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Abstract 

Kurdish counter-revolutionary movements are one of the causes of insecurity in the west of 
the country, which fled to northern Iraq after the imposed war. On the other hand, the fall of 
Saddam in 2003 changed the political structure of Iraq. In the context of Iraq's ethnic and 
religious heterogeneity, a consensus-based democracy was chosen to govern Iraq instead of 
Western-majority democracies. This model of government had effects and consequences 
that sometimes led to a change in the position and power of the Iraqi Kurds. Given the 
unified identity and identical historical and cultural background of the Kurds, this change 
will have implications for the Kurds of other countries, including the Iranian Kurdish 
counter-revolutionary parties. The purpose of this study was to provide an appropriate 
explanation regarding the impact of this trend on counter-revolutionary currents. This 
research is of applied type and qualitative method with descriptive and analytical approach. 
The theoretical framework of Lechfart's model of association democracy is based on 20 
Kurdish counter-revolutionary experts and the Iraqi Kurdistan region to ensure the reliability 
of the research. It is suggested to increase the cost of hosting Iranian Kurdish anti-
revolutionary parties for the Kurdistan region of Iraq. 
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  یانجمن  یدمکراس  یامدها یپ ران؛ ی ا یاحزا  ضدانقال  کُرد   
   رانی ا ی کردستان عرا  بر احزا  ضد انقال  کُرد

 چکیده
ا  ُکرد  انقالب  ا   ی ران ی احزاب ضد  تحم   ی ناامن   جاد ی از عوامل  از جنگ  به شمال عراق    ی ل ي در غرب کشور هستند که پس 

مدل    ن ی . ا د ی گرد   ی انجمن   ی مدل دمکراس   ی ن ی گز ی عراق و جا   ی اس ي ساختار س   ر يي سقوط صدام باعث تغ   ی . از طرف ختند ی گر 
و    کپارچه ی   ت ی شد. با توجه به هو   ی عراق   ی و قدرت ُکردها   ت ي موقع   ر يي داشت که بعضًا منجر به تغ   ی آثار و تبعات   ی دمکراس 

  ی ران ی کشورها از جمله احزاب ضد انقالب ُکرد ا   گر ی د   ی بر ُکردها  ی اثرات   ر يي تغ  ن ی ُکردها، ا   کسان ی   ی و فرهنگ   ی خ ی تار  نه ي ش ي پ 
بر   ی ر ي چه تأث  اق شدن قدرت در کردستان عر   نه ی و نهاد   ی انجمن  ی که استقرار دمکراس  است  ن ی پژوهش ا  ی داشت. مسأله اصل 

  ن ی روند بر احزاب ضدانقالب هدف ا   ن ی ا   ر ي مناسب در خصوص تأث   ن يي داشته است؟ ارائه تب   ی ران ی احزاب ضدانقالب ُکرد ا 
  ی نوشتار، دمکراس   ی است. چارچوب نظر   ی ل ي تحل   -  ی ف ي و مدل توص   ی ف ي روش ک   ، ی است. جنس پژوهش کاربرد   ق ي تحق 
برا   چفارت ي ل   ی انجمن  و  پا   ی بوده  ُکرد   20به    وهش پژ   یی ا ی کسب  از متخصصان ضدانقالب  اقل   ی نفر  کردستان عراق      ي و 

و    ی خودمختار  ی استراتژ  ر يي شدن قدرت در کردستان عراق منجر به تغ   نه ی و نهاد  ی انجمن  ی شد. دمکراس   ی بند مراجعه و جمع 
فدرال   ت ی تقو  م   ی خواه گفتمان  ا   ان ي در  ُکرد  پ   ی ران ی احزاب ضدانقالب  است.  احزاب    ی زبان ي م   نه ی هز   شود ی م   شنهاد ي شده 

 .  ابد ی   ش ی کردستان عراق افزا     ي اقل   ی برا   ی ران ی ضدانقالب ُکرد ا 

 .ییقومگرا سم،یفدرال ،یضدانقالب ُکرد ،یانجمن  یدمکراس ،یدمکراس  واژگان کلیدی:
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 و بیان مسأله مقدمه

کومله و دمکرات یکی از مصادیق ایجاد ناامنی در مناطق   جریانات ضدانقالب ُکردی مانند
سال  از  کشور  سال  غرب  در  اسالمی  شکوهمند  انقالب  پيروزی  از  پس  اوليه   1357های 

اند. زمانی در خاک کشور اند که در سير حرکتی خود تحوالت متعددی داشته تاکنون بوده 
د و در نهایت پس از سقوط صدام به کردند، زمانی به دامان صدام پناه بردن ایجاد ناامنی می 

از  آنها  تأثيرپذیری  و  عراق  شمال  در  جریانات  این  چرایی حضور  گریختند.  عراق  شمال 
فعلی قدرت و جامعه  نيازمند شناخت ساختار  شناسی قومی و مذهبی عراق کردستان عراق 

 بویژه در دوران استقرار دمکراسی پسا صدام در این کشور است. 
م( تا سقوط صدام، بطور عمده   1932ل عراق از قيموميت انگليس )سال  از زمان استقال 

با این تفاوت که در دوران صدام عراق شاهد نوعی سنی  ها در کشور عراق حاک  بودند. 
های دیگر مانند شيعيان و های سنی بر طيف حزبی بود که در آن عرب حکومت مطلقه تک 

شد این در شرایطی بود صه قدرت جلوگيری می ُکردها برتری داشتند. از ورود شيعيان به عر 
شدند. همچنين عليه شيعيان و کردها % جمعيت عراق را شامل می   60که شيعيان، بيشتر از  

سختگيرانه سياست  بسيار  می های  اتخاذ  سال  ای  در  صدام  سقوط  تغيير   2003شد.  باعث 
اج الدین، زارعان سازی در کشور عراق شد )ت حقوقی و آغاز روند دولت  -ساختار سياسی  

 ( . 109:  1397و معدنی،  
سنی  و  شيعيان  کردها،  بين  استقرار رقابت  در  کننده  تعيين  و  مه   عوامل  از  یکی  به  ها 

قوم  داعيه  دوران  این  عمده  چالش  شد.  تبدیل  صدام  پسا  عراق  در  ثبات  و  گرایانه صلح 
و گروه قوميت  ساختا ها  مشکل  رویه  این  بود.  قدرت  به  نسبت  مختلف  ماندگار های  و  ری 

گيری یک با این وصف استقرار دمکراسی و شکل   .ها بوده است جامعه عراق در تمام دوره 
ایده  شاید  مذاهب  و  اقوام  همه  مشارکت  با  دموکراتيک  امکانپذیر عراق  آیا  اما  باشد  آل 

دیدگاه  وجود  با  گروه است؟  و  اقوام  از  یک  هر  مدارانه  قوم  سنی های  )کردها،  و ها  ها 
ها که نمود عينی نسبت به قدرت و همچنين تأثير اختالفات عميق در بين این گروه شيعيان(  

توان مشاهده نمود این امر کمی دشوار مدارانه آنها از قانون اساسی می آن را در تفاسير قوم 
چند قومی و ناهمگون   توان مصداق کامل یک جامعه رسد. در واقع عراق را می به نظر می 

های نسبتًا پایدار های کالسيک دموکراسی غربی با ائتالف ین وصف مدل در نظر گرفت. با ا 
 آميز باشد. تواند موفقيت برای جوامع ناهمگونی مانند عراق نمی 
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انجمنی  دمکراسی  در  را  مسأله  این  حل  برای  کار  چاره  سياسی  علوم  پژوهشگران 
دمکراسی دیده  برای  جایگزین  مدل  نوعی  انجمنی  دموکراسی  اکث اند.  در های  است.  ریتی 

واقع نوعی دمکراسی غير اکثریتی یا توافقی است که بيش از هر چيز به همکاری و توافق 
های درگير در جوامع ناهمگون بستگی دارد. طبعًا با توجه های قدرت و طرف نخبگان طيف 

گيری به شرایط عراق و عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و تاریخی، حتی در صورت شکل 
جمنی، این مسأله نيز آثار و تبعاتی خواهد داشت. بيشترین این آثار متوجه طيف دمکراسی ان

بازی شيعيان، کردها و سنی  در سرنوشت عراق  اساسی را  بود که نقش عمده و  ها خواهد 
و می  موقعيت  تغيير  به  منجر  بعضًا  که  داشت  تبعاتی  و  آثار  حکومتی  مدل  این  کنند. 

ت قدرت  با  ُکردهای عراقی شد.  فرهنگی گيری  و  تاریخی  پيشينه  و  یکپارچه  هویت  به  وجه 
ایران و بطور  یکسان ُکردها، این تغيير اثراتی بر ُکردهای دیگر کشورها از جمله کردهای 

 مشخص مورد مطالعه این پژوهش احزاب ضدانقالب ُکرد ایرانی خواهد داشت.
ش  عدم  سبب  آن،  انجام  عدم  که  است  نظر  این  از  پژوهش  این  انجام  ناخت  ضرورت 

متغيرهای مؤثر و عوامل دخيل بر ماهيت حرکتی ضدانقالب ُکردی بویژه اقلي  کردستان عراق  
دهی به این جریانات در مقطع فعلی است. غفلت از  بعنوان یکی از نيروهای اصلی در شکل 

اثرگذاری نيروهای دخيل بر روند تهدیدات مترتب از این ناحيه منجر به عدم مهار مؤثر آنها  
. آشنایی با کارکرد و آثار دمکراسی انجمنی در کشورهای خاور ميانه )مدل عراق(  شود می 
ایران  می  تواند از دیگر دستاوردها و اهداف این پژوهش باشد. چرا که عراق بعنوان همسایه 

 های اخير بوده است.  یکی از متغيرهای مه  تأثيرگذار بر امنيت ملی ایران طی سال 
ان عرصه سياستگذاری مسائل مربوط به ضدانقالب ُکردی ساز همچنين کمک به تصمي  

در  مناسب  تبيين  ارائه  و  عراق  کردستان  اقلي   جمله  از  آن  بر  مؤثر  متغيرهای  شناخت  و 
تغييرات ماهيت حرکتی این جریانات در دوره  این خصوص  های مختلف از دیگر اهداف 

 پژوهش است.
ی رها شده عراق و با توجه به شرایط همانطور که اشاره شد در کشوِر تازه از دیکتاتور 

های قومی و مذهبی حتی در عراق و عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و شکاف 
گيری دمکراسی انجمنی و توافقی این مسأله نيز آثار و تبعاتی خواهد داشت. صورت شکل 

ده و اساسی ها خواهد بود که نقش عم بيشترین این آثار متوجه طيف شيعيان، کردها و سنی 
کنند. مسأله اصلی این پژوهش بررسی آثار و تبعات این مدل را در سرنوشت عراق بازی می 
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نسخه  که  است  اهميت  حائز  جهت  آن  از  روند  این  است.  عراق  در  توافقی  دمکراسی 
تجویزی دمکراسی انجمنی در دیگر کشورهای مشابه نيز به نوعی آثار مشابه خواهد داشت. 

