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243

ملتهای ضعیف و کج کارکردی آنها در انسجام بخشی به قلمررو سررزمینی و هرییتی ،باعر
خیزش کنشگران غیر دولتی با مطالبات جدایی خیاهانه گشته است .به طیر اساسی از آغاز شکل
گیری دولتهای مدرن در خاورمیانه که به طیر غالب بر میراث آخررین امرراطریری پیشرامدرن
این پهنه یعنی امرراطیری عثمانی به وجید آمدند ،دولت مدرن در این منطقه با چالشهای جدی
خاص در این دولتها نه تنها سبب یکرارچگی ملی نشده است بلکره خرید محرکری در جهرت
انشقاق بیده است .حال آن که هییت ملی میبایست بر پایه ناسیینالیسم سیاسی تعریف میشد و
تابعیت ملی و حقیق مالزمه آن عیار وحدت و یکررارچگی ملری قررار میگرهرت ،گرایشهرای
قیمی ،زبانی و هرقهای نخبگان مسلط که در تالش برای تعریف هییت ملی دولتهای خاورمیانه
بر پایه یک زبان یا قیمیت واحد بیدهاند در دولتهای متکثر خاورمیانه چالش یکرارچگی ملی را
عمق بخشیده است ،گسلهای هییتی در عراق پس از بیش از نیم قررن سیاسرت عربیسرازی و
شکل گیری حکیمت منطقهای کردستان عراق ،نمینه برجسته ای از شکست سیاست ادغام ملری
در خاورمیانه است .به گینهای که به پیدایش یک دولت دوهاکتی در اقلیم کردسرتان منجرر شرده
است .در این مقاله به تبارشناسی دولتهای دوهاکتی با تمرکز بر کردستان عرراق پرداختره شرده
است.
واژگان کلیدی :دولتهای دوهاکتی؛ حکیمت منطقهای کردستان عراق؛ خاورمیانه
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همراه بیده است .تعریف هییت ملی بر اساس مؤلفههای زبرانی یرا نریادی و هرقره ای قریمیتی

س یا س ت ج ها ن ی

مقدمه
ساختارهای دوهاکتی یا ملتهای بدون دولت ،چالشی بزرگ در نظام بینالملل و تهدیدی
جدی بر علیه انسجام سرزمینی کشیرهای خاورمیانه ای میباشند .در میج جدید هرآینرد
دمیکراتیزه شدن خاورمیانه ،خیزش اقلیتها و پیگیری اهداف خید مختراری ،منجرر بره
عدم ثبات و تعارض در مناطق میرد منازعه ،شده است .یکی از مناطق مریرد منازعره در
خاورمیانه ،عراق میباشد که بدنبال هروپاشی حزب بع

و تشرکیل یرک دولرت  /ملرت

ضعیف ،زمینه برای ساختار دوهاکتیی کردهای عراق ،هراهم آورد .کردهای عراق در قرن
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بیستم و برای کسب مطالبات بیشرتر ،رونردی رو بره رشرد همرراه برا سررکیب را طری
نمیدهاند .آنها از کالن به قبیله ،از قبیله به قیم و سرس به یک ملت تبدیل شدهاند .سریر

س ی ا س ت ج ها ن ی

تحیل ارتقا آنها نیز از سرکیب به خید مختاری ،از خید مختاری به شبه دولت دوهاکتی
میباشد .بدنبال حمالت گروههای تروریستی و از سرال  ،2014هرآینرد دو هراکتی بریدن
منطقه اقلیم کردستان عراق ،تسریع و این حاکمیت محدود خید را به حاکمیرت دوووور،
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نزدیک نمید .گرچه باید عنیان نمید استقالل کردستان عراق ،برای منطقه اقلریم ،اعرراب
سنی و شیعه حکیمت مرکزی عراق ،کشیرهای همسایه و عیامرل هرامنطقرهای ،وانریس
وار و تهدید /هرصت زا است و قطعاً همه پرسی برای استقالل با تیجه به عردم حمایرت
کشیرهای همسایه و تشتت آراء همه پرسی در درون منطقه اقلیم ،کاری به شردت ترنش
زا کما اینکه پس از شکست داعش و تقییت حکیمت مرکزی ،منطقه اقلیم کردسرتان بره
مرزها و حاکمیرت محردود خرید تحرت لریای حکیمرت مرکرزی برگشرت .در سرالیان
حکیمت دوهاکتی ،کردستان عراق ،با تعامل با دنیای خارج ،دیاسریرای کرد ،تقییرت زیرر
ساختهای صنعتی و اداری ،میهق گردیده یک مردل حکمرانری هردراتیی را بررای خرید
تعریف و آن را به صیرت شایستهای عملیاتی نمایرد .در ایرن راسرتا برا اسرتفاده از یرک
دیرلماسی نیم بند که البته مدیین احزاب ریشه دار پارتی /اتحادیره اسرت ،مف رل بنردی
گفتمان هییتی  /سرزمینی /وئیپلیتیک را بیجید آورده که این صیرت بندی پایه اساسری
استقالل این منطقه میباشرد .کردسرتان عرراق در حرال حاضرر و پرس از سرال  2003و
حمالت داعش گفتمان وئیپلیتیکی جدیدی را برای خید تعریرف نمریده اسرت .گرچره
کردستان عراق یک دولت  -ملت نیست ولی به عنیان یک شبه دولت یا ساختار دوهاکتی

با رصد وئیپلیتیکی ،کدهای وئیپلیتیک اطراف خید را در میدانهای متعارض ،تشرخی
و با تیجه به مضائق و هرصتهای وئیپلیتیکی در میدان مغناطیسی آنهرا قررار میگیررد.
این پیوهش با نگاهی بدیع به تبار شناسی حاکمیتهرای دوهراکتی در منطقره خاورمیانره
پرداخته و به عنیان یک مطالعه میردی کردستان عراق را به خ یص پس از همه پرسی
استقالل این منطقه از منظر سازهانگاری ،تحلیل مینماید .روش ایرن تحقیرق ،تحلیلری -
تیصرریفی و بنیررادین و در پرری تئرریریزه نمرریدن ،نحلرره ای از حاکمیتهررای محرردود در
خاورمیانه بحرانی ،میباشد .شایان ذکر است ،تحقیق پیشرو ،به علت پیوهشهای بسریار
در تاریخ مدرن کردها ،به صیرت اجمالی از بازه زمانی دهه  90و چگینگی وقرایع ایرن
دهه ،عبیر مینماید.
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سیاست جهانی

