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جنبـش ناسیونالیسـتی کوردها دریکصد سـال اخیریکی ازمنابـع اصلی تحوالت درخاورمیانه بوده اسـت

وهمـواره میـان ایـن جنبـش ودولـت مرکزی کشـورهای عـراق ،سـوریه  ،ترکیه وایـران تنش وجود داشـته

اسـت .علـی رغـم اینکـه کوردهـا بـا سـه ملـت متفـاوت درچهارکشـورمجزا همسـایه هسـتند اما همـواره با

سیاسـت یکسـان و مشـابهی ازجانـب دولـت مرکـزی ایـن چهـار کشـورمواجه بوده انـد .سیاسـت خارجی

همسـایگان نسـبت بـه جنبش ناسیونالیسـتی کوردها بویـژه «جنوب کوردسـتان» 1همـکاری و ائتالف جهت
کنتـرل و سـرکوب کوردهـای باشـور بـوده اسـت .درایـن مقالـه تالش شـده تـا ابتدا ریشـه های نظـری این

سیاسـت یکسـان را شناسـایی کنیـم وسـپس بـه چند مـورد تاریخی ازسیاسـت خارجی مشـابه این کشـورها
نسـبت به جنبـش ناسیونالیسـتی «جنوب کوردسـتان» اشـاره نماییم.

کلمـات کلیدی :ناسیونالیسـم کوردها ،موازنه همه جانبه ،سیاسـت همکاری و ائتلاف ،دولت-ملت

سـازی ناقص ،بحران اتنیکی.

 .1نخبــگان کــورد بــرای چهــار بخــش کوردســتان معــادل ســازی هایــی انجــام داده انــد کــه بــا اســتقبال محققــان داخلــی و خارجــی نیــز
مواجــه شــده اســت .درایــن راســتا کوردســتان بــه چهــار بخــش تقســیم شــده اســت کــه شــامل :شــمال کوردســتان یــا باکــور کــه معــادل
کوردســتان ترکیــه ،جنــوب کوردســتان یــا باشــور کــه معــادل کوردســتان عــراق ،شــرق کوردســتان یــا روژهــات کــه معــادل کوردســتان
ایــران و غــرب کوردســتان یــا روژآوا کــه معــادل کوردســتان ســوریه مــی باشــد.
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مقدمه
نظریــه موازنــه همــه جانبــه ضمــن اشــاره بــه نقــص نظریــه هــای موازنــه قــوا و تهدیــد ،کــه عمدتــا منشــا تواناییهــا
و تهدیدهــا را در خــارج ازمرزهــای یــک کشــورمی داننــد ،برایــن باوراســت کــه در جهــان ســوم منشــا تهدیــدات از
داخــل کشوراســت .ایــن نظریــه عــاوه برتهدیــدات خارجــی بــه تهدیــدات درونــی دولــت نیــز توجــه می کنــد و معتقد
اســت کــه برخــی اتحادهــا صرفــا بدلیــل وجــود تهدیــدات داخلــی بــرای کشــورهای جهــان ســوم شــکل مــی گیرنــد
و ازایــن رو دولــت هــا در جهــان ســوم بــرای حفــظ خــود در اریکــه قــدرت اقــدام بــه تشــکیل ایــن قبیــل اتحادهــا بــا
دیگرکشــورها مــی نماینــد .واژه موازنــه همــه جانبــه بــرای اولیــن بار توســط اســتیون دیویــد تحلیگر آمریکایی سیاســت
بیــن الملــل و مســائل جهــان ســوم مطــرح شــد .وی ایــن مفهــوم را بــرای توضیــح معادلــه قــدرت و امنیت در کشــورهای
جهــان ســومی کــه تفــاوت بســیاری بــا وضعیــت بــا ثبــات کشــورهای غربــی دارند بــکار بــرد ،مفروضــه دیویــد برمبنای
همــان منطــق رئالیســتی اســت کــه دولــت هــا بــرای رفــع تهدیــدات اولیــه و اولویــت دار بــه جــای تهدیــدات فرعــی و
ثانویــه تــاش وتمرکــز بیشــتری مــی کننــد .وی فراینــد غیرطبیعــی تشــکیل دولــت -ملــت در جهــان ســوم را موجــب
شــکل گیــری مصنوعــی ،بــی ثباتــی داخلــی دولتهــا و تــداوم اختالفــات آنــان بــا همسایگانشــان مــی دانــد .بــه نظــر
دیویــد مفهــوم آنارشــی مــورد اســتفاده واقعگرایانــی ماننــد کنــت والتــز نــه تنهــا محیــط خارجــی عمــل کشــورها را
توضیــح مــی دهــد ،بلکــه ناظــر بــه وضعیــت داخلــی این کشــورها نیز هســت .دیویــد کشــورهای جهــان ســوم را درگیر
بــا تهدیداتــی دو الیــه از ناحیــه بــی ثباتــی سیاســی و عــدم انســجام اجتماعــی و چالــش بــا دولــت هــای رقیــب درعرصه
منطقــه ای وبیــن المللــی مــی دانــد (ســیفی و پورحســن.)٨٧ :١٣٩٥ ،
دیویــد معتقــد اســت کــه موازنــه همــه جانبــه بــرادراک تصمیــم گیــران و مقامــات دولــت از ماهیــت تهدیداتــی
کــه متوجــه امنیــت نظــام و حاکمیــت اســت تاکیــد دارد .آنهــا ،عمومــا براســاس وجــود تهدیــدات خارجــی و داخلــی
و بویــژه پیونــد ایــن دو ســطح از تهدیــد ،تصمیــم گیــری مــی کننــد .در صــورت فقــدان مشــروعیت نظــام حاکــم و یــا
مواجهــه بــا بحــران مشــروعیت ،امنیــت حاکمــان جایگزیــن امنیــت نظــام مــی شــود .درایــن حالت چنیــن رهبرانــی برای
حفــظ قدرتشــان ،در عرصــه سیاســت خارجــی ،رفتــاری درپیــش مــی گیرنــد که معطــوف به اســتحکام حکومــت آنان
درداخــل اســت ،ولــو آنکــه مالحظــات مربــوط بــه منافــع وامنیــت ملــی در درازمــدت نادیــده گرفتــه شــود.
دیویــد بدنبــال یافتــن چرایــی شــکل گیــری اتحادهــا میــان کشــورهای درحــال توســعه اســت .وی معتقــد اســت
ش ــکل گی ــری اتحاده ــا ورفتارآین ــده ای ــن کش ــورها را م ــی ت ــوان ازطری ــق نظری ــه موازن ــه هم ــه جانب ــه تبیی ــن ک ــرد.
براس ــاس نظری ــه موازن ــه هم ــه جانب ــه رهب ــران کش ــورهای درح ــال توس ــعه ب ــرای کم ــک ب ــه بق ــای خ ــود ب ــا دول ــت
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های ــی ک ــه دارای بح ــران ه ــای مش ــابهی هس ــتند ائت ــاف م ــی نماین ــد ت ــا آس ــانتر ب ــه کنت ــرل و رف ــع تهدی ــد امنیت ــی
بپردازن ــد )David, 1991; 236(.
براســاس مفروضــه هــای موازنــه همــه جانبــه موضــوع بقــاء ,بعنــوان هــدف اولیــه همــه دولــت هــا ,درمرکز سیاســت
خارجــی قرارمــی گیــرد البتــه درکشــورهای درحــال توســعه بیشــتر بقای رهبــران دولــت ها بعنــوان هدف اولیه سیاســت
خارجــی مطــرح اســت .درواقــع ماهیــت اتحــاد درکشــورهای درحال توســعه پیچیــده و متفاوت اســت چراکــه موضوع
بقــاء عــاوه برنظــام شــامل بقــای رهبــران دولــت هــا نیــز مــی شــود وحتــی دربیشــترموارد بقــای نظــام و رهبــران ازهــم
قابــل تفکیــک نیســت ( )Beswick,2010 ; 233
دیویــد معتقــد اســت بــرای رهبــران کشــورهای درحــال توســعه علقــه هایــی ماننــد قبیلــه ،اتنیســیتی ،مذهــب و یــا
خانــدان شــخص حاکــم حتــی از ســرزمین وملیــت مهمترمــی باشــد .ایــن رهبــران بــا رهبــران دیگرکشــورها متحــد مــی
شــوند چراکــه نگرانــی هــای مشــابهی نســبت بــه ایــن علقــه هــا دارنــد .ایــن رهبــران عمدتــا بــه افکارعمومــی داخــل
کشــورتوجهی نمــی کننــد و درشــرایط بحــران واعتــراض داخلــی بــرای ســرکوب مــردم بــا دولــت هــای دیگرمتحــد
مــی شــوند .ایــن دولــت هــا بدلیــل اینکــه ازشــرایط بــی ثبــات سیاســی ,اجتماعــی وفرهنگــی داخلــی رنــج مــی برنــد
بــرای تحکیــم حکومــت خــود بــا دیگردولــت هــای منطقــه ای وبیــن المللــی بــرای حفــظ قــدرت خــود متحــد مــی
شــوند )David, 1991; 236(.
موازنــه همــه جانبــه ریشــه ائتــاف ســازی میــان کشــورهای درحــال توســعه را بیشترناشــی ازویژگــی هــای داخلــی
ماننــد مشــکالت داخلــی وبــی ثباتــی ایــن کشــورها مــی داند .لــذا برای درک بیشــتر سیاســت های کشــورهای همســایه
نســبت بــه جنبــش ناسیونالیســتی جنــوب کوردســتان ابتــدا بــه بیــان ویژگی هــای سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،مذهبی
و اتنیکــی ایــن کشــورها مــی پردازیــم .منابــع مشــکالت داخلــی وبحــران زا درترکیــه ،عــراق ،ایــران وســوریه را مــی
تــوان درحــوزه هــای سیاســی ,اجتماعــی وفرهنگــی تقســیم کــرد.

ترکیه
ترکیــه کشــوری اســت کــه دارای پیچیدگــی های سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگی زیادی اســت که ناشــی ازموقعیت
جغرافیایــی و ســاختار اتنیکــی ،مذهبــی و نــژادی درون ترکیــه اســت .درک پیچیدگــی هــا وتناقضــات حاکــم برترکیــه
نیازمنــد بررســی ومطالعــه چگونگــی ســاختار اتنیکــی و شناســایی شــکاف هــای فرهنگــی ،اجتماعــی وسیاســی موجود
در ترکیه اســت.
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-١بحران اتنیکی
دردوران امپراطــوری عثمانــی امیرنشــین هــای مختلــف تحــت لوای ســلطان بــه اداره امــور خــود درقلمروامپراطوری
مــی پرداختنــد وتــا زمانیکــه بــه او وفــادار بودنــد تــا حــدودی ایــن امــکان را داشــتند کــه اصــول مذهبــی وفرهنگــی
شــان را درحــدود ســرزمینی خــود اجــرا نماینــد .امــا بــا جایگزینــی امپراطــوری عثمانــی بــا حکومــت ســکوالر در دهــه
 1920وشــکل گیــری جمهــوری ترکیــه و پایــه گــذاری آن براســاس اندیشــه هــای کمــال آتاتــورک اگرچــه برخــی
اقلیــت هــای مذهبــی آزادی هــای قانونــی بدســت آوردنــد امــا بــزرگ تریــن اقلیــت اتنیکــی ترکیــه یعنــی کوردهــا
کــه جمعیــت بســیار زیــادی داشــتند نادیــده گرفتــه شــدند .انکارهویــت فرهنگــی ،زبانــی واتنیکــی کوردهــا بنیــان یک
شــکاف بــزرگ درجامعــه ترکیــه را نهــاد وعمــا جامعــه ترکیــه را بــه دو بخــش تقســیم نمــود کــه شــامل مرکــز تــرک
نشــین ،مرفــه ،نخبــه وقدرتمنــد بــود و پیرامــون کوردنشــین کــه عمدتــا فقیــر وفاقــد قــدرت بودنــد .بــا شــکل گیــری
ترکیــه ســکوالروآغازپروژه تــرک ســازی وهمســان ســازی تمــام ســاکنان ترکیه ،شــکاف بــزرگ میان تــرک و کورد
بعنــوان یــک چالــش کهنــه کمــاکان برعرصــه اجتماعــی ,سیاســی واقتصــادی ترکیــه ســایه افکنــده اســت (Abbas,

