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چکیده

تصویب قانون اساسی عراق در سال  5002میالدی و تشکیل حکومت فدرال در عراق و در نتیجه آن،
ایجاد منطقه خودمختار کردستان عراق تأثیرهایی شایان توجه را بر کشورهای همجوار داشتهاستت .بته
دلیل همجواری مرزی اقلیم کردستان با مناطق کردنشین کشورمان و نیز پیونتدهای فرهنیتی و قتومی
میان آن ها ،برخی تهدیدهای نرم ضد جمهوری اسالمی ایران ایجادشدهاست .اهمیتیتافتن فرهنتو و
هویت کردی ،ارتقای سطح مطالبات سیاسی ،فرهنیی و اقتصادی ازجمله تهدیدهای نرمی هستتند کته
امنیت کشورمان را تهدیدمیکنند .هدف این پژوهش که ابتنای آن بر روش توصتییی -تحلیلتی استت،
بررسی وجوه مشترک میان کردهای دو کشور ،بررسی منابع قدرت نرم کردهتا ،بیتان ستابقه مبتارزات
کردها و داعیههای قدیمی آنان برای تحقق «کردستان بزرگ» است .جنبه نوآوری این تحقیتق ،تحلیتل
اتیاقهای کردستان عراق در چارچوب تهدید نرم ضد جمهوری استالمی ایتران استتن بنتابراین ایتن
پژوهش در پی پاسخیویی به این پرسش است که تحولهای اخیتر کردستتان عتراق چته تهدیتدهای
نرمی را متوجه امنیت کشورمان کردهاست .مؤلیان بر این اعتقادند که به دلیل قرابت فرهنیی ،هویتی و
نژادی و نیز قدرت نرم اقلیم کردستان ،خودمختاری کردستان عراق در کنار فعالیتهای آنان درراستای
اعتالی هویت کردی تهدیدهایی نرم را ضد کشورمان ایجادمیکند.
واژگان کلیدی :تهدید نرم ،قوم کرد ،هویت ،مطالبات قومی ،ناسیونالیسم قومی.

..........................................................................................................................
*

 .استادیار علوم سیاسی دانشیاه آزاد اسالمی واحد آزاد شهر ( .نویسنده مسئول) mehrani100@gmail.com :

 . 5کارشناس ارشد روابط بینالملل دانشیاه خوارزمی تهران.
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مقدمه
منطقه کردستان عراق بهعنوان هارتلند خاورمیانه ،به لحاظ ژئوپلتیک ،محل تالقتی و پیونتد اقتوام
ترک ،فارس و عرب (سامی) است .این محل بیش از  00سال است که آرزوی کسب خودمختاری و
استقالل را در سر میپروراند و کردها برای رسیدن به این ایدهآل ،گامهایی بلند برداشته و هزینههتایی
بسیار را متحمل شدهاند که این مسئله ،گویای انییزه باالی اکراد برای نیل به این اهداف است.
با حمله ایالت متحده به عراق در سال  5002و اشتاال ایتن کشتور از ستوی آمریکتا و نیروهتای
ائتالف و درنتیجه ،بازشدن فضای سیاسی-امنیتی عراق ،کردها با توجه به تجربه حکومت نیمهمستتقل
پس از ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سال  ، 99بهدنبال تحقق خودمختتاری کامتل بودنتد کته اشتاال
عراق این زمینه را برای آنان فراهمکرد که با تالش برای بهدستگرفتن نقشهای کلیتدی در حکومتت
جدید عراق ،چه به لحاظ احساسی با بیان سوابق مبارزاتی خود و چه بته لحتاظ قتانونی بتا گنجانتدن
اختیارهایی وستیع در قتانون اساستی جدیتد عتراقن گتامهتایی بلنتد را بترای رستیدن بته اهدافشتان
(خودمختاری) بردارند که تحقق این امر ،معادالت این منطقه را با تاییرهایی مواجهکردهاست .گسترش
اختیارهای کردستان عراق به لحاظ قانونی ،ظرفیتهای مالی و منتابع استتراتژیک ینتی نیتت ،روابتط
خارجی این سرزمین با قدرتهای فرامنطقهای ،داعیههای قدیمی این اقلتیم مبنتیبتر ایجتاد کردستتان
بزرگ ،همیی زمینهساز ایجاد تهدید نرم ضد جمهوری اسالمی ایران را فراهمکردهاند.
جهانیشدن ،بهویژه بعد از فروپاشی شوروی ،با ایجاد فرصت مناسب برای ورود اقوام بته عرصته
اقتصادی ،فرهنیی و سیاسی از طریق جهانیشدن اقتصاد و فرهنو ،آنان را بهمنظور شناساندن هویتت
خود و دسترسی به منابع اقتصادی برانییختهاست .جهانیشدن با نیوذپتییری مرزهتا و کتاهش اقتتدار
دولت ،این فرصت مناسب را تشتدیدکرده ،عتالوهبترآن ،ظهتور بتازییران جدیتد نظیتر شترکتهتای
چندملیتی ،سازمانهای بینالمللی ،گروههای فراملی و  ...باعث تزلزل هویت و دولتهای ملی شتده و
این پدیده به منبع و عاملی برای گسترش آگاهیهای قومی و درنتیجه ،کشمکشهای قتومی در جهتان
..........................................................................................................................
 .اصطالح «هارتلند» را اولین بار ،سرهالیور مکیندر ،جارافیدان بریتانیایی برای بیان اهمیت «اوراسیا» بهعنوان یک منطقته
محوری ،درراستای تسلط بر جهان مطرحکرد .تأکید هارتلند ،بر نقش «زمین» بهعنوان یتک عنصتر تعیتینکننتده در روابتط
بینالملل است و درحالحاضر ،در ادبیات روابط بینالملل از این اصطالح برای توضیح اهمیت ژئواستراتژیک یتک منطقته
استیادهمیشود.
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تبدیلشدهاست (نساج) 22 : 277 ،ن ازاینروی ،واقعیات نشانمیدهند که روند جهانیشدن به معنای
فراموشی فرهنوهای بومی ،قتومی و منطقتهای نیستتن بلکته جهتانیشتدن ،موجتب تقویتت ظهتور
چارچوبهای هویتهای جمعی ییرملی شده که مهمترین آنهتا هویتتهتای قتومی هستتند .جامعته
جهانی در حالی واپسین سالهای هزاره سوم را پشتسرگیاشت و به هزاره سوم ،وارد شد که بهطتور
تقریبی ،بیشتر کشورهای دنیا با جنبشها و ستیزهای قومی دست به گریبان هستند (همان).
بهنظرمیرسد با وجود قدمت مسئلهدارشدن شاکلههای فرهنیی و هویتی نزد کردهتا ،رویتدادها و
تحولهای معاصر نظیر نشریه و تعمیق فناوریهای نوین ارتباطی -اطالعتاتی ،نیوذپییرشتدن فزاینتده
مرزهای اجتماعی و درهمتنیدگی جهانی و گسترش ارزشهتای جهتانشتمول ،بته تشتدید ضتایعات
فرهنیی ،اجتماعی و اقتصادی منجرشدهاند (نش 2 : 270 ،تا  )590که در این راستا کردها نیز با توجه
به هویت قومی تأثیرگیار میتوانند ابزاری مناسب را برای اعمال خواستهتای قتومی ختود در ستایر
مناطق داشتهباشند و در همین زمینه ،حکومت اقلیم کردستان (که بنیان آن براساس «کردایتی» یا همتان
هویت کردی است) با فهم این موضوع که هر حکومتی برای حیت موجودیتت ختود و رویتارویی و
تقابل با چالشهای درونی و بیرونی ،ناگزیر است ،بر تمایتلهتا و ارزشهتایی تکیتهکنتد کته ماهیتت
حکومت را تشکیلداده و آرمان سیاسی آن جامعهاند و بکوشد که از این ابزار استیادهکند.
موضوع تقویت احساسات ناسیونالیسم قومی در میان اکراد منطقه بتهخصتو

در میتان کردهتای

ساکن در کشورمان و احساس پیوند بیش از پیش بتا اکتراد اقلتیم کردستتان عتراق ،پتس از گستترش
اختیارها و احتمال استقالل آن اقلیم بهعنوان تهدیدی نرم تلقیمیشوند که امنیت سیاستی و اجتمتاعی
کشورمان را با چالش جدی مواجهمیکنند و قومیت مشترک میان کردهتای ایتران و کردهتای عتراق و
زمینه مشترک آنها در مقوله هویت قومی فراهمآورنتده تهدیتدهای نترم یادشتده پتس از تحتولهتای
کردستان عراق است.
این نوع همزادپنداریها میتوانند زمینهآفرین برخی تهدیدهای ییرسخت بترای امنیتت جمهتوری
اسالمی ایران باشند ،لیا این پژوهش در پی پاسخیویی به این پرسش است که خودمختاری اقلیم کردستان

