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داریوش پیری
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ایــده دولت-ملــت 1در بخــش عمــده قــرن بیســتم برسیســتم سیاســی خاورمیانــه حاکــم بــوده اســت.

درآن سیســتم ،بــرای گروهــای اقلیــت اتنیکــی کــه جهــت حفــظ هویــت خــود بــا دولت-ملــت هــای غالب
«تــرک»« ،فــارس» و» عــرب» مبــارزه مــی کردنــد ،فضــای بســیارکمی وجــود داشــت .ایــن موضــوع بویــژه

درمــورد کوردهــا ،کــه قلمــرو اصلــی زندگی آنهــا میــان چهارکشــورترکیه ،ایران ،عراق وســوریه گســترده

اســت ،صــادق بــوده اســت .بــا ایــن حــال کوردهــای ایــن چهارکشــور بطــور همزمــان مفهــوم «کوردســتان

بــزرگ» 3را بتدریــج گســترش دادنــد ،درواقــع زیرسیســتمی 4بــرای خــود خلــق کردنــد کــه یــک چالــش

بــرای نظــام مســتقر وپارادایــم غالــب ایجــاد کــرد.

ایــن مقالــه چندیــن اســتدالل بهــم پیوســته را مطــرح مــی کنــد .اول ،بــا شــروع قــرن بیســت و یکــم

مشــرعیت دولت-ملــت موجــود درهــال حاصلخیــز 5منطقــه بیــن النهریــن 6فرســایش یافتــه اســت .دوم،

ظهــور زیرسیســتم منطقــه ای پــان کــردی هــم عامــل مهــم ایــن فرســایش وهــم نتیجــه عمــده آن میباشــد.
ســوم ،ارتبــاط میــان مناطــق مختلــف کــوردی همــواره وجــود داشــته اســت ،هرچنــد ایــن ارتبــاط اغلــب

1. From Victims to Victors: The Kurdish Challenge to the State in the Middle East. In Fonkem,
Achankeng. (2015), Nationalism and Intra-State Conflicts in the Postcolonial World, Lexington Books. pp. 247-259
2. Ofra Bengio
3. Greater Kurdistan
4. Subsystem
5. Fertile Crescent
6. Mesopotamian region
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بصــورت آرام و عمدتــا پنهــان از دیــد دیگــران بــوده اســت .چهارم ،بــا آغازقرن بیســت ویکم ناسیونالیســم

فــرا مــرزی کــوردی بــه نقطــه ای بحرانــی رســیده و بــه یــک تهدیــد بــرای سیســتم دولتــی موجــود تبدیــل

شــده اســت.

واژه شناسی

7

دربیشـتر آثارعلمـی دربـاره کوردهـا درقرن بیسـت همـواره ازکوردها بعنوان یک اقلیت ذکرشـده اسـت .با توجه به
دیـدگاه محققانـی ماننـد گابریـل بـن دور( ،8)1999انواع مختلفی ازاقلیت وجود دارد که شـامل اقلیـت اتنیکی ،مذهبی،
سیاسـی ،متراکـم 9و پراکنـده 10مـی باشـد .کوردهـا ،اگرچه ممکن اسـت ویژگی هـای اقلیت اتنیکی ،مذهبـی ومتراکم
را دارا باشـند .امـا در عمـل نـه خـود کوردهـا ونـه کشـورهایی کـه درآن زندگـی می کنند بـا اطالق برچسـب اقلیت به
کوردهـا راحـت نیسـتند .ناسیونالیسـت هـای کـورد اسـتدالل می کننـد که کـورد زبانان شـامل یک ملت سـی میلیونی
هسـتند کـه درمنطقـه ای به اندازه کشـور عراق زندگی می کنند ،همین مسـاله آنها را به سـومین ملت بـزرگ خاورمیانه
تبدیـل کـرده و درنتیجـه نمی توان به آنها بعنوان یک اقلیت نگریسـت .نخبگان حاکم نیز تمایل ندارنـد از واژه»›اقلیت»
اسـتفاده کننـد زیـرا آنهـا بـر رده بنـدی هویت کـردی درچارچـوب هویت ملی «ترکـی»« ،عربـی» و «ایرانـی» تاکید می
کننـد .جالـب اینکـه درمعاهده لوزان درسـال  1923ترکیه یهودیان ومسـیحیان را بعنوان یک اقلیت مورد شناسـایی قرار
داد وبـه آنهـا اجـازه داد تـا از زبـان خود اسـتفاده کنند ،اما شناسـایی آن حق بـرای کوردها را انکار کرد ،درسـت همانند
امپراطـوری عثمانـی کـه دیگر اقلیت های مذهبی 11را به رسـمیت شـناخت ودرمقابـل این حق را بـرای دیگر گروه های
مسـلمان به رسـمیت نمی شـناخت)Kirisci & Winrow, 1997( .

مفهــوم دولت-ملــت بصورتــی کــه درخاورمیانــه بکاربــرده شــده اســت بــرای کوردهــا خوشــایند نیســت .سیســتم
وســتفالیایی دولــت هــای مســتقل 12درقــرن هفدهــم در اروپــا گســترش یافــت ،ودر ســده نوزدهم بطــور کامــل درامتداد
خطــوط دولت-ملــت تبلــور یافــت .ایــن مفهــوم بعــد ازجنــگ جهانــی اول درخاورمیانــه بکاربرده شــد و نخبــگان برای
7. Terminological debate
)8. Gabriel Ben Dor (1999
9. Compact
10. Diffused
11. Religous Millets
12. Sovereign states
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تحکیــم حکومــت خــود ،در ایــن واحــده هــای تــازه شــکل گرفتــه ،ازآن اســتفاده نمودنــد .امــا ایــن موضــوع بــرای
کوردهــا بــه معنــای یــک تهدیــد موجودیتــی بــود .برخالف دموکراســی هــای غربــی ،دولت های ســرزمینی ملــی 13که
درخاورمیانــه ظهــور نمودنــد فاقــد هنجارهــای دموکراتیــک پایــه ای ،مؤسســه هــای پایبنــد بــه اصــل حاکمیــت قانون

