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گراییوناکامیآندرکردستانعراقاسالم

 2/2/1316تاریخ دریافت:  *1حمید احمدی
 11/5/1316تاریخ پذیرش:  2نجم الدین تمری

   
 چکیده

 در ابعتاد ییایت ا اقادتاد  و نری، ت ا معتادالت ییایت        ویکت   تحوالت خاورمیانه در قرن بیست  
یتتا   م،ه تته  انتاا  ژتتشوی   و مستتای   نونتتانون را در   تت   ر کترد  خاورمیانته را دیتتا وغ ت ییتت 

میتانا اق تی  کردیتاان     ترین آنهای ؛ دراین نرا ا  مه  یا  ییای  ایالم ای  که مسئ ه جریان قرارداد 
دلیت   یتا  ییایت  ایتالم  در آن بته      یتا و جریتان   با توجه به رشا و ژی ی،ه تاری   نرو  ی عراق 

احزاب به مح   برا  رقاب  آما   و تحوالت ییای  و اجاماع  ژی  (اراتشیک ایرایبرد  )موقعی  
شتا  امتا    تبتای  ناییونالیستا  در نرای،تا انا ابتات     یا  نرا با احزاب یکوالر با نرای  ییای  ایالم

یا  عرب  خاورمیانتها مان،تا مدتر  و     نرا در بسیار  ا  ک ور رغ  مون ی  و ژیرو   احزاب ایالم به
نرا در تحوالت اجاماع  و ییایت  کردیتاان عتراق و نرای،تا      س ا  بهار عرب ا احزاب ایالمتونس ژ

بر روغ تح ی   و ایت،اد  آن ایت  کته     . نرضیه این ژشوی ا مبا، نیانا،ا انا ابات به مون ی  دی 
کوالر یا  رقیب حزب  ی غ بۀ جریان یا  ناییونالیس  قوم ا یانان انای ه غ به»یه ما ییر اص   یع،  

نترا در کردیتاان عتراقا     در ناکام  احزاب ایتالم  («آمریکاایاالت ماحا   یا  خارج  ) و حضور نیرو
 ای . تأثیرناار بود 

 
 .یا  ییای  یکوالر ا ناییونالیس  قوم ا اق ی  کردیاان عراقا جریان نرای  ایالم واژگان کلیدی:

 ........................................................................................................................  
 ( hahmadi@ut.ac.ir:)نویس،ا  مسئول .دان  ا  تهران  ا دان کا  ح وق و ع وم ییای  ایااد نرو  ع وم ییای  . 5

 اتهران.ا دان  ا  آ اد ایالم  واحا ع وم و تح ی ات  ا دان کا  ح وق و ع وم ییای  ن جو  دکار  ع وم ییای دا . 2
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 مقدمه
یتا  اجامتاع  ت نری، ت       در برریت  یتاخاار  شتود.  م  محور یویّ  اقوام کرد محسوب« ایالم»

یتا  تتاری   جامعتۀ کترد      یتا و واکت،   شود که بسیار  ا  ک، جامعۀ کردا این واقعیّ ا روشن م 

نرا در  ،ا دیۀ اخیر به یا  ایالم یا و نرو ای . رشا جریاننرناه یا  ایالم  شک  برمب،ا  انای ه

-طور ای ؛ بهشا  اع  و نری،   در کردیاان عراق تبای یا  ییای ا اجامترین ژایا یک  ا  مه 

داشتاها یر ،تا میتزان     یا  اجاماع  و ییای  در کردیاان عراق ن  که این ژایا  در تمام  ج،ب 

 ای .یا یمی ه به یك م اار نبود نفوذ و تأثیر آن در تمام  این جریان

 ا اجاماع  و ییای  در کردیتاان عتراقا   یا  اقاداد ا  اوای  دیۀ ی ااد میالد  در بسار بحران

یتا و احتزاب یتکوالر در    نراا در کردیاان به تبعیّ  ا  جریانییای  و نا  جهاد  ایالم یا  جریان

دار آغا کردنتا؛  ع،وان احتزاب ییایت  ش،ایت،امه   نرناها نعالی  ریم  خود را به کردیاان عراق شک 

را « ناییونالیستت  قتتوم »ختتودا  یتتا  ن در تح یتت روا بستتیار  ا  ژشوی،تتانان مستتای  کردیتتاا ا ایتتن

و بته ن ت     انتا  کرد  ع،وان نفامان غالب در ش،اخ  یویّ  جامعۀ کرد معرّن یاخاها آن را به برجساه

 انا.   توجّه بود کارکرد  یویّ  ایالم  در تحوالت ییای  و اجاماع   این جامعها ب 

یتای  ا    قوم کردا در طول تاریخ بتود  و شتبکه   ب،ابراین باوجودای،که ایالما ع،در محور  یویّ 

یا  دور تا به امرو ا نضا  نری،   و اعا اد  جامعۀ کرد م،ه ها  یویّ  طری ا  و عرنان ا ا  نذشاه

ا به یمین یببا اناظار غالب بر این بتود  و یست  کته    ای  داد  ا جم ه اق ی  کردیاان عراق را شک 

باشت،ا ولت  تتاک،ون عوامت  و      تر ا  شترای  نع ت  داشتاه   مراتب قو  بهنراا وضعیّا  یا  ایالم جریان

 ای .   کرد  ک،،ا  غ به یا  محیه ا بر ع،اصر ت وی شرای  مانع

بته احتزاب    رو با وجود  یس  مذیب  مردم کردیاانا نرای  مردم به احزاب ایالم  نسب  ا این

 ترا  »نوی  به این ژری  ای  که  رژ  ژایخم،ا ای ؛ لذا این ژشوی  د یکوالر ا  اقبال  کمارا بهر 

طورایای  و مهمّ  در رنااریتا و نری،ت     یا  مذیب ا به احزاب ایالم  باوجودای،که باوریا و ار غ

یا  انا ابات  کردیاان عراق  انا ن   قاطع در رقاب داشاها ناوانساه عموم  مردم کردیاان عراق ن  

 «.ایفاک،،ا؟

یتا  م تال     یا  حزب  جریانیانان ناییونالیس  قوم ا رقاب  نا که غ بهن ارنانان بر این اعا اد

یتا    نترا در رقابت   ع،وان یه ما ییر عما  در ناکتام  احتزاب ایتالم    یکوالر و ن اریا  خارج  به
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ای . در این  ژتشوی  بترا     انا ابات  و یاخاار قارت حکوم  اق ی  کردیاان عراقا تأثیرناار بود 

شتونا:   داد  شا ا توضیح یا در  ار وب نظر  بحث تعری   م ای  برخ  اصهالحتوضیح م دودا ال

حزب ییای ا ایالم ییای  و ناییونالیس  قوم  که ال مه  ار وب نظتر  ایت  در اباتاا  بحتث     

نردد تا   ون    م  ا ایالم ییای  در کردیاان عراق ارایه ا ژی ی،ه تح   برآن و عالو  شونا م  برری 

 .  شود نرای  در کردیاان عراق درادامه برری  مناکام  ایال

ا   یا ا  نوع کااب انه آور  داد  روغ تح ی  در این نوشاارا تح ی   و ای،اد  ای  و روغ جمع

. در  و ای،ارنا  ای ؛ نوع تح ی  نیز ا  نوع تبیی،  و توصیف  الباه با غ ظ  باال  بعتا تح ی ت  ایت    

یا  انا ابتات  کردیتاان عتراق و     ناکام  احزاب ایالم  در رقاب  این نوشاارا تمرکز اص   بر دالی 

 .   ژیرو   احزاب یکوالر در حال حاضر ای 

 پیشینه تحقیق  - الف
خدتوص بته  بتان عربت        درخدوص ژی ی،ه موضوع ایتن نوشتاارا تعتااد  کاتاب و م التها بته      

اما ژرداخان به یمه  شود انکارنم ای  و  شا  صورت مفیا ایافاد  وجوددارنا که در این مان ا  آنها به

تترین آنهتا    اجمتالا مهت    ای ؛ به آنها ا  حوص ه و محاودی ِ کم  یهور و صفحات این م الها خارج

 نا ا :ا عبارت

 مستقبل الحرکه االسالمیه فی کوردستان عررا  به  بان عرب  با ع،وان  محما با یان کااب  – 5 

 ای . م  در کردیاان عراق با رویکرد توصیف  ژرداخاهیا و احزاب ایال که بی ار به برری  ج،ب 

: جمال با عنوان االکراد المستضعفون و اخوانهم المسلمونیا  ژرونسور  مجموعه ی ،ران  -2 

خدتوص   یا  ایتالم  در برابتر مستئ ه کترد بته      نرایان و ک ورکه به موضع ایالم یا  یرنردان کرد

 دارد. ح بچه اشار 

های اسالمی از نهضت سلفیه سید جمال تا  سیر تحول جنبشبا ع،وان  حمیا احما کااب  -5 

یتا  ایتالم  در    ا کااب یادشا  دربرنیرنا  د  ند  ای  که ند  نه  آن به ج،ب  بیداری اسالمی

نترا در کردیتاان    یا  ایالم توانا برا  ش،اخ  نرو  دارد و ا  این لحاظ م  کردیاان عراق اخاداص

 .شود عراق مفیا ت   

در  2002در یتال   اسالم و ناسیونالیسم در کردسرتان عررا   با ع،توان    کااب مد ح ایرون  -4 

ا ایتالم و   ش،ایتانه  ش،ای  ای  و ا  دیانا  جامعه اربی  عراق م،ا  شا؛ نویس،ا  کاابا ایااد جامعه



 
 (99)پیاپی 9316 پاییز و زمستان، 2، شماره 5 شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره پژوهشی جامعه -دوفصلنامه علمی

 

 
 

14 

نرایانته   میتا  ایتال   ا برریت  دیتانا   دارد ؛ آنچه در این کاابا ایمی ای  کرد  ناییونالیس  را برری 

 نرایانه در کردیاان ای .   درخدوص ناییونالیس  و تهبی  این دیانا  با نظریات م  

؛  ای  شا  نوشاه ییرغع،وان  با ای  مساعار مؤل  به کااب اتحاد ایالم در کردیاان عراق -1

 یاف ا  نوشان این کاابا معرن  اتحاد ایالم در کردیاان عراقای ؛ کااب یادشا ا ژ،ج ند  را

یا   ا  اتحاد ایالم با یایر جریان نیرد و مؤل  در آغا  یر ند  به برری  م ایسه دربرم 

 ژردا د.  رو در جهان ایالم م  نرا  میانه ایالم

این م اله  ؛«تهایا ب،یادنرایان در کردیاان عراق»با ع،وان  مایک  رابینم اله ان  یس   -6

یا  آن در کردیاان عراق  نرا و  ال   ون یا  ایالم  رایکال و خ طورعما  به جریان به

 .  ای  ژرداخاه

نرا  در  یا  ایالم تأثیر ان الب ایالم  بر ظهور ج،ب »با ع،وان  دالر ویس نامه  ژایان -7

یا  ایالم  کردیاان عراق ا  ان الب ایالم   یا و ج،ب که به تأثیرژذیر  جریان« کردیاان عراق

 دارد.  ایران اشار 

«  نرا در اق ی  کردیاان عراقیا  ایالم ش،ای  جریاننونه»با ع،وان   اهلل نالح رحم   م اله – 8

یا  ییای  احزاب ایالم  عماۀ کردیاانا ا جم ها اتّحادیّۀ  م  که در آن به رویکردیا و خ ّ

به تح ی   ا اما ج، ای  شا  ایالم ا نرو  ایالم ا انداراالیالم و اندارالسّ،ۀ کردیاان عراق ژرداخاه

 .  آنا باال نیس  و یمچ،ینا م االت  ا  این دی 

طورعما  با  یا و م االت به درخدوص ضرورت انجام این تح ی  بایانف  که یمه کااب

یا نیز با رویکرد ژورنالیسا   . تعااد  یاد  ا  نوشاه انا شا  رویکرد توصیف  و کمار تح ی   نوشاه

ترین  یا  موجود در آثار حاضر و تمرکز این م اله بر عما  به کایا  انا؛ ب،ابراین با ع،ای  شا  نوشاه

یا  انا ابات  و یاخاار قارت اق ی   یا  ایالم  در رقاب  یا  تأثیرنذار عوام  ناکام  جریان ما ییر

 . م،ا ای  ا این م اله ا  نوآور  و ضرورت  باال بهر  کردیاان عراق

 های مفهومی و نظری بحث - ب

 سیحزب  سیا -1
ای  و در ادوار « دیاه»یا « نرو »ا  عرب  ای  که معادل آن در  بان ناری     حزبا واژ
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یا )احزاب(  ا این یا مانموریس دوورژ ای . طب  نظر  رناه کار م ا   تاریخ به معان  مافاوت  به

و م،انع و  انا شا  یاناها م،ظ  و مرتب  یسا،ا که برا  مبار   در را  قارت یاخاه یا  ب،یان  نرو 

دریا ا ویی ه عم  ییای  آن  ک،،ا و خود ی  به م  یا  اجاماع  نونانون را بیان یا  نیرو  یاف

نیزا  هار شرط را مامایزک،،ا  حزب ا  یایر  وای،رو الژالومبارا  ؛(515: 5514ا دوورژ آی،ا ) شمارم  به

 دان،ا: یا  ییای  و اجاماع  م   ت ک 

 مان و ت کیالت  ژایاار ای  که حیات ییای  آن ا  حیات حزبا مسا زم وجود یا -ال 

  .مؤیسان آن نراتر باشا

یای  یسا،ا که در   ت کیالت حزب ا دارا  یا مان  مسا ر در مح ا یمرا  با  یرمجموعه -ب

  .باش،ا داشاه رابههم،ظ  و ما اب  طور بهداشاها با یکای ر  یهح م   نعالی 

  .یا مان بر کسب قارتا ایاوار باشاا نه بر اعمال نفوذاراد  ریبران م   و مح    -ج

)اختوان کتاظم ا   « ویتش  ا  طریت  انا ابتات باشتا     حزب بایا درژ  کسب حمای  عموم  بته  -د

 (.27و  26: 5588

ترین ارکان تویعه ییای ا  وجود احزاب ییای  در ع   ییای  مارنا یک  ا  مه برایاس اینا 

صورت نهادم،تا   بهرا  ییای  قارت  یا  کسب  را  اا  طری  این احزاب که ا  نهنو ای  به مهرح شا 

تتوان   م  ای ا شا  یر ،ا دربار  تویعه ییای ا نظریات  م ا   و نا ا ماعارض بیانک،،ا.  م  ژی یر 

ع،توان   را بته یادشتا   آورد و مفهتوم   دی  م ارک ا  نظریات یادشا  دربار  تویعه ییای  به  م رج

کترد کته ایتن نیرویتا درواقتعا یتمب         یا  ییای  به قارت ییای  ت  ت   یایاب  نیروامکان قانون  د

یک  ا  که دارنا   شونا و  ،این کارویش  م  م  ص محسوب یر می،  در یاکن مردم ا  ب    ۀاراد

جریتان مبتار ات انا ابتات ا     دادن ای . در یا  احزاب ییای ا ت وی  مردم به رأ  بار ترین کارکرد

نیتر    یتا  رأ    ک،،ا تا مردم را به ژا  صت،اوق  م  یا  م ا   تالغ و ابزار یا طری  تب یغ احزاب ا 

  .بک ان،ا

کتارکرد یترمایه   یا  حتزب را یترمایه اجامتاع  دانستاها      یک  ا  کارویش ی   نرانسیس نوکویاما

ك اجاماع  را تسهی  یمکار  و م ارک  نروی  برا  تح   ایااف و م،ابع نرد  و جمعت  و کمت  

یتا  موجتود در    ایتن یترمایه را مجموعته ی،جتار     و دانتا  ییای  و نری،   م  -به تویعه اقاداد 

آمتان یتهح    که ارت ا  یهح یمکتار  اعضتا  آن جامعته و ژتایین     نیرد درنظرم یا  اجاماع    نظام

  یتا  ایایت   یکت  ا  امایتا    ؛(Fukuyama  1:5991 شتود )  م  یا  تبادالت و ارتباطات را یبب  یزی،ه
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باین دلی  که یمه انراد جامعتها بتا    ایای  نونه نظام یا  مان  دراین یاالرا وجود نهاد یا  مردم  نظام

 .نوع  در این نهادیا عضو باش،ا توان،ا به باش،اا م  یر ش   و کار  که داشاه

ع ژات،ام با تفکیك دو نتو یا  احزاب در جامعه ای .  ا یک  دی ر ا  کارکردانزای  اعاماد عموم 

تتر   اعاماد ش د  )عم  ( و اعاماد اجاماع  )نسارد (ا اعامتاد اجامتاع  را بترا  جامعتها یتودم،ا     

ک،ا و یر ه یهح اعاماد در  م  ا  نظر و ا اعامادا یمکار  را تسهی  ؛(,5995Putnam :298) دانا م 