عراق چیونه میتواند زمینهساز ایجاد تهدیدهای نرم ضد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران شود؟
نیارندگان بر این اعتقادند که با توجه به نظریههای جدید امنیت مبنیبر تهدیدهای نترم و واکتنش
هموطنان کردزبان کشورمان در مقابل تحولهای کردستان عراق بهخصو

پس از انتخاب طالبانی بته

ریاست جمهوری عراق و نیز تصویب قانون اساسی عتراق ،مشتتمل بتر بتهرستمیتشتناختن حقتوق
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قومیتی ،این شائبه را القاشده استت کته ایتن مستئله بتا تحریتک احستاسهتای قتومگرایانته ،فضتایی
ملتهبگونه را در مناطق کردنشین کشورمان ایجادمیکند .در این پژوهش برای توضتیح مقصتود ،الزم
است برخی اصطالحها در چارچوب نظری بحث تعریفشده ،توضیحدادهشدند .تهدید نترم و قتدرت
نرم که الزمه تبیین چارچوب نظری است که در ابتدای بحث مورد بررسی قرارمیگیرند و عالوهبرآن،
بحث هویت ،قومیت و ناسیونالیسم قومی درخصو

قوم کرد که در این تحقیتق ،توضتیح مصتداقی

تهدید نرم را تسهیلمیکنند ارائهمیشوند تا چیونیی تحقق تهدیتد نترم در ادامته ایتن میتاهیم متورد
بررسی قرارگیرد.

الف -تعریف مفاهیم و چارچوب نظری
 -1تهدید نرم

1

«تهدید نرم» ،مجموعه اقدامهایی است که باعث دگرگتونی هویتت فرهنیتی و الیوهتای رفتتاری
مورد قبول یک نظام سیاسی شود .تهدید نرم ،نوعی سلطه در ابعاد سهگانه حکومت ،اقتصاد و فرهنو
است که از طریق استحاله الیوهای رفتاری در این حتوزههتا ،ایجادشتده کته جتاییزین آن ،نمادهتا و
الیوهایی است که عامل تهدیدکننده خواستار آن استن با این نیرش ،تمامی تحولهتایی کته موجتب
شوند تا اهداف و ارزشهای حیاتی یک نظام سیاسی بهخطربییتند ،یا باعث ایجتاد تاییتر و دگرگتونی
اساسی در عوامل تعیینکننده هویت ملی و دینی یک کشور شوند «تهدید نرم» بهشمارمیآیند (بلیتک-
گلشن پژوه.) 52 : 279 ،
اینکه تهدید ،نرم یا سخت نامیدهمیشود ،به تحولهایی بستییدارد که در گتیر زمتان در یکتی از
این عناصر نسبتبه تهدید سخت ایجادشدهاستن بهطور نمونه اگر ابزار تهدید برخالف تهدید ستخت
که ابزارهای نظامی ،خشن ،زور و اجبار است به ابزاری ییتر از ابزارهتای خشتونتآمیتز و اجبتارآمیز
همانند رسانههای مختلف نوشتاری ،شنیداری و دیداری تاییرکند ،ماهیت تهدید متورد بحتث ،تهدیتد
نرم خواندهمیشود( .کرمی)61 : 271 ،ن بهعبارتدییر ،تاییتر و تحتول در ماهیتت هتدف استت کته
ماهیت و جنس تهدید را تعیینمیکند و آن را به دو دسته تهدید نرم یا سخت تقسیممیکنتدن بنتابراین
میتوانگیت که الزمه اینکه تهدیدی در زمره تهدیدهای نرم قرارگیرد ،این است که دستکم یکتی از
..........................................................................................................................
1 . Soft Threat
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عناصر آن از جنس نرم باشد و ارزشی از ارزشهای امنیت ملی را تهدیدکند.
در تهدید نرم اگرچه ابعاد سختافزارانه تهدید ،نیی نمیشوند ،این اصل مورد توجه قرارمیگیترد
که انحصار تهدید در ابعاد سختافزارانه آن ،صحیح نیستن بهعبارتدییر ،تهدید دارای ابعاد ذهنتی و
روانشناختی نیز هست .از منظر جامعهشناسی ،تلقی از تهدید بهطور کل تاییریافتهاست و شاهد طترح
پیشنهادی جدید هستیم که در آن« ،ذهنیت» ،اصالتمییابد و «جوهره تهدید» را شکلمیدهد .ذهنیتت
در این رویکرد «اصالت» دارد و فراتر از یک «بعد» برای تهدید ،نقش اییامیکند (افتختاری98 : 272 ،
تا  .)99تاییرهای حاصل از تهدید نرم ،درونی ،آرام ،ذهنی و تتدریجی استتن ایتن تهدیتد همتراه بتا
آرامش و خالی از روشهای فیزیکی و با استیاده از ابزارهای تبلیاتات ،رستانه ،احتزاب ،تشتکلهتای
صنعتی و قشری و شیوه القا و اقناع انجاممیپییرد.
درواقع ،تحقق تهدید نرم ،زمانی است که ملتی احساسکند فرهنو نهادها و سیاستهای آن بر اثر
بهرهگیری دشمنانش از قدرت نرم در حال تاییر و استحاله است (نائینی.) 59 : 277 ،
بنابراین بایدگیت که تهدید نرم ،مستور و با چهرهای پنهان با بهرهگیری از روشهای پیچیتده و در
چارچوب فرهنوسازی و مدیریت افکار عمومی با تأکید بر میاهیم قومیتی -هویتی و فرهنیتی استت
که نتیجه آن ،دگرگونی زیرساختهای فکری ،باورها ،الیوهای رفتاری در حوزه سیاستت اقتصتادی و
فرهنیی بوده ،ارماانآورنتده تقویتت بحترانهتای هویتت ،مقبولیتت ،مشتروعیت و مشتارکت استت
(بصیری) 21 : 29 ،ن لیا این تهدید با هزینهای کم ،تأثیر و کارآمدی بسزایی برای بتهبحترانکشتیدن
یک کشور دارد.
بنابراین در دورانی که دولت سعیدارد مطالبات جامعه را درککرده ،آن را هدایتکنتد ،نمتیتتوان
بهطور صرف به رویههای کنترلتی ،محستوس و پستینی (اقتدامهتای الزم بترای درمتان یتک نتاامنی)
متکیماند و الزم است دولت بهعنوان بازییر فعال ،ساختارهای کنترل اجتماعی و مهارتهتای الزم را
درراستای مقابله با تهدید نرم یادبییرد (نصری.) 11 : 277 ،

 -2قدرت نرم

1

قدرت نرم ،عبارت است از :توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه و نهش از طریق اجبار یا تطمیع
و در این نوع از قدرت ،مردم بیش از آنکه به انجام کاری ،مجبور شوند به همکتاری گرفتتهمتیشتوند
..........................................................................................................................
1 . Soft Power
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چراکه اتکای آن بر قابلیت شکلدادن به عالیق دییران است (نای ) 62 : 278 ،کته ایتن جتیابیت بتا
تکیه بر فرهنیی خا

و نیز دیدگاهها و خطمشیهای سیاسی سعیدارد ،افراد را برای تأثیرگیاری بتر

آنان جلبکنتد ) .(Hackbarth,2009:1وجتود فنتاوریهتای نتوین ارتبتاطی و اطالعتاتی و گستترش
روزافزون محیطهای مجازی در جهان زمینهساز اییای نقش کشورهای دارنده این قدرت در این حوزه
شدهاست و وجود دانش اطالعاتی بهعنوان نقطه عطیی برای اهمیتیافتن بتیش از پتیش قتدرت نترم
شناختهمیشودن بهعبارتی ،در این خصو