14

وســازمان هــای پیــش شــرط جامعــه مدنــی بودنــد .وجــود ایــن ویژگــی هــا بــا هــم باعــث مــی شــد تا کــه دولــت -ملت
هــا قــادر بــه کنتــرل قــدرت اجرایــی و یکپارچــه ســازی جوامــع ناهمگونشــان تحــت لــوای یــک چارچــوب سیاســی و
قانونــی واحــد باشــند .درنتیجــه دولــت هــای جدیــد درصــدد انحــال هویتــی کوردهــا و همچنیــن یکســان ســازی آنهــا
از طریــق عــرب ســازی ،تــرک ســازی و فــارس ســازی بودنــد.
کوردهــا مــی تواننــد بعنــوان «ملــت بــدون دولــت» طبقــه بنــدی شــوند .همچنیــن کوردهــا بزرگتریــن ملــت بــدون
دولــت درخاورمیانــه وحتــی شــاید در تمــام جهــان هســتند .ازنظــر تاریخــی بیشــترین دســتاورد آنهــا تاســیس امیرنشــین
هــای نیمــه خودمختــار زیــر نظرامپراطــوری عثمانــی در قــرن شــانزده تــا اواســط قــرن نــوزده بــود (; .)2019Kleinحتی
بعــد آن امیرنشــین هــای کــورد تــا انــدازه ای خودمختــاری اجتماعــی وفرهنگــی خــود را حفــظ کردنــد .بنابراین شــکل
گیــری دولت-ملــت جدیــد درقــرن بیســت دربرگیرنــده پســرفت شــدیدی بــرای کوردهــا بــود .حتــی محققیــن نیــز
درراســتای حمایــت از روایــت تــازه تاســیس دولت-ملــت ،کوردهــا را نادیــده مــی گرفتند :دو مــورد از درخشــان ترین
نمونــه هــا عبارتنــد ازکتــاب «عــراق مســتقل» مجیــد خــدوری ( 15)1960و کتــاب «ظهــور ترکیــه مــدرن» برنــارد لویــس
( ،16)1965کــه هرکــدام صرفــا یــک صفحــه را بــه کوردهــا اختصــاص داده انــد.
درســال هــای اخیــر دســته بنــدی جدیــدی بنــام «دولــت شناســایی نشــده »17وارد واژگان روابــط بیــن الملــل شــده
اســت (; .)2011Caspersen & Stanfieldدرحــال حاضــر بیســت دولــت دوفاکتــو (بالفعــل) درجهــان وجــود دارد,
دولــت هایــی کــه بصــورت بیــن المللــی شناســایی نشــده انــد ویــا اینکــه اساســا دولتــی هســتند درمیــان دولــت هــای
موجــود ( .)1-8pp. , 2011 ;Caspersen &Stanfieldدولــت منطقــه ای کوردســتان ( )KRGیــک نمونــه از
دولــت هــای دوفاکتــو مــی باشــد.

