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  ترامپ با موضوع کردهاي عراق چه خواهد کرد؟ 
  قدیر نصري

  
  
  

  30/07/1395تاریخ پذیرش نهایی:                26/06/1395تاریخ دریافت: 
  
 

  چکیده
هاي اصلی کردهاي عراق که همواره در طول تاریخ بـا آن دسـت و پنجـه نـرم      یکی از دغدغه

ستان عراق و تشکیل جمهوري کردي بوده است. کردها بـراي  اند، مسئله استقالل اقلیم کرد کرده
انـد و تـا حـدي     هاي متعدد داخلـی و خـارجی مواجـه بـوده     رسیدن به این مقصود با چالش

ها مقابله کنند اما در شرایط فعلی به زعم آنها تنها مانع اصـلی اسـتقالل    اند با این چالش توانسته
  باشد.   اي و به طور خاص امریکا می فرامنطقهمخالفت و یا عدم حمایت بازیگران  ،اقلیم

ي متعددي در خصوص نوع رفتار آینده ها زنی با روي کار آمدن ترامپ، بار دیگر گمانه
امریکاي ترامپ در قبال طرح استقالل اقلیم کردستان مطرح شد و کردها نیز تـا حـدودي   

  امیدوار شدند.   مسئلهنسبت به این 
ترامـپ و جایگـاه کردهـا در     اي نهاصول سیاست خاورمیا این مقاله سعی دارد با تبیین

و موانع خارجی و داخلـی پـیش روي اقلـیم کردسـتان عـراق در مسـیر        ها آن، به چالش
  دستیابی به مقوله استقالل در دوره ترامپ بپردازد.

اقتصادي ِترامپ  ـ مفروض نوشتار پیش رو این است که با توجه به غلبه گفتمان تجاري
کارانه او به تحوالت که همه چیز را در سایه ضرورت ثبات و وجود دولـت   بو نگاه کاس

بیند، امکان حرکت به سمت استقالل و تشکیل جمهـوري کـردي و بـرهم زدن     می کارآمد
  نظم پیشین وجود ندارد. 

  
  کلیدي واژگان 

  کردهاي عراق، استقالل کردستان، اقلیم کردستان، ترامپ، امریکا

                                                                                                                                         
  اندیشه سیاسی دانشگاه خوارزمیاستاد       Email: Nasrister@gmail.com 
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   مسئلهبیان 
حساب باز  قامات کردستان عراق بیش از هر بازیگري روي حمایت امریکاگویا م

) خـود در  1990آنان انتظار دارند امریکا، عنایت پیشین (نیمـه دوم دهـه    .اند دهکر
حق کردها را تکمیل کند و با حمایت از استقالل کردها از بغداد، به وضع کنـونی  

که اینان انتظار داشـتند. بـا اینکـه    خاتمه دهد. امریکاي اوباما با کردها چنان نکرد 
پیشگی ترامپ بسیاري را  دنبال کشورسازي نیست اما تجارت هترامپ اعالم کرده ب

را با ایـن مـرد پراگماتیسـت آغـاز کننـد. ایـن در        اي لهامیدوار کرده است تا معام
امـروز محـل توجـه      هوقت بـه انـداز   کردهاي خاورمیانه هیچ حالیست که تحقیقاً

کردنـد خـود    . امروزه، سه دولتی که مدام آنها را محدود و سـرکوب مـی  اند نبوده
ها در عراق از هم پاشـیده و طبـق قـانون اساسـی      اند: حکمرانی بعثی گرفتار شده

جمهوري، رئیس  عراق پس از صدام، کردهاي این کشور عالوه بر تصدي ریاست
وزیـر و قـائم    ستاد ارتش، چندین فرمانده لشکر، فرماندهی نیروي هوایی و چند

انـد. کردهـاي    درصد بودجه کل عراق را به خـود اختصـاص داده   17مقام وزیر، 
اند که از یکسو در غرب  سوریه نیز در پرتو جنگ داخلی سوریه، به حدي رسیده

کیلـومتري رقـه    20سوریه خود را به حوالی مدیترانه رسانده و از سوي دیگر در 
ورت کسـب رضـایت ترکیـه و آمریکـا،     اند تا در ص (پایتخت داعش) مستقر شده

افتخار تصرف پایتخت خالفت اسالمی را به نام کردها ثبت نمایند. در ترکیه نیـز،  
هـاي اردوغـان، مقاومـت کردهـا را      اند اما تصمیمات و بداقبالی کردها قوي نشده

توان قدرت مهمـی در جهـان    موجه و مشروع جلوه داده است. االن به سختی می
دوغان با آن شریک مؤثر باشد و یا تنش و اختالف نداشـته باشـد.   پیدا کرد که ار

اروپا، ایاالت متحده، روسیه، مصـر، ایـران، عربسـتان سـعودي، سـوریه،        هاتحادی
بینند که مدام تصمیمات  عراق، لبنان و اردن همگی ترکیه را بازیگري مضطرب می

اي ایـن کشـور   نما شـدن ترکیـه، مجـالی بـه کردهـ      گیرد و این انگشت اشتباه می
سابقه است. در قیاس با آن سه کشـوري   بخشیده است که در تاریخ غرب آسیا بی
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اند، موقعیت جمهوري اسـالمی ایـران بسـیار     که اقلیت کرد را در خود جاي داده
  متفاوت و مساعد است. 

