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 دهیچک

ی اصل عوامل ازی یک انهیخاورمی کیتیژئوپل منطقۀ کی عنوان به عراق کردستان در واقع کرکوک شهر
 در .است بوده ریاخ سال صد در منطقه و عراق کردستان، میاقل نیماب یها چالش و ها بحران ظهور

 وی مذهب -یقوم تنوعات شهر، نیا بودن زیخ نفت به توان یمیی ایجغراف مکان نیا تیاهم خصوص
 مدام منطقه در را تنش بروز و ظهور امکان که کرد اشاره آن سر بری خیتاری قوم وی ارضی دعاو
 ساخته مبدل یالملل نیب وی مل بحران به مسئله کی از را کرکوک تیوضع نیا. است داشته نگه زنده
 وی اسیس ،یخیتار ،ییایجغراف مختصات مختصر فیتوص ضمن است، آن بر نوشتار نیا. است

 و نییتب آن، سر بر کییتیژئوپل -یقوم تنازعات و آن بحران ظهوری چگونگ و کرکوکی اقتصاد
 ریمس و است کرده تجربه رای مراحل چه عراق فدرال نظام دورۀ در بحران نیا که کند لیتحل

 هک است نیا مطرح پرسش. بود خواهد چگونه آن ۀمنطقی کیتیژئوپل تحوالت با رابطه دری احتمال
 در بود؟ خواهد چگونهی آتی وهایسنار و منطقه و عراق تحوالت در کرکوک بحران تأثر و ریتأث

 تحت را منطقه و عراق تحوالت کرکوک بحران که شود یم انینما هیفرض نیا پرسش نیا به پاسخ
 و تاس کرده رو روبه گذشته از تر قیعم یها شکاف با را عراق فدرال نظام اکنون و داده قرار ریتأث

ی کیتیژئوپل راتییتغ بالقوۀ استعداد منطقه تحوالت ازی ریرپذیتأث وی رگذاریتأث با بالفعل بحران نیا
 و کرده شکننده و ریپذ بیآس کردستان، میاقل با را عراق دولت رابطۀ تیوضع نیا. بردارد در را
 ها افتهی. است تصورم کرکوک ندۀیآی برای متعددی وهایسنار که برده فرو ابهام در را کرکوک ندۀیآ

 وهایسنار بیشتر در خصوص ها گروه کنیل. است داده ارائه منازعه حل جهت را احتمال نیچند
 تینها در و بپاشد هم از فدرال نظام و شود حادتر بحران نیا نکهیا احتمال و ندارند نظر اجماع
 نیتدو بخشچهار  در حاضر مقالۀ. ستین انتظار از دور ،کند وضع رای کیتیژئوپل دیجد تیوضع
 کرکوک،ی عموم یها یژگیو دوم بخش منازعه، و کیتیژئوپل ۀینظر قیتلف اول بخش است؛ شده

 چهارم بخش در تینهادر  و لیدخ گرانیباز نقش و دیجد تحوالت در بحران ریس سوم بخش
 .است شدهی بررس منازعه حل راهکار و رو شیپ احتماالت

  دییهای کل هواژ

 .منازعهی کیتیژئوپل تحوالت کرکوک، رانبح کردستان، میاقل
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 مقدمه
 ریچشمگ منابع و است کردستان میاقل و عراق نیماب ساز مسئله و کیاستراتژ مناطق از کرکوک

. است شهر نیا دری مذهب وی قوم یها شکاف وی ضاار اختالفات منشأ امر نیا. داردی نفت
 در آن، در سهم نیشتریب کسب جهت در ار یا فرامنطقه و یا منطقه ،یداخلی روهاین که یطور هب

 نیبی عیطبی مرزهای خیتار ویی ایجغراف لحاظ از نکهیا به توجه با. است داده قرار هم مقابل
 وی طوالن منازعة موجب منطقه نیا بودن زیخ نفت اما ،است مشخص باعرا و کردستان

 و داریناپا را ملت دو نیا نیبی عیطبی مرزها و شده اعراب و هاکرد انیمی دیمد یها جنگ
 هنگام به که هستند ها ترکمان نزاع یها گروه از گریدی کی ،بر این عالوه .است کردهی تصنع

 در زمینه نیا در. دارند شهر نیا بری اراضی ادعا هیترک دولت تیحما با عراق دولت ضعف
. است ودهبی دموگرافی مهندس و راتییتغ شاهد منطقه نیا عراق دولت لیتشک تای عثمان دورۀ

 ،ییزداکرد و ونیزاسیعرب یها استیسی اجرا بر آن ژۀیو دیتأک و بعث میرژ آمدن کاری رو با
 به یتر دهیچیپ ابعاد کرکوک بحران خاصه و شد تر قیعم زیخ نفت مناطق در موجود مشکالت

 بود، عراق در دترییجد بحران آبستن تیوضع نیا بعث میرژ سقوط از پس. گرفت خود
 شدنی حقوق و تنازع حلی برا مذاکرهی عنی ،ینینو مرحلة به پا مذکور بحران لیااو در هرچند

 عراق و کردستان میاقل انیم جنگ یها نشانهی قانون حلی ناکام از پس کنیل. نهاد ،چاره راه
 از ییها بخش اشغال و داعش وجود آنی پ در و منطقه تحوالت پس در. شد دایهو دوباره
 را آنی کیتیژئوپل عبارت به ای کردستان قلب را آن و افتندی الیستا کرکوک بر هاکرد عراق،

 رهیچ کرکوک بر یعیشی روهاین استقالل مورفراندی اربرگز از پس. نددخوان کردستان هارتلند
 عراقی روهاین و ستانکرد میاقلی روهاین انیمی نظام یها یریدرگ سبب اوضاع نیا و شدند

 امکان و است یباق یزیآم ابهام صورت به همچنان و دهینرس اماتم به بحران نیا حال نیا با. شد
. است کرده متصور منطقه و عراق در رای کیتیژئوپل یراتیتغ و ترمتشدد یها تنش ظهور

 به را نهیرید تنازع نیا حل آفاق زین نفع یذ یا فرامنطقه و یا منطقهی روهاین تداخل همچنین
 و رفته فراتری داخل بحران حالت از کرکوک اوضاع فیتعر نیا به بنا. است برده محاق

رو  ازاین است، متوقع آن ازی ناشی اساس راتییتغ و جنگ آن، سر بر یالملل نیب یها بستان بده
 که یطور هب ،کرد قلمداد یا منطقه وی داخل مسائل از فراتری بحران تیوضع را آن توان یم

 .است کرده تر ممکن رای کیتیژئوپل راتییتغ
 ایی،یجغراف مختصات از مختصر فییتوص ضمن است، بر آن مقاله نیا هگذر،ر نیا از

 بر کییتیژئوپل -یقوم تنازعات و مذکور بحران ظهوری چگونگ و کرکوکی تیجمع وی خیتار
 عراق فدرال نظام دورۀ در ژهیو به و گوناگون یها دوره در بحران نیا که دهد حیتوض آن، سر
زمینه  نیا در .بود خواهد چگونه آن ندۀیآ محتملی وهایرسنا واست  آزموده رای مراحل چه
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 و عراق و منطقه تحوالت در کرکوک بحران تأثر و ریتأث که است نیا یمحور سؤال
 شود یم متبادر ذهن به هیفرض نیا ،پرسش نیا به پاسخ در بود؟ خواهد چگونهی آتی وهایسنار