 .)2017دولــت ترکیــه تحــت عنــوان سکوالریســم وملــی گرایــی آتاتورکــی بــا خطــاب کــردن کوردهــا بــا عنــوان
‹تــرک کوهــی› ســعی درانکارموجودیــت «ملــت کــورد» درترکیــه نمــوده اســت.
-٢شکاف مذهبی

شــکاف هــای مذهبــی درترکیــه عمدتــا بــه صــورت ســکوالر -مذهبــی ظاهرشــده اســت کــه جامعــه ترکیــه را بــه
دوقســمت ســنتی مذهبــی وســکوالرمدرن تقســیم نمــوده اســت .درســایه شــکاف ســکوالر -ســنتی شــکاف مذهبــی
دیگــری درترکیــه وجــود دارد کــه شــکاف ســنی -علــوی اســت .ایــن دوشــکاف بــه شــدت فعــال هســتند وهمــواره
قــدرت میــان ایــن گروهــا دســت بــه دســت شــده اســت وهــرگاه احــزاب مذهبــی قــدرت را دردســت گرفتــه انــد ایــن
شــکاف هــا تشــدید شــده اســت .درســال هــای اخیربــا قــدرت یافتــن حــزب عدالــت وتوســعه کــه نزدیکــی بســیاری بــا
جریــان ســنتی دارد پاکســازی سیاســی درترکیــه بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت )Pandya, 2017(.
-٣فقدان تجربه دولت ملت سازی

بعــد ازفروپاشــی امپراطــوری عثمانــی ،رهبــران جــوان ترکیــه فاقــد تجربــه کافــی بــرای اداره حکومــت بودنــد
وهمچنیــن ازوجــود یــک هویــت فراگیربــرای تقویــت پــروژه دولــت -ملت ســازی محــروم بودنــد .بناینگــذاران ترکیه
هویــت اتنیکــی وزبانــی ترکــی را ســنگ زیربنــای هویــت ملــی ترکیــه قــرار دادنــد .سیاســت یکســان ســازی اتنیکــی،
دینــی وسیاســی درترکیــه تحــت عنــوان سکوالریســم وبــا اســتفاده ازناسیونالیســم ترکــی آغازگردیــد و دیگــر نــژاد هــا
و مذاهــب ماننــد کوردهــا ،یونانــی هــا ،آشــوری هــا ،علــوی هــا وارمنــی هــا قربانــی ایــن سیاســت شــدند .درراســتای
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تاریــخ ســازی وحــذف ذهنیــت تاریخــی غیرتــرک هــا ،زبــان ترکــی بعنــوان زبان رســمی شــناخته شــد و براســاس ماده
 ٤٢قانــون اساســی تدریــس دیگــر زبانهــا ممنــوع گردیــد .ممنوعیــت اســتفاده ازدیگرزبانهــا درحالــی صــورت گرفــت
کــه کوردهــای شــمال کوردســتان دارای زبــان غیــر ترکــی هســتند .علــی رغــم تنــوع نــژادی ,درمــاده  ٦٦قانون اساســی
ترکیــه عنــوان شــده «هرکــس تبعــه وشــهروند دولــت تــرک باشــد ،تــرک اســت» .کشــور ترکیــه فاقــد یــک هویــت
نــژادی فراگیراســت وبیــش از ٢٢میلیــون کــورد درترکیــه زندگــی مــی کننــد البتــه بغیرازجمعیــت  ٥میلیونــی زازاهــا
و چنــد میلیونــی دیگــر نژادهــای ســاکن ترکیــه .پــروژه دولــت -ملــت ســازی درترکیــه مبتنــی برانکارنــژادی ودینــی
نیمــی ازجمعیــت ترکیــه آغازشــده اســت و همیــن سیاســت پاکســازی ویکســان ســازی نــژادی ومذهبی عامل بســیاری
ازتنــش هــا و نــزاع هــای داخلــی ترکیــه بــوده اســت)Encyclopedia of Human Rights( .

-٤تمامیت خواهی حزب عدالت وتوسعه

شــکاف هــای عمیــق اجتماعــی ترکیــه را ازنظرسیاســی بــی ثبــات وناکارآمــد نمــوده کــه درقابــت میــان نیروهــای
سیاســی و تضــاد میــان ارتــش ودولــت نمــود یافتــه اســت .دردوران حیــات ترکیــه جدیــد و تا پیش ازســال  2000شــاهد
چهــار کودتــای موفــق بــوده ایــم .اگرچــه ایــن کودتــا هــا توســط ارتــش وبــه بهانــه دفــاع ازقانــون اساســی صــورت
گرفتــه انــد امــا بیانگــر شــکاف گســترده سیاســی ،اجتماعــی ،اتنیکــی ومذهبــی درترکیــه اســت کــه عمدتــا توســط
جریــان هــای سیاســی رقیــب هدایــت شــده اســت (متقــی ،لعــل آزاد و رمضانــی.)١٣٩٥ ،
بــا بــه قــدرت رســیدن حــزب عدالــت وتوســعه درســال  2002بتدریــج دوران اقتدارگرایــی سیاســی درترکیــه
آغازگردیــد .بــا تــداوم اقتدارگرایــی سیاســی فزاینــده دردوران رجــب طیــب اردوغــان کشــورترکیه درگیرکشــمکش
هــای سیاســی داخلــی وخارجــی گردیــد .تمامیــت خواهــی حــزب عدالــت وتوســعه تحــت رهبــری اردوغــان ترکیــه را
درمرکزبحرانهــای بســیاری قــرار داد .اســام گرایــی عملگرایانــه وملــی گرایانــه اردوغــان بــرای قبضــه قــدرت وتبدیــل
نظــام پارلمانــی بــه ریاســت جمهــوری باعــث تشــدید شــکاف سیاســی گردیــده اســت .عــدم تســاهل اردوغــان درمقابل
احــزاب و رقبــای سیاســی وگروهــای منشــعب شــده ازحــزب عدالــت وتوســعه ماننــد گولنیســتها باعــث اتخاذ سیاســت
پاکســازی مخالفــان توســط اردوغــان گردیــد.
سیاســت هــای حــزب عدالــت وتوســعه وگســترش شــکاف هــای اجتماعــی منجربــه عمیــق شــدن چالــش هــای
ایدئولــوژک میــان ارتــش و حــزب عدالــت و توســعه شــده اســت .اردوغــان بــرای جلوگیــری ازوقــوع یــک کودتــای
موفــق دیگــر شــروع به پاکســازی گســترده درنیروهای پلیس ،دســتگیری قضــات ،روزنامه نــگاران وبســیاری ازمخالفان
وطرفــداران فتــح اهلل گولــن درســال هــای اخیرنمــوده اســت کــه نشــان ازحرکــت اردوغــان بــه ســمت اقتدارگرایــی
واســتبداد سیاســی روزافــزون درترکیــه دارد .تــداوم سیاســت اقتدارگرایــی وعــدم تحمــل مخالفــان توســط اردوغــان

سال دوم ،شماره چهارم
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زمینــه یــاس جنــاح هــای مختلــف سیاســی از ســکوالرهای چــپ تــا ملــی گــرا هــای تنــد رو را فراهــم نمــوده اســت
(مســعودنیا و عالیشــاهی .)١٧٧ -١٧٨ :١٣٩٧ ،کشــمکش هــای سیاســی درترکیــه منجربــه بروزکودتــای ناموفــق جوالی
 2016علیــه تمامیــت خواهــی اردوغــان گردیــد .کودتــا بســترالزم بــرای زیرپا گذاشــتن دموکراســی و اســتبداد سیاســی
فزاینــده در ترکیــه را مهیــا نمــود وبســیاری ازمخالفــان و منتقــدان سیاســی بویژه گولنیســت ها بــه اتهام مشــارکت دراین
کودتــا روانــه زنــدان شــدند.

-٥بحران کوردها وجنگ سوریه
آتاتــورک بــرای تســهیل جنبــش ناسیونالیســتی خــود ســعی داشــت کوردهــا را بــا خــود همــراه نمایــد وبــه همیــن

دلیــل وی حقــوق مطــرح شــده درمعاهــده «ســور» یعنــی خودمختــاری و حــق تعییــن سرنوشــت را حــق طبیعــی کوردها
دانســت .درایــن راســتا واز ژوئــن  1919بــه بعــد وی طــی چنــد مرحلــه مذاکــره بــا رهبــران کــورد بــه آنهــا وعــده
خودمختــاری در قالــب امپراطــوری عثمانــی داده شــد و در  10ژوئیــه  1922قانــون خودمختــاری کوردســتان درمجلــس
کبیرملــی بــه تصویــب رســید .امــا بعــد ازناکامــی تــرک هــای ناسیونالیســت دراحیــای امپراطــوری برپایــه پان ترکیســم،
درنهایــت آتاتــورک درســال  1923ترکیــه جدیــد را بــر پایــه ناسیونالیســم تــرک وسکوالریســم ویکســان ســازی
هویتــی تاســیس نمــود .بــا تشــکیل ترکیــه جدیــد نــه تنهــا وعــده خودمختــاری کوردســتان محقــق نگردید بلکــه اصوال
موجودیــت ملــت کــورد انکارگردیــد و حقــوق اولیــه و طبیعــی کوردهــا ماننــد تحصیــل بــه زبــان مــادری نیزممنــوع
گردیــد .سیاســت حــذف هویــت کــوردی عامــل شــدت بخشــیدن بــه نــزاع کورد-تــرک ،کشــتار و همچنیــن جابجای
اجبــاری کوردهــا شــده اســت .درفاصلــه بیــن ســال  1965-1970بســیاری ازکوردهــا تبعید شــدند ومیزان رشــد جمعیت
مناطــق کوردنشــین بشــدت کاهــش وبــه زیــر 1/5درصــد رســید (محرابــی وغــم پــرور.)1390،
نــزاع کــورد -تــرک همــواره وجــود داشــته و درطــول چنــد دهــه گذشــته منجربــه کشــته شــدن کوردهای بســیاری
شــده اســت .صرفــا دردرگیــری مســلحانه میــان پ.ک.ک ودولــت ترکیــه بیــش ازچهــل هزارنفرکشــته شــده انــد .ایــن
نــزاع بــرای چنــد ســال و بــه دلیــل سیاســت تبلیغاتــی اردوغــان کاهــش یافــت وبــه یــک آتــش بــس نیــم بنــد میــان
پ.ک.ک و دولــت ترکیــه منجــر گردیــد .درســایه ایــن آتــش بــس برخــی احــزاب کــورد ماننــد حــزب دموکراتیــک
خلــق هــا وارد عرصــه رقابــت سیاســی شــدند وحتــی سیاســت مــداران کــورد ماننــد صــاح الدیــن دمیرتــاش نامــزد
انتخابــات ریاســت جمهــوری شــدند و بــه رقابــت بــا اردوغــان پرداختنــد .علــی رغــم مذاکــرات صلــح میــان طرفیــن اما
بــه دلیــل فضــای بــی اعتمــادی درنهایــت درســال  2015آتــش بــس شکســته شــد و درگیــری مســلحانه خونیــن مجــددا
آغازگردیــد .شــروع درگیــری میــان پ.ک.ک ودولــت ترکیــه باعــث برخــورد خشــن حــزب عدالــت وتوســعه بــا
احــزاب کــورد وبســیاری ازسیاســتمداران کــورد گردیــد کــه درنتیجــه برخــی ازرهبــران طــراز اول حــزب دموکراتیک
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خلــق هــا ازجملــه صــاح الدیــن دمیرتــاش بــه بهانــه ارتبــاط و حمایــت از پ.ک.ک دســتگیر وروانــه زنــدان شــدند.
تمامیــت خواهــی و نفــرت اردوغــان ازکوردهــا باعــث درگیرشــدن ترکیــه دربحــران ســوریه واتخــاذ سیاســت
تهاجمــی و پیــش دســتانه توســط اردوغــان درمقابــل احــزاب کــورد ســوریه گردیــد .رویکــرد تهاجمی اردوغان نســبت
بــه کوردهــا درســوریه منجربــه تعمیــق بحــران سیاســی درداخــل و درنتیجــه اســتفاده ابــزاری ترکیــه ازتروریســت هــای
داعــش درمقابــل کوردهــای روژآوا جهــت پیشــبرد سیاســت پاکســازی اتنیکــی ونــژادی خــود درســوریه بــوده اســت.
()Cagaptay, 2017
فشــارروزافزون حــزب عدالــت وتوســعه برکوردهــای باکــور منجربــه ورود پ.ک.ک بــه بحــران ســوریه وبهــره
بــردای از خــاء قــدرت درســوریه گردیــد .بــا مداخلــه دولــت اردوغــان درجنــگ ســوریه عمــا قــدرت پ.ک.ک
افزایــش یافــت و تبدیــل بــه تهدیــدی بــرای بقــاء دولــت ترکیــه گردیــد .جنــگ ســوریه و مداخلــه ترکیــه درآن موجب
افزایــش ســازمان دهــی و توجیــه کارکــردی روزافــزون پ.ک.ک بــرای دفــاع ازکوردهــا درمقابــل ترکیه شــده اســت.
اعــان جنــگ پ.ک.ک بــه فرماندهــی مــراد کارائیــان علیــه دولــت مرکــزی ترکیــه در مــارس  2016معلول سیاســت
فشــارحداکثری علیــه کوردهــا واپوزســیون کــورد درســال هــای اخیــر بــوده اســت 8( .ـ )Fisk,2016 ; 7

عراق
عــراق کشــوری جدیــد ومحصــول توافــق میــان قــدرت هــای اســتعماری فرانســه و بریتانیا می باشــد .خطــوط مرزی
عــراق بــدون توجــه بــه واقعیــت هــای اتنیکــی ،فرهنگــی ومذهبــی موجــود منطقــه ترســیم شــده اســت .تفــاوت هــای
اتنیکــی ومذهبــی منشــاء تحــوالت و بحــران هــای متعــددی درعــراق و منطقــه بــوده اســت کــه درادامــه مــورد بررســی
قــرار مــی گیــرد.

