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  مھران زنگنه

 ٢٠١٧ سپتمبر ٢٣
  

  رفراندم در کردستان عراق و  امکان بالکانی کردن ايران و خاورميانه
که مردم کرد  وجود کردستان آزاد و مستقل در صورتی کسانی که خواھان آزادی و عدالت ھستند، دليلی برای عدم ًطبعا

جمله آزادی و در اينجا آزادی  امپرياليستی ھر امری من- در مقابل برای نيروھای بورژوا. بينند خواھان آن باشند نمی

  .سلطه- قدرتۀثير آن بر رابطأژيک آنان و تيملل منوط است به منافع بالواسطه و سترات

شود يا قرار است برگزار شود، آن را از يک رفراندم   در کردستان عراق برگزار میشرايطی که رفراندم در آن

اين شرايط . کند اسکاتلند متمايز می-کاتالونيا يا در انگليس-ھای ممکن در اسپانيا متعارف برای استقالل مثل رفراندم

 مجاور و پراکندگی کردھا  کشورھای) ٣وجود داعش ) ٢جنگ و وجود نيروھای خارجی در کشور ) ١:  عبارتند از

  .ھای دموکراتيک عدم وجود آزادی) ۵وابستگی اقتصادی دولت مرکزی عراق و کردھا به نفت و منابع طبيعی  ) ۴

 کردستان به طور مستقيم و يا غير مستقيم دخالت دارند ألۀھای مختلفی که در مس ستراتيژیدر اينجا به بررسی نيروھا و 

ھا به تصوير  ستراتيژیاندازھای مختلف و خطرات ممکن ناشی از اين  ر آن است چشمپرداخته خواھد شد و سعی ب

  .کشيده بشوند

  

  روند بالکانيزه کردن عراق

عربيسم،  ، ھمواره باز تقسيم خاورميانه به عنوان راه مقابله با پانامريکاکاران جديد  ک محافظهستراتيژيھدف قديمی و 

توان جنگ دوم عراق را به  اند می ی که امروز در دسترسئھا بر اساس داده. استل ايران بوده واسالميسم و کنتر پان

 جديدی دانست که کاندوليزا رايس، وزير امور ۀشکل ديگری تعبير کرد و آن را قدمی ديگر در اجرای طرح خاورميان

  .عالم کرددر يک کنفرانس مطبوعاتی ا) ٢٠٠۶( اسرائيل به لبنان ۀ بوش، بعدھا آن را در پی حملۀخارج

 ۀدر نشري) ١ شورای روابط خارجیۀ بازنشستمسؤول(، سال اشغال عراق، پيشنھاد لس گلب ٢٠٠٣درست در سال 

 پيشنھاد گلب توسط ٢٠٠۶در سال  .  منتشر شد٢نيويورک تايمز، مبنی بر تقسيم عراق و تشکيل سه دولت در عراق

بايست  تقسيم عراق صورتبندی شد که بر اساس آن می، با عنوان طرح نرم امريکاجوزف بايدن معاون رئيس جمھور 

                                                 
1 Less Gelb, president emeritus of the Council on Foreign Relations 
2 http://www.nytimes.com/2003/11/25/opinion/the-three-state-solution.html?mcubz=1  
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 امريکائيد به سنای أطرح تقسيم نرم عراق برای ت) ٢٠٠٧( و در پی آن در سال بعد ٣.عراق به سه ناحيه تقسيم بشود

فرماندار غير نظامی (نويسد پل برمر   الجزيره میۀ در پی اين امور شبک٤.ئيد اين مجلس قرار گرفتأارائه و مورد ت

ن در ا بسياری از ناظران و محقق٥.مذھبی است- ملیئی جداۀدر پی بازآفرينی عراقی جديد بر پاي)  در عراقمريکاا

 به عنوان نيروھای حاکم اشغالگر رد پای دامن زدن به مناقشات امريکاسطح وسايل ارتباط جمعی و در سياست عملی 

ی از آنان،  در انحالل ارتش و پاکسازی بوروکراسی توسط  حتی برخ٦اند، نشان داده و دنبال کردهرا مذھبی در عراق 