 با را عراق فدرال نظام اکنون و داده قرار ریتأث تحت را عراق تحوالت کرکوک بحران که
 ازی ریرپذیتأث وی رگذاریتأث با بالفعل بحران نیا و است کرده رو روبه تر قیعم یها شکاف

 میاقل رابطة که تیوضع نیا. بردارد در رای کیتیژئوپل راتییتغ بالقوۀ استعداد منطقه تحوالت
 فرو ژرف ابهامی در را رکوکک ۀندیآ است، کرده شکننده و ریپذ بیآس عراق، با را کردستان

 است، کیتیژئوپل ةینظر مستدام تیاهم بر دال که ،یمتعددی وهایسنار اساس نیا بر. است برده
ی محور وی اصل سؤال ریمس در حرکت و هیفرض استنتاج. است تصورم کرکوک ندۀیآی برا

 عنوان به ک،یلیتژئوپ تنازع ةینظر از مقاله نیا در که استی نظر چارچوب ارائة مستلزم مقاله،
 .شود یم استفاده دارد، را خود تیمصداق هنوز که یا هینظر

 
 کییتیژئوپل منازعة ةینظر

ی نظر چارچوب یا دهیپد هر تیماه و ساختی اجتماع علوم مطالعات در که است پرواضح
 امروز شدۀ یجهان جهانِی فضا در نکهیا با نیبنابرا. طلبد یم لیوتحل هیتجز جهت را خود خاص

 مکان و زمان گرید عبارت به ویی ایجغرافی مرزها ارتباطات وی فناور انقالب نیسنگ هجمة و
 معنا تیشمول لحاظ از کیتیژئوپل کیکالس یها هینظر ةگرفت شکل ندیفرا از تبع به و دیدرنورد را
 کیتیژئوپل منشأ به توجه با کنیل ،شد مواجهی نظر چالش با روندها و دادهایرو لیتحل و

 آن از حاصلی مرز وی قوم منازعات زین و انهیخاورم دری اسیسی ساختارها یریگ شکل
 منطقه نیا در موجود تنازعات است قادر همچنان منازعه و کیتیژئوپل ةینظر گفت توان یم

 . ببخشد معنا و کند لیوتحل هیتجز خاص صورت به را کرکوک بحران و عام صورت به
 موجب یحتمل و دادهی اتیحی معنا نیسرزم کی به امروز ابیکم منابع که است روشن

 تنازع هک است مبرهن اساس نیا بر. باشدداشته  تیاهم رقبای برا تقدس مقام در وود ش نزاع
 هک است خاص ینیسرزم محدودۀ در یاجتماع یها گروه نیب تنازع از یحالت انگریب یکژئوپلیت

 طیمح ریتأث خصوص در تحقیق و یسبرر در رو ازاین. سازد یم ثبات یب و گونه نزاع را طیمح
 یکژئوپلیت تنازع ةینظر به عراق، قدرت ساخت و یاسیس ستمیس بر کرکوک لرزان و گونه نزاع

 و استی اسیسی ایجغراف یها آموزه از ک،یتیژئوپل تنازع ةینظر واقع، در. شود یم پرداخته
 ،یاسیسی ایجغراف در مطرحی روندها و ها دهیپد وی اقتصاد -یاسیسی ایجغراف با آن ارتباط

 با است آن بری سع مقاله نیا در که استی مذهب وی قوم یها شکاف و منازعه خصوص به
 ریس در آن تأثر و ریتأث و کرکوک در موجود یها شکاف و تنازع ،یتئور نیا از استفاده

 .شود مطالعه رو شیپ تحوالت
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 در را تیجمع و یعیطب منابع ،ییایجغراف تیموقع همچون ییها مؤلفه نقش هینظر نیا
 ،یژئواستراتژ مناطق به که ماهان آلفرد کیتیژئوپل ةینظر. کند یم انیب ها دولت قدرت و گاهیجا
 را یاسیس یایجغراف توان یم ،یلک طور به. شود یم متمرکز ،استی اقتصاد لیپتانسی دارا که

 دانست ییایجغراف طیمح در قدرت صاحبان یاسیس ماتیتصم یاثرگذار مطالعة از عبارت
 مجادلة و نزاع فیتوص یبرا سرد جنگ دوران در یکژئوپلیت اساساً .(91-82: 9929 مجتهدزاده،)

 رفت یم کار به جهان یکیاستراتژ منابع و شورهاک نترلک سر بر ایکآمر و یشورو نیب یجهان
(Hepple, 1986: 15). در ار یجهان رۀیجز هک یومتکح هر ندر،یمک هارتلند ةینظر براساس زین 

 .بود خواهد جهان بر مکحا باشد، داشته تصرف
 ازین برآورندۀی اصل منطقة دو عنوان به فارس جیخل و خزری ایدر کمپ،ی جفر دید از

 نظر آن از ژهیو به تیاهم نیا .دارند فراوان تیاهم کمیو ستیب قرن جهانی انرژ روزافزون
 کیژئوپلیت نظام کی به دادن شکل نةیزم در یکیتیژئوپل ینیب شیپ هر در که است ریچشمگ

 کنندۀ نیتأم منابع ژهیو به ابیکم منابع آوردندر کنترل به ،یجهان یهژمون جادیا و یقطب تک
ی ایدن به هارتلند تنها نه نیابنابر .(829: 9929 مجتهدزاده،) است ریناپذ اجتناب یورتضری انرژ

 و کرده حرکت جنوب یسو به خودی میقد محل از بلکه ،است بازگشته کیتیژئوپل مطالعات
 .است گرفتهی جا فارس جیخل و خزری ایدر دو انیم در

 ها قدرت نیب در جهان مهم مناطق تصاحبی برا رقابت مورد در کیتیژئوپل ةینظر واقع، در
 یها هینظر ازی ک. یشود یم منجر ها ملت و دول نیب ةمنازع به کیاتوماتطور به امر نیا. است

 به. است نادر منابع جمله ازی عوامل معلول منازعه و است منازعه ةینظر بحث نیا به مرتبط
: 9922 فالتزگراف، و یدوئرت« )رقباست نیب منازعه منبع نادر منابع سر بر مبارزه» کوزر سیلوئ گفتة

 انیم و دولت کی درون در ای دول نیب تواند یم زا یانرژ وی استراتژ مناطق سر بر منازعه .(812
 در نزاع مهم عوامل از ،کیانرژ -کیاستراتژ ةمنطق عنوان به کرکوک زمینه نیا در .باشد ها گروه
 راتییتغ نةیزم و شده لیتبد زین یالملل نیب و یا منطقه لةئمس به منازعه نیا و است عراق
 .کشد یم ریتصو به خود بطن در رای کیتیژئوپل

ی تئوری کیتیژئوپل یضیب غرب قسمت در کرکوک زیخ نفت منطقة که است نیا امر واقع
 و کردستان میاقلیی ایجغراف تیموقع نیبنابرا. است واقع کمپی جفر دۀیخز هارتلندِ

