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کسانی که خواهان آزادی و عدالت هستند، دلیلی برای عدم وجود کردستان آزاد و مستقل  در طبعا 
هر امری امرپیالیستی -ای بورژوانريوهبرای بینند. در مقابل صورتیکه مردم کرد خواهان آن باشند نمی

 تاثري آن برو  ملل منوط است به منافع بالواسطه و اسرتاتژیک آنان و در اینجا آزادی منجمله آزادی
  .سلطه- ی قدرترابطه

از یک ، آن را شود یا قرار است برگزار شوددر کردستان عراق برگزار میدر آن رفراندم شرایطی که 
اسکاتلند - انگلیسیا در  کاتالونیا- های ممکن در اسپانیال مثل رفراندمرفراندم متعارف برای استقال

) ۳) وجود داعش ۲ و وجود نريوهای خارجی در کشور ) جنگ۱ این شرایط عبارتند از:  .کندمتمایز می
کندگی کردها و شورهای مجاورک و منابع  نفت عراق و کردها بهدولت مرکزی اقتصادی وابستگی  )۴  پرا

  .های دموکراتیکزادیعدم وجود آ )۵ طبیعی 
به طور مستقیم و یا غري  ی کردستانمسئلههای مختلفی که در در اینجا به بررسی نريوها و اسرتاتژی

 خطرات ممکناندازهای مختلف و سعی بر آن است چشمو خته خواهد شد پردامستقیم دخالت دارند 
  به تصویر کشیده بشوند.ها ناشی از این اسرتاتژی

  کردن عراق روند بالکانیزه
به عنوان راه مقابله همواره باز تقسیم خاورمیانه ، آمریکا کاران جدیداسرتاتژیک محافظهقدیمی و  هدف
توان می اندکه امروز در دسرتس ییهاداده بر اساسبوده است. و کنرتل ایران م یساسالمپان ،مسعربیبا پان

ی ی جدیدطرح خاورمیانهاجرای ی دیگر در قدمبه شکل دیگری تعبري کرد و آن را را عراق دوم جنگ 
 )۲۰۰۶( ی اسرائیل به لبنانرا در پی حملهآن بعدها  ، وزیر امور خارجه بوش،رایسندولیزا اککه دانست 

  .اعالم کرددر یک کنفرانس مطبوعاتی 
) ۱شورای روابط خارجی یبازنشسته گلب (مسئوللس پیشنهاد ، سال اشغال عراق، ۲۰۰۳درست در سال 

 ۲۰۰۶  در سالمنتشر شد.  ۲تشکیل سه دولت در عراقتقسیم عراق و مبنی بر  ،نیویورک تایمز ینشریه در
                                                 
1 Less Gelb, president emeritus of the Council on Foreign Relations 



با عنوان طرح نرم تقسیم عراق مهور آمریکا، جتوسط جوزف بایدن معاون رئیس  پیشنهاد گلب
عد در سال بو در پی آن  ۳.ودتقسیم بشسه ناحیه عراق به بایست میکه بر اساس آن  شد صورتبندی

در  ٤.فتگرقرار این مجلس تائید  ارائه و موردسنای آمریکا برای تائید به عراق نرم طرح تقسیم ) ۲۰۰۷(
بازآفرینی در پی  (فرماندار غري نظامی آمریکا در عراق) نویسد پل برمرشبکه الجزیره میپی این امور 

 ارتباط وسایلدر سطح ققني بسیاری از ناظران و مح ٥مذهبی است.- ملی جداییی عراقی جدید بر پایه
کم به عنوان نريوهای در سیاست عملی آمریکا  جمعی و رد پای دامن زدن به مناقشات اشغالگر حا
کسازی  ، حتی برخی از آنان ٦،اندنشان داده و دنبال کردهدر عراق مذهبی  در انحالل ارتش و پا

دامن زدن به سیاست  مذهبی- لیمبر اساس تعلقات  های خاىلپستو تقسیم  توسط آمریکا بوروکراسی
ای را به عراق تحمیل گویند آمریکا مناقشات فرقهاین کارشناسان می ۷بینند.مذهبی را می- ملیمناقشات 

  ۸کرده است.
گر چنني به وضعیت نگاه شود استقالل کردستان را در نهایت  و امروز ملی-مذهبی هایستیزآنگاه  ا

