استقالل کردستان و رویکرد همسایگان
محمدعلی هژبری(دانشجوی دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر روابط بین الملل)

اندیشکده روابط بین الملل :منطقه خاورميانه به دليل تكثر هويتهاي قومي ،مذهبي و نژادي و دولت ـ ملت سازي ناقص و ساختگي در تاريخ منطقه ،همواره با چالشهاي
متعددي روبه رو بوده است .در اين ميان در شرايط كنوني ،دولت -ملت سازي در عراق و تحوالت كردستان آن ،متغير مهمي براي تحوالت آينده خاورميانه محسوب
ميشود ،چرا كه هرگونه تغيير در وضعيت كردها در اين كشور به صورت مستقيم بر كشورهاي منطقه تأثير ميگذارد .كُردها ،بزرگترين قوميت بدون دولت در خاورميانه،
نزديک به يک قرن است كه براي داشتن دولت مبارزه مي نمايند .ضعف و بحران ناشي از خالء حضور دولت هاي منطقه در جغرافياي كُردها ،هميشه فرصتي براي انها
فراهم كرده تا با استفاده از اين فرصت براي تحقق نوستالوژي دولت كردي تالش كنند .قيام كردهاي تركيه در اوايل تاسيس جمهوريت و تداوم آن تا امروز ،تاسيس
جمهوري مهاباد در فضاي جنگ جهاني دوم و درگيري در مناطق كُردي پس از انقالب اسالمي در كشورمان ،تشكيل دولت فدرالي كُرد پس از تحوالت در عراق و ظهور
قدرتمند كردهاي سوري در معادالت منطقه در پي تزلزل دمشق ،همگي نشان دهنده اراده مشترک كرد ها ،در استفاده از فرصت ها براي رسيدن به استقالل بوده و مي
باشد.

امروز هم پيشنهاد برگزاري همهپرسي استقالل كردستان عراق در  ۲۵سپتامبر از سوي مسعود بارزاني با واكنش منفي بسياري از كشورها مواجه شده است .تحوالت
كردستان سبب افزايش حساسيت دولتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي به مسئله كُردها شده است.
الف -تركيه و مساله استقالل:
به نظر مي رسد به رغم برخي اعالم مواضع و ژست هاي مخالفي كه مقامات تركيه در قبال اعالم استقالل اقليم كردستان مي گيرند ،اما در عمل به گونه اي ديگر رفتار
مي كنند .به عبارتي ديگر مي بايست ميان سياست اعالمي و اعمالي تركيه در قبال كردهاي عراق تفاوت قائل شد .يكي از مهمترين تفاوت هاي ميان ايران و تركيه در
سياست خارجي به ويژگي انعطاف پذيري و توان چرخش در موضع گيري تركها باز مي گردد كه بعضاً اين ويژگي براي آنها فرصت سازي خواهد كرد .تركيه اينک حضور
بسيار پررنگ تري در اقتصاد اقليم كردستان در مقايسه با ايران دارد و توان و ميزان حضور شركت هاي آنها قابل مقايسه با شركتهاي ايراني نيست .سالهاي گذشته
بيشترين روابط تركيه با كردهاي عراق بوده است تا دولت بغداد و اين مورد انتقاد دولت بغداد قرار گرفته است .قراردادهايي كه در زمينه فروش نفت و سرمايه گذاري هايي
كه در اين بخش بين تركيه و كردستان شكل گرفته ،از جمله مواردي است كه دولت بغداد مورد انتقاد قرار داده و اين مساله را در جهت تضعيف حاكميت ملي عراق تلقي
كرده است .در ارتباط با بحث همه پرسي سياست اعالمي تركيه ان است كه عراق يكپارچه باشد ،تركيه مخالف برگزاري همه پرسي و جدايي كردستان است.
تركيه مي كوشد از طريق روابط نزديكي كه با حزب دموكرات بطور خاص و اقليم كردستان بطور عام دارد ،از توان و پتانسيل آنان براي مهار ،كنترل و مديريت كردهاي
متمايل به پ.ک.ک و چپگراها استفاده كند .اين موضوع براي تركيه هم در داخل مرزهايش و هم در شمال سوريه داراي اهميت راهبردي است .مساله مهم ديگر براي
تركيه ،وجود نفت و گاز قابل توجه در كردستان عراق است ،امري كه تركيه مي كوشد به بهترين نحو ممكن در راستاي دستيابي به اهداف اقتصادي و صنعتي اش از آن
بهره برداري كند .اين عوامل و شرايط باعث مي شود كه كردستان براي تركيه يک همسايه خوب به شمار رود!
با اين تفاسير و علي رغم روابط صميمي با كردستان ،تركيه نسبت به استقالل طلبي كردها ،اعتراض كرده است.