 اين ٧.بينند مذھبی را می-مذھبی سياست دامن زدن به مناقشات ملی-ھای خالی بر اساس تعلقات ملی  و تقسيم پستامريکا

  ٨.ی را به عراق تحميل کرده استئ امريکا مناقشات فرقهگويند  کارشناسان می

توان جزئی از  ملی و امروز استقالل کردستان را در نھايت می-آنگاه ستيزھای مذھبیاگر چنين به وضعيت نگاه شود 

عربيسم و   در اشغال عراق و سياست بالکانيزه کردن خاورميانه برای مقابله با پانامريکاکاران   محافظهستراتيژی

 رويکردی بايد ۀدر چنين نحو. ابديی مای   کردستان معنای ويژهۀمسألاسالميسم ديد و به اين اعتبار و از اين زاويه  پان

ھا پيش، در افغانستان و سودان شروع  ی دانست که از مدتئ بازۀ را در واقع ادام٩ و متحدانشامريکا-جنگ دوم عراق

  .توان به فقط دسترسی به نفت ارزان تقليل داد ھای رايج علت آن را نمی شده بود و از اين رو، خالف تحليل

 به ساکن بايد ھمچون عوارض جانبی ء را ابتدا١٠اعش و نيروھای اسالمی افراطی مثل القاعدهدر اين بازی، تولد د

 و خارج بردن جنگ به اروپا ويژهه بجمله و  ھای داعش من اما سياست.   بالکانيزه کردن خاورميانه تلقی کردستراتيژی

 خلل و وقفه ايجاد ستراتيژیدر پيشبرد اين  شدند و ستراتيژیاز منطقه به يک معنا بدل به يکی از موانع پيشبرد اين 

بينی نشده بود، منجر  به يک معنا، چرا که سياست داعشی بردن جنگ به اروپا و خارج از منطقه، که امری پيش. کردند

در راستای سرکوب . لويت بيابدوآرائی نيروھای درگير و باعث شد سرکوب اين نيرو ا ھا و صف  در ائتالفتغييربه 

ھای مستقل   نظامی، سياسی و سازماندھی کردھا در دو کشور عراق و سوريه افزايش و به مرز توان دولتداعش توان

 ۀگيری منطق  و متحدانش، و شکلامريکا -ارتقاء يافت؛ به خصوص در کردستان عراق، که در پی جنگ اول بين عراق

  .  شکل گرفته بودامريکات  پرواز در شمال عراق دولت خودمختار کردستان عراق نيز با حمايۀممنوع

                                                 
3 http://www.nbcnews.com/id/12572371/ns/world_news-mideast_n_africa/t/biden-proposes-partitioning-iraq-
regions/#.WbjqrrJJamw  
4 http://www.globalresearch.ca/tracing-the-history-of-the-partitioning-of-iraq/5592441  

  : به نقل از 5
http://www.globalresearch.ca/tracing-the-history-of-the-partitioning-of-iraq/5592441  

  .شود ی از نقش وسائل ارتباط جمعی در اين مورد توضيح داده میا   زير گوشهۀ در مقال 6
http://www.globalresearch.ca/tracing-the-history-of-the-partitioning-of-iraq/5592441 
 
7 http://fpif.org/the_us_role_in_iraqs_sectarian_violence/  

  :رجوع شود به 8

Reidar Visser, The Western Imposition of Sectarianism on Iraqi Politics  

Reidar Visser, Ethnicity, federalism and the idea of sectarian citizenship in Iraq: a critique 
Ahmed K. Al-Rawi, The US Influence in Shaping Iraq’s Sectarian Media. 