بالکانیزه کردن خاورمیانه سیاست ن آمریکا در اشغال عراق و کاراتوان جزئی از اسرتاتژی محافظهمی
کردستان معنای  مسئله و به این اعتبار و از این زاویه اسالمیسم دیدعربیسم و پانپان ه بامقابل برای
در واقع را  ۹آمریکا و متحدانش-جنگ دوم عراقی رویکردی باید در چنني نحوه .یابدای میویژه

                                                                                                                                                         
2 http://www.nytimes.com/2003/11/25/opinion/the-three-state-solution.html?mcubz=1  
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  شود.داده می جمعی در این مورد توضیح ای از نقش وسائل ارتباطی زیر گوشهدر مقاله ٦ 
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  رجوع شود به:۸ 
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9 Its roots can be traced, at least in part, to a paper published in 1996 by an Israeli thinktank, 
the Institute for Advanced Strategic and Political Studies. 
http://www.globalresearch.ca/balkanizing-the-middle-east-the-real-goal-of-america-and-israel-shatter-
syria-and-iraq-into-many-small-pieces/5510096  



از این رو، و  شروع شده بود ، در افغانستان و سودانها پیشکه از مدت انستد ایی بازیادامه
  .توان به فقط دسرتسی به نفت ارزان تقلیل دادآن را نمی تعلرایج  هایبرخالف تحلیل
باید همچون ابتدا به ساکن را  ۱۰مثل القاعده داعش و نريوهای اسالمی افراطیتولد در این بازی، 

 بویژهمنجمله و  داعشهای سیاستاما  .تلقی کرد بالکانیزه کردن خاورمیانه یعوارض جانبی اسرتاتژ
و  ندشدموانع پیشربد این اسرتاتژی  بدل به یکی از به یک معنا و خارج از منطقه بردن جنگ به اروپا

که سیاست  ،به یک معنا .ندکرد در پیشربد این اسرتاتژی خلل و وقفه ایجاد بردن جنگ به داعشی چرا 
ی نريوها آرائیو صفها ، منجر به تغیري در ائتالفبود بینی نشدهپیش یامر که ،و خارج از منطقه وپاار

در راستای سرکوب داعش توان نظامی، سیاسی و  .بدیابالویت و نرياین سرکوب  و باعث شددرگري 
به رتقاء یافت؛ های مستقل اتوان دولتافزایش و به مرز عراق و سوریه  کردها در دو کشورسازماندهی 

ی گريی منطقهآمریکا و متحدانش، و شکل -عراق ، که در پی جنگ اول بنيعراق خصوص در کردستان
  ممنوعه پرواز در شمال عراق دولت خودمختار کردستان عراق نیز با حمایت آمریکا شکل گرفته بود. 

کردهای عراق در جنگ با داعش و تصرف مناطقی که زیر سلطه  قرار گرفته بودند به ی داعش عمال 
  شدند. نزدیک ،۱۱سرزمني زیر نفوذ خود ٪۴۰با افزایش بیش از ، ل در عراقآمرزهای کردستان ایده

و ناتوانی آمریکا نباید نقش داعش را در نزدیکی و شکلگريی اتحاد ضمنی ایران و عراق  در این راستا
شکلگريی هالل و سپس ایران و عراق اتحاد ضمنی در ایجاد تنش بني دول ایران و عراق ندیده گرفت. 

نیز بدل به مانع دیگری در پیشربد یه در پی جنگ داخلی در سور) لبنان- سوریه- عراق- شیعی (ایران
  اسرتاتژی فوق شد.

از  . ترکیهستترکیه ا منطقه بالکانیزه کردندر  آمریکا کاران جدیدسیاست محافظهدر مقابل مانع دیگر 
کمیک سو متحد آمریکا و عضو نا ، محل تالقی ناسیونالیسم و تو است و از سوی دیگر حزب حا

و  ،ددار) اسالمیستپان (مبلغ ای با اخوان المسلني، و رهرب آن اردوغان، روابط جدی و حسنهاسالمیسم
به انحاء مختلف نارضایتی خود را از  ؛است ی متحد دیگر آمریکا، کردها در سوریهدشمن قسم خورده

کردهای سوریه تا و  ،ر سوریه نشان دادههای آمریکا دسیاست و منتظر ه پیش رفتمرزهای تقابل مستقیم با 
  .جنبش کردستان سوریه استسرکوب فرصت برای دخالت در سوریه در راستای 