13. National territorial states
14. Rule of law
)15. Majid Khadduri›s Independent Iraq (1960
)16. Bernard Lewis› The Emergence of Modern Turky (1965
»17. «An unrecognized state
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مسئولیت قرن بیستم
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علــی رغــم چنــد تکــه شــدن جامعــه کوردی،کمــاکان آنهــا بطــور ماهرانــه و ضمنــی بــر همدیگــر تاثیــر متقابــل می
گذارنــد ،کــه بــه نوبــه خــود یــک اثرهــم افزایــی در کلیــت سیســتم فرعــی کــوردی ایجــاد کــرده اســت .پیشــرفت
دریــک منطقــه ،مرکــز ثقــل کــوردی را بــه آن منطقــه منتقــل خواهــد کــرد وهمچنیــن بــرروی دیگــر نواحــی نیــز
تاثیرخواهــد گذاشــت .بعنــوان مثــال جنــگ کوردهــا درعــراق در 1974ــــ  1976بر ظهــور پ.ک.ک درترکیه درســال
 1976اثــر گذاشــت .درطــول جنــگ ایــران وعــراق ( 1980ــــ  )1988فعالیــت هــای ضــد رژیمــی  ،کوردهــا ابتــدا در
ایــران ،ســپس در عــراق و نهایتــا در ترکیــه آشــکار شــد .جنــگ خلیــج (فــارس) درســال  2003و پــس ازآن تقویــت
دولــت منطقــه ای کوردســتان درشــمال عــراق ماشــه شــورش کوردهــا درســوریه را کشــید و همچنیــن موجــب تشــدید
فعالیــت هــای پ.ک.ک بعــد ازپنــج ســال وقفــه گردیــد .عــاوه برایــن تشــکیل منطقــه خودمختــار کــوردی درســوریه
درســال  2012موجــب تقویــت جنبــش ناسیونالیســتی کــوردی درترکیــه شــد.
فاکتــور دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد مهاجــرت داخلی بیــن بخش هــای مختلف کوردســتان اســت،
پدیــده ای کــه درحقیقــت بوســیله جنــگ ایجــاد شــده امــا تاثیــر مهمــی برفعالیــت هــای فرامــرزی کوردهــا داشــته وبــه
تبلــور جنبــش ناسیونالیســتی کــوردی کمــک کــرده اســت .ایــن مــوج مهاجــرت دردهــه  ،1920بعدازشکســت قیــام
کوردهــا ،ازترکیــه بــه ســوریه ،دردهــه  1940ازعــراق بــه ایــران ،و درســال  1975مجــددا از عــراق بــه ایــران و بعــد از
ناکامــی قیــام کوردهــا در عــراق رخ داد .درپایــان جنــگ عــراق و ایــران مــوج دیگــری ازعــراق بــه ترکیــه ،درســال
 1991و در پایــان جنــگ خلیــج (فــارس) ازعــراق بــه ایــران کــه مجــددا قیــام کوردهــا درعــراق را احیــاء نمــود واز
ســال  2011بــه ایــن ســو ازســوریه بــه دولــت منطقــه ای کوردســتان رخ داده اســت .مهاجــرت بــه کشــورهای خــارج
ازخاورمیانــه نیزنقــش مهمــی در ملــت ســازی کــوردی و رســاندن صــدای کوردهــا بــه همــه جــای دنیــا داشــته اســت
(; .)2013Bengio & Maddy-Weitzmanدرنهایــت گرایــش روبــه رشــدی درمیــان دیاســپوراهای کــورد بــرای
بازگشــت بــه کوردســتان ،بویــژه دولــت منطقــه ای کوردســتان ،جهــت ملــت ســازی در آنجــا وجــود دارد .جمیــل
بایــک یــک رهبرجنــاح سیاســی پ.ک.ک ازکوردهایــی کــه بــه اروپــا مهاجــرت کــرده انــد ویــا آنهایــی کــه توســط
ترکیــه مجبــور بــه مهاجــرت بــه مناطــق شــهری ترکیــه شــده انــد خواســت تــا بــه روســتاهای خــود بازگردنــد او درایــن
رابطــه گفــت :کوردهــا «ســرزمین باســتانی منتظرمــا اســت».
تغییــر در سرنوشــت کوردهــا ازدهــه هــای پایانــی ســده بیســتم آغــاز شــده اســت وازآن زمــان رونــد مثبتــی داشــته
18. The burden of the twentieth century
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اســت کــه دالیــل آن عبارتنــد ازســقوط اتحــاد جماهیــر شــوروی ومشــروعیت بخشــیدن جامعــه بیــن الملــل به تشــکیل
دولــت هــای جدیــد در قلمــرو پیشــین شــوروی :ســه جنــگ خلیــج (فــارس) (2003،1991،1988ــــ  )1980و در نتیجــه
تغییردرموازنــه قــدرت ،افزایــش اهمیــت و مقبولیت بیــن المللی ارزش هــای تکثرگرایی فرهنگی وناسیونالیســم اتنیکی،
و مهمترازهمــه بــه اصطــاح تحــوالت « بهــار عربــی» کــه دراواخــر ســال  2010آغــاز و ادامــه یافــت تــا اینکه درسراســر
منطقــه ازجملــه ترکیــه ،کشــورهای غیــر عــرب ودموکــرات نیــز انعــکاس یافــت .نقطــه ثقــل همــه ایــن تحــوالت بیرون
رفتــن نیروهــای آمریــکا از عــراق دراواخــر ســال  2011و درنتیجــه خــاء قــدرت بــود .ایــن تحــوالت بــا همدیگــر
ترکیــب شــدند و اگرچــه بطــور جــدی باعــث تضیــف دولت-ملــت هــای موجــود شــدند امــا از ســوی دیگــر باعــث
تقویــت بازیگــران غیــر دولتــی خواهــان اســتقالل ،شــدند .اولیــن نمونــه موفقیــت آمیــز دارای گرایــش اســتالل طلبــی
ســوان جنوبــی بــود کــه درجــوالی ســال  2011مســتقل شــد.
کوردهــا اکنــون درحــال تجربــه یــک بیــداری ملــی وجنبــش سراســری ماننــد آنچــه عــرب هــا یکصــد ســال پیــش
تجربــه کردنــد ،هســتند .چهــار قســمت کوردســتان ،علــی رغــم تجربیــات تاریخــی مجــزا ،سیســتم هــای اجتماعــی-
اقتصــادی و سیاســی متفــاوت و همچنیــن اهــداف سیاســی خــاص امــا شــبیه سیســتم اتصــال رگ بــدن انســان هســتند.
درواقــع هربخــش از کوردســتان بوســیله سیســتم سیاســی دولتــی خاصــی کــه بــه آن متصــل بــوده شــکل گرفتــه اســت.
ماننــد گفتمــان ناسیونالیســتی عــرب ،ناسیونالیســت هــای کــورد نیــز ازتــاش خــود بــرای رهایــی ازاســتعمارگرایی
صحبــت مــی کننــد ،امــا منظــور آنهــا از اســتعمارگران ,قــدرت هــای بــزرگ غربــی نیســتند بلکــه دولــت هــای مســتقل
پســا اســتعماری وپســا امپراطــوری هســتند کــه کوردهــا در آن زندگــی می کننــد .همانطورکــه عصمت شــریف وانلی
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ناسیونالیســت برجســته کــورد درســال  1993اعــام کــرد:
«مــردم کــورد بیشــترازاین قبــول نمــی کننــد کــه آخریــن مســتعمره ومظلومتریــن مــردم در روی زمیــن باشــند .هــر
انــدازه کــه هزینــه داشــته باشــد ،آنهــا تصمیــم گرفتــه انــد کــه مبــارزه میهــن پرســتانه خــود را بــرای خــاص شــدن از
اســتعمار و نــژاد پرســتی دنبــال کننــد ،تــا جایــی بــرای خــود در خاور(میانه) داشــته باشــند .راه آنها مســیر دموکراســی در
شــرق نزدیــک اســت .بــرای کوردهــا اهمیــت نــدارد کــه اســتعمارگرآنها ســفید ویــا قهــوه ای ویا مســلمان و یا مســیحی
مــی باشــد .آنهــا تمایــل دارنــد در کوردســتان آزاد و دموکــرات زندگــی بهتــری داشــته باشــند».
عبداهلل اوجاالن رهبر پ.ک.ک استعمارگری را بصورت ذیل فرمول بندی می کند:
« ازنظــر سیاســی کوردســتان تحــت ســلطه چهــار دولــت اســتعمارگر اســت کــه بــه امپریالیســم گره خــورده انــد .هر
دولــت بــا توجــه بــه منافــع خود وهمچنیــن منافــع انحصاری بیــن المللــی اش ،نقــش مهمی در گســترش اســتعمارگرایی
19. Ismet Sherif Vanly
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در آن بخــش از کوردســتان کــه زیــر ســلطه اش اســت بــازی مــی کند».
کامــا روشــن اســت کــه مفهــوم ســازی نقــش دولــت بعنــوان یــک نهــاد اســتعمارگر پیچیدگی جدیــدی بــه روابط
کورد-دولــت مــی دهــد ،بویــژه زمانیکــه کوردهــا بدنبــال مشــروعیت بخشــیدن بــه حرکــت خــود بســوی اســتقالل
هســتند درســت هماننــد وقتیکــه دولــت هــای عــرب بدنبــال آزادی خــود از ســلطه غــرب بودنــد.