قرابت  آنکه  دو ه ضمن  بعنوان  عراق  و  ایران  ميان  متعددی  مذهبی  و  فرهنگی  قومی،  ای 
روند  اینکه  یا  چيست؟  انجمنی  دمکراسی  اساسًا  اینکه  بنابراین  دارد.  وجود  همسایه 

گيری و نهادینه شدن دمکراسی انجمنی در عراق چگونه بوده است؟ یکی از مسائل شکل 
این است که   بعدی  است. پرسش  پژوهش  این  بررسی  بافت مورد  بر  تأثيری  این روند چه 

های قوم ُکرد در عراق گذاشته است؟ از طرفی این تأثيرات به درون مرزهای قدرت و کنش 
ای نيز های مزبور طبعًا آثار منطقه عراق خالصه نخواهد شد. تغيير قدرت در هر یک از طيف 

هند بود. ایران خواهد داشت. بویژه در حيطه تأثيرات قومی، کشورهای منطقه نيز متأثر خوا
مذهبی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اشتراکات  که  است  عراق  همسایه  کشورهای  جمله  از  نيز 
بر  آنها  اثرگذاری  و  ایران و عراق  نزدیک کردهای  روابط  به  نظر  متعددی دارند.  تاریخی 
یکدیگر و اشتراکات مرزی، هرگونه تغيير در بافت و ساختار قدرت در عراق، جامعه ُکردی 

ن يز تحت تأثير قرار خواهد داد. پرسش دیگر این است که شکل جدید قدرت و ایران را 
ستيزه کنش  و  جریانات ضدانقالب  بر  تأثيری  چه  عراق  ُکردی  اجتماعی جامعه  جوی های 

ُکردی ایران گذاشته است؟ به طور خالصه برآیند سواالت فوق مسأله اصلی این پژوهش و 
انجم دمکراسی  استقرار  که  است  اصلی  در پرسش  قدرت  شدن  نهادینه  و  عراق  در  نی 

 کردستان عراق چه تأثيری بر جریانات ضدانقالب ُکرد ایرانی داشته است؟
کتابخانه  اطالعات  گردآوری  و  تحليلی  توصيفی  روش  در با  اسنادی  جستجوی  و  ای 

مدل  پژوش  این  نظری  چارچوب  و  بوده  اصلی  مسأله  برای  مناسبی  تبيين  ارائه  صدد 
انجمنی ا منظر  ست. تالش می دمکراسی  از  مفهوم  این  ابتدا  تشریح و سپس   ليچفارت شود 

های آن بر جامعه عراق تطبيق داده شود. پس از آن آثار این روند بر جامعه عراق از شاخصه 
جمله جامعه ُکردی عراق سنجيده خواهد شد و در نهایت تأثير تغييرات جامعه ُکردی عراق 

بر   تأثير  حيث  از  ایران  ُکردهای  جریانات جنبش بر  اخص  بطور  و  ایران  ُکردی  های 
می  قرار  بررسی  مورد  ایرانی  ُکرد  پایایی ضدانقالب  خصوص  در  اقناع  منظور  به  گيرد. 

عرصه  متخصصان  و  دانشگاهی  اساتيد  شامل  مسأله  کارشناسان  نفر  بيست  به  های پژوهش 
کر  اقلي   و  ُکردی  ضدانقالب  حوزه  در  امنيتی  و  نظامی  دیپلماتيک،  عراق سياسی،  دستان 

 شود.  ها تطبيق داده می های عميق نيز با یافته مراجعه و نتایج پرسشنامه 
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 پیشینه پژوهش 
نویسندگان، روش  

 استفاده شده 
 مهمترین یافته ها  اهداف و یا سئواالت اصلی 

پوراحمدی، غفارنژاد 
(  1396و کاظمی )

روش تحلیلی و 
 توصیفی

موانع فراروی دموکراتیزاسیون در 
؟ عراق چیست  

چندگانهمؤلفه و  های  ناامنی  تداوم  قبیل  از  ای 
شاخصبی بودن  پایین  سیاسی،  توسعه ثباتی  های 

اقتصادی و اجتماعی، ضعف فرهنگ سیاسی مدنی  
بحران  این  تشدید  در   ... چالشو  فراروی ها،  های 

 دموکراتیزاسیون در عراق بوده و هستند

محمد حسن نامی و  
علی محمدپور  

 -( تحلیلی 1397)
نادی اس  

هدف این پژوهش بررسی تاریخ 
کُردهای عراق، نیروهای نظامی و 

المللی آنها، سایر روابط بین
ها و نقش آنها در س  اختار گروه

 سیاس ی عراق است

هستند.   توجهی  قابل  نظامی  نیروی  دارای  کردها 
های مهم در ساختار قدرت  همچنین برخی از پست

وز و  جمه  وری  ریاست  از جمله  کشور  ارت این 
را  آنها  نقش  که  است  آنها  اختیار  در  خارجه عراق 

 در قدرت افزایش داده است.
قدیر نصری و داود  

( روش  1392رضایی )
توصیفی  -تحلیلی   

ها و مقدورات اقلیم  محدودیت
کردستان عراق برای رسیدن به  
 دستیابی به استقالل چیست؟

به لحاظ محدودیت های ساختاری، در حال حاضر 
ژئوپل امکان  ماهیت  همسایگان  مقاومت  و  تیکی 

 استقالل کامل اقلیم کردستان عراق وجود ندارد

حسن هاشمیان 
(، روش  1387)

اسنادی تاریخی و 
ارائه الگوی تحلیلی  

 خاص

هدف این پژوهش بررسی  
های قومی در عراق به لحاظ  تنش

قومی و مذهبی و تأثیر آن بر قوم  
 عرب ایران بوده است.

ناهمگونی این  و ریشه  هابرخی  تاریخی  ای 
از اجتناب  ناشی  دیگر  بعضی  و  داشته  ناپذیر 
های خارجی و بویژه حمله آمریکا و سقوط  دخالت

تأثیر   تحت  را  خوزستانی  اعراب  که  است  صدام 
 قرار داده است.

محمدی، مجید  
( روش تحلیل 1399)

 محتوا 

های قومی در ایران چه شکاف 
نقشی در واگرایی قومی در داخل 

ته است؟کشور گذاش  

شکاف  تراکم  که  کردستان  مانند  منطقه  هر  های در 
اجتماعی بیشتر بوده واگرایی قومی بیشتر بوده و هر 

 ها متقاطع بوده واگرایی کمتر استجا شکاف 

قدیر نصری و داوود  
( روش  1392رضایی )
توصیفی  -تحلیلی   

امکان دستیابی اقلیم کردستان  
عراق به استقالل  و میزان تأثیر  

امنیت ملی ایران آن بر  

برخی  حمایت  و  کُردی  ناسیونالیسم  قدرت 
منطقه قدرت مداخلههای  از ای  عراق  کشور  در  گر 

که   است  استقالل  سوی  به  ُکردها  حرکت  عوامل 
 آثار معکوس بر امنیت ایران دارد. 

( روش  1395سازمند )
 تحلیل و توصیفی 

هدف این تحقیق بررسی کم و 
ی کیف رابطه ایران با اقلیم کرد

 عراق بوده است.

پیروزی   از  پس  مقطع  در  بویژه  ایران  حکومت 
 انقالب از اتحادیه و پارتی حمایت کرده است

حسن بوژمهرانی و  
مهدی پوراسالمی  

( روش تحلیلی 1393)
 و توصیفی

در صورت خودمختاری اقلیم  
کردستان چه تأثیری بر روند  
تهدیدات مترتب بر جمهوری  

 اسالمی خواهد داشت؟ 

صورت این    در  عراق  کردستان  اقلیم  خودمختاری 
روند از حیث تهدیدات نرم کردهای ایران را تحت  

 تأثیر قرار خواهد داد.
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 پیشین   مطالعات به نسبت  حاضر مقاله  نوآوری  وجه
پژوهش  از  یک  هيچ  مجموع  و  در  عراق  در  انجمنی  دمکراسی  استقرار  روند  فوق  های 

ی کُردی  ضدانقالب  جریانات  بر  آن  مورد  پيامدهای  را  ایران  کُردی  قومی  جامعه  حتی  ا 
نداده قرار  و جنبش بررسی  بر جریانات  آن  اثر  و  واقع تحوالت جدید عراق  در  های  اند. 

کُردی ایران نيز کمتر مورد توجه پژوهشگران مسائل ایران و خاورميانه قرار گرفته است و  
انتظار می با نوآوری که در این عرصهاز این حيث  این پژوهش  دارد راهگشای فاز    رود 

 مطالعاتی جدیدی بر مسائل قومی و تعامالت ميان ایران و عراق باشد.