 سال صد در رای مهم تحوالت ،آن کیژئواستراتژ وی اقتصاد بالفعل و بالقوه یها لیپتانس
ی اقتصاد قلب کرکوک نکهیا به توجه بازمینه  نیا در. است زده رقم انهیخاورم در گذشته

ی مدع یها گروه ،بود عراق نام بهی دیجد کشوری داریپا و استمرار امنض و رفت یم شمار به
 ،یکتیژئوپل نیادیبن یروهاین» که آنجا از. داد قراری کیتیژئوپل یها بحران تالطم و آشوب در را

« دهد یم لکش یالملل نیب و یا منطقه ،یمل درون مختلف سطوح در را الملل نیب ستمیس و جهان
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 سرسخت و محرکی روهاین و بودهی کیتیژئوپل قدرتی دارا زین مکان نیا ،(92: 9927 ،یقمت)
 منطقه نیا قتیحق در. است داده قرار تنازع یزهایخاکر در رای کیتیژئوپل ضد وی کیتیژئوپل

ی خارج استیس در کمنیاسپا قول به بلکه ،داشته عراق تیامن بر میمستق ریتأث تنها نه
 .داشت خواهدیی بسزا ریتأث هم قدرت صاحبان و نفع یذی کشورها

 شهر نیا تیوضع ،دارد منطقه نظم بریی بسزا ریتأث کرکوکی کیتیژئوپل طیمح از آنجا که
 را راه و رود یم شمار به یا منطقه و یمرز درون تنازعات و کیتیژئوپلی شناخت مفهوم شگاهیآزما
 نیا بر رای شتریب یدگیتن درهم وی دگیچیپ جهینت در ،کرده باز زینی خارج گرانیبازی برا

 اتیح وی عثمانی فروپاش از پس عراق سیتأس که است نیا امر واقع. است کرده سوار بحران
 آن،ی نفت هنگفت منابع لیدل به ،عراق به کرکوک الحاق طریق از ،کشور نیای اقتصاد دنیبخش

 طور بهی اسیس راتییتغ و استیس بر را خود ریتأث کیتیژئوپل هنوز که ادعاست نیا قیمصاد از
 .دارد بالقوه
 و بوده هیدوسو زین آنی رهایمتغ دارد،ی اکتشافی وجه حاضر نوشتار نکهیا به توجه با
 منطقه تحوالت به وابسته کرکوک تیوضع طرف کی از کهیطور. دارد متقابل وی نینابیبی حالت

 خصوص به منطقهی کیتیوپلژئ یراتیتغی طرف از. است رییتغ حال در مدام یها یاستگذاریس و
ی اکتشاف یها لیتحل دری کل صورت به. بود خواهد کرکوک اوضاع با وندیپ در کردستان میاقل در
 مقاله نیا در مطالعه و یقتحق روش. ستین آسان وابستهو  مستقلی رهایمتغ دادن زییتم

 .است شده ادهاستفی اسناد -یا کتابخانه اطالعاتی گردآور وۀیش از و بودهی لیتحل -یفیتوص
 

 کرکوک مختصات ازی مختصر
 طبق نیسرزم نیا یمرز خطوط میترس هک یطور هب است؛ی تصنع عراق یمرزها عمدۀ قسمت

 شیدایپ» واقع، در. است عراق در آشوب منشأ امر نیا و (91: 8292 مار،) بوده ها ابرقدرت منافع
 همراه به یفرهنگ و یمذهب ،یقوم یها یدگیچیپ خود با ها یامپراتور درون از یمل یها دولت

 نام بهی دیجد دولتی عثمانی فروپاش از پس ،رهگذر نیا از .(11-928: 9922 ه،یریبش)« آورد یم
 مناطق الحاق .(02: 9922 ن،یام) شد داده الحاق آن به کردستان ازی قسمت و گرفت شکل عراق
 زادۀ ابتدا از کرکوک بحران که داشت همراه به خود با را معضالتی عراق بهی لیفس منابعی دارا
 .است ،موصل تیوال ةمسئل خاصه ،دیجدی مرزبند نیهم

 ایتانیبر عرب، جهان ،یاسالمی )ادیز المعارف ۀدائر و نگاران خیتار ن،امستشرق زمینه نیا در
(Benton, 1974: 834)، ،آلمان، دانمارک Microsoft) حمد کاک) اند داده نظر کرکوک خیتار بارۀدر، 

 خطی دارا یها بهیکت ژهیو به ،ماد دورۀ به متعلق شدۀ کشفی باستان آثار و اسناد .(08: 9919
 .(888-882: 9928 ادمونز،) هستند کرکوک خیتاری ایگو شهر نیا دری ساسان دورۀ یها سکه وی خیم
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 ،یکرنیچ وسپی وف،یکچر ،کینورسیم ،روهر راولف، لئوناردو) غرب نگاران خیتار نیهمچن
 کمار رزن،ک لرد جرسون،یم ملجن، یکفردر جریم زر،یفر یلیب مزیج ،یکالنگر پوالرد، سر
. ویدبل ادمونز، ،فیالزار. س لیخائیم سون، آدام ه،یتاون مان،یلک اورناره، ژان مرز،یرک س،کیسال
 و یباستان-یخیتار اسناد) کرد ،یرانیا ،(92-97: 9922 مظهر،) (نیتیکین لیباس ،یه ابتنک ،یها. آر

 کمال یها یسخنران ،(9212ی )ترکی اعالم فرهنگ) ترک ،...(ویی ایجغراف کهن یها نقشه
 ابن) عرب وی( سام نیالد شمس ،[وقت ریوز] ننویا عصمت ،(Ataturk, 1981: 1186) آتاترک

 محمود ،یالسامرائ فائق ،ینیالحس عبدالرزاق خصباک، شاکر ،یبغدادی منش ،بطوطه ابن خلدون،
 بعث حزب یمرکز تةیکم عضو] بیشب طالب ،یلیدل نوار، مانیسل زیعزعبدال ،یناج هالل دره،

 کرکوکی خیتار قیحقا ادلة نیتر یمنطق ،(دیالمج حسنی عل سخنرانی ن،یحس فاضل ،[عراق
 .اند کرده محسوب کردستان نیسرزم جزو را آن و (78-77: 9919 ،حمد کاک) اند داده ارائه را

 یها نیزم وی آب منابع زین و مناسب تیجمع ،ینفت ریذخا ازی برخوردار لیدل به مذکور شهر
ی گیهمسا در کرکوک استان. داردی اقتصاد تحول و توسعه دری ممتاز نقش ،یکشاورز

 به نظر. دارد قرار جنوب و غرب در نیالد صالح و نواین و شرق در لیارب و هیمانیسل یها استان
 آمارها نیتر موثق کنیل ؛است شده هداد نشان مبهم شهیهم کرکوکی تیجمع آماری اسیس اتین

 نشان عراق دولت 9177 سال یسرشمار وی عثمان دورۀ در 9299 سالی سرشمار جمله از
 نیا تیجمع شاکلة بیترت به ها یحیمس و ترکمانان سپس ،اعراب ت،یاکثر در هاکرد که دهند یم