ر احتزاب  یك جامعه باالتر باشاا احامال یمکار  ی  بی ار خوایتابود. عضتوی  داوط بانته متردم د    

اعاماد مردم بته یکتای را نفا تو    »توانا  یا و یمچ،ینا ارتباط اجاماع  غیرریم  م  ییای  و انجمن

را  «جمعت    شتان اعضتا  نترو  بترا  اقتاام      دربار  مباحث مورد عالقه یا مرتب  با جامعه و جمتع 

ا انتراد و  شود؛ در ای،جا یاف ا  ژیویان به احتزاب ییایت  نیتزا یمکتار  و روابت  ما ابت  بت        یبب

یای  شبیه ما یسا،ا؛ ب،تابراینا عضتوی  در احتزاب بترا  ت ویت         شهروناان  ای  که دارا  ار غ

  (.,Uslaner,Eric m 2004: 4 ) یا  بیرون ا م،ایب ای    جزء انتراد و اعامتاد به نرو  به جزء

 اسالم سیاسی  -2
  ا  غ به و ییهر  مارنیست   دارد. ژی ایالم ییای ا اصهالح  جایا ای  و به دنیا  مارن تع  

ایت . در جهتان ایتالما     غرب  و ییهر  آمو   یکوالریس  در جهانا  ،تین اصتالح  کاربردنااشتاه   

نرنت  و برایتاس    شا ا مباحث ییای  را نیتز دربرمت    دی،  جامع ت   « ایالم»برایاس ت    ی،ا ا 

جانبه غرب به جهتان   با تهاج  یمه ای . اینا نیا  به توصی  مجاد و ت ییا ایالم به قیا ییای  نبود 

یا  مارنیس  غرب  و تتالغ احیتانران    نیر  م اوم  ایالم  در برابر آنا ورود آمو   ایالم و شک 

مس مانان برا  احیا  تمان ایالم  و با نردانان ایالم به عرصه  نتان  ییایت ا کتاربرد اصتهالح     

نرایت ا   اینا واژنان ایالم ییای  و ایالمای ؛ برایاس  ایالم ییای  نیز محدول  ،ین تالش  بود 

یتا  ییایت  کته     ا  جریتان  ا  انا. مفهوم ایالم ییایت  بترا  دیتاه    یای  خ،ث  و ناقا بار م،ف  واژ 

ایت  و ایتن    شتا   خوایاار تح   و ایجاد نوع  حکوم  برمب،تا  اصتول ایتالم  یستا،اا توصتی      

برنا؛ آنهتا   کار ییای  را در برابر ایالم ی،ا  بهنا تا ایالم کرد ییای  در قرن بیسا  تالغ یا  جریان

دان،ا که یوی  ایالم در کانون عم  ییای  قرارنرناه  در نظریه نفامانا ایالم ییای  را نفامان  م 

نفت  کته ایتن نترو       تتوان  (؛ ب،تابراین مت   20: 5579شود )یتعیاا   م  و ایالم به یك دال برتر تبای 

بایستا  جامعته را    ن   در حکوم  ایالم میسرخوایاشتا و مت    نیر  ایالم ییای ا معا اناا شک 
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دار حکومت  ایتالم  معا انتا کته      . نرو  طرفکرد عیارا مهاب  با اصول ایالم تعری  صورت تمام به

اعا اد به عام جاای  دین ا  ییای ا نرانیربودن دیتن ایتالم در تمتام    » ا  مان،ا ایالم ییای ا مبان 

یتا  مثبت     نیتر  ا  کتارویش    کی  یك دولت  متارن ایتالم  بتا بهتر      یا  حیات انسان و ت  عرصه

دموکرای  و نف  یکوالریس  برا  مبار   با ایاعمار غرب دارد. معا اان بته ایتالم ییایت  بته ایتن      

داشتان قتارت ییایت  ایت ؛ ایتن نترو         کردن مس مانانا دردی  باورنا که شرط ال م برا   نان 

دریتا ا ژیتاد  و ار غ مع،تو  را     توان احکام شرع را به الم  م یمچ،ین معا ا ای  در حکوما  ای

دوبار  احیاکرد. در مایی  و کیفی  قوانین ایالم  )احکام شرع( ای  که نظام ک ت  اجامتاع ا یتك    

و  یابا توانا در یك نظام ایالم ییای  )حکوم  ایالم ( تح   یا د و این م  یر مین ایالم  را م 

یتا   یتا و مکتان   ام وجود  ک   ای ا خدوصی  نرانیر دارد و در یمه  متان ا آنجاکه ایالما یك نظ

اجرای ؛ ژس درنایجها ایالم ییای  به مع،ا  حفت  و ایتامرار یویت  ایتالم  نترد و جامعته        قاب 

طوربایه  و طبیع ا مسا زم ژایب،ا  به احکام ایتالم و ژی یتر  ایتااف آن در  نتان       ایس  که به

داشان قارت ییای  و برقرار  حکومت  ایتالم  ایت  )غفتار ا      رو دردی خود در ن نوبه بود ا به

 (.  507و 506: 5595

ایت  و در   امرو   ایالم ییای  نفامان  ای  که ایالم را در قانون رناار ییای  ختود قترارداد   

 شود.   م  یا   با نفامان غرب ش،اخاه غیرت

یتا  ایتالم ا ایجتاد دولت  و ک تور       کردن قوانین و مؤیسات ک ور نرای ا یع،  ایالم  ایالم 

نیر   یا دی،  که بی ار جه  دی را این جریان عبارت یا  دی، ؛ به ایالم ا عم  طب  شریع  و آمو  

بتودن ماتون    برآن بر قهع  ییای  دی،  داشا،ا؛ خوایاار با یا   جامعه برایاس دین یسا،ا و انزون

: 5581ک،،ا)خسترو ا   م    و اصول دین را توصیهدی،  تأکیا نراوان داشاها ضرورت با ن   به مبان

522 .) 

یا  ییای  نونتاکون   نرا در کردیاان عراق ا  طری  نرای،ا یا  ایالم رناار و عم  ییای  جریان

یا   م   آنها و برداش  ییای  و ایایولوژیك آنها ا  ایالم در قالب رناار و خ  یا و بساه به نرای 

در نویتان ایت . احزابت  مان،تا اتحادیته ایتالم ا ج،تب  ایتالم  و         آمیتزا   آمیز و خ ون  مسالم 

آمیتز  باورداشتاها بته م تارک       یا   مستالم   م   تاحاود  نرو  ایالم  در کردیاان عراق به خ 

ییای  و برنزار  انا ابات برا  رییان به قارت معا انا و درم اب ا احزاب  مان،ا انداراهلل ایالم و 

آمیتتز و رادیکتتال را  یتتا  خ تتون  انتتاا روغ ب،یتتادنرای  داشتتاه یتتا  رای اندارالستت،ه و... کتته نتت
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یا  ب،یاد  ایتالم باوردارنتا و ژیترو   و بهترو   انتراد مست مان را در        انا و به ار غ نرناه درژی 

ک،،تا. ب،یتادنرای  ایتالم ا     نمت   دان،ا و ا  ال و  غرب  یتا شترق  ژیترو     یا م  با ن   به آن ار غ

ا نتولر  نریتام .  کرد ا خوایاار با ن   به دوران وابس،ه ایالم و قواعتا ایتالم  ایت     مارنیاه را نف 

ک،ا که ا  ایالم ت،هتا قرایت  خ تك و ماعدتبانه      م  نرایان  اطالق ب،یادنرای  را به آن دیاه ا   ایالم

الم ک،،ا؛ ای،ها کستان  یستا،ا کته معا انتاا ت،هتا درک صتحیح ا  ایت        م  قرآن و ی،ن ژیامبر را اعمال

ا یمته ب،یادنرایتان   نتولر م،حدر به آن ای  و دی رانا قادر نیسا،ا ایتالم واقعت  را بفهم،تا. ا  نظتر     

 نرایان ب،یاد نر نیسا،ا. نرای،ا ول  یمه ایالم ایالم

یتا    یتا وآمتو     ا انای یان و رناارکردن برژایه انای ته  نرای  و ب،یادنرای  ایالم  روا ایالم ا این

دارد و در عرصته کتارکرد ییایت      یتا  متذیب  ری ته    ی،یان ایت  کته در بتاور   ایالم  و رناتار ژی ت  

نترا در مواجهته بتا     یتا  ایتالم   خدتوص نترو    یتا بته   یا و نرو  با و بیان ر مع،ایاب  انسانیا نمودم 

 شود. م  یا  غرب  و یکوالریس  ت    انای ه

  2و ناسیونالیسم قومی 1قومیت -3
به اصت    انا که در باور  ذی،  نسب  یا  انسان آنان نرو نویا:  در تعری  قومی  م  وبر مارکس

یتا  ایتاعمار یتا     یا یا به دلیت  یرنذشت    یا  نیزیک  یا ی،  و نسب م ارک ان را به دلی  شبای 

عتالو ا ایتن    باشا؛ بته  داشاه ب،ا  نرو ا ایمی  مهاجرت ژی ی،ه م ارک  دارنا؛ این باور بایا درصورت

 متارکس نونته   (؛ باین505: 5588ژی انیانا  )ما « م  م  د  وجوددارد؟آیا رواب  قو»مه  نیس  که 

نیتز کته ا     کتوین  بروسک،ا و  نم  با تأکیا  که بر ع،اصر نری،   داردا خون و نشاد را مه  ت    وبر

ک،اا معا ا ای ا نرو  قوم ا نروی  ای  که اعضتا  آنا   م  ش،ایانه به قومی  ن ا  دیانای  جامعه

 (.502ی،   یکسان  دارنا )یمان: یا  نر ویشن 

یا  قوم  بتر ب،یتاد    ترین ممیز  قوم و قومی ا در ابعاد نری،   آن نهفاه ای  و نرو  ب،ابراین مه 

نیرنتا و   مت   شتک  « .ریوم و ژی ی،ه تتاری     بانا مذیبا آداب»یا  نری،   نظیر  مواریث و ش،ایه

واقعت  یتا   »توانا دارا  خایتا ا    ؛ این نه  م ادراک قومی  با ابا،ا  بر نه  یوی  قوم  میسر ای 

دارد. رشتا   به نرو  قتوم  حکایت    خاطر نسب  باشا ول  در یر یوی  ا  دلبسا   و تع  « احسای 

حاشتیه    قومی  با تأثر ا  درک و تجربه م ارک ا  محرومی  متاد ا شترای  نتامه وب  نتان  و بته     

 ........................................................................................................................  
1. EThnicit 

2. EThnic Nationalism 
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 (.22و  25: 5580یای  )م دودا  شان رانا 

قومیا ا م   را برحستب قتومیا     –یا  یویا   ع،وان محرک اص   خوای  نالیس  قوم  بهناییو

ک،ا که خمیرمایه اص   آنا احساس عمی  تع   و ونادار  به یتك نترو  قتوم  ایت  کته       م  تعری 

(؛ 45: 5589ژتور و دی ترانا    ا  بان م ارک ع،اصر اص   آن یسا،ا )احما «اجاادا ع ایا و نری، »

  آر و  نو ای  یوی  جمع ا وحات خودم اار  و ت اضا  م ارک  مردمت  و اعابتار   این مه  ا

شتود. انتر    مت   یا  نذشاه و خاطرات تاری   ناش  یا  نمادین انسانه نری،   ا قبی  رجوع به ری ه

یتتا   ب تتوایی  عوامتت  تستتریع و ت تتایا ناییونالیستت  قتتوم  را برشتتماری ا بایتتاب ویی  کتته تفتتاوت

یا  قوم  ژیرامون  و مرکز ق رب،ا  م،زلا  میان اقوام ماعاد را احساس  ییای  نرو ایایولوژیک  و 

 ک،ا. تواناتسریع به ایاعمار و یا  برخوایاه ا  آن م  عموم  نسب 

نری،   برایاس قومیت  را   –ا وظیفه معمار  ییای   نف  که ناییونالیس  قوم  توان ب،ابراین م 

ژار ه ای ؛ این نوع ا  ناییونالیس  ا لحاظ مکان ا  ول  ماحا و یكدارد که یاف آنا ایجاد د برعها 

یتا د کته    مت   کرد که اغ ب آنها را به یر می،  خاص مترتب   م، أ م ارک نرو  قوم  خاص را تبیین

 آیا. شمارم  برا  ژیروان آنا ت اس آن یر مینا امر  غیرقاب  انکار به

توانتا در   ا  و مهبوعتات ا یریتك مت       ریتانه یتا  یاخاار یویا  و نستاردن  ایتافاد  ا  ابتزار   

مؤثر باشا که در نفاتار    ک،،اا م  یا  قوم  و یویا  نروی  که محرومی  احساس بران ی ان خوای 

ژی  روا ت وی  ناییونالیس  قوم  ا طرف احزاب یکوالر در تحوالت ییای  و اجاماع  کردیتاان  

 خوایاشا.   عراقا تح ی  و برری 

 در کردستان عرا   اسالم سیاسی -پ
یرع  به ایتن  طورعما ا دارا  آیین  رت ا  بودناا امّا با ظهور ایالم به کردیا در دورۀ بایاان به

دین نرویانا. اّولین تماس کردیا با دین ایالم ا  طریت  باباجتان کترد بتود کته در مای،ته بته ایتالم         

(. تحتوّالت  81: 2006ور  با یتان ا  داد )نت  آورد و یپس آن را در میان اقوام کرد خود نستارغ  ایمان

ا  جهان ایالم و خاورمیانه دور نبود  و بی ار کردیا که  نکر  و ن سف  خ   کرد ا  تحوّالت انای ه

بودناا در مستای  دی،ت  و    صورت مسا ی  تح  تس ّ  امپراتور  عثمان  قرارنرناه حاود ش  قرن به

بودنا. با نروژاش  امپراتور  عثمان   یا اخذکرد ثمان اعا اد ا تأثیریای    م یر را ا  قرای  دی،  ع

یتای    ا اغ ب مس مانان برا  با نردانان خالن  ایالم  و حاکمیّت  مست مانان تتالغ   5924در یال 
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 (.21: 2009ی  ا  یو دادنا که کردیا ی  ا  این وضعیّ  مساث،  نبودنا ) انجام بسیار

یا  ایالم  را در عتراق وابستاه      ایالم  یا ظهور ج،ب توان م، أ و تاریخ بیاارطورک ّ  م به

محمّتا  (ا 5896تتا   5859)الاّین ایتاآباد   ییّا جمالیا  اصالح  و ایالم  کسان  مان،ا  به ج،ب 
یتا    دانس ؛ انای ۀ ایالم  این انتراد در جهت  بیتاار  ک تور     الب،ا حسن( و 5901تا  5849)عبا  

؛ یان  اعمار بود که این نکر به شک   وییع در میان مس مانان نسارغایالم ِ  یر ی هۀ ایابااد و ای

تتأثیر  یتا بت   یر مین کردیاان عراقا واقع در شتمال ک تور عتراق ک،تون  نیتز ا  ایتن آرا و انای ته       

 ای .   نبود 

نعالیت  ایتن ج،تب  در یتایر      الب،احسنالمس مین در مدر به ریبر  نیر  ج،ب  اخوانبا شک 

که ا  جانتب ج،تب  اختوان بته      دادنا م  م  آغا شا که انراد ا این نعالی  را صورتیا  ایال ک ور

بودنتا. شتیخ    یا  دی ر به مدر رناته  یوا کسان  بودنا که ا  ک ور شانا؛ ا آن م  این ک وریا نریااد 

بتود   ( ا جم ۀ کسان  بود که ا  این طری  بتا نکتر اختوان آشت،ا شتا      5992تا  5954)محمود الدّواف 

وآما در دان  ا  ب اادا به تاریسا م  ول شا کته در   (؛ و  ژس ا   ،ابار رن 75: 2009ی  ا  یو )

یا  برجساۀ کرد با ای ان آش،ا شا و یمتین اتّفتاق یترآغا      ا  ش دیّ شیخ امجاالزیاو  این  مانا 

عثمان مان،ا مال خیزغ نکر اخوان ا یو  آنان در کردیاان عراق بود؛ برژایه یمین امرا آنها با کسان  

المس مین و ایالم  یا تفکر اخوان( دیاارکردنا و ط ّ این دیااریا و مالقالت5999تا  5922)عباالعزیز 

-ا عضو شورا  مرکز  و مسئول عتال   نرن  )مداحبه با شوان ریبه ر ییای  در کردیاان عراق نضج

 . (50/5/92رتبه حزب نرو  ایالم  کردیاان عراق در اربی  به تاریخ 
 المس مین در عراق ا  طری  مال عثمانیا  اخوان  نرایان با ب ااد در  ار وب نعالی ارتباط ایالم

کته حکومت  در یتال     نرایانا درون حکومت  ژادشتای ا تا متان    شا و نعالی  ایالم حف  عباالعزیز