  تعریف مفاهیم یا متغیرها 

 اقلیم کردستان عراق 

مستقر در قسمت شمال و شمال   زندگی و حيات کُردهای عراقی  منطقه  استان  شامل سه 
نفر جمعيت و وس ميليون  بر پنج  بالغ  با جمعيتی  به سی و  شرقی کشور عراق  عتی نزدیک 

 (. 25: 1398باشد )نصری، هشت هزار کيلومتر مربع می

 1گرایی قوم

انگاری قوم خود از دیگر اقوام،  برتری »یابد:  گرایی در قالب چنين نمودهایی تعين میقوم 
های قوم خود، ستایش و مدح آنچنانی قوم  ها و نگرشنگاه به جهان تنها از زاویه ارزش

دیگر تحقير  و  ارزشخود  به  اندازه  از  بيش  وفاداری  بنابراین ان،   .  ... و  قومی  های 
های  گرایی به محوریت و مرکزیت افراطی عالیق و سالیق قومی در عقاید و کنش قوميت

   (.33: 1388فرد یا گروه اشاره دارد« )محمدی، 

 ضدانقالب کُردی 

افراطگروه  اسالمیهای  انقالب  از  پس  که  کُردی  معارض  و  مسلح  سال    گرا،  در  ایران 
ها و اقدامات مسلحانه و ایجاد ناامنی در غرب کشور به بهانه  شروع به اشغال پادگان  1357

انقالب   مخالف  جریانات  این  نمودند.  ایران  کُردنشين  مناطق  در  خودمختاری  ایجاد 
اسالمی بوده و در زمان جنگ تحميلی در کنار صدام شروع به خيانت به کشور نموده و  

 

1. Ethnocentrism 
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ن آن  از  و پس  نفرات  و  افراد  سازماندهی  به  نيز  اکنون  ه   گریختند.  عراق  شمال  به  يز 
اردوگاه در  آنها  به  نظامی  و  آموزش  مرزی  ارتفاعات  یا  و  عراق  شمال  در  مستقر  های 

روشصعب با  ج.ا.ا  مقدس  نظام  براندازی  را  خود  ایده  و  نموده  مرز  جدار  های  العبور 
نموده تعریف  غيرمسلحانه  و  میاند.  مسلحانه  آنها  بارز  مصادیق  پژاک، از  گروه  به  توان 

)محمدی،   کرد  اشاره  خبات  و  پاک  کردستان،  دمکرات  حزب  کومله،    :1399حزب 
121 .) 

 فدرالیسم

از حکومت بعنوان شکلی  نظام سياسی است که  فدراليس   از  نوعی  بيان  های غيرمتمرکز، 
مجمو زیر  و  مرکزی  حکومت  بين  عمودی،  شکل  به  سياسی  قدرت  آن  آن  عهدر  های 

رو فدراليس  ه  به معنی یک ساختار و ه  روش حکومتی است که  شود. از این تقسي  می
می  برقرار  رضایت  و  تفاه   شالوده  بر  را  یگانگی  و  از  وحدت  که  حالی  عين  در  سازد. 

های تشکيل دهنده، یگانگی سياسی را حفظ  طریق یک قانون اساسی فراگير؛ تنوع مولفه
 (.Kincaid, 2000: 312کند )می

استقالل   با حفظ  مستقل که  از چند واحد  اجتماعی است  به لحاظ حقوقی، فدراليس  
نماید. در این سيست   ای از وظایف دولتی را به یک هيئت مرکزی واگذار میخود، پاره

نمی از دست  را  به  واحدهای عضو، حاکميت خود  قائ   وليکن وحدت دول عضو  دهند 
رت این دستگاه مرکزی ناشی از اقتدار واحدهای عضو  گردد. قدیک قدرت مرکزی می

گردد، اعضای این دستگاه مرکزی از طرف  بوده و به نمایندگی از طرف آنان اعمال می
 (. 231: 1398گردند )جعفری لنگرودی، دول عضو انتخاب می

 دمکراسی

مل  دمکراسی عبارتست از حکومت مردم، به وسيله مردم و برای مردم. این تعریف سه عا
کند: یکی مسئله اضافه حکومت به مردم که نه تنها در  کليدی از دموکراسی را پيشنهاد می

معنای باالدست بودن آن بر مردم است بلکه در معنی گرفتن مشروعيت خویش از الزام و 
تعهد مردم نسبت به آن حکومت بر اساس رضایت نيز هست؛ دیگری واژه »بوسيله مردم« 

جویند و سرانجام  ها مشتاقانه در فرایندهای حکومتی مشارکت میاست، بدین معنی که آن
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افراد   حقوق  حفظ  و  مشترک  رفاه  تحقق  پی  در  حکومت  یعنی  است  مردم«  »برای  واژه 
 (. 78: 1379هست )دی. تنسی، 

 چارچوب نظری  
 1دمکراسی انجمنی  

ویند  جدر تعریف دمکراسی اشاره شد مردم مشتاقانه در فرایندهای حکومتی مشارکت می 
نمی ميسر  دمکراسی  استقرار  برای  مردم  تمام  مشارکت  هميشه  دیگر  اما  بعبارت  باشد. 

نمی افراد  همه  حقوق  حفظ  و  عدالت  برقراری  متضمن  لزوماً  حداکثری  شود.  مشارکت 
طيف برخی  ناهمگون  جوامع  در  از  بویژه  خروج  به  محکوم  کمتر  جمعيت  دارای  های 

دموکراسی   از  صحبت  وقتی  هستند.  خطور  میقدرت  ذهن  به  که  مفهومی  اولين  شود، 
بحث  می ساالری "کند  اکثریت"یا    2"اکثریت  حکومت  در    "باصطالح  مطالعه  با  است. 

ها که در مقابل اکثریت ساالری قرار  های دموکراتيک، طيف دیگری از نظریهحيطه نظریه
نمایان میمی تسهي  قدرت"شود.  گيرند،  از    "Power-Sharing Theory  "یا    "نظریه 

نظریه این  میجمله  دمکراسیها  مسأله  که  اینجاست  ارائه  باشد،  داعيه  با  غيراکثریتی  های 
 60راهکار مناسب برای استقرار دموکراسی در جوامع غير همگن و متکثر مطرح شد. دهه  

ميالدی بطور مشخص، نظریه تسهي  قدرت بعنوان راهکار و همچنين در نقد و رویارویی  
اکثریت نظریات  جوامع  با  در  باثبات  دموکراسی  استقرار  امکان  بر  تاکيد  با  ساالری 

 چندقومی و غيرهمگن مطرح شد. 
ساختارهای   که  داشت  وجود  رشد  حال  در  نگرانی  نوعی  اندیشمندان،  بين  در 

های حزبی برای  های نسبتاً پایدار و سيست دموکراسی کالسيک به سبک غرب با ائتالف
ه  اجتماعی  ساختار  فاقد  چندپاره،  جوامع  جوامع  بنابراین  هستند.  استفاده  غيرقابل  مگن 

شکاف دارای  که  متکثر  و  ایدئولوژیکی  ناهمگن  و  مذهبی  اقتصادی،  اجتماعی،  های 
پارادای می از  خارج  اغلب  گرفتهباشند  قرار  نظری  و  غالب  الگوی  های  آنکه  ضمن  اند. 

کوچکتردموکراسی کشورهای  در  ثبات  استقرار  به  قادر  غربی  نبود؛    های  اروپایی 
بودند   برخوردار  توجهی  قابل  تعادل  و  توازن  از  چندپارگی  باوجود  که  کشورهایی 

 

1. Consociational Model of Democracy 

2. Majoritarianism 
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کثرت7:  1398)اعرابی،   و  قدرت  تسهي   نظریات  که  بود  اینجا  در  (.  شد.  مطرح  گرایی 
گرایی چندپاره« برای وصف این پدیده استفاده کرد. از اصطالح »کثرت  لوروین مقطعی  

به ميان  لمبروک این نوع خاص   ناميد و از آن صحبت  یا متوازن«  دموکراسی را »سهمی 
که   بود  انجمنی«  »دمکراسی  اصطالح  و  واژه  مشهورترین  ميان،  این  در    ليچفارت آورد. 

دموکراسی برای  و جایگزین  مناسب  الگویی  بعنوان  یا الیپهارت(  ليپارت  های  )ليپهارت، 
الح انجمنی قباًل نيز مطرح بوده اما  »گریز از مرکز« مطرح کرد. البته برخی معتقدند اصط

دوباره احيا شد. بر این باورند دمکراسی انجمنی از مفهوم »انجمن« اقتباس شده    20در قرن  
بار   اولين  برای  سال    آلتوسيوس  یوهانکه  برد.    1603در  بکار  کتابش  در  را  آن  ميالدی 

ه در آن نخبگان  کند کالگویی خاص از زندگی سياسی را طراحی می  دالدرعالوه بر آن  
دهی به  های متفاوت اجتماعی، با استفاده از سازش و مدارا در شکلسياسی متعلق به گروه

  ليچفارت (. در واقع نظریه  111:  1381اند )توحيدفام،  گرا و پایدار موفق بودهدولت کثرت
اکثریت نظریه  انجمنی،  دمکراسی  قالب  در  او  شده  ارائه  مدل  ناتوانی  و  در  را  ساالری 

چالش  ا به  متکثر  و  چندپاره  کشورهای  در  دمکراتيک  و  ثبات  با  سياسی  سيست   ستقرار 
عقيده   به  جنگ  رودرو    روتچایلدکشيد.  از  پس  نظریه  نسخه  این  به  اروپا  داخلی  های 

پيشنهادی جامعه جهانی برای برقراری صلح و دمکراسی و حل منازعات قومی مبدل شده  
 (. 121: 1396است )مفاخری، 

نظری دهه  این  در  نظریه  1960ه  آمریکایی،  توسط  مشهور  یا    الیپهارت   آرندپرداز 
با توسعه نظریه  1980مطرح شد. ليچفارت در دهه    "گراییانجمن "با عنوان    "،1ليچفارت 
با عنوان جایگزینی  دمکراسی انجمنی و  های غيراکثریتی، آن را در قالب مدل دمکراسی 

و مدل جوامع  همگن و ناهمگن ارائه کرد.  برای دمکراسی اکثریتی و مناسب برای هر د
دمکراسی مبتنی  نظریه  این  داشت.  البته  نيز  منتقدینی  ابتدا  همان  از  غيراکثریتی  های 