 .بودند شهر
 هاکرد کوچاندن و کردن زهیکتر استیس بای عثمان دورۀ در ژهیو به معاصر دورۀ در کرکوک

 دورۀ در. افتادی قوم یها کشمش ابیآس در زین استعمار دورۀ در و بود همراه قایآفر شمال به
 در تیوضع نیا. بودی حاد کردن زهیعرب شاهد عراق در یژوال انقالب از پس وی پادشاه

 و دیژنوسا بای تیجمعی مهندس که یطور هب ،(79: 8220 ،یطالبان) داشت را شدت اوج بعث دورۀ
 ونیزاسیعرب یها استیس تمام با وجود حال نیا با .شد ثبت خیتار در هاکرد یجمع دسته کشتار

 کرکوک در را ءآرا نیشتریب عراق پارلمان انتخابات در کردها (922: 9920 ،یعزت) یدموگراف رییتغ و
 ءآرا درصد 29 کوککری استانی شورا انتخابات در 8227 ةیژانو در» و ندداد اختصاص خود به
 .(929: 9918 ،انهمکار وی نصر)« آوردند دست به را

. است بودهی مذهب وی قوم منازعات و استیس اقتصاد، ،یانرژ ثقل مرکز همواره کرکوک
 داده منطقه نیا به وار منازعه کییژئواستراتژ و یکیژئواکونوم ،کییتیژئوپلی تیماه اوصاف، نیا
 در یدروکربنیه ریذخا وجود. است کرده برجستهی اسیس -یخیرتا لةئمس کی عنوان به را آن و
 نان،یاطم منظور به بعث میرژ صخصو هب عراق مختلف یها میرژ تا شد موجب مکان نیا

 نیا عواقب .(829: 9929 ،یطالبان) کند اِعمال منطقه نیا در را کردن زهیعرب ویی کردزدا یها استیس
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 گر،یدی شهرها به آنها الحاق و کرکوک از نیکردنش کامالًی شهرها کردن جدا است،یس
 به موسوم هاکرد دیژنوسا اتیعمل در نهایت و باعرا کردن نیگزیجا و هاکرد کوچاندن

 دهیبخش تیموجود کرکوک از زا چالش بحرانی که بود( 1: 9927 زنبرگ،یل) انفال یا رهیزنج اتیعمل
 .است
 

 عراق دیجد تحوالت پس در کرکوک
 و فیتعار و افتی ظهوری دیجد باتیترت سپتامبر، 99 حوادث وقوع و سرد جنگ از پس

 فارس جیخل دوم جنگ در واقع، ابتدا .(98-99: 9929 ،یهارکاو و کمپ) کرد رییتغ یا منطقه عوامل
 شد یدوقطب نظامی فروپاش از پس انهیخاورم دری نینوی کیتیژئوپل راتییتغ جادیا موجب

ی جهان یها قدرت انیم رقابت گسترشی برا را نهیزم تحوالت نیا. (920: 9922 ،یمحمد وی دریح)
 باتیترت و نینو طیشرا از یبردار بهره و انهیخاورم در نفوذ حضور و گسترشی برا یا منطقه و

 پس راتییتغ ازی یک .(97: 9922 ،یازیا وی اخبار) ساخت فراهم دیجدی ژئواستراتژیک وی کیتیژئوپل
 گرانیباز کردیرو رییتغ و نو گرانیباز ظهور و عراق رد دیجد نظام سیتأس بعث سقوط از
 دلیل نای به و بود کرکوک بحران نظام، نیا یرو  شیپ یها چالش نیاول از کنیل. بود دخل یذ

 است، موجودی روهاین سازش و توافقی مبنا بر ،دیجد عراق در یریگ میتصم ساختار که
 نظام در رای متعدد مراحل گرفته، صورت یها سازش و توافقات نیا از متأثر زین کرکوک بحران
 به ،کرکوک مورد در گرفته صورت توافقات ماحصل عراق فدرال نظام در .کرد تجربه فدرال

 قانون و( 8220 عراق، موقتی اساس قانون) موقت یاساس قانون در یقانون مواد بیتصو و نیتدو
 دیجدی اساس قانون طبق تالفاخ مورد مناطق سرنوشت نکهیا بری مبن د،یانجام یدائمی اساس

 مردم به مراجعه و نیکردنش مناطق بیتعر وی اجبار سکونت آثار از مناطق یساز یعاد راه از
 لیدخی روهاین کثرت لیدل به که( 8227 العراق، ةیجمهور دستور) بخورد رقم منطقه در ساکن

 ،8297 تا 8229 سال از پس. نشد محقق امر نیای خارجی روهاین دخالت و متضادی ادعاها و
 صورت به داعش ظهور با 8290 سال از و کردهای هژمون تحت دوفاکتو صورت به کرکوک

 تسلط کرکوک بر دوباره عراق دولت 8297 اکتبر در اما. بود کردستان میاقل کنترل در کامل
 را تیوضع نیا آنچه حال .شد دهیکش عراق و کردستان میاقل انیم خشونت به امر نیا که افتی

ی قانون وی رسم طور به کوکرک بحران و بوده داریناپا اوضاع نیا که است نیا ،کند یم دیدته
 عراق با ردستانک میاقل فدرال منطقة یمرزها هک است شده موجب مسئله نیا و نشده حل

 .میباشی دیجد راتییتغ استدام شاهد و بمانند ابهام در و نامشخص
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 یخارج وی داخل لیدخ گرانیباز و تنازع ابعاد
ی قوم یها شکاف در یدگیچیپ کرد؛ی بررس بعد سه در توان یم را کوکرک تنازع ابعاد نیتر مهم

 در دهیچیپی دادوستدها و یکونومکژئوا و یکتیژئوپل تیاهم ،یمرز اختالفات وی مذهب -
 رایز ،است دشوار یارک عراق در سانیک امالًک مناطق جادیا واقع، در. لیدخ رانکنشگ سطح
 از برخاسته امر نیا. اند شده ختهیآم هم در مناطق یبعض در یمذهب و یقوم مختلف یاه گروه
 ویژه به ردستانک ینیرزمیز ریذخای دارا یها بخش کردن  زهیعرب یبرا عراق یها دولت اَعمال

 که استی مذهب وی قوم یها شکاف دیتشد و دیتول ت،یوضع نیا ماحصل. است بوده کوکرک
 کرده تنش و چالش دچار را عراق و کردستان میاقل نیب روابط و طقهمن نیا تیامن و ثبات
 به منجر تواند یم عراق یها گروه تیثرکا انیم در متداخل مناطق» یا گفته به اگرچه. است
 از ینگران ،یخارج عامل شتریب مداخلة انکام عالوه به شود، طلبانه انضمام یها استیس اتخاذ

 در اما ،(922: 9927 ،نژاد یسلطان و یوسفی یحاج) «کند یم دیتشد را یگروه محصور یقلمروها نیا
 یا منطقه یمرزها میترس و بودهیی همگرا از مشهودتریی واگرا عراق در تاکنون واقع، عرصة
 تیتقوسبب  به را یطلب ییجدا و یقوم یها یریدرگ ،یمذهب ای یقوم خطوط طول در عراق

