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چکیده

تحوالت خاورمیانه در قرن بیست ویکت در ابعتاد ییایت ا اقادتاد و نری ،ت ا معتادالت ییایت
خاورمیانته را دیتتا وغ ت ییتر کترد و مستتای نونتتانون را در ت انتاا ژتتشوی یتتا م،ه تته
قرارداد ای که مسئ ه جریانیا ییای ایالمنرا ا مه ترین آنهای ؛ دراینمیتانا اق تی کردیتاان
عراق ی با توجه به رشا و ژی ی،ه تاری نرو یتا و جریتانیتا ییایت ایتالم در آن بته دلیت
موقعی رایبرد (ایاراتشیک ) و تحوالت ییای و اجاماع ژی آما به مح برا رقاب احزاب
ییای ایالمنرا با احزاب یکوالر با نرای یا ناییونالیستا در نرای،تا انا ابتات تبتای شتا امتا
بهرغ مون ی و ژیرو احزاب ایالمنرا در بسیار ا ک وریا عرب خاورمیانتها مان،تا مدتر و
تونس ژس ا بهار عرب ا احزاب ایالمنرا در تحوالت اجاماع و ییایت کردیتاان عتراق و نرای،تا
انا ابات به مون ی دی نیانا،ا .نرضیه این ژشوی ا مبا ،بر روغ تح ی و ایت،اد آن ایت کته
یه ما ییر اص یع« ،غ بهیانان انای هیا ناییونالیس قوم ا غ بۀ جریانیا رقیب حزب یکوالر
و حضور نیرویا خارج (ایاالت ماحا آمریکا)» در ناکام احزاب ایتالمنترا در کردیتاان عتراقا
تأثیرناار بود ای .
واژگان کلیدی :ایالمنرای ا ناییونالیس قوم ا اق ی کردیاان عراقا جریانیا ییای یکوالر.

........................................................................................................................
 . 5ایااد نرو ع وم ییای ا دان کا ح وق و ع وم ییای دان

ا تهران( .نویس،ا مسئول) hahmadi@ut.ac.ir:

 . 2دان جو دکار ع وم ییای ا دان کا ح وق و ع وم ییای واحا ع وم و تح ی اتا دان
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ا آ اد ایالم اتهران.
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مقدمه
«ایالم» محور یویّ

اقوام کرد محسوبم شتود .در برریت یتاخااریتا اجامتاع ت نری ،ت

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

جامعتۀ کترد

برمب،ا انای هیا ایالم شک نرناهای  .رشا جریانیا و نرو یا ایالمنرا در ،ا دیۀ اخیر به
در کردیاان عراق تبای شا ای ؛ بهطور -

یک ا مه ترین ژایا یا ییای ا اجاماع و نری،

که این ژایا در تمام ج،ب یا اجاماع و ییای در کردیاان عراق ن

داشتاها یر ،تا میتزان

نفوذ و تأثیر آن در تمام این جریانیا یمی ه به یك م اار نبود ای .
ا اوای دیۀ ی ااد میالد در بسار بحرانیا اقاداد ا اجاماع و ییای در کردیتاان عتراقا
جریانیا ییای و نا جهاد ایالمنراا در کردیاان به تبعیّ
کردیاان عراق شک نرناها نعالی

ا جریانیتا و احتزاب یتکوالر در

ریم خود را بهع،وان احتزاب ییایت ش،ایت،امهدار آغا کردنتا؛

ا ایتتنروا بستتیار ا ژشوی،تتانان مستتای کردیتتاان در تح یت یتتا ختتودا «ناییونالیست قتتوم » را
برجساهیاخاها آن را بهع،وان نفامان غالب در ش،اخ
کارکرد یویّ

ب،ابراین باوجودای،که ایالما ع،در محور یویّ
یویّ

یویّ

ایالم در تحوالت ییای و اجاماع

جامعۀ کرد معرّن کرد انتا و بته ن ت

این جامعها ب توجّه بود انا.
قوم کردا در طول تاریخ بتود و شتبکهیتای ا

طری ا و عرنان ا ا نذشاه یا دور تا به امرو ا نضا نری،

و اعا اد جامعۀ کرد م،ه ها

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

کته

جریانیا ایالمنراا وضعیّا بهمراتب قو تر ا شترای نع ت داشتاهباشت،ا ولت تتاک،ون عوامت و
شرای مانعیا محیه ا بر ع،اصر ت وی ک،،ا غ بهکرد ای .
ا این رو با وجود یس

مذیب مردم کردیاانا نرای

یکوالر ا اقبال کمارا بهر م،ا ای ؛ لذا این ژشوی

مردم به احزاب ایالم نسب بته احتزاب

درژ ژایخنوی به این ژری

ای

که « ترا

احزاب ایالم باوجودای،که باوریا و ار غیا مذیب ا بهطورایای و مهمّ در رنااریتا و نری،ت
عموم مردم کردیاان عراق ن

داشاها ناوانساهانا ن

قاطع در رقاب یا انا ابات کردیاان عراق

ایفاک،،ا؟».
ن ارنانان بر این اعا ادنا که غ بهیانان ناییونالیس قوم ا رقاب یا حزب جریانیتا م تال
یکوالر و ن اریا خارج بهع،وان یه ما ییر عما در ناکتام احتزاب ایتالمنترا در رقابت یتا
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انا ابات و یاخاار قارت حکوم
توضیح م دودا ال م ای

اق ی کردیاان عراقا تأثیرناار بود ای  .در این ژتشوی

بترا

برخ اصهالحیا در ار وب نظر بحث تعری شا ا توضیحداد شتونا:

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

در اباتاا بحتث

برری م شونا و عالو برآنا ژی ی،ه تح ا ایالم ییای در کردیاان عراق ارایهم نردد تا

ون

ناکام ایالمنرای در کردیاان عراق درادامه برری شود.
روغ تح ی در این نوشاارا تح ی

و ای،اد ای

و روغ جمعآور داد یا ا نوع کااب انها

و ای،ارنا ای ؛ نوع تح ی نیز ا نوع تبیی ،و توصیف الباه با غ ظ
این نوشاارا تمرکز اص
ژیرو

باال بعتا تح ی ت ایت  .در

بر دالی ناکام احزاب ایالم در رقاب یا انا ابتات کردیتاان عتراق و

احزاب یکوالر در حال حاضر ای .

الف -پیشینه تحقیق
درخدوص ژی ی،ه موضوع ایتن نوشتاارا تعتااد کاتاب و م التها بتهخدتوص بته بتان عربت
و انکارنم شود اما ژرداخان به یمه

وجوددارنا که در این مان ا آنها بهصورت مفیا ایافاد شا ای

آنها ا حوص ه و محاودی ِ کم یهور و صفحات این م الها خارجای ؛ بهاجمتالا مهت تترین آنهتا
عبارتانا ا :

 – 5کااب محما با یان به بان عرب با ع،وان مستقبل الحرکه االسالمیه فی کوردستان عررا
که بی ار به برری ج،ب یا و احزاب ایالم در کردیاان عراق با رویکرد توصیف ژرداخاهای .
 -2مجموعه ی ،ران یا ژرونسور جمال با عنوان االکراد المستضعفون و اخوانهم المسلمون:
کردیا یرنردان که به موضع ایالمنرایان و ک وریا ایتالم در برابتر مستئ ه کترد بتهخدتوص
ح بچه اشار دارد.

 -5کااب حمیا احما با ع،وان سیر تحول جنبش های اسالمی از نهضت سلفیه سید جمال تا
بیداری اسالمی ا کااب یادشا دربرنیرنا د ند ای

که ند نه آن به ج،ب یتا ایتالم در

کردیاان عراق اخاداصدارد و ا این لحاظ م توانا برا ش،اخ
عراق مفیا ت

نرو یا ایالمنترا در کردیتاان

شود.

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

شا؛ نویس،ا کاابا ایااد جامعهش،ای ای
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ناییونالیس را برری کرد ای ؛ آنچه در این کاابا ایمی داردا برریت دیتانا یتا ایتالمنرایانته
درخدوص ناییونالیس و تهبی این دیانا با نظریات م نرایانه در کردیاان ای .
 -1کااب اتحاد ایالم در کردیاان عراق با ای مساعار مؤل

بهع،وان ییرغ نوشاهشا ای ؛

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

به برری

در آغا یر ند

اتحاد ایالم با یایر جریانیا

م ایسها

ایالمنرا میانهرو در جهان ایالم م ژردا د.
 -6م اله ان یس

مایک

بهطورعما به جریانیا

رابین با ع،وان «تهایا ب،یادنرایان در کردیاان عراق»؛ این م اله

ایالم

ال یا

رایکال و خ ون نرا و

آن در کردیاان عراق

ژرداخاهای .

 -7ژایاننامه دالر ویس

بر ظهور ج،ب یا

با ع،وان «تأثیر ان الب ایالم

ایالمنرا در

کردیاان عراق» که به تأثیرژذیر جریانیا و ج،ب یا ایالم کردیاان عراق ا ان الب ایالم
ایران اشار دارد.
 – 8م اله رحم اهلل نالح با ع،وان «نونهش،ای جریانیا ایالمنرا در اق ی کردیاان عراق»
که در آن به رویکردیا و خ ّم

یا

ییای

عماۀ کردیاانا ا جم ها اتّحادیّۀ

احزاب ایالم

ایالم ا نرو ایالم ا انداراالیالم و اندارالسّ،ۀ کردیاان عراق ژرداخاهشا ای ا اما ج،به تح ی
آنا باال نیس

و یمچ،ینا م االت ا این دی .

درخدوص ضرورت انجام این تح ی
رویکرد توصیف و کمار تح ی
نوشاهشا انا؛ ب،ابراین با ع،ای

بایانف

که یمه کاابیا و م االت بهطورعما با

نوشاهشا انا .تعااد یاد

ا نوشاهیا نیز با رویکرد ژورنالیسا

به کایا یا موجود در آثار حاضر و تمرکز این م اله بر عما ترین

ما ییریا تأثیرنذار عوام ناکام جریانیا ایالم در رقاب یا انا ابات و یاخاار قارت اق ی
کردیاان عراقا این م اله ا نوآور و ضرورت باال بهر م،ا ای .

ب -بحثهای مفهومی و نظری
 -1حزب سیاسی
حزبا واژ ا

عرب ای

که معادل آن در بان ناری
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تاریخ به معان مافاوت بهکاررناهای  .طب نظر موریس دوورژ ا این یا مانیا (احزاب)

م ا

یسا،ا که برا

مبار

در را قارت یاخاهشا انا و م،انع و

نرو یا

ب،یانیاناها م،ظ و مرتب

یافیا

نیرویا اجاماع نونانون را بیانم ک،،ا و خود ی بهدریا ا ویی ه عم ییای آن

بهشمارم آی،ا (دوورژ ا )515 :5514؛ الژالومبارا و وای،ر نیزا هار شرط را مامایزک،،ا حزب ا یایر
ت ک یا ییای و اجاماع م دان،ا:
ال  -حزبا مسا زم وجود یا مان و ت کیالت ژایاار ای

که حیات ییای آن ا حیات

مؤیسان آن نراتر باشا.
ب -ت کیالت حزب ا دارا یا مان مسا ر در مح ا یمرا با یرمجموعهیای یسا،ا که در
یهح م

نعالی داشاها با یکای ر بهطورم،ظ و ما اب رابههداشاهباش،ا.

ج -اراد ریبران م

و مح

یا مان بر کسب قارتا ایاوار باشاا نه بر اعمال نفوذ.

د -حزب بایا درژ کسب حمای

عموم بتهویتش ا طریت انا ابتات باشتا» (اختوان کتاظم ا

 26 :5588و .)27
برایاس اینا وجود احزاب ییای در ع
مهرح شا ای

ییای

مارنا یک ا مه ترین ارکان تویعه ییای ا

بهنونها که ا طری این احزابا را یا کسب قارت ییای را بهصورت نهادم،تا

ژی یر م ک،،ا .یر ،ا دربار تویعه ییای ا نظریات م ا

و نا ا ماعارض بیانشا ای ا م تتوان

م رج م ارک ا نظریات یادشا دربار تویعه ییای بهدی آورد و مفهتوم یادشتا را بتهع،توان
امکان قانون دیایاب نیرویا ییای به قارت ییای ت ت کترد کته ایتن نیرویتا درواقتعا یتمب
ارادۀ ب

ا مردم یاکن در یر می ،م

ص محسوبم شونا و ،این کارویش دارنا که یک ا

بار ترین کارکرد یا احزاب ییای ا ت وی مردم به رأ دادن ای  .در جریتان مبتار ات انا ابتات ا
احزاب ا طری تب یغیا و ابزاریا م ا

تالغم ک،،ا تا مردم را به ژا صت،اوقیتا رأ نیتر

بک ان،ا.
نرانسیس نوکویاما ی یک ا کارویش یا حتزب را یترمایه اجامتاع دانستاها کتارکرد یترمایه
اجاماع را تسهی یمکار و م ارک
به تویعه اقاداد  -ییای و نری،

نروی برا تح

ایااف و م،ابع نرد و جمعت و کمتك

م دانتا و ایتن یترمایه را مجموعته ی،جتاریتا موجتود در

نظامیا اجاماع درنظرم نیرد که ارت ا یهح یمکتار اعضتا آن جامعته و ژتایینآمتان یتهح
یزی،هیا تبادالت و ارتباطات را یببم شتود () Fukuyama 5991:1؛ یکت ا امایتا یتا ایایت
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نظامیا مردمیاالرا وجود نهادیا مان درایننونه نظامیای ا باین دلی که یمه انراد جامعتها بتا
یر ش

و کار که داشاهباش،اا م توان،ا بهنوع در این نهادیا عضو باش،ا.

