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  چكيده
هاي اصالحي و اسالمي وابسته به جنبشتوان را مي اسالمي عراقهاي و تاريخ بيداري يا ظهور جنبش منشا

اسالمي اين افراد  انديشه. رشيدالرضا دانست محمدعبده و  محمد، اسدآبادي نيالد جمالكساني چون سيد 
ي استبداد و استعمار بود كه اين فكر به شكل وسيعي در ميان در جهت بيداري كشورهاي اسالمي زير سلطه

ها واقع در شمال كشور عراق كنوني نيز از اين آرا و انديشه، كردستان عراق. سترش پيدا كردمسلمانان گ
المسلمين در هاي اسالمي به شكل رسمي به نام جنبش اخوانجنبش نياولگيري با شكل. نبوده است تاثير يب

دنبال اين حركت در شهر حلبچه در كردستان عراق نيز به پيروي از اين اتفاق و به ، البنامصر به رهبري حسن
را » حزب اسالمي كرد«يك حزب اسالمي به نام  ،سعيد محمدعبداهللا بگ بن احمد بگ و . م 1943در سال 

ي قديمي و تاريخي در بررسي تحوالت سياسي و اجتماعي كردستان رغم پيشينهاما علي، تشكيل دادند
ي سكوالر هاي رقيب حزبي جريانغلبه، )ناسيوناليستيگفتمان ( گراييافتن مباحث قومي و قوميغلبه ، عراق

گرا در كردستان عراق شده هاي اسالمباعث ناكامي جريان) آمريكا متحده االتيا( و حضور نيروهاي خارجي
 گذارتاثير يرهايمتغ، حاضر پس از بررسي پيشينه اسالم سياسي در كردستان عراق در مقاله رو نيازا. است
 . گيردهاي اسالمي مورد تحليل و مطالعه تفصيلي قرار ميامي جريانالذكر در ناكفوق

 سكوالريسم، گراييقوميت، كردستان عراق، احزاب اسالمي: ها كليد واژه
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  دمهمق
در بررسي ساختارهاي اجتماعي ـ فرهنگي . شوداقوام كرد محسوب مي تيهو محور» اسالم«
ي هاي تاريخي جامعهها و واكنشكه بسياري از كنش شودروشن مي تيواقعاين ، ي كردجامعه

گرا در چند هاي اسالمها و گروهرشد جريان. است گرفته شكلهاي اسالمي كرد بر مبناي انديشه
 ليدر كردستان عراق تبد يو فرهنگ ياجتماعي، اسيس يهادهين پديتراز مهم يكير به يي اخدهه

در  ياسيو س ياجتماع يهاها و جنبشزشيخ يكه اين پديده در تماميطوربه؛ استشده 
ك يشه به يها همانين جريا يآن در تمام تاثيرزان نفوذ و يليكن م، كردستان عراق نقش داشته

  . است مقدار نبوده
، كردستان عراقاجتماعي و سياسي در ، هاي اقتصاديميالدي در بستر بحران 80ي از اوايل دهه 

ها و احزاب سكوالر در از جريان تيتبعدر كردستان به ، گراجريانات سياسي و بعضا جهادي اسالم
. دار آغاز نمودند عنوان احزاب سياسي شناسنامهو فعاليت رسمي خود را به گرفته شكلكردستان عراق 

را » ناسيوناليسم قومي« در تحقيقات خود، كرد ل جامعهيبسياري از پژوهندگان مسا حال نيا با
ي كرده و به نقش معرقكرد  جامعه تيهوعنوان گفتمان غالب در شناخت برجسته ساخته و آن را به

  . اند شده توجه يباسالمي در انسجام اجتماعي اين جامعه  تيهوكاركردي 
هايي از در طول تاريخ بوده و شبكه، قوم كرد تيهوعنصر محوري ، اسالم نكهيباوجودا رو نيازا

كرد  هاي دور تا به امروز فضاي فرهنگي و اعتقادي جامعهاز گذشته، طريقتي و عرفاني تيهو
 به همين جهت انتظار غالب بر اين بوده و هست، اقليم كردستان عراق را شكل داده ازجمله، منطقه

ولي تاكنون ، تر از شرايط فعلي را داشته باشندقوي مراتب به يتيوضعگرا هاي اسالمكه جريان
ل يافتن مسايغلبه «. استبر عناصر تقويت كننده غلبه نموده ، محيطي مانع سازعوامل و شرايط 

 تيموفقدر عدم » يخارج يفشارها«و » هاي مخالف سكوالرانيجر يحزب يهارقابت«، »يقوم
اين است  بنابراين سؤال اصلي نوشتار حاضر؛ اين داليل است ازجملهدر كردستان عراق  ييگرااسالم

در رفتارها و  يمهمهاي مذهبي نقش اساسي و باورها و ارزش نكهيباوجوداكه چرا احزاب اسالمي 
اند نقش قاطعي در ساختار قدرت حكومت نتوانسته، فرهنگ عمومي مردم كردستان عراق داشته
ر و وجود احزاب سكوالي، ل قوميغلبه يافتن مسا، اقليم ايفا نمايند؟ بر همين اساس سه عامل
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گرا براي ايفاي نقش قاطع آنها در احزاب اسالم تيموفقفرضيه نوشتار در عدم ي، خارج يفشارها
  . ساختار قدرت حكومت اقليم كردستان است

اسالمي كردستان عراق ـ  ي جريانات سياسيعمدتا به تاريخچه، هاي انجام گرفته قبليدر پژوهش
اسالمي در ساختار حكومت ـ  هاي سياسيمشاركت جريانعوامل ناكاميِ «بدون آنكه ، پرداخته شده

، هاي اسالمي كردبنابراين پرداختن به عوامل ناكامي جريان؛ رديقرار گمورد بررسي » اقليم كردستان
 . پردازد صورت منسجم و مشخص به بحث ميحاضر است كه به نوآوري و بديع بودن مقاله

 محمدعنوان مستقبل الحركه نوشته  كتابي تحت، هاي انجام شده در اين حوزهپژوهش اهماز 
اتحاد . بازياني است كه بيشتر به بررسي جنبش و حركت اسالمي در كردستان عراق پرداخته است

اسالم و . پردازداتحاد اسالم در كردستان عراق مي فيمعراسالم در كردستان عراق نيز صرفا به 
را مورد بررسي  سميوناليناساسالم و ، شناسانهدر كردستان عراق نيز از ديدگاه جامعه سميوناليناس

گرايان در مورد هاي اسالمبررسي ديدگاه، است تياهم حايزآنچه در اين كتاب . است قرار داده
االكراد المستضعفون و . استدر كردستان  انيگرا يملو تطبيق اين ديدگاه با نظرات  سميوناليناس
كه به موضع  هاي پروفسور جمال استمجموعه سخنراني، كردهاي سرگردان: خوانهم المسلمونا

انقالب  تاثير. ي كرد خصوصا حلبچه اشاره داردگرايان و كشورهاي اسالمي در برابر مسئلهاسالم
هاي ها و جنبشپذيري جريانتاثيرنيز به ، هاي اسالمي در كردستان عراقاسالمي بر ظهور جنبش

گرا هاي اسالمجريان يگونه شناسي مقاله. المي كردستان عراق از انقالب اسالمي پرداخته استاس
، ي كردستانسياسي احزاب اسالمي عمده يها يخط مشدر اقليم كردستان عراق نيز رويكردها و 

ي كردستان عراق را مورد و انصارالسنه انصار االسالم، گروه اسالمي، ي اسالمياتحاديه، ازجمله
  . استتوجه قرار داده 

داخلي گران  جامع از طرف پژوهش صورت بههاي زيادي عالوه بر موارد فوق تحقيقات و پژوهش 
در كشورهاي اسالمي » گرا  اسالم«هاي سياسي و جريان» گرايياسالم«و خارجي در خصوص پديده 

بخشي از اين مطالعات را به خود ، ستان عراقاست و جريانات سياسي و اسالمي كردانجام شده 
، ي درصدد شناخت اين جرياناتنوع بهي اين مطالعات ي همهطوركل به. اختصاص داده است

بدون آنكه عوامل ناكاميِ مشاركت ، اندها بودهو رويكردهاي سياسي و اجتماعي آن ها يمش خط
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  . واكاوي و بررسي قرار دهند ردموهاي اسالمي در ساختار حكومت اقليم كردستان را جريان

  عراق كردستاناسالم سياسي در  پيشينه
سرعت به اين دين اما با ظهور اسالم به، باستان عمدتا داراي آيين زرتشتي بودند كردها در دوره

كه در مدينه به اسالم ايمان  تماس كردها با دين اسالم از طريق باباجان كرد بود نياول. گرويدند
تحوالت فكري ). 85: 2006، نوري بازياني( دادآورد و سپس آن را در بين اقوام كردي خود گسترش 

اي جهان اسالم و خاورميانه دور نبوده و اكثر كردها كه حدود و فلسفي خلق كرد از تحوالت انديشه
ل ديني و يدر مسا؛ بودند گرفته ي عثماني قرارامپراتورمستقيم تحت تسلط  صورت بهشش قرن 

ي امپراتوربا فروپاشي . بودند ها اخذ كردهي را از قرائت ديني عثمانيگير چشمات ، تاثيراعتقادي
مسلمانان  تيحاكماكثر مسلمانان براي بازگرداندن خالفت اسالمي و . م 1924عثماني در سال 
  ) 25: 2009، سوه يلي( تثني نبودندمس تيوضعكه كردها هم از اين  دادند تالش زيادي انجام

هاي اسالمي در عراق را و تاريخ بيداري اسالمي يا ظهور جنبش منشاتوان مي يطوركل به 
 1896ـ  1839( اسدآبادي نيالد جمالهاي اصالحي و اسالمي كساني چون سيد وابسته به جنبش

ي اسالمي اين افراد در جهت انديشه. و حسن البنا دانست) . م 1905ـ  1849( محمدعبده، ). م
ي استبداد و استعمار بود كه اين فكر به شكل وسيعي در ميان بيداري كشورهاي اسالمي زير سلطه

واقع در شمال كشور عراق كنوني نيز از اين ، سرزمين كردستان عراق. مسلمانان گسترش پيدا كرد
  . استنبوده  تاثيرها بيآرا و انديشه
البنا فعاليت اين جنبش در ساير المسلمين در مصر به رهبري حسنوانگيري جنبش اخبا شكل

گرفت كه از جانب جنبش اخوان وسيله افرادي صورت ميكه اين فعاليت به كشورهاي اسالمي شروع شد
. بودندكه از كشورهاي ديگر به مصر رفته  از طرف ديگر كساني بودند. شدند به اين كشورها فرستاده مي

 اخوان آشنا شده فكر باكساني بود كه از اين طريق  ازجمله) . م 1992ـ  1914( الصوافشيخ محمود 
در دانشگاه بغداد مشغول تدريس شد كه در اين  وآمد رفتوي بعد از چند بار ). 71: 2009، سوه يلي( بود