 -١بحران مذهبی

در چنــد دهــه اخیرهمــواره جنــگ قــدرت درعــراق وجــود داشــته کــه بیشــتردرتنش میــان ســنی وشــیعه نمــود پیــدا
کــرده اســت .ازابتــدای تشــکیل عــراق تا ســقوط صدام حســین توســط آمریــکا درســال  2003همــواره قدرت دردســت
عــرب هــای ســنی وحــزب بعــث بــوده اســت .حــزب بعــث بــا تکیــه برملــی گرایــی افراطــی درتــاش بــرای بســط
قــدرت برسراســرعراق بــود ومدعــی تبلیــغ یــک ناسیونالیســم فراگیردرتمــام عــراق شــد امــا درعمــل صرفــا عــرب های
ســنی مرکزنشــین عــراق را جــذب ایدئولــوژی خــود نمــود وعــرب هــای شــیعه و کوردهــا را ازمشــارکت درقــدرت و
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حاکمیــت محــروم نمــوده اســت .حــذف شــیعیان از قــدرت عامــل تشــدید شــکاف عمیــق مذهبی درکشــورعراق شــد.
علــی رغــم ســقوط صــدام حســین درعــراق شــکاف هــای مذهبــی درعــراق نــه تنهــا ادامــه یافــت بلکــه حتــی عمیــق
ترنیزشــده اســت .پــس از ســقوط صــدام حســین شــیعیان بــه قــدرت رســیدند و ســنی هــا کــه عمدتــا در قالــب حــزب
بعــث بودنــد ازقــدرت محــروم وبــه حاشــیه رانــده شــدند .نارضایتــی و ناکامــی بوجــود آمــده درمیــان عــرب های ســنی
درعــراق کــه ناشــی از عــدم انتفــاع آنهــا ازقــدرت بــود منجربــه ظهــور داعــش وشــروع جنــگ داخلــی درعــراق گردید
(بدیعــی و رمضانــی.)١٣٩٥ ،

-٢بحران هویت فراگیرملی

ســرزمین بیــن النهریــن کــه یکــی ازخاســتگاههای تمــدن بشــری اســت بــرای قــرون متمــادی مرکــز پادشــاهی هــای
آشــورو بابــل بــوده وحتــی بــرای چندین ســده پایتخــت امپراطــوری های بــزرگ را درخــود جــای داده اســت .دردوران
عثمانــی بیــن النهریــن شــامل ســه والیــت موصــل (کوردنشــین) ،بغــداد (عــرب ســنی) و بصــره (عــرب شــیعی) بــود.
ســاکنان ایــن ســه والیــت هیــچ گاه دارای یــک هویــت مســتقل و فراگیــر ،تجربــه تاریخــی وهمچنیــن آرمان مشــترک
تحــت عنــوان یــک واحــد سیاســی و جغرافیایــی مجــزا و واحــد نبــوده انــد بلکــه همــواره جزئــی ازامپراطــوری هــای
مختلــف درطــول تاریــخ بــوده انــد (پشــنگ .)١٣٨٩ ،علــی رغــم گذشــت نزدیــک بــه  ٩دهــه ازتاســیس کشــورعراق
کمــاکان نوعــی عــدم تجانــس برجامعــه عــراق حاکــم اســت کــه ناشــی از وجــود بدبینــی و فقــدان احســاس وطــن
مشــترک درمیــان ملــت عــراق اســت .تنــش هــای سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی اخیــر باعــث ایجــاد شــبهه دروجــود
مفهــوم اجتماعــی «ملــت عــراق» شــده اســت.
-٣بحران اتنیکی فزاینده

کشــورعراق ازیــک شــکاف اتنیکــی فزاینــده رنــج مــی بــرد کــه ایــن کشــور را تبدیــل بــه یکــی از کانــون هــای
اصل ــی بح ــران درخاورمیان ــه نم ــوده اس ــت .ای ــن ش ــکاف درع ــراق ب ــه ان ــدازه ای عمی ــق اس ــت ک ــه برخ ــی جن ــگ
آین ــده درع ــراق را جن ــگ می ــان ک ــورد وع ــرب م ــی دانن ــد .کورده ــا ط ــی چن ــد ده ــه اخیرهم ــواره درس ــایه هوی ــت
فراگیرت ــر ع ــرب گرفتارش ــده بودن ــد و باره ــا ب ــه رهب ــری مالمصطف ــی بارزان ــی علی ــه اس ــتبداد وس ــلطه حکوم ــت
عرب ــی بع ــث ش ــورش نم ــوده ان ــد .درش ــورش اول درس ــال ه ــای  1961ت ــا  1970قری ــب بی ــش ازیکص ــد هزارک ــورد
در ع ــراق توس ــط ح ــزب بع ــث ع ــراق وس ــوریه ک ــه ب ــه کم ــک ق ــوای نظام ــی ع ــراق آم ــده بودن ــد کش ــته ش ــد
(  .) Brathwaite, 2014شـــورش دوم کوردهـــا درســـال  1975-1974بـــود کـــه منجربـــه کشـــته شـــدن هـــزاران
ک ــورد توس ــط ح ــزب بع ــث گردی ــد .ح ــزب بع ــث سیاس ــت «عرب ــی ک ــردن» ش ــهرها وروس ــتاهای کوردنش ــین را
درپی ــش گرف ــت وآنه ــا رامجبورنم ــود ت ــا زادگاه خ ــود را ت ــرک کنن ــد .همچنی ــن درط ــول جن ــگ ای ــران وع ــراق
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صــدام حســین اقــدام بــه قتــل عــام کوردهــا نمــود وبــرای پیشــبرد سیاســت پاکســازی اتنیکــی خــود حتــی ازســاح
ش ــیمیایی اس ــتفاده نم ــود وش ــهرحلبچه را بمب ــاران ش ــیمیایی نم ــود )Brathwaite, 2014(.
کوردهــای باشــور در دوران ریاســت جمهــوری صــدام حســین تاریــک تریــن دوران حیــات خــود را شــاهد بــوده
انــد .ازآغازریاســت جمهــوری صــدام حســین تــا تســلیم شــدن وی بــه نیروهــای ائتــاف درســال  1991چنــد میلیــون
کــورد بــه ایــران و ترکیــه آواره شــدند و بیــش از 800هزارکــورد ازروســتا هایشــان اخــراج شــدند .در دوران حکومــت
صــدام حســین فقــط درسلســله کشــتارهای انفــال یعنــی ازمــارس تــا ســپتامبر  1988بیــش از ١٨٢هــزار کــورد کشــته
شــدند و همزمــان پــروژه عــرب ســازی کرکــوک ودیگرمناطق جنــوب کوردســتان آغازگردیــد (نصــری .)١٣٨٩ ،بعد
ازســال  1991و بــا محصورشــدن صــدام حســین دربغــداد بــه تدریــج کوردهــای باشــوربه زادگاههــای خود برگشــتند و
مجــددا تنــش میــان کــورد وعــرب برســر کرکــوک و دیگرمناطــق عــرب شــده تشــدید گردیــد.
-٤فقدان تجربه دولت -ملت سازی

اززمــان شــکل گیــری عــراق تــا کنــون ســه مــدل نظــام حکومتــی بــرآن حاکــم بــوده اســت کــه همگــی نــاکام
بــوده و نتوانســته انــد یــک راه حــل بنیادیــن بــرای مشــکالت حکومــت داری درعــراق ارائــه دهنــد .ازســال  1921تــا
 1958سیســتم پادشــاهی برعــراق حاکــم بــوده اســت .ازکودتــای عبدالکریــم قاســم تــا ســقوط صــدام حســین درســال
 2003جمهــوری اقتدارگــرا برعــراق ســلطه داشــته اســت وازســال  2005بــه بعــد عــراق تابــع نظــام جمهــوری فــدرال
بــوده اســت .تجربــه تاریخــی دو دوره اول حاکــی ازاســتبداد سیاســی وتمامیــت خواهــی ،حــذف سیاســی وفیزیکــی
وپاکســازی اتنیکــی درعرصــه سیاســی عــراق اســت .دوره جمهــوری فــدرال نیزبدلیــل فقــدان تجربه تاریخــی ،فرهنگ
دموکراتیــک ،تســاهل سیاســی وغلبــه گفتمــان اقتدارگرایــی برتقســیم قــدرت و حاکمیــت تا کنــون موفق نبوده اســت.
-٥اولویت منافع حزبی و فرقه ای برمنافع ملی

بدلیــل عــدم شــکل گیــری یــک هویــت فراگیرملــی وفقــدان تجربــه تاریخــی وسیاســی مشــترک هیــچ گاه مفهــوم
منافــع ملــی وامنیــت ملــی درعــراق شــکل نگرفتــه اســت .تجربــه تاریخــی داللــت برارجحیــت منافــع حزبــی و فرقــه ای
برمنافــع ملــی در عــراق دارد .تقســیم قــدرت براســاس طایفــه گرایــی صــورت مــی گیــرد و روندهــای دموکراتیــک
بــرای کســب قــدرت سیاســی کارســاز نیســتند .عــراق بــه شــدت گرفتاراختالفــات فرقــه ای میــان شــیعه وســنی ازیــک
طــرف و کــورد وعــرب از ســوی دیگربــرای کســب قــدرت سیاســی بــوده اســت .کشــمکش های سیاســی فرقــه ای که
عمدتــا بازیچــه نخبــگان سیاســی جهــت کســب قــدرت اســت مهمتریــن عامــل خشــونت داخلــی درعــراق بــوده اســت
(ســمیعی اصفهانــی ونــوروزی نــژاد.)١٣٩٢ ،
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سوریه
انگلیســی هــا بعــد ازتجزیــه امپراطــوری عثمانــی اداره ســوریه را طبــق قــرارداد ســایس -بیکــو بــه فرانســوی هــا
واگذارنمودنــد .فرانســوی هــا نیزبــدون توجــه بــه حــس ناسیونالیســتی اعــراب ســنی ســوریه را بــه نواحــی بیــروت یــا
لبنــان ،بخــش غربــی ،مرکــزی وشــمالی تقســیم نمودنــد .سیاســت هــای مذهبــی و اتنیکــی فرانســه درســوریه و وضــع
مالیــات هــای ســنگین موجــی ازنارضایتــی را درمیــان مــردم ســوریه ایجــاد نمــود کــه درنهایــت منجــر بــه قیــام ملــی
درســال  1925بــه رهبــری ســلطان پاشــا االاتــرش علیــه فرانســه گردیــد .اگرچــه ایــن قیــام منجربــه بیــداری ملــی گردیــد
امــا فرانســوی هــا تــا بیســت ســال پــس ازایــن قیــام کمــکان برســوریه حکومــت مــی کردنــد وقســمت عمده مشــکالت
کنونــی ســوریه ریشــه درایــن سیاســت هــا دارد.
کشــور کنونــی ســوریه از اعــراب ســنی ،کوردهــا ،علویــان ،دروزی هــا ،مســیحیان وارمنــی ها تشــکیل شــده اســت.
علویــان شــیعیان مســلمانی هســتند کــه بــرای قــرون متمــادی تحــت حکمرانــی ســنی هــا بودنــد امــا فرانســه بــه دلیــل
تــرس ازناسیونالیســم عــرب هــای ســنی ازشــیعیان علــوی حمایــت مــی نمــود و آنهــا را بــرای امورحکومتــی ونظامــی
بــه خدمــت مــی گرفــت .بــا آغازاســتقالل ســوریه شــیعیان علــوی جایگزیــن فرانســوی هــا شــدند و قــدرت را بدســت
گرفتنــد و بــا انحصــار قــدرت ســنگ بنــای بســیاری ازمشــکالت وبحــران هــای ســوریه را گذاشــتند.
حافــظ اســد ازفرماندهــان نظامــی توانســت بــا اســتفاده ازحمایــت علویــان قــدرت را بدســت بگیــرد .اواخــر دوران
حضورفرانســوی هــا درســوریه همــراه بــود بــا بــی ثباتــی وناآرامــی وهمیــن مســاله باعــث گردیــد وقتــی که حافظ اســد
درســال  1970بعنــوان یــک فــرد مقتــدر بــه قــدرت برســد حتــی ازســوی اکثریــت ســنی نیزبــا اســتقبال روبــرو گــردد
(.)bbc, 2013, doc