انزای

اعاماد عموم ا یک دی ر ا کارکرد یا احزاب در جامعه ای  .ژات،ام با تفکیك دو نتوع

اعاماد ش د (عم ) و اعاماد اجاماع (نسارد )ا اعامتاد اجامتاع را بترا جامعتها یتودم،اتتر
م دانا ()Putnam,5995 :298؛ ا نظر و ا اعامادا یمکار را تسهی م ک،ا و یر ه یهح اعاماد در
یك جامعه باالتر باشاا احامال یمکار ی بی ار خوایتابود .عضتوی

داوط بانته متردم در احتزاب

ییای و انجمنیا و یمچ،ینا ارتباط اجاماع غیرریم م توانا «اعاماد مردم بته یکتای را نفا تو
دربار مباحث مورد عالقه یا مرتب با جامعه و جمتعشتان اعضتا نترو بترا اقتاام جمعت » را
یبب شود؛ در ای،جا یاف ا ژیویان به احتزاب ییایت نیتزا یمکتار و روابت ما ابت بتا انتراد و
که دارا ار غ یای شبیه ما یسا،ا؛ ب،تابراینا عضتوی

شهروناان ای

جزءبهجزء انتراد و اعامتاد به نرو یا بیرون ا م،ایب ای

در احتزاب بترا ت ویت

(.)Uslaner,Eric m, 2004: 4

 -2اسالم سیاسی
و به دنیا مارن تع دارد .ژی

ایالم ییای ا اصهالح جایا ای

ا غ به و ییهر مارنیست

غرب و ییهر آمو یکوالریس در جهانا ،تین اصتالح کاربردنااشتاهایت  .در جهتان ایتالما
برایاس ت

ی،ا ا «ایالم» دی ،جامع ت

اینا نیا به توصی

شا ا مباحث ییای را نیتز دربرمت نرنت

و برایتاس

مجاد و ت ییا ایالم به قیا ییای نبود ای  .با تهاج یمهجانبه غرب به جهتان

ایالم و شک نیر م اوم

ایالم در برابر آنا ورود آمو یا مارنیس غرب و تتالغ احیتانران

مس مانان برا احیا تمان ایالم و با نردانان ایالم به عرصه نتان ییایت ا کتاربرد اصتهالح
ایالم ییای نیز محدول ،ین تالش بود ای ؛ برایاس اینا واژنان ایالم ییای و ایالمنرایت ا
واژ یای خ،ث و ناقا بار م،ف انا .مفهوم ایالم ییایت بترا دیتاها ا جریتانیتا ییایت کته
خوایاار تح

و ایجاد نوع حکوم

برمب،تا اصتول ایتالم یستا،اا توصتی شتا ایت

و ایتن

جریانیا ییای در قرن بیسا تالغکردنا تا ایالم ییای را در برابر ایالم ی،ا بهکاربرنا؛ آنهتا
در نظریه نفامانا ایالم ییای را نفامان م دان،ا که یوی

ایالم در کانون عم ییای قرارنرناه

و ایالم به یك دال برتر تبای م شود (یتعیاا )20 :5579؛ ب،تابراین مت تتواننفت
معا اناا شک نیر ایالم ییای ا ن

در حکوم
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ایتالم معا انتا کته

بهصورت تمامعیارا مهاب با اصول ایالم تعری کرد .نرو طرفدار حکومت

ایالم ییای ا مبان ا مان،ا «اعا اد به عام جاای دین ا ییای ا نرانیربودن دیتن ایتالم در تمتام
عرصهیا حیات انسان و ت کی یك دولت

متارن ایتالم بتا بهتر نیتر ا کتارویش یتا مثبت

دموکرای و نف یکوالریس برا مبار با ایاعمار غرب دارد .معا اان بته ایتالم ییایت بته ایتن
باورنا که شرط ال م برا
یمچ،ین معا ا ای

نان کردن مس مانانا دردی داشتان قتارت ییایت ایت ؛ ایتن نترو

در حکوما ایالم م توان احکام شرع را بهدریتا ا ژیتاد و ار غ مع،تو را

دوبار احیاکرد .در مایی

و کیفی

قوانین ایالم (احکام شرع) ای

که نظام ک ت اجامتاع ا یتك

یر مین ایالم را م یا د و این م توانا در یك نظام ایالم ییای (حکوم
ا آنجاکه ایالما یك نظام وجود ک

ای ا خدوصی

نرانیر دارد و در یمه متانیتا و مکتانیتا

قاب اجرای ؛ ژس درنایجها ایالم ییای به مع،ا حفت و ایتامرار یویت
ایس

ایالم ) تح یابا و
ایتالم نترد و جامعته

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

بود ا بهنوبهخود در نرو دردی داشان قارت ییای و برقرار حکومت

ایتالم ایت

(غفتار ا

 506 :5595و.)507
امرو ایالم ییای نفامان ای
غیرتیا

که ایالم را در قانون رناار ییای ختود قترارداد ایت

و در

با نفامان غرب ش،اخاهم شود.

ایالمنرای ا یع ،ایالم کردن قوانین و مؤیسات ک وریتا ایتالم ا ایجتاد دولت
ایالم ا عم طب شریع

و ک تور

و آمو یا دی ،؛ بهعبارتدی را این جریانیا دی ،که بی ار جه نیر

ییای دی ،داشا،ا؛ خوایاار با یا

جامعه برایاس دین یسا،ا و انزونبرآن بر قهع بتودن ماتون

دی ،تأکیا نراوان داشاها ضرورت با ن

به مبان و اصول دین را توصیهم ک،،ا(خسترو ا :5581

.)522
رناار و عم ییای جریانیا ایالمنرا در کردیاان عراق ا طری نرای،ایا ییای نونتاکون
و بساه به نرای یا و خ م

آنها و برداش

ییای و ایایولوژیك آنها ا ایالم در قالب رنااریا

مسالم آمیز و خ ون آمیتزا در نویتان ایت  .احزابت مان،تا اتحادیته ایتالم ا ج،تب
تاحاود نرو ایالم در کردیاان عراق به خ م

یا

ایتالم و

مستالم آمیتز باورداشتاها بته م تارک

ییای و برنزار انا ابات برا رییان به قارت معا انا و درم اب ا احزاب مان،ا انداراهلل ایالم و
اندارالستت،ه و ...کتته ن ترای یتتا ب،یتتادنرای داشتتاهانتتاا روغیتتا خ تتون آمیتتز و رادیکتتال را
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درژی نرناهانا و به ار غ یا ب،یاد ایتالم باوردارنتا و ژیترو
با ن

و بهترو

انتراد مست مان را در

به آن ار غیا م دان،ا و ا ال و غرب یتا شترق ژیترو نمت ک،،تا .ب،یتادنرای ایتالم ا
به دوران وابس،ه ایالم و قواعتا ایتالم ایت  .نریتام نتولرا

مارنیاه را نف کرد ا خوایاار با ن

ب،یادنرای را به آن دیاه ا ایالمنرایان اطالقم ک،ا که ا ایالم ت،هتا قرایت

خ تك و ماعدتبانه

قرآن و ی،ن ژیامبر را اعمالم ک،،ا؛ ای،ها کستان یستا،ا کته معا انتاا ت،هتا درک صتحیح ا ایتالم
م،حدر به آن ای

و دی رانا قادر نیسا،ا ایتالم واقعت را بفهم،تا .ا نظتر نتولرا یمته ب،یادنرایتان

ایالمنرای،ا ول یمه ایالمنرایان ب،یاد نر نیسا،ا.
ا اینروا ایالمنرای و ب،یادنرای ایالم ا انای یان و رناارکردن برژایه انای تهیتا وآمتو یتا
کته در بتاوریتا متذیب ری تهدارد و در عرصته کتارکرد ییایت

ایالم و رناتار ژی تی،یان ایت

نمودم یابا و بیان ر مع،ایاب انسانیا و نرو یتا بتهخدتوص نترو یتا ایتالمنترا در مواجهته بتا
انای هیا غرب و یکوالریس ت

م شود.

 -3قومیت 1و ناسیونالیسم قومی
مارکس وبر در تعری

قومی

2

م نویا :آنان نرو یا انسانانا که در باور ذی ،نسب به اصت

و نسب م ارک ان را به دلی شبای یا نیزیک یا ی ،یا یا به دلیت یرنذشت یتا ایتاعمار یتا
مهاجرت ژی ی،ه م ارک دارنا؛ این باور بایا درصورتب،ا نرو ا ایمی داشاهباشا؛ بتهعتالو ا ایتن
مه نیس

که «آیا رواب قوم م

وبر با تأکیا که بر ع،اصر نری،
دیانای جامعهش،ایانه به قومی
ویشن یا نری،

د وجوددارد؟» (ما ژی انیانا )505 :5588؛ بایننونته متارکس
داردا خون و نشاد را مه ت

ن ا م ک،اا معا ا ای ا نرو قوم ا نروی ای

مواریث و ش،ایهیا نری،

آن نهفاه ای

و نرو یا قوم بتر ب،یتاد

نظیر « بانا مذیبا آداب.ریوم و ژی ی،ه تتاری

با ابا،ا بر نه یوی

احسای » باشا ول در یر یوی
قومی

که اعضتا آنا

یکسان دارنا (یمان.)502 :

ب،ابراین مه ترین ممیز قوم و قومی ا در ابعاد نری،
ادراک قومی

نم ک،ا و بروس کتوین نیتز کته ا

» شتک مت نیرنتا و

قوم میسر ای ؛ این نه م توانا دارا خایتا ا «واقعت یتا
ا دلبسا

و تع خاطر نسب به نرو قتوم حکایت دارد .رشتا

با تأثر ا درک و تجربه م ارک ا محرومی

متاد ا شترای نتامه وب نتان و بته حاشتیه

........................................................................................................................
1. EThnicit
2. EThnic Nationalism
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رانا شانیای

(م دودا  25 :5580و .)22
خوای یا یویا – قومیا ا م

ناییونالیس قوم بهع،وان محرک اص
تعری م ک،ا که خمیرمایه اص

آنا احساس عمی تع

«اجاادا ع ایا و نری» ،ا بان م ارک ع،اصر اص
این مه ا آر و نو ای
نری،

یوی

را برحستب قتومیا

و ونادار به یتك نترو قتوم ایت

کته

آن یسا،ا (احما ژتور و دی ترانا )45 :5589؛

جمع ا وحات خودم اار و ت اضا م ارک

ا قبی رجوع به ری هیا نمادین انسانهیا نذشاه و خاطرات تاری

مردمت و اعابتار
ناش مت شتود .انتر

ب تتوایی عوامت تستتریع و ت تتایا ناییونالیست قتتوم را برشتتماری ا بایتتاب ویی کتته تفتتاوتیتتا
ایایولوژیک و ییای نرو یا قوم ژیرامون و مرکز ق رب،ا م،زلا میان اقوام ماعاد را احساس
عموم نسب به ایاعمار و یا برخوایاه ا آن م تواناتسریعک،ا.
ب،ابراین م تواننف

که ناییونالیس قوم ا وظیفه معمار ییای – نری،

برعها دارد که یاف آنا ایجاد دول

برایاس قومیت

را

ماحا و یكژار ه ای ؛ این نوع ا ناییونالیس ا لحاظ مکان ا

م ،أ م ارک نرو قوم خاص را تبیینکرد که اغ ب آنها را به یر می ،خاص مترتب مت یتا د کته
برا ژیروان آنا ت اس آن یر مینا امر غیرقاب انکار بهشمارم آیا.
یاخاار یویا و نستاردن ایتافاد ا ابتزاریتا ریتانها و مهبوعتات ا یریتك مت توانتا در
بران ی ان خوای یا قوم و یویا نروی که محرومی
ژی

روا ت وی

احساسم ک،،اا مؤثر باشا که در نفاتار

ناییونالیس قوم ا طرف احزاب یکوالر در تحوالت ییای و اجاماع کردیتاان

عراقا تح ی و برری خوایاشا.