 ،قدرت و اطالعات بهمثابه دو روی یک ستکه هستتند کته

هریک به بازییری مؤثر دییری یاریمیرساند ،اما مهتمتتر از آن ،ایتن اطالعتات استت کته بتهمنزلته
محوری برای قدرت ،نقش اییامیکند که در این راستا بازییران جهتانی هرچنتد کوچتک توانستتهانتد
بهواسطه دارابودن توان تولید و دارابودن اطالعات ،نقشی اندک اما تأثیرگیار را در جهان بهدستگیرند
که حتی در این زمینه از برخی قدرتهای بزرگ در این حیطه موفقتر بودهاند ،برخالف گیشتته کته
این شرایط حاکم نبود ).(Keohane and Nye, 1998:38
ابتنای قدرت نرم بر قدرت اقناعی است که هدفش جیب افراد است که بتا ستعی در جلتب نظتر
طرف مقابل ،قابلیت اعتماد مخاطب را ارتقاداده ،درنتیجه ،تأثیرپییری آن را بهمراتب افزایشمیدهتد و
ازآنجاکه فریب و ایوا نه تداوم تأثیرگیاری ،بلکه برعکس قابلیت تخریبی پتس از کشتف حقیقتت را
دارند ،بنابراین نمیتوانند ابزار قدرت نرم باشند .سرشت قدرت نرم ،جیابیت ،برنامتهریتزی فرهنیتی،
ترویج دستهای از ارزشها با استیاده از رسانهها ،نهادهای متدنی و فرهنتو اقتصتادی استت (.)Ibid
روی دییر قدرت نرم ،قدرت سخت است که در آن ،طرفین سختافزارها را برای نیل به اهداف خود
بر میگزینند که از آن جمله ،کاربرد ابزار نظامی ،اعمال زور ،بازدارندگی ،تهدیتد و ارعتاب ،جنتو و
سیاست زورمدارانه هستند یا در اعمال قدرت سخت از حیث اقتصادی ،تحت فشتار متالی گیاشتتن،
تحریم اقتصادی کردن و تشویق و تهدید اقتصادی میتوانند ازجمله ابزار قدرت سخت در این حتوزه
باشند (بلیک -گلشن پژوه ،همان.) 58 :
اما فرهنو بهعنوان مؤلیهای پایدار را شاید بتوان موضوعی دانست که به دلیل تأثیرگتیاری عمیتق،
جاییاهی خا

تر را به نسبت دییر مؤلیههای قتدرت نترم دارد ،چراکته عناصتر فرهنیتی ریشتهدار،

حقیقی بوده ،کمترین تاییتر را در گتیر زمتان دارنتد .در بعتد فرهنیتی در متواردی ازقبیتل فرهنتو،
هنجارها ،ارزشها ،هویت و  ...مواردی هستند که فقدان یا مخدوششدن آنها تا حد زیادی زمینهستاز
تهدیدهای نرم داخلی و خارجی را میشود و در این زمینه ،هرگونه اقتدامی کته بته تاییتر در الیتوی
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رفتاری منطبق با ارزشهای نظام حاکم منجرشود ،در زمره تهدیدهای نترم آن حتوزه قرارمتیگیترد و
تهدیدهای نرم در بعد فرهنیی بهخصو

 -3هویت

فرهنو و هویت قومی در این نوشتار بررسیمیشوند.

1

هویت بهمثابه امری احساسی یا آگاهانه ،واقعی یا خیالی ،موجود یا جعلی ،معطتوف بته پاسته بته
چیستی و کیستی انسانها بهصورت انیرادی و جمعی است که خودشناسی و دییرشناسی بتهمنزلته دو
محور عمده در این بحث با معیارهایی مختلتف اعتم از علمتی و ییترعلم ،بتیطرفانته یتا مارضتانه،
احساسی و سطحی یا آگاهانه و عمیق مورد سنجش قرارمیگیرند (احمدی پور و دییران)29: 279 ،
و اشاره این میهوم به مجموعهای از پدیدهها در تولید تصویر از خویشتن در ذهن هر فرد ،مؤثر واقتع
میشود که ازجمله آن ،سازوکارهای اجتماعی و روانی است که بتا تجتانس و یکدستتی ،خویشتتن را
برابر تنوع اجتماعی متحدمیکند (فکوهی و آموسی 20 : 277 ،و .)2
نقش بسیط و پرمایه هویت در برآوردن نیازهای روانی انسانی و قبول آن بهعنوان پیشنیاز زندگی
اجتماعی ،امری ییرقابلتصور نیست ،چراکه هویت با تعیین چارچوبی بترای تشتخیم ماهیتت افتراد
همانند خواهدبود و در صورت عدم وجود هویت هیچیک از افراد نمتیتواننتد بتهصتورتی معنتادار و
پایدار بههمبپیوندند (همان).
ایمانوئل کاستل ،معتقد است که هویت ،فرایند ساختهشدن معنا برپایه یک ویژگی فرهنیی بتا یتک
دسته ویژگیهای فرهنیی است که بر دییر منابع معنا برتریدارد و به نظر او ،همانگونهکته نقتشهتا،
کارویژهها را سازمانمیدهند ،هویتها هم معنا را سازمانمیدهند (گل محمدی.)552 : 27 ،
هویت جمعی بهطور عمده مبتنیبر عناصر فرهنیی (برای نمونه درخصو

کاستها ،اجتماعهای

قومی ،فرقهای و میهبی و ملتها) است .درحالیکه انواع دییر هویتهتای جمعتی ،ماننتد طبقتات و
هویتهای مبتنیبر مناطق بهعنوان گروههای ذینیتوذ عمتلمتیکننتد و ازایتنرو ،وقتتی بته هدفشتان
میرسند بهآسانی منحلمیشوند .اجتماعهای فرهنیی خیلی باثباتترند ،زیرا عناصر فرهنیی اصلی که
از آن تشکیلمیشوند الزامآورتر و باثباتترند (اسمیت )2 : 272 ،و باید این نکته را اضتافهکترد کته
درک و تیسیر افراد از خود اجتماعی و دییران با توجه به موقعیت آنها در گروه سامانمییابدن به ایتن
معنا که هویت اجتماعی بهعنوان جنبهای از خودانیاره شخم اجتماعی درگیر و مرتبط با گروه استت
..........................................................................................................................
1 . Identity
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(ارمکی .) 25 : 271 ،برای درک و تکمیل بحتث ،الزم استت شتاکله مبحتث هویتت را در تعریتف
قومیت و ارتباطش با هویت بررسیکرد.

 -4قومیت

1

ماکس وبر در تعریف قومیت میگوید :آنان گروههای انسانیاند که یک باور ذهنی نسبتبه اصل و
نسب مشترکشان را به دلیل شباهتهای فیزیکی یا سنتها یتا بته دلیتل سرگیشتتهتای استتعمار یتا
مهاجرت میپییرندن این باور باید در صورتبندی گروه ،اهمیتداشتهباشدن بهعالوه ،این اهمیتنتدارد
که «آیا روابط خونی مشخصی وجوددارد؟» (متاه پیشتانیان) 0 : 277 ،ن بتدینگونته متاکس وبتر بتا
تأکیدی که بر عناصر فرهنیی دارد ،خون و نژاد را مهم تلقینمیکند و بروس کوئن نیز که از دیدگاهی
جامعهشناسانه به قومیت نیاهمیکند ،معتقد است گروه قومی ،گروهی است که اعضای آن ،ویژگیهای
فرهنیی یکسانی دارند (همان.) 05 :
بنابراین مهمترین ممیزه قوم و قومیت در ابعاد فرهنیی آن نهیته است و گروههای قتومی بتر بنیتاد
مواریث و شناسههای فرهنیی نظیر زبان ،میهب ،آداب ،رسوم و پیشتینه تتاریخی شتکلمتیگیرنتد و
ادراک قومیت با ابتنای بر فهم هویت قومی میسر استن این فهم میتواند دارای خاستتیاه «واقعتی» یتا
«احساسی» باشد ولی در هر صورت از دلبستیی و تعلق خاطر نسبتبه گروه قومی حکایتدارد.
رشد قومیت با تأثر از درک و تجربه مشترک از محرومیت مادی ،شترایط نتامطلوب زنتدگی و بته
حاشیه راندهشدنهاست (مقصودی 5 : 270،و .)55

 -5ناسیونالسیم قومی

2

ناسیونالیسم قومی بهعنوان محرک اصلی خواستهای هویتی-قتومیتی ،ملتت را برحستب قتومیتی
تعریفمیکند که خمیرمایه اصلی آن ،احساس عمیق تعلق و وفاداری به یتک گتروه قتومی استت کته
اجداد ،عقاید و فرهنو و زبان مشترک ،عناصر اصلی آن هستند (احمدی پور و دییتران)62 : 279 ،ن
این مهم از آرزوی نوزایش هویت جمعی ،وحدت خودمختاری و تقاضای مشارکت مردمتی و اعتبتار
فرهنیی ازقبیل رجوع به ریشههای نمادین افسانههای گیشته و خاطرات تاریخی ناشی میشتود .اگتر
بختتواهیم عوامتتل تستتریع و تشتتدید ناسیونالیستتم قتتومی را برشتتماریم ،بایتتدبیوییم کتته تیتتاوتهتتای
..........................................................................................................................
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ایدئولوژیکی و سیاسی گروه های قومی ،پیرامتونی و مرکتز و قشتربندی منزلتتی میتان اقتوام متعتدد و
احساس عمومی نسبتبه استعمار و ستم برخواسته از آن میتواند ،ناسیونالیسم قومی را تسریعکند.
بنابراین میتوانگیت که ناسیونالیسم قومی ،وظییه معماری سیاسی-فرهنیتی براستاس قومیتت را
برعهده دارد که هدف آن ،ایجاد دولتی متحد و یکپارچه استن این نوع از ناسیونالیسم به لحاظ مکتانی
منشأ مشترک گروه قومی خاصی را تبیینکرد که ایلب آنها را به سرزمینی خا

مترتبطمتیستازد کته

برای پیروان آن ،تقدس آن سرزمین ،امری ییرقابلانکار بهشمارمیآید.
ساختار هتویتی و گستتردگی استتیاده از ابزارهتای رستانهای و مطبوعتاتی هریتک متیتواننتد در
برانییختن خواستهای قومی و هویتی گروهی که محرومیت احساسمیکنند ،مؤثر باشد کته در ایتن
گیتار ،تقویت کردی و تأثر آن از تحولهای کردستان عراق در این زمینه بررسیمیشود.