-١تنش های مذهبی درسوریه

ســوریه دارای پیچیدگــی هــای اتنیکــی ومذهبــی بســیاری اســت کــه ایــن کشــوررا تبدیــل بــه یکــی از کانــون هــای
بحــران درخاورمیانــه نمــوده اســت .تنــوع اتنیکــی ومذهبــی ناشــی از وجــود اعــراب ســنی ،شــیعیان علوی،کــورد هــا،
مســیحیان ،دروزی هــا وغیــره مهمتریــن عامــل تنــش وبحــران درســوریه بــوده اســت.
بــه قــدرت رســیدن حافــظ اســد بســتر یــک تنش عمیــق درجامعــه ســوریه را مهیــا نمــود .حافظ اســد ازطریــق ایجاد
یــک جامعــه وقانــون اساســی سکوالردرســوریه زمینــه یک تنــش مذهبــی را ایجاد نمــود زیــرا اقدامات وی بــا مخالفت
جــدی اعــراب ســنی بــا نمایندگــی اخــوان المســلمین روبــرو گردیــد .اخــوان المســلمین مجموعــه ای ازترورهــا را علیه
فرماندهــان نظامــی علــوی آغازنمــود کــه درنهایــت منجربه شــورش سراســری اخوانــی ها درســال  1992گردیــد .حافظ
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اســد بــا کشــتار حــدود بیســت و پنــج هــزار اخوانــی توانســت قیــام آنهــا را ســرکوب نمایــد)Qabalan, 2013 ; 36 (.
بــا درگذشــت حافــظ اســد درســال  2000بشاراســد جایگزیــن وی گردیــد .بشــار اســد بــا ازدواج بــا یــک دخترســنی
وایجــاد فضــای بــاز سیاســی محــدود امیــد اندکــی راایجــاد نمــود کــه بــه «بهاردمشــق» معــروف بــود ،امــا بهــار دمشــق
گشــایش چندانــی درفضــای سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی ســوریه ایجــاد نکــرد و پــس ازچنــدی مجــددا مــوج هــای
بازداشــت و تــرور مخالفان ازســرگرفته شــد.
-٢تنش های اتنیکی درسوریه

عــاوه برتنــوع مذهبــی ،رقابــت ونــزاع اتنیکــی میــان عــرب و کــورد برپیچیدگــی مســائل سیاســی ،فرهنگــی
واجتماعــی ســوریه افــزوده اســت .شــکاف کــورد -عــرب بعنــوان فعــال تریــن عامــل بحــران زا برتحــوالت چنــده دهــه
اخیرســوریه ســایه افکنــده اســت کــه معلــول وجــود حــس قــوی ناسیونالیســتی میــان اعــراب ســنی وعلویــان ازیک ســو
و کوردهــا بعنــوان بزرگتریــن اقلیــت اتنیکــی ســوریه اســت)Izady,;2014 45( .

ازســال  1920کــه ســوریه تحــت ســلطه قــدرت هــای اســتعماری بویــژه فرانســه قرارگرفــت همــواره ارتبــاط
نزدیکــی میــان کوردهــای روژآوا ودولــت فرانســه وجــود داشــته اســت .شــکاف ونــزاع اتنیکــی میــان کــورد وعــرب
ریشــه دردوران حکمرانــی فرانســوی هــا برســوریه دارد زیــرا دولــت فرانســه همــواره وعــده تشــکیل یک کشــور کورد
را بــه کوردهــای روژآوا مــی داد .پــس ازاســتقالل ســوریه ازفرانســه درســال  1946ومحقــق نشــدن وعــده دولت فرانســه
کوردهــای روژآوا تحــت ســلطه ناسیونالیســم عربــی قرارگرفتنــد ودرنتیجــه موجــی ازتخاصــم اتنیکــی میــان کوردهــا
وعــرب هــای ســوریه آغازگردیــد .دولــت عربــی ســوریه نیزســرکوب کوردهــا را آغازنمــود وموجــی ازتبلیغــات منفی
علیــه آنهــا بــراه انداخــت وهمچنیــن اســتفاده اززبــان ،موســیقی ونشــریات کــوردی راممنــوع نمــود .عــرب های ســوریه
کوردهــا را بــه تجزیــه طلبــی ونفــاق متهــم مــی کردنــد وآنهــا را بــه کمــک گرفتــن ازاســرائیل وفرانســه متهــم مــی
نمودنــد )Nebez, 2004; 86(.
حــزب دموکــرات کوردســتان روژآوا درســال  1957بــا هــدف دفــاع ازحقــوق کوردهــا تاســیس گردیــد وخواهــان
پایــان ســرکوب کوردهــا توســط دولــت ســوریه گردیــد .تاســیس حــزب دموکــرات کوردســتان باعــث تشــدید حــس
ناسیونالیســتی کوردهــای روژآوا گردیــد ودرمقابــل ناسیونالیســم عربــی قــرار گرفــت .بــه همیــن دلیــل ازســال 1960
بــه بعــد دولــت ســوریه جنبــش سیاســی کــوردی را بــه شــدت ســرکوب کــرد وبســیاری ازاعضــای حــزب دموکــرات
ونظامیــان وابســته بــه جنبــش کوردهــا را دســتگیر نمــود .همزمانــی آغازجنبــش اســتقالل طلبانــه کوردهــای باشــور
درســال  1961بــه رهبــری مالمصطفــی بارزانــی برحــس ناسوینالیســتی کوردهــای روژآوا مــی افــزود ونــزاع کــورد
وعــرب را تقویــت نمــود ().Seale, 1988, 65
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بــا بــه قــدرت رســیدن حافــظ اســد درســوریه درســال  1970حــزب بعــث ســوریه همزمــان بــا حــزب بعــث عــراق
ســرکوب وکشــتارکوردها را تشــدید نمــود و بطــور همزمــان سیاســت عربیــزه کــردن جنــوب کوردســتان را درپیــش
گرفــت .حــزب بعــث ســوریه درکشــتارکوردهای باشــور توســط حــزب بعــث عراق مشــارکت نمــود وکمک بســیاری
بــه حــزب بعــث عــراق نمــود ،زیــرا ازقــدرت گرفتــن و موفقیــت کوردهــای باشــور مــی ترســید .حافــظ اســد سیاســت
عربیــزه نمــودن نــوار مــرزی ســوریه -ترکیــه وســوریه-عراق را پیگیــری نمــود .ایــن خــط قرنطینــه  10کیلومتــر عــرض
و 375کیلومترطــول داشــت درســال  1973توســط حافــظ اســد اجــرا شــد .طــی اجــرای سیاســت خــط قرنطینــه فقــط
درنزدیکــی ســری کانــی (رأس العیــن) نزدیــک  ٤١روســتا درمناطــق مرزی ترکیه وســوریه ســاخته شــد وهــزاران کورد
را از روژآوا اخــراج و اعــراب را جایگزیــن آنهــا نمودنــد .هــدف حافــظ اســد جــدا کــردن کوردهــای باکــور و روژآوا
از هــم وتغییربافــت جمعیتــی روژآوا بــود )Seale, 1988, 85(.
بعــد ازدرگذشــت حافــظ اســد وبــه قــدرت رســیدن بشاراســد علــی رغــم وعــده فضــای بازسیاســی ،کمــاکان
فشاروســرکوب کوردهــای روژآوا در ســوریه ادامــه یافــت وبرشــکاف وتنــش عمیــق اجتماعــی مــی افــزود .دولــت
ســوریه هرگزنتوانســت بــا کوردهــا رابطــه دوســتانه برقرارکنــد وکوردهــا همــواره ازایــن وضعیــت ناراضــی بــوده انــد.
تاریــخ نشــان داده کــه شــکاف ونــزاع کــورد وعــرب همــواره عامــل بحــران وآشــوب درســوریه بــوده اســت.
-٣فقدان تجربه دولت -ملت سازی

بــا خــروج فرانســوی هــا ازســوریه قــدرت بــه علویان رســید که فاقــد هرگونه تجربــه مملکــت داری ،تجربه سیاســی
واداری ،کارگــزاران باتجربــه ،ناسیونالیســم فراگیــر و ارتــش منظــم بودنــد .ســوریه تــا دهــه  1970ازبــی ثباتــی وکودتــا
هــای پــی درپــی رنــج مــی بــرد .درســال  1970نیزکــه حافــظ اســد ازطریــق کودتــا بــه قــدرت رســید نظامــی را بنــا نهــاد
کــه از اتنیــک هــا ومذاهــب مختلفــی تشــکیل شــده بــود وازهیــچ ایدئولــوژی فراگیــری بهــره نمــی بــرد .حافــظ اســد
بــا گروههــا و فرقــه هــای اتنیکــی ومذهبــی درداخــل ســوریه روبــرو بــود کــه گرایــش هــای مرکزگریــز و بــرون گــرا
داشــتند .اخــوان المســلمین ریشــه درجنبــش اخــوان مصر داشــت وکوردهــا نیزکه داعیه تشــکیل کوردســتان مســتقل را
داشــتند وبــه شــدت بــه بیــرون گرایــش داشــتند .از طرفــی قــدرت دردســت اقلیتــی علــوی قــرار داشــت کــه نــزد عــرب
هــای ســنی و کوردهــا مقبولیــت نداشــتند .همیــن تنــش هــا و نــزاع هــای اتنیکــی و مذهبی چالشــی عظیــم برای پیشــبرد
پــروژه دولــت -ملــت ســازی درســوریه بــوده اســت( .دولــت آبــادی ،خلقــی ومظفــری.)٣١ :١٣٩٢،
-٤استبداد سیاسی نظام سوریه

نظــام سیاســی درســوریه ازنــوع بســته واقندارگــرا اســت کــه درآن صرفــا یــک حــزب حاکــم اســت و برپایــه
حــزب بعــث ســوریه بنــا گذاشــته شــده اســت .درنظــام سیاســی بســته عمومــا گــردش قــدرت کــم اســت و گــردش
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نخبــگان بصــورت کامــا محــدود صــورت مــی گیــرد .درنظــام تــک حزبی ســوریه گــردش قــدرت ازطریــق انتخابات
صــورت نمــی گیــرد وعمــا دموکراســی بــه معنــای واقعــی وجــود نــدارد بلکــه نظــام مبتنــی برهژمونــی حــزب بعــث
اســت .درســوریه تمــام قــدرت دردســت ریــس جمهوراســت ومــردم درگــردش قــدرت وتغییرحکومت نقشــی نــدارد.
حافــظ اســد وســپس بشاراســد بــا قبضــه قــدرت دردســت اقلیــت علــوی اقــدام بــه ســرکوب مخالفیــن سیاســی نمودنــد
وبســیاری ازمعترضیــن کــورد واخوانــی را ازطریــق تــرور وزنــدان ازصحنــه سیاســی حــذف وکشــور ســوریه بــه یــک
نظــام دیکتاتــوری تبدیــل نمــوده انــد .حافــظ وبشاراســدهرگزازراه حــل مســالمت آمیزبــرای کاهش تنش هــای اتنیکی
ومذهبــی اســتفاده نکردنــد ،دموکراســی بــه عنــوان یــک راه حــل بــرای تعامــل وگفتگومیــان طرفیــن را قبــول نداشــتند
وبــا توســل بــه خشــونت باعــث تحریــک وتقویــت گرایــش هــای گریزازمرکزشــدند و زمینــه را بــرای جنــگ داخلــی
فراهــم نمودنــد (.)Blaydes, 2011; 210-231