نظير   نامداری  خوش  ميل  استوارت  جاناندیشمندان  ادعا  این  بودن  درست  به  بين  نسبت 
های  ه گروهنبوده و امکان استقرار دمکراسی در جوامع غيرهمگن، با وجود مشارکت هم 

می غيرمحتمل  بسيار  را  مختلف  سياسی  و  مدل قومی  بعنوان یک  حال  هر  به  اما  دانستند. 
بعنوان   اتریش  یا  سوئيس  هلند،  بلژیک،  نظير  کشورهایی  زمان  گذشت  با  بود.  مطرح 

گرفتند. این الگوی  های موفقی از دموکراسی متوازن یا انجمنی مورد بررسی قرار میمدل 

 

1. Arend Lijphart 
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ب پتانسيل باالی نظری و تجربی میدموکراتيک جدید  یا  ا  توانست در سایر جوامع متکثر 
بين سال لبنان  مانند کشور  باشد  مطرح  و  استفاده  قابل  نيز  قومی در جهان سوم  های  چند 

 (. (Lijphart, 2012: 155 1975تا  1943

ليچفارت   منظر  از  توافقی  بنابراین  و  اکثریتی  غير  دمکراسی  نوعی  انجمنی  دمکراسی 
 . های مختلف سياسی حاک  در کشورهای ناهمگون استی بر اجماع نخبگان طيفمبتن

 گرایی بر پایه چهار اصل استوار است:  به لحاظ ساختاری و شرح مدل ليچفارت، انجمن 

گسترده:ائتالف • پایگاه  با  پارلمانی  قو  های  قدرت  ائتالف    هتقسي   یک  در  مجریه 
هميشگی اقليت از قدرت سياسی را تضمين  بزرگ یا ائتالفی از این نوع، عدم محروميت  

نظاممی که  است  آن  سر  بر  بحث  ائتالفنماید.  ایجاد  برای  پارلمانی  های حکومتی  های 
ائتالف نخبگان سياسیفراگير سودمندتر هستند. در  بزرگ،  نمایندۀ بخش   -های  های  که 

جامعه می  -اندمختلف  کنار  را  اختالفاتشان  اجماع،  به  نيل  برای  تالش  اما در  گذارند، 
شود. عامل مشخصه مشترک و مهمترین ویژگی آن رقابت عمومی در بين آنها محدود می

تصمي  که  نمایندۀ است  که  نخبگانی  توسط  قدرت،  رأس  در  اجماعی  به صورت  گيری 
 (. 83: 1379گيرد )سيسک، های اجتماعی اصلی هستند، انجام میبخش 

نسبيت: • یا  ن  تناسب  اولية  مالک  بودن  و  تناسبی  رسمی  مقام  احراز  سياسی،  مایندگی 
گروه عادالنة  نمایندگی  تضمين  حيث  از  بودن  تناسبی  است.  ملی  منابع  های  تخصيص 

سياسی   نمایندگی  تناسب  به  رسيدن  برای  روش  عامترین  دارد.  خاصی  اهميت  اقليت، 
بلژیک  و  سوئيس  در  که  نظامی  یعنی  است  تناسبی  نمایندگی  انتخاباتی  نظام  از  استفاده 

داردوجو تقسي     .د  جمعيتی  نسبت  و  جمعيت  مبنای  بر  قدرت  که  مفهوم  این  به  تناسب 
شود. تقسي  قدرت بر مبنای تقسي  جمعيت خواهد بود و گروه دارای با جمعيت بيشتر  می

این  های حساسپست برای  مذاکرات  مسئوليت  گرفت.  خواهد  را  بيشتر  قدرتمندی  با  تر 
 (. 109: 1397ها است )بخشایشی، گروه ها و توافقات با رهبران بندیتقسي 

گروهی • )خودمختاری  :  خودمختاری  متحد  فدراليس   در  یا  سرزمينی  فدراليس   در 
انجمن  گيری خودمختاری داخلی  گرایی از طریق واگذاری، قدرت تصمي غيرسرزمينی( 

نماید )سيسک،  های خواهان آن فراه  میهای مختلف جامعه برای همة گروهرا به بخش 
1379:  84 .) 
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شود که به  بر اساس این اصل به هر بخش تضمين داده می:  حق وتوی اقليت یا دوطرفه •
هنگام در خطر بودن منافعش توسط اکثریت، از اعمال نظر و رأی خود محروم نخواهد 
تعدیل   اقليت  مخالف  رأی  توسط  اکثریت  حاکميت  توان  دوطرفه،  وتوی  حق  با  شد. 

دهد که به هنگام در خطر بودن منافعش توسط  ين میگردد. حق وتو به هر اقليتی تضممی
توان   دوطرفه،  وتوی  حق  با  شد.  نخواهد  محروم  خویش  رأی  و  نظر  اعمال  از  اکثریت، 

 (. 85-83: 1379گردد )سيسک، حاکميت اکثریت توسط رأی مخالف اقليت تعدیل می

 روش تحقیق 
ست. با توجه به تجربه  تحليلی ا  -نوع تحقيق، کاربردی، با مدل کيفی و روش آن توصيفی 

جستجوگر   موتورهای  از  استفاده  ميدانی،  عناصر  با  عميق  گفتگوی  پژوهشگر،  شخصی 
کتابخانه  به  رجوع  پایگاهاینترنتی،  و  و ها  مقاالت  انتشارات،  بررسی  علمی،  مجازی  های 

عراق   کردستان  اقلي   و  کُردی  احزاب  و  ضدانقالب  موضوع  با  مرتبط  نشریات  و  کتب 
ها در وهله اول اطالعات مد نظر از طریق منابع  رار گرفت. برای تحليل دادهمورد بررسی ق
و تحليل آنها با استفاده از مصاحبه    آوری و ارزیابی شده و سپس کار تجزیهمختلف جمع

بندی به شيوه تفسيری و تحليل محتوای کيفی  عميق با صاحبنظران و ارائه پرسشنامه جمع
 . انجام شده است

آماری   شامل  جامعه  نمونه  مقامات     20و  دانشگاهی،  اساتيد  از  است  ترکيبی  و  نفر 
متفاوتی   سياسی  تفکرات  دارای  که  حوزه  این  صاحبنظران  و  دیپلماتيک  نظامی،  امنيتی، 
بوده و دارای سابقه بيست سال کار و تجربه در این عرصه باشند تا با توسل به آن روایی  

محدودیت دليل  به  شود.  فرابخشی  نيز  بر   فرضيه  منطبق  نمونه  آماری،  افراد جامعه  تعداد 
نهادهای   از کارکنان  نفر  بدین شرح است: )شش  و    امنيتیجامعه آماری  در حوزه عراق 

های  حوزه ضدانقالب کُردی، دو نفر از کارشناسان نيروی قدس سپاه، دو نفر از دیپلمات
کنسولگری مقامات  نفر  دو  و  خارجه  امور  اربيل  وزارت  در  ایران  اقلي   های  سليمانيه  و 

مسائل   پژوهشگران  و  دانشگاه  اساتيد  از  نفر  شش  و  نظامی  فرمانده  دو  عراق،  کردستان 
پرسشنامه تفسير  یافتهکردی(.  با  جمعها  تحليلی  کتابخانههای  مبانی  آوری  مبنای  بر  ای 

 نظری و مبتنی بر فرضيه پژوهش تطابق داشت.  
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، مطالعات و گردآوردی اسنادی  تليچفار بر اساس چارچوب نظری دمکراسی توافقی 
ای و همچنين مصاحبه با صاحبنظران حوزه سياسی، امنيتی، نظامی و دانشگاهی  و کتابخانه

ها تحليل محتوای  دهد، در نهایت دادهانجام شده و پژوهشگر با اتکا به آن تحليل انجام می
 د شد.  ها تطبيق داده خواههای تفسيری پرسشنامهکيفی داده شده و با یافته

 های تحقیق  یافته

 عراق   دمکراسی انجمنی در

از سقوط صدام در سال   به رشته تحریر درآمد و  2003پس  اساسی عراق مجدداً  قانون   ،
گيرد که  ساخت و بافت قدرت در عراق عوض شد. اکنون این مه  مورد بررسی قرار می

دمکراسی انجمنی  شکل و ساختار کنونی حکومت عراق به چه ميزان با اصول چهارگانه  
 از منظر ليچفارت تطابق دارد؟ 

 بررسی اصل خودمختاری گروهی   -الف
شکل و  عراق  اساسی  قانون  در  فدراليس   اصل  پذیرش  در  با  محلی  حکومت  گيری 

تطابق دارد. ماده    2005شود این اصل با وضعيت عراق پس از  کردستان عراق، مالحظه می
سال    1 عراق مصوب  اساسی  میتص  2005قانون  مستقل  ریح  است  »عراق کشوری  دارد: 

پارلمانی جمهوری  آن  حکومتی  نظام  و  حاکميت  است«    -دارای  فدرال  و  دمکراتيک 
 . (1384، ایسنا)

زبان اما  است  عربی  عراق  رسمی  زبان  اینکه  وجود  ترکمن با  کُردها،  محلی  ها،  های 
زبانارمنی سایر  و  سومها  است.  شده  واقع  پذیرش  مورد  محلی  بومی  ماده  های  بند  ين 

سال   در  که  کشور  این  اساسی  قانون  »نهادهای    2005چهارم  دارد:  اشاره  شده  تصویب 
می استفاده  زبان  دو  از  کردستان  در  )فدرال  همچنين   (.Gerecht, 2106: 131کنند« 

یک   از  متشکل  »عراق  دارد:  اشاره  کشور  این  اساسی  قانون  ماده  سيزدهمين  یکصدو 
های محلی است«. ماده یکصدو چهارده   غيرمتمرکز و ادارهپایتخت، چند منطقه و استان  

در این خصوص اشاره دارد: در صورتی که قانون اساسی اجرایی شود بر این اساس منطقه  
کردستان عراق و مقامات آن بعنوان منطقه فدرال رسميت دارند. این قانون اساسی مناطق  
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: 1384احمدی، (شناسد« يت میشود به رسمجدیدی را که بر اساس احکام آن تشکيل می
239 .) 