ب -منطقه کردستان و کردها
 -1موقعیت کردستان و ویژگی هویتی قوم کرد
کردستان ،میان پنج دولت خاورمیانهای یعنی ایران ،ترکیه ،سوریه ،عراق و ارمنستان و میتان چهتار
سازه تمدنی و فرهنیی ،میان چهار فالت ،یعنتی ایتران ،عربستتان ،آنتاتولی و قیقتاز و در مستیر یتک
گیرگاه بین قارهای آسیا ،اروپا و آفریقا قرارگرفتهاست.
این منطقه از نظر اکولوژیکی ،زیستیاه و متوطن کردهتا را تشتکیلمتیدهتدن ایتن منطقته مرتیتع،
بخشهایی از یرب و شمال یرب ایران ،شرق ،جنوب شترق ترکیته ،شتمال و شتمال شترق عتراق و
سوریه و نیز یرب قیقاز را دربرمیگیرد و بر فالتها و سرزمینهای کمارتیتاع اطتراف ختود مشترف
است .محدوده کردنشینهای خاورمیانه ،فضایی تقریبی است میان کتوه آرارات بته ستمت جنتوب تتا
شهرهای ارومیه ،سنندج و کرمانشاه در ایران و سپس به سمت یرب تا مندلی و از آنجا بته موصتل و
جزیره در عراق و سپس به سمت یرب تا قامشلی در سوریه و شرق اسکندرون در ترکیه و سپس بته
سمت شرق تا آرارات امتدادمییابد (وان برویین سن.)56 : 287 ،
صعب بودن منطقه و استعداد رزمی مهیب ساکنان کردستان ،همیشه آنجا را بهصورت مرز طبیعتی،
امپراتوریهایی درآوردهاست که در جوار آن پاگرفتهاند (همان).
مساحت این محدوده در حتدود  609120کیلتومتر مربتع استت کته  96600کیلتومتر در ترکیته
 569200کیلومتر آن در ایران 85000 ،کیلتومتر آن در عتراق و  7200کیلتومتر آن در ستوریه واقتع
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است (.)Koohi-Kamali,2003: 26
کردها یکی از نژادهای باستانی هستند که در کوهستانهای همجتوار شترقیتترین قستمت ترکیته
جدید ،شمال و شرق عراق و همچنین شمال یرب ایران ،برای مدت بیش از  2هزار سال متیزیستتند
که بهریم گیشت مدت زمان طوالنی ،آنتان «زبتان ،رستوم و فرهنیشتان» را تتاکنون حیت کتردهانتد
).(Oballance,1996: 1
کردها اعقاب مادها ،یک گروه قبیله ای ایرانی آریایی هستند ،که همراه فتارسهتا و پتارتهتا بته
داخل فالت ایران مهاجرتکردند .مادها در یرب و شمال یرب (آذربایجتان ،کردستتان و کرمانشتاه)،
فارسها در جنوب و مرکز و پارتها در شرق سرزمینی که ایران نامگرفت ،ساکن شدندن بدین نسبت،
مادها بنیانگیاران اولین امپراطتوری ایرانتی ( 857 -220ق م ) و نیتز مهتمتترین موجودیتت سیاستی
تاریخی در ایران شدند .کردها بخش جداییناپتییر امپراطتوریهتای ایرانتی متاد ،هخامنشتی ،پتارتی،
اشکانی ( 568ق م تا  551ق م) و ساسانی ( 121-551م) بودند و در آثار تاریخی بیانشتدهاستت کته
کردهای جنیجو نیهبان و مدافعان این سلسلههای ایرانی بودهاند (احمدی.)76 : 289 ،
کردها از نظر ساختار فرهنیی ،دارای باورها ،انیارهها ،ادبیات ،موسیقی ،رقم ،جشن و  ...بودهاند
که آنها را از سایر اقوام متمایزمیکند .کردها زبانی واحد ندارند بلکه هریک از مناطق تحتت ستکونت
اکراد به لهجهای خا

سخنمیگویند ) .(Yildiz ,2007,8کرمانجی ،گویش کردهای ترکیته ،ستوریه،

شوروی سابق و بخشهای شمالی کردستان عراق و ایران است .ایلتب کردهتای استتان کردستتان در
ایران و بخشهایی از کردستان عراق با گویش سورانی تکلممیکنند .هورامی ،گویش برخی بخشهای
کوچک در امتداد مرز ایران و عراق است و کرمانجی که به فارسی شتباهت دارد .بته کردهتای استتان
کرمان در یرب ایران تعلقدارد ) .(Ibidزبان کردی عاملی مهم است که به کردها هویتی خا

میدهد

و ازجمله موارد نادری است که کردها ،در آن تجربه مشترک دارند زبان کردی از شعبات فرعی شاخه
فارسیزبانان ایرانی است که همانند سایر زبانهای ایرانی در افاانستان ،بلوچستان و تاجیکستان ،ریشه
هندی -اروپایی دارد .بااینوجود ،کردستان بهمنزله دولت فرضی است که در خشکی ،محصور است و
به دریا راهندارد و بزرگترین تنینای ژئوپلتیکی آن را انزوای جارافیایی تشکیلمیدهد که دولتهتای
همسایه که همه آنها نسبت بته آن مواضتع خصتمانه خواهندداشتت در یتک ائتتالف متیتواننتد آن را
بهزانودرآورند.
سیاستهای دولتهای خاورمیانه نسبتبه هویت اقلیت کردها ،متیاوت بودهاست .ترکیته از زمتان
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کمال آتاتورک ،هویت کردها را نییکرده ،ازاساس ،آن را ترک ،آن هم تترک کوهستتان شتناختهاستت.
ایران هویت و موجودیت کردها را بهرسمیتشناخته ،ولی آنها را از منظر قومی و نتژادی ،شتاخهای از
ایرانیان میداند که بخشی از ایران را شامل میشود .عراق گیتهاست که ما عرب هستیم و شتما کترد و
گاهی هتر دو عراقتی هستتیم و متا بته عنتوان بخشتی از دنیتای عترب خودمختتاری شتما را در کتل
تضمینمیکنیمن سوریه نیز هویت کردها را بهطورکلی نییکرده و سیاست عربیزهکردن سرزمین آنهتا را
اجراکردهاست (حاف نیا.) 2 : 272 ،