مولود چاووشاوغلو ،وزير خارجه تركيه نصب پرچم اقليم كردستان در كنار پرچم عراق در كركوک و تغيير بافت قومي اين منطقه را اقدامي اشتباه خواند و حمايت خود را از
تماميت ارضي عراق و سوريه اعالم كرد.
اخيرا در بيانيه پاياني نشست شوراي امنيت ملي تركيه دربارۀ همه پرسي استقالل كردستان عراق آمده بود« :تصميم مقامات ادارۀ اقليم كرد شمال عراق براي برگزاري همه
پرسي استقالل به صورت حقوقي قابل اجرا نيست .اين اقدام ،يک خطاي بزرگ است و نتايج نامطلوبي در پي خواهد داشت.حفظ تماميت ارضي و اتحاد سياسي عراق پيش
شرط ايجاد ثبات پايدار،امنيت و رفاه در منطقه است».با وجود اين ،مولود چاوش اوغلو وزير امور خارجۀ تركيه موضع متفاوتي از مقامات تركيه نسبت به استقالل كردستان
عراق نشان داد و از موافقت مشروط تركيه با استقالل كردستان عراق خبر داد .چاوش اوغلو در گفتگو با تلويزيون TRTگفت :تركيه به شرط تأمين امنيت ملي خود و عدم
حضور مخالفانش در كردستان عراق ،با استقالل اقليم كردستان موافقت مي كند.
لذا طي  48ساعت ،دو موضع متفاوت از سوي مقامات ارشد تركيه در قبال موضوع رفراندوم اقليم كردستان منتشر شد.
اين تضاد در موضعگيري باعث ايجاد گمانه زني هايي در فضاي رسانه اي شده است كه اين فرضيه كه ممكن است ميان ديدگاه اعالمي با اعمالي تركيه در قبال تحوالت
اقليم كردستان تفاوتي معنادار وجود داشته باشد! البته اين مورد طي بيانيه اي از سوي وزارت خارجه تركيه ،تكذيب شد.
اگرچه اردوغان ،بن علي ييلديريم و چاووش اوغلو از عدم همراهي آنكارا با استقالل كردستان عراق سخن گفته اند اما افرادي چون اورهان آتاالي (نماينده اردهان در
مجلس تركيه از حزب حاكم) و غالب انصاراوغلو (نماينده دياربكر در مجلس تركيه از حزب حاكم) با مساله رفراندوم همراهي كردند و با وجود آنكه اظهارات آنها مخالف
صريح نظرات رهبران حزبي بود به رغم ديسيپلين حزبي سنگيني كه در موارد مشابه اعمال ميشود مورد پيگيري قرار نگرفتند .اما مهمتر از اين دو نماينده مجلس
همچنين اظهارات دو تن از افراد بسيار تاثير گذار و شناخته شده عراقي و ترک در اين موضوع نيز مورد توجه مخالفان قرار گرفته است.

آيدين معروف(عضو شوراي مركزي جبهه تركمان عراق و نميانده اربيل در مجلس عراق) كه از عناصر تحت امر آنكارا در عراق به شمار ميرود در جلسه اعالم برگزار
رفراندوم حاضر شده و پس از آن نيز در حمايت از رفراندوم بيانيه داده است.
ايلنور چئويک ،عامل ارتباط ارتش تركيه با پيشمرگان و رابط سازمان امنيت تركيه با تشكيالت امنيتي بارزاني در سخنراني خود در مركز پژوهش هاي استراتژيک تركيه
اذعان كرد" :اگر دولتي كردي تشكيل شود تركيه آن را بايكوت نخواهد كرد و در ادامه اين مساله را مرتبط با افكار عمومي  ۲۰ميليون كردي دانست كه در داخل مرزهاي
تركيه در حال زندگي هستند".
موضوع از اين جهت مهم هست كه ايلنور چئويک ،دست فعال اردوغان در كردستان عراق به شمار ميرود .او پيش از اين هم اصلي ترين پل ارتباطي بين آنكارا و اربيل
بوده و خود داراي پروژه هاي عظيم اقتصادي در اربيل است.از چئويک به عنوان كسي كه حقوق كارمندان بارزاني را از آنكارا ميگيرد ،ياد ميشود.
البته حزب دموكراتيک خلق تركيه ،مهمترين مخالف حزب حاكم يعني حزب عدالت و توسعه ،حمايت بدون قيد و شرط خود را از برگزاري همه پرسي اعالم كرده
است".عثمان بايدمير " سخنگوي حزب دموكراتيک خلق هاي تركيه خطاب به رجب طيب اردوغان رئيس جمهور و در پاسخ به نشست اخير شوراي امنيت ملي تركيه
اعالم كرد«:شما اگر خود را برادر كردها ميدانيد،چرا به خاطر استقالل طلبي ،مردم و مقامات اقليم كردستان عراق را تهديد ميكنيد؟...چيزي كه براي شما مشروع است چرا
نبايد براي كردها هم مشروع باشد؟چيزي كه براي شما حالل است ،چرا براي كردها حرام باشد؟»
ب -جمهوري اسالمي ايران و مساله استقالل:
بعد از حمله آمريكا به عراق و تشكيل اقليم كردستان ،در ايران دو رويكرد به اقليم وجود داشت؛ گروهي به خاطر ارتباط ايران با نخبگان كردستان عراق و نيز ريشه ايرانيِ
كردها و توجه به بحث ايران فرهنگي و تمدني ،با تشكيل اقليم كردستان همراهي ميكردند و معتقد بودند در صورت رسميتيافتن اقليم ،ايران ميتواند اقليم را مجاب كند