 تناسب یا نسبیت   -ب
شود. تقسي   تناسب به این مفهوم که قدرت بر مبنای جمعيت و نسبت جمعيتی تقسي  می

پست بيشتر،  جمعيت  دارای  گروه  و  بود  خواهد  جمعيت  تقسي   مبنای  بر  های  قدرت 
بيشتر را خواهد گرفت. در کشور عراق نخستحساس با قدرتمندی  وزیر، رئيس قوه    تر 

مجریه است و توسط نمایندگان اکثریت مجلس )ائتالف اکثریت( برای یک دوره چهار  
می انتخاب  شيعيان  بين  از  تشکيل  ساله  شيعيان  را  عراق  درصد  شصت  از  بيش  شود. 

وزیر شامل نخست وزیر و دو معاون او و سی و هفت وزیر کابينه   دهند. شورای نخستمی
برای شکل نماید.   گيریاست.  را کسب  دو سوم مجلس  رأی  باید حداقل  کابينه  دولت، 

جمهور عراق نيز دومين پست مه  است  نخست وزیر فرمانده نيروهای مسلح است. رئيس 
شود. ریاست قوه مقننه در اختيار  که توسط دو سوم مجلس عراق از بين کردها تعيين می

 (Nasr, 2006: 9).اهل تسنن است 

 دوطرفه   حق وتوی اقلیت یا  -پ
شود که به هنگام در خطر بودن منافعش  بر اساس این اصل به هر بخش تضمين داده می

توسط اکثریت از اعمال نظر و رأی خود محروم نخواهد شد. حق وتو برای اقليت، ه  در  
همه از  زمان  بعد  ه   و  بود  شده  لحاظ  اقليت  برای  اساسی  قانون  تصویب  برای  پرسی 

پرسی بدین صورت در اختيار اقليت بود که  حق در زمان همهتصویب قانون اساسی این  
از   استان  سه  کنندگان  شرکت  دوسوم  مخالفت  با  اساسی  قانون  عراق    18چنانچه  استان 

االجرا نخواهد بود. بعد از تصویب نيز بدین صورت در اختيار آنها قرار  مواجه گردد الزم
درالی و چارچوب فدرالسي   گرفت که چنانچه برخی مصوبات دولت مرکزی با اصول ف

به جرح و تعدیل  قادر  باشد  نفع حکومت فدرالی خود  آنها در تعارض  به  قانون  هایی در 
های قدرت از جمله رئيس جمهور و باشند. در حال حاضر نيز رئيس هر یک از بخش می

باشند )بخشایشی،  نخست وزیر دارای حق وتوی دو طرفه در قبال اختيارات همدیگر می
1397  :101 .) 
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 های پارلمانی با پایگاه گسترده ائتالف  -ت
نمایندگان این مجلس از طریق رأی قوه مقننه را دارد.  گيری مستقي   پارلمان عراق نقش 

انتخاب می با تنوع و تکثر قومیمردم عراق برای یک دوره چهارساله  -شوند. عراق که 
می شناخته  جمعيتیمذهبی  ترکيب  برآورشود،  اساس  بر  را  غيررسمی،  اش  %   60دهای 

شيعه، حدود   نزدیک  عرب  %17% کردها،    20تا    15اعراب  و  سنت  اهل  سایر    %  3های 
می تشکيل  است  ادیان  این  بر  قرار  زنان،  مشارکت  و  بانوان  تعداد  خصوص  در  دهند. 

خان دست بين  از  نمایندگان  چهارم  یک  و  ک   غفارنژاد  )پوراحمدی،  شوند  انتخاب  ها 
 (. 99-86: 1396کاظمی، 

حاضر   حال  در  و  است  شده  مشخص  استان  هر  برای  مجلس  نامزدهای   329سهميه 
با گروه و احزاب   ائتالف  با این وصف هيچ حزبی در مجلس بدون  کرسی وجود دارد. 

سياست بود  نخواهد  قادر  مجلس  دیگر  در  اگر  نيز  شيعيان  حتی  ببرد،  پيش  را  هایش 
های  های دیگر را دارند. معموالً در سالوه اکثریت را کسب نمایند احتياج به ائتالف با گر

 Shadid, 2015: 164).اخير شاهد ائتالف کُردها و شيعيان در مجلس عراق بودی  )
اند که هيچکدام از  ای تنظي  شدهگونهدر واقع قانون اساسی و قوانين انتخاباتی عراق به

اکثریت برای تشکيل  سه دسته اصلی کُردها، شيعيان و اهل تسنن به تنهایی امکان کسب  
( ندارد  را  در  Cockburn, 2016: 112حکومت  دولت  تشکيل  و  انتخابات  تجربه   .)

های اصلی پارلمان برای توافق بر  های ائتالفهای گذشته نشان داده است که رایزنیسال
ماه بلکه  و  این سر تشکيل دولت ممکن است روزها  از  رو دموکراسی در  ها طول بکشد. 

خاصيت عدم توان کسب اکثریت مطلق بوسيله یک طيف خاص و لزوم    عراق را به علت 
طرف میتوافق  توافقی  دموکراسی  مؤثر،  اکثریت  به  نيل  برای  قدرت  بدیهی  های  نامند. 

تنها در   نه  نيروهای مخالف سياسی را  ائتالفی است که حضور  ماحاصل آن دولتی  است 
 (.  1399کند )فرازمند،  مجلس بلکه در درون دولت و سطح حاکميت نيز باید تحمل

 آثار و پیامدهای دمکراسی انجمنی در کردستان عراق 

های عدالتخواهانه را  شاید انتظار بجایی نباشد مدل دمکراسی انجمنی در ابتدای راه، آرمان
به همراه داشته باشد. این روند در کنار تمام پيامدهای مناسب، گاه آثار پيامدهایی را در  

بافت جامعه اهميت شکافشن خصوص  حائز  مسأله  است.  داشته  به همراه  های  اسی عراق 
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دولت  -مذهبی تشکيل  روند  شروع  و  بيست  قرن  آغاز  با  است.  عراق  جدید  قومی  های 
امپراتوری سقوط  از  قدرتمتأثر  افول  عثمانی،  مانند  بزرگ  سقوط  های  استعماری،  های 

دليل   به  جهان  سياسی  نقشه  بازطراحی  و  شوروی  جماهير  سرعت  اتحاد  تحوالت  این 
(. در زمان ترسي  نقشة سياسی خاورميانه و تعيين مرزها در  Migdal, 2004: 18گرفت )
های قومی، مذهبی، جغرافيایی و تاریخی در نظر گرفته نشد. ، اصول و واقعيت1921سال  

ای در غرب آسيا گردید )برزگر،  های عدیدهبا این وصف مرزهای تصنعی منجر به بحران
قومی  12:  1388 اختالف  و    -(.  تضاد  بروز  به  منجر  تحميلی،  مرزهای  از  متأثر  مذهبی 
 . )197: 1388های هميشگی در منطقه شده است )مصلی نژاد، تعارض 

و سهي  انجمنی  استقرار دمکراسی  از  اقليتپس  و  اقوام  دوره  سازی  در  قدرت  ها در 
ایش آزادی عمل و به  های متعددی برای مشارکت و افزجدید به کُردها موقعيت و فرصت

تغييرات این  شد.  داده  خودمختاری  نوعی  واقعی  به    ، معنای  تشيع  اهل  از  پس  را  کُردها 
است. عراق در دهه گذشته وارد ساختار  گروهی تاثيرگذار در مرحله جدید تبدیل ساخته

بلوک بين  قدرت  تقسي   و  حکمرانی  قومیجدید  به    -های  توجه  با  کُردها  شد.  مذهبی 
مده توانستند مطالبات خود را در نظام جدید قانونی کنند و حکومت اقلي   آفرصت پيش 

تشکيل را  و  (.  112:  1388محمدی،  (دهند  کردستان  فراز  تاریخ  بستر  در  عراق  کردهای 
داشته متعدد  دورهفرودهای  هيچ  در  اما  حاکميت  اند  دارای  کنونی  شرایط  مانند  به  ای 

اساسی   قانون  چهارچوب  در  خودمختار  نبودهمحلی  قدرت  عراق  چنين  واقع  در  اند. 
 .(Natali, 2005: 183اند )اجتماعی را تاکنون تجربه نکرده

طيف نخبگان  توافقات  اساس  سال  بر  از  عراق  در  قدرت  در    2003های  کُردها 
ميان   از  عراق  جمهور  رئيس  شدند.  شریک  و  گرفته  قدرت  نيز  عراق  مرکزی  حکومت 

همچنين   و  از    6کردها  کابينه  میوزیر  انتخاب  کُردها  ميان  از  خارجه  وزیر  شوند  جمله 
 . (22: 1399)بخشایشی، 

ی و مجریه است. ریاست و  یگانه تقنينی، قضااز طرفی اقلي  کردستان  شامل قوای سه
 گردد وپرسی توسط مردم این منطقه انتخاب مییا بعبارتی رهبر اقلي  کُردی بوسيله همه

کل قوا و هماهنگ کنندۀ    هاجرایی، فرماند  هز ریاست قواختيارات باالیی دارد که به غير ا
انجمن   اسمت.  مرکزی عراق  با دولت  اقلي  کردستان  روابط  و  اختيارات  حدود وظایف، 

:  1389نژاد،  نيا و قربانیباشد )حافظوزیران مشتمل بر نخست وزیر، معاون او و وزیران می 
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تا  25ت چهار سممال برگزیده شده و رأی مستقي  مردم برای مد (. پارلمان کردستان با207
  . (128  :1389درصد اعضای مجلس سه  زنان تعيين شمده است )محمدی و خالدی،   30

قضا دادگاه  یيه قوۀ  قضایی،  شورای  دادگاهشامل  و  نظارت  شورای  تجدیدنظر،  ها  های 
ها بوده و ریاست آن به صورت مستقي  از سوی  باشد که به صورت مستقل از دیگر قوهمی

 . (54  :1392شود )نصری، رهبر اقلي  برگزیده می
تأثيرگذاری بيشتری در ساختار داخلی    ، های قبلکردها در حال حاضر نسبت به سال

های مهمی  دار پسترهبران کرد ضمن حفظ قلمرو خود در کردستان، عهده  .عراق دارند
... شدهئمانند ر و  معاون نخست وزیر، وزارت خارجه  مجموع شش    اند. دريس جمهور، 
های نخست وزیری،  وزارتخانه عراق از کردها و برابر قانون، یکی از پسممت  29وزیر از  

و   کشور  خارجه،  امور  مه   وزارتخانة  سه  از  یکی  و  ریاست جمهوری  و  مجلس  رئيس 
نفت باید از کردها انتخاب شود که در مقایسه با گذشته، نقش بيشتری در ساختار داخلی  

 . (302: 1397محمدپور،  عراق دارند )نامی و
قالب   در  خودمختاری  باالی  نسبتاً  سطح  با  عراق  کشور  در  فدراليس   مدل  تصویب 

نهادینه و  مدل  این  نمودن  عملی  آن  از  مهمتر  و  اساسی  اصلیقانون  قدرت،  ترین  سازی 
می بحساب  عراقی  کُردهای  مجلس  دستاورد  دارای  عراق  کُردهای  حاضر  حال  در  آید. 