پیشینه تحقیق
مقالهای با عنیان "مرزهای خ م ،صیرت بنردی دولرت دوهراکتیی کردسرتان عرراق"مینماید و مفروض خید را در ساختار میهق دوهاکتیی کردهای عراق ،ائتالف اجتمراعی
احزاب کردستان بر سر حاکمیت دو هاکتی ،علی رغم اختالهات انها میداند .از سییی این
مقاله با الهام از صیرت بندی دولت در اروپا ،سرکیب و جنگ را پایه یک ائتالف بررای
استقالل کردها میداند.
 اثری با عنیان "مبارزه کردها بررای حاکمیرت ،امنیرت انسرانی و جامعره" ()2017تیسط هاورا و کانلی 1.این گزارش دولت کردستان عراق را بره عنریان یرک شربه دولرت
معرهی و به قابلیتهای نظامی ،سیاسی و اقت ادی این منطقه برای تعامل با جهان خرارج
تاکید مینماید .این مقاله دولت اقلیم را یک قدرت منطقهای میدانرد کره زمینرهای یرک
دولت -ملت دوووور را دارد.
 مقالهای با عنیان "بازخیانش جغراهیایی از دیاسرریرا" ( )1396تیسرط محمدرضراحاتمی .نییسنده در این مقاله پیشتاز با تبار شناسی دیاسریرا ،یکی از کارکردهرای اصرلی

1. Hawra & conelly
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( ،)2017تیسط ییهان جیدی .این مقاله جدیدترین تحیالت کردستان عرراق را بررسری

دیاسریرا را خیزش و نضج اهکار هییتی ،سرزمینی و پایرههای دولرت  /ملرت سرازی در
میطن اصلی میداند.
مقالهای با عنیان "خیزش کنشگران دولتی در خاورمیانه ،ابعراد منطقرهای" ()2015تیسط شامیس زامان ،نگاشته شده است .این مقاله ،وضعیت خاورمیانه و نقش کنشگران
غیر دولتی را مرتبط با دوران استعمار میداند که مرزهای ت رنعی و تعارضرات قریمی و
مذهبی را میجب شده است .در این راستا تمرکز اصلی مقاله بر خیزش جنبشهای غیرر
دولتی رادیکال اسالمی مانند داعش و القاعده و نه جنبشهای قیمی ،قرار میگیرد.
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مقالهای با عنیان "شبه دولتها ،منادیان وئیپلیتیک پست مدرن" ( )2011اثرر جراناولیگلین .این مقاله به طبقه بندی شبه دولتهرا پرداختره و از منظرر وئیپلیتیرک ،تلفیرق

س ی ا س ت ج ها ن ی

ناسیینالیسم و قلمرو واهی دولتهای دوهاکتی را بررسری مینمایرد .یکری از محیرهرای
اصلی مقاله ،تعارضات قیمی و هرهنگی و مانیفست تجزیه طلبانه ایرن شربه دولتهرا در
هضاهای وئیپلیتیکی است .نییسنده ،مطالعه میردی خید را تجزیه طلبی کشریرهای پسرا
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شیروی قرار میدهد.
مقالهای با عنیان "شبه دولت کردها ،برزخ سیاسری" ( )2015تیسرط دنریس ناترالی.
نییسنده در این مقاله ،دولت عراق پس از سال  2003و انتفاع کردها را در برزخ سیاسری
این بازه زمانی نشان میدهد .در این بررزخ ،کردهرا دسرت بره قلمررو خریاهی و بسرط
سرزمینی خید زده ،گرچه نییسنده نشان میدهرد کره کردسرتان عرراق هعرالً امراده یرک
حاکمیت دوووور و دولت  /ملت شدن را ندارد.
رساله دکتری با عنیان "ظهیر پارادیم دولت بیدگی کردهرا در خاورمیانره" ()2013تیسط انیش آراکلیان .در دانشگاه ارمنستان .نییسنده اعتقاد دارد که ظهیر کردستان عراق
به عنیان یک منطقه خیدمختار ،باع

خیزش ناسیینالیسم کردی در کردستانهای مجاور

شده و شناسای تقاضای کردها در کشیر عراق باع

یرک دومینریی تغییرر در وضرعیت

کردهای و نقض حقیق کردها ،شده است .هرضیه کلی این رساله ،تاکید بر ایرن میضریع
است که ایجاد منطقه دوهاکتیی کردستان عراق ،میجد نشانههای از میج پان کردیسرم و
بیداری کردهای دیاسریرا شده است.

 مقالهای با عنیان " کردهای بی دولت و دیاسریرای کررد" ( ،)2016تیسرط لطیرفتاس .این مقاله دیاسریرای کررد را بره عنریان یرک دوهراکتیی بری دولرت در برابرر بری
دولتهای دوووور قرار میدهد و اجحاف در خلق پناهندگان دو هاکتیی بری دولرت را،
تالشی اساسی برای دیاسریرای کرد برای تشکیل دولت میداند .در نهایت این مقاله تأثیر
گذار ،ارتباطی را بین سه مؤلفه بی دولت بیدن ،دیاسریرا و ناسیینالیسم را برای کردها به
ت ییر میکشد.
پرووهای با عنیان "ریشرههای دول دو هراکتی ،مفروضراتی در خ ریص کردسرتانعراق" )2015( ،تیسط ویگر حسن .این مقاله سه دولت دوهاکتی کیزوو ،سیدان جنریبی
و کردستان عراق را با یکدیگر ،مقایسه و ترجیحات و قابلیتهای این شبه دولتها را برا
استفاده از نظریههای رئالیستی و لیبرالیستی ،تشریح مینماید .این پیوهش ،پاسرخ بره دو
سؤال مهم را در پیوهش خید تحلیل مینماید :چرایری و چکرینگی تشرکیل دولتهرای
 کتابی با عنیان "کردستان عراق ،از سررکیب ترا حراکمیتی دوهراکتی" ( ،)1991اثررمحمدرضا عبدالهپیر و حمیدرضا خرانریر .ایرن کتراب بررای اولرین برار واوه حاکمیرت
دوهاکتی را با نگاهی امنیتی برای میدانهای غیریت ساز کردستان ،تحلیل مینماید و سریر
تحیالت کردستان عراق را از سررکیب بره شربه دمیکراسری و دولرت دو هراکتی تحلیرل
مینماید .نییسندگان بر این اعتقادند این سیر تحیل با تیجه به هضاهای وئیپلیتیرک ،بره
حاکمیت دوووور ،نزدیک میشید.
مبانی نظری
سازهانگاری و ریشههای دول دو فاکتو
دولتهای دوهاکتی بررای اولرین برار در دوره اسرتعمارزدائی در دهره  60و  70مریالدی
بیجید آمدند ،بطیریکه بعد از جنگ جهانی دوم  24دولت دوهاکتی بیجید آمده اسرت از
مهمترین آنها میتیان به نیجریه ،کنگی ،اریترره ،تراییان و کردسرتان عرراق ،اشراره کررد
( .)Geldenhause,2001:34بعضی از ایرن دولتهرا میهرق شردند بره حاکمیرت دوووور
برسند ،بعضی دیگر مجدداً در سرزمینی که ازآن منتزع شدند ،الحاق گردیدنرد و بعضری
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دوهاکتی و چرائی اعالم استقالل یک جانبه این دولتها
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دیگر به حاکمیت دوهاکتی ادامه دادند .گرچه بایرد عنریان نمرید دولتهرای دوهراکتی بره
صیرت تاریخی بیسیله جامعه بینالملل و بدلیل وضعیت ناپایدار ،میرد هرامیشری قررار
گرهتهاند .اسکات پگ ،اولین کسی است که به صیرت مشخ