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

به ایتن

دین نرویانا .اوّلین تماس کردیا با دین ایالم ا طریت باباجتان کترد بتود کته در مای،ته بته ایتالم
ایمانآورد و یپس آن را در میان اقوام کرد خود نستارغداد (نتور با یتان ا  .)81 :2006تحتوّالت
نکر و ن سف خ
حاود ش

کرد ا تحوّالت انای ها جهان ایالم و خاورمیانه دور نبود و بی ار کردیا که

قرن بهصورت مسا ی تح

اعا اد ا تأثیریای

م یر را ا قرای

تس ّ امپراتور عثمان قرارنرناهبودناا در مستای دی،ت و
دی ،عثمان یا اخذکرد بودنا .با نروژاش امپراتور عثمان

در یال 5924ا اغ ب مس مانان برا با نردانان خالن
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مساث ،نبودنا (یو ی ا .)21 :2009

بسیار انجامدادنا که کردیا ی ا این وضعیّ

بهطورک ّ م توان م ،أ و تاریخ بیاار ایالم یا ظهور ج،ب یا ایالم را در عتراق وابستاه

به ج،ب یا اصالح و ایالم کسان مان،ا ییّا جمالالاّین ایتاآباد ( 5859تتا )5896ا محمّتا
عبا ( 5849تا  )5901و حسنالب،ا دانس ؛ انای ۀ ایالم این انتراد در جهت
ایالم ِ یر ی هۀ ایابااد و ایاعمار بود که این نکر به شک

بیتاار ک توریتا

وییع در میان مس مانان نسارغیان ؛

یر مین کردیاان عراقا واقع در شتمال ک تور عتراق ک،تون نیتز ا ایتن آرا و انای تهیتا بت تتأثیر
نبود ای .
با شک نیر ج،ب

اخوانالمس مین در مدر به ریبر حسنالب،ا نعالیت

ک وریا ایالم آغا شا که انراد ا این نعالی

ایتن ج،تب

را صورتم دادنا که ا جانتب ج،تب

در یتایر
اختوان بته

این ک وریا نریااد م شانا؛ ا آنیوا کسان بودنا که ا ک وریا دی ر به مدر رناتهبودنتا .شتیخ
محمود الدّواف ( 5954تا  )5992ا جم ۀ کسان بود که ا این طری بتا نکتر اختوان آشت،ا شتا بتود
،ابار رن وآما در دان

(یو ی ا )75 :2009؛ و ژس ا

ا ب اادا به تاریسا م ول شا کته در

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

خیزغ نکر اخوان ا یو آنان در کردیاان عراق بود؛ برژایه یمین امرا آنها با کسان مان،ا مال عثمان
عباالعزیز ( 5922تا  )5999دیاارکردنا و ط ّ این دیااریا و مالقالتیا تفکر اخوانالمس مین و ایالم
ییای در کردیاان عراق نضجنرن

(مداحبه با شوان ریبه را عضو شورا مرکز و مسئول عتال -

رتبه حزب نرو ایالم کردیاان عراق در اربی به تاریخ .)92/5/50
ارتباط ایالمنرایان با ب ااد در ار وب نعالی یا اخوانالمس مین در عراق ا طری مال عثمان
عباالعزیز حف شا و نعالی
 5918به دی

ایالمنرایانا درون حکومت

جمهور خوایان رییاا در جریان بود .با بهقارترییان حزب بعث در عتراقا رونتا

تحوّالت در کردیاان عراق شک
برادران

ژادشتای ا تا متان کته حکومت

در یتال

دی ر به ختود نرنت

و بسیار ا مردم ح بچه در ج،ب

و درحتال کته انتراد نظیتر متال عثمتان و

اخوانالمس مین بته نعالیت ا م ت ول بودنتا و دغاغتۀ

ایالم ناب محمّا و اجرا احکام طب شریع

و یّ،

مال مدهف بار ان درژ دیایاب به ح وق م

خود بودنا .بار ان ا یر ،ا دارا ژای ا و خایا ا

دی ،و مذیب بودا ج،ب

او ییچنا رن

ع،وان یك قوم ماّنظرداشاهای

را داشا،اا بسیار ا کردیا تحت

ریبتر

و بو مذیب نااشاه و یموار اح اق ح وق کردیا را به-

(کرم ا )78 :5586؛ ا طرفدی ترا تمتام نعالیت یتا و کوشت یتا
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جریانیا ایالم ا مرکزا ریبر م شا و ج،ب
نااش ؛ واقعیّ

اخوانالمس مین کردیاان عراقا وجتود ختارج

امرا این بود که نعالی یا کردیتا تحت

اختوانالمست مین عتراق

ریبتر ج،تب

بود ای ؛ کردیا در این دور ا ییچنا خود را کردیاان ن وانانا و خود را جزیت ا امّت
ایالم م دانسا،ا و آنچه بهع،وان نعالی
ت ایالم بود ای

ایالم در کردیاان در آن دور مهرح بودا یم

عربت

ت

عراقت

و آنها در این ار وبا نعالی یا خود را ژی یر م کترد انتا (ایتا ا :5595

.)18
ژس ا آنکه ج،ب

اخوانالمس مین در کردیاان عراق نفوذکرد و انکتار آنتان در میتان کتردیتا

کردیاان عراق نسارغیان ا ییچ ج،ب

ایالم بهصورت ریم تا بعا ا ژیرو

در ایران و نسارغ موج ایالمنرای در م،ه ها در کردیاان عراق ظهورنیان
ان الب ایالم و ج،
اکثریّ

ان الب ایتالم

و ت،ها ژتس ا ژیترو

میان ایران و عراق بود که عاّ ا ا تدمی نرنا،اا یك حزب ت کی دی،ا و بتا

آراا حزب به نام «حرک

االیتالمیّه» را ت تکی دادنتا (ویست ا  )98: 5579یر ،تاا نعالیت

حزبا بی ار ا یك یال طولنک یا و حزب م،ح شا؛ بهدنبال این امرا عاّ ا ا انراد ایتن حتزبا
یمچ،ان در نکر تأییسکردن حزب بودنا؛ به یمین یبب در یال  5981صالحالاّین محمّا به امارات
ماّحاۀ عرب یفرکرد ا با انراد که،هکار اخوان دیاارکرد تا اجا ۀ تأییس حزب را به نمای،ان ا طرف
اخوان دریان ک،ا؛ این حزب ی اک،تونا ت،هتا نمای،تاۀ اختوان در کردیتاان عتراق بتود ا ریبتر آن
یمچ،ان بهعهاۀ صالحالاّین محمّتا بهاءالتاّین ایت

کته بتا ع،توان «یته یته ک رتتوو ییستالم »5

نعالی دارنا (احما ا .)225 :5590
تاری چۀ جریانیا ایالم در کردیاان عراق ا نویانیای ژر ای

کته شتایا بتا یتیچیتك ا

حرک یا ایالم دی را قاب قیاس نباشا .نا اتّحادا نا ان عابا نا ج،ت

و جهتاد و نتا مبتار ۀ

قانون  .ایجاد ان عابیا نونانون ا رادیکالیا ایالم (انداراالیالم) تا آرامترین احزاب ایالم
(اتّحادیّۀ ایالم ) ا ج،

با دی ر احزاب کردیاان تا تس ّ بتر ب ت یتای ا کردیتاان و داشتان

نمای،ا در ژارلمان مح ّ و شورا حکوم
ت کی حکوم

انا ال عراق ژس ا ی وط صتاّام و نیتز کوشت

ایالم در کردیاانا ویشن یای خاصّ به این جریانیتا ب

ایالم در کردیاان عراق را بهطورک ّ م توان به دو ب

بترا

تیا انتا .جریتانیتا

خرد احزاب و نرو یا ایالم کو ك

........................................................................................................................
 . 5اتّحادیۀ ایالم
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و دی ر نرو یا و احزاب ایالم عما ت سی کرد؛ یر ،ا بسیار ا جریانیا کو كا خود بته-
ع،وان یرب،ا ج،ب یا عما بود انا و اعضا آنهتا در ایتن ج،تب یتا عمتا ا ن ت
برعها داشاهاناا اک،ون نام ا این جریانیا در صح،ۀ ییای م،ه ه به

اصت

را

نم خورد.

ت -علل ناکامی حضور جریانهای اسالمی در ساختار قدرت حکومت اقلیم
ا دالی عماۀ بهقارتنرییان احزاب و نرو یا ایالم و اثرنذارنبودن آنهتا در یتاخااریتا
ییای و اجاماع کردیاان عراق در طول دو دیۀ نذشاه؛ عالو بر عام وحات نترو یتا ایتالم
م توان به «غ بهیانان ناییونالیس قوم و قومنرای »ا «غ بۀ جریانیا رقیتب و احتزاب یتکوالر» و
«عام خارج » اشار کرد:

 -1غلبه ناسیونالیسم قومی و قومگرایی
رشا آنای یا قوم و نشاد و یمچ،ین مهالبات ییای ا یک ا ما یریا عمتا و تأثیرنتذار
بر رونا جریانیا ییای در کردیاان عراق بود ای

و احزاب ییای یتکوالر بتا برجستاهکتردن

انای هیا ناییونالیسا و مهالبات قوم توانسا،ا انکار مردم م،ه ه را بهیو خود ج بک،،ا و بته-
وایهۀ این نرای یا توانسا،ا در رونا تحوّالت ییای و اجاماع کردیاان عراق در م اطع م ا ت
مان ن

یا نا ایفاک،،ا و با ریبر مردم و توجّهدادن آنها به ایایولوژ خودا عرصه را بر دی تر

جریانیای که ایایولوژ ایالم و متذیب داشتاهانتا؛ ت،ت ک،،تا؛ بتهعبتارتدی ترا غ بتۀ نفامتان
ناییونالیسا بر نفامان ایالم که در کردیاان عراق ا طرف احزاب یکوالر و غیرمتذیب در طتول
تتتاریخ مبار ات تتان رواجداشت ا ا بتتهقتتارتریتتیان جریتتانیتتا ایتتالم و متتذیب در کردیتتاان
ج ونیر کرد ای ؛ ا جم ه مه ترین این احزاب مت تتوان بته حتزب دمتوکرات کردیتاان عتراق و
اتّحادیّۀ میه ،کردیاان عراق اشار کرد.
 -1-1حزب دموکرات کردستان عرا

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

جهتان دوم کته ا

مساعات نیرو یا شورو (که شمال ایران را تدرّفکرد بودنا) بهر جس ا در تاریخ 5941/50/52ا
طرح (ایاۀ) ت کی حزب دموکرات کردیاان در عراق تب وریان
قوم در کردیاان عراق نضجنرن

و انای تۀ ناییونالیست و مهالبتات

که درنهای ا در  57یتپاامبر 5946ا حتزب دمتوکرات کردیتاان
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عراق به ریبر مال مدهف بار ان ت کی شا؛ این حزب در باو ژیاای ا بیانیها را با امضتا متال
مدهف م،ا رکرد که ا مردم عراق م خوای ا به نیرویا کرد بپیونانتا و در مبتار یتا م تارکا
برا آ ادکردن کردیاان ا دی

امپریالیس و مأموران ا ماّحتا شتا ا م تارک ک،،تا؛ بتهنحتو کته

یریك در یر مین خودشانا نان آ اد و یمکار برادرانه با یمای ر داشاهباش،ا؛ شعار این حتزب
« نا باد کردیا و عربیا برادر در ک ور!» بود (انادارا .)525 :5585
حزب دموکرات کردیاان عراق درنهای ا توجّه «ت کیالت یر کرد واحا عتراق» را بته ختود
بران ی

و ت کیالت مورد اشار در این حزب ادغامشتانا و مبتار ات ختود را دررایتاا اح تاق

ح وق قوم کرد در ار وب خودم اار عتراق دنبتالکردنتا و بترا تأیتیس ایتن حتزبا یمته
یتتا مانیتتا نعّتتال کتترد در عرصتتۀ کردیتتاان عتتراق و ا جم تته دو حتتزب «شتتورغ» و «ر نتتار »
م،ح شانا .ا یمان باو تأییس این حزبا یه جریان مافتاوت در آن قابت تفکیتك بتود ایت
برمب،ا آن م توان ایاااللکردا رایکاریا و خ م

یا این حتزبا بی تار نترای

کته

م ّت نرایانته و

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

رایبترد و

ایای ایفام کرد؛ این یه جریان عبارتبودنا ا :
 5ت جریان ع یر ا که مال مدهف بار ان ا ریبر آن را بهعها داش .
 2ت جریان پ (مارکسیسا ) که اعضا

پنرا و حزب شورغا نماد آن بودنا.

 5ت جریان روشننکران کرد که ابرایی احماا یاای

و نمای،ان آن را بهعها داش .

اشار شا که یک ا دالی ناکام احزاب ایالم ا غ به نفامان نایونالیسا ای ؛ بترا تبیتین
مؤلّفهیا م نرایانه و یکوالریس و ویشن یا ایای و با خوان آن بایا به بیانیهیاا برنامتهیتا و
نظام درون حزب دموکرات کردیاان عتراق ژرداخت  .بیانیتها کته در یمتان اباتاا ا طترف حتزب
دموکرات م،ا رشاا ن ۀ را و طرح ک ّ را برا ایجاد ک ور نارال و دوم ّا تریی کترد .حتزبا
خوایاار ایجاد یك ک ور نتارال کردیتاان شتا بتود کته ا ورود بته ژیمتانیتا یتر ک تور دی تر
خارجباشا؛ بهنونها که این ک ور نارال ا یمچ،ین در انا اب اعضا قوّۀ اجراییتها م ،ّ،ته و شتاخه-
یا دادنسار حکوما

بهطورکام آ اد داشتاهباشتا و در ایجتاد ژیونتایتا اقادتاد بتا دی تر

ک وریا آ اد باشا (انادارا .)524 :5581
با یترن ون حکومت

یت ه،ا در یتال  5918و تأیتیس نظتام جمهتور و بتهقتارتریتیان

عباالکری قای در عراقا حکوم

در قانون ایای جایاا کردیا را بهع،وان شرکا مساو اعتراب
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بهریمیّ ش،اخ

و ح وق قوم و نری،

آنان را در داخ ک ور عراق تضتمینکترد؛ عتالو بتراینا

حکوم ا ،این نفر ا کردیا را به موقعیّ یا باال حکوما م،دوبکرد ا اجا ۀ ژ ت

و انا تار

مهالب کرد و تاریس بان کرد را در ماارس صادرکرد.
ژس ا بهقارترییان رژی بعث در عراق نیزا درخوای یا و مهالبات را که ریبتران و ن ب تان
کرد در عراق ارایهدادناا بی ار بر نرای یا یکوالریسا و ناییونالیست تکیتهمت کترد .مهت تترین
مهالبات این نرو عبارتبودنا ا :
 5ت حکوم ا نور به ح خودم اار برا کردیاان اذعان ک،ا.
 2ت بان کرد ا بان ریم کردیاان عراق و بان دوم م،اط دی ر ک ور اعالمشود.
 5ت نایب رییسجمهورا کرد باشا و کردیاانا دارا ییئ
و ارت دناعا دارای و و ارت خارجه در اخایار حکوم

و یتران م دتوص بته ختود باشتا و

مرکز باش،ا.

