاني، وزرا و رئيس رسيد و پارت دمكرات كردستان به
هاي جدي و بحران داخلي ن محلي را كه از حزب تغيير بودند اخراج كرد و حكومت اقليم كردستان وارد شكافپارلما
جنگيدند، حكومت كردستان رد در شهر موصل در نزديكي كردستان با داعش ميدر همان حال كه نيروهاي كُ. شد

وگو با وسف محمدصديق رئيس پارلمان در گفتي. دهدكار خود ادامه ميبدون وزيران كليدي مانند دارايي و دفاع به
اگر اين . ما رئيس قانوني نداريم، ما پارلمان فعال نداريم و ما دولتي كه درحال كار باشد، نداريم«: گفت  knnكانال

منطقه كردستان سرشار از خشم است اما فعالً به اين دليل . پاشدبحران سياسي ادامه پيدا كند، كل نظام از هم فرومي
كنند  نمي كنند و منتظر هستند، اما پس از نابودي داعش آنها ديگر صبر رام است كه مردم احساس مسئوليت ميآ

(www.knnc.net, 1394). «بست سياسي كردستان برخورد كرده است به اين دليل صدر با بننيز با سعه جامعه جهاني
رد نقش بسيار مهمي در جنگ با داعش داشتند و كُ نيروهاي. كردن داعش از موصل استكه فعالً اولويت آن بيرون

. اندنداشته) شان نياز دارندكه به حمايت(اي به انتقاد از مقامات كرد هاي غربي در چنين مقطع حساسي عالقهدولت
هاي بحران سياسي كنوني كردستان در اختالفات تاريخي بين حزب دموكرات كردستان و حزب رقيب آن يعني ريشه

غربي كردستان و حزب دموكرات كردستان بر اربيل پايتخت اقليم و بخش شمال. ميهني كردستان نهفته است اتحاديه
درگير  1990دو حزب در دهه . رانداتحاديه ميهني كردستان بر استان شرقي سليمانيه و مناطق نزديك آن فرمان مي

در انتخابات سال . معروف به پيشمرگه هستند جنگ داخلي شدند و هنوز هم نيروهاي نظامي مجزاي خود را دارند كه
توجهي از آراي اتحاديه ميهني كردستان را از آن خود كرد و جنبش نويني معروف به حزب تغيير بخش قابل 2013

حزب تغيير براي شفافيت بيشتر در مورد چگونگي . دومين نيروي عمده پارلمان پس از حزب دموكرات كردستان شد
آقاي يوسف محمدصديق . راه انداختي كردستان تمام تالشش را كرد و كارزاري عليه فساد بهتقسيم درآمدهاي نفت

عنوان بخشي از پيمان تقسيم قدرت در ميان تمام عضو حزب تغيير، رئيس پارلمان شد و برخي اعضاي حزب تغيير به
اما اين پيمان دو سال بعد   .رفتنددارايي و امور پيشمرگه قرار گ: هاي مهمي مانندخانهاحزاب اصلي در رأس وزارت

هيأت انتخابات كردستان در گرماگرم جنگ با داعش نتوانست انتخابات رياست اقليم را به موقع برگزار . فروريخت
شان را كردند كه رئيس جديد را از كند و حزب تغيير و ديگر احزاب رقيب حزب دموكرات كردستان تمام تالش
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هاي پارت دمكرات كردستان،  تازيدليل درگيري با داعش و يكهان انتخاب كنند، اما بهرأي گذاشتن در پارلمطريق به
خواند در حالي كه در ساير مناطقي كه زير نتوانستند موفق شوند و هنوز هم مسعود بارزاني خود را رييس اقليم مي

. كنند قانوني تفسير ميتاتوري و بينفوذ اتحاديه ميهني و حزب تغيير قرار دارند رياست مسعود بارزاني را نوعي ديك
سمت واگرايي از هم سوق داده است، عدم شفافيت در يكي ديگر از مشكالت اقليم كردستان  كه احزاب سياسي را به

تمامي احزاب اقليم كردستان غير از حزب دمكرات كردستان به رهبري . سياست خارجي و صادرات نفت است
اند و نسبت به قراردادهاي اقليم كردستان با دهاي حاصل از فروش نفت اعالم كردهبارزاني ناآگاهي خود را از درآم