 .دهد یم شیافزا شورک در یمذهب و یقوم یها تیهو
 ،یداخل گرانیباز از یعیوس گروه کوکرک یاجتماع و یاسیس ساختار در مؤثر گرانیباز
 و منطقه نیا به نسبت یادیز یها تیحساس دهندۀ نشان امر نیا. دهستن یا فرامنطقه و یا منطقه

 یاسیس ساختار سطح در ها ترکمان و اعراب ردها،ک یداخل سطح در. سترو  شیپ تحوالت
 از تیحما با یعرب یشورهاک سو، یک از یا منطقه سطح در. کنند یم نقش یفایا کوکرک

 گر،ید یسو از و هستند عراق در آنان گاهیجا و مواضع یارتقا جهت در یسن اعراب
 یخیتار وی اسیس کمشتر دغدغة هیسور و هکیتر ران،یا جمله از عراق همجوار یشورهاک

 ارادۀ ،یغرب جنوبی ایآس منطقة در نکهیا بر تأمل با. دارند کوکرک تحوالت به نسبت
ی نصر) دارند تحوالت جةینت و فرم دری ممتاز سهم یا فرامنطقه یها قدرت خواست و یالملل نیب

 .دارد مهمی نقشبحرانهای داخلی عراق  در ایکآمر یا فرامنطقه سطح در ،(972: 9118 ،همکاران و

 وی تیجمع ،یخیتار ،ییایجغراف استنادات براساس هاکرد ی.داخلی روهاین مواضع
 ،یعثمان یها استیس از متأثر که بوده نشانیسرزم ازی بخش کرکوک که معتقدند ،یفرهنگ

 اگرچه است، شده منفک کردستان از عراق یها میرژ بیتعر استیس و سیانگلی استعمار
 و زیآم ضیتبع یها استیس و فشارها عمالاِ کردها، ضعف وجود با آن تیجمع تیاکثر
 .اند داده قرار کردستان میاقل به الحاق را یاصل تیاولو آنها ،هستند کرد ،یستیونیسالیمیآس

 منابع کمبود عراق، یارض تیتمام از دفاع حکومت، دهه چند سابقة به توجه با زینی سن باعرا
ی ادعا ،یعرب یها دولت تیحما و هاکرد بای خیتار تضاد ،خویش مناطق دری نیرزمیز
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 خود قدرت اهشک و یکتراکدمو ینظام جادیا از آنها اکنون. رنددا کرکوک بر تیحاکم
 به کرکوک تا کنند یم تالش گرا اسالم یها گروه وی سعود عربستان نفوذ تحت و ناخشنودند

 منابع بر کامل طرۀیس جهت در ،ها یسن موضع تیتقو با یعربی کشورها. نشود ملحق کردستان
 هرم رأس در و تیاکثر در اکنون نکهیا به توجه با زین عهیش باعرا. کنند یم عمل کرکوکی نفت

 تیتقو و کرکوک بحران قبال در آنکه رویپ و بوده عراقی ارض تیتمام هانخوا هستند قدرت
 در ای کرکوک بر عراق دولت غلبة خواستار دارند، منافع اشتراک یسن باعرا با ها،کرد موضع
 .(90: 9922 ،یاسد) ندا یبحران عیتوض در فدرال التیا به آن شدن لیتبدی حداقل حالت

 یها تیحما به توجه با و کرکوک در سکونت قدمت به توجه با زینی سن و عهیش یها ترکمان
 متنازع قدرتمند گروه دو انیم در آنها نکهیا به توجه با اما. دارند تیمالکی ادعا آنان، از هیترک
 کرکوکی برا را ژهیو ایالت کی شتریب و داشتهن نظر اجماع ،اند گرفته قرار اعراب و هاکرد

 و گر واسطه نقش همواره هستند، کرکوک ناساکن نیتر یمیقد هاکرد با که انیحیمس. خواستارند
 .اند کرده فایا باعرا و هاکرد انیم رای انجیم

 و است تماشاگر ظاهراً کرکوک بحران در ایکآمر متحدۀ االتیا ی.خارجی روهاین مواضع
. باشد شتهدا توجه عراق یاسیس عرصة تیواقع به شتریب ایکآمر شناور استیس رسد یم نظر به

 کرده تیحما کرکوک در داعش بربرا در کرد انینظام از کایآمر داعش حملة از پس هرچند
 است موضوعات اهم از منافع حفظ کایآمری برا آن جینتا و نامبرده بحران قبال در کنیل ،است

 با. کند یم استفاده عراق در قدرت صاحبان و اوضاع ارمه عنوان به کرکوک کارت از گاه و
 ،است متحده االتیا نظر مطمح کپارچهی عراقی دری کراسودم استمرار هنوز نکهیا به توجه

 .است آن کیدموکرات تیریمد و رکوکک بحران دادن نشان مصغری پ در کنیل
 وجود آن منشأ که رددای خیتاری ادعای نوع ،یا منطقه گرانیباز ازی کی عنوان به زین هیترک

 توسعه و عدالت حزب دیجد راهبرد عنوان بهی ستینئوعثمان نگاه و کرکوک فراوانی نفت منابع
 حفظ حاضر حال در و عرب یها یسن و ها ترکمان از تیحما نیبنابرا. است کشور نیا در

 ارک دستور در ه،یترک تیامن بر کردستان میاقل افتنی قدرت ریتأث لیدل به را، عراق یارض تیتمام
. زند یم هم کرکوک التیا شدن مستقل از دم گاه البته است؛ داده قرار خود یخارج استیس
 نکهیا به توجه با عراق، و منطقه تحوالت در رگذاریتأث گرانیباز ازی کی عنوان به زین رانیا

 اق،عر یارض تیتمام از تیحما ضمن فعالً ،کردهاست و ها یسن نیب ةمنازع منطقة کرکوک
 شیخو یاستراتژ یاصل محور عراق قدرت ساختار در را خود با همسو انیعیش حضور تیتقو

 استقالل دیتهد لیدل به اما ،است آگاه کرکوکی خیتار قتیحق به رانیا نکهیا ضمن .داند یم
یی الگوی پ در رانیا غرب در (88: 9917 ،انهمکار وی کاظم اخوان) لیاسرائ نفوذ و کردستان میاقل

 ۀندیآ ۀدربار هماهنگ یردیکرو رانیا و هکیتر هرچند .است کرکوک بحران حلی برا زیامتم
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 توان یم و شود فیتعر عراق با وندیپ در آن یحقوق تیوضع دهند یم حیترج و دارند کوکرک
ی رفتاری الگو ریتأث تحت رانیا کردستان، میاقل استقالل یپرس همه از پس حوادث در گفت

 و است محسوس شورک دو نیب حوزه آن بر نفوذ سر بر ییها رقابت کنلی گرفت، قرار هیترک
 دادن اهتمام به شیگرا وی ریپذ واقع به رو کردستان میاقل قبال در رانیا کردیرو باشد بهتر دیشا
 عربستان ژهیو به یعرب یشورهاک اغلب. ابدی یریتغی عیطب متحد عنوان به نوروز تمدن حوزۀ به

 در را طیشرا تا کند یم تالش و دندار یچندان لیتما عراق دیجد لتود از تیحما به ،یسعود
 به کرکوک الحاق با زین آنها هرچند .(70: 9922 ،یتری.ج) دده رییتغ یسن یها گروه نفع به عراق