 -2سیر اندیشه خودگردانی کردها
تحولهای دو قرن اخیر در منطقه و آگتاهی از رونتد تشتکیل دولتتهتا در ایتن حتوزه ،موجتب
گسترش اطالعات سیاسی این قوم شد که اعتقاد بهنوعی خودمختاری و داشتن آرزوی دولتت مستتقل
کردی بهعنوان ایدهآلی کردی پدیدار شدهاست و این موضوع بهمنزلته یکتی از شاخصتههتای کتردی،
زمینه همگرایی میان آنها را در مناطق مختلف منطقه فراهمکرد.
بسیاری از جنبشهتای قتومی (ازجملته کتردی) در جهتان ستوم بتهواستطه مداخلته بییانیتان و
کمکهای آنان است که رشد و توسعهیافتهاست .یرب به نام حی حقوق اقلیتها و با سوءاستیاده از
احساسات قومی ،فرهنیی و دینی آنها ،موجبات تقویت گرایشهای گریز به مرکز یا قومگرایی افراطی
را در کشورهای چندملیتی جهان سوم پدیدآوردهاست و این واقعیتت ،قابتلاستتناد استت کته تبتدیل
حضور عرفی و طبیعی اقوام ایرانی به مشکل خلقها و ملیتتهتای مظلتوم مقتیم ایتران جتز بته اراده
استعمار نبودهاست (نساج ،همان) 26 :
در مسائلی نظیر تشکیل جمهوری مهاباد که با حمایت گستترده شتوروی ستابق صتورتگرفتت و
هدف آنها منضم کردن آذربایجان و کردستان بته ختاک ختود بتود و پتس از آن در بحتران قتومی کته
بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی در کردستان اتیاقافتاد ،آمریکا نقشی بسزا در ادامه و گسترش
آن داشت و این کشور با استیاده از احساسات ناسیونالیستی کردی و اختتالفهتای متیهبی ،درصتدد
تجزیه ایران برآمد( .بهرامی )556 : 271 ،و عالوهبراینها تتالش بریتانیتا بترای تجزیته ایتران (نستاج،
همان) ،همیی گویای نقش قدرتها برای تشدید اختالفهای قومی هستند.
پس از آشنایی کردها با میاهیم جدید هویتی-قومی در اوایل قرن بیستم که با تحریتک استتعماری
نیز همراه بود ،تیکرهای استقاللطلبانه آنان تاکنون ادامهداردن در این میان ،بسیاری سرآیاز فعالیتهای
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استقاللطلبانه را قیام شیه عبیداهلل میدانند که با تسلط بر بسیاری از مناطق کردنشین ،شامل «محدوده-
ای میان دیار بکر ،وان ،ارومیه ،مهاباد ،اربیل ،موصل و قامشلی» ،حکومت دفاکتویی را ایجادکردهبتود و
تا مدت زمان بسیاری بهعنوان دولت کردی مطرح میشد (وان برویین سن ،همان 228 :و  .)7اما درپی
فروپاشی دولت عثمانی و انعقاد پیمان «سور» بنای رسمی یتک دولتت کترد در محتدوده منتاطقی از
جنوب ترکیه و شمال عراق فراهم شد ولی با تأسیس دولت ترکیه به رهبری کمال آتتاتورک ازاستاس
با آن مخالیتشدن پس از این اقدام و نادیتدهانیاشتتن حقتوق کتردی ،سترکوب جنتبشهتای کتردی
آیازیدنگرفت و همزمان با آن ،قیام شخصیتهای کرد ،برگی دییتر را در سرنوشتت کردهتا رقتمزدن
ازجمله آنها قیام شیه محمود برزنجی بود کته وی را انیلیستیهتا در ستال  9 9بتهعنتوان فرمانتدار
سلیمانیه منصوبکردند و در این زمان ،شیه محمود ،حیطه تسلط خود در منطقه را از ستلیمانیه فراتتر
برده ،مناطقی دییر از عراق شامل «زاخو ،اربیل ،بارزان ،کرکوک ،پنجوین و حلبچته» را جتزو منطقته
خود اعالمکرد و ازآنجاکه وی ،خود را شاه دولت کتردی اعتالمکترد ،انیلیستیهتا وی را از مقتامش
عزلکردند ).(Entessar,1992: 50
درپی اشاال ایران ،پس از جنو جهانی دوم در سال  961م با دخالت نیروهای شوروی مقتدمات
تشکیل دولت کردی در سایه جمهوری مهاباد به ریاست قاضی محمتد در ایتران فتراهم شتد کته ایتن
حکومت با عقبنشینی نیروهای شوروی و حضور ارتش ایران در این منطقه سرکوبشد.
جنبش کردی در ادامه مبارزات خود بهوسیله مال مصطیی بتارزانی در عتراق و عبتداهلل اوجتاالن در
ترکیه ادامهیافت که هر دو بهوسیله دولتهای مرکزی سترکوبشتدند و در طتول ایتن متدت از ایتن
گروهها بهعنوان وجهالمصالحه کشورهای منطقه استیادهشدهاستن اما نقطه عطف تحولهای کتردی را
باید در حمله رژیم صدام به کویت در سال  990که به واکنش شتورای امنیتت در متجتاوز شتناختن
عراق منجرشد ،دانست که بهدنبال آن با حمله نیروهای ائتالف بینالمللی به نظامیتان عتراق و بیترون-
راندن آنان از کویت و متعاقب آن با تصویب قطعنامه  177شورای امنیت ایجاد منطقه پرواز ممنتوع در
محدود شمال عراق در مدار  21درجه درپی کشتار بیسابقه اکراد و شیعیان در ایتن منطقته صتورت-
گرفت و پس از این اتیاقها ،فضا برای ابراز استقالل کردها در شمال عتراق فتراهم شتد تتا زمینتهای

جدی را برای تصویب فدرالیسم در این منطقه ایجادکنتد ) .(O,Balance,Ibid: 189بتا ستقو صتدام
حسین در حمله آمریکا به عراق در سال  ،5002جاییاه سیاسی عراق که در کردستتان عتراق محصتور
..........................................................................................................................
1 . Sevres
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بود به سطح ملی گسترشیافت و آنان با کسب جاییاههای سیاسی قابلتوجه ،مانند ریاست جمهتوری
و بهدستگترفتن وزارتخانته هتای کلیتدی ماننتد وزارت خارجته ،نقتش ختود را در کشتور عتراق
ارتقابخشیدند.

 -3منابع قدرت نرم کردها
 -1-3توانمندی قانونی
پس از تصویب قانون اساسی عتراق در ستال  ،5002کردهتا اختیارهتای قتانونی و گستتردهای را
بهدستآوردند که این مسئله به مقدمهای برای تقویت قدرت نرم آنان تبدیلشد ازجمله اینکه:
 در ماده اول ،قانون اساسی عراق با قبول نظام حکومتی پارلمانی ،دموکراتیک و فتدرال استتعداد وظرفیتی شیرف را به کمک اعتمادبهنیس شکلگرفته در اقوام کترد ،درراستتای تحترک و فعالیتت
داخلی و خارجی کردها در تمام زمینهها اعم از اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی فراهمکردهاست.
 در ماده دوم ،عراق را کشوری دارای اقوام ،ادیان و میاهب میداند که در این ماده ،قتانون اساستیعراق هویت متمایز کردها را بهرسمیتمیشناسد.
 در ماده چهاردهم ،برای تمام عراقیها هرگونه تبعیض براساس جنستیت ،نتژاد و قومیتت را رد وبرابری قانونی در موضوعهای اقتصادی و اجتماعی را مورد تأکیتد قرارمتیدهتدن بنتابراین کردهتا
بتتهعنتتوان یکتتی از نژادهتتا و قومیتتتهتتای ییرعتترب و ییرستتامی ،وضتتعیت برابتتر بتتا اعتتراب را
تجربهمیکنند.
 در ماده یکصدوچهاردهم ،بهطور مجدد ،حکومت فدرال کردستان عراق بهرسمیتشناختهمیشود. در ماده یکصدوهجدهم ،بازوی اجرایی اطالعاتی و نظامی کردها یا همتان پتیشمترگهتای کترد،سازمان خود را حی میکنند.
 در ماده یکصدوبیستودوم ،تمام حقوق اداری ،سیاسی ،فرهنیی و آموزش قومیتهای مختلف رامورد توجه قرارمیدهد.
 در ماده یکصدوبیستوسوم ،اصالح هرگونه مواد قانون اساسی که ناقض اختیارهای مناطق باشد وجزو اختیارهای انحصاری مقامهای فدرال نباشد ،منو به موافقت قوه مقننه هتر منطقته مترتبط و
موافقت اکثریت مردم آن است که این ماده به نحوی حق وتتو را بته مقتامهتای فتدرال متیدهتد
(برزگر 7 : 272 ،تا .) 552
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در ماده یکصدوسیوششم ،قانون اساسی ،خواستار محدودهای زمانی برای تعیتین تکلیتف منطقته
کرکوک استن بنابراین در صورت دستیابی حکومت خودمختار عراق بته ذختایر نیتتی کرکتوک ،ایتن
اقلیم میتواند خود را از وابستیی مالی به باداد رهانیده ،زمینتهستازی شتتاب در توستعه و چته بستا
کوشش برای استقالل کامل آن را فراهمکند (کاویانیراد 92 : 278،و .)91
با بیان این مواد از قانون اساسی جدید عراق میتوان به این نتیجه رستید کته کردهتا بتا پشتتوانه
قانون اساسی مصوب ،استعداد و ظرفیت بالقوه چشمییری برای تأثیرگیاری بر تحتولهتای داخلتی و
خارجی بهخصو

کردهای منطقه و پیییری آرمان کردستان بزرگ را دارا هستند.