دولت   در  نمایندگان،  قدرت  ساختار  هستند.  فدرال  منطقه  و  امنيتی  و  نظامی  نيروهای  و 
 دهد.کردستان عراق بر اساس پارلمان بوده و اکثریت پارلمان دولت محلی را شکل می

باورند   این  بر  کُردها  نمونه  بعنوان  دارد.  وجود  خصوص  این  در  نيز  مناقشاتی  البته 
می اقلي   فدرال  ناحيه  بر  مرزهای  منطبق  تطابق  بایست  این  سر  بر  اما  باشد  قومی  مرزهای 

به   عراق  کشور  مناطق  دیگر  برخی  پيوستن  خواهان  اساس  این  بر  کُردها  است.  اختالف 
خيز کرکوک است. این منطقه از  ترین آنها منطقه نفتباشند. برجستهناحيه کردستان می

ترکمن قوميت اعراب،  کُردها،  جمله  از  مختلف  میهای  تشکيل  مسيحيان  و  اما  ها  گردد 
اسا بر  باید  و  است  کُردنشين  مناطق  از  بخشی  این شهر  دارند  اعتقاد   140ماده    سکُردها 

همه با  اساسی  بپيونددقانون  کردستان  به  و  تکليف  تعيين  رفراندوم  و    )یوسفی،   پرسی 
1399 ) . 

عراقی   کُرد  مقامات  شد  منجر  اقلي   برای  تهدید جدی  ایجاد  وجود  با  داعش  جنگ 
نظامی شده و با تحویل گرفتن انواع تسليحات    های جهانی وارد همکاریرتمستقيماً با قد
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های خود را قوی کنند. همچين با شکست نيروهای عراقی از  در ابعاد نظامی نيز زیرساخت
سنی مناطق  در  این داعش  عراق،  مرکزی  با حکومت  کُردها  مناقشه  مورد  مناطق  و  نشين 

ز پر کردن خال امنيتی و حاکميت بر آن مناطق  فرصت پيش آمد که این گروه قومی بعد ا
به فروش نفت آن مناطق مبادرت ورزند و توليد نفت خود را باال ببرند که موجب تقویت  

 . (1399اقتصادی اقلي  کردستان با محوریت حزب دمکرات شده است )یوسفی، 
نی  مجموع اکنون قدرت کُردها در عراق در حدی است که به واسطه انسجام سازما در

به کردها   مثبتی  فرانسه که دیدگاه  بویژه  اروپایی  با کشورهای  نزدیک  و همچنين روابط 
پيش می به  نيز  را  مرکزی  از عراق  مستقل  دیپلماسی  آمریکا  با  رابطه  همچنين  برند. دارد 

فدرال  گزاره واحد  اختيارات یک  از  فراتر  آن رسيده  به  عراق  اکنون کردستان  هایی که 
... تا جایی که    ستقل، نيروی نظامی مستقل، فروش نفت مستقل واست. سياست خارجی م

طلبی از  کردستان با طرح رفراندوم استقالل، کردها را به مرزهای استقالل  1396در سال  
 عراق نزدیک کرد.

 تأثیر کردستان عراق بر ضدانقالب کُردی ایران  

تأثرپذیری فرهنگی آنها از   امتداد قومی و مذهبی کُردهای عراق در ایران، منجر به تأثير و 
اجتماعی یکسانی داشته پيشينه فرهنگی و  آنکه  بویژه  نيا،  همدیگر شده است.  اند )حافظ 

هویت. (1389 شدن  برساخته  و  شدن  جهانی  از  ناشی  تحوالت  مسأله  با  این  قومی  های 
ایران،   کشور  چهار  در  کُردها  مشترک  فصل  مثابه  به  کُردی  هویت  و  شده  نمایان  بيشتر 

هویتی  تر پيوند  از  بيشتر  حتی  گاه  هویتی  پيوند  این  قدرت  است.  سوریه  و  عراق  کيه، 
در این خصوص پژوهشی توسط محمد عبدالهی و    باشد.ملت کشورهای تابعه می  -دولت

محمد قادرزاده با عنوان هویت جمعی غالب کُردها در کشورهای ایران و عراق در سال  
شده  1388 بر  است  انجام  پژوهش  نتایج  مراتب .  سلسله  در  قرابت  و  مشابهت  وجود 

گونه به  دارد؛  داللت  کُردها  هویتی  و  ترجيحات  تعلقات  صدر  در  قومی  هویت  که  ای 
های دوم و سوم را به  های جهانی و ملی، ردهترجيحات هویتی کُردها جای داشته و هویت

  (. 25: 1388 اند )عبدالهی، قادرزاده، خود اختصاص داده
قدرت، موقعيت و جایگاه کُردها در هر یک از این چهار کشور،    با این وصف تغيير

دوران  عکس  بویژه در  داشت  به همراه خواهد  را  دیگر کشورها  تأثيرپذیری در  و  العمل 
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رسانه نيز   ،گسترش  ایران  کشور  در  کُردها  فرهنگی  ماهيت  بر  روند  این  شک  بدون 
من  به بررسی تأثيرپذیری  ایران    اطقتأثيرگذار خواهد بود. در ادامه    کردستان از  کُردنشين 

 پس از استقرار دمکراسی انجمنی در عراق می پردازی .   عراق،

 طرح موضوع فدرالیسم  
ناخواه تأثيرات گسترده بر دیگر کشورهای   گيری کُردستان عراق خواهفدراليس  و قدرت 

داشت.   کشورها  این  در  کُرد  اقوام  بویژه  و  آمرین ي دوئهمجوار  نگار  روزنامه  ی  یکا، 
تایمز کشورها    ،واشنگتن  دیگر  بر  آن  تأثير  و  عراق  کردستان  فدراليس   درخصوص 

اکنون با خودمختاری کردستان عراق به مرکز عاطفی کُردهای ایران، ترکيه و  »  گوید :می
است  عراق  کردستان  اقلي   تأثيرگذار  و  نرم  توانمندی  از  نشان  که  شده  تبدیل    «سوریه 

(Duin, 2004: 18-19). 
عراقناتا کردستان  اربيل  الدین  صالح  دانشگاه  سياست  و  حقوق  گروه  عضو    ، لی، 

گرایی کردی ملی  یهاگرایی کردها متحول شده است و ایدههای ملیگوید: ... طرح می
های فراسرزمينی پيوند  با مفاهيمی مانند دمکراسی، حقوق بشر، خودگردانی و ایدئولوژی

است ایدئولوژی(.  Natali, 2005: 182-183)  خورده  منظر  مفهوم  از  فراسرزمينی  های 
گيری آنها در وهله  صدور ایده فدراليس  به کُردهای دیگر کشورها با هدف قدرت ،ناتالی

 ایران است.   ،ن کشورهاآباشد واز جمله اول می
از   شعارهای  پس  رأس  در  فدراليس   مطالبه  و  ایده  عراق،  در  فدراليس   استقرار 

اب غيرقانونی ضدانقالب کُردی و مسلح ایران قرار گرفت. نه  استراتژیک بسياری از احز
تنها احزاب ضدانقالب کُردی، برخی نخبگان کُردی و غيرکُردی نيز به این خواست دامن  

 زدند. 
سال   تا  که  ایران  کردستان  دمکرات  و "شعار    1383حزب  ایران  برای  دمکراسی 

به   13ک برگزیده بود، در کنگره  را به عنوان شعار استراتژی  "خودمختاری برای کردستان
این مضمون   با  را  اقلي  کردستان عراق شعار فدراليس   و  از رخدادهای عراق  متأثر  ناگاه 

جایگزین کرد. در برنامه    « ایران   ایجاد یک سيست  دمکراتيک و فدرالی و پلوراليستی در»
گونه  در خصوص اهداف حزب دمکرات کردستان این   3و اساسنامه این گروهک در بند  
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آمده است: شعار استراتژیک حزب دمکرات کردستان ایران تأمين حقوق ملی ملت کُرد  
 . (111: 1394باشد )نادری، در چارچوب یک سيست  فدرالی در کشور ایران می

پس از حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله نيز شعار فدراليس  را بعنوان شعار  
انجام   1391مرداد    31نامه دمکرات و کومله که در  استراتژیک برگزید. در بند سوم توافق 

است: آمده  اینگونه  رسيد،  طرف  دو  امضای  به  سياسی  »  و  نظام  باورند  این  بر  طرف  دو 
این توافقنامه مجدداً تأکيد شده    8همچنين در بند    «.آینده ایران الزم است فدراليس  باشد