قا رونتا  رییان حزب بعث در عترا  قارت خوایان رییاا در جریان بود. با بهبه دی  جمهور  5918

کته انتراد  نظیتر متال عثمتان و       تحوّالت در کردیاان عراق شک   دی ر به ختود نرنت  و درحتال    

المس مین بته نعالیت ا م ت ول بودنتا و دغاغتۀ      برادران  و بسیار  ا  مردم ح بچه در ج،ب  اخوان

یبتر   ایالم ناب محمّا  و اجرا  احکام طب  شریع  و ی،ّ  را داشا،اا بسیار  ا  کردیا تحت  ر 

مال مدهف  بار ان  درژ  دیایاب  به ح وق م   خود بودنا. بار ان ا یر ،ا دارا  ژای ا  و خایا ا  

-نا  رن  و بو  مذیب  نااشاه و یموار  اح اق ح وق کردیا را به دی،  و مذیب  بودا ج،ب  او ییچ

یتا    یتا و کوشت    دی ترا تمتام نعالیت    (؛ ا طرف78: 5586ای  )کرم ا  ع،وان یك قوم ماّنظرداشاه
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المس مین کردیاان عراقا وجتود ختارج    شا و ج،ب  اخوانایالم  ا  مرکزا ریبر  م  یا  جریان

المست مین  عتراق    یا  کردیتا تحت  ریبتر  ج،تب  اختوان      نااش ؛ واقعیّ  امرا این بود که نعالی 

ا جزیت  ا  امّت  عربت  ت     نا  خود را کردیاان  ن وانانا و خود ر ای ؛ کردیا در این دور ا ییچ بود 

ع،وان نعالی  ایالم  در کردیاان در آن دور  مهرح بودا یم   عراقت   دانسا،ا و آنچه بهایالم  م 

: 5595انتا )ایتا ا   کترد  م  یا  خود را ژی یر  ای  و آنها در این  ار وبا نعالی  ت ایالم  بود 

18.) 
یتا    نفوذکرد و انکتار آنتان در میتان کترد    المس مین در کردیاان عراق  ژس ا  آنکه ج،ب  اخوان

صورت ریم  تا بعا ا  ژیرو   ان الب ایتالم   ییچ ج،ب  ایالم  به یان ا کردیاان عراق نسارغ

نرای  در م،ه ها در کردیاان عراق ظهورنیان  و ت،ها ژتس ا  ژیترو     در ایران و نسارغ موج ایالم

دی،ا و بتا   نرنا،اا یك حزب ت کی  ا ا تدمی    عاّان الب ایالم  و ج،  میان ایران و عراق بود که 

( یر ،تاا نعالیت    98: 5579دادنتا )ویست ا    را ت تکی  « حرک  االیتالمیّه »اکثریّ  آراا حزب  به نام 

ا  ا  انراد ایتن حتزبا      دنبال این امرا عاّنک یا و حزب م،ح  شا؛ به حزبا بی ار ا  یك یال طول

الاّین محمّا به امارات  صالح 5981یمین یبب در یال بودنا؛ به  کردن حزب  یمچ،ان در نکر تأییس

کار اخوان دیاارکرد تا اجا ۀ تأییس حزب  را به نمای،ان  ا طرف ماّحاۀ عرب  یفرکرد ا با انراد که،ه

اک،تونا ت،هتا نمای،تاۀ اختوان در کردیتاان عتراق بتود ا ریبتر  آن          ک،ا؛ این حزب ی  اخوان دریان 

« 5یته یته ک رتتوو  ییستالم     »ایت  کته بتا ع،توان      الاّین محمّتا بهاءالتاّین  صالح عهاۀ یمچ،ان به

 (.225: 5590دارنا )احما ا  نعالی 
ا   یتك  ای  کته شتایا بتا یتیچ     یای  ژر ایالم  در کردیاان عراق ا  نویان یا  تاری چۀ جریان

،ت  و جهتاد و نتا  مبتار ۀ     ان عابا نا  ج قیاس نباشا. نا  اتّحادا نا  یا  ایالم  دی را قاب  حرک 

ترین احزاب ایالم  یا  ایالم  )انداراالیالم( تا آرام یا  نونانون ا  رادیکال قانون . ایجاد ان عاب

یتای  ا  کردیتاان و داشتان     )اتّحادیّۀ ایالم ( ا  ج،  با دی ر احزاب کردیاان  تا تس ّ  بتر ب ت   

  عراق ژس ا  ی وط صتاّام و نیتز کوشت  بترا      نمای،ا  در ژارلمان مح ّ  و شورا  حکوم  انا ال

یتا    . جریتان انتا  ب  تیا   یتا  یای  خاصّ به این جریان ت کی  حکوم  ایالم  در کردیاانا ویشن 

یا  ایالم  کو ك  احزاب و نرو  توان به دو ب   خرد طورک ّ  م ایالم  در کردیاان عراق را به

 ........................................................................................................................  
 اتّحادیۀ ایالم  . 5
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-کو كا خود بته  یا  ؛ یر ،ا بسیار  ا  جریانکرد  یا و احزاب ایالم  عما  ت سیو دی ر  نرو 

یتا  عمتا ا ن ت  اصت   را       انا و اعضا  آنهتا در ایتن ج،تب    یا  عما  بود  ع،وان  یرب،ا  ج،ب 

 خورد.نم      در صح،ۀ ییای  م،ه ه به یا اناا اک،ون نام  ا  این جریانداشاه برعها 

 ختار قدرت حکومت اقلیمهای اسالمی در سا علل ناکامی حضور جریان -ت
یتا    یا  ایالم  و اثرنذارنبودن آنهتا در یتاخاار   نرییان احزاب و نرو  قارت ا  دالی  عماۀ به

یتا  ایتالم      بر عام وحات نترو   ییای  و اجاماع  کردیاان عراق در طول دو دیۀ نذشاه؛ عالو 

و « یا  رقیتب و احتزاب یتکوالر    ریانغ بۀ ج»ا «نرای یانان ناییونالیس  قوم  و قوم غ به»توان به م 

 کرد:   اشار « عام  خارج »

 گراییغلبه ناسیونالیسم قومی و قوم -1
یا  عمتا  و تأثیرنتذار    یا  قوم  و نشاد  و یمچ،ین مهالبات ییای ا یک  ا  ما یر رشا آنای 

 کتردن  هو احزاب ییای  یتکوالر بتا برجستا    ای  ییای  در کردیاان عراق بود  یا  بر رونا جریان

-ک،،ا و بته یو  خود ج بتوانسا،ا انکار مردم م،ه ه را به یا  ناییونالیسا  و مهالبات قوم   انای ه

توانسا،ا در رونا تحوّالت ییای  و اجاماع  کردیاان عراق در م اطع م ا ت    یا وایهۀ این نرای 

یایولوژ  خودا عرصه را بر دی تر  دادن آنها به ا   ایفاک،،ا و با ریبر  مردم و توجّه  مان  ن    یا نا

دی ترا غ بتۀ نفامتان     عبتارت ؛ بته ک،،تا  انتا؛ ت،ت   که ایایولوژ  ایالم  و متذیب  داشتاه   یای  جریان

ناییونالیسا  بر نفامان ایالم  که در کردیاان عراق ا طرف احزاب یکوالر و غیرمتذیب  در طتول   

ایتتالم  و متتذیب  در کردیتتاان   یتتا ریتتیان جریتتان قتتارت داشتت ا ا  بتته تتتاریخ مبار ات تتان رواج

تتوان بته حتزب دمتوکرات کردیتاان عتراق و       ترین این احزاب مت   ای ؛ ا جم ه مه  کرد  ج ونیر 

 کرد. عراق اشار  کردیاان میه،  اتّحادیّۀ

 عرا  کردستان دموکرات حزب -1-1

ژس ا  اعالم جمهور  مهاباد به ریبر  قاض  محمّا در ایتران ژتس ا  ج،ت  جهتان  دوم کته ا       

ا 52/50/5941جس ا در تاریخ  بودنا( بهر  کرد  یا  شورو  )که شمال ایران را تدرّف مساعات نیرو

طرح )ایاۀ( ت کی  حزب دموکرات کردیاان در عراق تب وریان  و انای تۀ ناییونالیست  و مهالبتات    

 ا حتزب دمتوکرات کردیتاان   5946یتپاامبر   57نرن  که درنهای ا در  قوم  در کردیاان عراق نضج
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ا  را با امضتا  متال    شا؛ این حزب در باو ژیاای ا بیانیه بار ان  ت کی  مال مدهف عراق به ریبر  

یتا  م تارکا    یا  کرد بپیونانتا و در مبتار    خوای ا به نیرومدهف  م،ا رکرد که ا  مردم عراق م 

کته   نحتو  بته ؛ ک،،تا  برا  آ ادکردن کردیاان ا  دی  امپریالیس  و مأموران ا ماّحتا شتا ا م تارک    

باش،ا؛ شعار این حتزب   یریك در یر مین خودشانا  نان  آ اد و یمکار  برادرانه با یمای ر داشاه

 (.525: 5585بود )انادارا « یا  برادر در ک ور! باد کردیا و عرب  نا »

را بته ختود   « ت کیالت یر  کرد  واحا عتراق »حزب دموکرات کردیاان عراق درنهای ا توجّه 

شتانا و مبتار ات ختود را دررایتاا  اح تاق       ت کیالت مورد اشار  در این حزب ادغام بران ی   و

و بترا  تأیتیس ایتن حتزبا یمته       کردنتا  ح وق قوم  کرد در  ار وب خودم اار  عتراق دنبتال  

« ر نتتار »و « شتتورغ»یتتا  نعّتتال کتترد در عرصتتۀ کردیتتاان عتتراق و ا جم تته دو حتتزب  یتتا مان

ایت  کته    تفکیتك بتود    این حزبا یه جریان مافتاوت در آن قابت    شانا. ا  یمان باو تأییس م،ح 

نرایانته و  یا  این حتزبا بی تار نترای  م ّت      م   کردا رایکاریا و خ  توان ایاااللبرمب،ا  آن م 

یکوالر داشاها طرح یکوالریس  و ناییونالیس  در برنامه و مرام،امتۀ ایتن حتزبا ن ت  رایبترد  و      

 بودنا ا :  عبارت جریان کرد؛ این یهایای  ایفام 

 داش .  عها  ا  که مال مدهف  بار ان ا ریبر  آن را به   ت جریان ع یر 5

 نرا و حزب شورغا نماد آن بودنا. ت جریان  پ )مارکسیسا ( که اعضا   پ 2

 داش . عها  نکران کرد که ابرایی  احماا یاای  و نمای،ان  آن را به ت جریان روشن 5

یک  ا  دالی  ناکام  احزاب ایالم ا غ به نفامان نایونالیسا  ای ؛ بترا  تبیتین    شا که اشار    

یتا و  یاا برنامته یا  ایای  و با خوان  آن بایا به بیانیه نرایانه و یکوالریس  و ویشن یا  م   مؤلّفه

ا  کته در یمتان اباتاا ا طترف حتزب      نظام درون  حزب دموکرات کردیاان عتراق ژرداخت . بیانیته   

کترد. حتزبا    دموکرات م،ا رشاا ن  ۀ را  و طرح ک ّ  را برا  ایجاد ک ور  نارال و دوم ّا  تریی 

یتا  یتر ک تور دی تر      بتود کته ا  ورود بته ژیمتان     خوایاار ایجاد یك ک ور نتارال کردیتاان شتا    

-و شتاخه  که این ک ور نارال ا یمچ،ین در انا اب اعضا  قوّۀ اجراییتها م ،ّ،ته   ا  نونهباشا؛ به خارج

یتا  اقادتاد  بتا دی تر      باشتا و در ایجتاد ژیونتا    داشتاه  طورکام  آ اد  یا  دادنسار  حکوما  به 

 (.524: 5581ا  ک وریا آ اد باشا )انادار

ریتیان   قتارت  و تأیتیس نظتام جمهتور  و بته     5918با یترن ون  حکومت  یت ه،ا  در یتال     

ع،وان شرکا  مساو  اعتراب  کردیا را بهعباالکری  قای  در عراقا حکوم  در قانون ایای  جایاا 



 
 (99)پیاپی 9316 پاییز و زمستان، 2، شماره 5 شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره پژوهشی جامعه -دوفصلنامه علمی

 

 
 

64 

بتراینا   کترد؛ عتالو    ش،اخ  و ح وق قوم  و نری،   آنان را در داخ  ک ور عراق تضتمین  ریمیّ به

کرد ا اجا ۀ ژ ت  و انا تار    یا  باال  حکوما  م،دوب حکوم ا  ،این نفر ا  کردیا را به موقعیّ 

 رکرد.  مهالب کرد  و تاریس  بان کرد  را در ماارس صاد

یا و مهالبات  را که ریبتران و ن ب تان   رییان رژی  بعث در عراق نیزا درخوای  قارت ژس ا  به

تترین   کترد. مهت   مت   تکیته  ناییونالیست  و  یکوالریسا  یا  دادناا بی ار بر نرای  کرد در عراق ارایه

 بودنا ا : مهالبات این نرو  عبارت
 دیاان اذعان ک،ا.ت حکوم ا نور  به ح  خودم اار  برا  کر 5

 .شود ت  بان کرد ا  بان ریم  کردیاان عراق و  بان دوم م،اط  دی ر ک ور اعالم 2

جمهورا کرد باشا و کردیاانا دارا  ییئ  و یتران م دتوص بته ختود باشتا و      رییست نایب   5

 و ارت دناعا دارای  و و ارت خارجه در اخایار حکوم  مرکز  باش،ا.

یا    صورت نیرو  نظام  م،ظّ  درآی،ا و این نیرو  نظام ا یمۀ ریاه د بهیا  مس ّح کر ت واحا  4

« یتوای ا  می،ت  و  ریت    »یتای  نظتام  مان،تا     یك نیرو  مت،ظّ  نظتام  را داشتاها بترا  آن واحتا     

 .  شود تأییس

 یابا. یا  نفا  به کردیاان اخاداص یوم ا  درآما ت یك 1

یتتا  کردیتتا را بتتا حکومتت   درخوایتت  کتته شتتود ت حکتتوما  مح ّتت  در کردیتتاان تأیتتیس  6

 امضابریانا. به

یا  ایای  آنا توجّه بته مستای  دنیتو  و عرنت       یا و محورترتیبا رویکرد این درخوای  این به

ا   یا ا طرف حکوم  مرکز ا  می،ه بترا  ایجتاد جامعته   شان این درخوای  بود ا درصورت اجرای 

یا برایاس ت،توّع قتوم    یا  مح ّ  و تأمین خوایاه ناراتیو و تح ّ  دموکرای  در  ار وب حکوم 

عبارت ا ایاوار  حکوم  بر دو ژایتۀ مردمت  در قالتب دموکرایت  و     شا؛ بهو برابر  اقواما آماد  م 

ا  ایتن   یك خودم اار  ای  و یر دو ِ این ع،اصرا م ارک  مردم  را در بهن خود دارنا و در ییچ

ای  و ایالم و مسای  مذیب  در ذیت    ن ا    جهان  و ایالم  اشار یا به مسای  آناصول و درخوای 

ا  ایتتن  یتك  ایت ؛ یمچ،تینا یتیچ   مستای  قتوم  و مهالبتات کترد  در کردیتاان عتتراق قرارنرناته      

یا )یا حاّ  در ایای،امۀ این حزب در باو ت کی (ا حکوم  مرکتز  عتراق را بته اجترا      درخوای 

یا  این جریتانا بته    م   دی ر در  مفاد یا خ  عبارت ای ؛ بهرد معا اات و احکام دین ایالم م یّانک

 .   ای  ن ا  ن   و جای ا  دین و مذیب در جامعه توجه 
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یا  ایالم  با توجه بته وجهته    یا  ییای  ج،ب  براین مسای ا یک  ا  رایبردیا و رویکرد عالو 

ویش  در  یا  کرد  به ایرایی  را در ج،ب ییای  آنها در م،ه ها مبار   با ایرایی  ای ا ول  مبار   با 

یتا  ناییونالیستا  کترد  بتا      دانست  و رابهتۀ ج،تب     رویکرد مساث،  توان ا  این کردیاان عراق م 

ای  و بی ار ریبران آن به برقترار  روابت  بتا     یا  ایالم  در م،ه ها مافاوت بود  ایرایی ا ا  ج،ب 

ا  یمته در ایتن    مال  مدهف »نویا: در این خدوص م  عثمانمحمود انا. دکار  ایرایی ا م ااق بود 

یتا    شود که ج،تب  ا رابهه با ایرایی  باعث م بار ان دادا  راکه به نظر م  تر ن انخدوصا م ااق

 (.  76: 5582ا )شیخ عهار« کرد  به آمریکا ماّد  شونا

کردنتاا حکتوما     یرن ونرا  عباالکری  قای یا در دیۀ شد  میالد ا حکوم  ا آنکه بعث  ژس