رسد، با توجه به به نظر می بیند،که در جنبش کردستان خطری جدی برای تمامیت ارضی خود می ترکیه،
  .است منطقهدر مقابل بالکانیزه کردن ترین مانع جدی المللی آن، فعالنقش بني

                                                 
گانه نحوهدر نوشتهی اهمیت و پیچیدگی موضوع به واسطه ۱۰  های غرب و سیاست داعشی شکلگريی، علل تشکیل ی دیگری و باید به طور جدا

  مورد تجزیه و تحلیل قرار  داد.را و اسرائیل در قبال آن 
11 http://www.middleeasteye.net/essays/are-iranian-kurds-impervious-regional-turmoil-674728237  



و امروز  کل کشورهای اسالمی استبالکانیزه کردن خاورمیانه و ی مهمرتین و پیگريترین نمایندهاسرائيل 
کشوری است که بدون قید و شرط از ایجاد کشور کردستان حمایت می الزم به توضیح نیست که . کندتنها 

 تضعیف ،با بالکانیزه کردن اسرائیلامرپیالیستی - بورژوای جویانهسلطههای پیشربد سیاستاحتمال 
با بالکانیزه کردن و از این رو شود بیشرت میای به نريوهایی حاشیه شانو بدل شدن ی منطقهکشورها

جدد شکل افراطی طرح بالکانیزه کردن خاورمیانه و ترسیم م خوانایی کامل دارد.این کشور اسرتاتژی 
(مشاور آریل شارون) ینون ادد کشورهای اسالمی را اُ یمجدد نقشه ترسیمی این منطقه و در کل نقشه

  ۱۲ارائه کرده است.
توان در را می اندبدان اشاره کردهو محققني همانطور که برخی ناظران عراق ی جنگ دوم برنامهرد پای 
 انستیتو برای مطالعات اسرتاتژیک و سیاسیهای فکری این کشور منجمله کارگاه اتپیشنهادها و تحلیل
  ۱۳.یافت

  و شرط بالکانی کردن ایران م در عراقرفراند
توان به طور قطعی گفت که آیا رفراندم و جدایی از عراق جدی است یا فقط سیاست بارزانی برای نمی

  .است به نفع خودشدر سطح عراق تغیري تناسب قوا 

  حالت اول
 مکراتیکو ضد د با دول سرکوبگردر حالتی که مسئله جدی باشد، باید کردها خود را آماده جنگ 

بینی کرد. دولت مرکزی توان پیشبرای منطقه می ی سیاهیآیندهبکنند و و داعش ی خود همسایه
 آنالینبر اساس منابع  ۱٤.ی دخالت نظامی در کردستان کرده استی عبادی خود را آمادهعراق به گفته

سلیمانی  ۱٥.نگ در کردستان عراق استکُرد شایع شده است که ایران مشغول سربازگريی برای ج
کند که توازن قوا را تا اندازه قابل است از کردها در مقابله با داعش دفاع نمی) گفته فرمانده سپاه قدس(

                                                 
 توان خواند:می زیری صفحهطرح را در  ۱۲

http://www.informationclearinghouse.info/pdf/The%20Zionist%20Plan%20for%20the%20Middle%20East.p
df  

  رجوع شود به:  ۱۳ 
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Studies. 

  همچنني به:
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ی جنگ با توجه به وضعیت و تناسب قوا نتیجهمیدهد.  تغیريبه ضرر کردها در داخل عراق ای توجه
گر آمریکا و غرب حمایت جدی  و همه جانبه از کردها نکنند روشن است: سرکوب مجدد جنبش کرد، ا

 ؛که در وضعیت فعلی احتمال اینکه کردها این حمایت را به طور همه جانبه دریافت بکنند ضعیف است
که هدف آمریکا و متحدانش، به جز اسرائیل، در این فاز در وهله ی اول ظاهرا سرکوب داعش و چرا 

  د در سوریه و عراق است.تحمیل شرایط خویش، تا حد امکان به اسد و تضمني نفوذ خو
ایران  ی فعلی موجود نیست، اما در صورتامکان بالکانی کردن ایران در واقع در شرایط بالواسطه

 .شودآنگاه روند بالکانی کردن خاورمیانه، وارد فاز جدیدی میدخالت نظامی مستقیم در کردستان عراق 
گر شود. ف میان مدت خود نزدیک میاهداق توان گفت جنگ دوم عراق به تحقمیدر این صورت  ا