واوه دولرت دوهراکتی را

در ادبیات روابط بینالملل وارد نمید ( .)pegg,1998:87مایکل گانتر نیز برای اولرین برار
از حکیمت محلی کردستان عراق برا عنریان دولرت دوهراکتی کردسرتان عرراق نرام بررد
( .)Gunter,1993:195در ادبیات روابط بینالملل این واوه با نامهای ماننرد (شربه دولرت
 semi stateنیمره
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دولرت , quasi state,,Unrecognized satate, conbtested stated, self

 Autnomus,دولت غیر رسمی) ، De facto state,همسران اسرت( .عبدالره پریر.)1393 ،
گرچه این نحلهها ،هاقد رویههای دولت بیدن هستند .گلدن هاوس ،استدالل مینماید که

س ی ا س ت ج ها ن ی

غالب دولتهای دوهاکتی که خید را شایسته دولت بیدن میدانند برا چالشهرایی تیسرط
دول منطقررررهای ،دولررررت مرکررررزی و جامعرررره بینالملررررل ،میاجرررره میشرررریند
( .)Geldenhause,2001:24به طیر کلری دو تعریرف جرامع در خ ریص دول دوهراکتی
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وجید دارد .اسکات پگ اعتقاد دارد که ،یک دولت دوهاکتی در جایی بیجید میآیرد کره
دارای یک رهبری سازماندهی شده ،درجه ای از ظرهیت بریمی و محلری و حمایتهرای
مردمی در قلمرو سرزمینی خاص باشد .به عالوه کنتررل یرک قلمررو مشرخ
زمانی مشخ

در برازه

از ویزگری هرای اصرلی یرک دولرت دوهراکتی اسرت (.)Pegg,1998:16

باغچلی ،دولت دوهاکتی را دولتی میداند که در منطقهای ،کارکردهای طبیعی یک دولرت
را در قلمرو خید انجرام میدهرد و تیسرط یرک جمعیرت متجرانس ،حمایرت میشرید
( )Bahcheli, 2013به طیر کلی یک دولت دوهاکتی سه وییگی ذیل را دارا میباشد:
-شامل کنترل سرزمینی بر قلمرو مشخ

و مدیریت بر آن برای حداقل دو سال

عدم شناساس بینالمللی از آنآرزو و تمایل برای حاکمیت دوووور از طریق رهراندوم یا اقدامات جدائی خیاهانهدیگر (.)Casperson& Stansfield, 2008:99:12
سازهانگاری از معدود مکاتب روابط بینالملل است کره بره صرراحت در خ ریص
دولتهای دو هاکتی به نقش این متغیر ،میپردازد .سرازهانگاری بطریر کلری ،بره منظرری
هلسفی اطالق میشید که بر اساس آن ،تمامی دانش و نیرز پدیردههای انسرانی برسراخته

شدهاند و این برساختگی نیز بگینهای اجتماعی و در جریان کنش متقابرل برین االذهرانی
است ..مباح

هستی شناختی به وضیح کانین اصرلی تیجره سرازه انگراران را تشرکیل

میدهد .بر این اساس سرازهانگاران از نظرر هسرتی شرناختی ،واقعیتهرای اجتمراعی را
امیری ذهنی قلمداد میکنند که از مجمیع قیاعرد ،احکرام ،انگارههرا و  ...تشرکیل شرده
است که این مفاهیم در طیل زمان و در یک هضای جغراهیایی خاص تکریین یاهتهانرد و
متأثر از هرایندهای مختلف بیدهاند تا به هرم و ساخت هعلی رسیدهاند .ایرن تغییرر و اثرر
پذیری امری ایستا نیست بلکه دائماً در حال دگرگینی و بازتیلید است .به همرین سربب
سازه انگاران جهان اجتماعی را در حال شردن میبیننرد (متقری و کراظمی)211 :1386 ،
همانگینه که " کابالکیا " میگیید سازه انگاران ،جهان و از جملره جهران بینالمللری را
یک " پرووه بر ساختن بی پایان" میدانند کره برسراختن آن برر زمینرهای از ادراکرات و
تلقیهای زمینهمند هراهم میآید (متقی و کراظمی .)214 :1386 ،ایرن ادراکرات در حرال
بدست میدهند که برسازنده هییت اهراد و گروهها است .بدینیسیله میجید خیدآگاه ،به
تاریخ ،حاهظه مشترک جمعی ،جایگاه سرزمینی ،هرهنگ و  ...اشاره میکنرد و خرید را از
دیگرانی که صاحب این خ لتها نیستند متمایز میکند .پس در کل ،هییتها بر اساس
اشاره به "زمینهها" شکل میگیرند .بنابراین کنشگران براساس این انگارههرا و ت ریرات
ذهنی ،خید را از دیگران باز میشناسند و به مفهیم کیستی خید و دیگری نائل میشیند.
کنشگران دارای هییت ،براسراس مجمیعره ت ریراتی کره از خرید و دیگرری و هضرای
کنشگری دارند دست به کنش میزنند و در جهت کسرب منراهعی هسرتند کره ریشره در
همین انگارهها و هییتها دارند .ونت مناهع ناشی از هییت و انگارهها را مشرتمل برر 4
نیع منفعت میداند:
.1

امنیت مادی ،که شامل تمایز از دیگر کنشگران است؛  .2امنیت هستی شناختی،

که میجد میل به هییتهای اجتماعی باثبرات اسرت؛  .3شناسرایی ،بره عنریان کنشرگر از
سیی دیگران به شکلی ورای بقا از طریق استفاده از زور عریان و  .4تیسرعه ،بره معنرای
تأمین خیاستهای انسانی برای زندگی بهتر کره دولتهرا در سرطح جمعری مسرئیل آن
شناخته میشیند ( )Wendt, 1994: 385هر کنشگری مناهع خید را براساس نظام هرییتی
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تغییر در هر برهه زمانی و در هر هضای جغراهیایی ،هرمهایی از ت ریرات و انگارههرا را
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خید جستجی میکند .از آنجا که هییتها ،مناهع و کنش بازیگران را شکل میدهند ،ههرم
و تلقی درست از آنها برای تحلیل در سیاست خارجی و رهتار بینالمللی بازیگران هریق
العاده حیاتی است .در این راستا ونت هییتها را اساس مناهع میدانرد (