یتا  قتوم  کردیتا دررایتاا  اح تاق       دادنا و دوبار  درخوای به نام شورا  م ّ  ان الب  را ت کی 

کته تتوان      کترد  مارسا شورا  م ّ  ان الب  اعتالم  50شا. در  ح وق ان با حکوم  جایا ا یرنرناه

 وب ک ور عراق ای ؛ ایتن  ای  و حکوم ا آمادۀ اعها  خودم اار  به کردیا در  ار شا  حاص 

دی،تا   یا  اجاماع  و ییای  داخ   نستارغ  داد که حکوم  خود را بر نهادم  توان  به کردیا امکان

 ک،،ا.   که برا  مسای  خارج ا اقاداد  و نظام ا وابسا   خود را به حکوم  مرکز  حف  درحال 

مانتا  کت ّ قتوا ا  کردیتا     جمهتور و معتاون نر  کردیا یمچ،ین ت اضاکردنا که یك معتاون ریتیس  

شتونا؛ نیتز بته     داد  یا  حکوم  مرکز  به کردیتا اخادتاص   یوم ا  ژس  شونا و ای،که یك م،دوب

یتا دو  شتود؛ ایتن درخوایت     یا  دناع و خارجه اعها خانهیا  دارا  امایا  در و ارت کردیا موقعیّ 

 ا یرنیر  مجاّد ج،  قرارداد.نرایانه و شایا ی  در وضعیّ  طرف را در وضعیّ  انا اب واقع
یتا  دیتۀ شدت  متیالد  بته       عارف در میانهعباالرّحمان در  مان عباالرّحمان البزّا  ا آنکه  ژس

یانت .   بس میان حتزب و حکومت  ادامته   طورمجاّدا تالغ برا  ص ح و آت  و یر  رییاا بهن س 

-داش  و ع یتا   ح  مسئ ۀ کردیاان عالقهطورواقع  به  ب ،اژایۀ عراق بود که به یا  بزّا ا یک  ا  م ام

ع،وان ک ور  باثبتات  ای ا عراق قادر ن وایابودا به ن ا  که م ک  کردیا ح  اغ بر آن بودا تا مان 

داد که در داخ  آنا بستیار  ا  اباکاریتا  صت ح در     و مونّ ا ظایر شود. طرح بزّا ا  ار وب  را ارایه

 بود.شا  کردیاان تعیین

بتودنا اصت  خودم اتار  کردیتا را        ا لحاظ محاو  و دام،تۀ رادیکتال و انراطت    طرح ص ح بزّا

کترد:   مت   (؛ برخ  مفاد طرح یادشا ا این متوارد را درخوایت   505: 2006بود )مدهف  امینا  ژذیرناه

ع،وان  بان ریم  حکوم  مح ّ  در ماارسا آ اد  تمتام  نتاانیان ییایت     ایافاد  ا   بان کرد  به
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بودناا برنتزار  انا ابتات آ اد     عفو عموم  برا  آنهای  که ضا حکوم  مرکز  ج، یا کُردا اجرا

نذار  کردیا و ایافاد  ا  نیرو  کرد بترا  رعایت   قتانون داخ ت  و نظت  و      برا  یك مج س قانون

ا مال  مدهف  میانا مانا؛ دراین ع ی 5966ام،یّ ؛ این طرح با عزل بزّا  و جان ی،  ناج  ط ب در اوت 

موقعیّ  خود را در کردیاان با یار  و حمای  ایران و کمك ایرایی  که ا  طری  ایران بته کردیتاان   

یا با کودتا حکومت  عبتاالرّحمان   بعث  5968ا آنکه در یال  ب  یا. ژس شاا تحکی عراقا یرا یر م 

ا  کستب  طورمجتاّدا تتالغ کردیتا بتر     جمهور شتا؛ بته  البکر رییس کردنا و حسن عارف را یرن ون

یان ؛ یر ،ا در این دورۀ  مان ا درنیر  نظام  میان کردیا بتر   خودم اار  و اح اق ح وق ان ادامه

م،جرشا که ط   5970مارس  57یا به توان  ک،ی ا این تالغ م  یر توان  با حکوم  عراق را م ایا 

ا  بتزّا  را  متادّ   ۀ دوا د نامت  یا و مبار ات کردیاا حکوم  البکرا مجبور شاا توان آنا به ماد ژی یر 

شتا کته    تترین طرحت  تبتای    دارتترین و ویتیع  اجراک،ا؛ بیانیۀ مارس در شک  نهای  ختود بته دام،ته   

کردنتا؛ ا جم ته متوادّ اصت   بیانیتۀ       یا  عراق برا  یا غ با آر و  م ّ  کردیا با آن توان  حکوم 

دارا  بی ارین جمعیّ  کردا خودنردان ا ش،اخان  بان کرد  در م،اط   ریمیّ  نا ا : بها مارس عبارت

یا  ادار  م ّ  در م،تاط  کردن تینا    اناداب کردیا به م،اصب ب ،اژایۀ حکوم  مرکز ا ایجاد واحا

یا برا  با ن   کردیا به رویاایای تانا اجترا  نتوع  برنامتۀ واقعت       یا  مال  و دی ر کمك کمك

  ژی رن  آمو غا ایجاد دان کا  )آکتادم (  اعاال  ح وق نری،   کردیا و نرص  اصالحات ارض ا

قانون ایای  برا  ش،ایای  تساو  کردیتا   کردن ادبیّات کرد  و دان  ا  کرد  در ی یمانیه و اصالح

؛ یر ،تا درنهایت ا مبتار ۀ کردیتا بترا  کستب        (545: 5595یا در عراقت  دوم ّات  )ی تایزا    و عرب

-در حزب دموکرات کردیاان بته  یای  ا آنا ان عاب ژس مانا و خودم اار ا بر اثر توان  الجزایر ع ی 

یا  یرخورد  به ریبر  آقا  جالل طالبان ا نوع  حزب ییای  جایا  وجودآما و درنایجه آنا کرد

-یا و مبا رات این اتّحادیّته اشتار   ایجادکردنا که درادامه به نعالی « اتّحادیّۀ میه،  کردیاان»را به نام 

 خوایاشا. 

یتا  حتزب دمتوکرات کردیتاان     یا و مهالبات  که در  ار وب برنامته ین درخوای با م ایاۀ ا

-یا  آنا مهرح شا  و یمچ،ین نوع روابه  که با ایرایی  داشا،اا به این نایجه مت  م  عراق و خ ّ

ریی  که مسای  مذیب  و دی،  در کردیاان عراق در ذی  مسای  قوم ا ناییونالیسا  و یکوالریستا   

یا  این حزب که در آن م هع  مان ا ت،ها نمای،اۀ کردیا در عتراق   م  رنا. رایبردیا و خ ّنیقرارم 

یتا  ایتالم     و به یمتین دلیت  ایت  کته احتزاب یتا نترو         ک،ا یا را تأییام بود ا صحّ  این نفاه
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 .ناوانسا،ا ن    یا نا  یا نعّال در تحوّالت اجاماع  و ییای  عراق ایفاک،ن

 کردستان عرا  اتّحادیه میهنی -1-2

موجتود در   یتا   ترین و تأثیرنذارترین جریانع،وان یک  ا  عما اتّحادیۀ میه،  کردیاان عراق به

ا موجودیّ  خود را بار ان و ماعاقب نروژاش  ج،ب   5971میاان معادالت ییای  و نظام ا در یال 

آورد؛ بته  حساب ان کردیاان بهترین جری(؛ این حزب را شایا باوان مارن258: 5579ا  )رنال کرد اعالم

م،ظتور شت،اخ     یتا  تتاری   ژیتاای  ایتن حتزبا بته       یمین دلی ا با خوان  نظر  و برری   می،ه

 ک،ا.    ایفام  یکوالریس  در کردیاانا ن    عما

بتودن ناوانستا،ا    ا  ،ا نرو  مس ّح کو ك وجودداشا،ا که به دلی  ضتعی  5971ژس ا  شکس  

یا  اتّحادیّتۀ میه،ت  را در    باش،ا؛ ب    ا  آنها اوّلین ژایهدالت کردیاان داشاهتأثیر    م یر بر معا

-وجودآورد دادنا و اعضا  آنا ماّع  بودنا که اوّلین یا مان ماکثّر  ،احزب  را آنان به آی،ا  ت کی 

 شا: انا؛ درواقعا اتّحادیه میه،  ا  یه حزب و جریان مافاوت ت کی 

 له( ست ر لنینیست کردستان )کومهجمعیّت مارکسی -1-2-1

  داردر جریان ت کی  اتّحادیّۀ میه، ا جمعیّ  مارکسیس  ت ل،ی،یس  کردیاانا ن   اص   را عها  

بتود بتا نفتوذ در محانت  دان تجوی  و      بود؛ جریان یادشا  یر ،ا کو تك و ضتعی  بتودا توانستاه    

که یترآغا    ک،ا وان جریان   پ مهرحع،داد ا خود را به نکر ا تعااد  نیرو  ییای  ژرورغ روشن

نتردد؛ در آن ی، تاما جتالل طالبتان  بته طترف مایوییست  و        برمت   5960ت کی  آن به اوایت  دیتۀ   

 یرذژت  یتا  متایو تح یت     و معا ا بود که شرای  کردیاانا بی ار با نظریه  یاناه یوییالیس   ی،  نرای 

ی  تا یاخاار کارنر ؛ و  به ایجاد تتاریج   ای  و یاخاار کردیاان عراقا بی ار یاخاار دی ان  ا

وجودآما ا یك حتزب  یا  به داش ا تا در آی،ا  باوانا با ایافاد  ا   می،ه ت کیالت مارکسیسا  اعا اد

دادنتا؛ درکت ا    دیا که درنهای ا یمین جمعیّ ا ایاس اتّحادیّۀ میه،  را شک  ان الب  و ژی رو ت کی 

 معیّ  به شرح  یرنا:یا  این ج یا و نعالی دیانا 

یا  نشادژریاانۀ شوونیسا  بعث به شیوۀ مس ّحانه و ریبر  ج،تب  ان البت     ت مبار   با ییای   5

 مس ك در یهوح باال  ج،ب ؛ یا  ع یر  کرد  و   ونیر  ا  نفوذ مجاّد بورژوایا و نئودال

دمتوکرات و تتالغ    ت توجّه بی ار به دان  اییانا جوانان و اعضا  یاب  دناتر ییایت  حتزب     2

 برا  جذب آنها.
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 جنبش سوسیالیست کردستان )بزووتنه وه(  -1-2-2

مهترح شتا ولت  بعتایا بته ج،تب        « ج،تب  یویتیال ت دمتوکرات    »ع،توان  این یا مان ابااا بتا  

یان ژ،ای،ا  بته ایتران و    ا تعااد  ا  نرمانا 5971یان . ژس ا  شکس   یوییالیس  کردیاان ت ییرنام

بعتا ا  ج ستات ماعتاّدا ج،تب  یوییالیست        5976به عراق با ن ا،ا و در تابساان  انراد یرش،اس

ایتن ج،تب ا ج،تب  کتارنرانا     »ایت :  شا و در بیانیۀ ییئ  مؤیّس این ج،ب  آما  کردیاان ت کی 

-خوایانته و یکوالریستا ا بترا  بته    دی انان و ان البیّون کردیاان بتود  و برایتاس مبتار ات ترقّت     

. ج،ب  ما به مارکسیس ا یوییالیس  ع مت ا  ک،ا م  تعیین یرنوش  م ّ  کرد مبار  آوردن ح   دی 

یا در تعیین یرنوش  خوی ا معا ا بود  و بر این بتاور ایت  کته بایتا     عاال  اجاماع  و ح  م ّ 

ایت    ؛ در ب    دی ر ا  یمین بیانیه تأکیاشا «آمی   مبار ۀ م ّ  و مبار ۀ طب ات  اجاماع  را دری 

ا   ختوا  کردیتاان را در  تار وب جبهته    یتا  ترقّت    کوشا تمام  احزاب و یتا مان ج،ب  م »که 

ا  یرایتر  دررایتاا  اح تاق     م،ظور ت کی  جبهته  یا  مارقّ  عراق  به کردیاان  ماّحاکرد  با نیرو

یا در تعیین یرنوش  خوی  و یمچ،ین دررایتاا  جبهتۀ   ح وق مردم عراق و برژایۀ اص  ح  م ّ 

 (. 554ا ژی ین : )مدهف  امین «ک،ا الیسا  جهانا یمکار  و نعالی یویی

 خطّ سبز  -1-2-3

ا «جمعیّ  مارکسیس  ت ل،ی،یس  کردیتاان و ج،تب  یوییالیست  کردیتاان      »غیرا  دو جریان  به

  ایفاکرد که اغ ب ا  اعضا  ییئت    جریان  دی ر نیز در ت کی  و ایاحکام اتّحادیّۀ میه، ا ن    عما

اتّحادیّۀ میه،  بودنا؛ ای،ان بی ار در اروژا بودنا و تفکّر ت کی  اتّحادیّۀ میه،ت  ا  جانتب آنهتا     مؤیّس

نوشتیروان  و  ا جم ته جتالل طالبتان    مهرح شا که بعایا ژس ا  آمان به یوریّها اعضا  این جریان 

و  البتان  جتالل ط که بی ار در حزب دموکرات وابساه به ج،اح دنار ییای  بته ریبتر     مدهف  امین

ا  در یتا  ال م بتا دو جریتان بتاالا بتا صتاور بیانیتۀ        بودناا ژتس ا  انجتام یمتای،      ابرایی  احما

(؛ آنها برا  نی  به ایتااف  591: 5581کردنا )انادارا  در یوریّها موجودیّ  خود را اعالم 22/1/5971

 :ک،،ا م   یر مبار  

 عراقی دموکراتیک  -1-2-3-1

ج، ال ایاعمار نوین و رژی  دیکااتور  و انا اب نوع  حکوم   آ ادکردن عراق ا  -5

دموکراتیك ایاالن  با وجود تمام  احزابا تأمین آ اد  بیانا انا ابات آ ادا آ اد  نری،   و ت کی  
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 احزاب؛ 

 ت کردیاان  خودم اار؛  2

 یا؛یا و ک اان یاا ترکمنت رعای  ح وق آشور  5

 ؛ت ژی رن  و تویعۀ رویاایا 4 

 ت ایجادا بس  و نسارغ ایا الل اقاداد م ّ ؛ 1 

 ت  ارتباط م ّ ا میه،  و جهان ؛ 6 

 ت ژی رن  اجاماع ا ح وق  نانا کارنران و نسارغ بهااش ؛ 7 

 وژرورغ؛ ت تویعۀ آمو غ 8 

م،ظور تاوین قانون ایای  و قبول  ت ت کی  ژارلمان م ّ  ا  طری  انا ابات آ اد و مسا ی  به 9 

 اار ؛خودم 

 یا  حکوم  مرکز  برایاس میزان جمعیّ . ت شرک  م ّ  کرد در یا مان 50

 تشکیل کردستانی خودمختار شامل شنگال، زمار، سمیل و دهوک -1-2-3-2

غیرا  امور دناع  ک ورا ارتباط خارج  و بودجۀ عموم  که در اخایار حکوم  مرکز    به -5

 ودم اار خوایابود. ای ادی ر امور حکوما  در اخایار حکوم  خ

 یا د. م  یا  دموکراتیك را برا  م ّ  مح ّ  حکوم  خودم اارا آ اد  -2

م،ظور انجام امور م،ه ۀ خودم اار کردیاان  ژارلمان م ّ  کردیاانا یا مان  اجرای  را به -5

 دیا.  ا باان رأ  اعاماد یا عام اعاماد م کرد  انا اب

ام،یّ ا م اطبان مر  و ژی مرنه وابساه به یا مان اجرای  م،ه ه یا  ژ یسا اطّالعات و  نیرو -4

 خودم اار یسا،ا.