اسرائیل و به همراه بینی کرد آمریکا و برخی از کشورهای غربی توان پیشمی بکنددخالت نظامی ایران 
، و خواهند شدکردها ایران بدل به حامیان » تغیري رژیم«برخی کشورهای عربی، در چارچوب سیاست 

د. این اسرتاتژی را صریحا عربستان یرسخواهند به خواست خود یعنی بردن جنگ به داخل ایران 
کنون دنبال کرده   اند.سعودی و اسرائیل تا 

 با قدری دقتکند، کاران جدید بدانیم و چه خري، فرق نمیمحافظهاسرتاتژی وضعیت فوق را نتایج چه 
دخالت  خواهد رسید که به نتایج نسبتا مشابهینظامی ایران در کردستان احتماىل دخالت دید  توانمی

برای  رىل راکردستان همان   توان گفتو به این اعتبار می بدست داد روی در افغانستانی شوروسیه
تر سریعرا در ایران مشابه نتایج  )۱ با این تفاوت که ۱٦.که افغانستان برای روسیهایفاء بکند تواند ایران می

نظامی، ماىل،  دو کشور کامال متفاوتند، چه به لحاظ ظرفیتاینکه  بهبا توجه  ،توان روئیت کردمی
گ فقط مثل مورد ) جن۲ .و داردای با ایران داشته و روسیه ظرفیت غري قابل مقایسه و غريهتکنولوژیک 
خواهد بلعید، بلکه ممکن است بدل به جنگی مثل نی ایران را انسانی، ماىل و غريه روسیه ظرفیت

  جنگ داخلی در سوریه بشود.
کشیده خود ایران ایران به احتمال قریب به یقني به جنگی تن نخواهد داد که ممکن است به خاک اما 

در جنگ دخالت خواهد (یا سازمان بدر)  طریق حشد الشعبیاز  به احتمال قریب به یقني بازشود و 
کنون ی ایران . واکنش اولیهکرد دبري شورای عاىل امنیت (ی شمخانی در ابتدا طبق گفته روشن است:هم ا
با امنیتی  قراردادهای نظامی وی بسنت مرزها و ملغی کردن تمام قراردادهای مرزی و برنامهایران ) ملی

کردستان عراق بیش از مبادالت ، ۱۷داردکردستان عراق را  توان میلیارد دالر  است. می ۸ایران با 
به  ی عراقدر این حالت کردها خواهد پیوست.اقتصادی » یمحاصره« به برنامه نیز ترکیهبینی کرد پیش

                                                 
طراحی شده توسط برژینیسکی که هدفش کشاندن روسیه به جنگ در افغانستان و بدل کردن افغانستان به ویتنام روسیه ) »دام خرس«(اسرتاتژی  ۱٦ 

  است و نیاز به توضیح ندارد.مشهور 
17http://www.isna.ir/news/96062614858/   



ی اقتصادی نیاز اصرهف در محبرای ایجاد شکا(و یک پل هوایی) آمریکا در واقع به کردهای سوریه و 
  خواهند داشت.

 Afrin و به افرین PKKاست به شمال کردستان عراق برای سرکوب پکک بوده مند عالقههمواره ترکیه که 
که آمریکا  حالت است، که در این در جنگشرکت مستقیم بکند کاندید در سوریه لشکرکشی  و اروپا 
  د شد.نمواجه خواه با وضعیت دشواریکنند و حمایت میدهند کردها را آموزش می

 بتوانندبخواهند و یا نیست  روشنو  نیز معلوم نیست در چه وضعیتی به سر خواهند بردکردهای سوریه 
که اوال به  به عنوان رقیب عراق کردهای رهربی به شکلی موثر از کردهای عراق حمایت بکنند، چرا 

باید بني  داعشجنگ با داعشند و در پی ورزند و در ثانی خود در گري کنند و به آنان دشمنی میینگاه م
گر خود را بر حسب خواست ،انتخاب بکنند(و یا هر دو) ترکیه  یادرگريی با دولت سوریه  های آمریکا ا

  تغیري ندهند.
کناره بگريد و کردستان سوریه بدل به چیزی  PKK ها خواستار آنند که کردهای سوریه از پککآمریکایی