ایران
کشــور ایــران دارای تنــوع اتنیکــی ومذهبــی فراوانــی اســت کــه مــی توانــد منبــع فرصــت وتهدیــد بــرای ایــن
کشورباشــد .الگــوی ترکیبــی اتنیــک و مذهــب بــه گونــه ای درجغرافیــای سیاســی ایــران اســتقرار یافتــه کــه باعــث
ایجــاد نوعــی تجانــس میــان اتنیــک هــای ســاکن در ایــران و اتنیــک هــای ســاکن درکشــورهای همســایه ایــران شــده
اســت .ناحیــه ســنی نشــین شــرق ایــران بــا بخــش ســنی مذهــب پاکســتان وافغانســتان تجانــس دارد و ناحیه ســنی مذهب
شــمال شــرق بــا بخــش ســنی نشــین آســیای مرکــزی پیونــد دارد .درغــرب ناحیــه ســنی کــورد با کورهــای شــمال عراق
ودرجنــوب اعــراب ســنی بــا عــرب هــای ســنی شــبه جزیــره عربســتان همبســتگی دارنــد.
براســاس الگــوی ســاختار اتنیکــی بخــش بلــوچ نشــین شــرق ایــران بــا ایالــت بلــوچ نشــین پاکســتان و ترکمــن
هــا درشــمال شــرق ایــران بــا کشــور ترکمنســتان تجانــس دارد .ناحیــه آذری نشــین شــمال غــرب ایــران نیزبــا کشــور
آذربایجــان درشــمال غــرب ایــران پیونــد دارد ودرغــرب و شــمال غــرب نیــز کــورد هــای ایــران بــا کوردهــای ترکیــه
وعــراق همبســتگی دارنــد .عــرب هــای ســاکن جنــوب غــرب ایــران نیزبــا اعــراب مجــاور خــود درعــراق وشــبه جزیــره
عربســتان پیونــد دارنــد .تنــوع اتنیکــی ومذهبــی همــواره برتحــوالت سیاســی ,اجتماعــی وفرهنگــی ایــران تاثیرگذاشــته
اســت و برخــی مواقــع بعنــوان یــک منبــع قــدرت بــرای کشــور ایران عمــل نمــوده و گاه نیــز منشــاء تنش و چالــش میان
دولــت مرکــزی و جنبــش هــای اتنیکــی بــوده اســت (مطلبــی.)١٣٨٧،

سال دوم ،شماره چهارم

پولیتیـا 39

-١عوامل سیاسی بی ثباتی درایران عبارتند از:
عــدم گــردش نخبــگان سیاســی :نظــام سیاســی ایــران جــزو نظــام هــای سیاســی بســته اســت کــه درآن گــردش
قــدرت بســیارکم اســت وهمــواره قــدرت سیاســی دردســت یــک گــروه محــدود جابجــا مــی شــود .درنظــام سیاســی
ایــران قــدرت سیاســی بصــورت متمرکزتعریــف شــده وبرخــی از اتنیــک هــا ازتقســیم قــدرت ســهم نبــرده انــد .ایــن
مســئله باعــث اولویــت یافتــن منافــع طبقــه حاکــم برمنافــع ملــی شــده اســت.
بحــران ناکارآمــدی :شــکل گیــری انقــاب اســامی درایــران برمبنــای شــعارهای فرهنگی ومذهبــی و نفی اســتبداد
سیاســی دولــت پهلــوی شــکل گرفــت .ایــن مســئله یــک بنیــان محکــم بــرای مشــروعیت سیاســی و مذهبــی حکومــت
ایــران فراهــم نمــود .شــکل گیــری جمهــوری اســامی بــر مبنــای مذهــب ،متکــی برشــعارهای عدالــت خواهانــه ورفــع
تبعیــض اقتصــادی ،اجتماعــی وسیاســی بــود .امــا با گذشــت چهل ســال ازعمرانقــاب اســامی و عدم تحقق شــعارهای
مشــروعیت بخــش اوایــل انقــاب و وابســتگی اقتصــادی و سیاســی به شــرق وغــرب عمال بســیاری از شــعارهای عدالت
خواهانــه تحقــق نیافته اســت.

-٢عوامل مذهبی واجتماعی بی ثباتی درایران:

آرمــان گرایــی مذهبــی ،شــکل گیــری جمهــوری اســامی نتیجــه تئوریــزه کــردن اندیشــه آرمــان گرایــی اســامی
درایــران اســت .نیروهــای انقالبــی داعیــه تشــکیل حکومــت اســامی فراگیــر درایــران وتبدیــل جامعــه ایــران بــه یــک
الگــوی آرمانــی بــرای دیگرجوامــع انســانی را داشــتند .امــا بعد ازســپری شــدن چهاردهه ازعمرانقالب اســامی بســیاری
ازشــعاهای آرمانگرایانــه تحقــق پیــدا نکــرده ســت.
تنــوع مذهبــی و اتنیکــی :یکــی ازچالــش هایــی کــه همــواره درایــران وجــود داشــته شــکاف هــای اتنیکــی ومذهبی
اســت .ایــن شــکاف عمدتــا بــه دلیــل نابرابــری علیــه برخــی گــروه هــای اتنیکــی ،بویــژه کوردهــا ایجــاد شــده اســت.
اقلیــت هــای مذهبــی و اتنیکــی بویــژه کوردهــا مــورد بــی مهــری حاکمــان ایــران قرارگرفتــه انــد و همــواره بعنــوان
مناطــق مرزنشــین ازتوســعه سیاســی ,اجتماعــی واقتصــادی محــروم بــوده انــد .نابرابــری وبــی عدالتی نســبت بــه کوردها
ریشــه درپیــش از انقــاب دارد وپــس از آن نیزتــداوم یافتــه اســت.
بــا آغازســلطنت رضــا شــاه وشــروع سیاســت یکســان ســازی درچارچــوب ناسیونالیســم ایرانــی بســیاری ازاتنیــک
هــای ایــران تحــت تاثیرایــن سیاســت قــرار گرفتنــد .رضــا شــاه همزمــان بــا سیاســت هــای آتاتــورک در ترکیه ،اقــدام به
مــدرن کــردن ایــران نمــود کــه بــا نادیــده گرفتــن حقــوق فرهنگــی وزبانــی غیرفارس هــا همــراه بــود .در راســتای مقابله
بــا سیاســت هــای رضــا شــاه دیگراتنیــک هــای ســاکن ایــران بویــژه کوردهــا بــه مخالفــت بــا سیاســت هــای فرهنگــی
رضــا شــاه پرداختنــد .مدرنیزاســیون درایــران بــدون توجــه بــه تفــاوت هــای اتنیکــی ،مذهبــی وفرهنگــی انجــام شــد و
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منشــاء تحــوالت بســیاری درایــران وبویــژه میــان کوردهــا و دولــت مرکــزی گردیــد)Vali, 2011( .
رضــا شــاه بــدون توجــه بــه تفــاوت هــای فرهنگــی ،مذهبــی وزبانــی کوردهــا بــا بخــش هــای مرکــزی ،ســعی
درگســترش مدرنیزاســیون وپیگیــری سیاســت یکســان ســازی کوردهــا درقالــب ارزش هــای ناسیونالیســم فارســی
داشــت .علــی رغــم تفــاوت کوردهــا بــا بخــش هــای مرکــزی ایــران درمقابــل کوردهــای روژهــات دارای همگونــی
بســیاری بــا کوردهــای باشــور هســتند .مســئله همگنــی میــان کوردهــای روژهــات وباشــور همــواره برمناســبات میــان
دولــت ایــران وعــراق تاثیــر داشــته اســت (مطلبــی.)١٣٨٧،
رفتارسیاسـی کوردهـا با دولت مرکزی ایران دسـتخوش تحوالت بسـیاری بوده اسـت .درفاصله سـال هـای  1920تا
 1925اسـماعیل آقـا سـیمکو با اسـتفاده ازشـرایط ایران پـس ازجنگ اول جهانی بـه تالش برای اتحـاد قبایل کورد علیه
دولـت مرکـزی دسـت زد .جنبـش سـیمکو بـا ظهوررضـا شـاه واعزام نیـرو توسـط دولت مرکزی به شـرق کوردسـتان
شکسـت خـورد .جنبـش کورد مجـددا دردوران جنگ جهانـی اول آغاز گردیـد و پس ازجنگ جهانی بـا اعالم ظهور
«جمهـوری خودمختـار مهابـاد» طی سـال هـای  1947-1946به اوج خود رسـید .درایـن دوران حـزب دموکرات تحت
رهبـری قاضـی محمـد به جنبش کوردها سروسـامان می داد .جنبش کـورد در «جمهوری کوردسـتان» نیز پس ازعقب
نشـینی شـوروی ازشـمال ایـران بـا اعزام قـوای نظامی دولـت مرکزی به مناطق کوردنشـین شکسـت خـورد« .جمهوری
کوردسـتان» بارزترین تالش سیاسـی کوردهای روژهالت درعصرجدید اسـت و آنها دیگر نتوانستند جنبشی با ویژگی
هـای جمهوری کوردسـتان را تکرار کننـد)Vali, 2011( .