بنـدي   مجموعه شرایط فوق، کردها و مخصوصاً کردهاي عراق را به این جمع
کشورسازي (سرزمین مشخص، جمعیت   هن شروط چهارگانرسانده است که از بی

المللـی) را   المللی) فقط شرط اخیر (شناسایی بین مصمم، حاکمیت و شناسایی بین
در اختیار ندارند. در این شرط نیز گویا، نظر یـا سیاسـت ایـاالت متحـده بسـیار      

د و شـو  اساسی در نوشتار حاضر وارسـی مـی    مسئلهکننده است. اکنون، این  تعیین
گذاریم که آمریکاي دوران ترامپ، چه رویکـردي را   این موضوع را به کاوش می

  در قبال مطالبه استراتژیک کردها اتخاذ خواهد کرد؟ 
واقعیت این است که سیاست خارجی کشورهاي مختلـف، همسـو بـا تحـول     

کند. با توجه به میزان باالي تفـاوت و   هاي مهمی را تجربه می ها، دگرگونی دولت
ی تعارض دونالد ترامپ با باراك اوباما، نخبگان کردي و رقبـاي آنهـا در پـی    حت

اي را  ترامپ در باب کردها بوده، مشتاقند بدانند که ترامپ چه آینـده  کشف ذهن
تواند براي کردهاي عراق و حتی سوریه و ترکیه رقم بزند! رخداد اسـتراتژیک   می

درخشـش    امـپ بـا مشـاهده   بینانه براي کردهاي عراق این اسـت کـه تر   و خوش
ها علیه داعش، اینان را به عنوان کشـوري مسـتقل بـه رسـمیت خواهـد       پیشمرگه

نگرها با بررسی معـادالت منطقـه و پیامـدهاي تولیـد کشـوري       شناخت. اما واقع
توانـد بـه    جدید در این منطقه از جهان، معتقدند ترامپ حتی اگر هم بخواهد نمی

آنچـه   ؛این رو، خواست ترامـپ اهمیتـی نـدارد    استقالل کردها رضایت بدهد. از
اهمیت دارد، ظرفیت استراتژیک و پیامدهاي ژئوپلیتیک تولد یک کشور در منطقه 
غرب آسیاست که نگاه ترامپ را نیز شکل خواهد داد. آنچه در ادامه این نوشـتار  

خواهد کردهـا را در دولـت    خوانید پردازش این سناریو است که ترامپ نه می می
نـام جمهـوري   تواند کشور جدیدي بـه   بغداد و دمشق ادغام کند و نه می زيمرک

 مانـد ایـن اسـت کـه     کردستان به مجموعه کشورهاي جهان اضافه کند. آنچه مـی 
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کردستان عراق طی چهار سال آینده و در قالب اقلیمی فعال و ممتاز در معـادالت  
زي نیسـت جـز   منطقه بازیگري خواهد کرد و تصویر کردها در ذهن ترامـپ چیـ  

  اقلیم خودمختار کردستان. 
  

  اي ترامپ و جایگاه کردها  اصول سیاست خاورمیانه
هـاي پـر تعـداد     بحـران   هـاي ترامـپ در بـاب آینـده     تحلیل گفتمان اظهارات و بیانیه

سـازي و اقـدام    سیاسـت ائـتالف  «دهد که او نه مانند باراك اوباما  خاورمیانه نشان می
را در پیش خواهد گرفت و نه مانند جرج دبلیو بـوش،  » یورود گزینش«و » چندجانبه

خواهان مداخله یکجانبه و مهندسی نظم نوین در این منطقه است. نگـرش همکـاران   
هاي پیش و پس از انتخـابش   بالقوه ترامپ در امور خاورمیانه و اظهارات وي در دوره

اي آمریکا طی  دهد که سیاست خاورمیانه به ریاست جمهوري ایاالت متحده نشان می
  چهار سال آتی، در چهارچوب اصول زیر رقم خواهد خورد:  

  
 . نظم هژمونیک و اجتناب از تغییر رژیم 1

هاي بعد از فروپاشی شـوروي، آمریکـا در    طی ربع قرن اخیر یعنی از حدود سال
اي علیه عراق و افغانسـتان مشـارکت    هاي پرشدت و پرهزینه غرب آسیا در جنگ

ترامپ، شهروندان آمریکا رقمی بین چهار تا پنج هزار میلیارد دالر   کرده و به گفته
انـد،   هاي نادرست دولتمردان از دست داده هاي خود را به خاطر انتخاب از دارایی

هـا داشـته باشـند. ترامـپ بارهـا خاطرنشـان        اي براي آمریکایی بدون آنکه آورده
ن دیگر در منطقه نیست سازي جدید و تولد بازیگرا ساخته است که در پی دولت
هاي تبهکاري چون داعش، مانع اتالف منابع آمریکا  و فقط با حمله قاطع به گروه

  هسیاستی بود که طی دو دهـ  Regime Changeخواهد شد. سیاست تغییر رژیم یا 
هـاي مغـایر بـا منـافع ایـن کشـور بـه         اخیر از سوي آمریکا پیگیري شده و رژیم

صدام حسین و طالبان) و یا پیچیده (مانند اعمـال   صورت عریان (مانند سرنگونی
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اند  دعوا و احیاي اپوزیسیون با هدف فروپاشی اجتماعی) تغییر کرده  هتحریم، اقام
تغییر رفتار و ساختار محقق شده است. ترامپ حتی علیه بشار اسـد هـم     هو پروژ
صــریحی نگرفتــه و بــه صــورت تلــویحی از ضــرورت احیــاي نظــم و    موضــع
  گی در سوریه دفاع کرده است. یکپارچ

  
 آسا و قاطع نظامی به داعش برق  . حمله2

هاي تکفیري در سـوریه و عـراق، سیاسـت     سیاست اعمالی باراك اوباما علیه گروه
هاي موردي به فرماندهان داعش  و نیز حمله Creative Chaosهرج و مرج خالق یا 

دون سرنشین بود. اوباما در پناه ایـن  الشام) با استفاده از هواپیماهاي ب و النصره (فتح
بینی آمریکـا در جنـگ بـا     سیاست موفق شد مانع درگیري گسترده و غیر قابل پیش