  : زيرۀو صفح
http://fpif.org/the_us_role_in_iraqs_sectarian_violence/  
9 Its roots can be traced, at least in part, to a paper published in 1996 by an Israeli thinktank, the 
Institute for Advanced Strategic and Political Studies. http://www.globalresearch.ca/balkanizing-the-
middle-east-the-real-goal-of-america-and-israel-shatter-syria-and-iraq-into-many-small-pieces/5510096  

ھای غرب و   شکلگيری، علل تشکيل داعش و سياستۀ ديگری و بايد به طور جداگانه نحوۀ نوشت اھميت و پيچيدگی موضوع درۀ به واسط 10
  .اسرائيل در قبال آن را مورد تجزيه و تحليل قرار  داد
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 داعش قرار گرفته بودند به مرزھای کردستان ۀ کردھای عراق در جنگ با داعش و تصرف مناطقی که زير سلطً عمال

  .، نزديک شدند١١ سرزمين زير نفوذ خود٪۴٠آل در عراق، با افزايش بيش از  ايده

 در ايجاد تنش امريکانی ايران و عراق و ناتوانی در اين راستا نبايد نقش داعش را در نزديکی و شکلگيری اتحاد ضم

-سوريه-عراق-ايران(اتحاد ضمنی ايران و عراق و سپس شکلگيری ھالل شيعی . بين دول ايران و عراق نديده گرفت

  . فوق شدستراتيژیدر پی جنگ داخلی در سوريه نيز بدل به مانع ديگری در پيشبرد ) لبنان

ترکيه از يک سو متحد .  در بالکانيزه کردن منطقه ترکيه استامريکاکاران جديد  همانع ديگر در مقابل سياست محافظ

ان، خ و عضو ناتو است و از سوی ديگر حزب حاکم، محل تالقی ناسيوناليسم و اسالميسم، و رھبر آن اردوامريکا

، کردھا در امريکاگر  متحد ديۀدارد، و دشمن قسم خورد) اسالميست پان(ای با اخوان المسلين  روابط جدی و حسنه

 در سوريه نشان داده، و تا مرزھای تقابل مستقيم امريکاھای  سوريه است؛ به انحاء مختلف نارضايتی خود را از سياست

  .با کردھای سوريه پيش رفته و منتظر فرصت برای دخالت در سوريه در راستای سرکوب جنبش کردستان سوريه است

رسد، با توجه به نقش  بيند، به نظر می جدی برای تماميت ارضی خود میترکيه، که در جنبش کردستان خطری 

  .ترين مانع در مقابل بالکانيزه کردن منطقه است  جدیًالمللی آن، فعال بين

 بالکانيزه کردن خاورميانه و کل کشورھای اسالمی است و امروز تنھا کشوری ۀاسرائيل مھمترين و پيگيرترين نمايند

ھای  الزم به توضيح نيست که احتمال پيشبرد سياست. کند شرط از ايجاد کشور کردستان حمايت میاست که بدون قيد و 

ئی امپرياليستی اسرائيل با بالکانيزه کردن، تضعيف کشورھای منطقه و بدل شدنشان به نيروھا- بورژواۀجويان سلطه

شکل افراطی طرح .  کامل داردئیور خوانا اين کشستراتيژیشود و از اين رو بالکانيزه کردن با  ی بيشتر میئ حاشيه

ُ کشورھای اسالمی را ادد اينون ۀ اين منطقه و در کل ترسيم مجدد نقشۀبالکانيزه کردن خاورميانه و ترسيم مجدد نقش

  ١٢.ارائه کرده است) مشاور آريل شارون(

ھا و  توان در تحليل د را میان ن بدان اشاره کردها جنگ دوم عراق ھمانطور که برخی ناظران و محققۀرد پای برنام

  ١٣.ک و سياسی يافتستراتيژيجمله انستيتو برای مطالعات  ھای فکری اين کشور من پيشنھادات کارگاه

  

  رفراندم در عراق و شرط بالکانی کردن ايران

اسب  تنتغيير از عراق جدی است يا فقط سياست بارزانی برای ئیتوان به طور قطعی گفت که آيا رفراندم و جدا نمی

  . در سطح عراق به نفع خودش استءقوا

  حالت اول

 خود و داعش ۀ جنگ با دول سرکوبگر و ضد دمکراتيک ھمسايۀ جدی باشد، بايد کردھا خود را آمادمسألهدر حالتی که 

ی  دخالت نظامۀ عبادی خود را آمادۀدولت مرکزی عراق به گفت. بينی کرد توان پيش  برای منطقه می سياھیۀآيندبکنند و 

