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  چكيده
به نظام سياسي عراق دهي  گاه نقش و تاثير كردها در شكل تاكنون هيچاز زمان تاسيس كشور مستقل عراق 

، پذير جغرافياي آسيب، تيك و ژئواستراتژيكيدليل شرايط ژئوپل كردستان عراق به. همچون امروز نبوده است
براي  راهبردياي  به حوزه ،عدم ثبات سياسي و همسايگي آن با كشورهايي كه اكراد را در خود جاي داده

، مزبورهاي  با توجه به مولفه. منتفع از رصد مسائل فوق تبديل شده است هاي تكشورهاي همسايه و ساير دول
ل در رابطه با اقليم مهم و قابل تام هنكت. را به خود جلب كرده استاي  منطقههاي  كردستان عراق توجه قدرت

و احزاب سياسي موجود ها  مسائل موجود بين گروه همچنينتوجه به منابع و موانع استقالل و  ،كردستان عراق
موانع و ، سنجي رسيدن اقليم كردستان عراق به آرزوي استقالل امكان. باشد مي در اقليم كردستان عراق

  . باشد مي منابع اكراد براي رسيدن به چنين مقصودي موضوع نوشتار حاضر

 دولت عراق، منطقههاي  قدرت، سياسيهاي  گروه، استقالل، اقليم كردستان: واژگان كليدي
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  دمهمق
 در، بود عرب جهان در پيشرو و توسعه درحال كشورهاي از 1970 هده در اينكه رغم به عراق

 فروماندگي و شكنندگي سوي به را كشور اين كه شد مواجه تحوالتي و ها بحران با بعدي هاي دهه
 و داخلي هعرص در بعث رژيم هخواهان تماميت و گرايانه يكجانبه هاي سياست. برد پيش بيشترهرچه 
 جدي هايي بحران و ضعف سمت به را كشور اين اي منطقه هعرص در رژيم اين تهاجمي سياست
 تأثير تحت عراق كه بود شرايطي چنين در. داد تحليل شدت به را آن دروني انسجام و توان و كشاند
 براي آسان نسبتاً هدفي به المللي بين سياسي و اقتصادي تحريم و جنگ دهه دو از بيش

 مقاومت بدون 2003 سال در و شد تبديل آمريكايي كاران نومحافظه هطلبان جنگ هاي سياست
  . درآمد آمريكا اشغال تحت چنداني
 هدور در قدرتمند و باثبات كشوري به عراق تدريجي شدن تبديل براي ها اميدواري برخي رغم به
 و ها چالش از وسيعي هگستر با نيز 2003 از پس هاي سال طول در كشور اين، صدام از پس

قومي و مذهبي ساكن عراق هاي  گروه هايجاد نظامي مبتني بر مشاركت هم. شد رو هروب ها بحران
 ،كند تحقق پيدا 2003رفت در عراق بعد از سقوط رژيم بعث در  مي اندازي بود كه اميد چشم

البته صرفاً در رابطه با اقليم ( اول قانون اساسي جديد عراق بر پذيرش فدراليسم هكه ماداي  گونه به
جمهوري پارلماني «گذارد و رژيم حكمراني عراق را  مي در اين كشور صحه) كردستان عراق

، 2003اما بعد از سقوط رژيم بعث در سال  )89: 1381، الزريف(.كند مي مقرر» دموكراتيك
 هسيستم جديدي از حكمراني سياسي در عراق شكل گرفت كه مبتني بر تقسيم عراق به دو منطق

ريزي  ژيم بعث نويدبخش پايان جنگ و خونگرچه سقوط ر. رد و عرب بوده استسياسيِ مجزاي ك
آميز ميان  زيستي مسالمت از دموكراسي و هماي  رفت كه اين كشور نمونه مي در عراق بود و اميد

بلكه دور ، تنها اين آمال تحقق پيدا نكرد اما با گذشت زمان نه ،هويتي مختلف شودهاي  جمعيت
مختلف هاي  ميان جناحها  روند اختالفات و تنش. جديدي از منازعات بر عراق سايه انداخته است

بعد از خروج نيروهاي نظامي  ويژه بهاز جمله حكومت اقليم كردستان و حكومت عراق ، سياسي
توان وقوع دور جديدي از  مي چنان گسترش يافته است كه حتي 2011ريكا از اين كشور در آم

هاي  عراق در طول دهه، در حقيقت. جنگ داخلي و اختالفات سياسي را در عراق محتمل دانست
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ها آن را به كشوري تبديل  رو بوده است و اين بحران ههاي مختلفي روب ها و چالش گذشته با بحران
  . شود هاي شكننده ياد مي عنوان دولت الملل از آن به ت كه در روابط بينكرده اس

منفي و مخرب برخي كشورهاي منطقه در جهت ايجاد  همداخل، آمريكا در عراق هجانب حضور همه
مشكالت سياسي و بوروكراتيك ناشي ، هاي شورشي مسلح و تروريستي پيدايش گروه، ثباتي در عراق بي

هاي واگرايانه اكراد در قبال  گرايش، بندي قومي و مذهبي وافقي و مبتني بر سهميهاز نظام پارلماني ت
ترين عواملي بودند  از مهم، بعث ههاي عراق براي بازگشت به دور دولت مركزي و نوستالژي بخشي از سني

كه با خروج نظامي  درحالي )132: 1390، نامي(.هاي متعددي در اين كشور منجر شدند كه به بحران
هاي عراقي اين اميدواري وجود  امريكا از عراق و تشكيل دولت مشاركت ملي با همكاري تمامي گروه

تحوالت ، اي اصيل خود برود تدريج به سمت ثبات داخلي و بازيابي نقش منطقه داشت كه عراق به
يگر هاي مردمي بار د جديدي مانند بحران سوريه و پيدايش داعش و سپس برخي از مشكالت و اعتراض

  . اين كشور شده است هباعث بحراني شدن بيشتر عراق و ابهامات بيشتر در خصوص آيند
هايي از سرزمين  شدن عراق به دولتي شكننده و يا به اعتقاد برخي دولتي ورشكسته كه بخش تبديل

آن تحت اشغال گروهي تروريستي است و حكومت مركزي قادر به تأمين امنيت و كاالهاي سياسي و 
آن شده  هشدن سناريوهاي مختلفي در خصوص آيند باعث مطرح، نياز شهروندان نيست دي مورداقتصا
، پارچه و متمركز عراق يك: از عراق عبارتند هدر اين راستا سه سناريوي مطرح در خصوص آيند. است

با پارچه يا عراق فدرال  گيري عراق يك كه شكل درحالي. شده عراق فدرال يا كنفدرال و عراق تجزيه
هاي جدي  نگراني، المللي همراه خواهد بود اي و بين ها و پيامدهاي كمتري در سطح منطقه حساسيت