آمریکا وارد «تصریح کرد که  2016دسامبر  15تروریسم تکفیري شود. وي در نطق 
مهلکه سوریه و عراق نشد براي این که نتیجه این نبرد مشخص نبود، روسیه آنجـا  

ـ  ت و جمهوريحضور داش مین أخواهان مسلط در کنگره ایاالت متحده، حاضر به ت
کرد که نیروهـاي   به باور اوباما، نبرد سوریه ایجاب می». مالی چنین تصمیمی نبودند

مورد نظر حاصل آید و تیم سیاست خارجی او   پر تعدادي وارد عمل شوند تا نتیجه
  دارند. اي مصون نگه  موفق شدند آمریکا را از چنین مهلکه

  هیابی داعش، نتیجـ  اما دونالد ترامپ معتقد است که ظهور و گسترش و قدرت
جمهوري خود  سیاست منفعالنه و بسیار ضعیف اوباماست و او در دوران ریاست

دهـد تـا آنهـا موفـق بـه       آسا قـرار مـی   داعش را مورد حمله قاطع، گسترده و برق
  باشند. تصاحب سرزمین، گروگانگیري و اقدام تروریستی ن

  
 . همسویی استراتژیک با بازیگران مقتدر: روسیه و ترکیه 3

 شخصیتی ترامـپ بـا پـوتین چنـدان نیازمنـد توضـیح و اسـتدالل        ـ قرابت فکري
سازي روسـیه   قطعه باشد. از طرف دیگر آمریکاي ترامپ در پی سیاست قطعه نمی
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سـیه ماننـد   روـ ) (خرد خرد کردن شوروي  Tactic of salamiبا راهبرد سوسیس (
سوسیس / کالباس) نیست براي این که روسیه بازیگري مقتدر، مصمم و صاحب 

هاي اقتصادي و تجاري فراوان است. گفتنـی اسـت کـه سـالیان مدیـدي،       فرصت
اي، سیاسـی و حتـی اقتصـادي از     غرب در پی آن بوده است تا با حمایت رسـانه 

خارج نزدیـک یـا حـریم    گرا در گرجستان و اوکراین، خود را به  هاي غرب جناح
امنیتی روسیه نزدیک کرده، مانع تحرك استراتژیک روسیه شود. این راهبرد غرب، 

و  2009العمل قاطع روسیه مواجه شده است که تصرف تفلیس در سـال   با عکس
  هبه خاك روسـیه، گویـاي جـدیت و اراد    2012کریمه در سال   هالحاق شبه جزیر

سیاسـت    هاهبرد غرب اسـت. روسـیه در ادامـ   این کشور براي مقاومت در قبال ر
خواهـد   ، اکنون در خاك سوریه هم قرارگاه نظامی برپا کرده و می»صیانت آهنین«

هاي مدیترانه نیز حضور قاطع داشته باشد که دفاع از حکومت بشار اسد  در کناره
در مقابل نیروهاي تحت امر ترکیه و عربستان سعودي و ... در همین راسـتا قابـل   

  جه است. تو
اي نسـبت بـه اوبامـا، سیاسـت      درجـه  180اکنون دونالد ترامپ در چرخشـی  

داند و ضمن تحسین اقـدامات روسـیه علیـه     ثمر می تحریم و تهدید روسیه را بی
ها، خواهان همسویی استراتژیک با آن کشور علیه نیروهاي تروریسـتی   تروریست

وبیل به مقـام وزارت  است. انتصاب رکس تیلرسون، رئیس شرکت نفتی اکسون م
هاي رویکـرد اقتصـادي و روسـوفیل ترامـپ اسـت.       خارجه آمریکا یکی از نشانه

تجاري و سیاسی روسیه دارد و بـه   ـتیلرسون روابط نزدیکی با مقامات اقتصادي  
دوستی با تجار و سیاستمداران روس، شـهره اسـت. ترامـپ در همـین راسـتا از      

مرگه کردستان هم تجلیل و اقدام آنها در هاي ترکیه و نیروهاي پیش بعضی سیاست
ترامـپ بـه     ههاي تروریستی را تحسین کرده است. امـا بیشـترین عالقـ    قبال گروه

ابراز اطمینان کرد که بهبـود روابـط آمریکـا بـا      2016روسیه است. او در دسامبر 
  هاي خاورمیانه بینجامد.  تواند به حل شدیدترین بحران مسکو می
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 م امریکا با تولید ثروت در داخل و تعطیلی تعهدات غیرضروري در خارج. احیاي عظمت مرد4

منتشر کرده اسـت   »آمریکاي چالق«اي که دونالد ترامپ زیر عنوان  جزوه  همطالع
هـا، محـدود شـدن     دهد که او نسبت به افت کیفیـت زنـدگی آمریکـایی    نشان می
ل پـی در پـی   هاي شغلی براي شهروندان آمریکایی (نـه مهـاجرین)، افـو    فرصت

هـاي آمریکـایی و    صنایع برند در برابر چین، بدهکار شدن و ورشکستگی شرکت
هـاي   به طور کلی فرسایش قدرت آمریکا در آینده دغدغه دارد. ترامپ در میتینگ

هاي بعدي خود یک تکیه کالم اصلی دارد و آن عبارت است  انتخاباتی و مصاحبه
هـا. وي ایـن هـدف را از دو طریـق      ییاز تولید ثروت و راحتی براي خود آمریکا

هـاي شـغلی و تجـاري بـراي شـهروندان       پیگیري خواهد کرد: اختصاص فرصت
ها مهاجر غیر قانونی (مخصوصاً مکزیکـی) از یـک    آمریکایی با لغو اقامت میلیون