                                                 
11 http://www.middleeasteye.net/essays/are-iranian-kurds-impervious-regional-turmoil-674728237  

 :توان خواند  طرح را در صفحۀ زير می12
http://www.informationclearinghouse.info/pdf/The%20Zionist%20Plan%20for%20the%20Middle%20East.pdf  

  :  رجوع شود به 13
“A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm.” - The Institute for Advanced Strategic and Political 

Studies. 
  :ھمچنين به

comp74#_iraq_of_invasion_2003_the_of_timeline_complete=item?jsp.context/org.historycommons.www://http
74_iraq_of_asioninv_2003_the_of_timeline_lete   
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ُ بر اساس منابع آنالين کرد شايع شده است که ايران مشغول سربازگيری برای جنگ در ١٤.در کردستان کرده است

 ءکند که توازن قوا گفته است از کردھا در مقابله با داعش دفاع نمی) فرمانده سپاه قدس( سليمانی ١٥.کردستان عراق است

 ء جنگ با توجه به وضعيت و تناسب قواۀنتيج. دھد  میتغييراق ی به ضرر کردھا در داخل عر قابل توجھۀرا تا انداز

 و غرب حمايت جدی و ھمه جانبه از کردھا نکنند که در وضعيت امريکاسرکوب مجدد جنبش کرد، اگر : روشن است

 و امريکاکه کردھا اين حمايت را به طور ھمه جانبه دريافت بکنند ضعيف است؛ چرا که ھدف  فعلی احتمال اين

 سرکوب داعش و تحميل شرايط خويش، تا حد امکان به اسد ً اول ظاھراۀانش، به جز اسرائيل، در اين فاز در وھلمتحد

  .و تضمين نفوذ خود در سوريه و عراق است

 فعلی موجود نيست، اما در صورت دخالت نظامی مستقيم ايران ۀامکان بالکانی کردن ايران در واقع در شرايط بالواسط

توان گفت جنگ  در اين صورت می. شود اق آنگاه روند بالکانی کردن خاورميانه، وارد فاز جديدی میدر کردستان عر

 امريکابينی کرد  توان پيش اگر ايران دخالت نظامی بکند می. شود دوم عراق به تحقق اھداف ميان مدت خود نزديک می

ايران »  رژيمتغيير«ر چارچوب سياست و برخی از کشورھای غربی به ھمراه اسرائيل و برخی کشورھای عربی، د

 را ستراتيژیاين . بدل به حاميان کردھا خواھند شد، و به خواست خود يعنی بردن جنگ به داخل ايران خواھند رسيد

  .اند  عربستان سعودی و اسرائيل تا کنون دنبال کردهًصريحا

توان ديد  کند، با قدری دقت می ، فرق نمیکاران جديد بدانيم و چه خير  محافظهستراتيژیچه وضعيت فوق را نتايج 

ه  شوروی در افغانستان بۀدخالت احتمالی نظامی ايران در کردستان به نتايج نسبتا مشابھی خواھد رسيد که دخالت روسي

تواند ايفاء بکند که افغانستان برای  توان گفت  کردستان ھمان رلی را برای ايران می دست داد و به اين اعتبار می

ً که دو کشور کامال يت کرد، با توجه به اينؤتوان ر تر می نتايج مشابه در ايران را سريع) ١ با اين تفاوت که ١٦.هروسي

ای با ايران داشته و   مالی، نظامی، تکنولوژيک و غيره و روسيه ظرفيت غير قابل مقايسه متفاوتند، چه به لحاظ ظرفيت

 ايران را نخواھد بلعيد، بلکه ممکن است بدل به ۀنی، مالی و غيرجنگ فقط مثل مورد روسيه ظرفيت انسا) ٢. دارد

  .جنگی مثل جنگ داخلی در سوريه بشود

اما ايران به احتمال قريب به يقين به جنگی تن نخواھد داد که ممکن است به خاک خود ايران کشيده شود و باز به 

 ايران ھم اکنون ۀواکنش اولي. نگ دخالت خواھد کرددر ج) يا سازمان بدر(احتمال قريب به يقين از طريق حشد الشعبی 