عوامل یکسان ساز سیاست خارجی کشورهای پیرامون
مهمترین مشـکلی که کشـورهای خاورمیانه با آن مواجه هسـتند این اسـت که طی پروژه دولت  -ملت سـازی تنوع
فرهنگـی و اتنیکـی را نادیـده مـی گیرنـد وصرفـا بـه فرهنگ ومذهـب اکثریـت غالب توجه مـی کنند که خـود عاملی
اسـت بـرای بـروز خشـونت هـای اتنیکـی درایـن کشـورها ( .)Glazier ,2009با توجه به این مشـکل و پس ازبررسـی
سـاختاراتنیکی ،مذهبی ،نژادی ,سیاسـی وفرهنگی چهارکشورهمسـایه جنوب کوردستان مشخص شد که این کشورها
بـه تناسـب ازمشـکالت وبحـران هـای داخلی رنـج می برند .منشـاء اصلی بحـران دراین کشـورها فرایند ناقـص دولت-
ملـت سـازی اسـت ،بویـژه دو کشـور عـراق وسـوریه کـه کاملا بصـورت مصنوعی ایجـاد شـده اند وحاصل سیاسـت
هـای کشـورهای اسـتعماری مـی باشـند .وجـود ویژگهـای اتنیکـی ،مذهبـی وفرهنگـی یکسـان باعـث گردیده تـا این
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چهارکشـور ازتهدیدات داخلی مشـابهی رنج ببرند ودرنتیجه تا حدودی سیاسـت یکسـانی نسـبت به منبع تهدید داشـته
باشـند و دربسـیاری مـوارد بـه همکاری وائتالف های پنهان -پایدار وآشـکار-موقت علیه منبـع تهدید که عمدتا جنبش
ناسیونالیسـتی جنوب کوردسـتان (باشور) اسـت بپردازند.
مفروضــه همــکاری وائتــاف هــای پنهان-پایــدار وآشــکار-موقت برمبنــای منطــق رئالیســتی ومعطــوف بــه رفــع
تهدیــدات اولیــه واولویــت دار اســت .همــکاری وائتــاف میــان ایــن چهــار کشورناشــی ازبــی ثباتــی سیاســی وعــدم
انســجام اجتماعــی اســت وریشــه درسیاســت هــای اتنیکــی آنهــا علیــه ملــت کــورد دریکصــد ســال اخیــر دارد.
همــکاری و ائتــاف هــای دو ،ســه ویــا چهــار چانبــه میــان ایــن چهارکشــورکه گاهــی بصــورت مقطعــی وگــذرا
وگاهــی نیــز پایــدار بــوده مبتنــی بــرادراک آنهــا ازتهدیــد ناشــی از ناسیونالیســم کــورد اســت .هــرگاه نظــام سیاســی
حاکــم برایــن کشــورها فاقــد مشــروعیت داخلی باشــند و همچنیــن ازبحران هــای داخلی سیاســی ،اقتصــادی واجتماعی
رنــج ببرنــد ناسیونالیســم کــوردی موجــود در جنــوب کوردســتان را تهدیــدی اساســی بــرای امنیــت حاکمــان خــود می
بیننــد .درچنیــن شــرایطی سیاســتمداران ایــن کشــورها ســطح همــکاری میــان خــود را چــه بصــورت دو جانبــه ویــا چند
جانبــه افزایــش داده واقــدام بــه ائتــاف علیــه جنبــش ناسیونالیســتی کوردهــای باشــور نمــوده انــد .بعبــارت دیگررهبران
ایــن کشــورها بــرای تحکیــم قــدرت خــود وحفــظ امنیــت طبقــه حاکــم رفتــاری درپیــش مــی گیرنــد کــه درآن حقوق
طبیعــی و اولیــه جنبــش کــورد را فــدای منافــع و امنیــت گروهــی خــود مــی نماینــد.
درواقــع یــک نــوع همبســتگی بیــن میــزان احســاس خطر و ســطح همــکاری وائتــاف میان ایــن چهار کشــور وجود
دارد کــه بــه نوعــی تبییــن کننــده اتحادهــا ورفتارآینــده آنهــا درمقابــل کوردهــا بویــژه جنبــش ناسیونایســتی کوردهــای
باشــور اســت .هرانــدازه رهبــران ایــن کشــورها ســطح خطرناسیونالیســم کــورد درجنــوب کوردســتان را علیــه بقــاء و
امنیــت خــود بیشــتر احســاس کننــد ســطح همــکاری وائتــاف علیــه جنبــش کوردهــای باشــور را افزایــش مــی دهنــد.
ایــن کشــورها ائتــاف ســازی را بــا هــدف کنتــرل ،مهــار ،ســرکوب و درنهایــت عقیــم کــردن جنبــش ناسیونالیســتی
جنــوب کوردســتان درپیــش مــی گیرنــد وایــن هــدف گــذاری بســتگی بــه ادراک رهبــران سیاســی نســبت بــه ســطح
تهدیــد جنبــش ناسیونالیســتی کــورد علیــه بقــاء آنهــا دارد .البتــه دراینجــا منظــور از بقــاء صرفــا بقــاء نظــام نیســت بلکــه
دربیشــترموارد بقــاء رهبــران منشــاء همــکاری بــوده و عامــل قربانــی شــدن هــزاران کــورد در عــراق بــوده اســت.
ویژگــی هــای مشــترک ســاختاری ،سیاســی ،اتنیکــی ،فرهنگــی ومذهبــی میــان ایــن کشــورها و همچنیــن دربرخــی
مــوارد علقــه هــای مذهبــی مشــترک باعــث انتخــاب سیاســت خارجــی مشــابه میــان ایــن کشــورها علیــه جنبــش
ناسیونالســتی کوردســتان شــده اســت .براســاس نظریــه اســتیون دیویــد کــه در بــاال بــه آن اشــاره کردیــم مــی تــوان
عوامــل شــکل جهــت دهنــده سیاســت خارجــی ترکیــه ،عــراق ،ایــران وســوریه را اینگونه بیــان نمــود :این چهار کشــور
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بــه دلیــل شــرایط اجتماعــی ،سیاســی و اتنیکــی دارای کانــون هــای بحــران زای داخلی هســتند و آنها را درمقابل مســائل
منطقــه ای آســیب پذیــر نمــوده اســت .البتــه ایــن آســیب پذیــری بیشــترمنبع داخلــی دارد امــا بــا مســائل منطقــه ای وبیــن
المللــی پیونــد خــورده ودرمقطــع زمانــی مناســب تبدیــل بــه یــک تهدیــد مــی شــود و همیــن تهدیــد مبنــای همــکاری و
ائتــاف میــان ایــن چهــار کشــور شــده اســت.
ازجملــه عواملــی کــه ایــن کشــورها را مــورد تهدیــد قــرارداده موضــوع اقلیت هــای اتنیکــی ومذهبی اســت .درمیان
اقلیــت هــای اتنیکــی ،کوردهــا همــواره بیشــترین تهدیــد را بــرای ایــن کشــورها داشــته انــد .ایــن موضــوع باعث شــده تا
ایــن کشــورها سیاســت یکســانی رادرمقابــل کوردهــا وبویــژه جنوب کوردســتان درپیــش گیرند.
سیاســت ایــن کشــورها درقبــال کوردهــا بویــژه جنــوب کردســتان درچارچــوب موازنــه همــه جانبــه اجرا می شــود.
کوردهــا بویــژه جنــوب کوردســتان یــک تهدیــد امنیتــی بــرای بقــا ،ایدئولوژی وقــدرت همسایگانشــان می باشــند.

جنبش ناسیونالیستی جنوب کوردستان تهدیدی برای بقاء
آرمــان کوردهــا وتشــکیل یــک دولــت کــوردی یــک تهدیــد امنیتــی درجــه یــک بــرای بقــای همسایگانشــان
محســوب مــی گــردد .کوردهــا همــواره برحــق اولیــه خــود بــرای تشــکیل یــک دولــت کــوردی تاکیــد داشــته انــد و
بــرای دســتیابی بــه آن همــواره و در طــول ســده اخیــر تــاش نمــوده انــد .شــکل گیــری جنبــش اســتقالل طلبــی کــورد
همــواره بــا واکنــش هــای تنــد مواجــه شــده و همــواره تهدیــدی جــدی بــرای بقــای همســایگان بــوده اســت .نخبــگان
کــورد در جنــوب کوردســتان تــاش دارنــد تــا بعنــوان یــک الگــوی موفــق ازحکومــت داری درمنطقــه مطــرح شــوند.
امــا کشــورهای همســایه تشــکیل و موفقیــت یــک دولــت ســکوالر در جنــوب کوردســتان و بــه طــور کلــی درمیــان
کوردهــا را بــرای خــود یــک تهدیــد مــی دانــد.
مجموعــه تهدیــدات ناشــی از اســتقالل کوردســتان و یــا حتــی توســعه وپیشــرفت اقلیــم کوردســتان باعــث شــده تــا
همســایگان اقلیــم سیاســت خــود در قبال جنبــش ناسیونالیســتی جنــوب کوردســتان را درچارچوب همــکاری و ائتالف
ترســیم کننــد .در ادامــه بــه ذکــر دو مــورد تاریخــی درزمــان حــزب بعــث و یــک نمونــه بــارز درجریــان رفرانــدوم ســال
 2017مــی پردازیــم .همــکاری و ائتــاف علیــه کوردهــای باشــور بیشــتر مواقــع میــان دو ،چنــد ویــا همــه کشــورهای
عــراق ،ترکیــه ،ایــران و یــا ســوریه شــکل گرفتــه اســت.
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نمونـه هـای تاریخـی همـکاری وائتلاف علیـه جنبـش ناسیونالیسـتی جنـوب
کوردسـتان
موقعیــت کوردهــا درعــراق بســیارپیچیده اســت زیــرا آنهــا ازهمــان ابتــدا و پــس ازجنــگ دولــت مســتقل تشــکیل
دادنــد امــا بدلیــل تضــاد آن بــا منافــع بریتانیــا توســط دولــت عــراق ونیــروی هوایــی بریتانیــا ســاقط گردیــد .اگرچــه عمر
حکومــت کوردســتان جنوبــی یــک ســال بیشــتر نبــود امــا همیــن ســابقه یــک ســاله باعــث شناســایی حقــوق کوردهــا
درچارچــوب عــراق درســال  1925توســط جامعــه ملــل شــد کــه مــورد پذیــرش دولــت عــراق وبریتانیــا قرارگرفــت
امــا هیــچ گاه بــدان عمــل نشــد .وجــود ســابقه کوتــاه دولتمــداری وشناســایی بیــن المللــی آن باعــث شــد کــه هــرگاه
دولــت مرکــزی عــراق ضعیــف شــود حقــوق کوردهــا را مــورد تاییــد قــرار دهــد .ســقوط نظــام ســلطنتی عــراق درســال
 1958وضعــف دولــت مرکــزی منجــر بــه شناســایی حقــوق کوردهــا درســال هــای آغازیــن شــکل گیــری نظــام جدید
شــد .امــا پــس ازتحکیــم نظــام جدیــد مجــددا وعــده هــای پیشــین فرامــوش گردیــد وحــزب دموکــرات کوردســتان
غیرقانونــی اعــام شــد .امــا پــس ازکودتــای حــزب بعــث وبــه قــدرت رســیدن آنهــا مجــددا مذاکــرات آغازگردیــد وبا
تغییرقانــون اساســی درســال  ،1971خودمختــاری کوردهــا مــورد پذیــرش قرارگرفــت .هرچنــد پــس ازایــن شناســایی
مجــددا قتــل عــام و نســل کشــی کوردهــای باشــور توســط حــزب بعــث آغــاز گردیــد امــا همیــن تحــوالت تاریخــی
درجنبــش ناسیونالیســتی جنــوب کوردســتان باعــث گردیــد تا کشــورهای همســایه همواره بــه این جنبش ناسیونالیســتی
بعنــوان یــک تهدیــد بالقــوه بــرای امنیــت وبقــای خــود نــگاه کننــد وهــرگاه شــرایط ایجــاب کــرد بــرای کنتــرل و یــا
ســرکوب آن بــا همدیگــر متحــد شــوند (ســیدی.)١٣٩٥ ،

حزب بعث عراق وسوریه علیه جنبش ناسیونالیستی جنوب کوردستان
بعــد ازشکســت ســوریه درتشــکیل جمهــوری دموکراتیــک عربــی ،بــا مصــر درســال  ،1961حــزب بعــث ســوریه
اقــدام بــه یــک سرشــماری درشــهر جزیــره و مناطــق اطــراف آن ،کــه اغلــب کــورد بودنــد ،نمــود وســپس بــا تبلیغــات
زیــاد درقالــب نجــات عربیســم درجزیــره حــدود یکصــد بیســت هــزار نفرازکوردهــای جزیــره را بعنــوان خارجــی
معرفــی نمــود وشــروع بــه ســلب حاکمیــت ازآنهــا نمــود .ایــن سیاســت دولــت ســوریه هــم زمــان شــد بــا کشــف نفــت
در روژآوا و شــورش مالمصطفــی بارزانــی درجنــوب کوردســتان .دولــت ســوریه درلشکرکشــی نظامــی حــزب بعــث
عــراق علیــه کوردهــا درســال  1963مشــارکت نمــود واقــدام بــه اعــزام نیــروی هوایــی ،تجهیــزات نظامــی وشــش هــزار
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ســرباز بــه عــراق جهــت جنــگ بــا کوردهــای باشــور نمــود .قــوای نظامــی ســوریه ازمرزهــای عــراق گذشــتند و وارد
شــهر زاخــو شــدند وبــه تعقیــب جنگجویــان بارزانــی پرداختنــد )Vanly, 1992; 151-152(.
حساســیت حــزب بعــث ســوریه نســبت بــه جنبــش ناسیونالیســتی جنــوب کوردســتان بــه رهبــری مــا مصطفــی
بارزانــی ناشــی ازموقعیــت حســاس جغرافیایــی کوردهــای روژآوا وکشــف وحفــر چاهــای نفــت درمناطق کورد نشــین
بــود .اعــراب ســوریه ازموفقیــت کوردهــای باشــور وتســری حــس اســتقالل طلبــی بــه روژآوا وحشــت داشــتند .هــراس
سیاســتمداران وفرماندهــان عــرب ســوریه ازتقویــت جنبــش ناسیونالیســتی کوردهــای روژآوا بــه انــدازه ای بــود کــه
یکــی ازفرماندهــان حــزب بعــث گفــت « مشــکالت ناشــی از وجــود کوردهــا پوســته ای کاذب درســرزمین اعــراب
اســت کــه بایــد ایــن پوســته کنــده ودورانداختــه شــود .آنچــه کــه مســلم اســت موقعیــت جغرافیایــی مناســب کوردهــا
ونفــت واقتصــاد قــوی درکوردســتان ماننــد خــوره بــه جــان کوردهــا افتــاده اســت و وجودشــان تهدیــد سیاســی بالقــوه
ای اســت بــرای آینــده اعــراب ســوریه» (شــبکه اطــاع رســانی دانــا.)١٣٩٢ ,
وجــود حــس ناسیونالیســتی قــوی درمیــان اعــراب ســنی و تــرس ازقــدرت گرفتــن یــک جنبــش ناسیونالیســتی قوی
در همســایگی کوردهــای روژآوا باعــث شــد تــا حــزب بعــث ســوریه مترصــد فرصتــی مناســب بــرای ســرکوب جنبش
ناسیونایســتی کــورد باشــد .لــذا هنگامــی کــه ارتــش عــراق بــه تنهایــی توانایــی انجــام عملیــات نظامــی علیــه کوردهــا,
کــه بــه کوهســتان پنــاه بــرده بودنــد ,را نداشــت بــا اعــزام نیــروی نظامــی وهوایــی بــه دولــت عــراق بــرای انجــام عملیات
وســرکوب کوردهــا کمــک نمــود.) Paul, Clarke, Grill and Dunigan, 2013( .