ملی  »  است: فدراليس   و کومله  دمکرات کردستان  شعار  جغر  –حزب  عنوان  به  را  افيایی 
 . (153: 1394)نادری،  « انداصلی و برنامه سياسی خود برگزیده 
مليت کنگره  به  موسوم  سال  تشکل  در  فدرال  ایران  حزب    2005های  دو  ابتکار  به 

ابتدا   و کومله شکل گرفت که  دمکرات  و سپس    7کُردی  جریان    16حزب ضدانقالب 
پيوستند. در دو آن  به  اینگونه  عموماً ضدانقالب  تشکل  این  قطعنامه مصوب  از  اصل  مين 

   « جغرافيایی هستي  -خواهان حکومتی فدرال در ایران بر اساس معيارهای ملی» آمده است:
 . ( 1392های ایران فدرال،  )کنگره مليت

و متأثر از    1383گيری آن متأخر از کومله و دمکرات در سال  حزب پژاک که شکل
، مشی فدراليس  و کنفدراليس  دمکراتيک را بعنوان شعار  حمله آمریکا و اشغال عراق بود

پژاک  انتشارات  به  وابسته  برگزید. در کتاب کنفدراليس  دمکراتيک  مبارزاتی  باصطالح 
است: آمده  کردن  »  اینگونه  قبول  با  و  خشونت  بدون  ایران  در  فدراليس   سيست   احيای 
 . (123: 1399)محمدی، « دولت مرکزی ...
پا را از   1401در خردادماه سال    ،کل کل حزب دمکرات کردستاندبير  ،خالد عزیزی

فدراليس  فراتر گذاشته و به صراحت دم از دمکراسی انجمنی بعنوان نسخه تجویزی برای  
کني  که  ما برای آینده ایران تنها مدل حکومتی را قبول می»   باصطالح آینده ایران می زند:
این نشان ازآن دارد فدراليس  مدنظر این    .(1401)روداو،    « مبتنی بر دمکراسی توافقی باشد 

قدرت خواهان  و  انجمنی  دمکراسی  ارکان  بر  مبتنی  دقيقاً  ضدانقالب  گيری احزاب 
 ای هستند.  منطقه

های مسلح یا  ترویج ایده فدراليس  صرفاً محدود به احزاب ضدانقالب کُردی، جنبش 
فرسایی  دامن زدن به آن شروع به قل غيرقانونی نشده و محافل داخلی نيز در نقد یا بعضاً  

حل توسعه سياسی کردستان  کردند. بعضاً قومگراهای افراطی کُرد این ایده را به عنوان راه
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می نظر  مفهومدر  به  صرفاً  برخی  در  گرفتند،  آن  شدن  نهادینه  و  فدراليس   تبيين  و  بندی 
می کشورها  ملیدیگر  برخی  گاهی  و  قل پرداختند  آن  نقد  در  این  می  گراها  بنابر  زدند. 

ایده تسهي  قدرت بر مبنای فدراليس  منبعث از تجربه حکومتی دمکراسی انجمنی    ،طرح
 در عراق، محدود به حوزه احزاب ضدانقالب کردی نبود.  

کتاب   چاپ  و  چندقومی»ترجمه  چالش  اسماثر    « فدراليس   عبداهلل    تي گرام  توسط 
حل بحران مدیریت است. مقاله فدراليس  راهاز نمونه این آثار    1400رمضان زاده در سال  

سال   در  سهيلی  مسعود  توسط  که  قومی  چند  کشورهای  و    1392در  قوميت  همایش 
نمونه از  نيز  منتشر شد  و  اسالمی چاپ  ایران  راستای  فرهنگ  در  فدراليس   های تجویزی 

است که صراحتاً دمکراسی    یجام  یمهدتوسعه کشور است. متأخرترین این نویسندگان  
 با عنوان:   1400کند. او طی انتشار کتابی در بهمن ماه سال  انجمنی را برای ایران تجویز می

محلی» نظام خادمان  یا  انجمنی  قدرت،    « دمکراسی  تسهي   برای  تبيين ساختاری  در صدد 
دمکراسی   که  اینجاست  جالب  و  است  ایران  در  انجمنی  دمکراسی  مبانی  و  فدراليس  

مدل یافته  گسترش  را  آیت  انجمنی  میمدنظر  انقالب  اوایل  در  طالقانی  )جامی،  اهلل  داند 
1400  :100-104 .) 
رضا  ایران    ییمحسن  ایاالت  است  معتقد  و  داشته  تأکيد  اقتصادی  فدراليس   بر 
بایستند و تصمي می پای خود  مستقل و روی  اقتصادی  نظر  از  های کالن در  گيریتوانند 

ل دفاعی و سياسی  ئی در این روش اداره مساسطح کشور داشته باشند. هر چند از منظر و
 (. 1392)رضایی،   بصورت متمرکز قابل اجرا است

قال باقر  مفهوم    بافي محمد  از  نوعی  دارد  سعی  محلی  حکمرانی  ایده  طرح  با  نيز 
با قالب ارائه دهد. وی در کتاب  فدراليس  را  یا  »های خودگردانی محلی  حکومت محلی 

:  1392)قاليباف،    به این مطلب اشاره دارد   «سی در ایراناستراتژی توزیع فضایی قدرت سيا
67).   

خاتم  دي س در    یمحمد  او  زد.  دامن  مسأله  این  به  نيز  اسبق(  جمهور   21)رئيس 
سال   تهران   1398اردیبهشت  شهر  شورای  اعضای  با  دیدار  که    ،طی  کرد  موضوع  طرح 

است  فدرال  حکومت  کشورداری  شيوه  بهترین  ایران  جواد  1398)خاتمی،    برای  سيد   .)
او را فاقد صالحيت در موضوع انتخاب نوع کشورداری برای آینده    ،طباطبایی ضمن نقد
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می مشاهده  بنابراین  دانست.  ایدهایران  برخی  شود  اذهان  در  قدرت  تسهي   از  ناشی  های 
 سياسيون داخلی نيز تأثيرگذاشته است.  

 پذیرش احزاب ضدانقالب کُرد ایرانی توسط اقلیم  
از آثار قدرت و ساختاریابی کردستان عراق، پذیرش حضور احزاب معارض  یکی دیگر  

روند  یقيناً  است.  آنها  زبانی  و  قومی  اشتراکات  بواسطه  عراق  کردستان  در  ایران  کردی 
انجمنی از    ،دمکراسی  مستقل  امروز  که  داد  عراق  کردستان  به  را  استقالل  و  قدرت  این 

را به بهانه ه  قوم بودن و کُرد بودن پذیرا دولت مرکزی، احزاب ضدانقالب کُردی ایران  
های تأثيرگذاری و فعاليت آنها بر جامعه قومی کُردی ایران  تواند زمينهباشد.این مسأله می

را   ایران  مخالف  قومی  احزاب  این  عراق  کردستان  اقلي   صدام،  از  پس  نماید.  تسریع  را 
پایگاه  آنها  و  پشت پذیرفت  به  سرزمين  این  در  را  خود  دایر  های  عراق  اقلي  کردستان  وانه 

با رهبران   ،2005زاده، دبير کل حزب دمکرات کردستان در سال مال عبداله حسن »کردند. 
کردستان عراق دیدار کرد و به مقامات کُرد عراقی به خاطر تصویب قانون اساسی دولت  
  «. عراق که طی آن سيست  فدرالی و حقوق عمومی کردها رسميت یافته بود تبریک گفت 

توان سرآغاز همدلی عاطفی ميان معارضين کُرد ایرانی با مقامات کُرد  این تبریک را می 
 . (114-110: 1394)نادری،  .عراقی دانست

 آثار واگرایانه بر جامعه کُردی ایران 
می را  ایران  کُردی  جامعه  در  قومی  مطالبات  قدرتافزایش  دیگر  اثرات  از  گيری  توان 

قومی در  کردستان عراق و دمکراسی   تبعيض  نبودن  باوجود  و  برشمرد  انجمنی در عراق 
هایی مانند آزادی بيان، رواج زبان و فرهنگ کردی، رفع تبعيض  درخواست  ؛داخل کشور
اجتماعی و آبادانی مناطق کُردنشين، داشتن اختيارات و حق مشارکت سياسی    -اقتصادی  

درخواست ازجمله  باید  را   ... برشمرو  ایران  کُردهای  اقلي   های  تحوالت  از  متأثر  که  د 
 . (52: 1389د رو به رشد داشته است )حافظ نيا، نکردستان عراق، رو

را   ایران  مناطق کُردنشين  نمایندگان مجلس  اثرپذیری سياسی  تأثيرات،  این  در تداوم 
می استاننيز  نمایندگان  کرد.  اضافه  عراق بایست  وقایع  از  پس  کُردنشين  مختلف    ، های 

تشکيل دادند که طبق گفته حميدی، نماینده ادوار کرد مجلس شورای    فراکسيون کرد را
و   )بوژمهرانی  است  بوده  دولت  بدنه  در  کُرد  قومی  نيروهای  آنها جذب  اسالمی، هدف 
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البته این ایده بعدها به ه  خورد اما هدف دیگر آنها از تشکيل    (.103:  1393  پوراسالمی، 
های پارلمانی منطبق بر هویت قومی است )با  فدهی ائتال فراکسيون کُرد دقيقاً همان شکل

ارکان   از  یکی  نمودی   مشاهده  نيز  انجمنی  در دمکراسی  و جناح دیگری( که  هر حزب 
گيری فراکسيون کُرد یعنی یک نيروی قومی  های پارلمانی است. شکلاین حالت ائتالف

 تأثيرگذار قابل ائتالف با دیگر جریانات در مجلس شورای اسالمی.
شود  جا خت  نمی  گيری کُردهای عراق به همين تثبيت دمکراسی انجمنی و قدرتآثار  

مثال شواهد  شادی  و  و  جشن  دارد.  نيز  اجتماعی  و  سياسی  فرهنگی،  حوزه  در  زدنی 
کُردهای ایران پس از برگزیده شدن جالل طالبانی بعنوان رئيس جمهور عراق شاید نمونه  

ق باشد. تجمعات و جشن و شادمانی شهرهای  و تثبيت فدراليس  در عرا  2005آن پس از  
نيز نمونه دیگر آن    1396کُردنشين ایران پس از رفراندوم استقالل کردستان عراق در سال  

می یاد  اینگونه  آن  از  نيوز  یورو  استان  »کند:  است.  دوشنبه کردهای ساکن  و شب  عصر 
همه از  استقبال  در  غربی  آذربایجان  در  شهرها  برخی  و  کردستان    پرسیکردستان  اقلي  

پرسی استقالل اقلي  کردستان  عراق به جشن و پایکوبی پرداختند. و رویکرد مثبتی به همه
رسد افکار عمومی کردهای ایرانی  در این خصوص به نظر می  .(1396دارند )یورو نيوز،  

اقلي    رفراندوم  مسئله  درگير  سوریه  و  ترکيه  نظير  کشورها  دیگر  کردهای  از  بيشتر 
گيری یک استقالل  این یعنی مقدمه شکل  .(1393حواشی آن شدند )خدیو،    کردستان و

 هویتی و نوعی واگرایی و تقویت گرایش هویت قومی به ضرر همگرایی ملی. 