لذا توجه و . و تبعات آن در سطوح مختلف وجود دارد استقالل اقليم كردستان عراق، عراق هتجزي هدربار
هاي  ي اختالفات گروهمنابع و موانع استقالل آن و همچنين بررس، تحقيق در مورد اقليم كردستان عراق

  . باشد ميسياسي در اقليم كردستان حايز اهميت است كه مد نظر نوشتار حاضر 

  منابع و موانع استقالل؛ اقليم كردستان عراق
كوهستاني در شمال و شمال شرقي عراق است كه شامل اي  اقليم كردستان عراق منطقه

در پي توافقي ميان دولت ، 1970در سال  اين اقليم. شود مي اربيل و سليمانيه، دهوكهاي  استان
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نام اين منطقه به ، وقت عراق و مسئوالن كردستان عراق تشكيل شده و بنابر قانون اساسي عراق
ائتالف  هو در زمان حمل 1991اقليم كردستان عراق در سال . زبان عربي اقليم كردستان عراق است

از موقعيت متزلزل صدام استفاده كرد و با حل ) صدام به كويت هبه دليل حمل( ي به عراقالملل بين
 )178: 1381، مجتهدزاده(.حكومت خود را تاسيس كرد، اختالفات گروهي در بين خود

كردها حكومت ، بار ديگر به عراق حمله كردند و صدام را سرنگون كردندها  كه آمريكاييپس از آن
گير رسيدند و مسعود  همه دتي تقريباًبه وح 2005كردها در سال . سرزمين كردستان را تشكيل دادند

مدت  2009در سال . بارزاني توسط پارلمان اقليم كردستان عراق به رياست اين اقليم برگزيده شد
رياست  2013اما اين بار توسط مردم اين اقليم و با آراي عمومي تا تابستان  ،اش پايان يافت سالهچهار

پارلمان اقليم كردستان در نشست پارلمان كردستان در  نمايندگان. اقليم كردستان عراق را كسب كرد
توافق كردند كه  2013سال  19  قانوني شماره با تصويب ماده) 2013ژوئن  30( 1392تير  9تاريخ 

، پرسي قانون اساسي براي دو سال به تعويق بيافتد و در اين دو سال انتخابات رياست منطقه و همه
در آن زمان تأكيد كردند تمديد رياست منطقه . عراق ادامه يابد رياست مسعود بارزاني بر كردستان

 . كردستان به دو سال محدود شود و قابل تمديد دوباره هم نباشد

هاي  در همان روزها و در بين درگيري. مرداد سال گذشته به پايان رسيد 28اين دو سال نيز در 
راق بود كه انجمن شوراي قضايي اقليم اقليم كردستان ع رييسسياسي بين احزاب كرد براي انتخاب 

اعالم كرد كه در پي تصميم اين انجمن ، كردستان كه وابسته به وزارت دادگستري دولت اقليم است
، بعدي اقليم رييسبا حفظ اختيارات كنوني تا انتخاب ، رياست مسعود بارزاني بر اقليم كردستان هدور

اجرايي وزير دادگستري اقليم و  قدرت هحوز نظر ته تحانجمن شوراي قضايي اقليم ك(شود مي تمديد
خانه  عنوان نهادي مشورتي و نظارتي در اين وزارت است و به  عضو تشكيل شده 9الي  15با حضور 
از پنج حزب مهم ، كردمطرح  قضايي اين ادعا را  ياما هنگامي كه انجمن شوراي عال. )كند مي فعاليت

، )كراتوجماعت اسالمي و حزب دم، اتحاد اسالمي، تغيير جنبش، اتحاديه ميهني( كردستان عراق
ساير احزاب اين حكم را ، كرات كه شخص مسعود بارزاني رياست آن را بر عهده داردوجز حزب دم به

آنان معتقد بودند كه انجمن شوراي قضايي اقليم نهادي مشورتي است و ابقا كردن . قبول نكردند
 ) Barkey, 2005: 77(. اختيارات آن نيست هبارزاني در حيط
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، سياسيهاي  اقليم كردستان عراق داراي بحران، اما مشكالت اين اقليم تنها سياسي نيست
بحران ، كند مي خطر داعش اقليم را تهديد. اقتصادي بسياري است خصوص بهاجتماعي و ، امنيتي

در يك سال گذشته ا دولت مركزي اختالفات ب، اقتصادي بر تمام اركان اقليم سايه انداخته است
اختالفات ، مشكالت آوارگان جنگ با داعش هنوز حل نشده است، شدت افزايش يافته است به

 .ديگر اين اقليم را در وضعيت بغرنجي قرار داده استهاي  و بسياري از بحرانباشد  مي حزبي شديد
با منابع و به طور كلي اقليم كردستان عراق براي رسيدن به استقالل  )211: 1382، مقصودي(

  . رو است هموانع مختلفي در دو سطح داخلي و خارجي روب

  منابع حركت اقليم به سمت استقالل
را به ها اقليم كردستان عراق براي حركت به سمت استقالل داراي منابع و امكاناتي است كه آن

  . شود مي پرداختهها منابع داخلي و خارجي تقسيم كرده و به تشريح آن هدو دست

  نابع داخلي حركت اقليم به سمت استقاللم. يك
  قدرت نظامي و امنيتي . 1ـ1

خودمختار الزم و  هوجود نيروهاي مسلح براي تشكيل و ايجاد امنيت يك كشور يا منطق
نيروي نظامي اقليم كردستان را ، نيروهاي نظامي احزاب اتحاد ميهني و دموكرات. ضروري است

گرچه اين نيروها از تجهيزات سنگين و پيشرفته . دهند مي تشكيلها  تحت عنوان پيشمرگ
) دوش پرتابهاي  تانك و سالح، مانند نفربر( سنگين نيمههاي  اما داراي سالح ،برخوردار نيستند

شيخ ( .توانند در برابر تهديدات نظامي موفق شوند ها ميجنگجويي آن ههستند كه با توجه به روحي
امي اقليم يكي از منابع حركت به سمت استقالل و بنابراين نيروهاي نظ )86: 1382، عطار
  . قدرت در كردستان عراق هستندهاي  مولفه

  جمعيت با انگيزه. 2ـ1
در كردستان . براي تشكيل يك كشور ضروري است، وجود جمعيت كافي متناسب با مساحت
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مهاجرت كردهاي عراق به اين منطقه  هزمين، خيزمناسب و حاصلهاي  دليل وجود زمين عراق نيز به
، در حال حاضر جمعيت اقليم كردستان عراق جهت ايجاد يك كشور مستقل. فراهم بوده است