ظهور زیر سیستم کوردی
یکــی ازمهمتریــن نشــانه هــای وجــود زیرسیســتم کــوردی را مــی تــوان درگفتمــان درحــال تحــول کــوردی یافــت.
درایــن گفتمــان جدیــد درحــال ظهــور کوردســتان بعنــوان یــک مجموعــه واحــد تصویــر شــده کــه بــه چهــار بخــش
تقســیم شــده اســت .کوردســتان شــمالی (باکــور) کــه متناظــر بــا مناطــق کوردنشــین ترکیــه اســت ،کوردســتان جنوبــی
(باشــور) اشــاره بــه مناطق کوردنشــین عــراق ،کوردســتان شــرقی (روژهالت) یــا مناطق کوردنشــین ایران و کوردســتان
غربــی (روژآوا) کــه همــان مناطــق کوردنشــین ســوریه اســت .ایــن واژه بســیار درمیــان کوردهــا رواج پیــدا کــرده بویژه
درمنطقــه کوردنشــین ترکیــه کــه کلمــه کوردســتان بــرای چندیــن دهــه یــک تابو بــود امــا اکنــون واژه باکوربــه راحتی
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .بعنــوان مثــال کنفرانــس کــوردی کــه درجــوالی  2013در دیاربکــر شــهر مرکــزی
منطقــه کوردنشــین ترکیــه برگــزار شــد ،ازعنــوان « کنفرانــس وحــدت و راه حــل کوردســتان شــمالی (باکور)» اســتفاده
شــد .درحقیقــت گفتمــان کــوردی در اوایــل قــرن بیســتم نیــز ازایــن اصطالحــات جامــع 20اســتفاده مــی کــرد .درســت
بعــد از تقســیم رســمی مناطــق کوردنشــین میــان چهــار کشــور ولشگرکشــی بــرای ادغــام وانــکار آنهــا بــود کــه مفاهیم
جزئــی وپراکنــده کوردســتان حتــی درمیــان خــود کوردهــا شــکل گرفــت .درنقطــه مقابــل ،گفتمــان رســمی دولتــی
موضــع مخالــف اتخــاذ کــرد ،و از اصطالحــات دولــت محور بــرای نشــان دادن همــان مناطــق جغرافیایی اســتفاده نمود:
بــرای مناطــق کوردنشــین ترکیــه از واژه جنــوب شــرقی 21و بــرای مناطــق کــورد نشــین عــراق از واژه شــمال 22اســتفاده
میکردنــد.
گرایــش جدیــد دیگــری کــه در گفتمــان کــوردی رواج یافــت ،عبــارت اســت از ایــده فدراســیون کــوردی کــه
20. Holistic terminology
21. güneydoğu
22. shimal
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هــر چهــار قســمت کوردســتان را شــامل مــی شــد .عبــداهلل اوجــاالن رهبــر پ.ک.ک معمــار ایــن دیــدگاه جدید اســت
بویــژه بعــد از آنکــه وی ایــده یــک کوردســتان مســتقل را رهــا کــرد .براســاس ایــن مفهــوم ســازی ،کوردهــا درحالیکــه
از یــک خودمختــاری دموکراتیــک در چارچــوب دولــت هــای موجــود بهــره میبرنــد همزمــان مــی تواننــد بخشــی
ازیــک فدراســیون بــزرگ کــوردی باشــند و درنتیجــه دیگــر نیــازی نیســت مرزهایشــان را تغییــر دهنــد .ایــن دیــدگاه
درمیــان حامیــان اوجــاالن درترکیــه و دیگــر جاهــای دنیــا وهمچنیــن درمیــان حــزب اتحادیــه دموکراتیــک ()PYD
کــه شــاخه ســوریه ای پ.ک.ک اســت نیــز رواج یافــت .رســانه هــای جدیــد کــه توســعه بــی ســابقه در تعامــات بیــن
مــرزی را ممکــن ســاخته باعــث گســترش ایــن ایــده هــا در دیگــر بخش هــای کوردســتان شــده اســت .ایده فدراســیون
کــوردی ،علــی رغــم تمــام ابهامــات ذاتــی آن ،بــرای کاهــش نگرانــی دولــت هایــی کــه ازجدایــی طلبــی کوردهــا مــی
ترســند پیشــنهاد شــده اســت .امــا در دولــت منطقــه ای کوردســتان اســتقبال چندانــی از ایــده فدراســیون کــوردی نشــده
اســت .کوردهــا در عــراق درحــال حاضــر بخشــی از یــک فدراســیون بــا بغــداد هســتند ،ودرحــال مانــور بــرای حرکــت
از فدرالیســم بــه ســوی اســتقالل هســتند .همچنیــن نشــانه هایــی از ظهــور یــک زیرسیســتم درســطح سیاســی وجــود
دارد .اول از همــه ،دولــت منطقــه ای کورســتان درعــراق بــرای دیگــر بخــش هــای کوردســتان و دیگــر کوردهــای
جهــان بطــور همزمــان بعنــوان یــک شــبه دولــت ویــک مرکــز سیاســی عمــل مــی کنــد .ایــن پویایــی نوعــی حســادت
و رقابــت میــان دولــت منطقــه ای کوردســتان ومنطقــه کوردنشــین ترکیــه وهمچنیــن موجودیــت خودمختــار کــوردی
درحــال ظهــور در ســوریه ایجــاد کــرده اســت .هنــوز کوردهــا در همــه جــا بــا افتخــار بــه دولــت منطقــه ای کوردســتان
نــگاه مــی کننــد و بــه آن بعنــوان یــک مــدل بــرای تقلیــد مــی نگرنــد .دولــت منطقــه ای کوردســتان بــرای بســیاری
از کســانی کــه از آزار واذیــت وشــکنجه کشــور خــود فــرار مــی کننــد بــه یــک پناهــگاه امــن تبدیــل شــده اســت.
دردو ســال اخیــر قریــب بــه دویســت هــزار کــورد ازســوریه بــه آنجــا پنــاه بــرده انــد .حتــی المانیتــور مدعــی اســت کــه
مقامــات کــوردی بــه برخــی از آنهــا شــهروندی عراقــی اعطــاء کــرده انــد .دولــت منطقــه ای کوردســتان بــه مرکــزی
بــرای کنفرانــس و جلســات کوردهــا از ســایر مناطــق اصلــی کوردنشــین ویــا جاهــای دیگــر ،و همچنیــن بعنــوان مرکــز
مغناطیســی بــرای کوردهایــی کــه بــرای مشــورت بــا مقامــات دولــت منطقــه ای کوردســتان بــه آنجــا مــی آینــد ،و حتی
محلــی بــرای ایجــاد سیاســت هــای مشــترک تبدیــل شــده اســت .آخریــن نمونــه ازایــن نــوع همــکاری درچارچــوب
فراینــد صلــح ترک-کــورد در اوایــل ســال  2013بــه وقــوع پیوســت .ریــس دولــت منطقــه ای کوردســتان مســعود
بارزانــی نــه تنهــا نقــش مهمــی در توافــق میــان دولــت ترکیــه و پ.ک.ک بــازی کــرد بلکــه دولــت منطقــه کوردســتان
همچنیــن موافقــت نمــود تــا نیروهــای پ.ک.ک در قلمــرو آن مســتقر شــوند .ایــن حرکــت بــا مخالفت شــدید مقامات
بغــداد مواجــه شــد ،چراکــه آن را بعنــوان نقــض آشــکار حاکمیــت دولــت عــراق مــی دیدنــد .عــاوه برایــن حرکــت
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نیروهــای پ.ک.ک بــه درون قلمــرو دولــت منطقــه ای کوردســتان احتمــاال باعــث افزایــش فعالیــت هــای درون مرزی
درایــن بخــش اززیرسیســتم کــوردی خواهــد شــد ،و همچنیــن بــه دولــت منطقـ های کوردســتان یــک برگــه چانــه زنــی
درمقابــل ترکیــه عطــاء خواهــد کــرد.
زیــر سیســتم کــوردی درعرصــه نظامی-امنیتــی نیــز تجلــی یافتــه اســت .دولــت منطقــه ای کوردســتان نیروهــای
گریــای پیشــین خــود یعنــی پیشــمرگه هــا را بــه یــک ارتــش متعــارف تبدیــل نمــوده کــه شــامل دویســت هزار ســرباز
و تســلیحات ســنگین شــامل «یــک نــاوگان بــزرگ از تســلیحات ســاخت روســیه کــه از دوران صــدام حســین باقیمانــده
اســت» ،وهمچنیــن تانــک هایــی کــه ازجنــگ هــای ســال  1991تــا  2003بــه غنیمــت گرفتــه شــده ،مــی باشــد .عــاوه
بــر ایــن دولــت منطقــه ای کوردســتان بــرای دیگــر گــروه هــای مبــارز کــورد کــه در ســه بخــش دیگــر کوردســتان
فعــال هســتند پایــگاه هایــی را مهیــا نمــوده اســت .صرفــا پ.ک.ک از ایــن پایــگاه هــا اســتفاده نمــی کنــد بلکــه دیگــر
گــروه هــای کــوردی ماننــد حــزب زندگــی آزاد کوردســتان (پــژاک) و دیگــر گــروه هــا از ایــران ،و همچنیــن ســازمان
فراگیــر شــورای ملــی کــورد 23ســوریه نیــز در دولــت منطقــه ای کوردســتان دارای پایــگاه هســتند .دولــت منطقــه ای
کوردســتان حتــی ایــن اواخــر شــروع بــه آمــوزش کوردهــای ســوریه نمــوده اســت بــا ایــن دیــدگاه کــه آنهــا را بــه
منطقــه خودمختــاری کــوردی درســوریه بفرســتد .بارزانــی ضمــن تاییــد وجــود کمپ هــای آموزشــی بــرای کوردهای
ســوریه اظهــار نمــود کــه « تعــداد بســیاری ازکوردهــای جــوان کــه فــرار (ازســوریه) کــرده انــد آموزش دیــده انــد» .این
موضــوع اگرچــه باعــث اختــاف میــان دولــت منطقــه ای کوردســتان و «پــی وای دی» گردیــد امــا همچنیــن نشــان مــی
دهــد کــه اکنــون مرزهــای میــان همــه بخــش هــای کوردســتان بســیار نفــوذ پذیــر شــده اســت وبــه همیــن دلیــل اســت
کــه دولــت منطقــه ای کوردســتان مصمــم اســت تــا دردیگــر مناطــق کوردســتان بــزرگ اعمــال نفــوذ کنــد.
گســترش ســریع زبــان کــوردی باعــث تقویــت هویــت جمعــی کــوردی درچنــد ســال اخیر شــده اســت .علــی رغم
اینکــه کشــورهای میزبــان کوردهــا دربخــش بیشــتر قــرن بیســتم زبــان کــوردی را غیــر قانونــی اعــام نمودنــد ،امــا زبان
کــوردی بــه شــیوه ای بــی ســلبقه ای شــکوفا شــده و در نتیجــه ،یــک عامــل وحــدت بخــش بــرای همــه کوردهــا شــده
اســت .علــی رغــم ناهمگونــی زبانــی و وجــود ســه گویــش اصلــی کرمانجــی ،ســورانی و زازا و همچنیــن ســه رســم
الخــط عربــی ،التیــن و ســیریلیک جنبــه وحــدت بخشــی زبــان کــوردی بــه یــک واقعیت تبدیــل شــده اســت .در ترکیه
ســرکوب زبانــی شــدید تــر بــوده واســتفاده اززبــان کــوردی و حتــی افتتــاح کانــال تلویزیونــی کــورد زبــان TRT6