کرات صلح بني ترکیه ها امیدوارنددر این حالت آمریکایی  ۱۸بشود. شبیه اقلیم کردستان عراق ، بتوانند مذا
همانطور که بني دولت ترکیه و اقلیم کردستان  دوباره برقرار بکنند، و سپسرا  ی کردستان ترکیهکردهاو 

بط روانیز ای را سازمان دادند بتوانند بني دولت اقلیم کردستان سوریه و ترکیه هعراق روابط حسن
گر چه موفقیتش بعید به نظر میدوستانه کان توسط ای را سازمان بدهند. این سیاست ا رسد وىل کما
  شود.ها دنبال میآمریکایی
که  رسدبعید به نظر میموفقیت  کردها را از سر بگريدچرا  کره با  و به سرکوب  نه ترکیه حاضر است مذا

به کردهای سوریه مبنی بر نزدیکی ایی و نه نشانه دپایان بدهکرد و ترک کردها و تبعیض بني شهروندان 
دوری از سوریه در صورتیکه کردهای  .دیده شده است روسیهقطع رابطه با و  ترکیه و دوری از پکک

، به احتمال قریب به یقني در مقابل را نپذیرندخود ی سیاسی برنامهدست برداشنت پکک و بنابراین از 
گذاشته خواهند شد   ۱۹.دانندامری که کارشناسان روسی نیز محتمل می ،ترکیه تنها 

چرا بر  ،دندار آنهاعدم موفقیت و منزوی شدن کردها داللت بر های علنی تمام دادهبا توجه به اینکه 
اند که ما از آن بی خربیم؟ به این پرده توافقاتی صورت گرفتهآیا در پس  شود؟رفراندم چنني پافشاری می

احتمال  اندبرخی مفسرین اشاره کردهکه  همانطورگفت: توان واب داد. فقط میتوان جسئوال طبعا نمی
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EAST POLICY-  SYRIAN KURDS AS A U.S. ALLY. 

  همچنني مراجعه شود به:
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گر شکافی در این حالت  .نند موضع رسمی آمریکا موضع واقعی این کشور نیستکه کردها تصور ک دارد ا
توان گفت آیا رفراندم شروع فاز دیگری باز نمیمن به زعم بني موضع رسمی و واقعی وجود داشته باشد 

چرا ی همني فاز به شکلی دیگر تعبري کرد، توان ادامهو آن را میبالکانی کردن خاورمیانه خواهد بود  در
کردها تن بدهندرو در رو  جنگبه یا ترکیه که معلوم نیست ایران  میزان پافشاری ترکیه بر عدم قبول و  ،با 

گر چهمعلوم نیست یک دولت کرد کنون یک مانور نظامی در ، ا مرزهای عراق شروع کرده  ترکیه هم ا
  است.

گر رسد، غري منطقی به نظر میتعیني زمان رفراندم با توجه به تناسب قوای موجود  پشت  توافقاتا
گر رفراندم در آتیه رسدبه نظر می .صورت نگرفته باشند ایپرده پس از تعیني  حداقل ،گرفتصورت می ا

، بعد از تالش برای ست)کردها(که به معنای کم شدن یکی از دشمنان  تکلیف داعش در سطح علنی
کردهای سوریه در کردها آنگاه  موضع آمریکا در سوریه،به بعداز روشن شدن  ،ایجاد روابط دوستانه با 

سازد ای که زمان اجرای رفراندم را موجه میتنها نکته داشتند.میبیشرتی شانس صورت بروز جنگ 
کثر یک سال آینده  ضعف نظامی دولت مرکزی عراق در شرایط فعلی است. اما آیا در چند ماه یا حدا

حساب تواند صورت بپذیرد؟ احتماال خري. از این رو فاحشی در توان نظامی دولت عراق میتغیري 
گر  که  بارزانی   ی محکمی ندارد.پایه حسابی کرده باشد،روی ضعف نظامی بغداد ا

  حالت دوم
در این  .ای درچیده برای جنگ نداردبرنامهبارزانی  :ی عزیمت در این حالت عبارت است ازنقطه
داخلی سیاسی رسد تعیني زمان رفراندم بیشرت تابع وضعیت های موجود به نظر میبر اساس داده حالت

  .در عراق استسیاسی  ی بویژهکردستان و تناسب قوا

  فشار برای تغیري تناسب قوا در عراقرفراندم به عنوان ابزار 
داخل کردستان که در آن بارزانی  در ی سلطهحفظ رابطهبرای باشد سی تواند یک مانور سیارفراندم می