Wendt, 1992:

 )398و معتقد است بدون انگارهها مناهعی وجید نخیاهد داشت ،بدون شررایط مرادی در
کل واقعیتی وجید ندارد .در نهایت برای هر نظام اجتماعی مفروضری ،تنهرا سراختار (بره
شکل واحدی) وجید دارد ..سازه انگاران بر این اعتقادند که ساختارها و کارگزاران مناهع
متقابلی دارند ( )Reus.Smit,1996:195و ایرن دو نحلره از طریرق هنجارهرا ،یکردیگر را
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دائماً ،تیلید و بازتیلید میکنند .در نگاه آنها ،هییت یک ابزار است که میتیانرد تیسرط
نخبگان به کار برده شید .قیمیت نیز یک ابرزار صررف تیسرط نخبگران و بررای اهرداف
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اقت ادی و سیاسی است ،بنابراین الیتهای سیاسی همیشه و با اسرتفاده از ایرن مؤلفرهها،
باع

اهیل و صعید صلح و تعارض و برای پیشبرد مناهع خید میباشرند .سرازه انگراران

قیمیت را یک پدیده اجتماعی میدانند و با این نگاه ،خشینت قیمی بیسریله سیسرتمهای
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اجتماعی حادث میشید و این ماهیت سرازه ای اجتمراعی قیمیرت اسرت کره منجرر بره
خشررینت میشررید ( .)Lake&Rthchild, 2006: 17نخبگرران از ایرردههای هررییتی و
ناسیینالیسم در راستای مناهع شخ ی خید استفاده میکنند ،پیامد این میضیع ارتباط بین
خشینت دولتی و دولت دوهاکتی است ،به عبارتی خشینت دولتی بیجرید میآیرد ،وقتری
که دولت دوهاکتی ،پدیدار میگردد .سازهانگاران ،اعتقاد دارند که تعارضات قریمی نتیجره
هییتهای گروهی مخرب است که تیسط اسطیره سازان ملری گررا بیجرید میآیرد کره
پیامد آن نیزدر راسرتای منراهع نخبگران قریمی و بررای دسرتیابی بره قردرت آنران اسرت
( .)Kaufann,1996:152بر خالف رئالیسرتها کره نظرام بینالملرل را تنهرا کنشرگران در
ت میم سازی ها میدانند ،سازه انگاران نقش اهراد و گروهها را در بازخیانش ترجیحرات
سیاسی ،مهم میدانند .مطابق با نظر سازه انگاران ،گرچه قابلیتهای سرنتی ماننرد قردرت
نظامی و منابع اقت ادی میتیانند تسهیل گر مبارزه گروههرا بررای اسرتقالل باشرند ،ولری
قدرت ایدهها ،مبارزه برای استقالل است که میتیاند مهم باشرد .زمرانی کره یرک گرروه
قابلیتهای را در اختیار ندارد ،مجبیر خیاهد شد که یک استقالل دو هاکتی را بررذیرد .از
سیی و با این نگاه ،دول دوهاکتی ،مح یل جانبی هنجرار بینالمللری برر علیره شناسرایی

جدایی یک جانبه و تعین حاکمیت دولتها میباشند .هرضیات سازه انگاران یرک چشرم
انداز ارزشمند را در ریشههای تعرارض قریمی و ظهریر دولرت دوهراکتی بریییه ایردهای
استفاده رهبران گروههای قیمی از ناسیینالیسم برای دستیابی مناهع شخ ی ،ارائه میدهد.
سازه انگاران نقش مناهع و عیامل مادی را در تشریح رهتار گروههای قیمی و ظهریر دول
دوهاکتی را انکار و بر این اعتقادند که رهتار دولرت دوهراکتی بیسریله ایردهها ،هنجارهرای
بینالملل و نقش نخبگان در ساختن ترجیحات ،شکل میگیرد .دولت دوهاکتی ،محدود به
آنارشی یا قابلیتها نیست ،بلکه بیسیله مؤلفرههای سره گانره گفتره شرده کره برر رهترار
دولتها و شبه دولتها ،تأثیر میگذارد ،بیجید میآید.
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دول دوهاکتی باید مالحظه کنند چگینه جامعه بینالملل به اعالمیره اسرتقالل آنهراپاسخ میدهند (جامعه بینالملل همیشه انسجام سرزمینی دولتهای مستقل را بره عنریان
ترجیح سیاستی ،قبیل دارد)) Belanger, 2005:435( .
ایدهای در خ یص آنارشی و اینکه بقا مهم است ،اگر دولت دوهاکتی چنین ایرده ای
را در خ یص پیامدها و محدودیتهای مرتبط با آنها را برذیرند ،در ایرن حالرت دول
دوهاکتی ،مسیرهای متفاوتی را میتیانند طی کنند .این مسیر متفاوت یعنی ،تعقیب امنیرت
بیسیله بدست آوردن قابلیتهای نظامی و یا گفتگی با دول مشارکت جی و ذینفرع بررای
ح یل به یک تیاهق میباشد .به عالوه ظهیر دول دوهاکتی با دولت /ملتهای ضعیف و
شکننده ،ارتباطی معنادار دارد .از سییی ،دولت ضرعیف ،دولتری اسرت کره کارکردهرای
امنیتی ،اجتماعی و اقت ادی خید را در نیاحی تحت حاکمیت نمیتیانرد ،بره شایسرتگی
انجام دهد که این امر ،میجب تشکیل هضاهای تجزیه شده میگردد ..بره عبرارتی لحظره

تبارشناسی دولتهای دوفاکتو :بررسی دولت دوفاکتوی کردستان عراق

در اینجا دو نکته مهم شامل:

کسیف دولت /ملت ضعیف ،لحظه خیزش دولرت دوهراکتی میباشرد .در تنقریح هضرای
تجزیه شده ،باید گفت که این هضاهای تجزیره شرده ،نتیجره دولرت ملتهرای شرکننده
خاورمیانهای حاصل از مرزهرای ت رنعی خاورمیانره ای میباشرد کره مرزهرای هرییتی
ناپایداری دارند (حاتمی .)46 :1396 ،کیلیسف و اولیگلین ،ضمن اینکه از شبه دولتها
به عنیان منادیان وئیپلیتیک پست مدرن به جهت گفتمانی بیدن آن یاد میکننرد ،برر ایرن
باورند که حفرههای تاریک شبه دولتها  1،غالباً در محل تالقی بین امرراطیریهرای سرابق
و تمدنها و نیز نیاحی که جمعیتی مختلط برا پیچیردگیهای خراص قریمی را دارنرد رخ
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میدهند (.(Kolosov and O’Loughlin, 1998:56
رفتار سیاسی کردهای عراق به مثابه یک منطقه خودمختار)2003-1991( :
مسأله کردستان گرچه سابقه دیرینه ای دارد ولری پرس از هررو پاشری نظرام دو قطبری و
شکست صدام از نیروهای ائتالف در سال  1991به صیرت یک پدیده وئریپلتیکی هعرال
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در منطقه و جهان ظاهر گشت و نیعی حکیمت خرید گرردان کررد را در شرمال عرراق
شررکل داد ) .)Stansfied,2003:17در کردسررتان عررراق ،شرررایط برردخیم وئرری پلتیررک،
محدودیتهائی را در ت میم سازی و ت میم گیری برر سیاسرت گرذاریهای رهبرران آن
تحمیل کرده که بر سیاست منطقهای حکیمت حرریم کردسرتان ترأثیر بره سرزائی داشرته
است .اهم این شرایط به شرح ذیل میباشند.
-