نیــز ممنــوع اعــام شــد بــود .بنابرایــن نمــی تــوان گســترش زبــان کــوردی را کــم ارزش دانســت ,زیــرا درکنــار قلمــرو
تاریخــی کوردســتان ,بــرای کوردهــا زبــان مهــم ترین نماد ملیــت محســوب مــی شــود (.)Van Bruinessen , 2000
)23. Kurdish National Council (KNC

سال دوم ،شماره چهارم
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کوردهــا همچنیــن دارای نمادهــای مشــترکی ماننــد رنــگ زرد در وســط پرچــم شــان ،کــه مظهــر خورشــید اســت :و
ســرود مشــترک هســتند ،آنهــا همچنیــن دارای صفــات مشــترکی هســتند کــه براســاس اشــعار دیــوان مــم و زیــن ، 24که
توســط احمــد خانــی 25دراواخــر قــرن هفــده نگاشــته شــده اســت ،شــکل گرفتــه اســت.
درســطح ســازمانی ،اکنــون یــک ســازمان کــوردی فراگیــر مســتقر در بروکســل وجــود دارد کــه وظیفــه اصلــی آن
ارتقــاء منافــع کوردهــا مــی باشــد .کنگــره ملــی کوردســتان )KNK( 26ائتالفــی از تمــام ســازمان هــای کــوردی سراســر
اروپــا اســت کــه بــر اســاس اعــان رســمی وبســایت آن ،هــدف اصلــی اش عبــارت اســت از « البــی کــردن درمیــان
دولــت هــای ملــی ،اتحادیــه اروپــا ،ســازمان ملــل ودیگــر ســازمان هــای بیــن المللــی وهمچنیــن افزایــش آگاهــی درباره
وضعیــت کوردســتان از طریــق رســانه هــا و انجمــن هــای عمومــی» .در حقیقــت ،البــی قدرتمنــد و پویای کنگــره منجر
بــه اروپایــی شــدن 27موضــوع کــورد شــده اســت.