 ۲۰ی بارزانیگانه ۹ هایخواست نگاهی بهدست باال را دارد و تغیري تناسب قوا در سطح عراق به نفع او. 
تواند میی دولت عراق و کردها مسائل مورد مناقشههمچنني و اند که به عنوان بدیل رفراندم مطرح شده

   شدن سیاست بارزانی بکند.روشن  به کمکی
و  بخصوص در پی سقوط قیمت نفت بحران اقتصادیهای نئولیربال و سیاستفساد در رژیم کردستان، 

 ی دولت مرکزیبدون اجازه از تولیدات نفتی توسط بارزانی ٪۲۰بدنبال فروش حدود  ۲۰۱۴قطع بودجه 
 ۲۰، افزایش قروض کردها (هاحقوق پیشمرگه ، عدم پرداختی نفتبر سر مسئلهبني این دو و تشنج 
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شده است. این آنان  و اعرتاضکردستان  و غريه منجر به اوج گريی نارضایتی بني مردم میلیارد دالر)
توانست روابط قدرت را در داخل و مجلس در کردستان مینخست وزیر با توجه به انتخابات نارضایتی 

در این راستا  جر شود.مندر داخل کردستان  رهربی- بحران قدرتکردستان به ضرر بارزانی تغیري دهد و به 
انداز تشکیل یک احساسات ناسیونالیستی مردم و باز کردن چشمپیش کشاندن رفراندم و دامن زدن به 

مجلس کردستان در اول بر نتایج انتخابات تاثري قطعی دولت کرد که در بني مردم خواستی است دیرین 
کنون میتواند داشته باشدمی ۲۰۱۷نوامرب  گر انتخابات برگزار شود بینی کرد توان پیش. از هم ا  احتماالا

کثریت کرسی اش مسئلهتعلق خواهد داشت. بارزانی اما  و متحدینش های پارلمان به حزب دمکراتا
سال  ۸گانه به مدت نه هایبر طبق خواستدر کردستان نیست. و مایل است خویش فقط تثبیت وضعیت 

گوید که او خواهان افزایش اختیارات ریاست ل دومني شرط میدر عني حا .رئیس جمهور عراق بشود
دو شرط دیگر  .ی قدرت خویش در صورت ریاست جمهوری استجمهوری، یعنی گسرتش حیطه

هوشیار بازگرداندن عبارت است از یکی از این دو ی او: خانواده های سلطهگردند به تحکیم پایهبرمی
به اتهام  کهو معذرت خواهی از او  و رفع اتهامات  داریخزانه به سمت وزیربارزانی)  دایی(زیباری 

 خابراتیمشرط دیگر تمدید قرارداد شرکت  ۲۱ده است.شاز کار برکنار  توسط پارلمان عراقاختالس 
 شرکت و )ی مسعود بارزانیو برادرزاده ی مصطفی بارزانینوهسريوان بارزانی (که متعلق به  کُورک

  .دیگر سال ۱۰ یبرا سل آسیا کُردستانی
شروط  گردندی بارزانی برمیی قدرت شخصی و خانوادهمحکم کردن پایهط که بیشرت به واین شربه جز 

 :شونددیگری نیز وجود دارند که به منجر به تغیري تناسب قوا این بار بني کردستان و حکومت مرکزی می
ق، سرپدن ریاست یکی از به نصف ارتش عرا آن ها و بدل کردنمثل افزایش بودجه پیشمرگه

  و غريه. ، اربیلی عمومی کردستانافزایش بودجهبه کردها،  عراق های امنیتیخانهوزارت
(که در آن بعداز سکته طالبانی اختالفات اوج گرفته  ی میهنی، مثل جبههکرددیگر نگاهی به نريوهای 

دهد که نظرات آنان نشان می و» رفراندم نه االن«جنبش  حزب کمونیست کردستان و  ،، گوران)است
  ی بارزانی است.عمدتا پروژه ، حداقل در این لحظه،اندمرفر

آراء همچون رفراندم سال اکثریت گفته شده است که رفراندم صرفنظر از نتیجه آن (که به احتمال زیاد با 
کرات استقالل خواهد بود) به معنای اعالم استقالل نیست. بلکه برای دامن زدن ببه نفع  ۲۰۰۵ ه مذا