 -2-3توانمندی اقتصادی و فرهنگی
کردستان عراق ،روزانه نزدیک به 2

هزار بشکه نیت را صادرمیکنتد و درزمینته صتنعت نیتت،

اکنون  22شرکت بزرگ بینالمللی نیتی در این اقلیم سرمایهگیاریکردهانتد (عیستی .) 21 : 290 ،در
برنامه استراتژیک تا سال  50 2وضعیت نیت کردستان به روزی یک میلیون بشکه نیتت خواهدرستید
و کردستان بعد از ایران و قطر ،سومین کشور به لحاظ ذخایر گاز است .میزان ذخیره نیتی در کردستان
عراق  62میلیارد بشکه است (عیسی ،همان.) 62 :
عالوهبر توانمندیهای یادشده باید ابزارهایی دییر از قدرت آنان را مطرحکرد که شامل شبکههای
ماهوارهای فعال درزمینه ترویج هویت کردی ،به همتراه هتزاران وبستایت کتردی و انتشتار بتیش از
چهارصد مجله است که شامل سیزده روزنامه نیز میشود.
امروزه این اقلیم دارای هیت دانشیاه دولتی است که از آن جمله میتوان به دانشیاه صالحالتدین
در شهر اربیل ،دانشیاه سلیمانیه در شهر سلیمانیه ،دانشیاه دهوک در شهر دهتوک ،دانشتیاه کویته در
شهر کویه ،دانشیاه کردستان-هولر در شهر اربیل و دانشیاه آمریکایی در سلیمانیه اشتارهکترد (آکتری،
.)97 : 290
و بنا به گیته برخی مسئوالن اقلیم کردستان عراق ،این سرزمین  520هزار دانشجو و  2هزار استتاد
دارد (نجار: 290 ،

) و افزونبر دانشجویان ناحیه کردستان ،دانشجویانی نیتز از کردستتان ایتران و

ترکیه در آن به تحصیل مشاولاند (کاویانی راد ،همان.)96 :
فعالیت دهها سایت اینترنتی کردی ،چند شبکه ماهوارهای وابسته به احزاب کترد عراقتی ،ایرانتی و
ترکیهای فضای رسانهای مناطق کردنشین را پوششمیدهدن ازجمله آن میتتوان بته شتبکه متاهوارهای
00

تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر کردهای ایران

«زاگرس و کردستان تحاوی متعلق به پارتی و شبکه کرد ستت» (حتق پنتاه ،) 21 : 278 ،وابستته بته
اتحادیه اشارهکرد که همیی درراستای اعتالی خواستهای کردی فعالیتمیکنند کته هریتک از اینهتا
تأثیری را در برانییختن هویتهای قومیتی دارند.
پس از بیان موقعیت ژئوپلتیک عراق و ارائه توانمندیهای بالقوه این اقلیم مصادیق و موارد تهدیتد
نرم این اقلیم بر کشورمان مورد بررسی قرارمیگیرد.

پ -تهدیدهای نرم اقلیم کردستان عراق بر ایران
 -1تهدیدات فرهنگی (روانی)
سیر تطور خودگردانی کردستان عراق ،با تالشها و سختیها ،محرومیتها و انتظارهای فراوان بته
سمت تکوین آرمان «کردستان بزرگ» بهپیشرفتهاست که این موضتوع ،آالم و دردهتای قتوم کترد را
تسکینداده ،امید آنهتا را بترای بتزرگ آرزویشتان در جهتت تحقتق ایتن ر یتای دیرینته بته واقعیتتی
تبدیلکردهاست ،دستیافتنی که کردهای منطقه را نیز برای درخواستهای قومیتی در دییر کشورهای
همسایه عراق و همچنین جمهوری اسالمی ایران تشجیعکرده ،با باالبردن اعتمادبهنیس آنتان ،ضتریب
درخواستهای آنان را به نحوی قابلتوجه ارتقابخشیدهاست.
حکومتتت خودمختتتار عتتراق ،پتتیش و پتتس از تصتتویب قتتانون اساستتی عتتراق در ستتال  5002و
رسمیتیافتن فدرالیسم در عراق با استیاده از کمکهای بینالمللی و مماشات برخی کشورهای منطقته
در راه ایجاد و توسعه نهادهای سیاسی ،اداری و قانونی و نیز تأسیس یک ستازمان حکتومتی منستجم
گامبرداشتهاست که این نهادها میتوانند آنان را در نیل به بقا و دستیابی به اهداف یاریرسانند.
نظر به اهمیت ارزشهای جهان مدرن ،اقلیم کردستان با اهتمام برای دستیابی به وضعیت قابلقبول
یک جامعه مدنی به ارزشهایی مانند «دموکراسی ،حقوق بشر ،آزادی بیان و فعالیتتهتای مطبوعتاتی،
تعامل با نهادهای بتینالمللتی و جهانیتان ،ارتباطتات الکترونیکتی و رستانهای ،کثترتگرایتی ،جلتب
سرمایهگیاری خارجی ،اقتصاد آزاد ،همزیستی با همساییان ،امنیت ،توسعه اقتصادی ،عمران منطقتهای
و نظایر آن» مبادرتورزیدهاستت و ستعیدارد بستترهایی بترای اعتالن موجودیتت کردستتان بتزرگ
فراهمسازد (حاف نیا ،همان )50 :و سرعت عمل و تقالی کردها در جهت ایجاد ستازوکار قابتلقبتول
در سطح منطقهای و بینالمللی در راستای ساخت دولت کردی ،امری انکارناپییر است که بهیقین ،آنان بتا

نیاهی به آینده و با درنظرگرفتن آتیهای روشن ،خود را برای کسب موقعیتی بدون برگشت آمادهمیکنند.
0

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،2شماره  ،1بهار و تابستان 1131

در این میان و با توجه به گسترش فناوریها و علوم نوین ارتباطی از آیاز سده بیستم نمیتتوان از
تأثیر این امکانات در برانییختن هویتهای مشترک بدون درنظرگرفتن مرزهتای سیاستی ،یافتل شتد،
چراکه گستردگی پیوندهای مجازی در دهههای اخیر و نیتز گستترش ارتباطتات فراملتی هریتک بته
نحوی در ایجاد بستری برای روابط بیشتر و آگاهی افراد از اوضاع و شترایط جتایجتای جهتان متؤثر
بودهاند و این وسایل ارتباطی هریک به نحوی در رسیدن اخبار وقایع مناطق مختلف گیتی بته افتراد و
گروههای دییر نیز آگاهی نسبتبه مشکالت مکانهای دییر و نیز پیوند متقابل در سراسر کره ختاکی
نقشی ییرقابلانکار را اییامیکنند و ازسویدییر ،همکاری مشترک میان گروههای محلی یتک جنتبش
را تسهیلمیکند و ارتباطات فراملی درون آن را محکممیسازدن بهعبارتدییر میتوانگیت که پیوندها
و ارتباطات فراملی ،باعث بیداری و خودآگاهی فرهنیی متیشتوند و ایتن موضتوع متیتوانتد باعتث
شکلگیری جنبشهای مقاومت فرهنیی در میان گروههای فرهنیی بهحاشیهراندهشده شود (فکوهی و
دییران ،همان.)22 :
در همین زمینه کردهای عراق بهمنظور یادآوری گیشته این قتوم و آشتناکردن کردهتای منطقته بتا
تاریه ،فرهنو و آداب و رسوم سعی وافری داشتهاند که با پختش اخبتار و برنامتههتایی بتا محتتوای
فعالیتهای کردی را از طریق شبکههای ماهوارهای ،محلی ،منطقهای ،جهانی [گستترشدهنتد] کته در
همین راستا ارزیابیمیشود ،هریک از اینها به نحوی باعث احیای ناسیونالیسم قومی بهعنتوان محترک
اصلی خواستهای هویتی-قومیتی در مناطق کردنشین شدهاست و عالوهبراین ،موجب اعتتالی بتیش
از پیش خواستهای قومی و برانییختهشدن عواطف شدهاست.
دوئتین ،روزنامتتهنیتتار واشنننگت تننایم درخصتتو

خودمختتتاری عتتراق و تتتأثیر آن بتتر کردهتتا

اذعانمیکند «کردستان عراق به مرکز عاطیی  52ملیون کرد جهان که در مناطق کوهستانی و نیتخیتز
سوریه ،ترکیه ،ایران و عراق پراکنده اند تبدیلشدهاست ) (Duin,2004:18که گویای توانمنتدی نترم و
تأثیرگیار اقلیم کردستان عراق است که میتواند قلوب اکراد منطقه را به خود جلبکند.
ناتالی ،عضو گروه تحقیق حقوق و سیاست دانشیاه صالح الدین کردستان عراق میگوید :از اوایل
دهه  990ظهور جهانیشدن و فرایندهای فراملی ،فضای سیاسی منطقه را تاییرداده ،عنصر «کردایتتی»
در سراسر کردستان بهشدت قومی شدهاستن بهدنبال این تحولها طترحهتای ملتیگرایتی کردهتا نیتز
تحولیافته ،ملیگرایی کردی با میاهیمی نظیر دموکراسی ،حقوق بشر ،ختودگردانی و ایتدئولوژیهتای
فراسرزمینی پیوندخوردهاست (.(Natali,2005: 183
05

تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر کردهای ایران

دیدار حسنزاده ،دبیر کل حزب دموکرات کردستان با رهبران کردستتان عتراق را بتهمنظتور ابتراز
تبریک به کردهای عراق به مناسبت تصویب قانون اساسی موقت دولت عتراق کته در آن فدرالیستم و
حقوق عمومی کردها بهرسمیتشناختهشده ،میتوان سرآیاز همدلی عاطیی میان کردها پنداشت.
در همین زمینه ،تجمعات خیابانی به ایتشاش و خرابکاری مردم مهاباد منجرشد که تخریب برخی
ساختمانهای دولتی را درپیداشت و باید آن را در اعتراض به وضعیت تأثیرپییری فرهنیی و روانی از
قدرت نرم کردهای عراق ،باورکرد (حاف نیا ،همان.)56 :
فعالیتهای قابلتوجه فرهنیی اعم از انتشار کتتب و مجتالت و اجترای فستتیوالهتای فرهنیتی،
سمینارها ،برگزاری یادمان شخصیتهای کردی و تاریه کردستان در شمال عتراق و همچنتین پختش
اخبار و محتوای فعالیتهای کردها از طریق شبکههای ماهوارهای ،محلتی ،منطقتهای و جهتانی باعتث
برانییختهشدن خواستهای قومیتی خواهدشد.
برگزاری همایشها و سمینارهایی برای بزرگداشت و تجلیل از چهرههای مشتهور کترد ایرانتی در
کردستان عراق ازجمله برپایی جشنواره نکوداشتی با عنوان «پیشوا قاضتی محمتد» را متیتتوان نتوعی

اقدام در جهت برانییختن هویت کردی در ایران ارزیابیکرد که طی آن از جمهوری کردستان و قاضی
با عنوان دو ستاره درخشان ملت یادشد (پیشتیاهی فترد و نصتراللهی زاده) 99 : 29 ،ن عتالوهبترآن،
راهاندازی جشنوارههای دائمی ادبی ،هنری و فرهنیی در کردستان عراق و فراهمکتردن زمینته حضتور
هنرمندان کرد ایرانی و  ...در برنامههای ساالنه آنهتا نظیتر جشتنواره ستاالنه گالویتژ و  ...م همچنتین
دعوت و حمایت از گروههای موسیقی کرد ایرانی و پوشش تبلیای گسترده آنها از طریتق برنامتههتای
تلویزیونی ماهوارهای (همان) ازجمله اقدامهای کردها درراستتای تهیتیج قتومیتی استت کته بسترستاز
تهدید نرم ضد جمهوری اسالمی میشود.
توجه به تحولهای مناطق کردنشین ایران نشانمیدهد ،تمتام کردهتای کشتور بته یتک انتدازه از
تحولهای اقلیم کردستان تأثیرنپییرفتهاندن بهطتور نمونته ،اکتراد ستاکن در استتانهتایی نظیتر ایتالم،
کرمانشاه و مناطق کردنشین شمال خراسان به اندازه شهرهای استان کردستان ،نظیتر مهابتاد و ستنندج
تحت تأثیر تحولهای شمال عراق نبودهاند و بهنظرمیرسد این تیاوت تأثیرپتییری بته دالیلتی ماننتد
شرایطی زیستی و محیطی نسبتبه همجواری و عدم همجواری با مناطق کردنشین عراق و عالوهبرآن،
تیاوتهای میهبی این مناطق است.
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 -2تهدیدهای سیاسی
تهدیدهای نرم سیاسی اقلیم کردستان را در چند دسته میتوان مطرحکرد :نخست ،تقویتت هویتت
کردی استن در طول دهه هتای گیشتته و از ابتتدای قترن بیستتم در همته نتواحی کردنشتین منطقته،
جریانهای هویتگرای کردی فعال بوده ،کمابیش بر یکدییر تأثیرداشتهاند (همان) 91 ،ن امتا در چنتد
سال اخیر ،حکومت اقلیم کردستان عراق بهعنوان یک حکومت با بنیانهای ناسیونالیسم قومی کته در
آن هویت کردی بهعنوان اصلیترین و مهمترین عنصتر متاهوی و علتت وجتودی تشتکیل حکومتت
ناحیهای کردستان عراق نقش اصلی را اییامی کنتد ،زمینته اعتتالی بتیش از پتیش ایتن مقولته مهتم را
فراهمکردهاستن بهطوریکه توانسته تمایلهای قومگرایانه را در مناطق کردنشتین کشتورهای پیرامتون
خود تحت تأثیر قراردهدن این حکومت درراستای آرمان دیرینه کردها پدیدآمدهاست کته الزمته قتوام
آن ،گسترش هرچه بیشتر هویت کردی در مناطق کردنشین منطقه بوده که این تیکر ،موجتب مباهتات
هر کردی است و بهنظرمیرسد یکی از عوامل تقویت این مسئله ،استیاده از نمادهایی ازجملته پترچم
حکومت اقلیم کردستان است که همان پرچم جمهوری مهاباد در سال  962م است که بته نمتاد ملتی
کردها مبدلشدهاست که این پرچم و نمادهای مشابه در مراسمهای گوناگون بهنمایشگیاشتهمتیشتود
(حاف نیا ،همان.)5 :
در گیشته درخواست خودمختاری در مناطق مورد مناقشه کشورهای دربرگیرنده قومیت کترد هتم
از سوی نخبیان قومی و هم از سوی توده اکراد مطرح بودهاستن اما با توجه بته واکتنش دولتتهتای
مرکزی آن مناطق ،نسبتبه درخواست آنان این خواسته ایشان با ناکامی مواجه شدن اما پس از تصویب
فدرالیسم در عراق ،در مناطق کردنشین منطقه ازجمله نواحی کردنشین ایران تشکیل حکتومتی برپایته
فدرالیسم همانند آنچه در عراق اتیاقافتاد از سوی معارضان مطرح شدن ازاینرو بهنظرمیرسد دومتین
مسئله در تهدیدهای نرم سیاسی مبتنیبر رواج و گسترش اندیشه حکومتداری برپایه فدرالیسم باشتد
که موفقیتهای کردها در ایجاد حکومت خودگردان کردستان عراق ،جلب توجه نظتام بتینالملتل در
مسئله کردها ،جهانیشدن مسائل کردستان عراق از طریق رسانههای عمومی پس از استتقرار حکومتت
خودگردان ،حمایت آمریکا ،اروپا و سیستم بینالمللی از آنان موجب شدهاست که فدرالیسم بتهعنتوان
یک الیوی حکومتی از سوی برخی اکراد معارض ،مطرح شود که همین مسئله ،موجتب تترویج ایتن
تیکر در کشورهایی مانند ترکیه ،سوریه و ایران شتدهاستت (قهرمتانپور )22 : 276 ،و در ایتران هتم،
برخی گروهها و احزاب با تأکید بر امکان ایجاد چنین نظام حکومتداری تأکیدمیورزند و عالوهبرآن،
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موضوع عدم مشارکت فعال کردهای ایران در انتخابهای مختلف کشور را متیتتوان در زیتر مستئله
رواج تیکر فدرالیسم ( که در سایه انتخاب رئتیس جمهتور کترد در کشتور عتراق ،تشتکیل حکومتت
خودگردان در کردستان عراق ،رشد سیاسی اقوام کرد و رشد منزلت اجتماعی قوم کرد در ایتن کشتور
صورتگرفتهاست) ،تحلیلکرد (ییاری وکاویانی 00 : 290 ،تا .) 06
ارتقای سطح خواست های قومیتی در ستطوح مختلتف جامعته کردهتا در ایتران را بایتد از دییتر
تهدیدهای نرم حکومت اقلیم کردستان بهشمارآورد و بهریم عدم وجتود تبعتیض قتومیتی در کشتور،
خواستهایی نظیر آزادیِ ترویج زبان و فرهنو کردی ،رفتع تبعتیض اقتصتادی -اجتمتاعی و عمتران
منطقهای ،داشتن اختیارها و حق مشارکت فعال سیاسی و نظایر آنها را بایتد ازجملته درخواستتهتای
اکراد دانست (حاف نیا ،همان )52 :که بهطور عمومی ،تحت تأثیر تحولهتای اقلتیم کردستتان ،رونتد
فزونی داشتهاست .برای بیان افزایش مطالبات کردها از تحولهای اخیر و تتأثیر آن بتر کردهتای ایتران
نمیتوان قشری خا