سرآغاز ي كرد با ايشان آشنا شد و همين اتفاق ي برجستهها تيشخصزمان شيخ امجد الزهاوي از 
ها با كساني چون مال عثمان بر همين اساس آن. خيزش فكر اخوان از سوي آنان در كردستان عراق شد
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المسلمين و تفكر اخوان ها مالقاتي اين ديدارها و طديدار كردند و در ) . م 1999ـ  1922( عبدالعزيز
وراي مركزي و مسئول عضو ش، مصاحبه با شوان رئبه ر( اسالم سياسي در كردستان عراق نضج گرفت

  ). 10/1/92رتبه حزب گروه اسالمي كردستان عراق در اربيل به تاريخ عالي
 المسلمين در عراق از طريق مالهاي اخوان گرايان با بغداد در چارچوب فعاليتارتباط اسالم

 تا زماني كه حكومت گرايان در درون حكومت پادشاهيعثمان عبدالعزيز حفظ شد و فعاليت اسالم
با به قدرت رسيدن حزب بعث در . در جريان بود؛ خواهان رسيدبه دست جمهوري 1958در سال 

افرادي همچون  كه يدرحالروند تحوالت در كردستان عراق شكل ديگري به خود گرفت و ، عراق
المسلمين مشغول فعاليت بودند عثمان و برادرانش و بسياري از مردم حلبچه در جنبش اخوان مال

بسياري از كردها ؛ دي و اجراي احكام طبق شريعت و سنت را داشتنداسالم ناب محم يو دغدغه
داراي  هرچندبارزاني . تحت رهبري مال مصطفي بارزاني در پي دستيابي به حقوق ملي خود بودند

رنگ و بوي مذهبي نداشت و همواره  گاه چيهولي جنبش او ، پايگاه و خاستگاه ديني و مذهبي بود
از طرف ديگر ) 78: 1386، كرمي. (است داشته مدنظرعنوان يك قوم ق كردها را بهاحقاق حقو
المسلمين شد و جنبش اخوانهاي جريانات اسالمي از مركز رهبري ميها و كوششتمام فعاليت

هاي كردها تحت رهبري امر اين بود كه فعاليت تيواقعوجود خارجي نداشت ؛ كردستان عراق
خود را كردستاني نخواندند و  گاه چيهكردها در اين دوره . استعراق بوده  المسلمينجنبش اخوان

عنوان فعاليت اسالمي در كردستان در دانستند و آنچه بهي از امت عربي ـ اسالمي مييخود را جز
هاي خود ها در اين چهارچوب فعاليتاست و آنهمگي عراقي ـ اسالمي بوده ؛ آن دوره مطرح بود

  ). 58: 1391، اسدي. (اندكردهرا پيگيري مي
المسلمين در كردستان عراق نفوذ كرد و افكار آنان در ميان كردهاي جنبش اخوان بعدازآنكه 

صورت رسمي تا بعد از پيروزي انقالب هيچ جنبش اسالمي به؛ كردستان عراق گسترش پيدا كرد
عراق ظهور پيدا نكرد و تنها  در كردستان، گرايي در منطقهاسالمي در ايران و گسترش موج اسالم

تصميم گرفتند كه يك ، ايكه عده بعد از پيروزي انقالب اسالمي و جنگ بين ايران و عراق است
، ويسي. (را تشكيل دادند» حركت االسالميه«حزبي به نام ، آرا تياكثرحزب تشكيل دهند و با 

اين امر  به دنبال. شدفعاليت حزب بيشتر از يك سال طول نكشيد و حزب منحل ) 98: 1379
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خاطر در سال  نيبه هم. كردن حزبي بودند تاسيساي از افراد اين حزب همچنان در فكر  عده
تا  كار اخوان ديدار كردعربي سفر كرده و با افراد كهنه متحدهبه امارات  محمد نيالد صالح. م 1985
) 121: همان منبع، ه يليسو. (يك حزب به نمايندگي از طرف اخوان دريافت كند تاسيسي اجازه

باشد و رهبري آن همچنان به ي اخوان در كردستان عراق ميتنها نماينده اكنون هماين حزب 
  . فعاليت دارند» 1يه كگرتووي ئيسالمي«كه تحت عنوان است  نيبهاءالد محمد نيالد صالحي عهده
كه شايد قابل قياس با  ي جريانات اسالمي در كردستان عراق پر از نوساناتي استتاريخچه 

گاه جنگ و جهاد و گاه ، انشعاب گاه، گاه اتحاد. هاي اسالمي ديگر نباشداز حركت كدام چيه
ترين تا آرام) انصار االسالم( هاي اسالميهاي گوناگون از راديكالايجاد انشعاب. ي قانونيمبارزه

هايي از اني تا تسلط بر بخشاز جنگ با ديگر احزاب كردست) ي اسالمياتحاديه( احزاب اسالمي
و  صدامو شوراي حكومت انتقالي عراق بعد از سقوط  يمحل مجلسكردستان و داشتن نماينده در 

به اين جريانات بخشيده  يخاصهاي نيز كوشش براي تشكيل حكومت اسالمي در كردستان ويژگي
- خش خرده احزاب و گروهتوان به دو بمي يطوركل بهجريانات اسالمي در كردستان عراق را . است

كه بسياري از  هرچند. ها و احزاب اسالمي عمده تقسيم نمودهاي اسالمي كوچك و ديگري گروه
- ها در اين جنبشاند و اعضاي آنهاي عمده بودهجنبش يربنايزعنوان خود به، جريانات كوچك

سياسي  درصحنهت ولي اكنون نامي از اين جريانا، اندهاي عمده نقش اصلي را بر عهده داشته
  . خوردمنطقه به چشم نمي

  هاي اسالمي در ساختار قدرت حكومت اقليمعلل ناكامي حضور جريان. يك
ها در هاي اسالمي و اثرگذار نبودن آنگروهبه قدرت نرسيدن احزاب و  ياز داليل عمده

بر عدم وحدت عالوه ؛ ي گذشتهساختارهاي سياسي و اجتماعي كردستان عراق در طول دو دهه
هاي رقيب و ي جريانغلبه«، »گراييل قومي و قوميغلبه يافتن مسا«توان به هاي اسالمي ميگروه

  . اشاره كرد» عامل خارجي«و » احزاب سكوالر

                                                         
 اسالمي هاتحادي . 1
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  گراييل قومي و قوميي مساغلبه. 1- 1
يكي از متغيرهاي عمده و ، هاي قومي و نژادي و همچنين مطالبات سياسيرشد آگاهي 
گذار بر روند جريانات سياسي در كردستان عراق بوده و احزاب سياسي سكوالر با برجسته تاثير

سوي خود جلب هاي ناسيوناليستي و مطالبات قومي توانستند افكار مردم منطقه را بهنمودن انديشه
تحوالت سياسي و اجتماعي كردستان عراق در  درروندتوانستند  ها شيگرااين  واسطهكنند و به

ها به ايدئولوژي اي ايفا نمايند و با رهبري مردم و توجه دادن آنمقاطع مختلف زماني نقش سازنده
. تنگ نمودند؛ اندعرصه را بر ديگر جريانات كه ايدئولوژي اسالمي و مذهبي داشته؛ خود
تمان اسالمي كه در كردستان عراق از طرف احزاب گفتمان ناسيوناليستي بر گف غلبه گريد عبارت به

مانع از به قدرت رسيدن جريانات ؛ سكوالر و غيرمذهبي در طول تاريخ مبارزاتشان رواج داشت
توان به حزب دمكرات ترين اين احزاب ميمهم ازجمله. استاسالمي و مذهبي در كردستان شده 

  . شاره كردي ميهني كردستان عراق اكردستان عراق و اتحاديه

  حزب دمكرات كردستان عراق. 2- 1
كه از  دوم يران بعد از جنگ جهانيدر ا محمد يپس از اعالم جمهوري مهاباد به رهبري قاض

 12/10/1945در تاريخ . مساعدت نيروهاي شوروي كه شمال ايران را تصرف كرده بودند بهره جست
سم و مطالبات يوناليي ناسشهيو اند ي تشكيل حزب دموكرات كردستان در عراق تبلور يافتايده
دمكرات كردستان  حزب 1946سپتامبر  17در  تيدرنهاكه ، در كردستان عراق نضج گرفت يقوم

ي امضا شده هيانيك بيش يداين حزب در بدو پيا. ل شديتشك يبارزان يمال مصطف يعراق به رهبر
به نيروهاي كرد بپيوندند و در خواست كه كه از مردم عراق مي توسط مال مصطفي را منتشر كرد

مورانش متحد شده و مشاركت نمودن كردستان از امپرياليسم و مابراي آزاد ، اي مشتركمبارزه
. نديدر سرزمين خودشان زندگي آزاد و همكاري برادرانه با همديگر بنما هركدام كه ينحو به؛ نمايند

  ) 123: 1381، انتصار( »!هاي برادر در كشوركردها و عرب باد زنده«شعار اين حزب 
را به خود » تشكيالت سري كردي واحد عراق«توجه  تيدرنهاحزب دمكرات كردستان عراق  

برانگيخت و تشكيالت مورد اشاره در اين حزب ادغام شدند و مبارزات خود را در راستاي احقاق 
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اين حزب  تاسيسدر راستاي . حقوق قومي كرد در چهارچوب خودمختاري عراق دنبال نمودند
و » شورش«دو حزب  ازجملهي كردستان عراق و هاي فعال كرد در عرصهي سازمانهمه

سه جريان متفاوت در آن قابل تفكيك ، اين حزب تاسيساز همان بدو . منحل شدند» رزگاري«
اين حزب بيشتر  يها يمش خطها و كه استراتژي توان استدالل كردكه بر مبناي آن مي استبوده 

ي اين سم در برنامه و مرامنامهيوناليي سكوالريسم و ناسدهيو سكوالر داشته و ا انهيگرا يملگرايش 
اي ـ جريان عشيره1: عبارت بودند از اين سه جريان. كردرا ايفا مي يحزب نقش راهبردي و اساس

كه اعضاي ) ماركسيستي( ـ جريان چپ2. كه مالمصطفي بارزاني رهبري آن را به عهده داشت
ـ جريان روشنفكران كرد كه ابراهيم احمد هدايت 3. گرا و حزب شورش نماد آن بودندچپ

  . نمايندگي آن را به عهده داشت
 يبرا، است يستيوناليناسي گفتمان اشاره شد كه يكي از داليل ناكامي احزاب اسالمي غلبه 

، هابازخواني آن بايد به بيانيههاي اساسي و گرايانه و سكوالريسم و ويژگيملي يها مؤلفهتبيين 
كه در همان ابتدا از  يابيانيه. ها و سيستم دروني حزب دمكرات كردستان عراق پرداختبرنامه

را براي ايجاد يك كشور فدرال و دو ملتي  يكلي راه و طرح نقشه؛ طرف حزب دمكرات منتشر شد
كه از ورود به  ن شده بودحزب خواستار ايجاد يك كشور فدرال كردستا. بودترسيم كرده 

همچنين در انتخاب اعضاي ي، اي كه اين كشور فدرالگونهبه؛ هاي هر كشور ديگر خارج باشد پيمان
هاي دادگستري حكومتش آزادي كامل داشته باشد و در ايجاد مقننه و شاخه، اجراييه قوه