 4ت واحایا مس ّح کرد بهصورت نیرو نظام م،ظّ درآی،ا و این نیرو نظام ا یمۀ ریاهیا
یك نیرو مت،ظّ نظتام را داشتاها بترا آن واحتایتای نظتام مان،تا «یتوای ا می،ت و ریت »
تأییسشود.
 1ت یكیوم ا درآمایا نفا به کردیاان اخاداصیابا.
 6ت حکتتوما مح ّ ت در کردیتتاان تأیتتیسشتتود کتته درخوای ت یتتا کردیتتا را بتتا حکوم ت
بهامضابریانا.
بهاینترتیبا رویکرد این درخوای یا و محوریا ایای آنا توجّه بته مستای دنیتو و عرنت
بود ا درصورت اجرای شان این درخوای یا ا طرف حکوم

مرکز ا می،ه بترا ایجتاد جامعتها

ناراتیو و تح ّ دموکرای در ار وب حکوم یا مح ّ و تأمین خوایاهیا برایاس ت،توّع قتوم
و برابر اقواما آماد م شا؛ بهعبارت ا ایاوار حکوم
خودم اار ای

و یر دو ِ این ع،اصرا م ارک

بر دو ژایتۀ مردمت در قالتب دموکرایت و

مردم را در بهن خود دارنا و در ییچیك ا ایتن

اصول و درخوای یا به مسای آنجهان و ایالم اشار ن ا ای

و ایالم و مسای مذیب در ذیت

مستای قتوم و مهالبتات کترد در کردیتاان عتتراق قرارنرناتهایت ؛ یمچ،تینا یتیچیتك ا ایتتن
درخوای یا (یا حاّ در ایای،امۀ این حزب در باو ت کی )ا حکوم

مرکتز عتراق را بته اجترا

معا اات و احکام دین ایالم م یّانکرد ای ؛ بهعبارتدی ر در مفاد یا خ م
ن

و جای ا دین و مذیب در جامعه توجه ن ا ای .
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عالو براین مسای ا یک ا رایبردیا و رویکردیا ییای ج،ب یا ایالم با توجه بته وجهته
ییای آنها در م،ه ها مبار با ایرایی ای ا ول مبار با ایرایی را در ج،ب یا کرد بهویش در
و رابهتۀ ج،تب یتا ناییونالیستا کترد بتا

کردیاان عراق م توان ا این رویکرد مساث ،دانست

ایرایی ا ا ج،ب یا ایالم در م،ه ها مافاوت بود ای

و بی ار ریبران آن به برقترار روابت بتا

ایرایی ا م ااق بود انا .دکار محمود عثمان در این خدوص م نویا« :مال مدهف ا یمته در ایتن
خدوصا م ااقتر ن انم دادا راکه به نظر بار ان ا رابهه با ایرایی باعث م شود که ج،تب یتا
کرد به آمریکا ماّد شونا» (شیخ عهارا.)76 :5582
ژسا آنکه بعث یا در دیۀ شد

میالد ا حکوم

عباالکری قای را یرن ونکردنتاا حکتوما

به نام شورا م ّ ان الب را ت کی دادنا و دوبار درخوای یتا قتوم کردیتا دررایتاا اح تاق
ح وق ان با حکوم
حاص شا ای

جایا ا یرنرناهشا .در  50مارسا شورا م ّ ان الب اعتالمکترد کته تتوان

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

توان به کردیا امکانم داد که حکوم

خود را بر نهادیا اجاماع و ییای داخ

درحال که برا مسای خارج ا اقاداد و نظام ا وابسا

خود را به حکوم

نستارغدی،تا

مرکز حف ک،،ا.

کردیا یمچ،ین ت اضاکردنا که یك معتاون ریتیسجمهتور و معتاون نرمانتا کت ّ قتوا ا کردیتا
م،دوبشونا و ای،که یكیوم ا ژس یا حکوم

مرکز به کردیتا اخادتاصداد شتونا؛ نیتز بته

کردیا موقعیّ یا دارا امایا در و ارتخانهیا دناع و خارجه اعهاشتود؛ ایتن درخوایت یتا دو
طرف را در وضعیّ

انا اب واقعنرایانه و شایا ی در وضعیّ

ا یرنیر مجاّد ج،

قرارداد.

ژس ا آنکه عباالرّحمان البزّا در مان عباالرّحمان عارف در میانه یتا دیتۀ شدت

متیالد بته

ن س و یر رییاا بهطورمجاّدا تالغ برا ص ح و آت بس میان حتزب و حکومت

ادامتهیانت .

بزّا ا یک ا م امیا ب ،اژایۀ عراق بود که بهطورواقع به ح مسئ ۀ کردیاان عالقهداش

و ع یتا -

اغ بر آن بودا تا مان که م ک کردیا ح ن ا ای ا عراق قادر ن وایابودا بهع،وان ک ور باثبتات
و مونّ ا ظایر شود .طرح بزّا ا ار وب را ارایهداد که در داخ آنا بستیار ا اباکاریتا صت ح در
کردیاان تعیینشا بود.
طرح ص ح بزّا ا لحاظ محاو و دام،تۀ رادیکتال و انراطت بتودنا اصت خودم اتار کردیتا را
ژذیرناهبود (مدهف امینا )505 :2006؛ برخ مفاد طرح یادشا ا این متوارد را درخوایت مت کترد:
ایافاد ا

مح ّ در ماارسا آ اد تمتام نتاانیان ییایت

بان کرد بهع،وان بان ریم حکوم
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کُردا اجرا عفو عموم برا آنهای که ضا حکوم

مرکز ج ،یا بودناا برنتزار انا ابتات آ اد

برا یك مج س قانوننذار کردیا و ایافاد ا نیرو کرد بترا رعایت

قتانون داخ ت و نظت و

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

خود را در کردیاان با یار و حمای

عراقا یرا یر م شاا تحکی ب

ایران و کمك ایرایی که ا طری ایران بته کردیتاان

یا .ژسا آنکه در یال  5968بعث یا با کودتا حکومت

عبتاالرّحمان

عارف را یرن ونکردنا و حسنالبکر رییسجمهور شتا؛ بتهطورمجتاّدا تتالغ کردیتا بترا کستب
خودم اار و اح اق ح وق ان ادامهیان ؛ یر ،ا در این دورۀ مان ا درنیر نظام میان کردیا بتر
یر توان با حکوم

عراق را م ایا م ک،ی ا این تالغیا به توان  57مارس  5970م،جرشا که ط

آنا به ماد ژی یر یا و مبار ات کردیاا حکوم

البکرا مجبور شاا توان نامتۀ دوا د متادّ ا بتزّا را

اجراک،ا؛ بیانیۀ مارس در شک نهای ختود بته دام،تهدارتترین و ویتیعتترین طرحت تبتای شتا کته
حکوم یا عراق برا یا غ با آر و م ّ کردیا با آن توان کردنتا؛ ا جم ته متوادّ اصت
مارس عبارتانا ا  :بهریمیّ ش،اخان بان کرد در م،اط دارا بی ارین جمعیّ

بیانیتۀ

کردا خودنردان ا

اناداب کردیا به م،اصب ب ،اژایۀ حکوم

مرکز ا ایجاد واحا یا ادار م ّ در م،تاط کردن تینا

کمكیا مال و دی ر کمكیا برا با ن

کردیا به رویاایای تانا اجترا نتوع برنامتۀ واقعت

اصالحات ارض ا اعاال ح وق نری،
ادبیّات کرد و دان

کردیا و نرص

ژی رن

آمو غا ایجاد دان کا (آکتادم )

ا کرد در ی یمانیه و اصالحکردن قانون ایای برا ش،ایای تساو کردیتا

و عربیا در عراقت دوم ّات (ی تایزا )545: 5595؛ یر ،تا درنهایت ا مبتار ۀ کردیتا بترا کستب
خودم اار ا بر اثر توان الجزایر ع ی مانا و ژسا آنا ان عابیای در حزب دموکرات کردیاان بته-
وجودآما و درنایجه آنا کرد یا یرخورد به ریبر آقا جالل طالبان ا نوع حزب ییای جایا
را به نام «اتّحادیّۀ میه ،کردیاان» ایجادکردنا که درادامه به نعالی یا و مبا رات این اتّحادیّته اشتار -
خوایاشا.
با م ایاۀ این درخوای یا و مهالبات که در ار وب برنامتهیتا حتزب دمتوکرات کردیتاان
عراق و خ ّم

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

ریی که مسای مذیب و دی ،در کردیاان عراق در ذی مسای قوم ا ناییونالیسا و یکوالریستا
قرارم نیرنا .رایبردیا و خ ّم
بود ا صحّ

یا این حزب که در آن م هع مان ا ت،ها نمای،اۀ کردیا در عتراق

این نفاهیا را تأییام ک،ا و به یمتین دلیت ایت
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ناوانسا،ا ن

یا نا یا نعّال در تحوّالت اجاماع و ییای عراق

ایفاک،ن.

 -2-1اتّحادیه میهنی کردستان عرا

اتّحادیۀ میه ،کردیاان عراق بهع،وان یک ا عما ترین و تأثیرنذارترین جریانیتا موجتود در
میاان معادالت ییای و نظام ا در یال  5971و ماعاقب نروژاش ج،ب

بار ان ا موجودیّ

خود را

اعالمکرد (رنالا )258 :5579؛ این حزب را شایا باوان مارنترین جریان کردیاان بهحسابآورد؛ بته
یمین دلی ا با خوان نظر و برری
یکوالریس در کردیاانا ن
ژس ا شکس
تأثیر

می،ه یتا تتاری

ژیتاای

ایتن حتزبا بتهم،ظتور شت،اخ

عما ایفام ک،ا.

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

م یر بر معادالت کردیاان داشاهباش،ا؛ ب

ا آنها اوّلین ژایه یا اتّحادیّتۀ میه،ت را در

آی،ا ت کی دادنا و اعضا آنا ماّع بودنا که اوّلین یا مان ماکثّر ،احزب را آنان بهوجودآورد -
انا؛ درواقعا اتّحادیه میه ،ا یه حزب و جریان مافاوت ت کی شا:
 -1-2-1جمعیّت مارکسیست ر لنینیست کردستان (کومهله)

در جریان ت کی اتّحادیّۀ میه ،ا جمعیّ
بود؛ جریان یادشا یر ،ا کو تك و ضتعی

مارکسیس

ت ل،ی،یس

کردیاانا ن

اص

را عها دار

بتودا توانستاهبتود بتا نفتوذ در محانت دان تجوی و

روشننکر ا تعااد نیرو ییای ژرورغداد ا خود را بهع،وان جریان

پ مهرحک،ا که یترآغا

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

ی ،نرای یاناه و معا ا بود که شرای کردیاانا بی ار با نظریهیتا متایو تح یت ژتذیر

و یاخاار کردیاان عراقا بی ار یاخاار دی ان ای

تا یاخاار کارنر ؛ و به ایجاد تتاریج

ت کیالت مارکسیسا اعا اد داش ا تا در آی،ا باوانا با ایافاد ا می،هیا بهوجودآما ا یك حتزب
ان الب و ژی رو ت کی دیا که درنهای ا یمین جمعیّ ا ایاس اتّحادیّۀ میه ،را شک دادنتا؛ درکت ا
دیانا یا و نعالی یا این جمعیّ

به شرح یرنا:

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

ان البت

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

 2ت توجّه بی ار به دان

اییانا جوانان و اعضا یاب دناتر ییایت حتزب دمتوکرات و تتالغ

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

این یا مان ابااا بتا ع،توان «ج،تب
یوییالیس

یویتیال ت دمتوکرات» مهترح شتا ولت بعتایا بته ج،تب
5971ا تعااد ا نرمانا یان ژ،ای،ا بته ایتران و

کردیاان ت ییرنامیان  .ژس ا شکس

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

کردیاان ت کی شا و در بیانیۀ ییئ

یوییالیست

آما ایت « :ایتن ج،تب ا ج،تب

کتارنرانا

دی انان و ان البیّون کردیاان بتود و برایتاس مبتار ات ترقّت خوایانته و یکوالریستا ا بترا بته-
دی آوردن ح تعیین یرنوش
عاال

مّ

کرد مبار م ک،ا .ج،ب

اجاماع و ح م ّ یا در تعیین یرنوش

خوی ا معا ا بود و بر این بتاور ایت

مبار ۀ م ّ و مبار ۀ طب ات اجاماع را دری آمی
که «ج،ب

ما به مارکسیس ا یوییالیس ع مت ا

»؛ در ب

کته بایتا

دی ر ا یمین بیانیه تأکیاشا ایت

م کوشا تمام احزاب و یتا مانیتا ترقّت ختوا کردیتاان را در تار وب جبهتها

کردیاان ماّحاکرد با نیرویا مارقّ عراق بهم،ظور ت کی جبهتها یرایتر دررایتاا اح تاق
ح وق مردم عراق و برژایۀ اص ح م ّ یا در تعیین یرنوش

خوی

و یمچ،ین دررایتاا جبهتۀ

یوییالیسا جهانا یمکار و نعالی ک،ا» (مدهف امینا ژی ین .)554:
 -3-2-1خطّ سبز

بهغیرا دو جریان «جمعیّ

مارکسیس

ت ل،ی،یس

جریان دی ر نیز در ت کی و ایاحکام اتّحادیّۀ میه ،ا ن

کردیتاان و ج،تب

یوییالیست

کردیتاان»ا

عما ایفاکرد که اغ ب ا اعضا ییئت

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

مهرح شا که بعایا ژس ا آمان به یوریّها اعضا این جریان ا جم ته جتالل طالبتان و نوشتیروان
مدهف امین که بی ار در حزب دموکرات وابساه به ج،اح دنار ییای بته ریبتر جتالل طالبتان و
ابرایی احما بودناا ژتس ا انجتام یمتای،
 5971/1/22در یوریّها موجودیّ

یتا ال م بتا دو جریتان بتاالا بتا صتاور بیانیتۀا در

خود را اعالمکردنا (انادارا )591 :5581؛ آنها برا نی به ایتااف

یر مبار م ک،،ا:

 -1-3-2-1عراقی دموکراتیک
 -5آ ادکردن عراق ا ج ،ال ایاعمار نوین و رژی دیکااتور

و انا اب نوع

دموکراتیك ایاالن با وجود تمام احزابا تأمین آ اد بیانا انا ابات آ ادا آ اد نری،
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احزاب؛
 2ت کردیاان خودم اار؛
 5ت رعای

ح وق آشور یاا ترکمنیا و ک اان یا؛

 4ت ژی رن

و تویعۀ رویاایا؛

 1ت ایجادا بس و نسارغ ایا الل اقاداد م ّ ؛
 6ت ارتباط م ّ ا میه ،و جهان ؛
 7ت ژی رن

اجاماع ا ح وق نانا کارنران و نسارغ بهااش ؛

 8ت تویعۀ آمو غوژرورغ؛
 9ت ت کی ژارلمان م ّ ا طری انا ابات آ اد و مسا ی بهم،ظور تاوین قانون ایای و قبول
خودم اار ؛
 50ت شرک

مّ

کرد در یا مانیا حکوم

مرکز برایاس میزان جمعیّ .