تا از حجم آسيبهايي كه گروههاي معارض از اين منطقه متوجه ايران ميكنند ،بكاهد و اين تهديدها را از بين ببرد .اما گروهي ديگر ،از دولت ميخواستند سياست تركيه را
به كار ببرد .صرف نظر از اين دو رويكرد ،بعد از چندين سال از شكلگرفتن اقليم ،اين منطقه نتوانسته يا نخواسته جلوي احزاب معارض و تجزيهطلب را بگيرد و رسانههاي
وابسته به گروههاي سياسي در اقليم كردستان ،از اقدامات گروهکهاي مسلح دفاع ميكنند؛ امري كه مخل حُسن همجواري است .از منظر اقتصادي هم اقليم داراي
وابستگي اقتصادي و ژئوپليتيكي تمام به دول رقيب ايران است و اين امر ،سازگاري ژئوپليتيكي بارزاني را با ايران به حداقل ميرساند ،به طور واضح ،بارزاني نياز اساسي به
مسير تركيه براي دادوستد و فروش تنها منبع درآمدش{نفت} به اروپا دارد و اين وابستگي ،عمال اقليم را به برگ برنده تركيه در قبال حتي كردهاي سوريه و تركيه تبديل
كرده است .كتابهاي درسي اقليم كردستان و تاريخسازي وارونهاي كه «پارت دموكرات» با هدف ايجاد نفرت از ايران پيريزي كرده ،خبر از بيشترشدن تضاد منافع بين
ايران و اقليم ميدهد.
رهبر انقالب اسالمي در ديدار اخيرشان با حيدرالعبادي نخست وزير عراق در  ۳۱خرداد  ۹۶تاكيد كردند جمهوري اسالمي از تماميت و وحدت عراق حمايت مي كند .اين
موضع از سوي باالترين مقام كشور ،حاكي از مخالفت با ايران هر گونه اقدام تجزيه طلبانه و استقالل طلبانه در عراق است.سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز اقدام اقليم
كردستان در برافراشتن پرچم خود در كركوک را مغاير قانون اساسي عراق خواند و آن را تنشآفرين ناميد .متعاقب آن ،وزارت خارجه منطقه كردستان عراق با انتشار
بيانيهاي ضمن ابراز نگراني از اظهارات سخنگوي وزارت خارجه ايران درباره تماميت ارضي عراق گفت كه اجازه مداخله به هيچكس را درباره همهپرسي استقالل كردستان
نميدهيم.
مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان عراق بارها اعالم كرده است كه استقالل ما براي همسايگان خطري ندارد ".ما ثابت كرده ايم كه عامل ثبات هستيم .بنابراين كاري
كه ما از طريق يک همه پرسي انجام مي دهيم ،جلوگيري از اين بي ثباتي در آينده است.ما ميخواهيم احتمال هرگونه جنگ را در آينده از بين ببريم و براي رفع نگراني
هاي امنيتي عراق ،تركيه و ايران آماده ايم".