بسيار قوي  گرايي ملي همردم اقليم كردستان داراي هويت مشترك و انگيز. جمعيت مناسبي است
   )12: 1390، وان كاظمياخ( .مستقل خواهد بود همناسبي براي ايجاد يك منطق ههستند كه زمين

   قدرت اقتصادي. 3ـ1
در عراق بيش از . مس و طالي غني است، آهن، گاز، كردستان عراق داراي منابع نفت همنطق

ميليارد بشكه نفت وجود دارد كه سهم اقليم كردستان عراق از اين منابع نفتي كم نيست و   115
بيشترين محصول گاز طبيعي عراق در  ،از سوي ديگر. داراي منابع نفتي به نسبت خوبي هستند

ت قدر، كه اين ذخاير) 24: 1386، شيخ االسالمي( اقليم كردستان قرار دارد هاالنفال در منطق هحوز
  . وجود آورده است اقتصادي خوبي را براي اقليم به

   اي قدرت رسانه. 4ـ1
داخلي و هاي  سانهتوان نداشتن ر مي كردها در گذشته را هتوجهي به مسئل يكي از داليل كم 
و ها  اخير اين موضوع برطرف و در سطح اقليم كردستان روزنامههاي  در سال. ي دانستالملل بين

با در نظر . كنند مي رساني مربوط به كردستان عراق را اطالع مجالت زيادي وجود دارد كه اخبار
بيني كرد كه اكنون در  شپيتوان  مي، تلويزيون و مطبوعات، از قبيل راديوها  گرفتن مجموع رسانه

رساني وجود دارد كه غالباً بازگو كننده مطالبات  تبليغاتي و اطالع هكردستان بيش از هزار رساناقليم 
  . باشند مي و خواست  اصلي اقليم يعني استقالل

  منابع خارجي حركت اقليم به سمت استقالل . دو
  )به عنوان اصلي ترين حامي خارجي( رژيم صهيونيستي. 1ـ2

و ها  خارجي دارد تا بتواند توجه سازمانهاي  اقليم كردستان عراق براي استقالل نياز به حمايت
در حال حاضر موثرترين و . دست آورده و به سمت استقالل پيش برود ي را بهالملل هاي بين قدرت
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م يرژتنها  اسراييل. توان رژيم صهيونيستي دانست مي ترين حامي خارجي استقالل اقليم را اصلي
، فرنگي( .جاد كرده استيآن ا يرا برا يتيهو يانزوا يله نوعئن مسيباشد و ا يجهان م يهودي

 يها خود و ائتالف با دولت يا منطقه يخروج از انزوا يم براين رژين سبب ايبه هم )11: 1384
اكراد شمال جاد نفوذ بر يا يجهت اعمال فشار بر اعراب در پ، انهيخاورم هعرب در منطقريرامون غيپ

و  يت گسترده ماليمناسبات با اكراد شمال عراق و حما يبه برقرار اسراييلل يتما. عراق است
 .است اسراييلجمهور  سيين رينخست، ونيبن گور يرامونياتحاد پ هبر آموز ياز آنها مبتن يحاتيتسل

تاكنون  1948هود در يل دولت ياز زمان تشك يرامونياتحاد پ هآموز )19: 1383، افراسيابي(
ها در  يها و دروز يمنطقه همچون مارون يقومهاي  روابط با گروه يم در برقرارين رژيا يراهنما
ه يترك، رانيمانند ا يعربريغ يپوست جنوب سودان و كشورها اهيان سيحيمس، عراق يكردها، لبنان
ق ياز طر، راييلاس يا منطقه ين آموزه درهم شكستن محاصره و انزوايهدف ا. بوده است يوپيو ات

  )67: 1387، خسروي( .انه استيعرب واقع در خاورمريغ يرابطه با كشورها يبرقرار
 هخود گرفت كه موساد در ده به يجد صورت يشمال عراق زمان ياز كردها اسراييلت يحما
 اسراييلبه » مهيعزرا و نه«تحت عنوان  ياتيعمل يان كرد را طيهودياز  يبخش بزرگ 1950

 توسط موساد 1970و  1960 يها سال يز طين يگريمشابه د يها مهاجرت. مهاجرت داد
در  ، اسراييلان كرد مستقر در يهودي يسابق سازمان مل رييس، مونيو شيهاو. شد يده سازمان

ر يوز ،ياسحاق مردخا. هزار نفر اعالم كرد 90را  اسراييلان كرد مهاجر در يهوديشمار  1973سال 
 يكردها از جمله) 1999تا  1996( اهوين نتانياميبن يريوز در دوران نخست اسراييلدفاع 

  . تبار مهاجرت كرده از عراق بود يهودي
فاش  يو. شد ين علنيم بگيتوسط مناخ 1980در  ياز كردها به صورت رسم اسراييلت يحما
را تحت  عراق پول و اسلحه داده و آنها يبه كردها اسراييل 1975و  1965 يها ن ساليكرد ب

 يس اطالعاتيسرو، رانيشاه ا يبا همكار اسراييلها  ن ساليدر ا. خود قرار داده است يآموزش نظام
ن يدر مناطق كردنش اسراييل يجاسوس يو از آن پس واحدها تاسيسن را يكردها به نام پرست

، ييكايآمرنگار  روزنامه، جك اندرسون 1972در سال  )8: 1385، روحي( .ت پرداختنديعراق به فعال
عراق را به  يدهد و كردها يم يدالر به شخص بارزان 50000هر ماه  اسراييلفاش كرد كه 
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را به  يمسلح كرد تا مقامات عراق، مت گرفتنديه به غنيكه از مصر و سور يساخت شورو يها سالح
 ياز كمك به كردها اسراييلهدف . دهد يبه كردها سالح م ين تصور رهنمون كند كه شورويا
 يه و مصر براياز ارتش عراق به ارتش سور ييوستن واحدهاياز پ يريها جلوگ ن ساليراق در اع

  . بود اسراييلجنگ با 
 ياسيـ س ياقتصاد يقدرت فن هد به مؤتلفيبا، اسراييلعراق و  ين كردهايب يكنون ييگرا در هم
در شهر كركوك با  ويژه بهحضور خود را در كردستان عراق  يها نهيزم اسراييلرا يز؛ اشاره كرد

در  ياسيو س ياقتصاد يها ج به حوزهيتدر ن حضور را بهيمنطقه آغاز كرده و ا يفن يها رساختيز
دانند بدون داشتن  يم يخوب كردها هم به، گرياز طرف د. كردستان عراق گسترش داده است