 بستن مرزھا و ملغی کردن تمام ۀايران برنام) دبير شورای عالی امنيت ملی( شمخانی ۀ طبق گفتءدر ابتدا: روشن است

، مبادالت ايران با کردستان عراق بيش ١٧قراردادھای مرزی و قراردادھای نظامی و امنيتی با کردستان عراق را دارد

در اين حالت . اقتصادی خواھد پيوست» ۀمحاصر « ۀبينی کرد ترکيه نيز به برنام توان پيش می. ر  استال ميليارد د٨از 

 اقتصادی نياز ۀبرای ايجاد شکاف در محاصر) ئیو يک پل ھوا (امريکاکردھای عراق به کردھای سوريه و در واقع به 

  .خواھند داشت

 در Afrin و به افرين PKKست به شمال کردستان عراق برای سرکوب پ ک ک مند بوده ا ترکيه که ھمواره عالقه

 و اروپا که کردھا را آموزش امريکاسوريه لشکرکشی بکند کانديد شرکت مستقيم در جنگ است، که در اين حالت 

  .کنند با وضعيت دشواری مواجه خواھند شد دھند و حمايت می می
                                                 

14http://hosted.ap.org/dynamic/stories/M/ML_AL_ABADI_AP_INTERVIEW?SITE=AP&SECTION=HOME&
TEMPLATE=DEFAULT  
15http://www.mena-watch.com/iran-rekrutiert-soldaten-fuer-krieg-gegen-irakische-kurden/   

ر افغانستان و بدل کردن افغانستان به ويتنام طراحی شده توسط برژينيسکی که ھدفش کشاندن روسيه به جنگ د) »دام خرس«( ستراتيژی  16
  .روسيه مشھور است و نياز به توضيح ندارد

17http://www.isna.ir/news/96062614858/   
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ثر ؤ به شکلی مبتوانندعيتی به سر خواھند برد و روشن نيست بخواھند و يا کردھای سوريه نيز معلوم نيست در چه وض

کنند و به آنان دشمنی   به رھبری کردھای عراق به عنوان رقيب نگاه میًاز کردھای عراق حمايت بکنند، چرا که اوال

و يا ھر (سوريه يا ترکيه ند و در پی داعش بايد بين درگيری با دولت  اورزند و در ثانی خود در گير جنگ با داعش می

  . ندھندتغيير امريکاھای  انتخاب بکنند، اگر خود را بر حسب خواست) دو

 کناره بگيرد و کردستان سوريه بدل به چيزی شبيه PKKھا خواستار آنند که کردھای سوريه از پ ک ک  امريکائی

ند مذاکرات صلح بين ترکيه و کردھای کردستان ھا اميدوارند، بتوان امريکائی در اين حالت 18 .اقليم کردستان عراق بشود

ای را سازمان  ترکيه را دوباره برقرار بکنند، و سپس ھمانطور که بين دولت ترکيه و اقليم کردستان عراق روابط حسنه

اين سياست اگر چه . ای را سازمان بدھند دادند بتوانند بين دولت اقليم کردستان سوريه و ترکيه نيز روابط دوستانه

  .شود ھا دنبال می امريکائیرسد ولی کماکان توسط  وفقيتش بعيد به نظر میم

رسد چرا که نه ترکيه حاضر است مذاکره با کردھا را از سر بگيرد و به سرکوب کردھا و  موفقيت بعيد به نظر می

کيه و دوری از پ ک  مبنی بر نزديکی کردھای سوريه به تریا تبعيض بين شھروندان کرد و ترک پايان بدھد و نه نشانه

که کردھای سوريه دوری از پ ک ک و بنابراين از دست  در صورتی. ک و قطع رابطه با روسيه ديده شده است

 سياسی خود را نپذيرند، به احتمال قريب به يقين در مقابل ترکيه تنھا گذاشته خواھند شد، امری که ۀبرداشتن برنام

  ١٩.دانند کارشناسان روسی نيز محتمل می

ھای علنی داللت بر منزوی شدن کردھا و عدم موفقيت آنھا دارند، چرا بر رفراندم چنين  که تمام داده  توجه به اينبا