  ). 124: 1385، انتصار( پيوندهاي اقتصادي با ديگر كشورها آزاد باشد
و به قدرت  ينظام جمهور تاسيسو  يالديم 1958در سال  يحكومت سلطنت يبا سرنگون 
عنوان شركاي كردها را به، ديجد يحكومت در قانون اساس؛ م قاسم در عراقيدن عبدالكريرس

رسميت شناخت و حقوق قومي و فرهنگي آنان را در داخل كشور عراق تضمين مساوي اعراب به
باالي حكومتي منصوب كرد و  يها تيموقععالوه بر اين حكومت چندين نفر از كردها را به . كرد
  . ي پخش و انتشار مطالب كردي و تدريس زبان كردي را در مدارس داداجازه

را كه رهبران و نخبگان  يها و مطالباتبعد از به قدرت رسيدن رژيم بعث در عراق نيز درخواست
ترين مهم. كرده مييو ناسيوناليسم تك يسكوالريست يها شيگراشتر بر يب؛ ددادن ارايهكرد در عراق 
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  : مطالبات اين گروه اين بود كه
  . ـ حكومت فورا به حق خودمختاري براي كردستان اذعان كند1
  . زبان رسمي كردستان عراق و زبان دوم مناطق ديگر كشور اعالم گردد، ـ زبان كردي2
مخصوص به خود باشد و  رانيوز هياتاشد و كردستان داراي جمهور كرد برييس ـ نايب3

  . دارايي و وزارت خارجه در اختيار حكومت مركزي باشد، وزارت دفاع
- ي رشتهنيروي نظامي منظم درآيد و اين نيروي نظامي همه صورت بهـ واحدهاي مسلح كرد 4

زميني و زرهي ، ن هواييهاي يك نيروي منظم نظامي را داشته و براي آن واحدهايي نظامي همچو
  . گردد تاسيس

  . از درآمدهاي نفتي به كردستان اختصاص يابد سوم كيـ 5
هاي كردها را با حكومت به امضا گردد كه درخواست تاسيسدر كردستان  يمحلـ حكومتي 6
  . برساند
ل دنيوي و عرفي يها و محورهاي اساسي آن توجه به مسارويكرد اين درخواست بيترت نيا به 

زمينه براي ايجاد يك ؛ از طرف حكومت مركزي ها درخواستشدن اين  اجراييبوده و در صورت 
ها بر اساس و تأمين خواسته يمحلهاي ي فدراتيو و تحقق دموكراسي در چهارچوب حكومتجامعه
ردمي در قالب ي ماستواري حكومت بر دو پايه يبه عبارت. شدقومي و برابري اقوام آماده مي تنوع

مشاركت مردمي را در بطن خود دارا ، اين عناصر يهردودموكراسي و خودمختاري است و 
 ل آن جهاني و اسالمي نشدهياي به مساها اشارهكدام از اين اصول و درخواستباشند و در هيچ مي

ل قومي و مطالبات كردي در كردستان عراق يل مذهبي در ذيل مساياست و اسالم و مسا
اين حزب در بدو  ها يا حتي در اساسنامهكدام از اين درخواستهمچنين هيچ. استرگرفته قرا

. استحكومت مركزي عراق را مقيد به اجراي معتقدات و احكام دين اسالم نكرده ؛ تشكيل
در  و مذهباين جريان توجهي به نقش و جايگاه دين  يها يمش خطمفاد يا  در گريد عبارت به

  . تجامعه نشده اس
هاي اسالمي با توجه به يكي از راهبردها و رويكردهاي سياسي جنبش، ليعالوه بر اين بر مسا 

 يهاي كردجنبش در اسراييلولي مبارزه با ، است اسراييلمبارزه با ، وجهه سياسي آنها در منطقه



 1396، سال بيست و چهارم، شماره دوم، تابستان خاورميانهفصلنامه مطالعات 

 

 

14

هاي ي جنبشتوان از اين رويكرد مستثني دانست و رابطهكردستان عراق را مي در باألخص
اسالمي در منطقه بوده است و اكثر رهبران  يها جنبشمتفاوت از  اسراييلناسيوناليستي كردي با 
مال : گويددكتر محمود عثمان در اين خصوص مي. مشتاق بودند اسراييلآن به برقراري روابط با 

 راييلاسبه نظر بارزاني رابطه با  چراكه، دادتر نشان ميمصطفي از همه در اين خصوص مشتاق
  ). 76: 1382، شيخ عطار( متصل شوند آمريكاهاي كردي به شود كه جنبشباعث مي

حكومتي ؛ ميالدي حكومت عبدالكريم قاسم را سرنگون كردند 60ي ها در دههبعثي بعدازآنكه 
هاي قومي كردها در راستاي احقاق دادند و دوباره درخواستبه نام شوراي ملي انقالبي را تشكيل

كه  مارس شوراي ملي انقالبي اعالم داشت 10در . ادامه يافت مجددابا حكومت جديد  حقوقشان
ي اعطاي خودمختاري به كردها در چهارچوب كشور آماده، است و حكومتتوافقي حاصل شده 

داد كه حكومت خود را بر نهادهاي اجتماعي و سياسي اين توافق به كردها امكان مي. عراق است
ل خارجي و اقتصادي و نظامي وابستگي خود را به يبراي مسا كه يدرحال، دداخلي گسترش دهن
  . كنند حكومت مركزي حفظ

قوا از كردها  كلجمهور و معاون فرمانده رييسكردها همچنين تقاضا كردند كه يك معاون 
. هاي حكومت مركزي به كردها اختصاص داده شوندپست از سوم كيمنصوب شوند و اينكه 

اين . به كردها اعطا شود، هاي دفاع و خارجهخانهامتياز در وزارت يدارا يها تيموقعهمچنين 
مجدد  يريازسرگ تيوضعگرايانه و شايد هم در انتخاب واقع تيوضعها دو طرف را در درخواست

  . جنگ قرار داد
به  ميالدي 60 ههاي دهعارف در ميانه عبدالرحمانالبزاز در زمان  عبدالرحمان بعدازآنكه 

بزاز يكي . بس بين حزب و حكومت ادامه يافتتالش براي صلح و آتش مجددا؛ وزيري رسيدنخست
اش بر آن ي كردستان داشت و عقيدهاي واقعي به حل مسئلهكه عالقه عراق بود هيبلندپااز مقامات 

كشور  عنوان يكعراق قادر نخواهد بود كه به، است كه تا زماني كه مشكل كردها حل نشده بود
كه در داخل آن بسياري از ابتكارات  داد ارايهطرح بزاز چهارچوبي را . و موفق ظاهر شود باثبات

  . بود صلح در كردستان تعيين شده
اصل خودمختاري كردها را ، ي راديكال و افراطي بودنمحتوي و دامنه ازلحاظطرح صلح بزاز  
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اين طرح خواستار استفاده از زبان كردي  برخي مفاد). 103: 2006، مصطفي امين( بودپذيرفته 
اجراي يك عفو ، آزادي تمام زندانيان سياسي كُرد، در مدارس يمحلعنوان زبان رسمي حكومت  به

برگزاري انتخابات آزاد براي يك ، بودند جنگيده يهايي كه عليه حكومت مركزعمومي براي آن
. بود تيامني رعايت قانون داخلي و نظم و گذاري كردها و استفاده از نيروي كرد برامجلس قانون

مال مصطفي  نيب نيدرا. ماند ميعق 1966در اوت ، اين طرح با عزل بزاز و جانشين ناجي طلب
كه از طريق ايران به  اسراييلخود را در كردستان با ياري و حمايت ايران و كمك  تيموقع

ها با كودتا حكومت بعثي 1968ل در سا بعدازآنكه. م بخشيديشد تحككردستان عراق سرازير مي
تالش كردها  مجددا؛ ديجمهوري رسعارف را سرنگون كردند و حسن البكر به رياست عبدالرحمان

ي زماني شاهد در اين دوره هرچند. براي كسب خودمختاري و احقاق حقوقشان ادامه يافت
ها منجر به توافق تالشن يا يول، ميدرگيري نظامي بين كردها بر سر توافق با حكومت عراق هست

كه  ها و مبارزات كردها حكومت البكر مجبور شديريگيكه در آن به مدد پ شد 1970مارس  17
دارترين و خود تبديل به دامنه نهاييي مارس در شكل بيانيه. بزاز را اجرا كند ياماده 12 نامه توافق
. لي كردها با آن توافق كردندهاي عراق براي سازش با آرزوي مكه حكومت ترين طرحي شدعيوس

شناختن زبان كردي در مناطق داراي  تيرسمبه : از دنعبارتمارس  هيانيب ياصل موادازجمله 
ايجاد ، حكومت مركزي هيبلندپاانتصاب كردها به مناصب ، خودگرداني، كرد تيجمع تياكثر

ي بازگشت كردها به ها براهاي مالي و ديگر كمككمك، نيواحدهاي اداري ملي در مناطق كردنش
اعتالي حقوق فرهنگي كردها و فرصت ، ي واقعي اصالحات ارضياجراي يك برنامه، شانيروستاها

كردي و دانشگاه كردي در سليمانيه و اصالح نمودن قانون  اتيادبايجاد آكادمي ، پيشرفت آموزش
هرچند ). 143: 1391، يلديز( يملتها در يك عراق دو اساسي براي شناسايي تساوي كردها و عرب

 آن از بعدتوافق الجزاير عقيم ماند و  براثر؛ ي كردها براي كسب خودمختاريمبارزه تيدرنها
آن كردهاي سرخورده تحت رهبري  جهيدرنت؛ آمد به وجوددر حزب دمكرات كردستان  يانشعابات

، ايجاد كردندرا  »ي ميهني كردستاناتحاديه«آقاي جالل طالباني يك حزب سياسي جديد به نام 
  . شد اشاره خواهده ين اتحاديا مبارزاتها و تيكه در ادامه به فعال

حزب دمكرات كردستان  يهاكه در چهارچوب برنامه يها و مطالباتن درخواستيي ابا مشاهده
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جه ين نتيبه ا؛ داشتند اسراييلكه با  ين نوع روابطيآن مطرح شده و همچن يها يمش خطعراق و 
و  يستيوناليناسي، ل قوميل مسايدر كردستان عراق در ذ ينيو د يل مذهبيمساكه ، ميرسيم

كه تنها  يكه در آن مقطع زمان، ن حزبيا يها يمش خطراهبردها و . رديگيقرار م يستيسكوالر
ل است كه ين دليد و به همينمايم دييتأها را ن گفتهيا صحت؛ ي كردها در عراق بودهندهينما

عراق  ياسيو س يدر تحوالت اجتماع يا فعالينقش سازنده ؛ نتوانستند ياسالم يهاا گروهياحزاب 
  . نديفا نمايا

  اتحاديه ميهني كردستان عراق. 3- 1
جريانات موجود  نيگذارترتاثيرترين و عنوان يكي از عمدهي ميهني كردستان عراق بهاتحاديه 

اعالم ؛ فروپاشي جنبش بارزانيو متعاقب  1975در سال ؛ در ميدان معادالت سياسي و نظامي
ترين جريان كردستان اين حزب را شايد بتوان مدرن). 218: 1379، رندل( نمود تيموجود