 -2-3-2-1تشکیل کردستانی خودمختار شامل شنگال ،زمار ،سمیل و دهوک
 -5به غیرا امور دناع ک ورا ارتباط خارج و بودجۀ عموم که در اخایار حکوم
ای ادی ر امور حکوما در اخایار حکوم
 -2حکوم

مرکز

خودم اار خوایابود.

خودم اارا آ اد یا دموکراتیك را برا م ّ

مح ّ م یا د.

 -5ژارلمان م ّ کردیاانا یا مان اجرای را بهم،ظور انجام امور م،ه ۀ خودم اار کردیاان
انا ابکرد ا باان رأ اعاماد یا عام اعاماد م دیا.
 -4نیرویا ژ یسا اطّالعات و ام،یّ ا م اطبان مر و ژی مرنه وابساه به یا مان اجرای م،ه ه
خودم اار یسا،ا.
در حو ۀ نان ی حزب به آ ادکردن ن ا

 ،ال قواعا که،تهژریتاانۀ قترون ویتهای و تتأمین

ح وق ییای ا اقاداد و اجاماع و ایجاد برابر کام آنها با مردان اعا اددارد؛ یمچ،ین حزبا بته
تاوین قوانی ،مبادرتکرد که اخایار و ح وق نان را در مستای شت
ارث تضمینک،ا و بر تأمین آ اد یا دموکراتیك برا ت وی

ج،ب

ا تحدتی ا ا دواجا طتالق و
نان و شرک

آنان در مستای

جامعها دررایاا تویعۀ اجاماع ا ییای و اقاداد ک ور تأکیام ک،ا؛ در تویعۀ آمو غوژرورغ
به تأییس آمو ش ا یا تربی

مع ّ و تویعه و نسارغ دان
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تاریخ کرد در آمو ش ا یا م،اط دی ر عراق و برعکسا دررایاا ت ویت

روحیّتۀ بترادر کترد و

عرب تأکیام ک،ا.
باینترتیب با مهالعۀ ایای،امۀ اتّحادیّۀ میه ،کردیاان عراق و دیانا یا اقاداد مؤیّسان ایتن
حزب م ایا م ک،ی که رای،ما عم اتّحادیّۀ میه،ت و دمتوکرات کردیتاان عتراقا «یکوالریست ا
ناییونالیس و یوییالیس » ای  .در کردیاان عراقا یز غیرا انکار و انای هیا

تپ کته میانتۀ

خوب با ایالمنرا یا کردیاان ناارناا نیس ؛ بهعبارتدی را مارکسیس و انای ه یا
بحث نظر (تئور ) و ی در عم ا ن
عراق ایفاکرد و به ژیرو

ژررن

تپ یت در

در رونا نعالی یا احزاب یتکوالر در کردیتاان
بهطور که در اوّلتین انا ابتات کته در یتال

یای مه نیز دی یاناهای

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

کردیاانا حزب دموکراتیك مردم کردیاانا حزب کمونیس

عتراق و ج،تب

ایتالم

کردیاان به ماّت دو یفاها مبار ۀ انا ابات یال و باون رویااد ناخوشای،ا انجامدادنا کته درنهایت ا
ییچیك ا احزاب بهغیرا حزب دموکرات و اتّحادیّۀ میه ،ناوانسا،ا حاّ نداب آرا را برا ورود بته
ژارلمان بهدی آوردنا و این یرآغا ت کی حکوم

نارال کردیاان عتراق بتود و اتّحادیّتۀ میه،ت ا

 44/85درصا و حزب دموکراتا  41/21درصا آرا را بهدی آوردنا و کابی،ها با تعااد مساو میتان
دو حزب اص ا یك و یر ا حزب کمونیس ا یتك نمای،تا ا ج،تب
نمای،ا ا ج،ب

دموکراتیتك آشتور و یتك

ایالم ت کی دادنا.

 -2غلبۀ جریانهای رقیب حزبی سکوالر
تهاج عراق به کوی

در اوای دیۀ  5990و شکس

آن در برابتر نیترویتا ایتاالف بته ریبتر

آمریکاا به کردیا عراق برا اح اق مهالبات ان نرصا تاری
ژایان ج،

جهان اوّل تاک،ونا مسئ ۀ کردیاان بینالم

داد؛ بهنونها که بترا بتار یتوم ا

شا .حکوم

م،ه تها اق تی کردیتاانا در

آغا دیۀ  5990و تعیین م،ه ۀ ژروا مم،وع در شمال عراق در ماار  56درجها شتک نرنت ؛ در ایتن
دور ا احزاب ییای و مذیب نعّال در کردیاان عراقا مان که با رژیت بعتث عتراق بترا اح تاق
ح وق قوم شان در حال مبار بودناا با تکیه بر اتّحاد که میان آنها با توجّه به نرصت

ژتی آمتا ا

برقرار شا بودا جبهها با نام جبهۀ کردیاان ا برا ک،ارل اوضتاع و ژرکتردن خت ییایت ا ادار و
قانون ت کی دادنا و این جبهها کمیاها ما کّ ا ژانزد ( )51نترد قتانون و بتا نمای،تان تمتام
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احزاب ییای بهوجودآورد؛ این کمیاه در 5992/4/28ا الیحها را بترا برنتزار انا ابتات آ اد و
یرایر بهم،ظور ت کی ژارلمان ارایهداد که در یال  5992به نام قانون شمار  5تأییاشا؛ به موجتب
حاود یك می یون نفر به نمای،ان بی

این قانون در  5992/1/59با م ارک

کردا انا ابات آ اد با کمك و یمکار ناظران خارج و بینالم

ا یهونی می یتون نفتر

برنزارشا.

در این انا اباتا دو حزب اتّحادیّۀ میه ،و حزب دموکرات کردیاان عراق که ا احزاب یکوالر
کردیاان بودناا اکثریّ

(بی ارین) آرا رأ دی،انان را تداحبکردنا و ژارلمان کردیاان در تتاریخ

 4ژوییۀ 5992ا دولا را به ای «حکوم
م،ه ه برنزیا و کابی،ۀ اوّل حکوم

م،ه ها کردیاان» به ریای

دکار نؤاد معدوم بترا ادارۀ

اق ی کردیاان به تعااد ژانزد و ارتخانه درنایجۀ ایاالف حتزب

دموکرات کردیاان عراقا اتّحادیّۀ میه ،کردیاان عتراقا حتزب حماک تان و حرکت

دموکراتیتك

آشور ا کار خود را آغا کرد (کرم ا .)547 :5586
نرو یا ایالم ی در قالب ج،ب
عثمان یک ا کانایاایتا ریایت

ایتالم کردیتاان در انا ابتات م تارک

و مامویتاا متال

اق تی کردیتاان و نمای،تان بترا ژارلمتان شتاا امّتا بته دلیت

نرای یا غالب ناییونالیسا و مبار ۀ جریانیا قوم و نشاد یکوالر در کردیتاان عتراق بترا
اح اق ح وق مردم کرد ناوانساا حاّ نداب آرا ال م را برا ورود به ژارلمان کسبک،،ا؛ بتر یمتین
ایاسا احزاب ایالم بهطورعما بهصورت نیرویا اژو یسیونا به ن ا برنامۀ احزاب حاک در طول
دیۀ نود در کردیاان عراق ژرداخا،ا که درنهای ا به درنیر نظام میان نرو یا ایالم و اتّحادیّتۀ
میه ،در کردیاان بر یر ادارۀ حکوم

و نفوذ م،ه ها احتزاب م،جرشتا کته در ایتن درنیتر یتاا

قارت و نفوذ احزاب و نرو یا ایالم به دلی اقاتاارنرای حتاک بتر کردیتاان ا طترف احتزاب
یکوالر و غیرمذیب روبهتح ی رن .
کابی،ۀ دوم حکوم

م،ه ها کردیاان ا  5995تا  5991به ریای

کویترت ریتول ع ت کته ا

اعضا برجساۀ اتّحادیّۀ میه ،و مکمّ کابی،ۀ اوّل بودا ت کی شا و با بترو ج،ت
اتّحادیّۀ میه ،و حزب دموکراتا دوران نعالی

این کابی،ه ناتمتاممانتا و دو حکومت

میتان دو حتزب
مح ّت ا یکت

تویّ اتّحادیّۀ میه ،کردیاان عراق در ی یمانیّه و دی ر تویّ حزب دموکرات کردیاان عتراق بته
ریای

دکار روژ نور شاویس در ایاانیا اربی و دیوکا ی هه اق ی کردیاان را بهدی

با ایجاد و تأییس دو حکوم ا تمام مسای ییای و اجاماع داخ
قرارنرن

کردیاان عراق تح ال ّعاع آن

و جریانیا ایالم ی بهتبع این دو حزبا برا ی هه بر م،اط
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با این دو حزب ژرداخا،ا.
کابی،ۀ یوم حزب دموکرات کردیاان ا یال  5991تا  5999در اربی به ریای
شاویس ت کی شا و جریانیا ایالم در قالب ج،ب
با اتّحادیّۀ میه ،ا جانب حکوم

دکاتر روژ نتور

ایالم کردیاان در ج،

اربی را که یر نظر حزب دموکرات بودا نرن

حزب دمتوکرات
و با اتّحادیّۀ میه،ت

به دلی قارت و نفوذ خود در م،ه ۀ ح بچها به ج ،ا واردشا؛ در یمین حالا کابی،تۀ یتوم اتّحادیّتۀ
میه ،در یال  5997تا  2005در ی یمانیّه به ریای

کویرت ریول ع

یا برجساۀ آنا درنیر با حزب دموکرات و ج،ب

ایالم در کردیاان عراق بود.

با برو ج،

داخ

که ا ویشن -

جریانداش

در ناصت ۀ یتالیتا  5994تتا  5997در کردیتاانا میتان احتزاب یتکوالر

ا یكطرف (اتّحادیّۀ میه ،و حکوم
احزاب ایالم و احزاب یکوالر (ج،ب

اربیت ) و

ی یمانیّه بتا حتزب دمتوکرات کردیتاان و حکومت

ایالم کردیاان با اتّحادیّۀ میه ) ،ا طرفدی ترا شترایه

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

تتأثیر ابتزار

ایایولوژیك (مسای قوم و ناییونالیس کرد ) و ابزار ام،یّا (نیرویا شبهنظام ) توانستا،ا ا ایتن
وضعیّ

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

ا اینرو عرصه برا نعالی
حاک یکوالر و ج،

و قارتنرنان احزاب و نرو یا ایالم ا ت ،تر شا و با اقااار احزاب

داخ

کردیتاانا احتزاب ایتالم ناوانستا،ا ن ت قتاطع و تأثیرنتذار در

تحوّالت ییای و اجاماع ایفاک،،ا.
کابی،ۀ هارم حکومت

اربیت در ناصت ه  5999تتا  2006بته ریایت

نیچتروان ادریتس بتار ان

ت کی شا .حوادث  55یپاامبر  2005و رشا جریانیا انراط ایتالمنترا در کردیتاان یتببشتاا
قارتیا خارج ا بهخدوص ایاالت ماّحاۀ آمریکاا بر نترو یتا ایتالم ن تاربیاورنا .درنیتر
آمریکا با اندارالسالم در م،ه ۀ ح بچه باعث شا که این جریانیا ناوان،ا در رقاب

با احزاب یکوالر

در ترکیب کابی،ها مؤثّر واقعشونا و درنهای ا درنیر آمریکا با نرو یا ایالم بهویش اندارالستالم
در م،ه ۀ ح بچه که یر نفوذ اتّحادیّۀ میه ،بودا باعث شا که کابی،ۀ هارم حکوم
 5999تا  2006به ریای

بتری صتالح در رقابت

ی یمانیّه در یال

بتا نترو یتا ایتالم و متذیب دیت

بتاالی

داشاهباشا.
در یال 2005ا ی مان با حم ۀ آمریکا و ان تیس بته عتراقا می،ته بترا ایجتاد یتك حکومت
م،ه ها ماّحا و یكژار ه در داخ کردیاان عراق بتهجتا دو حکومت
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نرای شا .بهوایهۀ ت ییر و تحوّالت عما در ابعاد داخ
با ی ران جایا در عرصۀ رقاب یا داخ
بی ا ژی

و م،ه ها ژس ا ی وط صاّام و ژیاای

و یمچ،ین ن ار انکار عموم متردم کردیتاان در داخت
ماّحاا آماد شا .یترانجام ژتس ا انا ابتات یرایتر 50

شرای برا ت کی این دول

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

م،ه ها کردیاان (که درواقعا ن ساین کابی،ۀ ماّحا و یتكژار تۀ کردیتاان عتراقا ژتس ا

ی وط صاّام بهشمارم رن )ا به ریای

نیچروان بار ان در تاریخ 2006/7/1ا کار خود را آغتا کرد؛

این کابی،ه دارا  51و یر بود که ا نترو یتا و احتزاب ییایت م ا ت

(کته ن تاندی،تاۀ ت،توّع و

نونانون یالی مردم کردیاان بود) ت کی شا ای .
در این کابی،ها احزاب ا اتّحادیّۀ میه ،ا حزب دموکراتا حماک انا یوییالیس ا اتّحاد ایالم ا
کمونیس ا نرو ایالم و ترکمان و یمچ،ین اعضا ب طترف ک تاان ا آشتور ا ایتزد ا نی ت و
ترکمان حضورداشا،ا؛ یر ،ا (در این کابی،ته) دو و ارتخانتۀ محتی