عهدنامه الجزایر و وجه المصالحه قرارگرفتن جنبش جنوب کوردستان
درسـال  1958کودتایی علیه آخرین شـاه عراق به وقوع پیوسـت که منجربه سـقوط نظام پادشـاهی درعراق گردید.
ملا مصطفـی بارزانـی وطرفدرانـش که درایـران بودند به جنوب کوردسـتان بازگشـتند ومـوج اول مبـارزات خود علیه
دولـت مرکـزی عـراق را آغـاز کردنـد ,شـورایی ازرهبران قبیلـه در جنوب کردسـتان ایجـاد نمودند کـه بصورت یک
شـبه دولـت عمـل مـی نمـود  )Wimmer, 2003; 9-11(.بدلیـل ضعف دولت مرکـزی عراق در زمـان حکومت بعث
خودمختـاری کوردهـا درقانـون اساسـی عراق درسـال  1971مورد شناسـایی قـرار گرفت .البتـه دسـتاوردهای مبارزات
کوردهـای عـراق کـه بـه خودمختـاری منتهـی شـده بود چند سـال بعـد به دلیل سـازش شـاه ایـران و حزب بعـث عراق
و وجـه المصالحـه قـراردادن جنبـش ناسیونالیسـتی جنـوب کوردسـتان بـه نسـل کشـی و کشـتار مبارزین کـورد حامی
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مصطفـی بارزانـی ختـم گردیـد (سـیدی .)١٣٩٥ ،حسـن البکـر ریـس جمهـور وقت عـراق کـه مخالف قـدرت گرفتن
کوردهـا بـود ارتـش عراق را عازم کوردسـتان نمود واین شـبه دولت کورد را بطور وحشـیانه سـاقط کـرد .اقدام نظامی
ارتـش عـراق علیـه شـبه دولـت کـورد درسـال  1975بـا مخالفـت دولت ایـران همـراه نبود بلکـه نوعـی رضایت ضمنی
درمیـان سیاسـتمداران دولت ایـران وجـود داشـت )Wimmer, 2003; 9-11(.
مـوج دوم مبـارزات آزادی خواهانـه کوردهـا بـا دولت بعث عـراق که ازسـال  ١٩٧٤آغازگردیده بود تا سـال ١٩٧٥
وانعقـاد عهدنامـه الجزایرمیـان ایـران وعـراق ادامـه داشـت .درایـن برهـه اززمان شـوروی به حـزب بعث عـراق نزدیک
شـده بـود ودرمقابـل شـاه وآمریـکا ازجنبش مال مصطفـی بارزانـی حمایت می کردنـد اما هـدف آنها پیـروزی بارزانی
نبـود بلکـه خواهان حفظ سـطحی ازخشـونت بودند تا باعث تضعیـف حزب بعث وممانعـت ازورود عـراق به معادالت
بیـن المللـی بـه نفـع شـوروی گردند ( لومونـد دیپلماتیـک .)2003 ،ازسـوی دیگر شـاه ایران برای فشـار برعـراق جهت
عقـب نشـینی ازادعاهـای ارضی خود و همچنیت اسـرائیل وآمریکا برای تالفی مشـارکت دولت عـراق درحمله اعراب
بـه اسـرائیل بـه حمایـت پنهان ازمبـارزات کوردهـا پرداختنـد .حمایت پنهان شـاه جنبه تاکتیکـی داشـت ودرچارچوب
اسـتفاده ابـزاری ازکوردهـا جهت دسـتیابی به اهـداف رژیم پهلوی بود .عـراق نیزبدلیل ناکامی اش درجنگ با اسـرائیل
بدنبـال بازسـازی روابط دیپلماتیک بود وتمایل نداشـت ازسـمت شـرق خود یعنـی ایران احسـاس خطرنماید وبه همین
دلیـل بـه عهـد نامـه الجزایـر تن داد .امـا با امضای عهد نامه الجزایرتوسـط صدام حسـین وشـاه ،ایران ،اسـرائیل و آمریکا
حمایـت خـود ازکوردهـای باشـور را قطـع نمودنـد وایـن امر منجربه شکسـت مبـارزان کـورد گردید ،کـه درنتیجه آن
بسـیاری ازآنها مجبورشـدند به ایران پناه ببرند و همچنین بسـیاری از خانواده های پیشـمرگه های بارزانی توسـط دولت
عـراق بـه جنـوب تبعید شـدند .درنتیجه این سیاسـت ها نزدیک به دویسـت وپنجاه هـزار کورد مجبور به کـوچ اجباری
بـه جنوب عـراق شـدند )Harris, 1977; 112-124(.
علــی رغــم رقابــت آشــکارمیان شــاه ایــران ودولــت عــراق بــرای سواســتفاده ازکارت کوردها علیــه یکدیگردرطول
ســالهای متمــادی ،امــا ائتالفــی پنهــان وهمــکاری ضمنــی بــرای عقیــم کــردن جنبــش کــوردی میــان دولــت ایــران
وعــراق وجــود داشــت کــه درتوافــق نامــه الجزایرمیــان شــاه ایــران وصــدام حســین بــروز یافــت .شــاه بــدون اعــام قبلی
دســتور قطــع حمایــت ازمبــارزان کــورد را داد واز ســازمان هــای اطالعاتــی ســیا و موســاد خواســت تــا دیگرازکوردهــا
حمایــت نکننــد ( .) Gause,2009براســاس مفــاد عهــد نامــه الجزایــر یکــی ازاهــداف مشــترک طرفیــن پایــان دادن به
مبــارزات کوردهــا بــود .شــاه ایــران وصــدام حســین مــی پنداشــتند کــه از طریق بســتن مرزهــا ،بازداشــت رهبــران کورد
وســرکوب آنهــا مــی تــوان کوردهــا را ازپیگیــری مطالباتشــان منصــرف کــرد.
شــاه همچنیــن ازقــوای نظامــی حــزب بعــث عــراق ،کــه جهــت جنگ بــا پیشــمرگه هــای بارزانــی درمرزهــای غربی
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ایــران مســتقر شــده بودنــد ،حمایــت پنهــان لجســتیکی و اطالعاتــی نمــود .اگرچــه شــاه درمــواردی از کوردهــا ،بعنــوان
یــک کارت علیــه حــزب بعــث عــراق ,حمایــت تاکتیکــی مــی کــرد امــا بدلیــل تجربــه تشــکیل جمهــوری کوردســتان
درمهابــاد وتــرس ازتحریــک مجــدد جنبش ناسیونالیســتی کــورد درایــران خواهان موفقیــت وقدرت گرفتــن کوردهای
باشــور وتشــکیل یــک حکومــت خودمختــار کــوردی درکنارمرزهــای غربــی ایــران نبــود .معاهــده الجزایرمنافــع ایــران
را کامــل تامیــن نمــود چــرا کــه شــاه توانســته بــود ازیــک طــرف بــا فشــاربرعراق ازطریــق کوردهــا دولــت عــراق را
وادار بــه امضــای عهدنامــه نمایــد وازســوی دیگــر بــا قطــع حمایــت ازکوردهــا وبازگذاشــتن دســت حــزب بعــث زمینــه
کشــتار کوردهــا وشکســت جنبــش ناسیونالیســتی جنــوب کوردســتان را فراهــم آورد .شــورش ادامــه دار کوردهــا که با
شعار»دموکراســی بــرای عــراق وخودمختــاری بــرای کوردســتان» پیگیــری مــی شــد دولــت بعثــی عــراق را وادار کرد تا
بــه قــرارداد ســال  ١٩٧٥الجزایــر تــن بدهــد وحمایــت ازآنهــا درایــن مقطــع دیگــر منفعتــی بــرای شــاه وآمریکا نداشــت.
اگرچــه رقابتــی آشــکارمیان دولــت ایــران وعــراق بــرای اســتفاده تاکتیکــی وابــزاری ازکوردهــا ،علیــه یکدیگــر
ودر راســتای مداخلــه درامــور داخلــی همدیگــر ,وجــود داشــت امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه کوردهــا قبــل ازبــه
قــدرت رســیدن حــزب بعــث بــرای دســتیابی بــه حقــوق خــود بــا دولــت عــراق مــی جنگیدنــد .اشــتباه اساســی شــاه
ایــران وحــزب بعــث ایــن بــود کــه فکرمــی کردنــد ازطریــق اســتراتژی نظامــی وکاربــرد خشــونت مــی توانند مبــارزات
کوردهــا را کنتــرل کننــد.

رفراندوم جنوب کوردستان درسال 2017
نظـام فدرالـی حاکـم برعراق مطابق خواسـت ومیل کشـورهای منطقه وهمسـایگان عراق نیسـت زیـرا گرایش های
معطـوف بـه خـارج درمیان کوردهای باشـور بسـیارقوی می باشـد و طبعا بدنبال حـل اختالفات خود با اعـراب درداخل
عـراق نیسـتند .جمعیت زیاد کوردها درچهارکشـورهمجوارگرایش های معطوف به خارج را ایجـاد نموده وایجاد نظام
فدرالـی درعـراق ایـن گرایـش را درمیـان کوردها تشـدید کرده اسـت .این نـوع گرایـش درداخل عراق توسـط اعراب
سـنی وشـیعه با دیده تردید نگریسـته شـده اسـت ) سـمیعی اصفهانی ونوروزی نژاد.)١١٧ :١٣٩٢ ،
کوردهــای جنــوب کوردســتان پــس ازســقوط صــدام حســین درســال  2003هــم ازنظرسیاســی بــا همدیگربــه توافق
رســیده انــد وهــم ازنظرنظامــی متحــد شــده انــد .دوحــزب اتحادیــه میهنــی وحــزب دموکــرات بــه توافقــات سیاســی
مهمــی دســت یافتــه انــد وهمچنیــن بــا ادغــام نیروهــای نظامــی خود یــک نیــروی نظامی مشــترک بنــام پیشــمرگه ایجاد
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کــرده انــد کــه نقــش مهمــی درپیشــبرد برنامــه هــا وتامیــن امنیــت جنــوب کوردســتان ایفــا نمــوده اســت .وجــود ذخایر
عظیــم نفتــی درکوردســتان وبویــژه کرکــوک نقطــه امیــدی بــرای موفقیــت جنبــش ناسیونالیســتی جنــوب کوردســتان
محســوب مــی شــود .ازســال  2003کرکــوک درقامــت اورشــلیم کوردســتان بــرای کوردهــا اهمیــت زیــادی یافتــه
اســت وتمــام تــاش خــود را نمــوده انــد تــا کرکــوک را بصــورت رســمی بــه کوردســتان ملحق کننــد .همیــن موضوع
کرکــوک را بــه یکــی ازکانــون هــای تقابــل میــان کوردهــا واعــراب وحتــی ترکمــن هــا تبدیــل نمــوده اســت .جــدا
ازمســئله دموگرافیــک کرکــوک ازنظراســتراتژیک ومنابــع عظیــم نفــت بــرای کوردهــا بعنــوان یــک شــریان حیاتــی
محســوب مــی شــود )Bellini, 2012(.
ایجــاد اتحــاد سیاســی ونظامــی میــان احــزاب کوردســتان وامیــد بــه تشــکیل دولــت کــوردی باعــث نگرانــی
همســایگان جنــوب کوردســتان شــده اســت .زیــرا ایــن همســایه هــا درطــول دهــه هــای اخیــر تــاش نمــوده انــد تــا
درمیــان احــزاب کــورد نفــوذ کــرده ومانــع ازاتحــاد آنهــا بشــوند .ایــن کشــورها تــاش کــرده انــد دربزنــگاه هــای
تاریخــی ازاحــزاب وگروهــای کــورد علیــه دیگــر کوردهــا بهــره بــرداری کننــد ومانــع ازقدرت گرفتــن احــزاب کورد
شــوند .هــرگاه کوردهــا درشــرایط حســاس نیازمنــد وحــدت میــان خــود بــوده انــد تــا بــه هــدف مــورد نظرخــود دســت
یابنــد بــا مجموعــه فعالیــت هایــی ازســوی همســایگان مواجــه شــده انــد کــه مانــع وحــدت میــان آنها شــده اســت .ایران
و ترکیــه دریــک توافــق نانوشــته جنــوب کوردســتان را بــه حــوزه نفــوذ خود تقســیم کــرده انــد تــا از این طریــق اهداف
وسیاســت هــای خــود را دنبــال و مانــع از وحــدت میــان احــزاب کــورد باشــور شــوند .مشــهود تریــن نمونــه آن دربحران
همــه پرســی جنــوب کوردســتان رخ داد .رهبــران کشــورهای همســایه کــه بــا اصــرار کوردهــا بــرای برگــزاری همــه
پرســی مواجــه شــده بودنــد و نتوانســتند مانــع از برگــزاری همــه پرســی شــوند بــه سیاســت همیشــگی خــود درمقابــل
کوردهــا ،کــه ابتــدا تهدیــد وســپس تضعیــف اتحــاد میــان آنهاســت ،متوســل شــدند .سیاســتمداران شــروع بــه رایزنــی
و مشــورت بــا برخــی جنــاح هــای کــوردی درعــراق نمودنــد تــا کوردهــا را ازعواقــب برگــزاری همــه پرســی بترســاند.
مجموعــه رایزنــی هــا بــا احــزاب کــورد منتــج بــه شــکاف سیاســی و دودســتگی درمیــان رهبــران احــزاب کــوردی و
متعاقــب آن انشــقاق درصفــوف پیشــمرگ هــا گردیــد .بــه گونــه ای کــه برخــی از رهبــران کــوردی دچــار تردیــد
شــدند وبرخــی ازنیروهــای پیشــمرگ را از میــدان جنــگ بــه عقــب فراخواندنــد وموجــب تضعیــف اراده نیروهــای
پیشــمرگ درمقاومــت درمقابــل نیروهــای ارتش عراق وحشــد شــعبی گردیدند .ایــن موضوع حاکی از تمرکزسیاســت
همســایگان برگســترش نفــوذ خــود درمیــان احــزاب جنــوب کوردســتان وایجاد دودســتگی ،بــرای ممانعــت ازموفقیت
جنبــش ناسیونالیســتی کوردســتان اســت.
بارزتریــن نمونــه همــکاری و ائتــاف ســازی میــان همســایگان جنــوب کوردســتان درقضیــه همــه پرســی اتفــاق