، هاي تاريخي پيدايش اين حزبجهت بازخواني تئوريك و بررسي زمينه نيبه هم. آوردحساب  به
  . كنداي ايفا ميجهت شناخت سكوالريسم در كردستان نقش عمده

ضعيف بودن نتوانستند  به علتكه  چند گروه مسلح كوچك وجود داشتند 1975شكست پس از  
ي ميهني را هاي اتحاديهپايه نياولها بخشي از آن. باشندبر معادالت كردستان داشته  گير چشمي تاثير

 به وجودي را آنان چندحزب متكثرسازمان  نياولاعضاي آن مدعي بودند كه . در آينده تشكيل دادند
  : ي ميهني از سه حزب و جريان متفاوت تشكيل شداتحاديه درواقع. اندوردهآ

  ) لهكومه( ست كردستانيجمعيت ماركسيستـ  لنين) الف
ست كردستان نقش اصلي را ينيماركسيست ـ لن تيجمع؛ ي ميهنيدر جريان تشكيل اتحاديه 
در محافل  بانفوذبود ولي توانسته ، كوچك و ضعيف بود هرچندجريان مذكور . دار بودعهده

عنوان جرياني چپ مطرح تعدادي كادر سياسي پرورش داده و خود را به؛ دانشجويي و روشنفكري
 طرف بهدر آن هنگام جالل طالباني . گرددبرمي 1960 سرآغاز تشكيل آن به اواسط دهه. نمايد
بود كه شرايط كردستان بيشتر با بود و معتقد گرايش پيدا كرده  ياليسم چينيسم و سوسيمائوئ
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تا  باشد و ساختار كردستان عراق بيشتر ساختار دهقاني استهاي مائو قابل تحليل ميتئوري
با ، تا در آينده بتواند وي معتقد به ايجاد تدريجي تشكيالت ماركسيستي بود. ساختار كارگري
همين  تيدرنهاكه  تشكيل دهديك حزب انقالبي و پيشرو ؛ آمده به وجودهاي استفاده از زمينه

به  تيجمعهاي اين ها و فعاليتدر كل ديدگاه. ي ميهني را تشكيل دادنداساس اتحاديه تيجمع
  : استر يشرح ز
و رهبري جنبش  مسلحانهوه يبعث به ش يستيي شوونهاي نژادپرستانهـ مبارزه با سياست 1

  جنبش يهاي عشيره مسلك در سطوح باالانقالبي كردي و ممانعت از نفوذ مجدد بورژواها و فئودال
جوانان و اعضاي سابق دفتر سياسي حزب دموكرات و تالش ، ـ توجه بيشتر به دانشگاهيان 2

  هابراي جذب آن

  ) بزووتنه وه( جنبش سوسياليست كردستان) ب
ولي بعدها به ، مطرح گرديد» جنبش سوسيال ـ دموكرات« ت عنوانتحاين سازمان ابتدا  

تعدادي از فرماندهان ، 1975بعد از شكست . جنبش سوسياليست كردستان تغيير نام يافت
بعد از جلسات متعدد  1976پناهنده به ايران و افراد سرشناس به عراق بازگشتند و در تابستان 

اين «: آمده استن جنبش يمؤسس ا هياتجنبش سوسياليست كردستان تشكيل شد و در بيانيه 
 و خواهانه يرقتكردستان بوده و بر اساس مبارزات  ونيانقالبدهقانان و ، جنبش كارگران، جنبش

جنبش ما . نمايددست آوردن حق تعيين سرنوشت ملت كرد مبارزه ميجهت به، سكوالريستي
ها در تعيين سرنوشت عدالت اجتماعي و حق ملت، سوسياليسم علمي، معتقد به ماركسيسم

ي طبقاتي اجتماعي را در هم ي ملي و مبارزهخويش بوده و بر اين باور است كه بايد مبارزه
كوشد تمامي احزاب و جنبش مي«: كيد شده است كهه تأيدر بخش ديگري از همين بيان. »ختآمي

متحد نموده و با ، ي كردستانيكردستان را در چهارچوب يك جبهه خواه يترقهاي سازمان
ي سراسري در راستاي احقاق حقوق مردم عراق و نيروهاي مترقي عراقي جهت تشكيل يك جبهه

ي ن در راستاي جبههيها در تعيين سرنوشت خويش و همچنلتي اصل حق مبر پايه
  ). 114: پيشين، مصطفي امين( »همكاري و فعاليت نمايد، سوسياليستي جهان
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  خط سبز) ج
؛ ست كردستان و جنبش سوسياليست كردستانينيماركسيست ـ لن تيجمع: دو جريان رازيغ به 

كه اكثرا از  اي ايفا نمودميهني نقش عمدهي يك جريان ديگر نيز در تشكيل و استحكام اتحاديه
اينان بيشتر در اروپا بودند و تفكر تشكيل اتحاديه . ي ميهني بودندمؤسس اتحاديه هياتاعضاي 

جالل  ازجملهاعضاي اين جريان ، هيسوركه بعدها بعد از آمدن به  ها مطرح گرديدميهني از جانب آن
در حزب دمكرات وابسته به جناح دفتر سياسي به رهبري طالباني و نوشيروان مصطفي امين كه اكثرا 

با صدور ؛ هاي الزم با دو جريان فوقپس از انجام هماهنگي، جالل طالباني و ابراهيم احمد بودند
آنها براي نيل به ). 195: 1385، انتصار( كردند تيموجوداعالم  هيسوردر  22/5/1975اي در بيانيه

  : نمايداهداف زير مبارزه مي
و انتخاب  يعراقي دموكراتيك و آزاد نمودن عراق از جنگال استعمار نوين و رژيم ديكتاتور ـ1: الف 

آزادي فرهنگي ، انتخابات آزاد، تأمين آزادي بيان، تمامي احزاب باوجوديك حكومت دموكراتيك ائتالفي 
پيشرفت ـ 4ها يلدانو ك هاتركمن، هاـ رعايت حقوق آشوري3ي خودمختار ـ كردستان2و تشكيل احزاب 

ـ 7ميهني و جهاني ، ـ ارتباط ملي6سط و گسترش استقالل اقتصاد ملي ب، ـ ايجاد5ي روستاها و توسعه
ـ تشكيل 9 وپرورش آموزشي ـ توسعه 8كارگران و گسترش بهداشت ، حقوق زنان، پيشرفت اجتماعي

 يخودمختارن اساسي و قبول تدوين قانو منظور بهپارلمان ملي از طريق انتخابات آزاد و مستقيم 
  . تيجمعهاي حكومت مركزي بر اساس ميزان شركت ملت كرد در سازمان  ـ 10

سميل ، زمار، شنگال: تشكيل كردستان خودمختاري شامل ـ1: كردستاني خودمختار شامل: ب
ي عمومي كه در اختيار حكومت ارتباط خارجي و بودجه، امور دفاعي كشور رازيغ به. و دهوك
حكومت خودمختار  ـ2. ديگر امور حكومتي در اختيار حكومت خودمختار خواهد بود؛ استمركزي 
 اجراييپارلمان ملي كردستان يك سازمان  ـ3. سازدهاي دموكراتيك را براي ملت محقق ميآزادي

ا عدم اعتماد يبدان رأي اعتماد ، خودمختار كردستان انتخاب نموده انجام امور منطقه منظور بهرا 
 اجراييمخاطبين مرز و پيشمرگه وابسته به سازمان ، تاطالعات و امني، روهاي پليسني ـ4. دهدمي

  . باشندمنطقه خودمختار مي
و  ييوسطا قروني پرستانهي زنان هم حزب به آزاد نمودن زن از چنگال قواعد كهنهدر حوزه 



 1396، سال بيست و چهارم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

19

. باشدها با مردان معتقد مياجتماعي و ايجاد برابري كامل آناقتصادي و ، تأمين حقوق سياسي
، ازدواج، تحصيل، ل شغلييهمچنين حزب با تدوين قوانيني كه اختيار و حقوق زنان را در مسا

هاي دموكراتيك براي تقويت جنبش مبادرت كرده و بر تأمين آزادي؛ طالق و ارث تضمين نمايد
سياسي و اقتصادي كشور ، ي اجتماعيدر راستاي توسعه ،ل جامعهيزنان و شركت آنان در مسا

هاي تربيت معلم و توسعه و آموزشگاه تاسيسبه  وپرورش آموزشي در توسعه. نمايدتأكيد مي
هاي مناطق ديگر عراق و تاريخ كرد در آموزشگاه اتيادب، گسترش دانشگاه و همچنين تدريس زبان

  . نمايدكرد و عرب تأكيد ميبرادري  هيروحو بالعكس در راستاي تقويت 
هاي اقتصادي مؤسسين ميهني كردستان عراق و ديدگاه اتحاديه اساسنامه بدين ترتيب با مطالعه

ميهني و دموكرات كردستان عراق  كه راهنماي عمل اتحاديه كنيممشاهده مي، اين حزب
هاي از افكار و انديشه در كردستان عراق چيزي غير. سم و سوسياليسم استيوناليناس، سكوالريسم

- ماركسيسم و انديشه گريد عبارت به. نيست؛ گراهاي كردستان ندارندي خوبي با اسالمچپ كه ميانه

هاي احزاب سكوالر در نقش زيادي بر روند و فعاليت، هاي چپ هم در تئوري و هم در عمل
 نياولدر  كه يطور بهاست و به پيروزهاي مهم نيز دست يافته است كردستان عراق ايفا نموده 

ي اتحاديه، حزب دموكرات كردستان؛ در كردستان عراق برگزار شد 1992كه در سال  يانتخابات
حزب ، حزب دموكراتيك مردمي كردستان، حزب سوسياليست كردستان، ميهني كردستان

رويداد ي انتخاباتي سالم و بدون مبارزه، كمونيست عراق و جنبش اسالمي كردستان به مدت دو هفته
ي ميهني حزب دمكرات و اتحاديه رازيغ بهكدام از احزاب هيچ تيدرنهاكه  ناخوشايند انجام دادند

آوردند و اين سرآغاز تشكيل حكومت فدرال  دستحد نصاب آرا براي ورود به پارلمان به، نتوانستند
- دست آرا را بهدرصد  25/45درصد و حزب دمكرات  81/44ي ميهني كردستان عراق بود و اتحاديه

يك نماينده از ، ر از حزب كمونيستييك وز، اي با تعداد مساوي بين دو حزب اصليآوردند و كابينه
  . جنبش دمكراتيك آشوري و يك نماينده از جنبش اسالمي تشكيل دادند

  ها با احزاب اسالمي در تركيب كابينههاي رقيب حزبي سكوالر و رقابت آني جريانغلبه
شكست آن در برابر نيروهاي ائتالف به رهبري  و 1990ي عراق به كويت در اوايل دههتهاجم  
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اي كه براي بار سوم از گونهبه؛ فرصت تاريخي به كردهاي عراق براي احقاق مطالباتشان داد، آمريكا
اي اقليم حكومت منطقه. المللي شدي كردستان بينپايان جنگ جهاني اول تاكنون مسئله