ژریتاانۀ قترون ویتهای  و تتأمین     در حو ۀ  نان ی  حزب به آ ادکردن  ن ا   ، ال قواعا که،ته 

ح وق ییای ا اقاداد  و اجاماع  و ایجاد برابر  کام  آنها با مردان اعا اددارد؛ یمچ،ین حزبا بته  

کرد  که اخایار و ح وق  نان را در مستای  شت   ا تحدتی ا ا دواجا طتالق و      قوانی،  مبادرتتاوین 

یا  دموکراتیك برا  ت وی  ج،ب   نان و شرک  آنان در مستای    و بر تأمین آ اد  ک،ا ارث تضمین

 وژرورغ ؛ در تویعۀ آمو غک،ا جامعها دررایاا  تویعۀ اجاماع ا ییای  و اقاداد  ک ور تأکیام 

یا  تربی  مع ّ  و تویعه و نسارغ دان  ا  و یمچ،ینا تاریس  بانا ادبیّات و  به تأییس آمو ش ا 
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دررایاا  ت ویت  روحیّتۀ بترادر  کترد و       یا  م،اط  دی ر عراق و برعکسا تاریخ کرد در آمو ش ا 

 .ک،ا عرب تأکیام 

یا  اقاداد  مؤیّسان ایتن   و دیانا ترتیب با مهالعۀ ایای،امۀ اتّحادیّۀ میه،  کردیاان عراق  باین

یکوالریست ا  »ک،ی  که رای،ما  عم  اتّحادیّۀ میه،ت  و دمتوکرات کردیتاان عتراقا     م  حزب م ایا 

یا   تپ کته میانتۀ     ای . در کردیاان عراقا  یز  غیرا  انکار و انای ه« ناییونالیس  و یوییالیس 

یا   تپ یت  در     دی را مارکسیس  و انای ه عبارت یا  کردیاان ناارناا نیس ؛ به نراخوب  با ایالم

یا  احزاب یتکوالر در کردیتاان    بحث نظر  )تئور ( و ی  در عم ا ن    ژررن  در رونا نعالی 

که در اوّلتین انا ابتات  کته در یتال      طور  ای  به یاناه یای  مه  نیز دی   و به ژیرو    عراق ایفاکرد 

حتزب دمتوکرات کردیتاانا اتحادیّتۀ میه،ت  کردیتاانا حتزب         در کردیاان عراق برنزارشتاا  5992

یوییالیس  کردیاانا حزب دموکراتیك مردم  کردیاانا حزب کمونیس  عتراق و ج،تب  ایتالم     

دادنا کته درنهایت ا    کردیاان به ماّت دو یفاها مبار ۀ انا ابات  یال  و باون رویااد ناخوشای،ا انجام

کرات و اتّحادیّۀ میه،  ناوانسا،ا حاّ نداب آرا را برا  ورود بته  غیرا  حزب دمو ا  احزاب به یك ییچ

آوردنا و این یرآغا  ت کی  حکوم  نارال کردیاان عتراق بتود و اتّحادیّتۀ میه،ت ا     دی ژارلمان به

ا  با تعااد مساو  میتان   آوردنا و کابی،هدی درصا آرا را به 21/41درصا و حزب دموکراتا  85/44

و یر ا  حزب کمونیس ا یتك نمای،تا  ا  ج،تب  دموکراتیتك آشتور  و یتك        دو حزب اص  ا یك

 دادنا. نمای،ا  ا  ج،ب  ایالم  ت کی 

 های رقیب حزبی سکوالر  غلبۀ جریان -2
یتا  ایتاالف بته ریبتر       و شکس  آن در برابتر نیترو   5990تهاج  عراق به کوی  در اوای  دیۀ 

که بترا  بتار یتوم ا      ا  نونهان نرصا  تاری   داد؛ بهیا  عراق برا  اح اق مهالبات  آمریکاا به کرد

ا در کردیتاان ا  اق تی    الم    شا. حکوم  م،ه ته ژایان ج،  جهان  اوّل تاک،ونا مسئ ۀ کردیاان بین

در ایتن   ؛نرنت   شتک  درجها  56در ماار  ژروا  مم،وع در شمال عراق ۀو تعیین م،ه  5990 ۀدیآغا  

که  با رژیت  بعتث عتراق بترا  اح تاق      عّال در کردیاان عراقا  مان و مذیب  ناحزاب ییای   دور ا

آمتا ا  میان آنها با توجّه به نرصت  ژتی   حاد  که با تکیه بر اتّشان در حال مبار   بودناا ح وق قوم 

ییایت ا ادار  و   کردیاان ا برا  ک،ارل اوضتاع و ژرکتردن خت    با نام جبهۀ  ا  جبههبودا  برقرار شا 

 ،تان  تمتام   نمایبتا  نترد قتانون  و    (51ژانزد  )  ا  ا  ما کّ کمیاه دادنا و این جبهها ت کی  قانون 
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ا  را بترا  برنتزار  انا ابتات  آ اد و     الیحه ا28/4/5992این کمیاه در وجودآورد؛ بهاحزاب ییای  

به موجتب  شا؛ ییاتأ 5به نام قانون شمار   5992در یال  که داد ت کی  ژارلمان ارایه م،ظور هیرایر  ب

 می یتون نفتر   ونی  یه با م ارک  حاود یك می یون نفر به نمای،ان  بی  ا  59/1/5992این قانون در 

 ا.برنزارش الم    و بین کمك و یمکار  ناظران خارج  اانا ابات  آ اد ب کردا

یکوالر که ا  احزاب  میه،  و حزب دموکرات کردیاان عراق ۀحادیّدو حزب اتّدر این انا اباتا 

کردنا و ژارلمان کردیاان در تتاریخ   دی،انان را تداحب کردیاان بودناا اکثریّ  )بی ارین( آرا  رأ 

بترا  ادارۀ   نؤاد معدومبه ریای  دکار « ا  کردیاان حکوم  م،ه ه»ا دولا  را به ای  5992ژوییۀ  4

درنایجۀ ایاالف حتزب   خانهرتو ام،ه ه برنزیا و کابی،ۀ اوّل حکوم  اق ی  کردیاان به تعااد ژانزد  

حتزب  حماک تان و حرکت  دموکراتیتك      امیه،  کردیاان عتراق  ۀحادیّاتّ ادموکرات کردیاان عراق

 (.547: 5586کرد )کرم ا آغا  ا کار خود راآشور 

مامویتاا متال     یا  ایالم  ی  در قالب ج،ب  ایتالم  کردیتاان در انا ابتات م تارک  و     نرو 

بته دلیت    ا امّت  اکردیتاان و نمای،تان  بترا  ژارلمتان شتا      اق تی  یتا  ریایت     یک  ا  کانایاا عثمان

قوم  و نشاد  یکوالر در کردیتاان عتراق بترا     یا   جریانغالب ناییونالیسا  و مبار ۀ  یا  نرای 

بتر یمتین    ک،،ا؛ اح اق ح وق مردم کرد ناوانساا حاّ نداب آرا  ال م را برا  ورود به ژارلمان کسب

در طول احزاب حاک    ۀسیونا به ن ا برنامییا  اژو  صورت نیروطورعما  به به ایالم  بااحز اایاس

یا  ایالم  و اتّحادیّتۀ   دیۀ نود در کردیاان عراق ژرداخا،ا که درنهای ا به درنیر  نظام  میان نرو 

یتاا  ا  احتزاب م،جرشتا کته در ایتن درنیتر       میه،  در کردیاان بر یر ادارۀ حکوم  و نفوذ م،ه ه

یا  ایالم  به دلی  اقاتاارنرای  حتاک  بتر کردیتاان ا طترف احتزاب        قارت و نفوذ احزاب و نرو 

 رن .  تح ی   به یکوالر و غیرمذیب  رو

کته ا    کویترت ریتول ع ت    به ریای   5991تا  5995ا  کردیاان ا   حکوم  م،ه هدوم  ۀکابی،

شا  و با بترو  ج،ت  میتان دو حتزب      ا ت کی ودل باوّ ۀ  کابی،مکمّاعضا  برجساۀ اتّحادیّۀ میه،  و 

یکت   مانتا و دو حکومت  مح ّت ا     اتّحادیّۀ میه،  و حزب دموکراتا دوران نعالی  این کابی،ه ناتمتام 

  حزب دموکرات کردیاان عتراق بته   ه و دی ر  تویّمیه،  کردیاان عراق در ی یمانیّ ۀحادیّ  اتّتویّ

 .نرنا،تا دی  را به اق ی  کردیاان ی هه اا  اربی  و دیوکی  در ایاان روژ نور  شاویس کارریای  د

ال ّعاع آن با ایجاد و تأییس دو حکوم ا تمام مسای  ییای  و اجاماع  داخ   کردیاان عراق تح 

تبع این دو حزبا برا  ی هه بر م،اط   یر نفوذشان به رقابت    ایالم  ی  به یا  قرارنرن  و جریان
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 با این دو حزب ژرداخا،ا.  

روژ نتور   کاتر  به ریای  د در اربی  5999تا  5991حزب دموکرات کردیاان ا  یال یوم  ۀکابی،

ایالم  در قالب ج،ب  ایالم  کردیاان در ج،  حزب دمتوکرات   یا  شا و جریان ت کی  شاویس

،ت   با اتّحادیّۀ میه، ا جانب حکوم  اربی  را که  یر نظر حزب دموکرات بودا نرن  و با اتّحادیّۀ میه

به دلی  قارت و نفوذ خود در م،ه ۀ ح بچها به ج، ا واردشا؛ در یمین حالا کابی،تۀ یتوم اتّحادیّتۀ    

-داش  که ا  ویشن  جریان کویرت ریول ع  در ی یمانیّه به ریای   2005تا  5997میه،  در یال 

 یا  برجساۀ آنا درنیر  با حزب دموکرات و ج،ب  ایالم  در کردیاان عراق بود. 

در کردیتاانا میتان احتزاب یتکوالر      5997تتا   5994یتا    رو  ج،  داخ   در ناصت ۀ یتال  با ب

طرف )اتّحادیّۀ میه،  و حکوم  ی یمانیّه بتا حتزب دمتوکرات کردیتاان و حکومت  اربیت ( و        ا یك

دی ترا شترایه     احزاب ایالم  و احزاب یکوالر )ج،ب  ایالم  کردیاان با اتّحادیّۀ میه، ( ا طرف

در کردیاان عراقا شایا بتودی . بتا توجّته بته ای،کته احتزاب یتکوالر تحت  تتأثیر ابتزار            بحران  را

ا  ایتن  توانستا،ا   نظام ( یا  شبه ا  )نیروابزار ام،یّایایولوژیك )مسای  قوم  و ناییونالیس  کرد ( و 

شتوناا    به قارت بالم،ا ع در تحوّالت ییای  کردیاان عراق تبای کرد ا به نفع خود ایافاد  وضعیّ 

اقااار احزاب تر شا و با یا  ایالم ا ت،  نرنان احزاب و نرو  رو عرصه برا  نعالی  و قارت ا این

یکوالر و ج،  داخ   کردیتاانا احتزاب ایتالم  ناوانستا،ا ن  ت  قتاطع و تأثیرنتذار  در         حاک 

 تحوّالت ییای  و اجاماع  ایفاک،،ا. 

 ان ادریتس بتار ان   ونیچتر بته ریایت     2006تتا   5999حکومت  اربیت  در ناصت ه      هارم ۀکابی،

شتاا   نترا در کردیتاان یتبب   یا  انراط  ایتالم  و رشا جریان 2005یپاامبر  55شا. حوادث  ت کی 

یتا  ایتالم  ن تاربیاورنا. درنیتر       خدوص ایاالت ماّحاۀ آمریکاا بر نترو   یا  خارج ا به قارت

ناوان،ا در رقاب  با احزاب یکوالر  یا که این جریان آمریکا با اندارالسالم در م،ه ۀ ح بچه باعث شا

ویش  اندارالستالم  یا  ایالم  به شونا و درنهای ا درنیر  آمریکا با نرو  در ترکیب کابی،ها مؤثّر واقع

در م،ه ۀ ح بچه که  یر نفوذ اتّحادیّۀ میه،  بودا باعث شا که کابی،ۀ  هارم حکوم  ی یمانیّه در یال 

یتا  ایتالم  و متذیب  دیت  بتاالی        در رقابت  بتا نترو     بتری  صتالح  به ریای   2006تا  5999

 باشا. داشاه

 مان با حم ۀ آمریکا و ان  تیس بته عتراقا  می،ته بترا  ایجتاد یتك حکومت           ا ی 2005در یال 

جتا  دو حکومت  مح ّت  اربیت  و یت یمانیّه       ژار ه در داخ  کردیاان عراق بته  ا  ماّحا و یك م،ه ه
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و ژیاای   صاّاما  ژس ا  ی وط    در ابعاد داخ   و م،ه ه وایهۀ ت ییر و تحوّالت  عما بهنرای  شا. 

یا  داخ   و یمچ،ین ن ار انکار عموم  متردم کردیتاان در داخت      با ی ران جایا در عرصۀ رقاب 

 50ا ژی  شرای  برا  ت کی  این دول  ماّحاا آماد  شا. یترانجام ژتس ا  انا ابتات یرایتر      بی 

که در آن ژارلمان تا ۀ کردیاان نیز ا یو  مردم کردیاان انا اب شاا کابی،ۀ ژت،ج    2001انویۀ یال ژ

ژار تۀ کردیتاان عتراقا ژتس ا       ا  کردیاان )که درواقعا ن ساین کابی،ۀ ماّحا و یتك  حکوم  م،ه ه

را آغتا کرد؛  ا کار خود 1/7/2006در تاریخ  نیچروان بار ان رن (ا به ریای  شمارم به صاّامی وط 

دی،تاۀ ت،توّع و    یتا و احتزاب ییایت  م ا ت  )کته ن تان      و یر بود که ا  نترو   51این کابی،ه دارا  

 ای .شا  نونانون  یالی  مردم کردیاان بود( ت کی 

حاد ایالم ا حزب دموکراتا  حماک انا یوییالیس ا اتّ امیه،  ۀحادیّاتّ   ا احزاب ادر این کابی،ه

نی ت  و   اایتزد   اآشتور   اطترف ک تاان      و ترکمان  و یمچ،ین اعضا  ب ایالمنرو  کمونیس ا 

خانتۀ محتی   یست  و اوقتاف بته احتزاب       ؛ یر ،ا )در این کابی،ته( دو و ارت ترکمان حضورداشا،ا

 ایالم  وانذارشانا.

جمهور وقت   ا رییسجالل طالبان ا 2007نامه رایبرد  )ایاراتشیک ( که در یال با توجّه به توان 

ا رییس اق ی  کردیاان و ریتیس حتزب دمتوکرات    مسعود با ان ر عراق و رییس اتّحادیّۀ میه،  با ک و

ا  کردیاان  ه در ژارلمتان   کردیاان امضاکرد و برایاس آنا دو حزبا ماعهّا شانا که قارت م،ه ه

قابت   احزاب ایالم  ناوانستا،اا در ر  شودا ا  میان خودشان ت سی    صورت دور و  ه در حکوم ا به

ژتس ا   باش،ا و به یمین یتببا حاّت  در نضتا     داشاه طورتأثیرنذار ن   با دو حزب باال در کابی،ه به

بته نعالیت  ختود    ژی ین و ی وط ب اادا ژارلمان اق ی  کردیاان با یمان یبك و ییاق  2005حوادث 

 دموکرات کردیتاان(ا  )اتّحادیّۀ میه،  و حزب حزب حاک  این اق ی ا دو 2001داد و در انا ابات  ادامه

 کردنا.  م  سیون نعالی یو احزاب ایالم  ی  در قالب اژو  مانانا باق یمچ،ان قارت بالم،ا ع 

ی  کردیتاان عتراق یمچ،تان     ت ا اقامصتاّ باوجود ت ییر نظام ییای  در عراق و ی وط دیکااتور  

ا امّت  کترد  مت    تی  را یتاای   اق ۀ اذ ییای  دوحزب ا ادارنرن  و با اتّ یا  دوحزب  را درژی  نعالی 

ی  کردیتتاان اق تتعهتت  ییایتت  در   ۀا ن هتت 2009 انا ابتتات اق تتی  کردیتتاان عتتراق در جتتوال   

؛ در ایتن انا ابتاتا   شا ؛ کابی،ۀ ش   حکوم  اق ی  کردیاان در  ،ین نضای  ت کی شود م  محسوب

دوحزبت  را بته نستاد    میه،  کردیاان عتراقا ییایت     ۀحادیّاتّ 2ا مرد شمار  نوشیروان مدهف  امین

را به نتاتوان  در   ب ایار مالمیه، ا ا جم ه  ۀحادیّبسیار  ا  اعضا  شورا  ریبر  اتّ کرد ا ه ادار  ماّ
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یا  حزب دموکرات کردیاان بایا بته   نعالی  نیرو ۀکه دام، کرد یمچ،ین اعالم یاخ ؛  ه امور ماّ ۀادار

 شود. محاود ابار ان  ۀم،اط  تح  ی ه ایع،  ا رد ۀم،ه 

-ه  بته شایستاه  تتوجّ  نرایت  و بت   را به ع تیر   بار ان  ۀیمچ،ین خانواد انوشیروان مدهف  امین

ا در انا ابتات  «ت ییرنوظهور  ج،ب ِ»ا و رویکرد با این ییای  کرد و ه ی  ماّق امور ا ۀیاالر  در ادار

میه،ت    ۀحادیّت اتّ به نسب بی ار  ی آرا« نوران»ه در ی یمانیّو  آورد دی هکری  را ب 21ا 2009جوال  

حتاد ایتالم    جماعت  ایتالم  و اتّ   اسیون یع،ت  یو توانس  با یمکار  دی ر احزاب اژو  کرد کسب

 نکرد. ؛ این حزب در ترکیب کابی،ه م ارک دیا ت کی  را در ژارلمان سیونیکردیاانا نراکسیون اژو 

ان ا  دو جریتان ایتالم    که در انا ابتات دورۀ یتوم ژارلمتان کردیتا     «خام  و اصالح»ایاالف 

یوییالیس  دمتوکرات کردیتاان و حتزب     )اتّحادیّه و جماع  ایالم  کردیاان( با دو جریان  پ )

و دو جریان ایالم  باال بتا ج،تب  نوظهتور      ژاشیا ژس ا  ورود به مج س ا ی بود؛ شا  آی،ا ( ت کی 

 بتری  صتالح  دکاتر  کابی،تۀ ش ت  کته    ت ییر )نوران( در قالب اژو یسیون در ژارلمانا نعّال شتانا. در  

بترا   حتاد ایتالم    ایتالم  و اتّ  نرو  با ا دیا بود تا کابی،ه را ت کی   شا مک ّ ایس اق ی یا یو  ر

نکردنتا و   یتا  ایتالم  بتا درخوایت  و  موان ت       داد ولت  نترو    م ارک  در کابی،ته درخوایت   

ا   برنرناه ا  یتای  حکومت  م،ه ته    مان،ا )ب دادنا با ایاالف با ج،ب  ت ییر در اژو یسیون باق  ترجیح

( و در ترکیب دول  نباش،ا. حرک  ایتالم  کردیتاان   50/6/95به تاریخ   www. KRG.netکردیاان 

ا با کسب یك کری  در ژارلمان ناوانس  ن    اثرنذار در کرد طورمسا   در این انا اب شرک  که به

 حکوم  ایفاک،ا.