طوري كه اين اختالفات به). ,www.knnc.net 1396(شدت معترض هستند هاي اقتصادي و امنيتي بهتركيه در زمينه
تمايل شود و ساير احزاب با محوريت اتحاديه ميهني به سمت موجب شده كه حزب دمكرات بيشتر به سمت تركيه م

  .ايران متمايل شوند
  

  ايران - اتحاديه ميهني
اين حزب يكي از . توسط جالل طالباني تشكيل شده است 1975اتحاديه ميهني كردستان حزبي است كه در سال 

بعث با احزاب شيعي عراق ارتباطي تنگاتنگ هاي مبارزه با رژيم  احزاب كليدي در مبارزه با رژيم بعث بوده و در سال
شدن رژيم بعث در عراق، اتحاديه ميهني، هميشه يكي از داشته است و با توجه به نفوذي كه داشته، بعد از ساقط

طوري كه پست رياست جمهوري در عراق هميشه از احزاب داراي وزن سياسي در عراق و منطقه بوده است، به
. هايي از كركوك و خانقين نفوذ دارداتحاديه ميهني كردستان، بر مناطق سليمانيه و قسمت .استاعضاي اين حزب بوده

مشترك ساختاري با ايران و ردهاي ايران شباهت بيشتري دارند و همين فصلاين مناطق از نظر فرهنگي و زباني به كُ
و اقتصادي و امنيتي بيشترين ارتباط نزديك با احزاب شيعي در عراق موجب شده كه اين حزب از لحاظ سياسي 

هاي متقابل ايران و حزب اتحاديه ميهني كمك. هاي ايران در منطقه داشته باشدسمت ايران و سياستگرايش را به
با توجه به اينكه . (www.gkurdistan.com, 1393)سال دفاع مقدس گوياي اين اصل است كردستان در طول هشت

هاي مرزي و  نفوذ اتحاديه ميهني قرار دارد، بيشترين بازارچهيشتر در مناطق تحتمرزهاي ايران با اقليم كردستان ب
گيرد و بيشترين فروش دادوستدهاي اقتصادي در مرزهاي مشترك ايران و عراق در اين قسمت از مرز انجام مي

كردي مشترك بين ايران و هاي ساختاري و كار مؤلفه. نفوذ اتحاديه ميهني قرار داردكاالهاي ايراني نيز در مناطق تحت
نفوذ اتحاديه ميهني موجب شده كه ارتباطات تاريخي، سياسي، اقتصادي و امنيتي بين ايران و اتحاديه مناطق تحت

عنوان يك شريك استراتژيك نگاه كند و ميهني به ارتباطي ناگسستني تبديل شود و كشور ايران هميشه به اين حزب به
  ). 68:1390پور، زيباكالم؛ عبداهللا(عنوان قدرتي بزرگ در منطقه پشتيبان خود بداند ان را بهاتحاديه ميهني نيز هميشه اير

  
  حزب دمكرات ـ تركيه

حزب دمكرات كردستان عراق بر مناطق شمالي كردستان عراق نفوذ و حاكميت دارد، اين مناطق از لحاظ فرهنگي و 
نفوذ حزب دمكرات با لهجه ردهاي مناطق تحتردها تركيه و كُكُ ردهاي تركيه دارند وزباني بيشترين تشابهات را با كُ

دهد و يكي از نفوذ حزب دمكرات تشكيل ميمرز مشترك عراق با تركيه را مناطق تحت. كنند كرمانجي تكلم مي
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ت كه هاي جغرافيايي اس هاي تاثيرگذار بر تمايل ارتباط حزب دمكرات با تركيه وابستگي ژئوپليتيكي و محدوديت مؤلفه
شدت به تركيه احتياج برد و اين اقليم جهت صادرات نفت خام و ارتباط با جهان خارج به اقليم كردستان از آن رنج مي

هاي انرژي  طوري كه هم نيازبرد به دارد و اين كشور نيز بيشترين سود را از لحاظ اقتصادي و امنيتي از اين وضعيت مي
را جهت فشار به حزب دمكرات جهت همكاري با تركيه در مبارزه با كند و هم اين وضعيت خود را تامين مي