در  نخست در عراق و سپس يك دولت مستقل كرديل يتشك، قدرتمند يو متحد يقو ياقتصاد
   )20: 1387، يعقوب زاده( .ر نخواهد بوديپذ منطقه امكان

كا در يجلب نظر آمر، كايدر آمر يهودي يو الب اسراييلكردها به  يكيل مهم نزدياز دال يكي
از  يگاه به صورت جد چيگذشته ه هكا در چند دهيآمر. كردهاست يطلب از استقالل يت قطعيحما
د ياز تهد ين امر هم نگرانيل ايت نكرده و دليانه حمايخاورم هدر منطق يكردك دولت يل يتشك
  . باشد يم يك دولت مستقل كرديل يتشك هواسط آن كشور در منطقه به ياتيح منافع
 همنطق هيهمسا يبر كشورها ياثرگذار يشمال عراق برا يروزافزون كردها يها شك تالش يب

كركوك  ويژه بهعراق  ياگر كردها. خواهد داشت يدر پ اسراييل يبرا يمنافع فراوان، ن عراقيكردنش
و از استقالل يآو ت قاطع تليحما يبرا يديترد، خود باشند يها يهمبستگ يبند قادر به صورت

ل كشور مستقل كرد يت خود از تشكيبارها حما اسراييلآنكه  ويژه به، ماند ينم يمنطقه باق يكردها
را  ين كشور فرضينگر به اياست يها ل موشكيتحو يو آمادگ ت كركوكيدر شمال عراق به مركز

 اسراييل يوجود آمده از سو به ييداالن فضا، نيهمچن )Alkadiri, 2010: 37(.ابراز داشته است
به دور  يراهبرد يوار دفاعيجاد ديه و موصل به منظور ايمانيسل، ليارب، كركوك يها سمت استان به

 هبه وزن يو را در دسترسيآو است كه دولت تل يبخش نانياطمگاه يپا ، عراق يشمال يها بخش
  . دهد يم ياري يمركز يايانه و آسين خاورميبات نويدر ترت يگريگر د موازنه
ه يعل اسراييلاست در دست  يهم اهرم فشار ، و كردستان عراق اسراييلن يب ييگرا جاد هميا
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 ويژه به، ت قدرت مانور كردهايتقو است در جهت يه و هم عامليه و سوريترك، رانيا يكشورها
، رياخ يها سال يدر ط )310: 1382، شيخ عطار(.ن سه كشوريكردستان عراق در برابر ا يكردها
منظور  آموزش كردها در كردستان عراق به بدون دغدغه به اسراييل يو نظام ياطالعات يها سيسرو

ان يان و شورشيعيو مقابله با نفوذ شه يه و تركيسور ، رانيدر ا يو شورش يانجام اقدامات جاسوس
 يروهايدر مورد آموزش ن 2005در اول سپتامبر  ثوت آحارنويديگزارش روزنامه . اند پرداخته يسن
ن يهمچن. ن مبدل ساختيقيدر شمار عراق را به  اسراييلحضور ، ها اسراييلي يكرد از سو يتيامن

ان كه از پاكستان تا يعيان شيم هريآن است تا زنج يمستقل كرد در پل حكومت يبا تشك اسراييل
  )Bellamy, 2006: 194(. ده شده است را قطع كنديلبنان كش

 هنوشت» گريد يالمقدس تيب، كركوك«تحت عنوان  يا ن در مقالهيعرب آنال يروزنامه قطر
م يرژ«: ديگو يم يو. پردازد يدر شهر كركوك م يستيونيم صهينقش رژ يبه بررس يجانيرئوف الت

ن منطقه از يا يكيل نزديدل ن بهير با ارزش نفت در كركوك و همچنيل ذخايدل به يستيونيصه
گر يد يالمقدس تيبه بتالش دارد تا آن را ، هيه و سوريترك، رانيا يخاك عراق به سه كشور اسالم

ها  اسراييلي، يمنابع عراق هدارد كه به گفت ياذعان م يجانيلتا )Aziz, 2011: 3(».ديل نمايتبد
ها در  اسراييلين حركت يا. كنند يم يداريخر يمت واقعيها را در شهر كركوك پنج برابر ق نيزم

 هچهارم سد هدر ده ين اشغالين در فلسطينش ستيونيصه يها ادآور آغاز ساخت شهركي، كركوك
در اطراف شهر  ويژه به ين اشغاليها را در فلسط نيد زميكه آنها خر يزمان؛ است يالديگذشته م

  . المقدس آغاز كردند تيب ياشغال
سم و يونيصه يدئولوژيشه در ايز كه رين يگريعامل د، ك ذكر شدهيعالوه بر عامل ژئواستراتژ

به  اسراييلل يعبارت است از تما ،عراق شده يبه كردها اسراييلباعث توجه  هود دارد ويخ يتار
ها فاقد  نه كه قرنر كردها و ارامينظ ييها ان ملتيهوديباور  به. بدون دولت يها به ملت يكينزد

 يتوانند متحدان مناسب يان دارند و ميهوديبا  ياديوجوه مشترك ز يخياز نظر تار ،اند دولت بوده
 يمعنو هجنب، به شهر كركوك اسراييلل توجه ين دليتر د مهميل و شاياز دال يكي. آنها باشند يبرا

ن يبه هم، ك استيالمقدس نزد تيشهر ب يو باستان يخيتار هن شهر است كه به جنبيا يخيو تار
ن يدر ا )11: 1383، ناجي(.المقدس دوم باشد تيدر حكم ب اسراييل يد كركوك برايعلت شا
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ل به يياز عوامل جلب توجه اسرا يكيامبر در كركوك يد وجود مقام سه پيد گفت شايخصوص با
  . ن شهر باشديا

گر در يدر شهر كركوك عامل مهم د ويژه بهن يكردنش م در مناطقيعظ ير نفتيوجود ذخا
شهر كركوك به  يسات نفتيتاس ينوساز. رود يشمار من مناطق به يبه سمت ا اسراييلجذب 
با توجه . ون بشكه در روز برسديليآن به پنج م يها دانيد نفت مياز دارد تا توليارد دالر نيليهشت م

ن هشت يا، جاد شده استين كشور ايعراق به لطف اشغال ا در ينفت يبردار بهره يها نهينكه زميبه ا
ان از يهودين سبب يبه هم، ابديش يارد دالر افزايليم 24تا  16ارد دالر ممكن است به يليم

كنند تا آن را به  يداريدر كركوك خر يشتريب يها نيتوانند زم يكنند تا م ياكنون تالش م هم
 ) Olery, 2005: 57(. ل كننديتبدانه يوگاس خاورم الس