بهار کوردی در بافت منطقه

28

مــوازی بــا «بهارعربــی» یــک «بهارکــوردی» نیــز وجــود داشــته اســت ،هرچنــد یــک مقــدار کــم ســر وصداتر،کــه
بیشــتر کوردســتان بــزرگ را دربرگرفتــه اســت .مخرج مشــترک 29چهاربخش کوردســتان عبــارت بوده اســت از تالش
بــرای تضعیــف پایــه هــای ایدئولوژیــک کشــورهای کــه درآن ســاکن هســتند ،مطالبــه اشــکال مختلــف خودمختــاری
ماننــد خودمختــاری کامــل ،30تشــکیل فدراســیون بــا دولــت مــادر و همچنیــن کنفدراســیون میــان همــه بخــش هــای
کوردستان.
یــک مقایســه اجمالــی میــان جنبــش مردمی عربــی و کــوردی چندین تفــاوت مهــم را برجســته می کنــد .درحالیکه
جنبــش هــای عربــی مردمــی نظــم موجــود سیاســی در کشــورهای خــود را بــه چالــش مــی کشــیدند ،امــا جنبــش هــای
کــوردی بنیــان هــای هویــت ملــی و تمامیــت ارضــی کشــورهای کــه ســاکن بودنــد را بــه چالــش می کشــیدند.
24. Mem u Zin
25. Ahmed Xani
)26. Kurdistan National Congress (Kongra Netewiya Kurdistan
27. Ueropenization
28. Kurdish spring in the regional context
29. Common denominator
30. Broad autonomy
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عــاوه برایــن برخــاف دولــت هــای عربــی کــه قیــام هــای انقالبــی را تجربــه مــی کردنــد ،اســام سیاســی ریشــه
هــای عمیقــی درجوامــع کــوردی نداشــته اســت .بعنــوان مثــال در دولــت منطقــه ای کوردســتان احــزاب اســامی صرفــا
شــانزده درصــد آرا از انتخابــات ســپتامبر ســال  2013را بدســت آورده انــد .درحالیکــه دردولــت هــای عربی شــورش ها
باعــث شــکاف هــای عمیقــی در جوامــع شــان شــده اســت ،امــا علــی رغــم رقابــت هــای موجــود بیــن مناطــق کــوردی
و کوردهــای ســاکن آن مناطــق ،یــک نــوع گرایــش فزاینــده ای بــه ســمت وحــدت در جوامــع کــوردی وجــود داشــته
اســت .بــه همیــن ترتیــب ،دیاســپورهای کــورد نقشــی اساســی درجلــب توجــه جهانیــان به مســئله کــورد داشــته انــد ،اما
در مقابــل دیاســپوراهای عــرب چنیــن نقشــی را ایفــا نکــرده انــد .نقــش هــای مختلف رســانه هــای جدیــد در «بهارهای»
عربــی و ترکــی نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد .هرچنــد رســانه هــای جدیــد نقــش مهمــی درفــوران قیــام عــرب
داشــتند ،امــا آنهــا نقــش فراگیــر حیاتــی در مفصــل بنــدی و گســترش جوهــره واقعــی پــروژه هویــت ملــی کورد داشــته
انــد .از جملــه پیامدهــای تحــوالت اخیــر ایــن بــوده کــه نقــش زنان کــورد در سیاســت بســیار چشــمگیرتراز زنــان عرب
بــوده اســت .بعنــوان مثــال درمصــر بعــد از حســنی مبــارک درصــد زنــان درپارلمــان از دوازده بــه دو کاهــش یافــت
درحالیکــه دردولــت منطقــه ای کوردســتان ســی درصــد از یکصــد و یــازده عضــو پارلمــان را زنــان تشــکیل مــی دادند.
نقــش سیاســی زنــان در کوردســتان ترکیــه وســوریه حتــی چشــمگیرتر از دولــت منطقــه ای کوردســتان بــوده اســت.
بعنــوان مثــال در ســاختار سیاســی و نظامــی پ.ک.ک و پــی .وای .دی ریس-مشــترک هــای زن 31وجــود دارد کــه
درکنــار مــردان بــه انجــام وظیفــه مــی پردازنــد.