  ها و خدمات بالوجه امنیتی به متحدین بالقوه.  طرف و اجتناب از اعطاي کمک
حتی تقبل هزینه نظامی ناتو از سوي آمریکـا را مـورد   در همین راستا، ترامپ 
یک ناتوي دیگر از جمله ناتوي عربی شده کـه   تأسیسانتقاد قرار داده و خواهان 

گیرند که هزینه مـالی   در قالب آن عربها به شرطی زیر چتر امنیتی آمریکا قرار می
این سرویس را پرداخـت کننـد. ایـن نگـرش آمریکـا موجـب نگرانـی متحـدین         
استراتژیک آن شده است. به عنوان مثال، کشور مصـر کـه سـالیانه قریـب بـه دو      

گیرد تا به نظم کمپ دیوید پایبنـد بمانـد نگـران     میلیارد دالر کمک از آمریکا می
  هسیاست جدید ترامپ است. حتی متحدین سابق آمریکا یعنی آلمـان، ژاپـن، کـر   

ویکـرد آمریکـا، معتـرض    جنوبی، عربستان سعودي و تایوان، نسـبت بـه تغییـر ر   
هاي متحدین بود که موجب شـد ترامـپ طـی     اند. شاید شدت همین دغدغه شده

اش را مـورد تأکیـد    جمهور تایوان، التزام آمریکا به تعهدات امنیتی تماسی با رئیس
  قرار داد. 

گفتنی است که ترامپ بارها باراك اوباما را به انعطـاف غیرضـروري در قبـال    

                                                                                                                                         
  Crippled America: How to Make America Great Again, Donald Trump, 2015. 
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جام متهم کرده و برجام را بدترین توافق آمریکا در تاریخ این ایران در موضوع بر
جمهـور آمریکـا شـود پیمـان      کشور خوانده است. وي وعده داده بود اگر رئـیس 

جمهـور شـد ایـن     برجام را پاره خواهد کرد. اما ترامپ بعد از پنج هفته که رئیس
آمریکـا در  گیرانـه   اظهارات ضد ایرانی خود را تعدیل و از اجراي دقیق و سـخت 

هاي جدید دفاع کرد. ترامپ بـه عنـوان تـاجري کاربلـد و      برجام و احیاي تحریم
المللـی علیـه ایـران،     جانبـه و بـین   المللی معتقد است که سیاست تحریم همه بین

کارایی بیشتري داشته و آمریکاي اوباما، با امضاي برجام مانع فروپاشـی و تسـلیم   
یـري ترامـپ عمیقـاً متـأثر از فشـار البـی       گ شود ایـن موضـع   ایران شد. گفته می

صهیونیستی و سعودي است که مخالف لغو تحریم علیـه ایـران و تضـمین حـق     
اند. برآورد ترامپ این است کـه بـه جـاي     اي از سوي ایران بوده سازي هسته غنی

هـا بـراي تـدارك زنـدگی امـن شـهروندان غیـر         هزینه کردن مالیـات آمریکـایی  
دم کشورش ثروت تولید کند و بدین ترتیب شکوه آمریکا آمریکایی، باید براي مر

در گردهمــایی طرفــدارانش در شــهر 951مجــدداً احیــا شــود. او در نهــم آذرمــاه 
اورالندو در ایالت فلوریدا گفت: ما باید به سربازهایمان افتخار کنیم، این عمل با 

شـما   خـواهم بـه   شود. می هاي آمریکایی با عظمت، آغاز می محترم شمردن پرچم
آیـد. ایـن    آمریکا، اصالً به مذاق من خوش نمـی   بگویم که دیدن آتش زدن پرچم

شود یا  کار را اصالً دوست ندارم. اگر کسی پرچم آمریکا را آتش زد یا زندانی می
سلب تابعیت و اخراج از آمریکا. او در خصوص احیاي عظمت آمریکا از طریـق  

فکـر   وباما در امور داخلی بـی شکست داعش هم حرف زد و گفت: دولت باراك ا
کند. یکی از اهـداف بسـیار مهـم     است و در بسیاري کشورهاي جهان مداخله می

دولت من مبارزه با داعش، شکست دادن قطعی آن و تمرکز بر امنیت ملی آمریکا 
مریکـا دربـاره سـایکس پیکـو و اعمـال      اي از مـؤثر است. تا اینجاي کار، توجـه  

                                                                                                                                         
 ایالـت  در اورالنـدو  شـهر  گردهمـاییِ  در . بخش فارسی پایگاه خبري پرس تی وي، سخنرانی ترامپ1

  فلوریدا، قابل بازیابی در: 
http://presstv.ir/DetailFr/498299/17/12/2016/Trump-said-it-was-wrong-to-burn-the-US-flag 

http://presstv.ir/DetailFr/
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  شود.  نمی ه خاورمیانه حساي منطقفیتغییراتی در جغرا
  

 . نبرد واقعی در میدان تجارت است نه ژئوپلیتیک! 5

خواهان آمریکا این بـوده اسـت کـه در سیاسـت خـارجی       کالسیک جمهوري  رویه
پیمانان امنیتی خود وفادار  اند، نسبت به متحدین و هم تصمیمات امنیتی مهمی گرفته

اند، بـه جـاي ورود    ح را جدي نگرفتهاند، مباحثی مانند حقوق بشر و خلع سال بوده
اند. به طـور   موردي و مقطعی، دستور آتش سراسري و شلیک مداوم را صادر نموده

خواهان این بوده است که ایاالت متحده،  کلی، برداشت اولیه از حکمرانی جمهوري
  تري را آغاز خواهد کرد.   المللی بیشتر و قاطع نقش بین

ن میــان استثناســت. او بیشــترین تمرکــز را روي امــا ترامــپ و شــعارهایش در ایــ
امپراتوري نوظهوري به نام جمهوري خلق چین کـرده و بـر ایـن بـاور اسـت کـه       