  : عبارتند از يبه طور كل اسراييلبه  يكيعراق در نزد يمنافع كردها
  ي؛ اسيكسب استقالل س ـ
  ؛ كايت آمريجلب حما ـ
  ؛ هيه و تركيسور، رانيقابله با ام ـ
  . يو فن يش قدرت اقتصاديافزا ـ

و  يطور كل كركوك به ويژه بهن عراق يكردنش يغن يها ل از نفوذ به قسمتييمنافع اسرا
  : وار عبارتند از فهرست
  ؛ كركوك ويژه بهن يمناطق كردنش ياز منابع نفت يبردار بهره ـ
  ؛ فايكركوك ـ ح يمجدد خط لوله نفت يانداز راه ـ
  ؛ ن مناطقيز در ايخ مرغوب و حاصل يها نيبه زم يابي دست ـ
  ؛ آب در منطقه  يبه منابع غن يابي دست  ـ
  ؛ رانيو كنترل جامعه بزرگ كرد در ا يدسترس ـ
  ، ن مناطقيترور در ا يها گروه يده سازمان ـ
  ؛ ن مناطقيافته در اي سازمان يها ه توسط گروهيه و تركيسور، رانيات ترور در ايپوشش عمل ـ
  . انهيساختارشكن در منطقه حساس خاورم يافتن متحداني ـ
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جاد اتحاد يا ياست برا يل خوبين دليارند و اد يها و كردها غالباً دشمنان مشترك اسراييلي
ر عمده در برابر حمالت اعراب و جهان اسالم يگ ك سپر و ضربهيكردها ، اسراييل يبرا. ان آنهايم

آنها را  ينظام يازهاينكه نيعالوه بر ا اسراييلبا  يك اتحاد قويجاد يا، كردها يخواهند بود و برا
  . ديآ يآنها به واشنگتن به حساب م يكينزد يك راه عمده براي، كند ين ميتام

 طور كلي و خالصه جهت بررسي داليل نزديكي اقليم كردستان عراق و رژيم صهيونيستي به
  : بايست به موارد زير اشاره نمود مي

 هزمين، تواند ضمن تاثيرگذاري بر آمريكا در خصوص استقالل اقليم مي رژيم صهيونيستي) الف
، شاورزي و خدماتي را فراهم و افزون بر تقويت توان نظامي و دفاعيك، گذاري اقتصادي سرمايه

 يو الب اسراييلكردها به  يكيل مهم نزدياز دال يكي، بنابراين. ساختار اقتصادي اقليم را بهبود بخشد
كا در چند يآمر. كردهاست يطلب از استقالل يت قطعيكا در حمايجلب نظر آمر، كايدر آمر يهودي

ت يانه حمايدر منطقه خاورم يك دولت كرديل ياز تشك يصورت جد گاه به چيگذشته ه هده
ك يل يتشك هواسط آن كشور در منطقه به ياتيد منافع حياز تهد ين امر هم نگرانيل اينكرده و دل

  . باشد يم يدولت مستقل كرد
 اسراييلاست در دست  يهم اهرم فشار ، و كردستان عراق اسراييلن يب ييگرا جاد هميا) ب

 ويژه به، ت قدرت مانور كردهاياست در جهت تقو يه و هم عامليه و سوريترك، رانيا يه كشورهايعل
   )68: 1384، يوسفي(.ن سه كشوريكردستان عراق در برابر ا يكردها
عبارت است از ، هود دارديخ يسم و تاريونيصه يدئولوژيشه در ايز كه رين يگريعامل د) ج

ر كردها و ارامنه ينظ ييها ان ملتيهوديبه باور . بدون دولت يها به ملت يكيبه نزد اسراييلل يتما
توانند  يان دارند و ميهوديبا  ياديوجوه مشترك ز يخياز نظر تار، اند ها فاقد دولت بوده كه قرن

به شهر  اسراييلل توجه ين دليتر د مهميل و شاياز دال يكي. آنها باشند يبرا يمتحدان مناسب
المقدس  تيشهر ب يو باستان يخيتار هن شهر است كه به جنبيا يخيو تار يمعنو هجنب، كركوك

ن يدر ا. المقدس دوم باشد تيدر حكم ب اسراييل يد كركوك براين علت شايبه هم، ك استينزد
به  اسراييلاز عوامل جلب توجه  يكيامبر در كركوك يد وجود مقام سه پيد گفت شايخصوص با

  . ن شهر باشديا
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گري در يدر شهر كركوك عامل مهم د ويژه بهن يم در مناطق كردنشيعظ ير نفتيوجود ذخا) د
  . رود ين مناطق به شمار ميبه سمت ا اسراييلجذب 

   عربستان سعودي. 2 ـ 2
. توان از جمله مهم ترين حاميان استقالل اقليم كردستان تلقي نمود مي عربستان سعودي را نيز

عراق به سه اقليم  هصدام حسين همواره پياده ساختن طرح تجزيعربستان سعودي پس از سقوط 
  . شيعي و كردي را مدنظر داشته است، سني

تروريستي و هاي  ثباتي در عراق سبب خواهد شد تا اين كشور به جايگاه مناسبي براي گروه بي
و اهداف  تبتواند منوياها  مورد حمايت عربستان سعودي تبديل شود و عربستان از طريق اين گروه

افزايش ، عراق هترين نگراني عربستان دربار مهم، از سوي ديگر. سازي نمايد خود را در منطقه پياده
از تغيير  صراحت بهعربستان . است) عراق( ايران در اين كشور ويژه به كشورهاي رقيب عربستاننفوذ 

توازن قوا در منطقه نگران است و عراق متمايل به ايران را همانند عنصري نفوذي در جهت منافع 
نگراني عربستان سعودي راجع به نفوذ ايران به داليل نفوذ و . داند مي ايران در جهان عرب

 شيعيان منطقهتشكيل هالل شيعي در منطقه و نفوذ ايران بر ، تاثيرگذاري روزافزون ايران در عراق
دنبال  به، گام با رژيم صهيونيستي بنابراين عربستان سعودي هم )29: 1390، پور عبداهللا(.دباش مي
. شيعي و كردي هستند، عراق به سه اقليم سني ههم زدن تماميت ارضي عراق و خواهان تجزيبر
 ،عراق هتجزي تا با پيش بردن طرح تقسيم وند دنبال آن بستان سعودي و رژيم صهيونيستي بهعر

اهداف و آمال خود ، )جمهوري اسالمي ايران ويژه به( ضمن پيشي گرفتن از رقباي خود در منطقه
  . را در منطقه به راحتي پياده سازند

  موانع حركت اقليم به سمت استقالل
اقليم كردستان عراق با توجه به موقعيت داخلي و وضعيتي كه در حال حاضر در منطقه وجود 