 منطقه ریاخ یها تنش و رو شیپ یها تیواقع درک با آنها رسد یم نظر به ،ندناخرسند کردستان
 رییتغ تینهادر  و باشند بهتریی الگو دنبال به ،کنند کمک ها یسن به قد تمام نتوانند چنانچه

 .بدهند کردیرو
 
 کردستان میاقل به کرکوک الحاقی برا هاکرد اقدام

ی برا رای مرکز دولت اعتراف توانستند هاکرد 9172 سالدر  عراق، و کردستان انیم تخاصم در
 در و کرد معلق را کرکوک لةئمس دبغدا عراق، شدنی قو از پس اما کنند؛ کسب یخودمختار

 انعقاد یپ در تینها در ؛گرفت خود به دوبارهی آغاز نیماب یف جنگ و عراق یها یناآرام آنی پ
ی حت و عراق و رانیا جنگ در. شد انحطاط دچار زین ناکردستی خودمختار ریالجزا معاهدۀ

ی پ در 9119 سال رسرانجام د. بودند جنگ حال در عراق دولت هیعل هاکرد هم آن از پس
 را کوکرک از یقسمت توانستند آنها کردستان، یا منطقه حکومت جادیا و یسراسر زشیخ
 شهر 8229 سال در آنها. نندک حفظ ردستانک خودمختار منطقة چارچوب در دوفاکتو صورت به
 ینیتقن کار راه 8227 سال در سپس .(929: 9927 ف،یکل نچیه وی مورل) گرفتند به دست دوباره را

 ،(5002ة العراق، یدستور مجهور ) کردند ثبت 902 مادۀ عنوان تحت عراق یاساس قانون در را کوکرک بحران
 موفق عراق، از ها ییکایآمر خروج از پس ژهیو به ،یاساس قانون ساختنی اتیعمل در کنیل

 و کرد ینینش عقب کردستان و نینش یسن مناطق از عراق ارتش داعش حملة از پس. ندنبود
 آن بر 8297 سال تا و کرده حفظ داعش مقابل در را کردستان گرید یها بخش و کرکوک هاکرد

 در استقالل مورفراندی برگزار از پس ژهیو به را کرکوک کردن کنترل و داشتند کامل طرۀیس
 ملتهب منطقه وضع آن از پس اما. کردندی تلق استقاللی پ در مطمئنی مگا 9912 ماهمهر سوم
 .است کرده دهیچیپ شیپ از شیب را اوضاع و شده کرکوک وارد عراقی نظامی روین و شد

 
 یآتی وهایسنار

 عام طور به کردستان لةئمس جمله ازی عوامل مجموعه که است مشهود عراق تیوضع به توجه با
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 که طوری هب. کند یم دیتهد عراق در رای اسیس ثبات خاص، طور به کرکوک بحران آنی پ در و
 ای فدرال نظام تیموجود دیتهد ،یثبات یب با مثبتی همبستگ آن، کیدموکرات وفصل حل عدم
 نوشتار نیا از حاصل یها افتهی به توجه با نیبنابرا. داشت خواهد در پی رای داخل جنگی حت
 محتملی وهایسنار کرکوک، بحران کنندۀدیتشد و بخش تیموجود ابعاد و ایزوا شناخت و

 .ودش یم ینیب شیپ بحران نیای برا
 902 اصل شدنی اتیعمل نرم وهاییسنار ازی یک ی.اساس قانون شدن ییاجرا یویسنار

 یپاسخ ای ویآلترنات اساساً وهایسنار گرید هک است مهم رو نیا از راهکار نیا. است یاساس قانون
 تحقق. است منازعه جادیا یاصل عامل قانونی اجرا عدمدر واقع، . هستند آن به نسبت
 با عمل درلیکن  ،است یقانون تیحمادارای  هرچند ردستانک به کوکرک الحاق یویسنار

 ،یاکبر) استقاللی برا کردها ادیز لیپتانس لیدل به .سترو روبهی خارج وی داخل یها مخالفت

 مثابة به دیشا کردستان به کرکوک الحاقی قانون راهکار شدن اجرا ،مخالفان دید از (922: 9922
 خروج از پس همجوار یها دولت و عراق دولترو  ازاین .باشدی فعلی مرزها رییتغ

 قانون در مفاد نیا حذفی پ دری حت و کنند یمی ریجلوگ جداً احتمال نیا وقوع از ها ییکایآمر
 .دیکوش خواهندی اساس

 وی داخل منازعات تیریمد جهتدر کرکوک  قدرت میتقس .قدرت میتقسی ویسنار
 قبالًاز این منظر . رسد یم نظر به محتملیی ویسنار 902 مادۀ مالعاِ و کردها کردن راضی

 شده دانسته مناسب پارلمانی سو از کرکوک دری اسیس مناصب درصد 98 میتقس شنهادیپ
 الگو نیا شدنیی اجرا با رانیا احتماالً و ها ترکمان و اعراب جمله از ها گروهی برخ. است

 هاکرد چراکه بود؛ خواهد شکننده و فیضع ویسنار نیا قیوفت احتمال اما ،اند داده نشان انعطاف
 شده ساقط و آزموده عمل در ویسنار نیا ینوع به نیهمچن. دانند یم خود آن از را کرکوک

 در قدرت میتقسی نوع کرکوکی استانداری شورا انتخاباتی پ در 8229 سال از پس .است
 و است موقت حل کی ویسنار نیا گفت دیبا .نبود مطلوب آن ةجینت اما ،شد نیتمر کرکوک
 را آن توان ینمی ول ،رسد یم نظر به کینزد کایآمر نظارت با مواقعی برخی برا آن وقوع احتمال
 .کردی تلق منازعه وفصل حل برای داریپا راهکار

 عراق دولت کهی مواقع در معموالً .1138 سال از یشپی مرزها به بازگشتی ویسنار
راهکار  براساس. ردیپذ یم را 9122 سال از شیپی مرزها به بازگشت شنهادیپ ،است فیضع
 به کوکرک فقط و داده دست از ،منازعه مورد ینواح گرید در ،را دخو مناطق از یاریبس هاکرد
 بودنی کردستان به عراق دولت اعترافی نوع حلراه نیا طرح .شود یم ملحق ردستانک میاقل

 نیا بهی راض کردها نه چراکه؛ ستین محتمل چندان ویسنار نیا تحققلذا  ،است کرکوک
 .کنند یم موافقت طرح نیا با به راحتی هیترک همچون ییها دولت نه و هستند شنهادیپ



 1911بهار ، 1، شمارۀ 05ۀ دور ،فصلنامه سیاست                                                                  913

 و مردم نفع به خشونت ازی ریجلوگ در ویسنار نیا تیاهم .ملل سازمان تیریمد تحت
 تصور ردی حت نیبنابرا .معالجه تا است مُسکن هیشب شتریب اما. است منازعه حال در یها گروه
 در .ستینگر مدتکوتاه حل کی عنوان به آن به دیبا اکهچر ،ستین دوارکنندهیام چندان تحقق