به رغم دسترسی به منابع آبی هراوان ،عمالً ،کردستان عراق یک منطقه مح یر

در خشکی است.
-

این منطقه بین دو قدرت بزرگ منطقهای ایران و ترکیه و برر روی یرک گسرل

تمدنی پارس -ترک  -عرب قرار دارد.
-

استانهای نفت خیز کرکیک ،میصرل و قسرمتهای اعظرم اسرتان دیرالی ،در

نزدیکی مرزهای ایران و ترکیه قرار دارد و از نظر وئی پلتیرک ایرن امرر یرک ضرعف و
آسیبپذیری امنیتی تلقی میشید.

1. pseudo state

-

تقسیم کردستان عراق بر پایه خطیط مذهبی و قیمی به طیری کره دو گررایش

عمده قیمی ،لهجهای سیران  -بادینی و حضیر کردهای هیلی ،یزیدی ،شبک و حضریر
ترکمنهای شیعه ،سنی و اقلیتهای آشیری و نسطیری گسلهای عمیق وئی اتنیکرال را
در منطقه به وجید آورده است (عبدالهپیر.)88 :1390 ،
در اوایل مارس  1991و متعاقب حمله صدام به کییت ،کردهرای عرراق دسرت بره
انتفاضه زده و تقریباً تمامی مناطق کردنشین عراق را به ت رف خید درآوردند .شرهرهای
مهم سلیمانیه و اربیل به دست پیشمرگهای کرد اهتراد .در مراه آوریرل ارترش عرراق برا
بازسازی خید تمامی مناطق کردنشین را از وجید پیشمرگها ،پاکسازی نمید که این امرر
کیچ تراویک کردها را به ایران وترکیه هراهم آورد .با جنایات حکیمت بعثری در منراطق
کردنشین ،ت ییب قطعنامه  688شیرای امنیت در سال  1991و منطقه پرواز ممنیع مدار
 36درجه بیجید آمد که نقظه عطفری در تبردیل ایرن منطقره بره یرک سراختار دوهراکتی
میباشد .این قطعنامه باع

253

سیاست جهانی

حکمرانی کردها بر سه استان اربیل ،سلیمانیه و دهیک گشت

()Hassan, 2016,1946:12
انتخابات پارلمانی سال  ،92کردستان عرراق را برین دو حرزب اتحادیره و دمریکرات
تقسیم کرد که استانهای اربیل و دهیک را حزب دمریکرات و سرلیمانیه را ،اتحادیره بره
خید اخت اص دادند.
در اوائل ماه مه  ،1994درگیریهای بین دو حزب بر سرر کنتررل منرابع مرالی ،نفتری و
گمرکرری صرریرت گرهررت کرره باعرر

کشررته شرردن هزارپیشررمرگ از طرررهین شررد

( )Gunter,2005:32گرچه جنگ داخلی باع

بیجید آمردن نهادهرای سیاسری و هرهنگری

شد که بعدها این نهادهای پایه یک شبه دولرت را بررای کردهرا بیجرید آورد .در سررتامبر
 1998دو حزب برای رسیدن به یک آتش بس دائم و بازگشائی پارلمان ،به تیاهق رسریدند.
به طیر کلی دهه  90برای کردهای عراق عالوه بر خیدمختاری سیاسی؛ باع

پدیرد آوردن

هضائی برای نضج اهکار ناسیینالیستی کردهای عراق ،نهادسازی ،ارتباط با جهان خرارج بره
عنیان یک ملت بدون دولت و تقییت بنیه نظامی کردهرا شرد ،بره صریرتی کره در حملره
آمریکا به عراق در سرال  ،2003بعرد از پیراده نظرام آمریکرا ،بیشرترین نیرروی پیراده از آن
کردهای عراق و برای هتح میصل و کرکیک بید( .عبدالهپیر و خانریر)115 :1392 ،

تبارشناسی دولتهای دوفاکتو :بررسی دولت دوفاکتوی کردستان عراق

و سایر مناطق کردنشین از کردها خلع ید گردید کره مهرم آن شرهر نفتری کرکریک برید.

رفتار سیاسی کردهای عراق به مثابه یک دولت دوفاکتو)2003-2014( :
این دوره را میتیان خروج از خید مختراری و تشرکیل حاکمیرت دو هراکتیی کردهرای
عراق نامید .در این بازه زمانی میتیان دو گفتمان و یک جریان اصلی را بررای کردسرتان
عراق بر شمرد .حزب دمیکرات کردستان عراق با گفتمان دولت  -ملت گرائی و کسرب
استقالل سیاسی و گفتمان اتحادیه میهنی  -جنبش تغییرر برا گفتمران هرهنرگ پلریرال و
جریان اسالم گرائی :گفتمان اسالمی و پییائی اپیزیسیین داخلی.
از سال  2000تا ووئن  ،2014زمانی تأثیر گذار برای مشارکت کردها در یرک عرراق
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جدید ،واحد و هدرال بید .از حمله آمریکا به عراق تا سال  ،2006مقامرات آمریکرایی و
عراقی بر روی بازساخت حاکمیت عراق بعد از صدام تمرکز و بره چالشهرای شریعیان،