ايران طرح كردستان را ايجاد همسايه جديدي بنام اسرائيل دوم ميداند.چرا كه كردستان همسايه اسرائيل هم خواهد بود.كردستاني كه با اسلحه آمريكا و اسراييل تاسيس
ميشود ،اسرائيل دوم خواهد بود .روابط بارزاني و پ ک ک با اسراييل هميشه استراتژيک بوده است .از لحاظ ايران ،كردستان فراتر از خطر از دست دادن بخشي از خاک
ساكنان كردهاست و به معناي در معرض خطر قرار گرفتن كل ايران است.اسراييل با از ميان برداشتن اردن،سوريه و عراق از طريق كردستان ،همسايه ايران ميشود.
ج -اسرائيل و مساله استقالل كردستان:
اسرائيل يكي از كشورهاي منطقه خاورميانه ،سرزمين كوچک و باريكي است كه به دليل ماهيت تصنعي آن و ظهور اين كشور از طريق اشغال سرزمين فلسطين توسط
يهوديان و همكاري قدرتهاي بزرگ ،تنها از لحاظ جغرافيايي در منطقه خاورميانه قرار گرفته و از لحاظ سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ،از بدو تأسيس تاكنون در انزوا و
محاصره دولتهاي عرب و مسلمان بوده است .بنابراين ،انزوا ،آسيب پذيري و خال مشروعيت بين المللي و منطقه اي ،خطرات عمده اي بوده اند كه همواره موجوديت
اسرائيل را از ابتداي تأسيس آن تهديد نموده اند.بر اين اساس ،يكي از اولين و مهمترين اهداف اسرائيل در منطقه،تالش براي خروج از انزوا و كسب متحداني در خاورميانه
بوده است.در اين زمينه ،اسرائيل از يكسو از طريق سياست تهاجمي و توسعه طلبانه درصدد مديريت منازعات خود با اعراب برآمده و از سوي ديگر از طريق دكترين اتحاد
پيراموني ،به دنبال توسعه حضور و نفوذ خود در منطقه بوده است.
اتحاد طبيعي اسرائيل و كردهاي عراق ،در واقع تداوم استراتژي امنيت ملي و سياست خارجي اسرائيل در خاورميانه براي خروج از انزوا و گسترش حضور در منطقه است.
كردستان بزرگ ايده موهومي مانند اسرائيل بزرگ است كه در آن به جاي شعار از نهر تا بحر ،شعار از كوه تا كوه مطرح شده كه محدوده كوه هاي توروس و آرارات تا كوه
حمرين و تا درياي مديترانه را در برميگيرد.

بر اين اساس روابط ميان كردها به عنوان بزرگترين گروه قومي فاقد استقالل سياسي در جهان و مؤثرترين جريان غيردولتي غيرعرب در خاورميانه با اسرائيل،در راستاي
منافع اسرائيل تعريف شده است.
در طول جنگهاي اعراب و اسرائيل نيز روابط كردها به رهبري مال مصطفي بارزاني و دولت اسرائيل ،همواره به عنوان اهرم فشاري عليه عراق و سوريه در منطقه مورد
استفاده قرار ميگرفت.
همچنين همكاري موساد و ساواک رژيم شاه ،در ارسال سالح و مهمات و آموزش نيروهاي كُرد عراقي توسط اسرائيل در خاک ايران در راستاي منافع مشترک سه جانبه
ايران،اسرائيل و كردها براي مبارزه با رژيم صدام بود.
مسعود بارزاني،عليرغم انكار هرگونه ارتباط آشكار يا مخفي با اسرائيل،رابطه با اسرائيل را"نه جرم و نه تابو" دانسته و با اين عنوان كه "ما از عربها عربتر نيستيم"از امكان
ايجاد ارتباط با اسرائيل و ايجاد كنسولگري آن در اربيل در صورت برقراري روابط ديپلماتيک از سوي دولت فدرال خبر داده است.
اسرائيليها تالش ميكنند تا از لحاظ تاريخي ،اين مسئله را كه كردستان سرزمين و خاستگاه ملت يهود است را به اثبات رسانند.از نظر آنان،يهوديان قبل از آنكه به سمت
فلسطين بروند،در كردستان مي زيسته اند و كردهاي كنوني عراق نيز هم نژاد با اسرائيليان هستند.
اسرائيل با افزايش ارتباطات با كردها و حضور خود در شمال عراق و كمک به استقالل آنان تالش ميكند تا عراق را به عنوان يكي از كشورهاي عمده عربي تجزيه كند.
تجزيه عراق به معناي نابودي يا تضعيف يكي از دشمنان مهم اسرائيل در منطقه ،افزايش توان بازيگري و نفوذ اسرائيل در خاورميانه و تضعيف جبهه عربي در قبال روند
صلح خاورميانه و سياستهاي اسرائيل در منطقه ميباشد.