 کردستان میاقل پارلمان از 8227 سال در ملل سازمان ندۀینما ستورایمید استفان زمینه نیا
 پس نکهیا بر مشروط ،ندازندیب قیتعو به ماه شش مدت به را 902 مادۀ شدن اجرا که خواست

 تحقق امر نیا تاکنون اما رد؛یگ صورت ملل سازمان نظارت تحت آن شدن اجرا مدت نیا از
 ترکمان و عرب یها گروه که است ذکر شایان .(International Croup, 2008: 2) است افتهین
 به بازگشت قدرت، میتقس کرکوک، شدن مستقل همچونیی وهایسنار با هاکرد از شتریب

 .ندا موافق بودن ملل زمانسا نظر ریز ،9122ی مرزها
 عراق دولت هرگاه که است نیا از کردستان میاقل میب اساساً .عراق دولت تسلطی ویسنار
 تصور رو ازاین بود؛ خواهد آن دوبارۀ بیتعر و کرکوک بر بالمنازع تسلطی پ در ،شود توانمند

 ساختن مستحکمی پ در عراق دولت اکنون. باشند عراق شدنی قو مانع کردها رود یم
 احتمالی ول ،بود خواهد همیی تمرکزگرای پ در امکان صورت در و است دولت استحکامات

 خشونت بهی حت و شدنی بحران واقع، در. رسد یم نظر به دیبع قریب، یا ندهیآ در حداقل ،آن
 نیا به تیوضع نیا ةادام واست  مرکز ةسلط تحت که آنجاست از کرکوک موضوع دنییگرا

 .بماندی باق انفجار انتظار در و نحلیال بحران نیا که معناست

 تا 8229 سال از پس که بودندی احتماالت مشروحی وهایسنار .انیعیش قدرت فیتضع
 ،انهیخاورم در ها ابرقدرت کردیرو به توجه با و 8290 تحوالت از پس. اند بوده وقعمت 8290
 ،شود داشته نگه عراق زوج همچنان کرکوک اگر جمله از .شدند انینما دتریجدی وهایسنار

ی سن باعرا است ممکن حالت نیا در. شد خواهد عراق تزلزل وی داخل نزاع بروز موجب
 مثابة به قدرت معادلة رییتغ و کنند دگرگون عراق داخل در را قدرت معادالت و دهش تیتقو
 ازی کی نینش یسن مناطق بر داعش تسلط رهگذر، نیا از. است منطقه در گرانیباز قدرت رییتغ

 است نیا بر دال دادیرو نیا. سازد یم نیاانم بهتر را عراقی آت انداز چشم که است ییها آموزه
 قدرت به دوبارهی برا و (972: 9922 ،یبرکا) داشت نخواهند را انزوا تقبل عراق دری سن گروه که
 رشتیب نفوذ و تداوم گرید التااحتم ازی یک. دکر خواهندی روی کردیرو هر به دنیرس

 ها یسن انیم تنش به ندهیآ در که است کرکوک مناطق در ژهیو به عراق در یشعب حشدی روهاین
 هاکرد وی شعب حشد انیم تنش شدن دتریتشد موجب نیهمچن وشده منجر ی شعب حشد و

 در شیخوی کیتیژئوپل قدرت به توجه با انیعیشی برخ رسد یم نظر به رو ازاین .شد خواهد
  .(77: 9927 ،پناه حق) باشند نداشته کرکوک بابت نهیهز پرداخت بهی انچند لیتما عراق جنوب
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 ،ابدی قدرت عراق گاه هریی سو از کرد اذعان دیبا .دخل یذ یگرانباز کردیرو رییتغ
 معامالت و منطقه یراتیتغ ،گریدی سو از ؛(9912 زاده، بینق) بود خواهد منطقهی برای دیتهد
 در اتفاقات پس در رسد یم نظر به و بود خواهد کرکوک تیوضع عیین کنندۀت هم گرانیباز

 استیس وی تیامن یها نگاه و یا منطقه گرانیباز کیکالس کردیرو عراق در خصوص به منطقه
 دیجد یها اکتشاف چنانچهی طرف از نیهمچن. ابدی رییتغ عراق همجواری کشورهای گیهمسا
 یها طرف انیم تنش فیتلط مکانا ،برسد مثبت جینتا به عراق و کردستان میاقل در نفت

 در یاقتصاد تعامل در کردستان میاقل اگر ،گرید طرف از. بود خواهد متصور متخاصم
ی کشورها کردیرو رییتغ امکان ،کند تعامل موفق طور به گانیهمسا با لیارب زیخ نفت یها دانیم

 امکان ژهیو به .است تصور قابل کرکوک بحران قبال در موجود، تیواقع رشیپذ به بنا ،منطقه
 به نسبت ران،یا تمدن ۀحوز خاستگاه و مشترکی فرهنگ طیمح عنوان به رانیا ندهیآ در دارد

 که ه،یترکی سنت استیس. شود ینینو و سازنده گفتمان وارد کردستان میاقل با کرکوک، بحران
 نیتأم وی رژان به ازین لیدل به زین کرد، ادی هم آشفتهی خارج استیس عنوان به آن از توان یم

 و هیترکی داخل تحوالت و عراق در ها ترکمان قدرت ضعف و کردستان میاقلی سو ازی انرژ
 با ،است تسنن اهل اعراب تیتقوی پ در کماکان کهی سعود عربستان. است نوسان در منطقه
 با خصوص به منطقهی کشورها با عربستان دیجد یها تنش و عراق در ها یسنی انزوا به توجه

 و سعود آل استیس رییتغ امکان و کرکوک بحران ژهیو به هاکرد لةئمس و عراق مسائل در رانیا
 .است تأملی جا نوی متحدی جوو جست

 بحث به کرکوک فدرال منطقةی ویسنار ریاخ حوادث از پس .کرکوک مستقل التیا
 با که استی گریدی ویسنار فدرال التیا کی عنوان به کوکرک شدن مستقل. شد دهیکش
 نیا رشیپذ عراق آشفتة احوال و اوضاع در. است شده رو روبهی قانون موانع و نیطرف الفتمخ

 نظر به مثبت کایآمر و منطقه یها دولتی حت و کردستان احزابی برخ و دولتی سو از ویسنار
 و باشد داریناپا و یموقت حل تواند یم کردستان به الحاق لیبدی وهایسنار تحققی ول. رسد یم

 نیا هاکرد رسد یم نظر به. دارد خود درون در را نیشیپ وضع به بازگشت امکان هایجلوه
ی ول ،مستقل و ژهیو استان کی عنوان به را آن نکهیا ،کنند مطرح گرید سازوکاری با را ویسنار

 دشواری امر دوفاکتو تیوضع جادیا بدون آن تحقق اما کنند قبول ،کردستان میاقل چارچوب در
 .است

 ژهیو به ائتالفی روهاین کردستان، میاقل یپرس همه از پیش شود یم گفته .رکمشت تیریمد
 طرف از مشترک صورت به کرکوک تا بودند نیا خواستاری نارسم طور به عراق دولت و کایآمر
. شد مواجه مخالفت با هاکردی سو از موضوع نیا اما. شود تیریمد عراق و کردستان میاقل