48

جنبش ناسیونالیستی جنوب کوردستان (باشور) و سیاست خارجی کشورهای پیرامون

افتــاد .رفرانــدوم کوردســتان کــه درواقــع جــدی تریــن اقــدام کوردهــا بــرای دســت یابــی بــه اســتقالل محســوب مــی
شــود کــه بــا واکنــش و اقــدام تنــد رهبــران سیاســی عــراق ،ترکیــه ،ایــران و ســوریه مواجــه شــد .دولــت عــراق ،ترکیــه
وایــران ســطح همــکاری میــان خــود را بشــدت افزایــش دادنــد تــا مانــع موفقیــت جنبــش ناسیونالیســتی کــوردی و در
نتیجــه تشــکیل دولــت کــوردی شــوند.
ترکیــه ،عــراق وایــران برعلیــه جنــوب کوردســتان ائتــاف ســازی نمودنــد وتاکیــد کردنــد کــه در صــورت انجــام
همــه پرســی جدایــی کوردســتان تمــام توافــق نامــه هــای دو طرفــه نظامــی و امنیتــی را ملغــی و تمــام گــذرگاه هــای
مــرزی بــا کوردســتان را مســدود مــی کننــد .رهبــران هرســه کشــور طــی مذکراتــی کــه باهــم بصــورت پنهــان وآشــکار
داشــتند دولــت عــراق را تشــویق بــه واکنــش هــای بســیارجدی نظامــی وتنبیهــی علیــه جنــوب کوردســتان نمودنــد.
ترکیــه و ایــران نیــز متقابــا تمــام گــذرگاه هــای مــرزی را مســدود نمودنــد و ترکیــه کوردســتان را تهدیــد بــه واکنــش
نظامــی نمــود .دولــت مرکــزی عــراق نیــز تمــام پروازهــای منتهــی بــه جنــوب کوردســتان را ممنــوع کــرد و تمــام مرزها
را بســت و اقــدام بــه تهدیــد نظامــی و اعــزام نیروهــای حشــد شــعبی و نیروهــای ارتــش عــراق بــه کرکــوک و مرزهــای
کوردســتان نمــود کــه منجــر بــه درگیــری جزئــی نظامــی میــان نیروهــای پیشــمرگ ونیروهــای نظامــی عــراق گردیــد.
مجموعــه واکنــش هایــی کــه ازجانــب ترکیــه ,عــراق وایــران درمقابــل برگــزاری همــه پرســی در جنــوب کوردســتان
رخ داد نمونــه بــارز سیاســت ائتــاف ســازی موقــت علیــه کوردهــا مــی باشــد.
ازمنطــق رئالیســتی کــه بــه موضــوع رفرانــدوم نگریســته شــود درک رفتــار سیاســت خارجــی و ائتــاف همســایگان
جنــوب کوردســتان آشــکار مــی گــردد .هــرگاه کشــوری بــا یــک تهدیــد درجــه اول علیــه بقــای خــود روبــرو شــود
بــه تمــام ابزارهــای پیشــبرنده سیاســت خارجــی متوســل خواهــد شــد تــا تهدیــد را محــدود و یــا نابــود ســازد .درقضیــه
رفرانــدوم کوردســتان همســیگان اقــدام پیشدســتانه انجــام دانــد واجــازه ندادنــد تــا ســطح تهدیــد افزایــش یابــد.
منطق رئالیســتی را می توان درســخنان سیاســتمداران کشــورهای همســایه کوردســتان مشــاهده نمود .سیاســتمداران
عــراق ،ترکیــه وایــران آشــکارا اســتقالل کوردســتان را بــرای بقــای خــود تهدیــد دانســتند و تمــام تــوان دیپلماتیــک
ونظامــی خــود را جهــت عــدم موفقیــت جنبــش ناسیونالیســتی جنــوب کوردســتان بــه کاربســتند .بعنــوان مثــال والیتــی
مشــاورامور بیــن الملــل رهبرایــران درمــورد رفرانــدوم کوردســتان گفــت « :اگــر رفرانــدوم کوردســتان موفقیــت آمیــز
بــود مــا امــروز تانــک هــای اســرائیل را درمرزهــای کرمانشــاه مــی دیدیــم» (خبرگــزاری دانشــجو .)١٣٩٦ ،اردوغــان
همــه پرســی کوردســتان را خیانــت خوانــد واعــام کــرد کــه ایــن موضــوع عامــل بــی ثباتــی درمنطقــه مــی شــود وآن
را محکــوم کــرد .اردوغــان همچنیــن عــزم ترکیــه بــرای تحریــم ،تنبیــه ومحاصــره کوردســتان را جــدی خوانــد (بــی.
بی.ســی .)١٣٩٦ ،ازنــگاه اردوغــان اســتقالل جنــوب کوردســتان یــک تهدیــد امنیتــی حــاد بــرای ترکیــه اســت ودر
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حقیقــت بقــای ترکیــه را بــه مخاطــره مــی انــدازد .حیدرعبــادی نخســت وزیرعــراق نیزگفــت « اگرنتیجــه همــه پرســی
دراقلیــم کوردســتان بــه خشــونت کشــیده شــود ،عــراق آمــاده مداخله نظامــی اســت» .عبادی همچنیــن درمــورد عواقب
همــه پرســی بــه رهبــران کــورد هشــدار داد وگفــت « آنهــا نبایــد بــا آتــش بــازی کننــد» (دویچــه ولــه فارســی.)2017 ،

نتیجهگیری
مفروضــه هــای رئالیســتی تبییــن کننده سیاســت خارجی یکســان کشــورهای ســوریه ،ترکیه ،ایــران وعراق نســبت به
جنبــش ناسیونالیســتی کــورد اســت .کشــورهای همســایه جنــوب کوردســتان ،به دلیــل موفقیت بیشــترکوردهای باشــور
و تشــکیل یــه شــبه دولــت کــوردی درشــمال عــراق ،حساســیت بیشــتری نســبت به تحــرکات سیاســی اقلیم کوردســتان
دارنــد .جنبــش ناسیونالیســتی کوردســتان تاریــخ پرفــراز ونشــیبی را پشــت سرگذاشــته اســت .مبــارزات آزادی خواهانــه
کوردهــای باشــور بــا دولــت مرکــزی دردوران نظــام پادشــاهی وحکومــت حــزب بعــث مملــو ازســرکوب ،کشــتار،
تبعیــد وآوارگــی اســت .کوردهــای باشــور دردوران صــدام حســین تاریکتریــن دوران حیــات خــود را ازســرگذراندند.
دردوران حــزب بعــث دولــت مرکــزی عــراق یــک باربــا همــکاری دولــت ســوریه ویــک بــار نیــز بــا همــکاری شــاه
ایــران درجریــان عهدنامــه الجزایرعلیــه جنبــش ناسیونالیســتی جنــوب کوردســتان عملیــات نظامــی انجــام دادند.
ســرانجام بــا ســقوط صــدام حســین درســال  2003کوردهــا بــه برخــی ازحقــوق اولیــه خــود دســت یافتنــد وجنبــش
ناسیونالیســتی کــورد درقالــب یــک شــبه دولــت در شــمال عــراق بــه حیــات سیاســی خــود ادامــه مــی دهــد .بــا ظهــور
اقلیــم کوردســتان درقامــت یــه بازیگــر سیاســی نیمــه مســتقل درشــمال عــراق همســایگان موفقیــت جنبش ناسیونالیســم
کــوردی در اقلیــم را تهدیــدی فزاینــده بــرای امنیــت وبقــای خــود مــی پندارند .کشــورهای همســایه جنوب کوردســتان
بدلیــل گرفتارشــدن دربحــران ناکارامــدی ،مشــروعیت وهمچنیــن تبعیــض علیــه اقلیــت هــای اتنیکــی بویــژه کوردهــا
تــاش مــی کننــد تــا تهدیداتــی کــه بــرای بقــا ومنافــع طبقــه حاکــم وجــود دارد را ازطریــق همــکاری و ائتــاف بــا
یکدیگــر کنتــرل کند.
در واقــع سیاســت خارجــی همســایگان در قبــال جنبــش ناسیونالیســتی کوردهــای باشــور بدیــن صــورت اســت کــه

اوالً از طریــق پیگیــری سیاســت ائتــاف ســازی و دومــا تضعیــف اتحــاد میــان احــزاب کــورد مانــع ازقــدرت گرفتــن
جنــوب کوردســتان و در نتیجــه تشــکیل یــک کشــورکردی درشــمال عــراق شــوند.

تجربــه تاریخــی در عــراق دوران حــزب بعــث نشــان داد کــه کتمــان وعــدم پذیــرش حقــوق سیاســی کوردهــا منجر
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بــه اتــاف منابــع انســانی ،اجتماعــی ،مــادی و نظامــی طرفیــن شــده بــود .اصــرار حــزب بعــث عــراق برحل مســئله کورد
ازطریــق نظامــی بــه نســل کشــی درمیــان کوردهــای عــراق و کشــته شــدن نیروهــای نظامــی دولــت مرکــزی عــراق
منتهــی شــد .امــا شناســایی حقــوق سیاســی کوردهــا در قالــب اقلیــم کوردســتان درعــراق کنونــی عامــل اصلــی پایــان
بخشــیدن بــه درگیــری هــای مســلحانه میــان دولــت مرکــزی و مبارزیــن کــورد درعــراق و آغــاز فراینــد حل مشــکالت
از طریــق گفتگــو و دموکراســی بــوده اســت .تجربــه کشــور عــراق مــی توانــد راه گشــایی باشــد بــرای دولــت هایــی که
کمــاکان اصــرار دارنــد تــا ازطریــق قــوه قهریــه مســئله کــورد را در درون کشــور خــود حــل نماینــد ,امــری که تــا کنون
موفــق بــه اجــرای آن نشــده انــد.
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