نامتۀ رایبترد    برایتاس موان ت    نیچروان بتار ان  به ریای   2055کابی،ۀ یفا  کردیاان در یال 

و در این کابی،ه ی ا اقااار دو حزب ی،ّا  کردیاان و ت ستی    شا )ایاراتشیك( دو حزب حاک  ت کی 

ا  دویاله میتان اتّحادیّتۀ میه،ت  و حتزب دمتوکرات         صورت دور قارت در ژارلمان و حکوم  را به

ع،توان ریتیس    بته  مستعود بتار ان   وایهۀ ریای   دموکرات کردیاان بهکردیاانا شایا بودی . حزب 

 متان بتا انا ابتات ژارلمتان      کته یت    2009درصتا آرا در انا ابتات    70ا  کردیاانا با کستب   م،ه ه

به ریای  کابی،ه یفا  انجامیاا به ژ اوانۀ قارت و م،ابع مال   نیچروان بار ان برنزارشا و به انا اب 

شتا و احتزاب ایتالم  کته بتا       ادرات نف ا به قارت بالم،ا ع اق ی  کردیاان تبای نراوان ناش  ا  ص

بودناا به ن ا داد  کسب ژانزد  کری  ژارلمانا با ج،ب  نورانا اژو یسیون دول  را در ژارلمان ت کی 

ۀ متال   کردن احزاب یکوالر اتّحادیّۀ میه،  و دموکراتا به اقااارنرای  و نساد نسارد یا و ماّه برنامه
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 ژرداخا،ا.

 نیچروان بتار ان  ا به ریای  2055کابی،ۀ ی ا  ژس ا  انا ابات مح ّ  ژارلمان کردیاان در یال   

ا دبیرکت  ایتن حتزب بتا     محمّا نرجو احزاب ایالم ِ اتّحادیّۀ ایالم  کردیاان به ریای   شا ت کی 

و حرکت    504ری  شتمارۀ  با نه ع   باژیرو نرو  ایالم  به ریای   501نهری  )لیس ( شمارۀ  

در عرصۀ انا ابات به رقاب  با احزاب دی تر ژرداخا،تا؛ آنهتا در ایتن      505ایالم  با نهری  شمارۀ 

کری  ژارلمان را ندیب خود یتا نا؛ ایتن احتزاب برایتاس      555کری  ا   58بودناا  رقاب  توانساه

با  نیچروان بار ان به ریای   آما  برا  اح اق ح وق ان و شرک  در کابی،ۀ ی ا  دی یا  به کری 

 کرد ا خوایان م ارک  در کابی،ۀ ی ا  شانا. بودناا رایزن  کرد  احزاب  که اکثریّ  آرا را کسب

نیچتروان  ل ع،توان معتاون اوّ   بته  جالل طالبتان  نر نا  اقباد طالبان  ریاانظرم ترکیب کابی،ه بهدر 
یمچ،ین معاون  یتوم  ؛ و یر خوایابودم ن س معاون دو« ت ییر»خوایاکرد و ج،ب   نعالی  بار ان 

ریایت  ژارلمتان بته     ادر این کابی،هخوایایان ؛  نیز به خود حزب دموکرات کردیاان عراق اخاداص

 ا و معاونت  ژارلمتان را نیتز کانایتا     شتود مت   داد  اخاداصمیه،  کردیاان عراق  ۀحادیّاتّ ا کانایا

 احزب دموکرات کردیتاان عتراق   ادر این کابی،ه؛  خوایانرن دی  هحزب دموکرات کردیاان عراق ب

 ؛خانته و ارت ا یته میه،  کردیاان عتراق  ۀحادیّاتّ ؛خانهو ارت ا  هارج،ب  ت ییر ؛خانهو ارتیف  

 ا یتك خانتها مستیحیان  و ارت یتك   جماع  ایالم  کردیتاان عتراق   ؛خانهو ارت ا دوحاد ایالم اتّ

یمچ،ین دبیر  ژارلمان کردیتاان عتراق   ؛ انه خوای،اداش خو ارت ا یكیا نیزخانه و ترکمانو ارت

 .حاد ایالم  کردیاان عراق وانذارخوایاشانیز به اتّ

در اق تی   کته   2009و  2001ا 5992یتا    یتال درنهای  با مالحظۀ یه دور  انا ابتات ژارلمتان    

ریتی    م  نایجه اق بهیا  م ا   در کردیاان عر اناا با برری  ترکیب کابی،ه کردیاان عراق برنزارشا 

برابتر  و  ترخ  و نبتود     ۀبرایاس قاعا «میه،  کردیاان ۀحادیّاتّ»و  «حزب دموکرات کردیاان»که 

دو آنا تتوا ن میتان    ۀو درنایجت  کردنتا مت   م ارک در انا ابات شرک  نهری برنا  و با نا ا با یك 

نامتۀ رایبترد    ترکیب کابی،ته و م،اصتب حکتوما  کته در آختر بته حکت  توانت          خدوصدر حزب

 شا؛ ایتن دو حتزب بترا    میان دو حزبا حال  ریم  به خود نرن ا برقرار م  2007)ایاراتشیك( 

کردنتا و  برخوردم  بزناا ی رب،ا  میان آنها را بت سی  ۀن  داش ا م اب ه با یر نرو  دی ر  که قدا

ایتالم    یتا   که جریتان یا  یکوالر و احزاب م ّ  در کردیاان عراق باعث شا  یمین رقاب  جریان

 «ت ییتر »ج،ب   در برابر «میه،  کردیاان ۀحادیّاتّ»ا   مسعود بار ان طورمثالا  در حاشیه قرارب یرنا؛ به
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حتزب  »حتام    انیتز  جتالل طالبتان   کرد و در یتو  م ابت ا   م  حمای  نوشیروان مدهفىبه ریبر  

 شا.م نرا یا  ایالم در برابر نرو  «دموکرات کردیاان

بتار ا    برا  ن ستاین ای  که  2055در انا ابات دورۀ  هارم ژارلمان مح ّ  کردیاان در یال  ت،ها

-جای  انجاما؛م جایا  ا  هتوا ن و برابر  و برو  معادل ۀبه ت ییر معادل ا انا اباتمیالد  5992یال 

 ت ییتر ج،تب   بتود؛ در ایتن  متانا    قرارنرناه ی    در بحران جالل طالبان که حزب تح  ریبر  

و انتزای  نفتوذ    جالل طالبتان  ایافاد  ا  یال وردن  و غیب   حاص  که  قارت مونّ  شا با انزای 

بتر م،تاط  دربرنیرنتا      «میه،ت  کردیتاان   ۀحادیّاتّ»  به تس ّبودا  مسعود بار ان حزب تح  ریبر  

 ا. دی ژایانتاحاود   «یوران »ۀ یا  دارا  لهج کرد

در م ایسه با احزاب یکوالر در کردیاان عراق در یته انا ابتات    درمجموعا آرا  احزاب ایالم 

 اخیر به شک   یر ای :  

 کننده در سه انتخابات اخیر در اقلیم کردستان عراق های کردی مشارکت : بررسی آرای جریان1جدول

 

 

 ردیف

 

 

 

 ها جریان

 

انتخابات مجلس 

 (4112سوم عراق )

 

انتخابات پارلمانی 

چهارم اقلیم 

(4112) 

 

درصد 

انتخابات 

مجلس 

سوم 

عراق به 

پارلمان 

چهارم 

 اقلیم

 

انتخابات مجلس 

 (4111دوم عراق )

 

درصد 

تغییرات 

انتخابات 

مجلس 

سوم به 

مجلس 

 دوم عراق

 تعداد

 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد

حزب  5
 دموکرات

789552 57 745984 7.53 6 672292 6.53 9.3 

اتحادیه  2
 میه، 

100450 1.35 510100 8.61 7.33 597187 9.36 8.33 

ج،ب   5
 ت ییر

468091 22 476726 8.33 8.6 421796 1.32 2.8 

اتحاد  4
 ایالم 

586459 7.8 586745 9.8 05. 254222 55 55- 

جماع   1
 ایالم 

540255 6.6 558174 6.3 2.68 544996 1.7 5.5- 

 نگارندگان( )منبع:
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 کننده در سه انتخابات اخیر در اقلیم کردستان عراق کردی مشارکت های : بررسی آرای جریان1ادامه جدول
 

 

 ردیف

 

 

 

 ها جریان

 

انتخابات مجلس 

 (4112سوم عراق )

 

انتخابات پارلمانی 

چهارم اقلیم 

(4112) 

 

درصد 

انتخابات 

مجلس 

سوم 

عراق به 

پارلمان 

چهارم 

 اقلیم

 

انتخابات مجلس 

 (4111دوم عراق )

 

درصد 

تغییرات 

انتخابات 

جلس م

سوم به 

مجلس 

 دوم عراق

 تعداد

 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد

ژیمانان  ی  6
 کردیاان 

51104 7. 24895 5.2 8.57- 0 0 0 

حرک   7
 ایالم 

8862 4. 25854 5 60- 27547 5.1 4.17- 

 4 99 1884121 41 9069 1012464 99 4118042 مجموع 

 نگارندگان( )منبع:

 گراهایت آمریکا از احزاب سکوالر در مقابل اسالمهای خارجی و حما فشار -3

آمریکتاا   ۀحتا متااران ایتاالت ماّ   یك خهرا تهایا یا  ال ا ا یو  ییای  ۀم،زل ار یاب  ایالم به

ایت .  نرا شا  ایالم یا  به جریان ا  جانب آمریکا نسب  ی ب یا   یا و رویکرد   اذ ن رغموجب اتّ

ایالم ا نفود دو جریان الب  ایرایی  و رایت    یا  قبال جریاندر تاوین ییای  خارج  آمریکا در 

 ادرح ی ت  ؛ ایت   نیر  رویکترد  تهتاجم  و یت ب  شتا      موجب شک  اغ باون(ا مسیح  )انجی یّ

موجود در درون ایتالم را در   یا  ع و نساردن  جریانیا  ت،ارو مسیح  و یهود  آمریکاا ت،وّ  نرو 

 ؛ک،،تا  م  ناژذیر تعری  لزوم مواجهه با آن را امر  ضرور  و اجا،اب اکرد  رادیکالیس  ایالم  خالصه

یا  ایالم  در کردیتاان   طورعام و احزاب و نرو تبع یمین رویکرد آمریکا در قبال جهان ایالم به به

نیر  و نرای  ییای  خارج  آمریکا در کردیاان عراق بته نفتع احتزاب    طورخاصا جه  عراق به

ک،تا؛ مثتال عی،ت  آنا روابت  و     مت   یا و احزاب ایتالم  یت، ی،   ر قبال نرو یکوالر و غیرمذیب  د

ای  که احزاب یکوالر و غیرمذیب  ا جم ه حزب دموکرات کردیاان با آمریکا در طتول   یای  تعام 

 انا.این دو دیه داشاه

 . در ر ایت ماأثّا یا  مذیب   شات ا  ری هخاورمیانه و ایالم به ۀییای  خارج  آمریکا در حو 

دی ر باون توجه بته   عبارت به ؛شونا م   دو عام  و با ی ر بسیار مه  ت  ّ ادول  بوغا الب  و مذیب
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یتا     کتار ایترایی   و صهیونیست     دار لیکتودا حامیتان نومحانظته    یا  طرف  ایاالف ییای  میان نرو 

حتا   ت ماّیتا  ایتاال    تتوان تدتویر  واضتح ا    تون   ییایت       نم   ا(Zunes,2001:1(  مسیح 

 کرد. تریی 

 مسیحی   راست -3-1

آنهتا   ؛ع  وجود مبان  انجی ت  بترا  حمایت  ا  ایترایی  یستا،ا     ماّ ایا مسیح  یا انجی    رای 

شتان یهودیتانا ت تکی  ایترایی  و با یتا   معابتا بایتاان  قتوم یهتود را ا جم ته            یو جمتع  ا یك

-دی تر و بته   ایت  ا  ایترایی ( و ا یتو    دان،ا )دلی  اص   حم یا  با ن   دوم مسیح م   شرط ژی 

تئولتوژ    ا نوع . صهیونیس  مسیح ک،،ا جذب  به مسیحیّرا یهودیان  نا کهدرصاد اصورت موا  

دان،ا که ژتی  ا  با ن ت     ژیروان این باورا جهان ایالم را یر می،  م  ؛شود م  و باور دی،  محسوب

این بت  اانک،تا   تعویت   یح تاک،ون با ن   خود را بهآنها معا انا که انر مس ؛مسیح بایا در آن نفوذکرد

کاران دو جریتان   مسیح  و نومحانظه  . رای دی،ا را انجام انا وظایف ان   ن ا ای  که آنها مونّ دلی 

مستیح     با این تمایز که دالی  حمای  رایت   ؛دار ایرایی  در آمریکا یسا،ا عما  و غیریهود  طرف

و  (ایتاراتشیك رایبترد  ) طورعما  به دالی  ییای  و  کاران به نومحانظه اامّ امذیب  ای  اا  ایرایی 

 اتعبیتر     بته مستیح  کته جریتان  متذیب  و حاّت       رایت   م،انع م تارک در ایتن صت  قراردارنتا.    