توان جواب   نمیًال طبعاؤاند که ما از آن بی خبريم؟ به اين س شود؟ آيا در پس پرده توافقاتی صورت گرفته پافشاری می

اند احتمال دارد که کردھا تصور کنند موضع رسمی  ين اشاره کردهھمانطور که برخی مفسر: توان گفت فقط می. داد

در اين حالت اگر شکافی بين موضع رسمی و واقعی وجود داشته باشد به زعم .  موضع واقعی اين کشور نيستامريکا

 ھمين ۀامتوان اد توان گفت رفراندم شروع فاز ديگری در بالکانی کردن خاورميانه خواھد بود و آن را می من باز نمی

فاز به شکلی ديگر تعبير کرد، چرا که معلوم نيست ايران يا ترکيه به جنگ رو در رو با کردھا تن بدھند، و ميزان 

پافشاری ترکيه بر عدم قبول يک دولت کرد معلوم نيست، اگر چه ترکيه ھم اکنون يک مانور نظامی در مرزھای عراق 

  .شروع کرده است

ای صورت  رسد، اگر توافقات پشت پرده  زمان رفراندم غير منطقی به نظر میتعييند با توجه به تناسب قوای موجو

 تکليف داعش در سطح علنی تعيينگرفت، حداقل پس از  رسد اگر رفراندم در آتيه صورت می به نظر می. نگرفته باشند

، بعد از تالش برای ايجاد روابط دوستانه با کردھای سوريه، به بعداز )که به معنای کم شدن يکی از دشمنان کردھاست(

ای که  تنھا نکته. داشتند  در سوريه، آنگاه کردھا در صورت بروز جنگ شانس بيشتری میامريکاروشن شدن موضع 

ند ماه يا اما آيا در چ. سازد ضعف نظامی دولت مرکزی عراق در شرايط فعلی است زمان اجرای رفراندم را موجه می

از اين رو . تواند صورت بپذيرد؟ احتماال خير  فاحشی در توان نظامی دولت عراق میتغييرحداکثر يک سال آينده 

  . محکمی نداردۀحساب بارزانی  اگر روی ضعف نظامی بغداد حسابی کرده باشد، پاي

                                                 
18 David Pollock  - Making  Rojava More like the KRG, in: THE WASHINGTON INSTITUTE FOR 
NEAR EAST POLICY-  SYRIAN KURDS AS A U.S. ALLY. 

  :ھمچنين مراجعه شود به
https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/45473-imperiale-gedankenspiele-us-gedankenfabrik-grubelt-kurden-
politik/  
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  حالت دوم

در اين حالت بر اساس . رای جنگ نداردای درچيده ب بارزانی برنامه:  عزيمت در اين حالت عبارت است ازۀنقط

ويژه ه  زمان رفراندم بيشتر تابع وضعيت سياسی داخلی کردستان و تناسب قوای بتعيينرسد  ھای موجود به نظر می داده

  .سياسی در عراق است

  

   در عراقءرفراندم به عنوان ابزار فشار برای تغيير تناسب قوا

 سلطه در داخل کردستان که در آن بارزانی دست باال را دارد ۀبرای حفظ رابطتواند يک مانور سياسی باشد  رفراندم می

عنوان بديل رفراندم  که به ٢٠ بارزانیۀ گان٩ھای  نگاھی به خواست.  در سطح عراق به نفع اوء تناسب قواتغييرو 

  . سياست بارزانی بکندتواند کمکی به روشن شدن   می، دولت عراق و کردھاۀو ھمچنين مسائل مورد مناقشاند مطرح شده

 ۀخصوص در پی سقوط قيمت نفت و قطع بودجه ھای نئوليبرال و بحران اقتصادی ب فساد در رژيم کردستان، سياست

 دولت مرکزی و تشنج بين اين دو بر سر ۀ از توليدات نفتی توسط بارزانی بدون اجاز٪٢٠دنبال فروش حدود ه  ب٢٠١۴

و غيره منجر به اوج گيری ) رال ميليارد د٢٠(ھا، افزايش قروض کردھا   نفت، عدم پرداخت حقوق پيشمرگهۀمسأل