را مطرحکرد که بهتنهایی از آن متأثر بودهباشد ،چراکه واقعیتت ایتن استت کته

تحولهای شمال عراق ،اقشار مختلف کردهای کشورمان را تحت تأثیر قراردادهاست.
برخی از نخبیان اصالحطلب در دولت رئیسجمهور ،سید محمد خاتمی ،اولتین شتر مشتارکت
کردها در انتخابات سال  276را بهرسمیتشناختن حقوق قومی کُردهای کشور دانستتند و مشتارکت
کردهای ساکن در ایران را گام اول درراستای مشتارکت سیاستی آنتان دانستتند کته ایتن گیتته آنتان،
بازتابهایی گسترده را در داخل کشور درپیداشت( .محمدی و همکاران) 27 : 279 ،
و در ادامه ،روند تأثیرهای سیاسی اقلتیم کردستتان ،نماینتدگان کترد مجلتس شتورای استالمی از
استانهای مختلف فراکسیون کرد را تشکیلدادند که به گیته حمیدی ،نماینده کترد مجلتس ،هتدف آن
جیب نیروهای قومیتی در بدنه دولت است (پیشتیاهی فترد و دییتران)565 : 279 ،ن ایتن اتیتاقهتا
گویای آناند که تهدید نرم کردستان عراق ضد جمهوری اسالمی ایران و نیز تأثیرپییری از آن ،به فترد
یا گروهی خا

از کردهای ایران منحصر نمیشودن عالوهبر مردم عادی ،نخبیان کشور هم از مستئله

تأثیرپییرفتهاند.

نتیجهگیری
رسمیتیافتن حکومت ناحیهای کردستان و درنتیجه ،استقرار نظام دموکراتیتک در شتمال عتراق و
حضور تأثیرگیار نخبههای کردی در دولت مرکزی عراق ،موجب احیای ناسیونالیسم کردی در بیشتتر
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مناطق کردنشین منطقه و بروز برخی تهدیدهای نرم برای دولتتهتای آن منتاطق شتدهاستت .وجتود
تهدیدهای نرم برپایه قومیت و ناسیونالیسم قومی ازجمله تهدیتدهایی استت کته بتهتتازگی در برختی
مناطق ایران مشاهدهمیشود اما تهدید هویتی و قومیتی کردها با توجه به جریان خودمختاری کردستان
عراق جدید ،تأثیری بیشتر برای بهچالشکشیدن امنیت ملی ایران داشتهاست.
به دلیل اهتمام اقلیم کردستان در دامنزدن به عواطف و احساسات کردی ،این تهدیتدهای نترم در
یالب تهدیدهای فرهنیی و روانی به لحاظ تحریک عقاید و احساسات قومیتی از طریتق برنامتههتای
گسترده فرهنیی و اجتماعی ،رسانهای و قومیتی راهاندازی شبکههتای متاهوارهای ،ستایتهتا ،انتشتار
مجالت و نشریات ،سخنرانیهای مسئوالن کردستان ،افکار عمومی کردهای منطقته ازجملته کردهتای
ساکن ایران را به خود جلبکردهن به نحوی میتوانگیت که این منطقه را به مرکزی برای طرح مسائل
هویتی -قومیتی تبدیلکردهاست و به لحاظ سیاسی عامل تقویت خواستهتایی نظیتر تقویتت هویتت
کردی ،ترویج اندیشه فدرالیسم برای کسب اختیارهایی مشابه آنچه کردهای عراق از آن بهترهمندنتد و
همچنتتین ارتقتتای خواستتتهتتای قتتومیتی کردهتتا در داختتل کشتتور استتت .امتتا آنچتته ایتتن مستتائل را
تقویتمیکند ،وجود پیوند عاطیی ،ذهنی و فرهنیی در میان کردهای شمال عراق و نواحی کردنشتین
ایران ازسویی و توان قانونی کردهای عراق ازسویدییر است.
بیتردید ،تهدیدهای نرم اقلیم کردستان بهتدریج بر خواست آنتان بترای تحقتق کردستتان بتزرگ
خواهدافزود و ازآنجاکه تهدید نرم بهطور نامحسوس بر قلوب افراد حاکم میشتود ،نمتیتتوان میتزان
گرایش افراد را به تشکیل حکومت مستقل تشخیمدادن اما ازآنجاکته رستانههتای کتردی بتا تبحتری
خا

 ،اهداف مشترک کردی را مدنظر قرارمیدهند ،متیتتوان [بتروز] داعیتههتای قتومی در نتواحی

کردنشین ایران را در آینده پیشبینیکرد.
کسب چنین اختیارهایی برای کردهای عراق ،انتظارهای کردهای ایران را بهمنظور کسب امکانتات
مشابه باالبرده و بهطور مسلم ،عنوان چنتین درخواستتهتایی از ستوی کردهتای ایتران دستتکتم بتا
پشتتتیبانی کردهتتای اقلتتیم کردستتتان روبتترو خواهدشتتدن در ایتتن میتتان ،آنچتته در داختتل ،ضتتروری
بهنظرمیرسد ،مدیریت صحیح و به دور از برخورد ستختافزارانته و عجوالنته استت کته هریتک از
مسائل (بهریم وفاداری کردهای کشور به فالت ایران) میتوانند ابعتاد ایتن موضتوع را بته پیچیتدگی
دچارکرده ،پیامدهای نظیر بروز هرج و مرج اجتماعی ،کاهش مشارکت مردمتی ،افتزایش انییتزههتای
واگرایانه و ایجاد حیرههای دولت را درپیداشتهباشدن ازاینروی بترای بتهحتداقلرستاندن پیامتدهای
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تحولهای کردستان عراق توجه به نکاتی پیشنهادمیشود:
 تقویت روحیه امید به آینده و مقابله با یأس و نومیدی القاشده از سوی رسانههای برونمرزین تالش برای حی اتحاد میان اقوام ایرانی با تأکید بر آداب ،رسوم و فرهنوهای مشترک میان اقوامساکن در فالت ایرانن
 افشا و بازگویی اهداف و چهره افراد القاکننده حس ناامیدی و معارضان جداییطلبن بازشناخت آسیبهای رفتار داخلی برای مقابله با سوءاستیاده جنبشهای معارضن برنامهریزی ،طراحی و اجرای امنیت هوشمند درراستای کنترل ،جلوگیری ،خنثیسازی تبلیاتات وتحرکهای رسانهاین
 همیکری با سران اقوام کردزبان برای بررسی چالشها و فرصتهای مقابله با تهدیدهای نرم اقلیمکردستانن
 استیاده از ظرفیتهای فکری و اجرایی افراد و گروههای متعهد مختلف اقوام کشورن تقویت و توسعه روابط با مردم و مقامهتای منطقته در حتوزههتای مختلتف سیاستی ،اقتصتادی واجتماعی-فرهنیین
 گسترش برنامههای رادیویی و تلویزیونی با تأکید بر مشترکات فرهنیی ،اجتماعی و ...ن استیاده بهینه از تنوع قومی -فرهنیی بهعنوان یک فرصتن امکانسنجی انتخاب مدیران محلی از میان مناطق و استانهان -ایجاد کانالهای مختلف ارتباطی با مقامهای اقلیم کردستان و طرح موضوعهای مورد اختالف.
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Abstract
The approval of the Constitution of Iraq in 2005 and formation of a federal
government and consequently the establishment of the autonomous region of
Kurdistan have led a considerable impact on the adjacent countries. Due to the
neighborhood of the Kurdistan with the Kurdish area of our country as well as their
cultural and ethnic ties some preparations have been made for soft threat against the
Islamic Republic of Iran. The signification of Kurdish culture and identity in line with
pan Kurdism, and promotion of the level of political, cultural and economic demands
despite the existing economic limitations in our country are among soft threats posed
against the security of Iran. The main objectives of the present paper, based on
descriptive-analytical method, are to study the commonalities between the Kurds of
the two countries, find out the soft power of Kurds, and review the history of the
struggles and longstanding claims of some Kurdish parties for realization of Great
Kurdistan. The main focus of the present paper is to study the developments in Iraqi
Kurdistan within the framework of soft threat against the Islamic Republic of Iran
which is a new endeavor. Hence, the main question of the present paper is: what soft
threats the recent developments in Iraqi Kurdistan pose against the security of Iran?
The hypothesis of the present paper is: due to cultural, identity, and ethnic as well as
the soft power of Kurdistan, the autonomy of the Iraqi Kurdistan, on the side of their
activities to promote the Kurdish identity, poses soft threat to Iran.
Keywords: soft threat, Kurdish community, identity, ethnic demands, ethnic
nationalism.
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