، درجه 36پرواز ممنوع در شمال عراق در مدار  و تعيين منطقه 1990ي در آغاز دهه، كردستان
با رژيم بعث  كه يزمان، در اين دوره احزاب سياسي و مذهبي فعال در كردستان عراق. شكل گرفت

ها با توجه اتحادي كه در بين آن بر هيتكبا ؛ شان در حال مبارزه بودندعراق براي احقاق حقوق قومي
براي كنترل اوضاع و پر ، كردستاني اي با عنوان جبههجبهه؛ بودبرقرار گشته ، آمدهفرصت پيش به

فرد قانوني  15اي متشكل از  كميته، تشكيل دادند و اين جبهه، اداري و قانوني، كردن خأل سياسي
را براي  اي اليحه 28/4/1992اين كميته در . آوردند به وجودو با نمايندگي تمامي احزاب سياسي 

به نام قانون  1992كه در سال  داد ارايهبرگزاري انتخاباتي آزاد و سراسري براي تشكيل پارلمان 
 ونيليم كيبا مشاركت حدود  19/5/1992اين قانون در  موجب به. مورد تأييد قرار گرفت 1شماره 

همكاري ناظران انتخاباتي آزاد با كمك و ؛ نفر به نمايندگي بيش از سه و نيم ميليون نفر كرد
  . المللي برگزار شدخارجي و بين

ي ميهني و حزب دمكرات كردستان عراق كه از احزاب در اين انتخابات دو حزب اتحاديه 
را تصاحب كردند و پارلمان كردستان در تاريخ  دهندگان يارآراي  تياكثر؛ سكوالر كردستان بودند

؛ به رياست دكتر فؤاد معصوم» ي كردستاناحكومت منطقه«دولتي را به اسم  1992ي ژوئيه 4
 جهيدرنت وزارتخانه 15ي اول حكومت اقليم كردستان به تعداد منطقه برگزيد و كابينه براي اداره

حزب زحمتكشان و ، ي ميهني كردستان عراقاتحاديه، ائتالف حزب دمكرات كردستان عراق
  ) 147: 1386، كرمي. (كرد به كارحركت دمكراتيك آشوري آغاز 

هاي اسالمي هم در قالب جنبش اسالمي كردستان در انتخابات مشاركت و ماموستا مال گروه
اما به خاطر ، عثمان يكي از كانديداهاي رياست اقليم كردستان و نمايندگي براي پارلمان شد

هاي قومي و نژادي سكوالر در كردستان عراق براي غالب ناسيوناليستي و مبارزه جريان يها شيگرا
بر . حد نصاب آراي الزم را براي ورود به پارلمان كسب كنند نتوانستند؛ احقاق حقوق مردم كرد

ي احزاب حاكم در برنامه نقد به، صورت نيروهاي اپوزيسيونهمين اساس احزاب اسالمي عمدتا به
هاي منجر به درگيري نظامي بين گروه تيدرنهاكه  در كردستان عراق پرداختند 90ي طول دهه
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كه  اي احزاب گرديدي حكومت و نفوذ منطقهي ميهني در كردستان بر سر ادارهاسالمي و اتحاديه
هاي اسالمي به دليل اقتدارگرايي حاكم بر كردستان قدرت و نفوذ احزاب و گروه؛ هادر اين درگيري

  . رو به تحليل رفت؛ يرمذهبيغاز طرف احزاب سكوالر و 
به رياست كوسرت رسول علي  1995تا  1993كردستان از اي ي دوم حكومت منطقهكابينه 

تشكيل شده و با بروز جنگ بين دو ؛ ميهني و مكمل كابينه اول بود اتحاديه كه از اعضاي برجسته
؛ يمحلدوران فعاليت اين كابينه ناتمام ماند و دو حكومت ، حزب اتحاديه ميهني و حزب دمكرات

و ديگري توسط حزب دمكرات كردستان  هيمانيسلاق در ميهني كردستان عر يكي توسط اتحاديه
سلطه اقليم كردستان را ، هاي اربيل و دهوك عراق به رياست دكتر روژ نوري شاويس در استان

تمام مسائل سياسي و اجتماعي داخلي كردستان ؛ دو حكومت تاسيسبا ايجاد و . گرفتنددست  به
براي سلطه بر مناطق ، اين دو حزب تبع بهمي هم آن قرار گرفت و جريانات اسال الشعاع تحتعراق 

  . زير نفوذشان به رقابت با اين دو حزب پرداختند
در اربيل به رياست دكتر روژ  1999تا  1995ي سوم حزب دمكرات كردستان از سال كابينه 

نوري شاويس تشكيل شد و جريانات اسالمي در قالب جنبش اسالمي كردستان در جنگ حزب 
گرفت و با ؛ جانب حكومت اربيل را كه زير نظر حزب دمكرات بود، ي ميهنياتحاديه دمكرات با

در همين حال . ي حلبچه وارد جنگ شدي ميهني به خاطر قدرت و نفوذ خود در منطقهاتحاديه
به رياست كوسرت رسول علي  هيمانيسلدر  2001تا  1997ي سوم اتحاديه ميهني در سال كابينه

ي آن درگيري با حزب دمكرات و جنبش اسالمي در هاي برجستهويژگي از. در جريان بود
  . كردستان عراق بود

بين احزاب سكوالر ، در كردستان 1997تا  1994هاي ي سالبروز جنگ داخلي در فاصله 
و ) با حزب دمكرات كردستان و حكومت اربيل هيمانيسلي ميهني و حكومت اتحاديه( طرف كياز

؛ از طرف ديگر) ي ميهنيجنبش اسالمي كردستان با اتحاديه( زاب سكوالراحزاب اسالمي و اح
ابزار  تاثيربا توجه به اينكه احزاب سكوالر تحت . شاهد شرايط بحراني در كردستان عراق بوديم

توانستند از ) ينظام شبهنيروهاي ( يتيامنو ابزار ) ل قومي و ناسيوناليسم كردييمسا( ايدئولوژيك
فع خود استفاده نموده و به قدرت بالمنازع در تحوالت سياسي كردستان عراق به ن تيوضعاين 
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تر شد و هاي اسالمي تنگعرصه براي فعاليت و قدرت گرفتن احزاب و گروه رو نيازا. تبديل شوند
احزاب اسالمي نتوانستند نقش قاطع و ؛ احزاب حاكم سكوالر و جنگ داخلي كردستان بااقتدار
  . تحوالت سياسي و اجتماعي ايفا نمايندگذاري در تاثير

به رياست نيچروان ادريس بارزاني  2006تا  1999ي چهارم حكومت اربيل در فاصله كابينه
؛ گرا در كردستانهاي افراطي اسالمرشد جريان و؛ م 2001حوادث يازده سپتامبر . تشكيل شد

هاي اسالمي گشت و گروه بر آمريكا متحده االتيا خصوص ، بههاي خارجيباعث فشار قدرت
كه اين جريانات نتوانند در رقابت با  ي حلبچه باعث گرديدبا انصارالسالم در منطقه آمريكادرگيري 

هاي اسالمي با گروه آمريكادرگيري  تيدرنهاواقع شوند و  موثراحزاب سكوالر در تركيب كابينه 
ي باعث شد كه كابينه؛ ي ميهني بوديهي حلبچه كه زير نفوذ اتحادويژه انصارالسالم در منطقه به

هاي به رياست برهم صالح در رقابت با گروه 2006تا  1999در سال  هيمانيسلچهارم حكومت 
  . اسالمي و مذهبي دست بااليي داشته باشد

زمينه براي ايجاد يك ، و انگليس به عراق آمريكازمان با حمله ميالدي هم 2003در سال  
اربيل و  يمحلدو حكومت  يجا بهو يكپارچه در داخل كردستان عراق  اي متحدحكومت منطقه

اي بعد از سقوط داخلي و منطقه اي كه در ابعادتغيير و تحوالت عمده واسطه به. فراهم شد هيمانيسل
هاي داخلي و همچنين فشار افكار عمومي مردم ي رقابتو پيدايش بازيگران جديد در عرصه صدام

سرانجام پس . شرايط را براي تشكيل اين دولت متحد آماده ساخت شيازپ شيبكردستان در داخل 
ي كردستان نيز از سوي مردم كه در آن پارلمان تازه 2005سال  ژانويه 30 يسراسراز انتخابات 

ي نخستين كابينه درواقعكه  اي كردستاني پنجم حكومت منطقهكابينه، كردستان انتخاب شد
به رياست نيچروان بارزاني ، رفتشمار ميبه صدامبعد از سقوط ، ان عراقي كردستمتحد و يكپارچه

ها و احزاب سياسي كه از گروه وزير بود 35اين كابينه داراي . كاركردآغاز به 5/7/2006در تاريخ 
 . استتشكيل شده ؛ و گوناگوني ساليق مردم كردستان بود تنوعي مختلف كه نشان دهنده

اتحاد ، سوسياليست، زحمتكشان، حزب دمكرات، ي ميهنيبي از اتحاديهدر اين كابينه احزا 
طرف كلداني و آشوري و ايزدي  گروه اسالمي و تركماني و همچنين اعضاي بي، كمونيست، اسالمي

و اوقاف به احزاب  ستيز طيمح وزارتخانهدر اين كابينه دو  هرچند. و فيلي و تركمان حضور داشتند
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به امضاي جالل طالباني  2007استراتژيكي كه در سال  نامهبا توجه به توافق؛ اسالمي واگذار گرديد
اقليم كردستان و  رييسي ميهني با مسعود بازاني اتحاديه رييسجمهور وقت كشور عراق و رييس
اي كه قدرت منطقه حزب دمكرات كردستان رسيد و بر اساس آن دو حزب متعهد گرديدند رييس

احزاب ؛ اي بين خودشان تقسيم نماينددوره صورت به، ن و چه در حكومتكردستان چه در پارلما
باشند و به همين گذاري داشته تاثيردر رقابت با دو حزب فوق در كابينه نقش ، اسالمي نتوانستند

پارلمان اقليم كردستان با همان سبك ، و سقوط بغداد 2003جهت حتي در فضاي پس از حوادث 
ي اتحاديه( دو حزب حاكم، اين اقليم 2005خود ادامه داد و در انتخابات و سياق قبلي به فعاليت 

همچنان قدرت بالمنازع باقي ماندند و احزاب اسالمي هم در ) ميهني و حزب دمكرات كردستان
  . پرداختند قالب اپوزيسيون به فعاليت مي

ن عراق همچنان اقليم كردستا، صدامتغيير نظام سياسي در عراق و سقوط ديكتاتوري  باوجود 
، نمود ي اقليم را هدايت مياداره، يدوحزبرا در پيش گرفت و با اتخاذ سياست  يدوحزبهاي فعاليت

ي عطف سياسي در اقليم كردستان نقطه، 2009اما انتخابات اقليم كردستان عراق در جوالي 
در اين . ي ششم حكومت اقليم كردستان در چنين فضايي تشكيل يافتكابينه. شود محسوب مي

سياست ، ي ميهني كردستان عراقاتحاديه 2مرد شماره ، انتخابات نوشيروان مصطفي امين
 ازجمله، ي ميهنيرا به فساد اداري متهم نمود و بسياري از اعضاي شوراي رهبري اتحاديه يدوحزب