اين نارضايتی با توجه به انتخابات نخست وزير و مجلس در . نارضايتی بين مردم کردستان و اعتراض آنان شده است

رھبری در - دھد و به بحران قدرتتغييرتوانست روابط قدرت را در داخل کردستان به ضرر بارزانی  کردستان می

در اين راستا پيش کشاندن رفراندم و دامن زدن به احساسات ناسيوناليستی مردم و باز کردن . داخل کردستان منجر شود

مجلس کردستان ثير قطعی بر نتايج انتخابات أ ت،انداز تشکيل يک دولت کرد که در بين مردم خواستی است ديرين چشم

 اکثريت ًبينی کرد اگر انتخابات برگزار شود احتماال توان پيش  از ھم اکنون می.تواند داشته باشد  می٢٠١٧مبر در اول نو

اش فقط تثبيت وضعيت خويش  مسألهبارزانی اما . ھای پارلمان به حزب دمکرات و متحدينش تعلق خواھد داشت کرسی

در عين حال . بشود سال رئيس جمھور عراق ٨گانه به مدت  ھای نه و مايل است بر طبق خواست. در کردستان نيست

 قدرت خويش در صورت ۀگويد که او خواھان افزايش اختيارات رياست جمھوری، يعنی گسترش حيط دومين شرط می

يکی از اين دو عبارت است از :  اوۀ خانوادۀھای سلط گردند به تحکيم پايه دو شرط ديگر برمی. رياست جمھوری است

 و رفع اتھامات  و معذرت خواھی از او که به داری به سمت وزير خزانه)  بارزانی ئیدا(ھوشيار زيباری بازگرداندن 

که (ُمخابراتی کورک  شرط ديگر تمديد قرارداد شرکت ٢١.اتھام اختالس توسط پارلمان عراق از کار برکنار شده است

 ١٠ سل برای ُو شرکت کردستانی آسيا)  مسعود بارزانیۀ مصطفی بارزانی و برادرزادۀمتعلق به سيروان بارزانی نو

  .سال ديگر

گردند شروط ديگری نيز وجود   بارزانی برمیۀ قدرت شخصی و خانوادۀبه جز اين شروط که بيشتر به محکم کردن پاي

ھا و   پيشمرگهۀمثل افزايش بودج: شوند  اين بار بين کردستان و حکومت مرکزی میء تناسب قواتغييردارند که منجر به 

 ۀھای امنيتی عراق به کردھا، افزايش بودج خانه اق، سپردن رياست يکی از وزارتبدل کردن آن به نصف ارتش عر

  .عمومی کردستان، اربيل و غيره

                                                 
 : برای ديدن ليست کامل شروط رجوع شود به 20

http://www.sedayemardom.net/?p=47544  
21 http://www.trt.net.tr/persian/mntqh/2016/09/21/hwshyr-zybry-wzyr-dryy-rq-z-khr-brkhnr-shd-574541  
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، گوران،  ) طالبانی اختالفات اوج گرفته استۀکه در آن بعداز سکت( ميھنی ۀنگاھی به نيروھای ديگر کرد، مثل جبھ

دھد که رفراندم، حداقل در اين لحظه،  ات آنان نشان میو نظر» رفراندم نه االن«حزب کمونيست کردستان و جنبش 

  . بارزانی استۀ پروژًعمدتا

 به نفع ٢٠٠۵که به احتمال زياد با اکثريت آراء ھمچون رفراندم سال ( آن ۀگفته شده است که رفراندم صرفنظر از نتيج

اکرات جدی بر سر مسائل مورد مناقشه بلکه برای دامن زدن به مذ. به معنای اعالم استقالل نيست) استقالل خواھد بود

از ميان آنان ( حول تعلق چند منطقه ًھای شخصی بارزانی عمدتا طلبی مسائل مورد مناقشه صرفنظر از جاه. است

 سرنوشت تعيين قانون اساسی عراق و ١۴٠ ۀبه اقليم کردستان يا مناقشه بر سر ماد) مھمترين منطقه يعنی کرکوک