س ی ا س ت ج ها ن ی

سنیها و کردها ،تیجه نمیدند .اما انتقاد اصلی روشنفکران و قشر دانشرگاهی در عرراق،
مربیط به پیش نییس قانین اساسی بید که با عجله ،تنظیم و به کردها ،امتیرازات زیرادی
داده شده است ( ،)Visser, 2010:81بطیری که خیلی از اعراب این قانین را تحت هشار
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غرب و کردها ،میدانستند ( .)Gunter,2011:1627اهداف کردها تا حد زیادی در قرانین
اساسی و در محاهظت از تیسعه سیاسی و امنیتری ،ترأمین شرده برید .مطرابق برا تحلیرل
مقامات کرد ،اهداف اصلی کردها در طی مذاکرات قانین اساسی ،حفظ و امنیرت منطقره
دوهاکتیی کردستان و مبارزه بر لیعه تمرکزگرایری و تهاجمرات بغرداد آینرده برید .علری
ایحال ،ت میم کردها ،ماندن در کنار شعیان و سنیها به عنیان سه سرتین اصرلی ،عرراق
واحد بید ( .)Omed sabah,5 may 2015امنیرت مطمرع نظرر کردهرا ،شرامل هدرالیسرم،
تیانایی حفظ نیروهای پیشمرگ ،شناسایی کرکیک به عنیان اقلیم میرد مشاجره کره نیراز
به همه پرسی دارد ،اهزایش بیدجه منطقه اقلیم و قطع حقیق کارمنردان و تیسرعه منرابع
انروی و طبیعی منطقه اقلیم کردستان () .Visser,2010:82اتفاقاً عامل جدائی و تنش برین
کردها و بغداد از سال  2010تا ظهیر داعش ،همین عیامل بیدنرد ،گرچره عقرب نشرینی
آمریکا از عراق این وضعیت را ،متشنج تر نمرید ( .)Romano,2012:192بره طریر کلری
ترجیحات کردها در این سالها ،تشکیل یک منطقه دوهاکتی در درون عرراق واحرد برید،
شاخ

آن نیز حضیر حداکثری نمایندگان کردها در پارلمان عراق بررای قرییتر نمریدن

عراق متحد بید .با این وضعیت ،پستهای ریاست جمهریری و وزارت خارجره نیرز بره
کردها و طالبانی و زیباری ،رسید.

اما همچنان حزب دمیکرات کردستان ،در راستای امیال استقالل طلبانه منطقره اقلریم،
تالش مینمید .عبدالسالم برواری از کادرهای قدیمی حرزب ،ابرراز مریدارد کره هردف
حزب ،استقالل کردستان میباشد و این استقالل ،بازتابی از اهداف وئیپلیتیکی است کره
با عراق واحد ،بدست نمیآید ()Berwari,7may 2013
خیزش سیاسی کردهای عراق به مثابه یک دولت دوژوور -2014( :همه پرسی استقالل)
آنارشی سرزمینی در عراق و ایحاد یک دولت شکننده در بغداد کره حاکمیرت سررزمینی
نیمی از عراق را تا سال  2016از دست داده بید ،ظرهیتی مناسب برای تقییرت هییرت و
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سازههای نظامی و کمکهای بینالمللی به کردهای عراق بید .بنابراین میتریان ،حضریر
تروریسم را کاتالیزور استقالل خیاهی ،کردهای عرراق نامیرد .از سرییی و در ارتبراط برا
هرضیه تحقیق باید عنیان نمرید ،وقتری دولرت حراکم ،هاقرد ظرهیرت نهرادی و کامیرابی

سیاست جهانی

اقت ادی برای همراهی با مطالبات دولت دوهراکتی اسرت ،گروههرای ناراضری غالرب در
بنابراین هرآیند استقالل و دوووور شدن دولت دوهاکتی ،دو بعد دارد :عزم دولت دوهاکتی
برای استقالل و هقدان ظرهیت نهاد سازی دولت حاکم در منراطق مریرد مناقشره دولرت
دوهاکتی.
در خ یص عزم دولت دو هاکتیی کردستان برای هرایند دوووور بریدن بایرد تاکیرد
نمید که ،رهبران کردهای عراق ،مناهعشان را از طریق گفتمانهای هییتی تبیین نمیدهاند،
چرا که سازههای هییت ملی آنها یک تأثیر قدرتمند را در سرازههای منراهع ملری آنهرا
دارد ،زیرا گفتمانهای هییتی کردهای عراق از طریق گفتمانی هییتی به نام "کریرد ئایره
تی" تیسعه یاهته است .بررسی این ایدئیلیوی به ما اجازه میدهد که تغییررات تراریخی
تعریف مناهع ملی را برای کردها بهتر بفهمیم .از سریی دیگرر رهبرران کردهرا ،خطری از
دوستان و دشمنان خید را در ارتباط با مناهعشران ترسریم نمیدهانرد کره کشریرهائی کره
تهدید هستند ،دشمن و کشیرهائی که تهدیدی به حساب نمیآیند ،متحد آنها میباشند.
دشمنان و دوسرتان نیرز بره دو مقیلره دشرمنان بالفعرل (تهدیرد هریری) و برالقیه (درک
تهدیدات در حال ظهیر) ،تقسیم میشیند .از سیئی کردستان عراق به عنریان یرک شربه
دولت میباشد که در محل تالقی بین امرراطیریهرای سرابق ،تمردنها و نیرز نریاحی کره

تبارشناسی دولتهای دوفاکتو :بررسی دولت دوفاکتوی کردستان عراق

راستای مناهع دولت دوهاکتی ،پرووه استقالل را بره پریش میبرنرد (.) assan,2015:245

جمعیتی مختلط با پیچیدگیهای خاص قیمی را دارند یعنی حیزه تمردنی عررب /تررک /
ایرانی ،خیاهان خیزش هییت قائم به ذات خید میباشد .در باهت وئریپلیتیکی کردسرتان
عراق ،دولتهای همسایه به عبارتی دیگر ،تهدیدی برای هییت و امنیت منطقه اقلیم بره
شمار میروند و مشروعیت آنها در کردستان عراق ،تنها به دلیرل دولرت – ملرت بریدن
آنها میباشد .لذا در راستای استقالل ،الیتهای کرد در کردستان ،دسرت بره برنرد سرازی
هییتی و وئیپلیتیکی منطقه کردستان زدهاند که این برند سازی مح ریل کردهای جدیرد
وئیپلیتیک منطقه اقلیم میباشد .ظهیر برند سازی وئیپلیتیک که مح ریل نخبگران کررد
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میباشد ،وابسته به ذینفعان آن میباشد چرا که آنها شروع کننده و مدیریت هرآیند برنرد
را بر عهده دارند .مدل برند سازی وئیپلیتیک نیعی وییه از برند و برا هردف برازخیانش

س ی ا س ت ج ها ن ی

وئیپلیتیکی و تیأم با تعارض و خشینت است ..این نحله میتیانرد تحلیرل جرامعی را از
شبه دولتها و یا ساختارهای دو هاکتی ،ترسیم بنماید .هرامیش نکنیم مردل برنرد سرازی
وئیپلیتیک بر باهت وئیپلیتیکی دولت ملتهای ضعیف ،علیه سراختار و لره کارگزارهرای
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جدید و بر روی گسلهای تمدنی و سرزمینی رخ میدهد.
مدل برندسازی وئیپلیتیک کردستان عراق( :عبدالهپیر)1396 ،
هییت برند

اجرا

کارکرد

-چشم انداز (تنها ملت بی دولت

ساختار حکمرانی (مدل

بسیج حامیان و متحدها

در جهان)

هدرالیسم)

(کیردایه تی و غرب)

-ارزشها (تاریخ ،هییت ،زبان،

-قدرت نظامی

-مرعیب نمیدن رقبا

نیاد)

-منابع (انروی ،آب و گاز)

-تغییر رویم و قلمرو

-نمادها (پرچم ،سرود و)...