یرشت    اایاسا اناک وجوددارد و   ن اط اشاراک ا که میان ایالم و مسیحیّ اعا ادداردب،یادنرای ا 

ایتالم   ۀویتش  بته م ولت     ایا  مسیح ا حساییّ  طی  ت،ارو صهیونیس  ی .خ ن ا ا  ایالمو ماییّ

 ک،،ا م     و ایالم ت  ّمیان مسیحیّ« ج،  مذیب»را معادل « تروریس ضا ج،  »که  ا  نونهدارناا به

یا  کرد تا حمالت و یجمه مسیح  تالغ  یپاامبرا رای  55ا  حوادث ژس  (.Maghaouiا 2002: 46(

ات ایالم ای  یات جریان ال اعا  برابر با نظریک،ا که نظر یا د و  ،ین تب یغ هم ماوجّایالبه یم  را 

 55ایتالم ا   ضتا  دی را طرح مهالتب یتوء    عبارتبه ؛انا   واردشا مسیحیّضا ج،  به و مس مانان 

یتا  رایت     ایت . ت،تارو  شتا   یپاامبر به بعاا به جزء ثابا  ا  نفامان ییای  رای  مذیب  تبتای  

انزای  نفوذ مسیحیان انجی   در آمریکاا  دان،ا. یح ا رایکار مواجهه با ایالم را نفوذ و ایاحاله م مس

ایتالم  ضتا  نتذار    یا  یهود  در آمریکا و تب یتغ و ییایت     مساعاتر را برا  نعالی  نرو   نضای

  آنهتاا در جهت    یتا  یهتود ا انرنته بتی  ا      ای  که به اناا   نترو  داد  این نرو  ن ان؛ آورد نرای 

 ک ای .  ال و ژرتحرّنعّ ادار  ا  ایرایی  و م اب ه با ایالم طرف
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 ( AIPACالبی اسرائیل ) -3-2

یمکتار  نزدیکت  بترا  نتابود       ایپاامبرا آمریکا و ایرایی  بی  ا  یتر  متان دی تر    55ژس ا  

 Wright & Al Kamen)ا 2001:5) م ارک ا  جانب رادیکالیس  ایالم  و تروریست  دارنتا    ایتهایا

مسای  ایتالم و   ۀویش  در حو حا  بهیا  ایاالت ماّ  نذار  نفوذ و تأثیرنذار  الب  ایرایی  در ییای 

 ه من درخدوص خاورمیانه .... : »کرد بیان  مان  برژنسک  که م،ا ای  خاورمیانه ا   ،ان قوت  بهر 

 The U.S.-Israel Strategic) «ک،تا  نذار خاورمیانه ییای  ۀدربار AIPACک،  و  ه  نذار  ییای 

Partnership". www.aipac.org.را عم  نفوذ و تأثیرنذار  البت  ایترایی     اا  این دی  یای  نفاه (؛

  یتاب  ۀا نمای،تا ژت  نی،تال   دی،تا؛   م  آمریکا ن انا   ا  و خاورمیانه یا  م،ه ه  نیر ویش  در جه به

 کته  انتا  آور غانت   بی ار شهروناان ا  این ح ی   وح ت  »خوا  ک، ر  نیز معارف ای  که جمهور 

ا به مبتان  م،تانع   دان و کارش،ایان ماعهّا  آمریکا ا یو  ما دّ برا  یالیان یال ییای  خاورمیانه

ا  در و ارت حت ایتاالت ماّ  یتا   انر ه بی ار م تام ؛  Singer)ا2002:  5)« ای ن ا  ریز  آمریکا طرح

نرایان  آمریکا در قبال ایالم یرنونه ژیونا ایرایی   را در تاوین ییای   ا   م ّخارجه و شورا  ام،یّ

نظر حا  در ایتن  می،ته متاّ     ایاالت ماّت،ها مالحظات مربوط به م،انع م ّ که ک،،ا و معا انا م  تکذیب

یتا ا     یاد ا  تعریت  ایترایی      ما به میزان» یك م ام ارشا و ارت خارجه: ۀا ب،ابه نفانیرد امّ قرارم 

حتا  تترین ماّ  گ ع،توان بتزر   ب،تابراین ایترایی  بته   (؛ ,Mghaoui  2002: 5« )ر یستای  نرایان ماتأثّ  ایالم

جتوار  مست مانان قتراردارد و یت       آمریکا در خاورمیانها ا آنجاکه یت  در یت   )رایبرد ( ایاراتشیك 

و م،فعا  با آنان ای ا بی ارین مساع  را در جه  یمسویتا    ا  یا  ام،یّ  ترین  ال  درنیر اص  

 ؛ب،تاد  کتارم  ایالم  و خاورمیانه با م،انع خود به یا  ییای  خارج  آمریکا در قبال ایالم و جریان

ه توجّت  قابت    ا ب  شود م  ییای  خارج  آمریکا در قبال جهان ایالم تاوین ع،وان بهدرنهای  آنچه 

 د.بردارررا دا  مالحظات ایرایی  

یتاا یمچ،تین رقابت  و    هحادیّت یتا و اتّ حا  بتا درک صتحیح ایتاالف   ایاالت ماّا با ژایان ج،  یرد

ق ار ش  تفوّ اا  ج،  جهان  دومژس  ۀ خودیا  نذشا یال ۀتجرب ۀالم    به ژ اوانبین یا  تعارض

یا  لیبرال دموکرای  و  نسارغ آمو   ؛ ب،ابراینانیر  قارت یشمونیك خود یان اص   شک  ۀرا ژای

الم  ت  را در دیتاور کتار ختود     یا  مورد قبول بتین  ن به ار غآتبای   انهای دریا  غرب  و  ار غ

-هحتا  بت  ایاالت ماّ (یا  ایاراتش رایکاریا  )ایااف و که رییا نظرم  حال در این رایاا به ؛قرارداد

یتا    حمایت  ا  احتزاب و نترو     بترا  ا در کردیاان عراق اابرقارت در یهح جهان   ع،وان ک ور

http://www.aipac.org.)؛
http://www.aipac.org.)؛
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-یا و آمو  با ار غ که ای  میه،  و حزب دموکرات در کردیاان عراق بود  ۀحادیّاتّا جم ه یکوالر 

انا و این احزاب یتکوالر ا  ایتن   داشاه بی ار نزدیک  ایا  ایالم  به احزاب و نرو  یا  غرب  نسب  

ییس نهادیا و ت تکیالت م ا ت    أو به ت کردنا یافاد خوب  اجهان  به ۀآما  در صح، دی هنرص  ب

و حمای  آمریکتا    دنا دی یا در کردیاان دررایاا  ایا رار این ال ویا و ار غ ییای  و اجاماع 

بایست  در ایتن رایتاا    مت   ااخیر ا  احتزاب یتکوالر در م ابت  احتزاب ایتالم       ۀدر طول دو دیرا 

 .  کرد تح ی 

نیتر    یتا  یتکوالر بتا شتک      م،انع آمریکا با احزاب و نترو   ی مسواشاراک و ی ادی ر عبارتبه

ن بته  احتا یتا  ماّ  بتا کمتك نیترو    کردیاان عراق بود که باعث شاا مسئ ۀ کترد کردن ین در  ا  هم،ه 

و بتا ایجتاد   شود الم   مهرح   در یهح م،ه ه و نظام بینصورت جاّ به ربا لینریبر  آمریکا برا  اوّ

 جایا واردشانا ا  همرح  ا بهاحزاب کرد  در عراق ا92درجه در یال  56ماار امن در باال   ۀم،ه 

)کاویتان    نرنت     مه وب و آرام شک ایجاد وضعیّ م،ظور بهادار  ت   یا  ح وق  و نهاد یا یا مان و

 (. 68: 5587رادا 

 یتا و بتا یتا مان   اا  کردیتاان کته در انحدتار احتزاب یتکوالر بتود       نوع ارتباط حکوم  م،ه ه

و  الم      ح وق  بینش دیّ کردن برجساه موجبکه  ای ان ک وریا ا آن یا  دنیا و حمای   ک ور

ه به دکارین یا  ایالم  با توجّ احزاب و نرو  شا که یبب اکرد در یهح جهان شا ۀ ئشان مس مهرح

ا  الت ییایت  و اجامتاع  کردیتاان آی،ت    نظ  جهان  آمریکتا ناوان،تا در یتاخاار حکتوما  و تحتوّ     

تمتام    اریبران احزاب یکوالر در کردیتاان عتراق   مانا مرور  باش،ا و به داشاه ن  ا تأثیرنذارطور به

م،ظتور تحکتی     آمتا  بته  بهی،ه ا  نرص  ژی  ۀبردار  ا  این دکارین و ایافاد بهر  برا تالغ خود را 

صتورت   بته  2005در  یتپاامبر  55ا  حادثته   ا ژتس  هئو این مس کارنرنا،ا بهجای ا  خود در کردیاان 

(. آمریکتا در  (Singer2002:21قرارنرنت    ۀ آمریکاحا  در دیاور کار ییای  خارج  ایاالت ماّجاّ

یتکوالر در   یتا   ا  احتزاب و جریتان   ایت   کرد  یا  رایبرد  خود در کردیاان عراق یع  ییای 

ا   بر  و حکوم  م،ه هباشا. روابه  که ریکردیاان عراقا بی ارین حمای  مادّ  و مع،و  را داشاه

طورما اب  در کردیتاان عتراقا طت  دو     کردیاان عراق با ایجاد ک،سول ر  نعّال آمریکا در اربی  و به

 یتا   تح ی  ای ؛ یمچ،تین یمستوی  م،تانع و تعامت      دیۀ اخیر با آمریکا داش ا در یمین رایاا قاب 

ؤثّر و ماعاّدا شاّت امتر را دو ،تاان   یا و ارتباطات میا ناۀ یر دو طرف با یمای ر در قالب رایزن 

 نا ا :ا درک در این ن رغ عبارت ترین نکات قاب  ای ؛ با این وص ا مه کرد 
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یاف اص   آمریکاا ایا رار ایاراتش  و ایااف خود و نوع نظ  ییای  دررایاا  حمایت  ا    -5

اجامتاع  کردیتاان    یا و احزاب غیرمذیب  یکوالر و قارت یشمونیك آنها در صح،ۀ ییای  ونرو 

 عراق ای . 

یا  ایالم  و مذیب  در کردیاان عراق و تحوّالت آت   خوب  ا  ن   احزاب و نیروآمریکا به -2

یتا  ضاتروریست  در عتراقا آمریکتا      ا  و ییایت   آن آنا  ای ؛ ب،ابراین با توجّه به مستای  م،ه ته  

ار قارت و یمچ،ین تحوّالت ییایت  و  یا و احزاب ایالم  در یاخایانان نرو  یمی ه ن ران قارت

 ای .  اجاماع  کردیاان عراق بود 

ت،ها در کردیاان عراقا حاّ  در م،ه ته نیتز نظت      ایالم ا نه یا  یا و جریانیانان نرو  قارت -5

 خهرخوایاانااخ .   ییای  مانظر آمریکا را به

یتا    ۀ میه،  را به دلی  ییای آمریکا ماّحاان  مان،ا حزب دموکرات کردیاان عراق و اتّحادیّ -4

خوایادادا  راکه  طورقهع به احزاب  نظیر اتّحادیّۀ ایالم  و نرو  ایالم  ترجیح شانا بهیکوالریسا 

 ای .  کرد  نرای ( ییای  را در ییای  خارج  خود دنبال واقع این ک ورا یموار  نوع  ریالیس  )

غیرمتذیب  و یتکوالر در کردیتاان عتراقا       یتا  خدوص جریان درم اب ا احزاب کرد ا به      

 نا ا :ا یا  آن عبارت ترین یرند  م،انا که مه  به آمریکا ا  ن رش  خاصّ بهر  نسب 

خدوص حزب دموکرات و اتّحادیّۀ میه، ا بتر   ت احزاب کرد  و یکوالر در کردیاان عراقا به  5

ا  کردیتاان را   ارت م،ه ته نتا کته ن ت  جایتا ختود را )کته در طتول دو دیته قت         ا این نکاه واق 

یا  آمریکا یسا،ا و تااوم ژرن   آنهاا مسا زم حضور یشمون و برتر   ا مایون حمای انا( کرد  قبضه

 این ک ور در م،ه ه و عراق ای .  

احامال در حت  مستئ ۀ    ت کردیا اناظاردارنا که آمریکا در ایا رار نظام نارالیس  مانظر آنها و به  2

یا و مواضع ان بر آن اصراردارناا به نفع کردیا نرا در ییای ییونالیس  و م ّ کرکوک که احزاب نا

 ک،،ا.   مااخ ه

دارنا و ا  تجایا ن   اعراب ی،ّ  در ایتن ک تور ن تران     یاب  شیعیان یراست کردیا ا  قارت  5

عراق را برایاس  نوع ا مسئ ه ک،،ا تا به یا  ایاالف را قانع یسا،ا؛ ب،ابراین درصادنا که آمریکا و نیرو

 (.285: 5578برنکات ا ک،،ا ) نارالیس  ح 

ای . کردیا کسب یا  اکراد ا  آمریکا بود  شان بی ار خوایاه دی،اۀ برآورد  وقایع اخیرا ن ان    

نتوع ا خوایت     یا  آمریکا یسا،ا و این شرای ا بته  موقعیّ  و امایا یا  اخذشا  را مایون حمای 
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کتردن   طرح خاورمیانه بزرگ نیز یس ا  راکه یک  ا  ایااف طرح و مکانیز آمریکا در جه  اجرا  

یای  که این طرح ی ا بی ار دررایاا  دادن اعضا و نرو  م،ه ه با انجام اصالحات ییای  و دخال 

 خدوص کردیاان عراق ای .   ییای  غیرمذیب  در م،ه ه و به یا  یا و جریانحمای  ا  نرو 

-عتراق در یتال  ضا خاورمیانه و ریبر  دو ج،  مه   ۀیك آمریکا در م،ه مونشی حضوردنبال  به

احزاب  کته بتا    ادر کردیاان عراق ا  رژی  بعث م،جرشابه اضمحالل حاکمیّکه  2005و  5995 یا  

ییایت    ۀدر صح، امیه،  ۀحادیّداشا،ا ا جم ه حزب دموکرات و اتّ بی ار یا نار ا یا  غرب  ار غ

 این دلی  کهب ؛یا  ییای  در کردیاان عراق بودنا ترین نرو یاناه ا،ا و یا مانکردیاان یشمون  داش

 ادرم ابت   ؛ح بودنتا م،ا بودنا و یت  ای،کته دارا  نیترو  مست ّ     ییای  و دیپ ماتیك بهر  ۀی  ا  تجرب

بتا  م،ا نبودنتا و در بحتث مبتار       بهر   (یای ناکاورعوام   )این  ،ین  ا  یا  ایالم  احزاب و نرو 

م،انع احزاب یکوالر در کردیاان عراق یمسو بتا م،تانع آمریکتا در م اب ته بتا ب،یتادنرای         اتروریس 

 اآنها با احزاب یکوالر ۀشا و با نفوذ احزاب انراط  ایالم  در کردیاان عراق و مبار  مذیب  تعری 

آمریکتا را در م ابت    نهای  توانسا،ا حمایت   دراین احزاب  امیه،  در نواح  ح بچه ۀحادیّا جم ه اتّ

رشتا خ تون  در احتزاب انراطت       ادنبتال آن  ک،،تا و بته   ب،یادنرای  ایالم  در کردیاان عراق ج ب

یایر احزاب ایالم   ۀدارشان  هرباعث خاشه ایالم و اندارالسالم در کردیاان عراقا جم ه ج،ااال

 .در کردیاان شا

بتا   ادر انحدتار ختود داشتا،ا   را ق احزاب یکوالر  که قارت ییای  و اقاداد  کردیاان عترا 

دی تر احزابت     عبارت به ک،،ا؛ یا و احزاب ایالم  ت، حمای  آمریکا توانسا،ا عرصه را بر دی ر نرو 

یتا  غربت  و جتاای  دیتن ا  ییایت  در کردیتاان عتراق         کرایت  و حفت  ال تو   ودم ۀ ئکه به مست 

که بودنا یا  ایالم   اب  احزاب و نرو حا  در م حاان غرب و ایاالت ماّترین ماّ مه  اداشا،ا نرای 

ارجوب هکه در کردیاان عراق در    یای رونا اترتیب باین ؛ایایولوژیك و مذیب  داشا،ا یا  نرای 

 .کرد مرورخوایی  اشا ط این مسای  

-یمتوار  بترا  بت     نستب  یتکوالر و دموکراتیتكا    بته ا     داشتان ادار دلیت   کردیاان عتراق بته   

 ۀمبتار   انرایتان ایتالم   ای . انتراط ان یز  بود یاف ییای  و ویویهنوع  اط ا ک،،انان انر ثبات

 45یتالم کته اعضتا  ج،ااال   وقا  .کردناآغا  2005یپاامبر  25  ا  طورجاّ هدر شمال عراق ب خود را

ه و دار غرب( که حکومت  ایتاان یت یمانیّ    نرای  یکوالر و طرف با را )میه،   ۀحادیّنفر ا  مبار ان اتّ

و بتان آنهتا را    ،اداشتا،اا ک تا   ا  مجاورت ایاان اربی  و کرکتوک را دردیت     یای مچ،ین قسم ی
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ب که  ال ت    امیه،  ۀحادیّت،ها  ال  مسا ی  با اتّ حمالت را نه نای آمریکا یا  م ام اکردنا قهعههعهق

 کرای  مارن در خاورمیانه تفسیرکردنا.ودم ۀیکوالریس  و جویر ۀ(ایاا طرح )ب

 گیریهنتیج
م ارک  ییای  آنها در انا ابات و تالغ برا  ریتیان  احزاب ییای ا یا  مه   یک  ا  کارویش 

 احتزاب  وجتود  تویعه ییای  بتاون موضوع دموکرای  و که امرو    ا  نونه بهبه قارت ییای  ای  

د بتا  یا  ختو  کارکرد و وظای  ایفا  در ییای  احزاب دی را ا یو  خوایابود؛ ناقص بحث  ییای ا

 ن ب تان  کارکرد و نری،   اقاداد ا ییای ا ماعاد عوام  ا  انا که این مسای  مواجه بود  ام کالت 

یتا  نونتانون در حتو         یرشتاخه  دارا  یادشا ا عوام  ا  یریك و نیرنا م  ن أت حزب  و ییای 

م و مبان  آنا ع  ته  به دین ایال در کردیاان عراق با ای،که عموم مردم نسب خود یسا،ا؛ برا  نمونها 

نرا ناوانساا ن    قاطع و تأثیرناار در  ایالم  یا  حالا احزاب و جریان تاری   و قایم  دارنا بااین

بتر   نرا در اق ی  کردیاان عتالو   ایالمناکام  احزاب  تحوالت ییای  و اجاماع  ایفاک،،ا. دالی  عما 

ا  ا موضوع ناییونالیست  قتوم    ر اق ی  کردیاانیا  ییای  داخ   د و یاخاار آنهات ا  و تفرقه میان 