اي که تحرکات و تصمیمات تجاري چین به حیات شهروندان آمریکایی زده،  ضربه
اصالً غیر قابل محاسبه است. به باور ترامپ، چین نه تنها بازار جهـانی را از دسـت   

کا خارج کرده، در بازار داخلی آمریکا هم نفوذ شایانی یافته است. او، برآمـدن  آمری
هـا   چین و حضورش در بازار آمریکا را حاصـل مماشـات و تصـمیمات دمـوکرات    

داند. تمرکز توجه ترامپ روي چین، به معناي تحولی در کـانون توجـه آمریکـا     می
خلیج فـارس،    اشیهشد. در حال حاضر نخستین شریک تجاري اغلب کشورهاي ح

انرژي و نیز واردات ـ چین است نـه     در عرصه ـ�از جمله عربستان سعودي و ایران 
دهد که راضی بـه اسـتقالل کردهـا     آمریکا. بنابراین تمرکز توجه را به نیروهایی می

  کنند.   هاي مرکزي کشورهاي کردنشین حمایت می نیستند و از دولت
اصوالً از دیرباز، نگاه تجـاري بـه رونـدها بـه      شایان تأمل دیگر این است که  نکته

صورت خودکار، طالب ثبات است و تصور بازار منهاي ثبات، غیـر ممکـن اسـت. از    
عهد ارسطو به این سو، بازار و بازاریان از هرگونه تظاهرات، تغییر رژیم و تصمیمات 

اند. در پنـاه   دهثباتی و زیان اقتصادي دی مهاباي سیاسی بیزار بوده و آن را موجب بی بی
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اسـتراتژیک دارد تـا    ـ�چنین پارادایمی، بازیگري مانند کردسـتان، بیشـتر وزن امنیتـی    
اقتصادي ـ تجاري. از این رو، توجه استراتژیک بـه کردسـتان و تحـوالتش فقـط در      

گیرد که گفتمان غالب آنهـا امنیتـی ـ اسـتراتژیک      زمانی و از سوي بازیگرانی اوج می
میلیـارد دالري اقلـیم    15قتصادي. بازار پنج میلیون نفري و اقتصاد باشد نه تجاري ـ ا 

رود  اهمیت است و گمان می پیکر چین اساساً بی کردستان عراق در قیاس با بازار غول
الشـعاع بـازیگران و    اقلـیم کردسـتان، تحـت    بـه  اشتیاق کردها براي توجـه مضـاعف  

تنهـا اهمیـت اسـتراتژیک     مالحظات بزرگتر قرار خواهد گرفت. اقلـیم کردسـتان نـه   
سوریه، لیبی، گرجستان، اوکراین و چین را ندارد بلکه توجه مضاعف بـه آن موجـب   

  شود.   اعتراض متحدین آمریکا (مانند بغداد و آنکارا) هم می
  

  اقلیم کردستان در اسارت شش هچل استراتژیک 
خـارجی  وجود  18گشت و اقلیم کنونی کردستان در قرن  اگر زمان به عقب برمی

ضـرر بـود. امـا در دنیـاي      داشت، شاید استقالل یافتن آن بسـیار آسـان و بـی    می
امـروز، اقلـیم کردسـتان حـداقل از شـش        هامنیتی شد  هو در خاورمیان  شده جهانی

ـل را    هجهت در هچلی استراتژیک گرفتار شده است. کلم چنسبتاً غیر آکادمیک ه
بـه کـار بـرد کـه در فارسـی بـه        dilemmaتوان به عنوان معادل کلمـه التـین    می

هایی چون معما، دوراهی، محذور و ... ترجمه شده است. مقصود از هچل،  معادل
گرفتار شدن یا گیر افتادن در جایی است که امکان حرکت محسوسی نیست چون 

شـود و عـوارض    هرگونه تحرك به جهات مختلف، سـبب جراحـت بیشـتر مـی    
آیـد محصـول تـأمالت     ش هچل که در ادامـه مـی  آورد. این ش مضاعفی به بار می

در امـور   مسـلط انـدرکاران و پژوهشـگران    گوي نگارنده با دسـت و بیشتر و گفت
  باشد: کردهاست و به قرار زیر قابل روایت می
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 متالشی شدن نظم سایکس پیکو ≠. اشتیاق پنهان براي استقالل 1

احیـاي دوبـاره    ظهور داعش در عـراق و سـوریه فرصـت مناسـبی را بازیـابی و     
یافتنـد بـه عنـوان     موقعیت کردها فراهم ساخت. اگر داعش نبود کردها مجال نمی

مدافع شنگال یا کوبانی و سدي در برابر گروهی وحشی مشهور شوند. همچنـین  
داعش به کردهاي عراق فرصت داد ضمن تقویت بنیه نظامی خـود و تهیـه انـواع    

هزاران کیلومتر مربع از مناطق مـورد  هاي آفندي و دفاعی،  ها و طی آموزش سالح
منازعه را تصرف و مناطق تخلیه شده را بـه حـریم اقلـیم ضـمیمه کننـد. اکنـون       
آرزوي قلبی غالب کردها این است که بتوانند به عنوان یک کشور مستقل با پـنج  

هزار کیلومتر مربع مساحت و برخـوردار   50 ـ 60لیون نفر جمعیت و قریب به یم
بشکه و میلیاردها متر مکعب گاز و نیز آب شیرین کافی به رسمیت  میلیارد 50از 

هـا قرابـت دارد و    شناخته شوند. این اشتیاق کردها فقط با تمناي شدید اسـرائیلی 
بازیگران از متالشی شدن نظم سایکس پیکو عمیقـاً نگـران هسـتند و گمـان       هبقی
هاي فعـال در منطقـه،    برند که کشورسازي کردها، احتماالً از سوي سایر اقلیت می