عاليت نيروهاي ف همچنين اعالم نمود كه دامنه. ي امور نمودبختيار را متهم به ناتواني در اداره مال
  . ي بارزاني محدود شودمناطق تحت سلطه، يعني؛ ي زردحزب دمكرات كردستان بايد به منطقه

به  يتوجه يبو  ييگرا رهيعشي بارزاني را متهم به نوشيروان مصطفي امين همچنين خانواده 
در ، »تغيير« جنبش نوظهور، با اين سياست و رويكرد. ي امور اقليم نمودساالري در ادارهشايسته

آراي بيشتري نسبت » گوران« هيمانيسلدست آورد و در كرسي را به 25، 2009انتخابات جوالي 
جماعت اسالمي ، يعني؛ ميهني كسب نمود و توانست با همكاري ديگر احزاب اپوزيسيون به اتحاديه

حزب در تركيب اين . تشكيل دهد فراكسيون اپوزيسيون را در پارلمان، و اتحاد اسالمي كردستان
  . كابينه مشاركت نكرد

 ي سوم پارلمان كردستان از دو جريان اسالميكه در انتخابات دوره» خدمت و اصالح«ائتالف  
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سوسياليست دمكرات كردستان و حزب ( با دو جريان چپ) اتحاديه و جماعت اسالمي كردستان(
جريان اسالمي فوق با جنبش  پس از ورود به مجلس از هم پاشيد و دو؛ بودتشكيل شده ) آينده

ي ششم كه دكتر برهم در كابينه. در قالب اپوزيسيون در پارلمان فعال شدند) گوران( تغيير نوظهور
با گروه اسالمي و اتحاد اسالمي ؛ تا كابينه را تشكيل دهد بوداقليم مكلف شده  رييسصالح از سوي 

وي موافقت نكردند و  درخواستمي با هاي اسالولي گروه، مشاركت در كابينه را داد درخواست
از سايت حكومت  برگرفته. (ترجيح دادند با ائتالف با جنبش تغيير در اپوزيسيون باقي بمانند

حركت . و در تركيب دولت نباشند) 10/6/93به تاريخ  www.KRG.netاي كردستان منطقه
ب يك كرسي در پارلمان با كس؛ مستقل در اين انتخاب شركت نمود طور بهاسالمي كردستان كه 

  . نتوانست نقش اثرگذاري در حكومت ايفا نمايد
نامه به رياست نيچروان بارزاني بر اساس موافقت 2011ي هفتم كردستان در سال كابينه 

استراتژيك دو حزب حاكم تشكيل گرديد و در اين كابينه هم شاهد اقتدار دو حزب سنتي 
ي ميهني و بين اتحاديه دوسالهاي دوره صورت بهكومت كردستان و تقسيم قدرت در پارلمان و ح

 عنوان بهرياست مسعود بارزاني  واسطه بهحزب دمكرات كردستان . حزب دمكرات كردستان بوديم
زمان با انتخابات كه هم 2009صد آرا در انتخابات در 70با كسب ، اي كردستانمنطقه رييس

ي قدرت به پشتوانه؛ بارزاني به رياست كابينه هفتم انجاميدپارلمان برگزار شد و به انتخاب نيچروان 
به قدرت بالمنازع اقليم كردستان تبديل شد و احزاب ؛ و منابع مالي فراوان ناشي از صادرات نفت

 ليتشكبا جنبش گوران اپوزيسيون دولت را در پارلمان ؛ كرسي پارلمان 15اسالمي كه با كسب 
ي ميهني و دمكرات به اقتدارگرايي و متهم كردن احزاب سكوالر اتحاديه هابرنامه نقد به؛ بودند داده

  . مالي پرداختند و فساد گسترده
به رياست نيچروان ، 2013سال  كردستان درپارلمان  يمحلي هشتم بعد از انتخابات كابينه 

دبير ، جفر محمدي اسالمي كردستان به رياست بارزاني تشكيل گرديد و احزاب اسالميِ اتحاديه
 104ي و گروه اسالمي به رياست علي باپير با ليست شماره 105 ياين حزب با ليست شماره كل

آنها . ي انتخابات به رقابت با احزاب ديگر پرداختنددر عرصه 101و حركت اسالمي با ليست شماره 
اين احزاب . كرسي پارلمان را نصيب خود نمايند 111كرسي از  18در اين رقابت توانسته بودند 
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ي هشتم به رياست دست آمده براي احقاق حقوقشان و شركت در كابينههاي بهاساس كرسي  بر
رايزني كرده و خواهان مشاركت در ؛ بودنددست آورده آرا را به تياكثرنيچروان بارزاني با احزابي كه 

  . ي هشتم شدندكابينه
معاون اول  عنوان بهرسد قباد طالباني فرزند جالل طالباني نظر ميبه؛ در تركيب كابينه 

. وزير خواهد بودمعاون دوم نخست» تغيير«و جنبش  خواهد كرد فهيوظ انجامنيچروان بارزاني 
در اين . همچنين معاونت سوم نيز به خود حزب دمكرات كردستان عراق اختصاص خواهد يافت

شود و ي ميهني كردستان عراق اختصاص داده مييهكابينه رياست پارلمان به كانديداي اتحاد
در اين . معاونت پارلمان را نيز كانديداي حزب دمكرات كردستان عراق به دست خواهد گرفت

ي ميهني اتحاديه، وزارتخانه 4جنبش تغيير ، وزارتخانه 7كابينه حزب دمكرات كردستان عراق 
 1جماعت اسالمي كردستان عراق ، خانهوزارت 2اتحاد اسالمي ، وزارتخانه 3كردستان عراق 

همچنين دبيري . خواهند داشت وزارتخانه 1ها نيز و تركمان وزارتخانه 1مسيحيان ، وزارتخانه
  . پارلمان كردستان عراق نيز به اتحاد اسالمي كردستان عراق واگذار خواهد شد

ميالدي كه در  2009و  2005، 1992هاي سه دوره انتخابات پارلماني سال بامالحظه تيدرنها 
به اين ، هاي مختلف در كردستان عراقاقليم كردستان عراق برگزار شده و با بررسي تركيب كابينه

ي بر اساس قاعده» ي ميهني كردستاناتحاديه«و » حزب دمكرات كردستان« رسيم كهنتيجه مي
كردند و  كت ميبا يك ليست مشترك در انتخابات شر، برابري و چرخش و نبود برنده و بازنده

 حكم بهتوازن ميان دو حزب در مورد تركيب كابينه و مناصب حكومتي كه در آخر ، آن جهيدرنت
اين دو حزب . شدبرقرار مي؛ بين دو حزب حالت رسمي به خود گرفت 2007نامه استراتژيك توافق

، بر هم بزندها را بندي ميان آني تقسيمجهت مقابله با هر گروه ديگري كه قصد داشتند نقشه
هاي سكوالر و احزاب ملي در كردستان عراق باعث شد كه كردند و همين رقابت جريانبرخورد مي

ي ميهني اتحاديه«از » مسعود بارزاني«مثال  طور به. جريانات اسالمي در حاشيه قرار بگيرند
سوي  كرد و درحمايت مي» روان مصطفىينوش«به رهبري » تغيير«در برابر جنبش » كردستان

  . شدگرا ميهاي اسالمدر برابر گروه» حزب دمكرات كردستان« يحامنيز » جالل طالباني«، مقابل
است كه براي . م 2013كردستان در سال  يمحلي چهارم پارلمان تنها در انتخابات دوره
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ي معادلهي توازن و برابري و بروز ير معادلهيانتخابات به تغ، ميالدي 1992نخستين بار از سال 
. بوددر بحران بدي قرار گرفته » جالل طالباني« يرهبرحزب تحت  كه ييجا؛ انجامدجديدي مي

 بتيغر موفق شد با افزايش قدرتي كه حاصل استفاده از سالخوردگي و ييدر اين زمان جنبش تغ
 اتحاديه«تسلط به ؛ بود» مسعود بارزاني« يرهبرو افزايش نفوذ حزب تحت » طالباني جالل«

  . تا حدودي پايان دهد» سوراني«بر مناطق دربرگيرنده كردهاي داراي لهجه » ميهني كردستان
آراي احزاب اسالمي در مقايسه با احزاب سكوالر در كردستان عراق در سه انتخابات  درمجموع

  : استاخير به شكل زير 
  كردستان عراقكننده در سه انتخابات اخير در اقليم  بررسي آراي جريانات كردي مشاركت

  
  
  
  
  
  
  

گراها در از احزاب سكوالر در مقابل اسالم آمريكافشارهاي خارجي و حمايت . دو
  كردستان عراق

 يمداران اياالت متحد از سوي سياست، تهديد و يا چالش، يك خطر منزله بهارزيابي اسالم 
گرا شده  نسبت به جريانات اسالم آمريكاها و رويكردهاي سلبي از جانب   موجب اتخاذ نگرش، آمريكا
و  اسراييلدو جريان البي  نفوذ، در قبال جريانات اسالمي آمريكادر تدوين سياست خارجي . است

در . استتهاجمي و سلبي شده  گيري رويكردي غالبا موجب شكل، )انجيليون( يحيمسراست 
و گستردگي جريانات موجود در درون  تنوع، آمريكاهاي تندروي مسيحي و يهودي  حقيقت گروه

ناپذير  اسالم را در راديكاليسم اسالمي خالصه كرده و لزوم مواجهه با آن را امري ضروري و اجتناب
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هاي طور عام و احزاب و گروهدر قبال جهان اسالم به آمريكاهمين رويكرد  تبع به. كنند تعريف مي
در  آمريكاي و گرايش سياست خارجي گيرجهت، خاص طور بهاسالمي در كردستان عراق 

ها و احزاب اسالمي سنگيني در قبال گروه يرمذهبيغكردستان عراق به نفع احزاب سكوالر و 
حزب  ازجمله يرمذهبيغكه احزاب سكوالر و  مثال عيني آن روابط و تعامالتي است. كند مي

  . استدر طول اين دو دهه داشته  آمريكادمكرات كردستان با 
هاي مذهبي  از ريشه متاثر به شدتي خاورميانه و اسالم در حوزه آمريكاخارجي  سياست 
 گريد عبارت به. شوند البي و مذهب دو عامل و بازيگر بسيار مهم تلقي مي، در دولت بوش. است

ي و اسراييلكار  حاميان نومحافظه، هاي طرفدار ليكود بدون توجه به ائتالف سياسي ميان گروه
هاي  سياستتوان تصويري واضح از چگونگي  نمي) Zunes،2001:1( مسيحيهاي  صهيونيست

  . اياالت متحده ترسيم كرد

  راست مسيحي. 1- 2
ها آن. هستند اسراييلها مدعي وجود مباني انجيلي براي حمايت از  راست مسيحي يا انجيلي 

 ازجملهود را و بازسازي معابد باستاني قوم يه اسراييلتشكيل ، جمع شدن يهوديان سو كياز 
و از سوي ديگر و ) اسراييلدليل اصلي حمايت از ( دانند هاي بازگشت دوم مسيح مي شرط پيش

صهيونيسم مسيحي يك . باشند نيز مي تيحيمسصورت موازي درصدد جذب يهوديان به  به
پيش دانند كه  جهان اسالم را سرزميني مي، پيروان اين باور. شود تئولوژي و باور ديني محسوب مي