  . داراي موانعي در داخل و خارج از اقليم براي حركت به سمت استقالل است، دارد
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  ي حركت اقليم به سمت استقاللداخل وانعم. يك
   موقعيت محدود جغرافيايي. 1ـ1

تركيه و سوريه محصور شده و از راه دريايي نيز با جايي ، اقيم كردستان بين كشورهاي ايران
ن عراق همواره آن را به همسايگان خود از جمله ايران و موقعيت محدود كردستا. ارتباط ندارد

تركيه نيازمند كرده و اين موضوع اقليم را در تنگناي ژئوپليتيكي قرار داده و يكي از موانع اصلي 
  )207: 1379، مجتهدزاده(.شود مي حركت اقليم به سمت استقالل محسوب

   دولت عراق. 2ـ1
با توجه به تحوالت شكل . دولت مركزي عراق است ،يكي از مخالفان استقالل اقليم كردستان 
جدايي  هدليل مخالفت استقالل اقليم با قانون اساسي و ايجاد زمين دولت مركزي عراق به، گرفته

گاه حاضر به  هيچ، اقليم هتضعيف عراق و وجود منابع نفت و گاز غني در منطق، ها ديگر اقليت
  . تقالل اين منطقه نخواهد شداس

   قانون اساسي كشور عراق. 3ـ1
نخست  هماد. آن را كشوري مستقل و داراي حاكميت واحد دانسته است، قانون اساسي عراق

 ،دهندگان رسيد درصد از راي 78تصويب و به تاييد  2005سپتامبر  5قانون اساسي عراق كه در 
نظام حكومتي آن جمهوري مجلس محور جمهوري عراق را كشوري مستقل دانسته كه 

فدرال اي  كردستان عراق را منطقه همنطق، 114 ههمچنين در ماد. دموكراتيك و فدرال است
 ) Khaled, 2004: 86(. پارچگي عراق تاكيد نموده است اما بر يك ،رسميت شناخته به

   با استقالل اقليمها  مخالفت شيعيان و سني. 4ـ1
دليل اينكه در  تي در مناطق خود و شيعيان نيز بهمنابع مناسب نف دليل نداشتن بهها  سني 

، حاضر داراي جايگاه نسبتاً مناسبي در ساختار سياسي عراق هستند و در صورت استقالل اقليم
  . خواستار استقالل آن نيستند، حضور رژيم صهيونيستي در اين منطقه بيشتر خواهد شد
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   شرايط اقتصادي اقليم. 5ـ1
خارجي وابسته به هاي  گذاري هشدت وابسته به نفت و سرماي اقتصاد اقليم كردستان عراق به 
اقليم از دالرهاي ، رفت مي دالري پيش 120طي چند سالي كه بهاي نفت تا اوج . انرژي است هحوز
اش از ايران و تركيه  صالح خود و نيز وضعيت مناسب روابط خارجي امنيت نسبي مناطق ذي، نفتي

اوج اقتصاد اقليم با كاهش شديد قيمت  هبا اين حال دور. برد مي آمريكا و رژيم صهيونيستي نفع تا
تروريست افراطي چون داعش با هاي  نبرد گروه هواسط در منطقه بهها  نفت و نيز افزايش ناامني

 . به زودي سرآمد، و كردهاها  پيشمرگه

 نفتي كشور به اقليم كردستان تعلقدرصد از درآمدهاي  17، بر اساس قانون اساسي عراق
دولت مركزي نيز از ، نفت توسط حكومت اقليم هبا اين همه و پس از فروش خودسران. گرفت مي

با ، فروش نفت توسط حكومت بارزاني، با اين همه. پرداخت سهم ويژه اقليم سرباز زده است
. اي فروش نفت استمحدود برهاي  ترين آنها وجود گزينه مهم. مشكالت زيادي مواجه است

منظور نفوذ  خود بهدولت تركيه است كه از اين وضعيت ، اكنون تنها خريدار جدي نفت اقليم هم
 ـ كند و در عين حال در پرداخت وجوه خريد نفت خود نيز مي سياسي بر كردستان عراق استفاده

  . ورزد مي تعلل ـ تر از بازارهاي جهاني است مراتب ارزان كه به
عراق سه ميليون و هفتصد هزار . فروشد هزار بشكه در روز نفت مي 700تا  600كردستان  اقليم

با اين همه وابستگي به نفت و ميزان باالي فساد . بشكه در روز و سومين كشور داراي نفت در جهان است
رهبري گسترده در سرتاسر اقليم شده و مردم را نسبت به هاي  منجر به نارضايتي، مالي رهبران اقليم

   )Gordon, 2003: 199(. بارزاني مردد ساخته و آنان را به حمايت از احزاب مخالف تشويق كرده است
پرستيژ و اعتبار دولت بارزاني را زير ، اين مسئله وابستگي اقتصادي حكومت اقليم به تركيه

  . سوال برده است

   سياسي در اقليم كردستانهاي  عدم اجماع و اختالفات گروه. 6ـ1
تواند تاثير بسيار زيادي بر استقالل اقليم داشته باشد و شايسته است  مي عامل بسيار مهمي كه

هاي  احزاب و جناح، ها اختالف ميان گروه همسئل، صورت كامل مورد بررسي و تحليل قرار گيرد تا به
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اما  ،ارندكردهاي عراق هرچند در اعالم استقالل اتفاق نظر د. سياسي در اقليم كردستان عراق است
از بين پنج حزب اصلي موجود در اقليم . با هم اختالف نظر دارنداعالم استقالل  هدر مورد نحو

جماعت اسالمي و حزب ، اتحاد اسالمي، جنبش تغيير، ميهني هيعني اتحادي؛ كردستان عراق
 پرسي همهتر  كرات به رهبري مسعود بارزاني معتقد به برگزاري هرچه سريعوحزب دم، كراتودم

 پرسي همهبهترين زمان براي برگزاري  را حاضر زمانمسعود بارزاني و حزبش . براي استقالل است
ميهني اين زمان را مناسب براي  هاما احزابي مانند جنبش تغيير و اتحادي. دانند مي جهت استقالل
تعامل با  هورد نحوميهني در م هبا جنبش تغيير و اتحادي، كراتوحزب دم. دانند نمي اعالم استقالل

 و بارزاني اقتصادي عملكرد، اقليم بر بارزاني رياست، دولت عراق و مسائلي مانند درآمد نفتي اقليم
  . زياد ديگري با هم اختالف دارند مسائل

سال گذشته هميشه بيشترين سهم را در حكمراني اقليم كردستان  15حزب دموكرات كه در 
اي  گونه به؛ باشد مي) پارلماني ـ رياستي( اين سيستم حكمراني همخواهان ادا ،در اختيار داشته است