نیروهاي نگران ایـن سـناریو قـرار      هتقلید خواهد شد. ایاالت متحده هم در جرگ
هـاي کارآمـد را در نظـر     ترامپ به ضرورت ثبات و وجود دولت  هدارد. اگر عالق

بنـدي   هـا بـدین جمـع    شـود. آمریکـایی   بگیریم این معادله بیشتر قابـل درك مـی  
هـا   کارآمـد و مقتـدر، ایـن تروریسـت     ، ي مسئولها اند که در غیاب دولت رسیده

  توان نابود کرد و نه تحمل.  هایی که نه می شوند. تروریست هستند که بازیگر می
  

 . بازي با حاصل جمع مبهم بین بغداد ـ اربیل2

مقامات اربیل این است که به عنوان بازیگري مشـروع و معتبـر     هترین مطالب اصلی
بارزانی، رهبر اقلیم کردستان مشتاق اسـت از سـوي    در نظر گرفته شوند. مسعود

ترین مقام کشور میزبان، استقبال شود و پرچم اقلیم به جاي پرچم عـراق در   عالی
هـاي مخاطـب اقلـیم یـا      هاي مالقات به رسمیت شناخته شـود. امـا قـدرت    اتاق
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 ؛ندبـارزانی نیسـت    هحاضر و قادر به اجابت ایـن مطالبـ   ،اي اقلیم هاي منطقه میزبان
براي این که هرگونه مراوده استراتژیک با اقلیم مسـاوي اسـت بـا از دسـت دادن     
بغداد. ادعاي بغداد این است که طبق قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان بخشـی  
خودمختار از کشور عراق است و هرگونه مراوده و پیمان استراتژیک با کردسـتان  

ین رو، اقلیم کردستان استعدادهاي مولد باید با اطالع و هماهنگی بغداد باشد. از ا
المللـی   اي و بـین  هاي منطقـه  و مخربی در اختیار دارد که جذاب هستند و قدرت

تفاوت باشند. امـا همسـویی اسـتراتژیک بـا      ها بی توانند نسبت به آن جذابیت نمی
ترین آن عبارت است از اعتراض و حتی اقدام بغداد به  اقلیم تبعاتی دارد که اصلی

هاي به مراتـب بیشـتر از کردسـتان.     وان پایتخت قانونی عراق و داراي جذابیتعن
گذاران اربیل را کالفـه و شـرکاي خـارجی آنهـا را      تداوم این بازي مبهم، سیاست

بغداد در قالب کشور عراق مانند ادامـه زنـدگی    ـمردد نموده است. حیات اربیل  
عاطفی و کیفـی همـدیگر را   بین زوجی است که به رغم ازدواج قانونی، از حیث 

گیرد یا کردها نسـبت بـه فرهنـگ     کنند. این که هیچ عربی، کردي یاد نمی دفع می
تـر   عربی نگاه مثبتی ندارند و عناصر پیوندبخش بین آن دو روز بـه روز فرسـوده  

هـاي   شود، مغایر با ساختار رسمی و قانونی عراق است که مطـابق آن، اسـتان   می
استان عراق هسـتند کـه بـه اذن همـان      18ل سه استان از سلیمانیه، دهوك و اربی

هـاي کـالن ایـن اقلـیم در      گیري شوند و جهت قانون، به صورت فدرالی اداره می
هاي سیاست خارجی، قوانین مالی، مسائل دفاعی و تهیه سـالح و مهمـات    حوزه

کنـد. در یـک کـالم     تابع تصمیماتی است که دولت مرکزي یعنی بغداد اتخاذ مـی 
توان گفت که دومین هچل اساسی اقلـیم کردسـتان، ایـن اسـت کـه شـرکاي        می

دانند از بین اقلیم و بغداد کدامیک را به عنوان متحد یـا شـریک    نمی خارجی آنها
  استراتژیک انتخاب کنند. 
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 . گذشته در برابر آینده  3

ورزند کـه فرهنـگ عربـی     صدا بر این گزاره تأکید می مقامات اقلیم کردستان، یک
هاست! به بـاور   فرهنگی اقتدارپرور و مساعد براي ظهور دیکتاتورها و تروریست

ي عجیبی مانند صدام حسـین، القاعـده و داعـش محصـول فرهنـگ       ها هآنها پدید
پدرساالر عربی هستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که بغداد پس از داعـش هـم،   

یر نقـض حقـوق زنـان و    براي این که اقداماتی نظ ؛تر نباشد میزبان نیروي مخوف
دختران، خشونت در حق مخالفان، فقدان بحث و مفاهمه در فرهنگ عراق عرب، 

انـد   هـاي کـردي موفـق شـده     مقامات و رسانه ، جایگیر شده است. از سوي دیگر
نفري عملیات انفال که از سوي صدام حسین علیه کردهـا انجـام    182000تلفات 

ا و آبادي، اجتماعی کنند و وجدان کـردي  شد را در کنار نابود شدن هزاران روست
  اعتمادي به عرب بدل نمایند.  را به کپسول بی

آوا هستند اما شـیعیان   اي با کردها هم شیعیان عراق نیز در روایت چنین گذشته
دهنـد. در مقابـل    هاي سنی نسبت مـی  عراق، صدام و داعش و القاعده را به عرب

  هنی قرار دارند کـه بـه خـاطر کارنامـ    هاي س کردي، عرب ـشیعی    هاین دو خوش
کنند. گروهی از اینان  بارشان، با نوعی شرم تاریخی دست و پنجه نرم می خشونت

سراسـر    هاي، با داعش همدست شدند تا این پرونـد  براي رهایی از چنین مخمصه
دولتی سنی، از شـر چانـه زنـی بـا کردهـا و       تأسیستنش را خاتمه دهند یعنی با 