یست

و اوقتاف بته احتزاب

ایالم وانذارشانا.
با توجّه به توان نامه رایبرد (ایاراتشیک ) که در یال 2007ا جالل طالبان ا رییسجمهور وقت
ک ور عراق و رییس اتّحادیّۀ میه ،با مسعود با ان ا رییس اق ی کردیاان و ریتیس حتزب دمتوکرات
کردیاان امضاکرد و برایاس آنا دو حزبا ماعهّا شانا که قارت م،ه ها کردیاان ه در ژارلمتان
و ه در حکوم ا بهصورت دور ا میان خودشان ت سی شودا احزاب ایالم ناوانستا،اا در رقابت
با دو حزب باال در کابی،ه بهطورتأثیرنذار ن

داشاهباش،ا و به یمین یتببا حاّت در نضتا ژتس ا

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

ختود

ادامهداد و در انا ابات  2001این اق ی ا دو حزب حاک (اتّحادیّۀ میه ،و حزب دموکرات کردیتاان)ا
یمچ،ان قارت بالم،ا ع باق مانانا و احزاب ایالم ی در قالب اژو یسیون نعالی م کردنا.
باوجود ت ییر نظام ییای در عراق و ی وط دیکااتور صتاّاما اق تی کردیتاان عتراق یمچ،تان
نعالی یا دوحزب را درژی نرن

و با اتّ اذ ییای

دوحزب ا ادارۀ اق تی را یتاای مت کترد امّتا

انا ابتتات اق تتی کردیتتاان عتتراق در جتتوال 2009ا ن هتتۀ عهتت
محسوبم شود؛ کابی،ۀ ش

حکوم

ییایتت در اق تتی کردیتتاان

اق ی کردیاان در ،ین نضای ت کی شا؛ در ایتن انا ابتاتا

نوشیروان مدهف امینا مرد شمار  2اتّحادیّۀ میه ،کردیاان عتراقا ییایت

دوحزبت را بته نستاد

ادار ماّه کرد ا بسیار ا اعضا شورا ریبر اتّحادیّۀ میه ،ا ا جم ه مال ب ایار را به نتاتوان در
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ادارۀ امور ماّه یاخ ؛ یمچ،ین اعالمکرد که دام،ۀ نعالی
م،ه ۀ ردا یع ،ا م،اط تح

نیرویا حزب دموکرات کردیاان بایا بته

ی هۀ بار ان ا محاود شود.

نوشیروان مدهف امینا یمچ،ین خانوادۀ بار ان را به ع تیر نرایت و بت تتوجّه بته شایستاه-
و رویکردا «ج،ب ِ نوظهور ت ییر»ا در انا ابتات

یاالر در ادارۀ امور اق ی ماّه کرد و با این ییای

جوال 2009ا  21کری را بهدی آورد و در ی یمانیّه «نوران» آرای بی ار نسب به اتّحادیّتۀ میه،ت
کسبکرد و توانس

با یمکار دی ر احزاب اژو یسیون یع،ت ا جماعت

ایتالم و اتّحتاد ایتالم

کردیاانا نراکسیون اژو یسیون را در ژارلمان ت کی دیا؛ این حزب در ترکیب کابی،ه م ارک نکرد.
و اصالح» که در انا ابتات دورۀ یتوم ژارلمتان کردیتاان ا دو جریتان ایتالم

ایاالف «خام
(اتّحادیّه و جماع

ایالم کردیاان) با دو جریان پ (یوییالیس

دمتوکرات کردیتاان و حتزب

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

نوظهتور

ت ییر (نوران) در قالب اژو یسیون در ژارلمانا نعّال شتانا .در کابی،تۀ ش ت کته دکاتر بتری صتالح
ا یو رییس اق ی ا مک ّ
م ارک

شا بود تا کابی،ه را ت کی دیاا با نرو ایتالم و اتّحتاد ایتالم بترا

در کابی،ته درخوایت داد ولت نترو یتا ایتالم بتا درخوایت

ترجیحدادنا با ایاالف با ج،ب

ت ییر در اژو یسیون باق بمان،ا (برنرناه ا یتای

کردیاان  www. KRG.netبه تاریخ  )95/6/50و در ترکیب دول
که بهطورمسا
حکوم

و موان ت نکردنتا و

نباش،ا .حرک

در این انا اب شرک کردا با کسب یك کری در ژارلمان ناوانس

حکومت

م،ه تها

ایتالم کردیتاان
ن

اثرنذار در

ایفاک،ا.

کابی،ۀ یفا کردیاان در یال  2055به ریای

نیچروان بتار ان برایتاس موان ت نامتۀ رایبترد

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

را بهصورت دور ا دویاله میتان اتّحادیّتۀ میه،ت و حتزب دمتوکرات

کردیاانا شایا بودی  .حزب دموکرات کردیاان بهوایهۀ ریای

مستعود بتار ان بتهع،توان ریتیس

م،ه ها کردیاانا با کستب  70درصتا آرا در انا ابتات  2009کته یت متان بتا انا ابتات ژارلمتان
برنزارشا و به انا اب نیچروان بار ان به ریای

کابی،ه یفا انجامیاا به ژ اوانۀ قارت و م،ابع مال

نراوان ناش ا صادرات نف ا به قارت بالم،ا ع اق ی کردیاان تبای شتا و احتزاب ایتالم کته بتا
کسب ژانزد کری ژارلمانا با ج،ب

نورانا اژو یسیون دول

را در ژارلمان ت کی داد بودناا به ن ا

برنامهیا و ماّه کردن احزاب یکوالر اتّحادیّۀ میه ،و دموکراتا به اقااارنرای و نساد نساردۀ متال
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ژرداخا،ا.
کابی،ۀ ی ا ژس ا انا ابات مح ّ ژارلمان کردیاان در یال 2055ا به ریای
ت کی شا و احزاب ایالم ِ اتّحادیّۀ ایالم کردیاان به ریای
نهری

(لیس ) شمارۀ  501و نرو ایالم به ریای

ایالم با نهری
رقاب

ع

شمارۀ  505در عرصۀ انا ابات به رقاب

نیچروان بتار ان

محمّا نرجا دبیرکت ایتن حتزب بتا
باژیر با نهری

شتمارۀ  504و حرکت

با احزاب دی تر ژرداخا،تا؛ آنهتا در ایتن

توانساهبودناا  58کری ا  555کری ژارلمان را ندیب خود یتا نا؛ ایتن احتزاب برایتاس

کری یا بهدی آما برا اح اق ح وق ان و شرک
احزاب که اکثریّ

در کابی،ۀ ی ا به ریای

آرا را کسبکرد بودناا رایزن کرد ا خوایان م ارک

نیچروان بار ان با

در کابی،ۀ ی ا شانا.

در ترکیب کابی،ه بهنظرم ریاا قباد طالبان ا نر نا جالل طالبتان بتهع،توان معتاون اوّل نیچتروان
بار ان نعالی خوایاکرد و ج،ب

«ت ییر» معاون دوم ن س و یر خوایابود؛ یمچ،ین معاون

نیز به خود حزب دموکرات کردیاان عراق اخاداصخوایایان ؛ در این کابی،ها ریایت
کانایاا اتّحادیّۀ میه ،کردیاان عراق اخاداصداد مت شتود و معاونت

یتوم

ژارلمتان بته

ژارلمتان را نیتز کانایتاا

حزب دموکرات کردیاان عراق بهدی خوایانرن ؛ در این کابی،ها حزب دموکرات کردیتاان عتراقا
یف

و ارتخانه؛ ج،ب

ت ییرا هار و ارتخانه؛ اتّحادیّۀ میه ،کردیاان عتراقا یته و ارتخانته؛

اتّحاد ایالم ا دو و ارتخانه؛ جماع

ایالم کردیتاان عتراق یتك و ارتخانتها مستیحیانا یتك

و ارتخانه و ترکمانیا نیزا یك و ارتخانه خوای،اداش ؛ یمچ،ین دبیر ژارلمان کردیتاان عتراق
نیز به اتّحاد ایالم کردیاان عراق وانذارخوایاشا.
درنهای

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

کردیاان عراق برنزارشا اناا با برری ترکیب کابی،هیا م ا

در کردیاان عراق بهنایجهم ریتی

که «حزب دموکرات کردیاان» و «اتّحادیّۀ میه ،کردیاان» برایاس قاعاۀ برابتر و ترخ
برنا و با نا ا با یك نهری

و نبتود

م ارک در انا ابات شرک مت کردنتا و درنایجتۀ آنا تتوا ن میتان دو

حزب درخدوص ترکیب کابی،ته و م،اصتب حکتوما کته در آختر بته حکت توانت نامتۀ رایبترد
(ایاراتشیك)  2007میان دو حزبا حال

ریم به خود نرن ا برقرار م شا؛ ایتن دو حتزب بترا

م اب ه با یر نرو دی ر که قداداش ا ن ۀ ت سی ب،ا میان آنها را بری بزناا برخوردم کردنتا و
یمین رقاب

جریانیا یکوالر و احزاب م ّ در کردیاان عراق باعث شا که جریتانیتا ایتالم

در حاشیه قرارب یرنا؛ بهطورمثالا مسعود بار ان ا «اتّحادیّۀ میه ،کردیاان» در برابر ج،ب
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به ریبر نوشیروان مدهفى حمای م کرد و در یتو م ابت ا جتالل طالبتان نیتزا حتام «حتزب
دموکرات کردیاان» در برابر نرو یا ایالمنرا م شا.
ت،ها در انا ابات دورۀ هارم ژارلمان مح ّ کردیاان در یال  2055ای

که برا ن ستاینبتار ا

یال  5992میالد ا انا ابات به ت ییر معادلۀ توا ن و برابر و برو معادلها جایا م انجاما؛ جای -
ریبر جالل طالبان در بحران ی

که حزب تح

مونّ شا با انزای

قرارنرناهبتود؛ در ایتن متانا ج،تب

ت ییتر

جالل طالبتان و انتزای

نفتوذ

قارت که حاص ایافاد ا یال وردن و غیب

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

حزب تح

کردیا دارا لهجۀ «یوران » تاحاود ژایاندیا.
درمجموعا آرا احزاب ایالم در م ایسه با احزاب یکوالر در کردیاان عراق در یته انا ابتات
یر ای :

اخیر به شک

جدول :1بررسی آرای جریانهای کردی مشارکتکننده در سه انتخابات اخیر در اقلیم کردستان عراق

ردیف

جریانها

5

حزب

انتخابات مجلس

انتخابات پارلمانی

درصد

انتخابات مجلس

درصد

سوم عراق ()4112

چهارم اقلیم

انتخابات

دوم عراق ()4111

تغییرات

()4112

مجلس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

789552

57

745984

53.7

سوم

انتخابات
تعداد

درصد

مجلس

عراق به

سوم به

پارلمان

مجلس

چهارم

دوم عراق

اقلیم
6

672292

53.6

3.9

دموکرات
2

اتحادیه

100450

35.1

510100

61.8

33.7

597187

36.9

33.8

میه،
5

ج،ب

468091

22

476726

33.8

6.8

421796

32.1

8.2

ت ییر
4

اتحاد

586459

8.7

586745

8.9

.05

254222

55

-55

ایالم
1

جماع

540255

6.6

558174

3.6

ایالم

(منبع :نگارندگان)
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7.1
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ادامه جدول :1بررسی آرای جریانهای کردی مشارکتکننده در سه انتخابات اخیر در اقلیم کردستان عراق

ردیف

جریانها

6

ی ژیمانان

انتخابات مجلس

انتخابات پارلمانی

درصد

انتخابات مجلس

درصد

سوم عراق ()4112

چهارم اقلیم

انتخابات

دوم عراق ()4111

تغییرات

مجلس

()4112
تعداد

درصد

تعداد

درصد

51104

.7

24895

5.2

سوم

انتخابات
تعداد

درصد

مجلس

عراق به

سوم به

پارلمان

مجلس

چهارم

دوم عراق

اقلیم
-57.8

0

0

0

کردیاان
7

8862

حرک

.4

5

25854

-60

27547

5.1

-17.4

ایالم
مجموع

4118042

99

1012464

9069

41

1884121

99

4

(منبع :نگارندگان)

 -3فشارهای خارجی و حمایت آمریکا از احزاب سکوالر در مقابل اسالمگراها
ار یاب ایالم بهم،زلۀ یك خهرا تهایا یا ال ا ا یو ییای متااران ایتاالت ماّحتاۀ آمریکتاا
موجب اتّ اذ ن رغ یا و رویکردیا ی ب ا جانب آمریکا نسب به جریانیا ایالمنرا شا ایت .
در تاوین ییای

خارج آمریکا در قبال جریانیا ایالم ا نفود دو جریان الب ایرایی و رایت

مسیح (انجی یّون)ا اغ با موجب شک نیر رویکترد تهتاجم و یت ب شتا ایت ؛ درح ی ت ا
نرو یا ت،ارو مسیح و یهود آمریکاا ت،وّع و نساردن جریانیا موجود در درون ایتالم را در
رادیکالیس ایالم خالصهکرد ا لزوم مواجهه با آن را امر ضرور و اجا،ابناژذیر تعری م ک،،تا؛
بهتبع یمین رویکرد آمریکا در قبال جهان ایالم بهطورعام و احزاب و نرو یا ایالم در کردیتاان
عراق بهطورخاصا جه نیر و نرای