كشور تركيه وضعيت ). 1390: 63پور، زيباكالم؛ عبداهللا(برد  مي كار به) ك.ك.پ(پيكارجويان حزب كارگران كردستان 
رده و نفوذ اي تفسير ك عنوان رقيب منطقهسود ايران بهجديد در عراق و حكومت شيعي در اين كشور را همواره به

تركيه در مناطق تحت حاكميت حزب دمكرات و فشارهاي اين كشور جهت تضعيف حكومت مركزي در عراق باعث 
هاي ساختاري و مولفه. سمت تقابل بيشتر با حكومت مركزي سوق دهدشده حزب دمكرات كردستان عراق را به

وي كارآمدن حزب عدالت و توسعه به كاركردي موجب شده كه حزب دمكرات كردستان عراق و تركيه بعد از ر
اقليم كردستان با محوريت حزب دمكرات . رهبري اردوغان همكاري و ارتباطات خود را به سطحي باالتر برسانند

قراردادهاي بزرگ نفتي را با كشور تركيه بسته است كه موجب نارضايتي مستقيم ساير احزاب در اقليم كردستان شده 
دستان به بندر جيهان متصل شده و تمامي فروش نفت اقليم كردستان از طريق تركيه صورت امروزه لوله نفت كر. است
نحوي كه اين مناطق از اقليم بازار مناطق تحت نفوذ حزب دمكرات را كاالهاي تركي اشغال كرده است به. گيردمي

هاي كامل عراق هماهنگي از لحاظ امنيتي حزب دمكرات كردستان. كردستان به حياط خلوت تركيه تبديل شده است
  طور مكرر مناطقي از قنديل توسط تركيه بمباران با نيروهاي تركيه جهت مقابله با شورشيان كرد تركيه دارد و به

 ).63- 68همان، (وقت اعتراضي از طرف حزب دمكرات كردستان عراق نسبت به رفتار تركيه نشده است شود، اما هيچمي
ك نزديك .ك.ت كردستان به تركيه چندين بار اين حزب را به درگيري مستقيم با پنزديكي بيش از حد حزب دمكرا

بعد از حمله داعش به عراق حزب دمكرات به تركيه اجازه داد كه نيروهاي نظامي خود را وارد خاك اقليم . كرده است
  . كردستان كند كه موجب نارضايتي حكومت عراق و احزاب سياسي اقليم كردستان شده است

  
  گيريتيجهن

پديده داعش موجب شد كه اقليم كردستان با محوريت حزب دمكرات و اتحاديه ميهني بيشترين استفاده را از خالء 
امنيتي بوجود آمده، ببرند و با پركردن اين خالء و استقرار نيروهاي پيشمرگ در مناطق مورد مناقشه با حكومت 

درآورند و با افزايش فروش نفت كركوك به صادرات نفتي  خيز كركوك را تحت حاكميت خودمركزي، استان نفت
  . خود از وزن ژئوپليتيكي باالتري برخوردار شوند

شود كه اين احزاب سابقه بلندي از اختالف و  اقليم كردستان بين دو حزب سنتي دمكرات و اتحاديه ميهني اداره مي
هاي اقتصادي و نظامي بعد ت اقليم كردستان در زمينهاند و با افزايش قدر حتي جنگ داخلي بر سر تقسيم قدرت داشته

راني بر اقليم دهه حكماين دو حزب بعد از حدود سه. تري شده استاز فروپاشي داعش اين اختالفات وارد فاز جدي
ا اند قدرت نظامي و اقتصادي اقليم كردستان ركردستان، هنوز هم داراي نهادهاي حاكميتي جداگانه هستند و نتوانسته

كنند و داراي نهادهاي نظامي  صورت جداگانه اداره ميكه حتي چاههاي نفتي را بهطوريسوي همگرايي ببرند، بهبه
حزب دمكرات بر شمال اقليم كردستان حاكميت و نفوذ دارد و نيز با كشور تركيه مرز مشترك و . حزبي هستند
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تيار اتحاديه ميهني است و قلمرو تحت حاكميت حزب همچنين جنوب اقليم كردستان در اخ. تبادالت بازرگاني دارد
. اتحاديه ميهني با كشور ايران مرز مشترك دارد و داراي ارتباطات ساختاري و كاركردي مختلفي با كشور ايران است

عنوان رقباي استراتژيك، اقليم كردستان را جزء قلمرو ژئوپليتيك خود حساب اي ايران و تركيه به دو قدرت منطقه
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