های شخصی بارزانی طلبیجدی بر سر مسائل مورد مناقشه است. مسائل مورد مناقشه صرفنظر از جاه
یا مناقشه بر  عمدتا حول تعلق چند منطقه (از میان آنان مهمرتین منطقه یعنی کرکوک) به اقلیم کردستان

ها با ارتش عراق و تامني رگهی پیشم، رابطهو تعیني سرنوشت کرکوک عراق قانون اساسی ۱۴۰ی سر ماده
  .زنددور میدرآمد نفتی  بودجه آن، سهم کردستان از بودجه کل عراق و 
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اینکه دولت مرکزی در احتمال ای کرد نشني بوده است، صرفنظر از اینکه کرکوک واقعا پیشرت بیشرت منطقه
که منطقه کرکوک یکی از ماین مورد خواست کردها را بپذیرد  کز نفتیبسیار کم است، چرا  و  است را

شود که اختالف بني دولت این امر باعث می. فروش نفت است انتنها ممر درآمدش و کرد دولت عراق
که احتمال داده نمیبدل به یک اختالف ابدی بشودمرکزی و کردها  شود هیچ از این دو از منابع ، چرا 

   .صرف نظر بکندبه طور کلی نفتی 
تان اختصاص داده شود، اما با توجه به اینکه بارزانی به ی عراق به کردساز بودجه ٪۱۷قرار بوده است 

رسد امکان ی کردستان قطع شده است. به نظر میطور مستقل به فروش نفت دست زده است، بودجه
را در بودجه عراق کردستان سهم ندارد که دولت مرکزی هم فروش نفت مستقل کردها را بپذیرد و هم 

  افزایش بدهد.
گر چه  دو طرفشود دیده می کید میهر دو ا کره تا کند هایی مطرح میخواستهر دو کنند بیشرت اما بر مذا
ای بیشرت تريه است تا شکوفایی آزادی و پذیرش برای طرف مقابل است. این امر مبني آیندهقابل که غري 

 تو عدال خواست آزادیعنصر تراژیک در کردستان در تناقض بني . ی حقوق مردم کردتحقق بالواسطه
 کردهابارزانی همچون پدرش نهفته است. آیا رهربی ارتجاعی بارزانی  از سوی دیگر و از یک سو مردم
مبارزات توانند در روند میکردها و یا  ،ندکاسرتاتژی دیگران میباز قربانی  ۷۰ی دههبا تکرار تراژدی  را

توان طعی داد. اما قطعا میتوان به آن پاسخ قسئواىل است که نمی ،های خود برسندجاری به خواست
نائل در راستای کسب حقوق ملی خود ها در روند جاری به دستاوردهای مهمی گفت در هر صورت کرد

  خواهند شد.
  :نوشتپی

ده است. این ارائه کربارزانی پیشنهادات دیگری به عنوان بدیل رفراندم د که کننمیایت آخرین اخبار حک
) ۲ .توسط دولت مرکزی ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۳های منطقه کردستان از سال دجهپرداخت بو) ۱شرایط عبارتند از: 

قانون اساسی و به طور قطعی پایان  ۱٤۰تسریع روند اجرای ماده ) ۳ .پرداخت حقوق نريوهای پیشمرگه
) ۴د مناطق سهم منطقه کردستان عراق شودادن به مسئله مناطق مورد منازعه به این ترتیب که این 

کرات بغداد و  پارلمان عراق به اربیل به طور ) ۵ اربیل تحت نظارت و ضمانت سازمان ملل باشدمذا
قانونی اجازه دهد که نفت و گاز منطقه کردستان را صادر کند و تمام درآمد آن نیز به کردها بازگردد و در 
ر ضمن اربیل از حق برخورداری سرمایه های نفتی در منطقه کردستان و اختصاص آن به خود، برخوردا

همه پرسی برای دو سال به تأخري افتد و در صورتی که بغداد در تحقق این مطالبات کوتاهی ) ۶. باشد
  ۲۲.کند، بارزانی حق اعالم موجودیت کشور کُردی را داشته باشد
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العبادی رد کرده است و همانطور که پیشرت نیز گفته شد با توجه رفت همانطور که انتظار میشرایط را این 
و تقریبا غري  های نفتی هستند امکان پذیرش این شرایط بسیار کمبه اینکه هر دو طرف وابسته به درآمد

 است. ممکن
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