ییای

خارج آمریکا در کردیاان عراق بته نفتع احتزاب

یکوالر و غیرمذیب در قبال نرو یا و احزاب ایتالم یت ،ی ،مت ک،تا؛ مثتال عی،ت آنا روابت و
تعام یای ای

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

این دو دیه داشاهانا.
ییای
دول

خارج آمریکا در حو ۀ خاورمیانه و ایالم بهشات ا ری هیا مذیب ا ماأثّر ایت  .در

بوغا الب و مذیبا دو عام و با ی ر بسیار مه ت ّ م شونا؛ بهعبارتدی ر باون توجه بته
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ایاالف ییای میان نرو یا طرفدار لیکتودا حامیتان نومحانظتهکتار ایترایی
مسیح

تون

))Zunes,2001:1ا نم تتوان تدتویر واضتح ا

و صهیونیست یتا

ییایت یتا ایتاالت ماّحتا

تریی کرد.
 -1-3راست مسیحی

رای

مسیح یا انجی یاا ماّع وجود مبان انجی ت بترا حمایت

ا یكیو جمتع شتان یهودیتانا ت تکی ایترایی و با یتا
ژی شرطیا با ن
صورت موا

دوم مسیح م دان،ا (دلی اص

ا درصادنا که یهودیان را به مسیحیّ

ا ایترایی یستا،ا؛ آنهتا

معابتا بایتاان قتوم یهتود را ا جم ته
ا ایترایی ) و ا یتو دی تر و بته-

حمایت

جذبک،،ا .صهیونیس مسیح ا نوع تئولتوژ

و باور دی ،محسوبم شود؛ ژیروان این باورا جهان ایالم را یر می ،م دان،ا که ژتی
مسیح بایا در آن نفوذکرد؛ آنها معا انا که انر مسیح تاک،ون با ن
دلی ای

که آنها مونّ ن ا انا وظایف ان را انجامدی،ا .رای

ا با ن ت

خود را بهتعویت انک،تا ا بتاین
مسیح و نومحانظهکاران دو جریتان

عما و غیریهود طرفدار ایرایی در آمریکا یسا،ا؛ با این تمایز که دالی حمای

رایت

مستیح

ا ایرایی ا مذیب ای ا امّا نومحانظهکاران بهطورعما به دالی ییای و رایبترد (ایتاراتشیك) و
م،انع م تارک در ایتن صت

قراردارنتا .رایت

مستیح کته جریتان متذیب و حاّت بتهتعبیتر ا

ب،یادنرای ا اعا اددارد که میان ایالم و مسیحیّ ا ن اط اشاراک اناک وجوددارد و ا ایاسا یرشت
و ماییّ

ایالما خ ن ای  .طی

دارناا بهنونها که «ج،

ت،ارو صهیونیس یا مسیح ا حساییّا ویتش بته م ولتۀ ایتالم
مذیب» میان مسیحیّ

ضا تروریس » را معادل «ج،

)2002 :46ا  .)Maghaouiژس ا حوادث  55یپاامبرا رای
را به یم

و ایالم ت ّ م ک،،ا

مسیح تالغکرد تا حمالت و یجمهیا

ایالم ماوجّهیا د و ،ین تب یغک،ا که نظریات جریان ال اعا برابر با نظریات ایالم ای

و مس مانان به ج،

ضا مسیحیّ

واردشا انا؛ بهعبارتدی را طرح مهالتب یتوء ضتا ایتالم ا 55

یپاامبر به بعاا به جزء ثابا ا نفامان ییای رای

مذیب تبتای شتا ایت  .ت،تارویتا رایت

مسیح ا رایکار مواجهه با ایالم را نفوذ و ایاحاله م دان،ا .انزای
نضای مساعاتر را برا نعالی
نرای آورد؛ این نرو ن انداد ای

نفوذ مسیحیان انجی

در آمریکاا

نرو یا یهود در آمریکا و تب یتغ و ییایت نتذار ضتا ایتالم
که به اناا نترو یتا یهتود ا انرنته بتی

طرفدار ا ایرایی و م اب ه با ایالما نعّال و ژرتحرّک ای .
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 -2-3البی اسرائیل ()AIPAC

ژس ا  55یپاامبرا آمریکا و ایرایی بی

ا یتر متان دی ترا یمکتار نزدیکت بترا نتابود

تهایایا م ارک ا جانب رادیکالیس ایالم و تروریست

دارنتا (2001:5ا(Wright & Al Kamen

نفوذ و تأثیرنذار الب ایرایی در ییای نذار یا ایاالت ماّحا بهویش در حو ۀ مسای ایتالم و
،ان قوت بهر م،ا ای

خاورمیانه ا

که برژنسک

مان بیانکرد ....« :ه من درخدوص خاورمیانه

ییای نذار ک ،و ه  AIPACدربارۀ خاورمیانه ییای نذار ک،تا» (

The U.S.-Israel Strategic

)Partnership". www.aipac.org.؛ نفاهیای ا این دی ا عم نفوذ و تأثیرنذار البت ایترایی را
بهویش در جه نیر یا م،ه ها و خاورمیانها آمریکا ن انم دی،تا؛ ژت نی،تال ا نمای،تاۀ یتاب
جمهور خوا ک ،ر نیز معارف ای
برا یالیان یال ییای

وح ت آور غانت انتا کته

که «بی ار شهروناان ا این ح ی

خاورمیانها آمریکا ا یو ما دّدان و کارش،ایان ماعهّا به مبتان م،تانع

آمریکا طرحریز ن ا ای » (2002 : 5ا (Singer؛ انر ه بی ار م تامیتا ایتاالت ماّحتا در و ارت
خارجه و شورا ام،یّ

م ّ ا یرنونه ژیونا ایرایی

آمریکا در قبال ایالمنرایان

را در تاوین ییای

تکذیبم ک،،ا و معا انا که ت،ها مالحظات مربوط به م،انع م ّ ایاالت ماّحا در ایتن می،ته متاّنظر
قرارم نیرد امّا ب،ابه نفاۀ یك م ام ارشا و ارت خارجه« :ما به میزان

یاد ا تعریت

ایترایی یتا ا

ایالمنرایان ماتأثّر یستای » () Mghaoui, 2002 :5؛ ب،تابراین ایترایی بتهع،توان بتزرگتترین ماّحتا
ایاراتشیك (رایبرد ) آمریکا در خاورمیانها ا آنجاکه یت در یت جتوار مست مانان قتراردارد و یت
درنیر اص ترین ال یا ام،یّا و م،فعا با آنان ای ا بی ارین مساع را در جه

یمسویتا

ییای

خارج آمریکا در قبال ایالم و جریانیا ایالم و خاورمیانه با م،انع خود بهکتارم ب،تاد؛

درنهای

آنچه بهع،وان ییای

خارج آمریکا در قبال جهان ایالم تاوینم شودا ب

قابت توجّته

ا مالحظات ایرایی را دربردارد.
با ژایان ج،

یردا ایاالت ماّحا بتا درک صتحیح ایتاالفیتا و اتّحادیّتهیتاا یمچ،تین رقابت

تعارضیا بینالم
را ژایۀ اص

به ژ اوانۀ تجربۀ یالیا نذشاۀ خود ژس ا ج،

و

جهان دوما تفوّق ار ش

شک نیر قارت یشمونیك خود یان ؛ ب،ابراینا نسارغ آمو یا لیبرال دموکرای و

ار غیا غرب و درنهای ا تبای آن به ار غیا مورد قبول بتینالم ت را در دیتاور کتار ختود
قرارداد؛ حال در این رایاا بهنظرم رییا که ایااف و رایکاریا (ایاراتش یا ) ایاالت ماّحتا بته-
ع،وان ک ور ابرقارت در یهح جهان ا در کردیاان عراقا بترا حمایت
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که با ار غیا و آمو -

یکوالر ا جم ه اتّحادیّۀ میه ،و حزب دموکرات در کردیاان عراق بود ای

یا غرب نسب به احزاب و نرو یا ایالم ا بی ار نزدیک داشاهانا و این احزاب یتکوالر ا ایتن
نرص

بهدی آما در صح،ۀ جهان بهخوب ایافاد کردنا و به تأییس نهادیا و ت تکیالت م ا ت
دنا و حمای

ییای و اجاماع دررایاا ایا رار این ال ویا و ار غیا در کردیاان دی

را در طول دو دیۀ اخیر ا احتزاب یتکوالر در م ابت احتزاب ایتالم ا مت بایست

آمریکتا

در ایتن رایتاا

تح ی کرد.
بهعبارتدی را اشاراک و یمسوی م،انع آمریکا با احزاب و نترو یتا یتکوالر بتا شتک نیتر
م،ه ها کردن ین در کردیاان عراق بود که باعث شاا مسئ ۀ کترد بتا کمتك نیترویتا ماّحتاان بته
ریبر آمریکا برا اوّلینبار بهصورت جاّ در یهح م،ه ه و نظام بینالم

مهرح شود و بتا ایجتاد

م،ه ۀ امن در باال ماار  56درجه در یال 92ا احزاب کرد در عراقا به مرح ها جایا واردشانا
ت ادار بهم،ظور ایجاد وضعیّ

و یا مانیا و نهادیا ح وق

مه وب و آرام شک نرنت

(کاویتان

رادا .)68 :5587
نوع ارتباط حکوم

م،ه ها کردیتاان کته در انحدتار احتزاب یتکوالر بتودا بتا یتا مانیتا و

ک وریا دنیا و حمای

و

آن ک وریا ا ای ان که موجب برجساهکردن ش دیّ

ح وق بینالم

مهرحشان مسئ ۀ کرد در یهح جهان شاا یببشا که احزاب و نرو یا ایالم با توجّه به دکارین
نظ جهان آمریکتا ناوان،تا در یتاخاار حکتوما و تحتوّالت ییایت و اجامتاع کردیتاان آی،تا
به طورتأثیرنذارا ن

داشاهباش،ا و بهمرور مانا ریبران احزاب یکوالر در کردیتاان عتراقا تمتام

تالغ خود را برا بهر بردار ا این دکارین و ایافادۀ بهی،ه ا نرص

ژی آمتا بتهم،ظتور تحکتی

جای ا خود در کردیاان بهکارنرنا،ا و این مسئ ها ژتس ا حادثته  55یتپاامبر در  2005بتهصتورت
جاّ در دیاور کار ییای

خارج ایاالت ماّحاۀ آمریکا قرارنرنت

ییای یا رایبرد خود در کردیاان عراق یع کرد ایت
کردیاان عراقا بی ارین حمای

) .)Singer2002:21آمریکتا در

ا احتزاب و جریتانیتا یتکوالر در

مادّ و مع،و را داشاهباشا .روابه که ریبر و حکوم

م،ه ها

کردیاان عراق با ایجاد ک،سول ر نعّال آمریکا در اربی و بهطورما اب در کردیتاان عتراقا طت دو
دیۀ اخیر با آمریکا داش ا در یمین رایاا قاب تح ی ای ؛ یمچ،تین یمستوی م،تانع و تعامت یتا
یا ناۀ یر دو طرف با یمای ر در قالب رایزن یا و ارتباطات مؤثّر و ماعاّدا شاّت امتر را دو ،تاان
کرد ای ؛ با این وص ا مه ترین نکات قاب درک در این ن رغ عبارتانا ا :
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 -5یاف اص

آمریکاا ایا رار ایاراتش و ایااف خود و نوع نظ ییای دررایاا حمایت

ا

نرو یا و احزاب غیرمذیب یکوالر و قارت یشمونیك آنها در صح،ۀ ییای و اجامتاع کردیتاان
عراق ای .
 -2آمریکا بهخوب ا ن

احزاب و نیرویا ایالم و مذیب در کردیاان عراق و تحوّالت آت

آن آنا ای ؛ ب،ابراین با توجّه به مستای م،ه تها و ییایت یتا ضاتروریست در عتراقا آمریکتا
یمی ه ن ران قارتیانان نرو یا و احزاب ایالم در یاخاار قارت و یمچ،ین تحوّالت ییایت و
اجاماع کردیاان عراق بود ای .
 -5قارتیانان نرو یا و جریانیا ایالم ا نهت،ها در کردیاان عراقا حاّ در م،ه ته نیتز نظت
ییای مانظر آمریکا را بهخهرخوایاانااخ .
 -4آمریکا ماّحاان مان،ا حزب دموکرات کردیاان عراق و اتّحادیّۀ میه ،را به دلی ییای یتا
یکوالریسا شانا به طورقهع به احزاب نظیر اتّحادیّۀ ایالم و نرو ایالم ترجیحخوایادادا راکه
این ک ورا یموار نوع ریالیس (واقعنرای ) ییای را در ییای

خارج خود دنبالکرد ای .

درم اب ا احزاب کرد ا بهخدوص جریانیتا غیرمتذیب و یتکوالر در کردیتاان عتراقا
نسب به آمریکا ا ن رش خاصّ بهر م،انا که مه ترین یرند یا آن عبارتانا ا :
 5ت احزاب کرد و یکوالر در کردیاان عراقا بهخدوص حزب دموکرات و اتّحادیّۀ میه ،ا بتر
این نکاه واق ا نتا کته ن ت

جایتا ختود را (کته در طتول دو دیته قتارت م،ه تها کردیتاان را

قبضهکرد انا)ا مایون حمای یا آمریکا یسا،ا و تااوم ژرن

آنهاا مسا زم حضور یشمون و برتر

این ک ور در م،ه ه و عراق ای .
 2ت کردیا اناظاردارنا که آمریکا در ایا رار نظام نارالیس مانظر آنها و بهاحامال در حت مستئ ۀ
کرکوک که احزاب ناییونالیس

و م ّ نرا در ییای یا و مواضع ان بر آن اصراردارناا به نفع کردیا

مااخ هک،،ا.
 5ت کردیا ا قارتیاب شیعیان یراسدارنا و ا تجایا ن

اعراب ی ّ،در ایتن ک تور ن تران

یسا،ا؛ ب،ابراین درصادنا که آمریکا و نیرویا ایاالف را قانعک،،ا تا بهنوع ا مسئ ه عراق را برایاس
نارالیس ح ک،،ا (برنکات ا.)285 :5578
وقایع اخیرا ن اندی،اۀ برآورد شان بی ار خوایاهیا اکراد ا آمریکا بود ای  .کردیا کسب
موقعیّ

و امایا یا اخذشا را مایون حمای یا آمریکا یسا،ا و این شرای ا بتهنتوع ا خوایت
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آمریکا در جه

اجرا طرح خاورمیانه بزرگ نیز یس ا راکه یک ا ایااف طرح و مکانیز کتردن

م،ه ه با انجام اصالحات ییای و دخال دادن اعضا و نرو یای
حمای

که این طرح ی ا بی ار دررایاا

ا نرو یا و جریانیا ییای غیرمذیب در م،ه ه و بهخدوص کردیاان عراق ای .