چالش های چند گانه نسبت به دولت-ملت
کوردهـا دولـت هایـی که در آن سـاکن هسـتند را با چندین چالش اساسـی مواجـه کرده اند .ایـن چالش ها عبارتند
از :همـکاری بیـن مـرزی فزاینـده میـان کوردهـا ،تسـری تحـوالت دریک منطقه ازکوردسـتان بـه بخش هـای دیگر ،و
تحکیـم جنبـش های ملی کوردی در سرتاسـر کوردسـتان بـزرگ .عالوه بر این نسـل جدیدی ازمتفکـران جوان کورد
اصلاح مطالعـات کـوردی و همچنیـن توسـعه یـک ضد-روایـت 32علیه نظریه غالـب ملت -دولـت را آغاز نمـوده اند.
در مجمـوع نسـل جـوان تـر کـورد یـک عامل دیگـر نگرانی بـرای مقامـات مرکـزی در آنکارا ،تهـران ،بغداد و دمشـق
31. Women co-chairs
32. Counter-narrative
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هسـتند ،نسـلی که آگاهی کوردی آنها بسـیار گسـترده تر از نسـل های قبلی اسـت و این مسـاله ناشـی از این اسـت که
این نسـل امروزه بیشـتر درمعرض رسـانه های جمعی هسـتند .به نظر می رسـد نسـل جدید تمایلی به قبول ادامه وضعیت
(شـهروندی) درجـه دوم کـه بصورت سـنتی توسـط مقامـات دولتی به آنها اعطاء شـده نـدارد و مطالبات کـوردی خود
را بسـیار صریـح تـر بیـان مـی کننـد .مسـئله کـورد صرفـا وحـدت دولـت هـای عـراق و سـوریه ،کـه از همان آغـاز بی
انسـجام بودنـد ،را بـه چالـش نکشـیده اسـت ،بلکـه ترکیه وایـران کـه مجموعه های بـه مراتب منسـجم تر و قـوی تری
هسـتند را نیـز بـه چالـش کشـیده اسـت .ماهیت ،میـزان و دامنـه چالش کـوردی بطـور همزمان ازیـک دولت بـه دولت
دیگـر متفـاوت اسـت .درترکیـه سـاختار واقعـی جامعـه ترکیـه دچار مشـکل شـده اسـت .و در مقابـل ،به نظر می رسـد
یـک «دولـت مـوازی» 33بطـور مـداوم درحـال گسـترش اسـت .درسـوریه منطقـه خودمختاری کـه کوردها بـرای خود
ایجـاد نمـوده انـد ظاهـرا ازمـدل دولـت منطقـه ای کوردسـتان پیـروی مـی کنـد ،بویـژه کـه هیچ پایـان و چشـم اندازی
برای جنگ شـهری سـوریه نمی توان ترسـیم کرد .درعوض هر اندازه جنگ بیشـتر طول بکشـد شـانس کوردها برای
بدسـت آوردن خودمختـاری اساسـی بیشتراسـت .کوردهـا درایـران اگرچـه بـه نظـر آرام تـر از کوردهـای دیگر مناطق
هسـتند ،امـا آنهـا درواقع آتش زیر خاکسـتر هسـتند .34کوردها درایران اساسـا گرفتار یک کشـمکش مذهبی-سیاسـی
بـا دولـت هسـتند ،بعبـارت دیگر هم بدلیل سـنی بـودن وهم کـورد بودن قربانی سیاسـت های جمهوری اسلامی شـده
انـد .ایـن موضوع بسـیار مهم اسـت که کوردهـا پیش از واقعه انقالب اسلامی سـال  ١٩٧٩تاریخچه ای طوالنـی از نزاع
و درگیـری بـا دولـت داشـته انـد .در همیـن ایـران بـود که جمهـوری کوتاه مـدت مهابـاد در اوایل سـال  1946تاسـیس
گردیـد (;  .)2011Valiاپوزسـیون کـورد ایرانـی امـروزه خواهان پایان دادن به دولت اسلامی وتاسـیس سیسـتم فدرال
مانند عراق اسـت.
کوردهــای عــراق نیــز یــک چالــش عمیق بــرای همبســتگی و یکپارچگــی ســرزمینی دولت عــراق ایجاد کــرده اند،
کــه در نتیجــه تبدیــل بــه یــک پیــش قــراول و مــدل تقلیــد بــرای کوردهــای دیگــر مناطــق شــده اســت .شــرایط داخلی،
منطقــه ای وبیــن المللــی کــه وقــوع ایــن تحــوالت درعــراق را تســهیل نمــود عبارتنــد از :اول ،بــا پایــان جنــگ جهانــی
اول بریتانیــای کبیــر بــه تشــویق ناسیونالیســم کــوردی در والیــت موصــل کــه دارای اکثریــت جمعیتــی کــورد بــود،
پرداخــت .امــا بریتانیــا بالفاصلــه از انجــام پــروژه اش منصــرف شــد :درســال 1925بریتانیــا تصمیــم گرفــت تــا موصــل
را بــه دولــت عــراق ضمیمــه کنــد .البتــه برعکــس ،ایــن تصمیــم نتوانســت ناسیونالیســم اولیــه کــوردی را خامــوش کند.

33. Parallel state
34. There are distinct rumbling just below the surface
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درحقیقــت همانطــور کــه شــیرکو کرمانــج 35درکتــاب اخیرش شــرح داده اســت ،پــس از تاســیس دولت عراق درســال
 1920ناسیونالیســم عربــی و کــوردی بطــور مــوازی گســترش یافتنــد (.)Kirmanj, 2013
عامــل مهــم دوم ،دولــت عــراق باســتثناء دوره هــای کوتــاه مــدت ،کــه آن هــم از طریــق اعمــال خشــونت وحشــیانه
حاصــل شــده ،همــواره از ضعــف وناتوانــی درتثبیــت کنتــرل برمنطقــه کــورد نشــین آزار دیــده اســت .برخــی ممکــن
اســت اســتدالل کننــد کــه ایــن مســئله درمــورد ســوریه نیــز صــدق مــی کنــد ،زیــرا دولــت ســوریه نیــز ماننــد عــراق
ضعیــف اســت .امــا کوردهــای عــراق در مقایســه بــا بــرادران شــان در ســوریه چنــد مزیــت دارنــد .درصــد جمعیــت
کوردهــای عــراق نســبت بــه کل جمعیــت بســیار بیشــتراز کوردهــای ســوریه اســت ،قلمــروی کــه کوردهــای عــراق
ســاکن هســتند بســیار بزرگتــر اســت ،وهمچنیــن کوردهــای عــراق در کوهســتان هــای مرتفــع زندگــی مــی کننــد کــه
حکومــت کــردن برآنهــا را بــرای دیگــران دشــوار نمــوده اســت.
دولـت منطقـه ای کوردسـتان درحـال حاضـر تمـام نشـانه هـای یـک دولـت را دارد .و در حقیقت تمـام معیارهایی
قیـد شـده در کنوانسـیون مونتـو ویديـو سـال  1933دربـاره حقـوق و وظایـف دولـت را دارا می باشـد( .الـف) جمعیت
دائمـی (ب) قلمـرو مشـخص (ج) حکومـت و (د) توانایـی برقـراری ارتباط بـا دیگر دولت هـا .درباره معیـار اول حدود
پنـج میلیـون کـورد در دولـت منطقه ای کوردسـتان زندگـی می کنند .اقلیت هایی مانند مسـیحیان ،ترکمن هـا و ایزدی
هـا وجـود دارد کـه دولـت منطقـه ای کوردسـتان تعهد داده که با آنها رفتار برابری داشـته باشـد وبدنبال یکسـان سـازی
اجبـاری آنهـا نباشـد .بـه لحاظ قلمـرو ،دولت منطقه ای کوردسـتان با توافق دولت مرکزی عراق بر سـه اسـتان حکومت
مـی کنـد کـه عبارتنـد از هولیـر (اربیل) ،سـلیمانیه و دهوک .اما هولیـر و بغداد بر سـر کرکوک که سرشـارازمنابع نفت
و گاز اسـت اختلاف نظـر دارنـد .ایـن موضوع دعوا ممکن اسـت عامل اصلی تفرقه ،خشـونت ویا مسـائل دیگر باشـد.
بخـش کوردنشـین عـراق بسـیار بهتراز بخش هـای عرب نشـین اداره می شـود ,ودولت منطقـه ای کوردسـتان باثبات و
از نظر اقتصادی در حال ترقی اسـت .همچنین روند دموکراتیزاسـیون در دولت منطقه ای کوردسـتان سـریعتر از بخش
عـرب عـراق در حـال پیشـرفت اسـت .در حقیقـت ،ماننـد یک قانـون ،واحد های شناسـایی نشـده به ارتقـاء هنجارهای
دموکراتیـک بعنـوان یـک اسـتراتژی نـگاه مـی کنند تا از این طریق شـانس خـود را برای شناسـایی بیـن المللی و حفظ
وضعیت اسـتقالل دفاکتو افزایـش بدهنـد (.)Caspersen , 2011