  هاي سنی بدبین هستند خالص شوند.  مگی نسبت به عربشیعیانی که ه
پیوندبخشی وجود ندارد تـا    هشرایط پریشان فوق در حالی است که هیچ مؤلف

سیمانی باشد براي اتصال این قطعات بیگانه و متنفـر و شـاکی از هـم. در چنـین     
تواند یکـی از ایـن بـازیگران را بـر دیگـري       گذار آمریکایی نمی فضایی، سیاست

جیح دهد براي اینکه اگر یکـی از بـازیگران جـذابیت اقتصـادي دارد، دیگـري      تر
تفسیرهایی که در پدیـداري و گسـترش     هاي تروریستی است. به رغم هم مخاطره

تر و مؤثرتر از  رسد یکی از این عوامل بسیار فعال داعش به عمل آمده، به نظر می
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بنـدي   بـه ایـن جمـع    هـاي سـنی عـراق    بقیه عمل کرده است و آن این که: عرب
هاي شیعه (که بغداد را در اختیار دارند)، کردها (کـه   اند که بر خالف عرب رسیده

هـا (کـه    ها (کـه زنـدگی اسـتانداردي دارنـد) و فـارس      اند)، ترك در اقلیم آسوده
امیدبخشـی در انتظارشـان نیسـت. آنهـا بـه عنـوان         هاند)، هیچ آیند اي شده هسته

  اند.  نده را تاریک دیده، علیه آن شوریدههاي گذشته، آی صاحب منصب
  

 کردها  کعبه  کردستان به مثابه ≠کردها   تله  . کردستان به مثابه4

پدیـداري داعـش و درگیـري آن بـا کردهـا در شـنگال و کوبـانی نشـان داد کـه          
نظیـر   همبستگی اجتماعی و پیوند قومی کردهاي مقیم غـرب آسـیا و جهـان کـم    

هـاي ارزان و آسـان موفـق     سراسر جهان، به مدد رسانه است. کردهاي پراکنده در
وطن یکدیگر شوند. هر چه ابراز عالقه کردها  اند ولو به صورت مجازي، هم شده

هاي منطقه نسبت به تولد یک کردسـتان   گیرد نگرانی دولت به همدیگر فزونی می
یابد. هرچند مقامـات اقلـیم کردسـتان عـراق بـه کـرات اعـالم         بزرگ افزایش می

تفـاوت هسـتند و    اند که نسبت به سرنوشـت کردهـا در سـایر کشـورها بـی      کرده
اما این کار مانع تجمع کردهاي مخالف ایـران   ،آورند آنها به عمل نمی حمایتی از

ك) در منـاطقی از   ك. (حزب دمـوکرات کردسـتان ایـران و پـژاك) و ترکیـه (پ.     
رب آسـیا (عـراق،   کردستان عراق نیست. عالوه بر کردهاي مقیم چهار کشـور غـ  

هزار نفري کردي در شهرهاي مهم جهان  600دیاسپوراي  ، ترکیه، سوریه و ایران)
متوسط فکري و مولد محتوا و   هکردي است که به عنوان طبق  هنرم جامع  ههم مؤلف

توان گفـت کـه    بخشد. به صورت خالصه می وجاهت، حیات کردها را انرژي می
کـردي در اربیـل اسـت تـا       هیت همبستگی جامعجمعی کردها، تقویت و تثب  هاراد

اما این همبستگی بین کردها، موجبات سوء تفاهم  ؛پیشگام حیات آزاد کردها شود
ـ    علیه آنها را فراهم آورده، آن فرصت را به تهدیـد بـدل مـی    آن   هنمایـد کـه نمون

  باشد. سختگیري فوق العاده دولت اردوغان علیه کردهاي این کشور می
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 افقی در مقابل وایستگی عمودي. همبستگی 5

بازیگران مقیم خاورمیانه، براي تدارك امنیت خود سـه راه پـیش رو دارنـد: آنهـا     
امنیت مورد نیاز خود را یا باید خودشان تولید کنند (الگوي ایران)، یا باید پشتیبان 

اي  هاي داشته باشند (مانند لبنان یا عراق و یمن) و یا اینکه با قدرتی فرامنطق منطقه
پیمان امنیتی داشته باشند (مانند بحرین یا قطر و کویت و امارات متحده عربی که 
با آمریکا پیمان امنیتی دارند). از بین این سـه گزینـه، اقلـیم کردسـتان بـه دالیـل       
ساختاري (مانند جمعیت، سالح و جغرافیا) قـادر بـه تولیـد بـومی امنیـت خـود       

بار کردهـا آنهـا را از    مرارت  هاینکه گذشتنیست. گزینه دوم هم دشوار است براي 
سـابقه در   اي هم ناامید کرده است. تنها قدرت موجـه و خـوش   هاي منطقه قدرت

خصوص کردها، ایران است که آن هم به باور مقامات کردي، شریکی پـر هزینـه   
هـاي دیگـر را در پـی دارد. تنهـا      است یعنی همسویی با ایران، خصومت قـدرت 

اي ماننـد   اختیار کردهاسـت پیونـد عمـودي بـا قـدرتی فرامنطقـه      اي که در  گزینه
پیمانی بـا بخشـی از عـراق)،     آمریکاست که آن هم عالوه بر تردید آمریکا (به هم

ها را در پی دارد. بنابراین، هچـل   هاي صلیبی نشانده ها علیه دست بسیج تروریست
طقـه ندارنـد و   پنجم پیش روي کردها این است که متحد طبیعی و پایداري در من

  سازد.  این موقعیت، آرزوي قلبی آنها به داشتن حیاتی مستقل را دشوار می
  

 اي نظامی . کردستان: کلوپ شادي یا قلعه6

فکري و موقعیت جغرافیایی و اقلیمـی کردسـتان، سیاسـتگذاران     ـ بافتار اجتماعی
استانبول،  شهري مانند دوبی، کند تا کردستان را به دولت این منطقه را وسوسه می