یا  ایالم  در ترکیتب کابی،ته و حمایت  ایتاالت ماحتا  آمریکتا ا         رقاب  احزاب یکوالر با جریان

احزاب یکوالر در م اب  احزاب ایالم  بتود کته در ایتن نفاتارا تتالغ بتر آن شتا کته برریت  و          

 .  شونا تح ی 

شتود.   مت   آنها محسوب یا  یا و جریانم ارک تمام  نرو  ند « ایالم»یا  عراقا  در میان کرد

یتا    بته وقتایع و رویتااد    یا  اجاماع  ت نری،   و رویکرد آنها نسب   نیر  بسیار  ا  یاخاارشک 

-یا و نترو  نیر  بی ار جریانیا  ایالم  ای . شک  اجاماع  با تأی  ا  انای ه –م ا   ییای  

راقا ژیونا  تاری   با آداب و مبان  دی،  ایالم داشاها یر ،تا میتزان   یا  ماعاد در این م،ه ه ا  ع 

یتا   ج،تب   ظهور بیاار  ای . تاریخیا یمی ه به یك میزان نبود نفوذ و تأثیر آن در تمام  این جریان

 و اصالح  یا  ج،ب  توان دریا  ایالم  را م  این م،ه ها یمان،ا یایر ک ور ایالم  یا  و جریان

 باوجودای،که .دانس  رشیاالرضا محمّا محمّاعبا  و ایاآباد ا الاّینجمال ییّا  ون: کسان   ایالم

 عتراق  کردیتاان  متردم  عمتوم   نری،ت   و رنااریتا  در مهت   و ایایت   ن  ت   یتا  ایتالم ا   انای ه

ق تی   ا حکومت   قارت یاخاار در قاطع را ن    انا ایالم  ناوانساه یا  حال جریان انا بااین ایفاکرد 

 ب یرنا. برعها  عراق
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توانا موارد  م ا   باشا که در این نوشتاه بته یته    ع   ناکام  احزاب ایالم  در کردیاان م 

 شا.  نرضیه نوشاار ژرداخاه ع،وان بهدلی  عما  و اص   

 متان بتا    قوم  در این م،ه ه ای . ی  مسای  یانان غ به ترین دالی  ناکام  احزاب ایالم ا ا  مه 

بتا    کردنا نکار ناییونالیسا  ا  قرن نو دی  به بعاا احزاب ییای  یکوالر کردن ین عراق یع رشا ا

ک،،تا و بتا   یو  خود ج تب یا  ناییونالیسا  و مهالبات قوم ا انکار مردم را به انای ه یا   برجساه

بتر   مبا،ت  یتای  را کته   و نترو   یتا  کردن انکار عموم  به یم  ایایولوژ  مانظر خودا جریان یاای 

 ایایولوژ  ایالم  و مذیب  بودناا به حاشیه بران،ا.

نیز یک  دی ر ا  دالی  عام رشا احتزاب ایتالم  کترد  در عتراق ایت .       یکوالر احزاب رشا

نرا در کردیاانا باعتث ن تار   یا  انراط  ایالم و رشا جریان 2005یپاامبر  55شا که حوادث  اشار 

یا  ایالم  شا و درنیتر  آمریکتا بتا     ت ماّحاۀ آمریکا بر نرو خدوص ایاال یا  خارج ا به قارت

ناوان،ا در رقاب  با احزاب یکوالر در ترکیب  یا شا که این جریان اندارالسالم در م،ه ۀ ح بچه یبب

ویش  اندارالستالم در م،ه تۀ   یا  ایالم  به شونا و درنهای ا درنیر  آمریکا با نرو  کابی،ها مؤثّر واقع

یا  ایتالم  و    یر نفوذ اتّحادیّۀ میه،  بودا باعث شا که احزاب یکوالر در رقاب  با نرو  ح بچه که

-یال ژارلمان  انا ابات دور  ن ای  به یه با که شا  یمچ،ین اشار   باش،ا؛ مذیب  دی  باالی  داشاه

 و «انکردیتا  دمتوکرات  حتزب » شتود کته   م  مالحظه عراق کردیاان اق ی  2009 و 2001 ا5992 یا  

قتارت را میتان    تتوا ن  تتا  کردنتا  م  شرک  انا ابات در نهریا  م ارک با «کردیاان میه،  اتّحادیّۀ»

دنبتال نفتوذ در یتاخاار قتارت      که به دی ر جریان و نروی  یر ک،،ا و برایاس اینا آنها با خود حف 

 نیتز بتود کته    م ّت   حزابا و یکوالر یا  جریان رقاب  و کردنا؛ ات اذ این نوع ییای م  بودا م اب ه

 .قرارب یرنا حاشیه در ایالم  یا  جریان شا باعث

 در نترا ایتالم  احتزاب  مون یّت   عتام  یومین دلی  اص   یا  خارج ا ابرقارت وجود ن اریا 

آمریکا با ن ا  و تفستیر   ماّحاۀ دیا ا  دیپ مای  ایاالت .ای  کردیاان اق ی  حکوم  قارت یاخاار

کتردن   و محستوب  ایالم اعاماد ا  ا  خ ن و غیرقاب  ی  ایالم و تریی   هر نادری  و ناقص به ک 

 بته  نستب   ا یتو  کتاس یتفیا    ی ب  یا  رویکرد و یا  ن رغ اتّ اذ موجب ع،وان خهر  بال و ا آن به

 یهتود   و مستیح   ت،تارو  یا   یمین نوع ن ا  و یمچ،ین وجود نرو  ای ؛شا  نرا ایالم یا  جریان

یتا    ات اذ ییایت   لزوم کرد که خالصه رادیکالیس  در را یا  م ا   ایالم و نرو  یا جریان آمریکاا

 در آمریکتا  ژیرو  ا  یمین نوع ن ا ا ییایت   به دانسا،ا؛ م  ناژذیر اجا،اب و ضرور  امر  ت اب   را



 
 آن در کردستان عراق یو ناکام ییگرا اسالم

 

 
 

81 

 فتع ن بته  طورختاصا  بته  عتراق  کردیاان در ایالم  یا  نرو  و احزاب و طورعام به ایالم جهان قبال

رغت  ژی تی،ه قتایم  و تتاری        بته »نف  که  توانب،ابراین درک  م  بود؛ غیرمذیب  و یکوالر احزاب

یتانان نفامتان    بتودن بی تار متردما غ بته     ایالم در تحوالت ییایت  و اجامتاع  کردیتاان و متذیب     

اد تتو ان  یا  رقیب حزب  یکوالر با تکیه بر مباحتث ناییونالیستا  و ایجت    ناییونالیسا ا غ بۀ جریان

یتا  غیرایتالم ا    یا  خارج  ا جم ه ایاالت ماحا  آمریکا ا  جریتان  قارت در میان خود و حمای 

 «. انا نرا در کردیاان عراق شا یا  ایالم باعث ناکام  جریان

 منابع

 منابع فارسی  -1

 ع(.؛ تهران: دان  ا  امام صادق )های اسالمی شناسی سیاسی جنبش جامعه(؛ 5590) احما ا حمیا -

های اسالمی از نهضرت سرلفیه سرید جمرال ترا       سیر تحول جنبش؛  (5590) ------------ -

 . ع( ؛ تهران : دان  ا  امام صادق )بیداری اسالمی

تح ی  قومی  و یوی  »  (5589)بهار و تابساان   ؛ طهورث موص و و طیبه موص و ژورا  یرا احما  -

 .  5ا غ  ؛ یال دوم نتظام اجتماعیفصلنامه اا  «قوم  در ایران؛ جه  ام،ی  ژایاار

؛ تهتران: مرکتر ایت،اد    علل ناکارآمدی احزاب سیاسری در ایرران  ؛  (5588ا بهترام )  اخوان کاظم  -

 ان الب ایالم . 

؛ ترجمتۀ یتمیر   فصرلنامه راوه ا «الایارات السّیاییه ن  کردیاان العراق»(؛ 5585ال ریانا صالح ) -

 .5شویان ؛ دان  ا  تهرانا غ 

فصرلنامۀ  ا  «یتا  ایتالم  در کردیتاان عتراق     تحوّل رویکترد جریتان  »(؛ 5595اکبر ) ایا ا ع   -
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 .15؛ تهران: غ مطالعات راهبردی جهان اسالم

؛ ترجمتۀ عرنتان   مافیای قدرت بررسی ناسیونالیسم قومی ر نژادی کردهرا  (؛ 5581انادارا نادر ) -

 . نرد؛ تهران: مؤلّ قانع 

  اد ؛ تهران: مارج . ؛  ترجمۀ عبااهلل عبااهللدگرایی کرقومیّت(؛ 5585) -------   -

؛ ترجمتۀ عباالرّضتا   «انجامتا آیا نارالیس  به یامان ییای  در عتراق مت   »(؛ 5578برنکات ا داون ) -

: یامان ییای  در عتراق جایتا؛ تتألی  امیرمحمّتا     مجموعه مقاالتشا  در  یماان ؛ م الۀ  اپ

 . ور خارجهحاج  یویف  و احما ی هان ؛ تهران: و ارت ام

هرای   شناسی مردم کرد )آغا، شیخ و دولت( سراختار  جامعه(؛ 5579برویینا وان و ین مارتین ) -

 ؛ ترجمه ابرایی  یونس ؛ تهران: ژانیذ.اجتماعی و سیاسی کردستان

 ؛ تهران: طرح نو. درآمد نظری بر تاریخ دموکراسی؛  (5571ا رضا ) به ا  معز  -

 (؛ ژیوژ یایك کردیاان عراق؛ تهران: ن ر انا اب.5595ت خالا ا حسن و حمیارضا محمّا  ) -

 ا تهران: امیرکبیر.  2ا ج 1؛ چ  ؛ ترجمه ع   رامین خداوندان اندیشه سیاسی(؛ 5580جونزا و. ت )  -

؛ تهتران:  بررسی تحوّالت کردستان عرا  پس از تشکیل دولت مرکرزی (؛ 5586ژ،ا ا جعفر ) ح  -

 .  نزارغ ژشوی   ژشوی کاۀ مهالعات رایبرد

 .5؛ غ  مطالعات راهبردیا «درآما  بر ب،یادنرای  ایالم »؛  (5581ا غالمرضا )بهار  خسرو   -
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؛ ترجمۀ حمیتا احمتا ؛ چ   های اسالمی معاصر در جهان عرب جنبش ؛(5590) دکمجیانا یرایر -

 : انا ارات کیهان.ا تهران6

 ؛ تهران: حبیب. ؛ ترجمه ابوالفض  قاض  اصول علم سیاست(؛  5514ا موریس  ) دوورژ   -

؛ ترجمته بتر ان غفتور  و شتیر اد      تهدید بنیادگرایان در کردستان عرا  ؛(5990) رابینا مایکت   -

 . : ژشوی کاۀ ع وم انسان  و مهالعات نری،  ضیای ؛ تهران

؟ تح ی  مسای  ییای  کردیتاان؛ ترجمتۀ   با این رسوایی چه بخشایشی ؛(5579)  رنالا جاناتان -

 : ژانیذ.ابرایی  یونس ؛ تهران

یا  نرای ؛ ترجمه غالمرضا جم یا  ؛ یراس ب،یادین اروژاماار  و ظهور ایالم (5579ا باب  ) یعیا -

 ؛ تهرات: دان  ا  تهران. و موی  ع،بر 

: مجمع ت  یص ؛ تهرانای ای و فرامنطقه های منطقه کردها و قدرت ؛(5582) شیخ عهّارا ع یرضا -

 . مد ح  نظاما مرکز تح ی ات ایاراتشیك

 ؛ تهران: ن ر ن . های علم سیاست بنیاد؛  (5575ا عباالرحمان ) عال  -

ا  «ا  اهلل خام،ه بیاار  ایالم : تح ی  موج نوین بیاار  در انای ه آی »؛  (5595ا مدهف  ) غفار  -

 .     به کوش  اص ر انا ار ؛ تهران: انا ارات امام صادق )ع( ؛ بیداری اسالمی درعمل و نظر

فصلنامۀ پرانزده  ا  «نرا در اق ی  کردیتاان یا  ایالم ش،ای  جریاننونه»؛ (5592) هللانالحا رحم  -
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 .510ا یال دی ا غ 5؛ دور  خرداد

ت مطالعاۀ فصلنام ا«یتا یوری،او م،انع : اقعرۀ ی،اآمؤثّر بر ان ی ر با» ؛(5589محمّاع   )قایم ا  -

 .5ا غ ی دییز لیا: انتهر ؛دیهبررا

؛ فصلنامۀ سیاست دفاعی ا «تح ی  ژیوژ یایك تحوّالت کردیاان عراق» ؛(5587)  کاویان  رادا مراد -

 .20: غ تهران

نامتۀ  ا ژایتان گرایی و ایجراد نظرام سیاسری و دموکراتیرک در عررا      قوم (؛5586) کرم ا صابر -

 : دان  ا  شهیا به ا .تحدی   کارش،ای  ارشا؛ تهران

 .   27؛ تهران:  غ  راهبردا «صاّام کردیا و عراق ژس ا » (؛5582نالبرای ا ژیار )بهار  -

؛ ترجمتۀ حمتز  محمّتا ؛    های افراطی در کردستان عرا  جنبش(؛ 5595الم   )نرو  بحران بین -

 تهران: ژشوی  ا  ع وم انسان  و مهالعات نری،  .

یتا  مااخ ته: ن تای  بته      تبیین م،ا عات قوم  برایاس تئتور  »(؛ 5588ا مهسا )ژاییز  ی انیانژ ما  -

؛ تخصصی عملیات روانی –فصلنامه علمی ا  «یا  نرم آمریکا ع یه جمهور  ایالم  ایران تهایا

  .25ا غ  یال ش  

 .؛ تهران: انا ارات صراطسکوالریسم و حکومت دینی(؛ 5585م کیانا مدهف  ). -

مجلّرۀ رشرد   ا  «ن   اکراد در ج رانیا  ییای  م،ه تۀ خاورمیانته  »(؛ 5576محمّا ا حمیارضا ) -
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 .15تا  48؛ غ رافیاآموزش جغ

بررسی روابط حرکت اسالمی کردستان عررا  و جمهروری اسرالمی     ؛(5580) مسجا ا ایرج -

 : دان  ا  امام حسین.نامۀ تحدی   کارش،ای  ارشا مایریّ  امور دناع ؛ تهرانا ژایانایران

یتتا و  احتتزاب و تویتتعه ییایتت  در ایتتران؛  تتال  »؛  (5590ا نجفتت  و داود نجفتت  ) مستتعودنیا  -

 .2ا غ  ؛ یال اولهای سیاسی مجله علمی تخصصی پژوهشا «رایکاریا

 ایماعی  ب ایار ؛ ی یمانیّه: ژین. ؛ ترجمهتاریخ سیاسی کردستان ؛(2006) مدهف  امینا نوشیروان -

ا تهتران: ن تر مؤیسته    5؛ چ  یا ؛ ع   و  می،هتحوالت قومی در ایران؛  (5580م دود ا مجاب  )  -

 . مهالعات م  

: دان تکاۀ و ارت  ؛ تهتران مجموعه مقراالت ا «عراق ژس ا  ی وط ب ااد»؛ (5584) --------- -

 امور خارجه.

ا کاژیاالیس  و  : ن ا و برری  کمونیس ا ناشیس مکاتب سیاسی معاصر؛  (5581ا حسی،ع   ) نوذر  -

 .   ا تهران: انا ارات ن   جهان2؛ چ  یوییالیس 

ا گرا در کردستان عررا  های اسالم ظهور جنبش تأثیر انقالب اسالمی بر(؛ 5579ویس ا دالور ) -

 ارشا ع وم ییای ؛ تهران: دان کاۀ ح وق و ع وم ییای . نامۀ تحدی   کارش،ای ژایان

:  ؛ ترجمتۀ یتیروس نیضت ؛ تهتران    کردها در عرا  گذشته، حال و آینرده  ؛(5595) ی ایزا کتری   -
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 . انا ارات توک ّ 
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رنت   ب  رانه یانان  یه ک رتوو  ییسالمی  کوردیاان عراقا بته کاهیه ولیر: له بالوکراو  کان  مه

 .ژه نج ا ب  ناوا ب  شوین

ا لته  «  ییایت  یته ک رتتوو  ییستالم  کوردیتاان     یی ه ن تایه کتان  ژتروژ    » ؛(2008)-------  -

 . : ب  شوین  ییسالمی  کوردیاان عراق؛ اربی ب  رانه یانان  یه ک رتووکاهبالوکراو  کان  مه
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: اتّحادیّتۀ  ؛ یت یمانیّه وه برو دیموکراسری  تره  عیرا  له دیکتاتوریه نه ؛(2001) ا خه لی عه باولال  -

 میه،  کردیاان.  
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