35. Sherko Kirmanj
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بطور خالصه :نقاط قوت و ضعف کوردها
پیونــد تحــوالت منطقــه ای بــا تغییــرات گســترده در زیرسیســتم کوردی باعث شــکل گیــری یک نقشــه ژئوپلتیکی
جدیــد شــده کــه در آن دولــت ملــت هــای جدیــد تضعیــف و بازیگــران اتنیکی-ملــی تقویــت شــده انــد .در عــراق
اندیشــه دولت-ملــت عربی-عراقــی متحــد و متمرکــز دیگر متعلق به گذشــته اســت و به جــای آن دو دولــت دوفاکتوی
کوردســتان و عــراق عربــی وجــود دارد .در ســوریه جنــگ هنــوز درجریــان اســت امــا یــک مســئله قطعــی اســت و آن
ایــن اســت کــه کوردهــای ســوریه ،کــه درمقایســه بــا کوردهــای دیگــر مناطــق کمتــر دیده مــی شــدند ،درمــدت زمانی
کوتــاه بعــد از گســترش قیــام درســوریه درمــارس ســال  2011خــود را بــر جغرافیــای منطقــه تحمیــل کردنــد .بنابرایــن
بــه نظــر مــی رســد خودمختاریــی کــه آنهــا بــرای خــود مهیــا کــرده انــد ،فــارغ از اینکــه رژیــم بعــث در قــدرت بمانــد یا
نــه ،ممکــن اســت بــه خوبــی مانــدگار شــود .همچنیــن کوردهــای ترکیــه در میانــه یــک فراینــد صلــح بــا دولــت حــزب
عدالــت و توســعه هســتند .درایــن مــدت آنهــا در مناطقــی کــه نفــوذ دولــت کامــا ضعیــف اســت یــک دولــت مــوازی
تاســیس نمــوده انــد .کوردهــای ترکیــه قطعــا مفهــوم هژمونیــک دولت-ملــت موجــود که وجــود جمعــی آنهــا را انکار
مــی کنــد کمــاکا بــه چالــش خواهنــد کشــید .کوردهــای ایــران ،کــه در ظاهر مطیــع هســتند ،درواقع بســیار تحــت تاثیر
حــوادث دیگــر بخــش هــای کوردســتان بــزرگ هســتند و خواهــان ســقوط دولــت اســامی و اســتقرار سیســتم دولــت
فــدرال بــوده انــد.
یــک تغییــر دیگــر در زیــر سیســتم کــوردی و همچنیــن رابطــه میــان چهــار دولــت خاورمیانــه ای کــه کوردهــای
بســیاری در آنهــا ســاکن هســتند ،رخ داده اســت .در گذشــته غالبــا اتحادهایــی میــان دو یــا چنــد دولتــی کــه کوردهــا
درآن ســاکن هســتند جهــت محــدود کــردن جنبــش هــای مبــارز کــوردی شــکل مــی گرفــت ،امــا بعــد از تحــوالت
چنــد ســال اخیــر بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن دولــت هــا دیگــر قــادر بــه انجــام آن نیســتند .تغییــری اساســی در نقشــه
ژئوپلتیــک رخ داده اســت ،کوردهــا دیگــر مخــرج مشــترک و دلیــل گســترش همــکاری میــان دولــت هــا نیســتند،
بلکــه امــروزه برعکــس آن صــادق اســت .بعنــوان مثــال ترکیــه ترجیــح داده اســت تــا بجــای دولــت عــراق خــود را بــا
کوردســتان عــراق متحــد ســازد .ایــران از فراینــد صلــح کــورد -تــرک خشــمگین مــی باشــد و اگــر تصمیــم بگیــرد
رونــد صلــح را متوقــف کنــد ایــن آمــاده گــی را دارد تــا بــه پ.ک.ک کمــک کنــد .تصمیــم ترکیــه بــرای ایســتادن در
مقابــل رژیــم ســوریه منجربــه تقویــت پ.ک.ک در ترکیــه و پــی.وای.دی در ســوریه شــده اســت ،تــا آنجــا کــه آنهــا
بــه آنــکارا فشــار آوردنــد تــا مذاکــرات صلــح بــا پ.ک.ک را آغــاز نمایــد و همچنیــن بــه ســمت دولــت منطقــه ای
کوردســتان جهــت آرام ســاختن جامعــه کــوردی درســوریه و ترکیــه گرایــش پیــدا کنــد.
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بســته بــه اهمیــت دســتاوردهای کوردهــا در دهــه اخیــر ،دولــت هــای موجــود ممکــن اســت بدنبــال بهــره بــرداری
از نقــاط ضعــف کوردهــا بــه امیــد گذارازایــن طوفــان باشــند .ایــن نقــاط ضعــف عبارتنــد از :اول ،هدفــی بــا عنــوان
متحــد کــردن تمــام کوردهــا وجــود نــدارد .عــاوه برایــن ،اهداف متنــوع کوردهــا همــواره درحــال تغییر اســت .بعنوان
مثــال ،حــزب دموکــرات کوردســتان همــواره میــان اهــداف خودمختــاری ،فدرالیســم و اســتقالل درحال نوســان اســت.
همچنیــن پ.ک.ک هــدف خــود از اســتقالل را بــه خودمختــاری دموکراتیــک تغییــر داده اســت .مشــکل دیگررقابــت
میــان بارزانیســم واوجاالنیســم بــرای رهبــری جنبــش پــان کوردیســم اســت .و ســرانجام ،کوردهــا فاقــد حمایــت بیــن
المللــی پایــدار هســتند ،بویــژه دولــت آمریــکا کــه بــه حمایــت ازمفهــوم غیرواقعــی یکپارچگــی ســرزمینی عــراق کــه
یکــی از دولــت هــای شکســت خــورده منطقــه اســت ،کمــاکان ادامــه مــی دهــد.
در اصــل ،ایــن کوردهــا هســتند کــه دارای یــک دســتورکار بــرای منطقــه کوردســتان بــزرگ هســتند و انســجام
دولــت هــای موجــود منطقــه را تهدیــد مــی کننــد .و ایــن تــرس دولــت هــای قــرن بیســتمی اســت کــه بــه ســرعت
درحــال تبدیــل شــدن بــه یــک واقعیــت در قــرن بیســت ویکــم مــی شــود.
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