-ابزارهای ارتباطاتی (ماهیاره،

-اشخاص برند (پیشمرگه)

مطبیعات ،دیاسریرا)

ت ییر سازی از دشمن (تعارضبا میدانها)
ادعای قلمروئی(کردستان خید یکبرند و دوری از نام کردستان ترکیه،
عراق و ...

با این وجید به دالیل متعددی مانند سندروم امنیتی و کرد هیبیای دول همسایه ،هقرر
منابع مالی و مهارتی کردها ،تشتت آراء همره پرسری در درون منطقره اقلریم و مشخ راً

مخالفت حزب گیران و بخشی از اتحادیه میهنی و جغراهیایی هقیر کردها در مناطق میرد
مناقشه استانهای کرکیک ،نینیا و دیاله ،نتیجه همه پرسی را عقیم و باع

قبض اقلیمری

کردها ،شد.
عوامل فرا منطقهای و استقالل کردها:
باید عنیان نمید که مناهع غررب در کشریرهای خاورمیانرهای برر بسرتر شرکاههای
قیمیرشد میکند و ازاینروست که آمریکا ،گسلهای هییتی را در کردسرتان عرراق
هعال مینماید ،چرا که با تضعیف حاکمیت ملری در میردانهای منطقرهای ،منراطق
کردنشین ،احرزاب و زیرر  -قیمیتهرای کررد در آن هعرال و عمرق وئیپلیتیرک و
وئیاستراتییک برای کردها هعال میگردد .به نیعی که میتیان گفت روند تحیالت
مناطق کردنشین ،پازل کشمکشها و تالشهای هییت گرایانره کردهرای منطقره را
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تکمیل کرده است ،امری که پازل قیمی منطقه از جمله ایران ،ترکیه و سیریه را برا
هررییتی کرره تیسررط آمریکررا صرریرت میگیرررد سرره شرراخ

ناسیینالیسررم قرریمی،

سلفیگری محدود و گسلهای هییتی را شامل میگردد .بنرابراین ،ایراالت متحرده،
هارغ از حمایت و یا عدم حمایت از استقالل کردهرا ،در صردد شرکاههای قریمی/
مذهبی در منطقه میباشد ولی در خ یص کردستان عراق ،بیم آن را دارد که ایرن
منطقه به سان عراق شیعه در دامان ،کشیری مانند ایران قررار گیررد و یرا برا رشرد
رادیکالیسم مذهبی ،یک متغیر بر مؤلفههای مبارزه با اسرائیل در منطقه بیجید آیرد.
این میضع را میتیان در عدم تائید وزیر خارجه آمریکا ،رکرس تیلرسرین از همره
پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق ،مشاهده نمرید .امرا بره طریر حرتم ،اسرتقالل
کردستان عراق در راستای حداکثری مناهع امنیتی اسرائیل میباشد .گرچره بره نظرر
میرسد ،این سید با تیجه به دشمنان مشترک کردها و اسرائیل ،دو جانبه میباشرد.
دسترسی به عمق مزوپیتامیا و نزدیکی به حیزههای تمدنی ،عرب ،ترک و هرارس،
آرزوی اسرائیل جهت کنشگری و ناامن نمیدن هضای این منطقه است که به طریر
حتم با استقالل کردستان ،این اتفراق خیاهرد اهتراد .گرچره احرزاب و تشرکلهای
هراوانی در کردستان ،مخالف هرگینه حضیر اسرائیل در منطقه میباشرند ولری بره

تبارشناسی دولتهای دوفاکتو :بررسی دولت دوفاکتوی کردستان عراق

جدال شکننده میاجه کرده است( .عبدالهپیر و دیگران .)25 :1393 ،این هعالسازی

علت نهادینه شدن تفکر سکیالر و سبک زندگی بیرووایی مرردم کردسرتان عرراق،
ایرن تفکرر ،تفکرری حاشریه ای ،میباشرد( .عبدالرهپیر و خررانریر .)80 ،1392 :در
راستای حمایت از تشکیل دولت کرد بایرد بره " طررح نئرین" ( )Yinon Planکره
برنامه راهبردی اسرائیل برای اطمینان از برتری منطقهای اسررائیل در منطقره اسرت
نیز اشاره داشت .این طرح اصرار دارد که اسرائیل باید محیط وئیپلیتیکی خید را از
طریق بالکانیزه نمیدن کشیرهای عربی و تبدیل آنها به کشیرهای کیچرک ،پیکرر
بندی مجدد نماید .در این طررح کشریر عرراق بره عنریان بزرگتررین چرالش در
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کشیرهای عربی میباشد و باید به کشریر کررد و دو کشریر عررب سرنی و شریعه
تقسیم گردد که نخستین گام در این طرح جنگ بین ایران و عراق بید.

س ی ا س ت ج ها ن ی

اجرای این طرح برای اسرائیل دو دقیقه مهم دارد:
تبدیل اسرائیل به یک قدرت منطقهای-تبدیل منطقه و کشیرهای خاورمیانه به کشیرهای کیچک و انحرالل دول پرر
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قدرت منطقه (عبدالهپیر و دیگران)90 :1396 ،
از سیئی در جامه مسلمان خاورمیانه ،اسرائیل همیشه به عنیان یک کد ناامنی شناخته
شده است .میتیان گفت کره اسرتراتیی پیرامرینی اسرراییل گفتمران اصرلی وئریپلیتیکی
اسرائیل را در جند دهه اخیر شکل داده ولی با حمله آمریکا به عراق و خیزش بنیادگرائی
رادیکال سلفی ،اسرائیل کد /بینش جدید وئیپلیتیکی جدیدی را برای خید تعریف نمیده
که استقالل کردستان عراق دارای یک اهمیت وییه در طرحهای منطقهای اسررائیل اسرت
چراکه کردها بین ایران و ترکیه و دو دشرمن خطرنراک اسررائیل یعنری عرراق و سریریه
تقسیم شدهاند .کردستان عراق با حاکمیت دوهاکتی یک منطقه استراتییک بررای اسرراییل
میباشد که حضیر در این منطقه یعنی کنترل اطالعراتی برر حیزههرای تمردنی ،ایرانری،
عرب و ترک و طبیعتاً یعنی اشراف بر خاورمیانه .بنابراین باید دالیل حضیر و بذل تیجه
اسرائیل به مناطق کردنشین را تحلیل نمید .میقعیت کردستان عراق به عنیان یرک منطقره
مهم از خاورمیانة مزوپیتامیایی و با حاکمیت دو هاکتی یا دوووور ،نره تنهاتهدیردی بررای
اسراییل نمیباشد بلکه هضای تنفس استراتییک آن را در منطقه باال میبررد( .عبدالرهپیر،
 .)101 :1390از سیئی اسراییل از طریق کنترل دولت کردی برای اعمال هشار بر ایرران و
ترکیه قدرت چانه زنی خید را باال خیاهرد بررد زیررا اسرراییل خیاهرد تیانسرت مسرأله