. اقليم با رأي مستقيم مردم انتخاب شود و اختياراتش همچنان به مانند سابق باقي باشد رييسكه 
 چهار حزب ديگر معتقدند كه اين سيستم باعث پديد آمدن يك ديكتاتوري، اما در سوي ديگر

اتحاد ميهني و جماعت اسالمي و با ، جنبش تغيير. و با روح دموكراسي در تناقض است شود مي
به اين ترتيب كه پارلمان مرجع  ،خواهان سيستم پارلماني هستند، شدت كمتري اتحاد اسالمي

   )225: 1384، مومني( .حكمراني در اقليم كردستان باشد
به  ،است تاثيرگذار در اقليم تبديل شده مهم وهاي  به يكي از قدرتاينك  جنبش تغيير كه هم

اتحاد ميهني نزديك شده و همين باعث شده تا اين دو حزب با اتحاد بيشتري در مقابل حزب 
معتقد  ،هيچ عنوان موافق تمديد رياست بارزاني نيست جنبش تغيير كه به. دموكرات قرار بگيرند

 . است كه بايد پارلمان مرجع حكمراني باشد

دنبال كم  به ،بيند هم كه اكنون سه حزب اپوزيسيون سابق را در كنار خود مي اتحاد ميهني
 . اي كه خود را براي انتخابات آينده آماده كند كردن قدرت حزب دموكرات است به گونه

) حزب دموكرات( زرد هبرخالف احزاب ديگر هم در منطق حزب اتحاد اسالمي كه، در اين ميان
دنبال حفظ  ،به يك اندازه از پايگاه مردمي برخوردار است) ميهنياتحاد ( سبز هو هم در منطق
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ها چند پروژه را آماده كرده كه شايد  وگو اي كه از آغاز گفت گونه به ؛تعادل در بين احزاب است
  . طرفين به توافق برسند و در واقع موضعي بينابين را اتخاذ كرده است

  
  
 
  
  
  
  
  

 كراتوحزب دم، )منطقه سبز( ميهني هاتحادي( اقليمسياسي موجود در هاي  احزاب و گروه
  )جماعت اسالمي و اتحاد اسالمي، جنبش تغيير، )منطقه زرد(

حدي زياد است كه پيشنهادهايي از  سياسي در اقليم كردستان عراق بههاي  اختالفات در بين گروه 
پيشنهادات تنها از سوي اين . شود مي اقليم كردستان عراق داده هطرف برخي سياسيون مبني بر تجزي

. كنند مي مختلف اين پيشنهاد را مطرحهاي  شود و سياسيون جناح نمي يك جريان خاص مطرح
طرفداران اين . گويند بايد اقليم به دو اقليم به مركزيت اربيل و سليمانيه تقسيم شود مي طرفداران تقسيم

ل از اقليم اربيل باشد و تحت نفوذ اتحاد خواهند اقليم سليمانيه مستق مي كساني هستند كه ايده عموماً
   )149: 1380، عزتي(.ميهني كردستان به رهبري جالل طالباني قرار بگيرد

گويند ديگر حاضر به  مي احزاب رقيب حزب دموكراتيك كردستان به رهبري مسعود بارزاني
جدايي به دور از  اقليمِخواهند يا او از قدرت كنار برود يا  مي قبول رهبري مسعود بارزاني نيستند و

حضور مسعود بارزاني در قدرت را مغاير با  هاين احزاب ادام. او در كردستان تشكيل شود هسلط
 هاو حزب دموكراتيك كردستان اراد هگويند به واسط مي دانند و مي قانون اساسي اقليم كردستان

د ميهني و حزب دو حزب اتحا. چون و چرا بر سراسر اقليم گسترش داده است بي خود را
 هحتي اين دو در ده. اند دموكراتيك در طول تاريخ اقليم كردستان همواره در رقابت با يكديگر بوده
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  . جنگيدند مي داخلي كردها مدتي با يكديگر به صورت مسلحانههاي  نود و در زمان جنگ
عيت كردها در سياستمداران در اقليم كردستان از اين نگران هستند كه نزاع بر سر قدرت بر موق

 مبارزه با داعش جهتهايي  تالشاند  توانسته كرد تاكنونهاي  رگمپيش. مواجهه با داعش تاثير بگذارد
اما اگر نتوانند جايگاه مبارزه با داعش جهاني را به خود جلب نمايند  هانجام دهند و تا حدودي توجه جامع

 ) Chapman, 2011: 61(. سنگيني شوندهاي  را حفظ كنند ممكن است متحمل خسارت

كه بر مشكالت و  رو است هروببسيار مهم شرايط فعلي با چندين چالش  عراق در كردستان، بنابراين
اولين چالش اين است كه . سياسي در اقليم تاثير بسيار زيادي داردهاي  و گروهها  اختالفات ميان جناح

و  خاتمه يافتهساله دو هدنبال تمديد يك دور هب، رياست آقاي مسعود بارزاني در اقليم كردستان عراق هدور
هاي مختلف اختالف  ميان جناح، جانشيني وي يا استمرار رياستش در اقليم كردستان هدربار دنبال آن به

حزب دموكرات كردستان عراق است كه از ، حزب اصلي و پيروز انتخابات، از طرفي. نظر وجود دارد
ميهني و  هاتحادي، هاي اسالمي برخي از گروه، كند و از طرف ديگر مياستمرار رياست آقاي بارزاني دفاع 

اصرار دارند كه قانون اساسي به رأي  ،جنبش گوران يا جنبش تغيير مخالف استمرار رياست ايشان
نظام از رياستي تبديل به نظام پارلماني شود تا ، پارلمان هگذاشته و اصالح شود و يا اينكه از طريق مصوب

 . ريق بتوان در مورد ادامه استمرار رياست آقاي بارزاني تصميم گرفتاز اين ط

چالش و جنگ با  هئلمس، از مشكالت ديگري كه اقليم كردستان عراق با آن دست به گريبان است
يعني پيشمرگان كُرد ( ميان نيروهاي مسلح كُرد، صد كيلومتركه در طول چند طوري به ،داعش است

وسيعي از شنگال گرفته تا استان  هو منطق اعش جنگ و درگيري وجود داردو د) اقليم كردستان عراق
 جا جريان دارد را دربرو جنگ سنگيني در آن، صد كيلومتر استدود چنداي در ح كركوك كه منطقه

 نگ طبيعتاشود و اين ج كردستان عراق هم كشيده مي اعمال تروريستي گاهي به داخل اقليم. گيرد مي
 ) Khaled and Boleamy, 2005: 117(. دهاي سنگيني دار هزينه