لوس آنجلس یا حتی لبنان بدل کنند و اقلیم کردستان به قطب تجارت، توریسـم،  
آموزش و ترانزیت منطقه تبدیل شود. استقرار اقلـیم کردسـتان بـین سـه قـدرت      

اي یعنی ایران، ترکیه و عراق نشانگر موقعیت ژئواکونـومی و اکوتوریسـتی    منطقه
بینی کرد کـه شـهرهاي    توان پیش می آن است و به شرط حصول امینت در منطقه،
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هـا توریسـت و بـازار میلیـاردي کاالهـاي       اربیل، دهوك و سلیمانیه میزبان میلیون
دهـد کـه رفـاه     تجاري باشند. اما تجربه یکصد سال اخیـر خاورمیانـه نشـان مـی    

گونـه کـه انباشـت     اقتصادي منهاي بازدارندگی مؤثر نظامی، پایدار نیسـت. همـان  
شود، تبدیل کشور به کلوپ شادي  ملی و امنیت پایدار نمی سالح موجب رضایت

تواند بود. نگاهی به تاریخچه شهرهایی ماننـد   هم موجب ثبات و نظم استوار نمی
دهد که شبح جنـگ و   آبادان، بصره، بیروت، حلب، موصل و حتی دوبی نشان می

صورتی تجاوز، همزاد ملل منطقه است و بازیگر موفق کشوري است که بتواند به 
متوازن، عالوه بر بازدارندگی قاطع، اسباب رفاه و شهرنشینی را مهیا سازد. توجـه  

اي  ، باعث شـد شـهر افسـانه   1980  هاندك دولت لبنان به اصل بازدارندگی در ده
اي بدل شود. کوشش وافر صـدام حسـین بـراي     بیروت در مدتی کوتاه، به خرابه

ها شهروند فقیر و مایوس علیه  میلیوناي نظامی هم سبب شد  تبدیل عراق به قلعه
حزب بعث دست به کار شوند. شاید دو مورد ایـران و ترکیـه، الگـوي متـوازنی     
باشند که عالوه بر تدارك امنیت، به بسط آبادانی پرداخته و به حدودي از امنیـت  

اند. اقلیم کردستان عراق، در مقابل چنین انتخابی واقعاً مستأصـل   پایدار نائل آمده
یعنـی   2013روست. در سـال   ههاي ساختاري پرشماري روب ت و با محدودیتاس

دالر بـود اقلـیم    100یک سال قبل از ظهور داعش کـه قیمـت نفـت نیـز بـاالي      
کردستان به کارگاه سازندگی و کـانون ترقـی و طراحـی بـدل شـده بـود. حجـم        

بـود.  میلیارد دالر رسـیده   18به حدود  2013تجارت خارجی این منطقه در سال 
میلیارد دالر آن به اقلـیم   8میلیارد دالر بود که  12تجارت خارجی ترکیه با عراق 

، 2014اختصاص داشت. بـه روایـت یـک مقـام اقلـیم کردسـتان عـراق، قبـل از         
برخورداري از درآمدهاي نفتـی و توریسـتی،     ههاي کردي اقلیم، به واسط خانواده

هـاي شهرنشـین دنبـال     لب خـانواده کردند، غا در شرایط بسیار مناسبی زندگی می
خدمتکار فیلیپینی و هندي بودند، امیـد بـه زنـدگی بسـیار افـزایش یافتـه بـود و        

امـا   کردهاي مقیم کشورهاي خارجی ترغیب شدند تا در اقلیم اقامت داشته باشند
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افت قیمت نفت و ظهور داعـش، همـه معـادالت و آرزوهـا را معکـوس کـرد و       
دگی کردها بازگشت. داعش سبب شـد اقلـیم کردسـتان    دوباره به زني بقا  هدغدغ

یک پکیج و سوژه امنیتی شود تا یک قطب تجاري. اکنون که ترامپ در پی بـازار  
رسد براي اقلیم هزینه کند  هاي امریکایی است بعید به نظر می و سود براي شرکت

امنیتی که قرار است کردستان مستقل بـه امریکـا بدهـد بـه      خدماتبراي این که 
خواهـد   نمـی  شود. ضـمن ایـن امریکـا    سرعت و سهولت توسط بغداد عرضه می

  ترکیه را بیشتر از این مایوس و ناراحت کند. 
  

  گیري نتیجه
گیـران   تصـمیم   همحصـول اراد  الملل، صرفاً تصمیم در علم سیاست و سیاست بین

تـري   رسـاند اهمیـت حیـاتی    دهد و به نتیجه مـی  نیست. آنچه تصمیم را شکل می
اي که در نوشتار حاضر روایت شد، مواردي هستند که تصمیم  د. شش مالحظهدار

دهنـد. ایـن شـش مالحظـه، آمریکـا را ملـزم        بازیگرانی مانند ترامپ را شکل می
کند نسبت به تغییر معادالت و نظم موجود مبادرت نکند. بـازیگر عقالنـی در    می

توانـد   ل یا رفراندوم، میاي به نام استقال اقلیم کردستان به جاي حرکت به مخاطره
هـاي نوپدیـد، بـه تحکـیم      به صورت متوازن و با توجه به موازین فوق و فرصت

اي بپردازد. نباید فراموش کرد که هر تصمیمی نیروهایی را  هاي توسعه زیرساخت
 تأسـیس کند، نیروهایی که قادرند حرکت مخالف را بـه صـفر برسـانند.     فعال می

  به نفع ترامپ است نه در مرام او.  کشوري تحت نام کردستان نه
  