با احتساب اينكه ۱۰درصد نفت عراق در استان تميم قرار دارد،سبب اهميت كركوک براي گروههاي داخلي عراق و كشورهاي منطقه شده است.اين موضوع ،از نظر اسرائيل
نيز مسئله بسيار حياتي و مهم تلقي ميشود .بنابراين اسرائيل تالش ميكند تا با ايجاد روابط نزديک با كردها و سرمايه گذاري در ميادين نفتي كركوک ،به نفت اين منطقه ـ
كه ميزان آن در آينده با عملياتهاي اكتشافي جديد ممكن است تا 4۵ميليارد بشكه افزايش يابد ـ دسترسي داشته باشد.از سوي ديگر اسرائيل اميدوار است تا با ايجاد ارتباط
با كردها و استفاده از اختيارات دولت محلي كردستان در قانون جديد نفت عراق ،زمينه انتقال نفت اين منطقه به اسرائيل،از طريق خط لوله كركوک ـحيفا كه از سال ۱۹48
تاكنون متوقف مانده است را به وجود آورد.
كردستان عراق يكي از سرمايه هاي غني منابع آب در خاورميانه است و در بحران آينده خاورميانه (بحران آب) نقش مهمي در اجراي استراتژي اسرائيل در منطقه
دارد.بنابراين كردستان عراق امكان دستيابي اسرائيل به دجله و فرات را به وجود آورده و با ايجاد كردستان بزرگ نيز كنترل منابع آبي خاورميانه در اختيار اسرائيل قرار
ميگيرد.اين مسئله از سويي به معناي تحقق آرمان نيل تا فرات اسرائيل ميباشد و از سوي ديگر اهرم فشاري عليه دولتهاي منطقه به ويژه تركيه،سوريه و عراق نيز محسوب
ميشود.
هرچند روابط ايران و كردهاي عراق طي همه سالهاي اخير خوب و رو به رشد بوده است،اما به نظر مي رسد نسبت رشد اين رابطه در مقايسه با ارتباط ايران با شيعيان
عراق از روند كندتري برخوردار بوده است.در حقيقت اولويت تهران عمدتاً به احزاب شيعي اختصاص پيدا كرده است.در ميان كردها هم روابط ايران با احزاب مختلف داراي
وضعيت متفاوتي بوده است،يعني حزب اتحاديه ميهني بيشتر در كانون توجه قرار داشته و تعامل با حزب دموكرات كمتر بوده و گاه رو به سردي هم بوده است.انگيزه هاي
باالي تركيه و هم كم كاري ايران باعث شده است تا آنكارا در شمال عراق دست باالتر را از آن خود كند .امري كه در تحوالت آتي مي تواند تاثيرگذار باشد.
بنظر ميرسد كردهاي عراقي در فرداي استقالل و كردهاي سوري در تحوالت آينده با مدنظر قرار دادن مجموعه معادالت بين المللي،گرايشات نظام سرمايه داري،موضوع
راهبردي انرژي و آب ،عاليق مذهبي و نظام سياسي كشور ها(سكوالر يا غيرسكوالر)،از ميان كشورهاي منطقه،تركيه و اسرائيل را انتخاب كنند.

.۱خنثي سازي تالش اسرائيل براي همسان سازي نژاد كرد و يهود،با تأكيد بر هويت ايراني كردها.
.۲گسترش روابط با تركيه و سوريه براي مقابله با نفوذ اسرائيل در منطقه و روابط با تركيه.
.۳تأكيد بر هويت ايراني كردها و منافع اقتصادي همكاري آنان با ايران از طريق ايجاد بازارهاي منطقه اي و تعامل با همنژادهاي كرد در ايران.
.4تأكيد بر همكاري كردها و شيعيان در كنار سنيها در ساختار سياسي عراق ،عدم مداخله آشكار در مسئله كركوک و تأكيد بر حفظ استقالل سياسي و تماميت ارضي عراق
يا تمركز درآمدهاي نفت در دولت مركزي براساس قانون نفت عراق.
.۵ارائه طرحهايي مانند انتقال نفت كركوک به مناطق كردنشين ايران براي جلوگيري از ظهور خط لوله نفت كركوک به حيفا.
بدين ترتيب ايران ميتواند عالوه بر كاهش هزينه پمپاژ نفت جنوب به شمال كشور ،زمينه گسترش تعامالت كردستان عراق با ايران و همچنين بهبود اوضاع اقتصادي و
رفاهي كردهاي ايران را به وجود آورد.
لذا همزمان بايد تالش براي جلوگيري از گسترش روابط اسرائيل و اقليم ،در اولويت بوده و زمينه وابستگي هر چه بيشتر اقليم و گروه هاي كردي (از ابعاد مختلف تجاري،
سياسي ) به ايران و خاصه استانهاي همجوار فراهم شود.