كه بر اختالفات درون عراق تاثير كردستان عراق  ترين چالش جدي در اقليم سومين و مهم
دانيم بين دولت عراق و بغداد بر سر  طور كه مين هما. مشكل اقتصادي است ،بسيار زيادي دارد

كل  هدرصدي از بودج 17م مدعي است كه بغداد سهم اقلي، نظر وجود دارد فروش نفت اختالف
، داد كشور عراق را كه قاعدتاً طبق قطعنامه سازمان ملل بايد به اقليم كردستان عراق اختصاص مي
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نپرداخته است و بر اين اساس يك دوره از نفت استخراج شده را مستقل از دولت مستقل عراق 
كردستان  هايي ميان دولت عراق و دولت اقليم توافق هايي رخ داد و در اين ميان چالش. فروشد مي

نفت را براساس ميزاني كه دولت عراق مشخص كرده است ، صورت گرفت كه بر مبناي آن اقليم
له كه صادارت نفت و دريافت پول آن ئمس راجع به اينالبته . آن را دريافت كند هبفروشد و بودج

فروش نفت ابعاد و  هلئمس. بحث وجود داردتحت نظارت شركت ملي نفت عراق باشد يا خير 
مسائل مالي تحت فشار  هاي زيادي دارد كه موجب شده اقليم كردستان عراق از نظر پيچيدگي

هاي اقتصادي و عمراني كه در دست داشتند  ها و پروژه بسياري از طرح نحوي كه هب ،بااليي باشد
و  اند كم ترك كرده ردستان عراق را كمگذاران خارجي هم اقليم ك عموماً تعطيل شدند و سرمايه

  . افزايد مي سياسي در اقليم كردستانهاي  همين مسائل بر گسترش اختالفات گروه

  موانع خارجي حركت اقليم به سمت استقالل . دو
  آمريكا. 1ـ  2

تواند تاثيرگذاري  مي ترين كشوري كه در استقالل اقليم مهماي،   از بين كشورهاي فرامنطقه 
آنچه در . آمريكاست كه در فدرالي شدن اقليم كردستان نقش زيادي ايفا كرد، داشته باشد زيادي

پارچگي و تماميت ارضي عراق  حفظ يك ،حال حاضر براي آمريكا اهميت راهبردي بيشتري دارد
اين  هخواهان تجزي، باشد مي عنوان كشوري كه مدعي برقراري دموكراسي در عراق آمريكا به. است

 هبعد از حمله به عراق نيست و در صورت تجزي الملل بين هكشور و ايجاد ذهنيت منفي در جامع
. جا خواهد گذاشت منفي از خود بهاي  و وجهه نفوذ خود را در اين كشور از دست خواهد داد، عراق

)Beschomer, 2012: 189 (م منافع آمريكا در عراق بيشتر از منافع آن در اقلي، در مجموع
اين است كه در ها  زيرا شايد باور آمريكايي ؛عراق نيست هخواهد بود و در حال حاضر خواهان تجزي

  . آمريكا را در منطقه تامين نمايدهاي  تواند منافع و خواسته مي عراق بهتر هحال حاضر عدم تجزي

   كشورهاي منطقه و همسايه. 2ـ2
با توجه به داشتن مرزهاي زياد با ، كيهترتري سوريه و با شدت كم، كشورهايي مانند ايران 
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طبيعي است كه نسبت ، كرد در اين سه كشورهاي  اقليم كردستان عراق و با توجه به وجود گروه
از  اسراييلدر حقيقت مواردي مانند حمايت . استقالل كردها واكنش منفي نشان دهند هبه مسئل

اين كشورها و نفوذ و حضور رژيم كرد در هاي  امكان تحريك گروه، استقالل اقليم كردستان
موجب مخالفت كشورهاي ، اقليم كردستان ويژه بهآن در منطقه و هاي  صهيونيستي و پايگاه

   )281: 1387، حق پناه( .باشد مي با طرح استقالل) ايران و سوريه ويژه به( مرز همسايه و هم

 گيري نتيجه

گرچه مسعود بارزاني نشان داده كه از  ،عراقمنابع و موانع استقالل اقليم كردستان به با توجه 
، اما هر موقعيتي جهت رسيدن اقليم كردستان به خودمختاري و استقالل استفاده خواهد كرد

سقوط قيمت نفت در بازارهاي ، گونه اعتقاد دارند كه مباحثي مانند جنگ با داعش بسياري اين
اختالفات داخلي و فقدان اجماع بين ، همسايگاني مانند ايران و سوريههاي  حساسيت، جهاني
شرايط را بسيار آشفته كرده و زمان كنوني براي استقالل اقليم زود ، سياسي در اقليمهاي  گروه
به هر حال . بيني است دستان عراق پيچيده و غيرقابل پيششرايط و اوضاع داخلي اقليم كر. است

، امنيتي، سياسيهاي  اق داراي بحرانمردم از وضعيت موجود ناراضي هستند و اقليم كردستان عر
اكنون اين اقليم با  هم، الملل بنا به گزارش سازمان شفافيت بين، اجتماعي و اقتصادي بسياري است

  . دنبال داشته است ها وضعيت موجود را به م حل بحرانعد. گريبان است به بحران مختلف دست 41
 و استقالل اقليم كردستان از عراق را در سرعراق  هشايد آن روز كه مسعود بارزاني روياي تجزي

اقليم  هه فكر راهي براي جلوگيري از تجزيكرد كه مدتي بعد بايد ب نمي فكر آن را هم، پروراند مي
بارزاني كه روزي . كردستان و رسيدن به راه حل با ساير احزاب سياسي براي ماندن در قدرت باشد

 ،كوبيد مي ريكا و حاكمان عرب منطقه بر طبل استقاللآمهاي  دالرهاي نفتي و حمايت هبه پشتوان
در . امروز براي حل مشكالت اقتصادي خود دست به دامن بغداد و دولت مركزي عراق شده است

گونه اعتقاد دارند كه استقالل كردستان منافع و  چه بسياري از كارشناسان كردي اينگر، نتيجه
ولي كردها براي دستيابي به آرزوي استقالل نيازمند اجماع  ،امتيازات بسيار زيادي را به همراه دارد

كسب ، ثبات و انسجام در اوضاع اقتصادي، سياسي و درگير در قدرتهاي  در ميان گروه
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در حالي كه  ،سوريه و ايران هستند، جلب نظر همسايگاني مانند تركيه، يالملل هاي بين حمايت
باشد و جهت نيل به استقالل مسير دشواري  ها مي رطش و پيشها  اقليم كردستان فاقد چنين زمينه

  . را پيش رو خواهد داشت
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