 جینتا از پس خاصه ،شد مسلط کرکوک بر دوباره 8297 سال در عراق دولت نکهیا از پس
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 در عراقی داخل معادالت در رییتغ جادیا احتمالهای اخیر و آشفتگی 8292 در عراق انتخابات
 هنوز مشترک تیریمد نةیگز و است محسوس کایآمری سو از یمذهب وی قوم گرانیباز انیم

 گر،یانجیم عنوان به کایآمر رسد یم نظر به .شود یم انینما وهایسنار نیتر یقو ازی کی عنوان به
 .باشند ویسنار نیا موافق ها ترکمان و کرکوک اعراب ه،یترک ران،یا

ی برگزار آنی پ در و داعش فیتضع و ظهور از پس .کردستان میاقل ۀدوبار تسلط
 در راتییتغ منطقه، و عراق نابسامان احوال و اوضاع بزنگاه در ستانکرد استقالل مورفراند

 دوبارۀ تسلط عراقی اسیس وی اجتماع لرزان عرصة به نگاه با. است مشهود مذکوری وهایسنار
 مجدداً دارد امکانی کنون تیوضع در عراق ناامن افق به بنا. است متوقع زین کرکوک بر کردها

 داریپد عراق و کردستان میاقل نیب میبدخی تیوضع و شده تیتقو عراق در گرا اسالمی روین کی
 تیوضع و خواهند کرد دخالت یا فرامنطقه و یا منطقه یها قدرتاحتماالً  حالت نیا در. ودش
 رو شیپ احتماالت پس در. ستین انتظار از دور به منطقه و عراق در یدوقطبی فضا جادیا

 دادن انیپا عنوان بهنیز  ملل سازمان نظارت تحت یاساس قانون 902 اصل است ممکن
 .شود گذاشته بحث به مشکالت

 
 سمیکنفدرال راهکار و یکیژئوپلیت راتییتغ

 زین و کردستان میاقل لیتشک آنی پ در و عراق دری کیتیژئوپل یراتیتغ وی اسیس تحوالت روند
 شدن اجرا خاصه کردستان استقالل مورفراندی برگزار تینها در و عراق دولت با آن اختالفات

 در کییتیژئوپل وی اسیس مهم تحوالت از رخب ،کردستان به عراق حملة و کرکوک در مورفراند
 ضعف حالت در عراق چراکه ،است العبور صعب عراق شدن بسامان راه صراحتاً. دهد یم منطقه

 نیا در. بود خواهد منطقهی برای دیتهد افتنی قدرت هنگام به و شده خشونت و آشوب از پر
 یمحل یها دولت به و شود یطراح دقت به دیبا عراق الفدر دولت در چاره راه انیم

. دهد قرار جادشدهیا ردستانک ةمنطق در را کوکرک و دهد یمال و یاسیس عیوس یخودمختار
 و یوسفی یحاج) دارد یبستگ مسئله نیا به انهیخاورم و عراق درازمدت و مدت کوتاه ثبات

 خطوط براساس سمیکنفدرالی الگو در حل راه دیشا صورت نیا ریغ در ،(909 :9927 ،نژاد یسلطان
 .باشد نهفتهی مذهب وی مل

ی انیپا تیواقع نیا استدام رسد یم نظر به است، عراقی دائم صیخصا از آشوب که آنجا از
 لیتبد کنفدرال ةیاتحاد کی به عراق است بهتری زمان برهة نیا دررو  ازاین. باشد داشتهن هم
 راتییتغ به توجه با. باشد داشته ژهیو یتیوضع کنفدرال منطقة سه ای دو انیم در کرکوک و هدش

 احتمال نیا دیشا ،گذارد یم ریتأث عراق اوضاع بر ماًیمستق و افتد یم اتفاق منطقه در کهی عیسر
 در یسوز خانمان ازی ریجلوگ و خشونت به دادن انیپا برای حل راه نیتر مطمئن و نیتر میمال
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ی اریبس ،ییاروپا ونیاسیس کا،یآمری سناتورها ازی برخ راهکار نیا موافقان احتماالً .باشد ندهیآ
 یها قدرت انیم در نظر نیا جیترو احتمال. باشند کردستان میاقل و منطقه فکرانروشن از

 .است بحث قابلی موضوع منازعه حل دیکل عنوان به یا فرامنطقه
 

 جهینت
 اکانکمی کیتیژئوپل بالقوۀ یها لیپتانس که است نیا بر دال نوشتار نیا از حاصل یها افتهی

 کرد اذعان دیبا هیفرض اثباتی پ در و زمینه نیا در. دارند رای کیتیژئوپل بالفعل راتییتغیی توانا
 نظام ثبات اوضاع نیا ازی ناشی دادهایرو و متعدد گرانیباز دخالت و کرکوک بحران که

 سیتأس قبل از کرکوک بودن زیخ نفت واقع، در. است کرده برانگیزچالش عراق در رای فدرال
ی کشور جهینت در و شد منجر وقت یها قدرتی سو از منطقه دری مرز یکش خط به عراق
ی روهاین و جدید گرانیباز شدن مطرح به نگاه با زین اکنون و شد دیتول عراق نام به الجثه ناقص

 به توجه با که کرد حیتصر توان یم. دارد دیجد تیوضع آوردن وجود به امکانی کیتیژئوپل ضد
 کی یرو بر کرکوک گرفتن قرار رسد یم نظر به مذکور عوامل و طیشرا ،ها یگژیو ةمجموع

 و بحران نیای دگیچیپ سبب آن در موجود مذهبی وی قوم یها شکاف و عیوسی نفت دانیم
ی کیتیژئوپل وی تیهو منازعة که معنا بدان. است شده منطقه نیا در یکیتیژئوپل تنازعات بروز

ی اقتصاد عامل تیاهم که یطور هب است، شده تر دهیچیپ اریبس یاقتصاد عامل تداخل با کرکوک
 گرانیباز تعدد و تنازعات شیافزا سبب منطقه در هاکرد لةئمس زین و الملل نیب نظام در
ی واکاو از حاصل یها افتهی .است شده کرکوک بحران در نفع یذ و ریرپذیتأث و رگذاریتأث

 ؛است قیعمی اسیس وی ساختار یها کافشی دارا عراق که است نیای ایگو حاضر موضوع
 در رای ملموس راتییتغ که ییها گسل ازی ک. یکردی تلق شکنندهی کشور را آن توان یم نیبنابرا

 بحران حلی برایی هاویسنار هرچند. است کرکوک بحران گسترۀ ،زد خواهد رقم کشور نیا
 حتی ؛متصورند عراق تدول ضعف حالت در وهایسنار نیا بیشتر اما ،است شده ارائه مذکور

 توان یمدر این رابطه  .ستین آسانی امر کردستان میاقل طرف از مذکوری وهایسنار بیشتر قبول
 ریاخی دادهایرو به نگاه با. بود خواهدی دگرگون به رو زین لیدخ گرانیباز کردیرو گفت

 است مکنم آن دوبارۀ دادن دست از و کرکوک بر هاکرد تسلط و داعش حملة از پس ژهیو به
 وارد ماًیمستق یالملل نیبی روهاین تینهادر  و شود دهیکش یتر گسترده یها تنش به بحران نیا
 .آورد بار به را یدیجد راتییتغ بحران نیا رود یم گمان و وندش بحران نیا
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