ها معتقدند كه اگر مسيح تاكنون بازگشت خود را به آن. از بازگشت مسيح بايد در آن نفوذ كرد
نو راست مسيحي و . اند ها موفق به انجام وظايفشان نشدهآن است كه آن ليبه دل؛ تعويق افكنده

ايز كه با اين تم. هستند آمريكادر  اسراييلدو جريان عمده و غيريهودي طرفدار  كاران محافظه
عمدتا به داليل سياسي  كاران نو محافظهاما ، مذهبي است اسراييلداليل حمايت راست مسيحي از 

راست مسيحي كه جرياني مذهبي و حتي به . و استراتژيك و منافع مشترك در اين صف قرار دارند
رد و نقاط اشتراك اندكي وجود دا تيحيمسمعتقد است كه ميان اسالم و ، تعبيري بنيادگرا است

 تيحساس، هاي مسيحي طيف تندروي صهيونيست. اسالم خشن است تيماهاساسا سرشت و 
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» جنگ مذهب«معادل را » جنگ عليه تروريسم«كه اي  گونهبه، ي اسالم دارنداي به مقوله ويژه
، سپتامبر 11بعد از حوادث ). Maghaoui، 2002: 46( كنند و اسالم تلقي مي تيحيمسميان 

ها را متوجه اسالم سازد و چنين تبليغ كند كه  تا حمالت و هجمه تالش كردراست مسيحي 
. اند شده تيحيمسنظرات جريان القاعده برابر با نظرات اسالم است و مسلمانان وارد جنگ عليه 

به جزء ثابتي از گفتمان سياسي ، سپتامبر به بعد 11طرح مطالب سوء عليه اسالم از ، گريد عبارت به
راهكار مواجهه با اسالم را نفوذ و ، تندروهاي راست مسيحي. استتبديل شده راست مذهبي 

فضاي مساعدتري را براي فعاليت ، آمريكاافزايش نفوذ مسيحيان انجيلي در . دانند استحاله مي
اين گروه نشان . اند گذاري عليه اسالم فراهم آورده و تبليغ و سياست آمريكاهاي يهودي در  گروه

و مقابله  اسراييلدر جهت طرفداري از ، هااگرنه بيش از آن، هاي يهودي گروه اندازه بهكه  داده است
 . است پر تحركبا اسالم فعال و 

  ) AIPAC( يليالبي اسرا. 2- 2
بيش از هر زمان ديگر همكاري نزديكي براي نابودي تهديدات  اسراييلو  آمريكا، سپتامبر 11پس از 

) Wright & Al Kamen، 1 :2005( اندمشترك از جانب راديكاليسم اسالمي و تروريسم داشته
ل اسالم و يي مساويژه در حوزههاي اياالت متحده به گذاري در سياست اسراييلگذاري البي تاثيرنفوذ و 

چه من در خصوص  ...«: كه برژنسكي زماني اظهار داشت خوردار استخاورميانه از چنان قوتي بر
 .The U. S). »گذاري كندي خاورميانه سياستدرباره AIPACگذاري كنم و چه  خاورميانه سياست

Israel Strategic Partnership www. aipac. Org) . بيانگر عمق نفوذ و  دست نيازااظهاراتي
، پل فيندلي. باشد مي آمريكااي  اي و خاورميانه هاي منطقه گيريويژه در جهتگذاري البي اسرايل بهتاثير

آور  دان از اين حقيقت وحشتبيشتر شهرون«: خواه كنگره نيز معترف است كهي سابق جمهورينماينده
از سوي متخصصان و كارشناسان متعهد به  آمريكااي  كه براي ساليان سال سياست خاورميانه ندغافل

اگرچه بيشتر مقامات اياالت متحده در  .Singer(، )21 :2002»نشده استريزي  طرح آمريكانافع مباني م
در قبال  آمريكا ملي هرگونه پيوند اسراييلي را در تدوين سياست  تيامنوزارت خارجه و شوراي 

كه تنها مالحظات مربوط به منافع ملي اياالت متحده در اين  كنند و معتقدند گرايان تكذيب مي اسالم
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ما به ميزان زيادي از تعريف «: ي يك مقام ارشد وزارت خارجهاما بنا به گفته، گيرد قرار مي مدنظرزمينه 
ترين  گ عنوان بزربنابراين اسراييل به). Mghaoui,2002: 1( »هستيم متاثرگرايان  ها از اسالم ياسراييل
ي مسلمانان قرار دارد و هم درگير جوار همهم در  ازآنجاكه، در خاورميانه آمريكاستراتژيك متحد ا
بيشترين مساعي را در جهت همسوسازي سياست ، ي و منفعتي با آنان استتيامنهاي  ترين چالش اصلي

آنچه  تيدرنها. بندد مي به كاردر قبال اسالم و جريانات اسالمي و خاورميانه با منافع خود  آمريكاخارجي 
بخش قابل توجهي از مالحظات ، گردد در قبال جهان اسالم تدوين مي آمريكاسياست خارجي  عنوان به

  . را در بردارد اسراييل
همچنين رقابت و ، هاها و اتحاديهبا پايان جنگ سرد  اياالت متحده  با درك صحيح ائتالف  

تفوق ؛ ي خود بعد از جنگ جهاني دومگذشته هايي سالي تجربهالمللي به پشتوانهتعارضات بين
هاي ليبرال فلذا گسترش آموزه، گيري قدرت هژمونيك خود يافتي اصلي شكلارزشي را پايه

المللي را در دستور هاي مورد قبول بينهاي غربي و نهايتا تبديل آن به ارزشدموكراسي و ارزش
عنوان هاي اياالت متحده بهيد اهداف و استراتژيرسستا به نظر ميدر اين راحال . كار خود قرار داد

هاي سكوالر در كردستان عراق در حمايت از احزاب و گروه؛ يك كشور ابرقدرت در سطح جهاني
هاي و آموزه ها باارزشكه ، استي ميهني و حزب دمكرات در كردستان عراق بوده جمله اتحاديهمن

اند و اين احزاب سكوالر از اين زديكي بيشتري داشتهن، هاي اسالميغربي نسبت به احزاب و گروه
نهادها و  تاسيسخوبي استفاده نمودند و اقدام به ي جهاني بهدست آمده در صحنهفرصت به

ها در كردستان نمودند تشكيالت مختلف سياسي و اجتماعي در راستاي استقرار اين الگوها و ارزش
بايست در مي، در طول دو دهه اخير از احزاب سكوالر در مقابل احزاب اسالمي را آمريكاو حمايت 

  . اين راستا تحليل نمود
هاي سكوالر با با احزاب و گروه آمريكااشتراك و همسو بودن منافع  گريد عبارت به     
 ي كرد با كمكمسئله، ي كردنشين در كردستان عراق بود كه باعث شدگيري يك منطقه شكل

در سطح منطقه و نظام  يجد صورت بهبار   نياولبراي  آمريكانيروهاي متحدين به رهبري 
احزاب كردي در ، 92درجه در سال  36الملل مطرح گردد و با ايجاد منطقه امن در باالي مدار  بين

مطلوب و  تيوضعها و نهادهاي حقوقي ـ اداري جهت ايجاد ارگان. عراق وارد مرحله جديدي شدند
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  ). 68: 1387، كاوياني راد( م شكل گرفتآرا
ها و با سازمان؛ اي كردستان كه در انحصار احزاب سكوالر بودنوع ارتباط حكومت منطقه    

حقوقي  تيشخصكه موجب برجسته نمودن ، كشورهاي دنيا و حمايت آن كشورها از ايشان
هاي كه احزاب و گروه ،باعث گرديد؛ ي كرد در سطح جهان شدالمللي و مطرح شدن مسئله بين

نتوانند در ساختار حكومتي و تحوالت سياسي و  آمريكااسالمي با توجه به دكترين نظم جهاني 
رهبران احزاب سكوالر در ، مرورزمان بهداشته باشند و  يگذارتاثيراجتماعي كردستان آينده نقش 

ي بهينه از فرصت استفادهبرداري از اين دكترين و كردستان عراق تمامي تالش خود را جهت بهره
سپتامبر  11تحكيم جايگاه خود در كردستان نمودند و اين مسئله بعد از حادثه  منظور بهآمده پيش
 قرار گرفت  آمريكاي در دستور كار سياست خارجي اياالت متحده يجد صورت به 2001در 

)Singer, 2002: 47 .(است اق سعي نموده هاي راهبردي خود در كردستان عردر سياست آمريكا
. باشداز احزاب و جريانات سكوالر در كردستان عراق بيشترين حمايت مادي و معنوي را داشته 

در اربيل و  آمريكااي  كردستان عراق با ايجاد كنسولگري فعال روابطي كه رهبري و حكومت منطقه
. راستا قابل تحليل است در همين؛ داشت آمريكاي اخير با متقابال كردستان عراق در طول دو دهه

ها و ارتباطات ي هر دو طرف با همديگر در قالب رايزنيهمچنين همسويي منافع و تعامالت سازنده
ترين نكات قابل درك در اين با اين وصف مهم. استكرده  دوچندانمؤثر و متعدد شدت امر را 

  : از دنعبارتنگرش 
ود و نوع نظم سياسي در راستاي حمايت از استقرار استراتژي و اهداف خ، آمريكاهدف اصلي 

ي سياسي و اجتماعي ها در صحنهسكوالر و قدرت هژمونيك آن يرمذهبيغها و احزاب گروه
  . كردستان عراق است

خوبي از نقش احزاب و نيروهاي اسالمي و مذهبي در كردستان عراق و تحوالت آتي به آمريكا
 آمريكا، تروريسم و عراق ضدهاي اي و سياستمنطقه ليبنابراين با توجه به مسا. آن آگاه است

ها و احزاب اسالمي در ساختار قدرت و همچنين تحوالت سياسي هميشه نگران قدرت يافتن گروه
  . استو اجتماعي كردستان عراق بوده 

حتي در منطقه نيز نظم ؛ تنها در كردستان عراقها و جريانات اسالمي نهقدرت يافتن گروه
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  . را به خطر خواهد انداخت آمريكا ردنظرموسياسي 
ي ميهني را به خاطر متحداني چون حزب دموكرات كردستان عراق و اتحاديه آمريكا
ي اسالمي و گروه اسالمي ترجيح قطعا به احزابي مثل اتحاديه؛ شانهاي سكوالريستي سياست

سياسي را در سياست خارجي ) ييگرا واقع( اين كشور همواره يك نوع رئاليسم چراكه، خواهد داد
 . كرده استخود دنبال 

نسبت به ، و سكوالر در كردستان عراق يرمذهبيغجريانات  خصوص ، بهاحزاب كردي، در مقابل
 : از دنعبارتهاي آن ترين سرفصلكه مهم، برخوردار هستند يخاصاز نگرش  آمريكا

، ي ميهنيحزب دموكرات و اتحاديه خصوص ، بهـ احزاب كردي و سكوالر در كردستان عراق1
اي كردستان را كه نقش جديد خود را ـ كه در طول دو دهه قدرت منطقه، دنواقفبر اين نكته 
مستلزم حضور هژمون و ، آنها پرنقشهستند و تداوم  آمريكاهاي اند ـ مديون حمايتقبضه نموده