جدائی خیاهی قیمی را تبدیل به یکی از اصرلیترین نگرانیهرای امنیتری ایرران وترکیره
بنماید و از طرف دیگر ،قدرت چانه زنی اعراب با اسراییل به علت تشرکیل یرک کشریر
غیر عرب در خاور میانه که مشکالت تاریخی با اعراب داشته و ظرهیت رابطه خریب برا
اسراییل را دارد ،کم خیاهد شد .اسرائیل ،زمینههای حضیر خید را در کردستان عراق برا
زیر ساختهای هنی منطقه آغاز کرده است و با این تعبیرر ،همگرائری بره تردریج میجرب
سیاسی شدن میضیعات هنی هم خیاهد شد.
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نتیجهگیری
آشیب قیمی در خاورمیانه باع

پدید آمدن سیوههای خیدمختار شده که عالوه بر سریر

تحیل آنها از کالن به قیم و سرس ملت ،حاکمیتهای شکننده و ضعیف در منطقره نیرز
باع

پدید آوردن آنها شدهاند .کردهای عراق با یک قرن مبارزه بررای اسرتقالل در ایرن

سیاست جهانی

بازه زمانی ،ظرهیتهای الزم را برای ایرن مهرم بیجرید آوردهانرد .سریر تحریل آنهرا از
خیاهران یرک سراختار سیاسری دوووور ،میباشرند .از سرال  1991و تشرکیل حکیمررت
دوهاکتی در کردستان عراق ،مرزهای جغراهیایی کردستان عراق شامل سه استان سرلیمانیه،
اربیل و دهیک بیدند .این تقسیمات جغراهیایی بدنبال هروپاشی حرزب بعر

و ترا سرال

 2014همچنان ادامه داشته است .اما با ظهیر گروه تروریستی داعش ،قلمررو جغراهیرایی
کردهای عراق به  4استان نینیا ،دیالی ،صالحالدین و کرکیک نیز تسری و به نریعی بعرد
از پیدایش داعش ،وئیپلیتیک کردستان عراق گسترش یاهته ،برا ایرن تیضریح کره قلمررو
خیاهی کردهای عراق نه به سیی مرزهای شرقی خید با ایران بلکه عمق شمال عرراق را
نشانه رهته است .بنابراین مرزهای منطقه اقلیم کردستان در جنریب غررب ترا ارتفاعرات
حمرین (حد هاصل بین تکریت و کرکیک) ،در منتهیالیه شمال غرب ،مرزهرای سریریه
(مناطق ربیعه و ارتفاعات شنگال) ،و مناطق جنیبی (مناطق خرانقین ،سرعدیه و منردلی).
حریمهای مذکیر محلهای میرد مناقشهای قلمرویی بین حکیمت مرکزی و منطقره اقلریم
بیده که در حال حاضر در قلمرو کردستان عراق جای گرهته است .ظهیر و بروز داعرش
در دو حرریزه داخلرری و بینالملررل ،میقعیررت کردهررا را برجسررته نمرریده اسررت .در بعررد
بینالملل ،بینالمللی شدن میضیع کردها و حمایت مالی و نظرامی غررب از آنهرا و در
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سرکیب ،مبارزه ،خید مختاری و حکیمت دوهراکتی شرروع و برا همره پرسری اسرتقالل،

بعد داخلی بسط وئیپلیتیک و قلمرو خیاهی .به طیر کلی این پیوهش با نگاهی بدیغ بره
سیوههای خیدمختار کردستان عراق ،عالوه بر تبار شناسی هییتی و سرزمینی این منطقه،
سازههای ارتقای این منطقه را به ت ییر کشاند ،سازه ای کره ممکرن اسرت ،ن ربالعین
سایر کنشگران بی دولت ،خاورمیانه گردد.
منابع:
حاتمی ،محمدرضا ( ،)1396بازخیانش جغراهیرایی از دیاسرریرا ،ه رلنامه پیوهشهرای
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روابط بینالملل سال هشتم ،شماره  37دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز
حاتمی محمدرضا و میکاییل سانیار ،1396 ،همه پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهرای
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تشکیل دولت مستقل (ه لنامه علمی پیوهشری مطالعرات راهبرردی ،،سرال بیسرتم،
شماره  2تابستان  ،1396شماره مسلسل 76
حاتمی ،محمدرضا ( ،)1396گفتمان وئیپلتیکی ترکیه در هضاهای تجزیه شده خاورمیانه،

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 25

ه لنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسالم
متقی ،ابراهیم و حجت کاظمی« ،)1386( ،سازه انگاری ،هییت ،زبان و سیاست خرارجی
جمهیری اسالمی ایران» ،ه لنامه سیسات
عبداله پیر ،محمدرضا ،اخباری ،محمد ،کرمی راد ،محمد ( ،)1393خرده میدان کردستان
عراق در میدانهای ایران و ترکیه ،ه رلنامه علمری و پیوهشری نگرشهرای نری بره
جغراهیا ،دانشگاه آزاد واحد گرمسار
عبدالهپیر ،محمدرضرا و قرادری ،رحریم ( ،)1394سریوگی ووپلیتیرک حرزب کرارگران
کردستان ترکیه در بین النهرین شمالی ،ه لنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسالم ،سال
پنچم ،شماره چهارم ،زمستان 94
عبدالررهپیر ،محمدرضررا ( ،)1396همرره پرسرری اسررتقالل کردسررتان عررراق ،برنررد سررازی
ووپلیتیک ،همشهری دیرلماتیک ،تیر و مرداد
عبدالهپیر ،محمدرضا ( ،)1390تعارض وئیپلیتیکی کردستان عراق با میدانهای منطقهای،
جذب اسرائیل در میدان مغناطیسی کردستان عرراق ،ه رلنامه مطالعرات خاورمیانره،
شماره 65

 دیاسررریرا و خیررزش،)1396(  داوود. رسررته. علرری، محمدرضررا و محسررنی،عبدالررهپیر
، شرماره اول، سال هفرتم، ه لنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسالم،ناسیینتلیسم کرد
96 بهار
 انتشرارات، از سرکیب تا حکیمت دوهاکتی، کردستان عراق،)1392( عبدالهپیر و خانریر
 تهران،کلک سیمین
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