 کل عراق و  درآمد نفتی دور ۀ آن، سھم کردستان از بودجۀمين بودجأ با ارتش عراق و تھا  پيشمرگهۀکرکوک، رابط

  .زند می

که دولت مرکزی در اين  ای کرد نشين بوده است، احتمال اين  پيشتر بيشتر منطقهًکه کرکوک واقعا صرفنظر از اين

مراکز نفتی است و دولت عراق و کرد  کرکوک يکی از ۀمورد خواست کردھا را بپذيرد بسيار کم است، چرا که منطق

شود که اختالف بين دولت مرکزی و کردھا بدل به يک اختالف  اين امر باعث می. تنھا ممر درآمدشان فروش نفت است

  . شود ھيچ يک از اين دو از منابع نفتی به طور کلی صرف نظر بکند ابدی بشود، چرا که احتمال داده نمی

که بارزانی به طور مستقل به   عراق به کردستان اختصاص داده شود، اما با توجه به اينۀ از بودج٪١٧قرار بوده است 

رسد امکان ندارد که دولت مرکزی ھم فروش  به نظر می.  کردستان قطع شده استۀفروش نفت دست زده است، بودج

  . عراق افزايش بدھدۀنفت مستقل کردھا را بپذيرد و ھم سھم کردستان را در بودج

کند که غير قابل   مطرح میئیھا کنند بيشتر اما ھر دو خواست کيد میأشود دو طرف اگر چه ھر دو بر مذاکره ت یديده م

 حقوق مردم ۀ آزادی و تحقق بالواسطئیای بيشتر تيره است تا شکوفا اين امر مبين آينده. پذيرش برای طرف مقابل است

ادی و عدالت مردم از يک سو و از سوی ديگر رھبری عنصر تراژيک در کردستان در تناقض بين خواست آز. کرد

 ستراتيژی باز قربانی ٧٠ ۀآيا بارزانی ھمچون پدرش کردھا را با تکرار تراژدی دھ. ارتجاعی بارزانی نھفته است

توان به  الی است که نمیؤھای خود برسند، س توانند در روند مبارزات جاری به خواست کند، و يا کردھا می ديگران می

توان گفت در ھر صورت کردھا در روند جاری به دستاوردھای مھمی در راستای   میًاما قطعا.  پاسخ قطعی دادآن

  .کسب حقوق ملی خود نائل خواھند شد

  

  :نوشت پی

اين شرايط عبارتند . کنند که بارزانی پيشنھادات ديگری به عنوان بديل رفراندم ارائه کرده است آخرين اخبار حکايت می

پرداخت حقوق نيروھای ) ٢.  توسط دولت مرکزی٢٠١٧ تا ٢٠١٣ کردستان از سال ۀھای منطق پرداخت بودجه) ١: از

 مناطق مورد منازعه به ۀمسأل قانون اساسی و به طور قطعی پايان دادن به ١۴٠تسريع روند اجرای ماده ) ٣. پيشمرگه

 بغداد و اربيل تحت نظارت و ضمانت ملل باشد مذاکرات) ۴ کردستان عراق شود ۀاين ترتيب که اين مناطق سھم منطق

 کردستان را صادر کند و تمام درآمد آن نيز ۀپارلمان عراق به اربيل به طور قانونی اجازه دھد که نفت و گاز منطق) ۵

 کردستان و اختصاص آن به خود، ۀبه کردھا بازگردد و در ضمن اربيل از حق برخورداری سرمايه ھای نفتی در منطق
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ھمه پرسی برای دو سال به تأخير افتد و در صورتی که بغداد در تحقق اين مطالبات کوتاھی کند، ) ۶. دار باشدبرخور

  ٢٢.ُبارزانی حق اعالم موجوديت کشور کردی را داشته باشد

که  رفت العبادی رد کرده است و ھمانطور که پيشتر نيز گفته شد با توجه به اين اين شرايط را ھمانطور که انتظار می

 . غير ممکن استًھر دو طرف وابسته به درآمدھای نفتی ھستند امکان پذيرش اين شرايط بسيار کم و تقريبا

 

                                                 
22http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1971890/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7+%C2%AB%D8%A8%D
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