 . برتري اين كشور در منطقه و عراق است

ها و احتماال در حل آن موردنظردر استقرار نظام فدراليسم  آمريكارند كه ـ كردها انتظار دا2
؛ ها و مواضعشان بر آن اصرار دارنددر سياست گرا يملي كركوك كه احزاب ناسيوناليست و مسئله

  . به نفع كردها مداخله كنند
شور نگران يابي شيعيان هراس دارند و از تجديد نقش اعراب سني در اين كـ كردها از قدرت3

مسئله عراق را بر اساس  ينوع بهتا ، و نيروهاي ائتالف هستند آمريكابنابراين درصدد اقناع . هستند
  ). 281: 1378، برنكاتي( فدراليسم حل كنند

كردها كسب . استبوده  آمريكاهاي اكراد از برآورده شدن اكثر خواسته دهنده نشانوقايع اخير 
ي خواست نوع بههستند و اين شرايط  آمريكاهاي و امتيازات اخذ شده را مديون حمايت تيموقع

يكي از اهداف طرح و مكانيزه كردن  چراكه، استدر جهت اجراي طرح خاورميانه بزرگ نيز  آمريكا
بيشتر در ، كه اين طرح هم. باشدها ميمنطقه با انجام اصالحات سياسي و دخالت دادن اعضا و گروه

  . استكردستان عراق  خصوص بهي در منطقه و رمذهبيغها و جريانات سياسي ستاي حمايت از گروهرا
ي خاورميانه و رهبري دو جنگ مهم عليه عراق در در منطقه آمريكابه دنبال حضور هژمونيك 

در كردستان عراق ؛ رژيم بعث منجر شد تيحاكمكه به اضمحالل  2003و  1991هاي سال
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ي حزب دمكرات و اتحاديه ازجمله؛ هاي غربي سر سازگاري بيشتري داشتندرزشاحزابي كه با ا
هاي سياسي در ترين گروهي سياست كردستان هژموني داشتند و سازمان يافتهدر صحنه، ميهني

ي سياسي و ديپلماتيك برخوردار بودند و هم به خاطر اينكه هم از تجربه. كردستان عراق بودند
از چنين فاكتورهايي برخوردار  هاي اسالميدر مقابل احزاب و گروه. مسلح بودنداينكه داراي نيروي 

منافع احزاب سكوالر در كردستان عراق همسو با منافع ، نبودند و در بحث مبارزه با تروريسم
در مقابله با بنيادگرايي مذهبي تعريف شد و با نفوذ احزاب افراطي اسالمي در كردستان  آمريكا

ي ميهني در نواحي حلبچه اين احزاب اتحاديه ازجمله، ها با احزاب سكوالري آنهعراق و مبارز
را در مقابل بنيادگرايي اسالمي در كردستان عراق جلب كنند و به  آمريكانهايتا توانستند حمايت 

؛ جنداالسالم و انصارالسالم در كردستان عراق ازجملهدنبال آن رشد خشونت در احزاب افراطي 
  . ي ساير احزاب اسالمي در كردستان شددار شدن چهرههباعث خدش

با ؛ احزاب سكوالري كه قدرت سياسي و اقتصادي كردستان عراق در انحصار خود داشتند
 گريد عبارت به. ها و احزاب اسالمي تنگ نمايندتوانستند عرصه را بر ديگر گروه آمريكاحمايت 

غربي و جدايي دين از سياست در كردستان  ي دمكراسي و حفظ الگوهاياحزابي كه به مسئله
هاي اسالمي ترين متحدان غرب و اياالت متحده در مقابل احزاب و گروهمهم؛ عراق گرايش داشتند

بدين ترتيب روندهايي كه در كردستان عراق . بودند؛ ايدئولوژيك و مذهبي داشتند يها شيگراكه 
   .مرور خواهيم نمود، ل طي شدياين مسا چهارچوبدر 

 ثباتهمواره براي بي، اي نسبتا سكوالر و دمكراتيككردستان عراق به خاطر داشتن اداره    
ي خود گرايان اسالمي مبارزهافراط. استانگيزي بوده يك هدف سياسي و وسوسه، كنندگان افراطي

 43اعضاي جنداالسالم  كه يوقت. شروع كردند 2001سپتامبر  23از  يطورجد بهرا در شمال عراق 
و  هيمانيسلرا كه حكومت استان ) گرايش سكوالر و طرفدار غرب( ي ميهني بانفر از مبارزان اتحاديه

ها را كشته و بدن آن، هايي از مجاورت استان اربيل و كركوك را در دست داشتندهمچنين قسمت
بلكه ، ي ميهنيتقيم با اتحاديهچالش مس تنها نهاين حمالت را  آمريكامقامات ؛ قطعه كردندقطعه

  . ي دمكراسي مدرن در خاورميانه تفسير كردندي سكوالريسم و جوهرهچالشي با ايده
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  گيرينتيجه
دليل پرداختن به علل . موضوع اين مقاله علل ناكامي احزاب اسالمي در كردستان عراق بود

. ر قدرت عراق بعد از صدام استگذاري آنها در ساختاتاثير به خاطرناكامي احزاب اسالمي كردها 
در  حال نيبااعموميت مردم نسبت به دين اسالم و مباني آن علقه تاريخي و قديمي دارند  نكهيباا

 مؤثراند سطح سياسي احزاب سياسي وابسته به مباني اسالمي در كردستان عراق خيلي نتوانسته
  . واقع شوند

. شودها و جريانات آنها محسوب ميگروه فصل مشترك تمامي» اسالم«، در بين كردهاي عراق
گيري بسياري از ساختارهاي اجتماعي ـ فرهنگي و رويكرد آنها نسبت به وقايع و رويدادهاي شكل

هاي ها و گروهگيري اكثريت جريانشكل. هاي اسالمي استاجتماعي از انديشه –مختلف سياسي 
زان نفوذ يم هرچندمتعدد در اين منطقه از عراق پيوند تاريخي با آداب و مباني ديني اسالم داشته 

ها و تاريخ بيداري ظهور جنبش. استك مقدار نبوده يشه به يها همانين جريا يآن در تمام تاثيرو 
هاي اصالحي شتوان در جنبهاي اسالمي اين منطقه همانند ساير كشورهاي اسالمي را ميجريان

. محمدعبده و محمد رشيدالرضا دانست، اسدآبادي نيالد جمالو اسالمي كساني چون سيد 
در رفتارها و فرهنگ عمومي مردم  يمهمهاي اسالمي نقش اساسي و انديشه نكهيباوجودا

ت اند نقش قاطعي را در ساختار قدرجريانات اسالمي نتوانسته حال نيباااما ، كردستان عراق داشته
  . حكومت اقليم عراق ايفا نمايند

تواند داراي علل مختلفي باشد كه در اين نوشته به علل ناكامي احزاب اسالمي در كردستان مي
  . فرضيه نوشتار پرداخته شد عنوان به، سه دليل عمده و اصلي

. در اين منطقه است يل قوميغلبه يافتن مسا، ترين داليل ناكامي احزاب اسالمياز مهم
احزاب سياسي سكوالر كردنشين عراق سعي ، به بعد 19مان با رشد افكار ناسيوناليستي از قرن همز

سوي خود هاي ناسيوناليستي و مطالبات قومي افكار مردم را بهنمودن با برجسته نمودن انديشه
 ها كهجريانات و گروه؛ كنند و با هدايت كردن افكار عمومي به سمت ايدئولوژي مدنظر خودجلب 

  . مبتني بر ايدئولوژي اسالمي و مذهبي بودند را به حاشيه برانند
. رشد احزاب سكوالر نيز يكي ديگر از داليل عدم رشد احزاب اسالمي كردي در عراق است
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باعث ؛ گرا در كردستانهاي افراطي اسالمو رشد جريان. م 2001شد كه حوادث يازده سپتامبر   اشاره
هاي اسالمي گشت و درگيري بر گروه آمريكاخصوص اياالت متحده به، هاي خارجيفشار قدرت

كه اين جريانات نتوانند در رقابت با احزاب ، ي حلبچه باعث گرديدبا انصارالسالم در منطقه آمريكا
ويژه  هاي اسالمي بهبا گروه آمريكادرگيري  تيدرنهاواقع شوند و  مؤثرسكوالر در تركيب كابينه 

باعث شد كه احزاب سكوالر در ؛ ي ميهني بودي حلبچه كه زير نفوذ اتحاديهقهانصارالسالم در منط
همچنين اشاره شده  با نگاهي به سه . هاي اسالمي و مذهبي دست بااليي داشته باشندرقابت با گروه

« كه شود يماقليم كردستان عراق مالحظه  2009و  2005، 1992هاي دوره انتخابات پارلماني سال
با يك ليست مشترك در انتخابات شركت » ي ميهني كردستاناتحاديه« و» ت كردستانحزب دمكرا

كردند تا توازن قدرت را بين خود حفظ كنند و بر اين اساس آنها با هر جريان و گروهي ديگري مي
هاي اتخاذ اين نوع سياست و رقابت جريان. كردندكه به دنبال نفوذ در ساختار قدرت بودند مقابله مي

  . والر و احزاب ملي نيز باعث شد كه جريانات اسالمي در حاشيه قرار بگيرندسك
گرا در احزاب اسالم تيموفقسومين دليل اصلي عدم ي، هاي خارجابرقدرت يوجود فشارها

با نگاه و  آمريكاي دستگاه ديپلماسي اياالت متحده. ساختار قدرت حكومت اقليم كردستان است
اي خشن و غيرقابل اعتماد از اسالم و محسوب كليت اسالم و ترسيم چهرهتفسير نادرست و ناقص به 

ها و رويكردهاي سلبي از سوي كاخ سفيد   موجب اتخاذ نگرش، يك خطر بالقوه عنوان بهكردن آن 
هاي تندروي مسيحي و  همين نوع نگاه و همچنين وجود گروه. استگرا شده  نسبت به جريانات اسالم

هاي مختلف اسالم را در راديكاليسم خالصه كرده كه لزوم اتخاذ جريانات و گروه، آمريكايهودي 
سياست ، به پيروي از همين نوع نگاه. دانستندناپذير مي هاي تقابلي را امري ضروري و اجتنابسياست
، خاص طور بههاي اسالمي در كردستان عراق عام و احزاب و گروه طور بهدر قبال جهان اسالم  آمريكا

ي قديمي و رغم پيشينهتوان گفت عليي ميطوركل بهبنابراين . ي بودرمذهبيغبه نفع احزاب سكوالر و 
افتن يغلبه ، تاريخي اسالم در تحوالت سياسي و اجتماعي كردستان و مذهبي بودن اكثريت مردم

ليستي و مباحث ناسيونا بر هيتكهاي رقيب حزبي سكوالر  با ي جريانغلبه، گفتمان ناسيوناليستي
هاي از جريان آمريكا متحده االتياجمله هاي خارجي منايجاد توزان قدرت در بين خود و حمايت

  . گرا در كردستان عراق شده استهاي اسالمي باعث ناكامي جرياناسالم ريغ
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