بهدنبال حضور یشمونیك آمریکا در م،ه ۀ خاورمیانه و ریبر دو ج،
یا  5995و  2005که به اضمحالل حاکمیّ

مه ضا عتراق در یتال-

رژی بعث م،جرشاا در کردیاان عراقا احزاب کته بتا

ار غیا غرب ا بی ار یا نار داشا،ا ا جم ه حزب دموکرات و اتّحادیّۀ میه ،ا در صح،ۀ ییایت
کردیاان یشمون داشا،ا و یا مانیاناهترین نرو یا ییای در کردیاان عراق بودنا؛ باین دلی که
ی ا تجربۀ ییای و دیپ ماتیك بهر م،ا بودنا و یت ای،کته دارا نیترو مست ّح بودنتا؛ درم ابت ا
احزاب و نرو یا ایالم ا این ،ین عوام

(ناکاوریای ) بهر م،ا نبودنتا و در بحتث مبتار بتا

تروریس ا م،انع احزاب یکوالر در کردیاان عراق یمسو بتا م،تانع آمریکتا در م اب ته بتا ب،یتادنرای
مذیب تعری شا و با نفوذ احزاب انراط ایالم در کردیاان عراق و مبار ۀ آنها با احزاب یکوالرا
توانسا،ا حمایت

آمریکتا را در م ابت

ا جم ه اتّحادیّۀ میه ،در نواح ح بچها این احزاب درنهای

ب،یادنرای ایالم در کردیاان عراق ج بک،،تا و بتهدنبتال آنا رشتا خ تون

در احتزاب انراطت

ا جم ه ج،ااالیالم و اندارالسالم در کردیاان عراقا باعث خاشهدارشان هرۀ یایر احزاب ایالم
در کردیاان شا.
احزاب یکوالر که قارت ییای و اقاداد کردیاان عتراق را در انحدتار ختود داشتا،اا بتا
حمای

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

که به مستئ ۀ دموکرایت و حفت ال تو یتا غربت و جتاای دیتن ا ییایت

در کردیتاان عتراق

نرای داشا،اا مه ترین ماّحاان غرب و ایاالت ماّحا در م اب احزاب و نرو یا ایالم بودنا که
نرای یا ایایولوژیك و مذیب داشا،ا؛ باینترتیبا رونایای که در کردیاان عراق در هارجوب
این مسای ط شاا مرورخوایی کرد.
کردیاان عتراق بته دلیت داشتان ادار ا بتهنستب

یتکوالر و دموکراتیتكا یمتوار بترا بت -

ثباتک،،انان انراط ا نوع یاف ییای و ویویهان یز بود ای  .انتراطنرایتان ایتالم ا مبتار ۀ
خود را در شمال عراق بهطورجاّ ا  25یپاامبر  2005آغا کردنا .وقا کته اعضتا ج،ااالیتالم45
نفر ا مبار ان اتّحادیّۀ میه ،را (با نرای

یکوالر و طرفدار غرب) که حکومت

ایتاان یت یمانیّه و

یمچ،ین قسم یای ا مجاورت ایاان اربی و کرکتوک را دردیت داشتا،اا ک تا،ا و بتان آنهتا را
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مسا ی با اتّحادیّۀ میه ،ا ب که ال ت

قهعهقهعهکردناا م ام یا آمریکا این حمالت را نهت،ها ال

با طرح (ایاۀ) یکوالریس و جویرۀ دموکرای مارن در خاورمیانه تفسیرکردنا.

نتیجهگیری
یک ا کارویش یا مه احزاب ییای ا م ارک
به قارت ییای ای

ییای آنها در انا ابات و تالغ برا ریتیان

بهنونها که امرو موضوع دموکرای و تویعه ییای بتاون وجتود احتزاب
و کارکردیا ختود بتا

ییای ا بحث ناقص خوایابود؛ ا یو دی را احزاب ییای در ایفا وظای

م کالت ا مواجه بود انا که این مسای ا عوام ماعاد ییای ا اقاداد ا نری،
ییای و حزب ن أتم نیرنا و یریك ا عوام یادشا ا دارا

و کارکرد ن ب تان

یرشتاخهیتا نونتانون در حتو

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

و قایم دارنا بااینحالا احزاب و جریانیا

ایالمنرا ناوانساا ن

قاطع و تأثیرناار در

تحوالت ییای و اجاماع ایفاک،،ا .دالی عما ناکام احزاب ایالمنرا در اق ی کردیاان عتالو بتر
در اق ی کردیاانا موضوع ناییونالیست قتوم ا

ت ا

و تفرقه میان آنها و یاخااریا ییای داخ

رقاب

احزاب یکوالر با جریانیا ایالم در ترکیتب کابی،ته و حمایت

ایتاالت ماحتا آمریکتا ا

احزاب یکوالر در م اب احزاب ایالم بتود کته در ایتن نفاتارا تتالغ بتر آن شتا کته برریت و
تح ی شونا.
در میان کردیا عراقا «ایالم» ند م ارک تمام نرو یا و جریانیا آنها محسوبمت شتود.
شک نیر بسیار ا یاخااریا اجاماع
م ا

و رویکرد آنها نسب بته وقتایع و رویتاادیتا

ت نری،

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

یا ماعاد در این م،ه ه ا عراقا ژیونا تاری

با آداب و مبان دی ،ایالم داشاها یر ،تا میتزان

نفوذ و تأثیر آن در تمام این جریانیا یمی ه به یك میزان نبود ای  .تاریخ بیاار ظهور ج،تب یتا
و جریان یا ایالم این م،ه ها یمان،ا یایر ک ور یا ایالم را م توان در ج،ب یا اصالح و
ایالم کسان

ون :ییّا جمالالاّین ایاآباد ا محمّاعبا و محمّا رشیاالرضا دانس  .باوجودای،که

انای هیتا ایتالم ا ن ت ایایت و مهت در رنااریتا و نری،ت
ایفاکرد انا بااینحال جریان یا ایالم ناوانساهانا ن
عراق برعها ب یرنا.
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ع

ناکام احزاب ایالم در کردیاان م توانا موارد م ا

دلی عما و اص

باشا که در این نوشتاه بته یته

بهع،وان نرضیه نوشاار ژرداخاهشا.

ا مه ترین دالی ناکام احزاب ایالم ا غ بهیانان مسای قوم در این م،ه ه ای  .ی متان بتا
رشا انکار ناییونالیسا ا قرن نو دی به بعاا احزاب ییای یکوالر کردن ین عراق یع کردنا بتا
برجساهیا

انای هیا ناییونالیسا و مهالبات قوم ا انکار مردم را بهیو خود ج تبک،،تا و بتا

یاای کردن انکار عموم به یم

ایایولوژ مانظر خودا جریانیتا و نترو یتای را کته مبا،ت بتر

ایایولوژ ایالم و مذیب بودناا به حاشیه بران،ا.
رشا احزاب یکوالر نیز یک دی ر ا دالی عام رشا احتزاب ایتالم کترد در عتراق ایت .
اشار شا که حوادث  55یپاامبر  2005و رشا جریانیا انراط ایالمنرا در کردیاانا باعتث ن تار
قارتیا خارج ا بهخدوص ایاالت ماّحاۀ آمریکا بر نرو یا ایالم شا و درنیتر آمریکتا بتا
اندارالسالم در م،ه ۀ ح بچه یببشا که این جریانیا ناوان،ا در رقاب

با احزاب یکوالر در ترکیب

کابی،ها مؤثّر واقعشونا و درنهای ا درنیر آمریکا با نرو یا ایالم بهویش اندارالستالم در م،ه تۀ
ح بچه که یر نفوذ اتّحادیّۀ میه ،بودا باعث شا که احزاب یکوالر در رقاب
مذیب دی

با نرو یا ایتالم و

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

یا 5992ا  2001و  2009اق ی کردیاان عراق مالحظهم شتود کته «حتزب دمتوکرات کردیتاان» و
«اتّحادیّۀ میه ،کردیاان» با نهریا م ارک در انا ابات شرک م کردنتا تتا تتوا ن قتارت را میتان
خود حف ک،،ا و برایاس اینا آنها با یر جریان و نروی دی ر که بهدنبتال نفتوذ در یتاخاار قتارت
بودا م اب هم کردنا؛ ات اذ این نوع ییای

و رقاب

جریانیا یکوالر و احزاب م ّت نیتز بتود کته

باعث شا جریانیا ایالم در حاشیه قرارب یرنا.
وجود ن اریا ابرقارت یا خارج ا یومین دلی اص
یاخاار قارت حکوم
نادری

و ناقص به ک ی

عتام مون یّت

احتزاب ایتالمنترا در

اق ی کردیاان ای  .دیا ا دیپ مای ایاالت ماّحاۀ آمریکا با ن ا و تفستیر
ایالم و تریی

هر ا خ ن و غیرقاب اعاماد ا ایالم و محستوبکتردن

آن بهع،وان خهر بال و ا موجب اتّ اذ ن رغیا و رویکردیا ی ب ا یتو کتاس یتفیا نستب بته
جریانیا ایالمنرا شا ای ؛ یمین نوع ن ا و یمچ،ین وجود نرو یا ت،تارو مستیح و یهتود
آمریکاا جریانیا و نرو یا م ا
ت اب

ایالم را در رادیکالیس خالصهکرد که لزوم ات اذ ییایت یتا

را امر ضرور و اجا،اب ناژذیر م دانسا،ا؛ به ژیرو ا یمین نوع ن ا ا ییایت
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قبال جهان ایالم بهطورعام و احزاب و نرو یا ایالم در کردیاان عتراق بته طورختاصا بته نفتع
احزاب یکوالر و غیرمذیب بود؛ ب،ابراین درک م تواننف

که «بتهرغت ژی تی،ه قتایم و تتاری

ایالم در تحوالت ییایت و اجامتاع کردیتاان و متذیب بتودن بی تار متردما غ بتهیتانان نفامتان
ناییونالیسا ا غ بۀ جریان یا رقیب حزب یکوالر با تکیه بر مباحتث ناییونالیستا و ایجتاد تتو ان
قارت در میان خود و حمای یا خارج ا جم ه ایاالت ماحا آمریکا ا جریتانیتا غیرایتالم ا
باعث ناکام جریانیا ایالمنرا در کردیاان عراق شا انا».
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 نالبرای ا ژیار (بهار )5582؛ «کردیا و عراق ژس ا صاّام»ا راهبرد؛ تهران :غ .27 نرو بحران بینالمتهران :ژشوی

()5595؛ جنبشهای افراطی در کردستان عرا ؛ ترجمتۀ حمتز محمّتا ؛

ا ع وم انسان و مهالعات نری،

.

 ما ژی انیانا مهسا (ژاییز )5588؛ «تبیین م،ا عات قوم برایاس تئتور یتا مااخ ته :ن تای بتهتهایا یا نرم آمریکا ع یه جمهور ایالم ایران»ا فصلنامه علمی – تخصصی عملیات روانی؛
یال ش

ا غ .25

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

 -محمّا ا حمیارضا ()5576؛ «ن

اکراد در ج رانیا ییای م،ه تۀ خاورمیانته»ا مجلّرۀ رشرد
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آموزش جغرافیا؛ غ  48تا .15

 مسجا ا ایرج ()5580؛ بررسی روابط حرکت اسالمی کردستان عررا و جمهروری اسرالمیایرانا ژایاننامۀ تحدی

کارش،ای ارشا مایریّ

امور دناع ؛ تهران :دان

ا امام حسین.

 مستتعودنیاا نجف ت و داود نجف ت ()5590؛ «احتتزاب و تویتتعه ییای ت در ایتتران؛ تتال یتتا ورایکاریا»ا مجله علمی تخصصی پژوهشهای سیاسی؛ یال اولا غ .2
 -مدهف امینا نوشیروان ()2006؛ تاریخ سیاسی کردستان؛ ترجمه ایماعی ب ایار ؛ ی یمانیّه :ژین.

 -م دود ا مجاب ()5580؛ تحوالت قومی در ایران؛ ع

و می،هیا؛ چ 5ا تهتران :ن تر مؤیسته

مهالعات م .
 )5584( ---------؛ «عراق ژس ا ی وط ب ااد»ا مجموعه مقراالت؛ تهتران :دان تکاۀ و ارتامور خارجه.
 -نوذر ا حسی،ع

()5581؛ مکاتب سیاسی معاصر :ن ا و برری کمونیس ا ناشیس ا کاژیاالیس و

یوییالیس ؛ چ 2ا تهران :انا ارات ن

جهان.

 ویس ا دالور ()5579؛ تأثیر انقالب اسالمی بر ظهور جنبشهای اسالمگرا در کردستان عررا اژایاننامۀ تحدی

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

 -ی ایزا کتری ()5595؛ کردها در عرا گذشته ،حال و آینرده؛ ترجمتۀ یتیروس نیضت ؛ تهتران:
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انا ارات توک ّ .
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