 نظرات مصاحبه شوندگان   یبندجمع  و  سؤاالت  لیتحل
آن    تبع  به  همچنين  و  عراق  اقلي  کردستان  در  انجمنی  دمکراسی  آثار  بررسی  منظور  به 

در وهله اول به تعدادی از اساتيد فن و  و  زیر طراحی    هایپرسش قالب کُرد ایرانی،  ضدان
سواالت کيفيت  خصوص  در  آنها  نظرات  اخذ  از  پس  و  شده  ارائه  سپس    ؛متخصصان 

مصاحبه طی  پرسيده  ضمن  اشاره  مورد  متخصصان  نفر  بيست  از  سؤاالت  این  عميق،  ای 
 مد:بندی نظرات آنها بدین شرح بدست آشده و جمع
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خصوص تطابق الگوی دمکراسی انجمنی در    ها دربندی مصاحبهجمع   -الف
 عراق 

با معيارهای مطرح شده چهارگانه ليچفارت یعنی خودمختاری گروهی، حق وتوی اقليت،  
ائتالف و  تناسب  پارلمانیرعایت  از سال    ،های  با وضعيت عراق  الگو  تاکنون    2003این 

 تطابق دارد.  

خصوص مهمترین آثار دمکراسی انجمنییی در   ها دربندی مصاحبهجمع  -ب
 عراق 
پرسشنامهدر جمع نظرات  تغيير در عرصه سياسی  بندی  از سقوط صدام مهمترین  ها، پس 

بعد از قدرت گيری کُردها شناخته شد. لکن در  گيری شيعيان در حکومت، قدرتعراق 
دمکرا مدل  یک  در  شيعيان  که  آنجا  از  داشت  عنوان  باید  آن  و تفسير  اکثریتی  سی 

دوران   به  نسبت  قدرت  موقعيت  تغيير  اول  شانس  تناسب جمعيتی،  نيز حسب  غيرانجمنی 
به قدرت انجمنی معطوف  اثر دمکراسی  بنابراین مهمترین  گيری کُردها  صدام را داشتند، 

 در کردستان عراق بوده است. 

ها مییورد مهمتییرین اثییرات دمکراسییی انجمنییی در بندی مصاحبهجمع  -پ
 عراق  کردستان

استقرار فدراليس  و نهادینه شدن این    ، مهمترین پيامد دمکراسی انجمنی در کردستان عراق
اساسی عراق مصوب سال   قانون  باشد. و اجرای عملی آن می  2005خواست در ساختار 

 باشد.برآیند این وضعيت افزایش فدرت کُردها به صورت رسمی و پذیرفته شده می

مییورد بیشییترین تییأثیر کُردهییای عراقییی بییر   هییا دربندی مصاحبهجمع  -ت
 2003کردستان ایران پس از 
در گزینه این خصوص  فرهنگی در  آثار  ترتيب  به  پرسشنامه  در  موجود  اجتماعی،    -های 

جنبش  رویکرد  حرکتتغيير  و  بعنوان  ها  کُردی،  واگرایی  ایجاد  و  ایرانی  کُردی  های 
 است.   بيشترین اثرات بر جامعه کُردی ایران شناخته شده
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 احییزاب  اثرکُردهییای عراقییی بییرها مورد مهمتییرین  بندی مصاحبهجمع  -ث
 ضدانقالب کُرد ایرانی

  ، ها و احزاب ضدانقالب کُردی ایرانتغيير رویکرد از خودمختاری به فدراليس  در جنبش 
گيری کردهای عراقی پس استقرار دمکراسی انجمنی شناخته  بعنوان مهمترین پيامد قدرت

 شده است. 

 های مصاحبه شوندگان )جامعه آماری( تحلیل ویژگی -1ولجد

 تحصیالت
سابقه  
 خدمتی

 جایگاه علمی/شغلی

 دکتری  ارشد
20-
25 

باالی 
25 

پژوهشگر  
 و استاد 

وزارت 
 خارجه 

فرمانده  
 نظامی 

نیروی  
 قدس 

نهادهای 
 تی منیا

 دیپلمات

 کنسولی

4 16 6 14 6 2 2 2 6 2 

20% 80% 30% 70% 30% 10% 10% 10% 30% 10% 

 گیری بحث، نتیجه
دستاور کنار  در  انجمنی  طيفددمکراسی  وتوافق  مطلوب  در  های  قدرت  مختلف  های 

گيری  گاه آثار قابل تأمل دیگری نيز داشته است. استقرار حکومت فدرالی و قدرت ،عراق
گيری و خودمختاری  کُردهای این کشور از جمله این آثار است. اگر چه این روند قدرت

دست  آگاهی  محلی،  رشد  عراق،  کُردنشين  مناطق  در  توسعه  و  پيشرفت  قبيل  از  اردهایی 
.. نسبت به دوران صدام را به  .  کيفيت آموزش، بهداشت عمومی، رشد اقتصادی و   قومی،

است.   منطقه شده  این  در  ناسيوناليس  کردی  تقویت  به  منجر  طرفی  از  اما  آورده  ارمغان 
در کُردی  هویت  و  قومی  ناسيوناليس   با    قدرت  تعارض  به  منجر  گاه  که  بوده  حدی 

توان در رفراندوم کردستان عراق  حکومت مرکزی عراق شده است. حد افراطی آن را می
ناسيوناليس  و واگرایی کُردی    1396برای کسب استقالل در سال   مالحظه نمود. تقویت 

نيز  را  ایران  کُردهای  و  کُردی  ضدانقالب  کُردی،  مشترک  هویت  بواسطه  عراق  در 
قومی  بی مطالبات  طرح  و  فدراليس   گفتمان  تقویت  و  ترویج  به  منجر  و  نگذاشته  نصيب 

کُردی و تقویت احساسات قومی آنها شده است. هر چند کُردهای ایران پيوستگی، قرابت  
و اشتراکات فرهنگی و انسجام قابل قبولی با جامعه ایرانی و حکومت مرکزی ایران دارند  
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و آثار واگرایانه کردستان عراق بر این خطه غافل شد. به هر حال  توان از تبليغات  اما نمی
ابتدا در سطوح  اگر  روند حتی  عراق  یاین  در کردستان  فدراليس   تثبيت  از  پس  باشد،  ی 

به   توسل  با  کُردی  احساسات  تقویت  در  کردستان  اقلي   آنکه  ضمن  است.  شده  تقویت 
اجتمهای رسانهبرنامه و  فرهنگی  و گسترده  متعدد  و ای  فدراليس   اندیشه  ترویج  در  اعی، 

معارض و تندروی کُرد ایرانی نقش داشته است. آنچه این مسير را    یهاحمایت از گروه
های  کند، قدرت هویت کُردی است که ه  پيشينه تاریخی دارد و ه  در سالتقویت می

 المللی تقویت و برساخته شده است. ای و بين اخير بر اثر شرایط منطقه
اص این  فرض  بر  پژوهش  نهادینه شدن    استاستوار  نکته  لی  و  انجمنی  دمکراسی  که 

فدرال گفتمان  تقویت  به  منجر  عراق  کردستان  در  جریانات  قدرت  ميان  در  خواهی 
بررسی با  فرضيه  این  است.  شده  ایرانی  کُرد  اسنادیضدانقالب  تفسير    ، های  و  مطالعاتی 

یعنی گفتمان خودمختاری  پرسشنامه تأیيد شد.  ایرانی تحت  ها  کُرد  جریانات ضدانقالب 
یا   روند  افول  معنای  به  این  است.  یافته  تغيير  فدراليس   گفتمان  به  عراق  کردهای  تأثير 

آید بلکه اگر الگوگيری از کردستان عراق باشد در دل  کاهش بار معنایی آن بحساب نمی
فدراليس  تجزیه  ، این  قالببحث  در  تعيين  طلبی  حق  بعنوان  زیباتری  و های  سرنوشت 

سر استقالل  عامه  رفراندوم  ظاهری  فدراليس   آورد.  خواهد  این  پسندانهبرون  برای  تر 
 احزاب ضدانقالب دارد. 

 پیشنهادها
استقرار دمکراسی انجمنی دستاوردهای بسيار مناسبی در عراق از جمله مشارکت،    -الف

طيف حضور  و  وجودتوافق  این  با  است.  داشته  قدرت  در  جامعه  مختلف  برای    های 
کارآمد بودن این مدل ضرورت دارد ملزومات مهمتری نيز رعایت شود. ملزوماتی از قبيل  
و   اشغالگران  و خروج  وابستگی خارجی  رفع  روند حکومت،  در  ایستار عقالنی  گزینش 

های قومی و مذهبی و مقدم دانستن  نيروهای ائتالف، کاهش سطح توقعات سياسی گروه
 ین ملزومات است. مالحظات ملی عراق از جمله ا

های قدرت است. مهمترین مکانيس   دمکراسی انجمنی مبتنی بر توافق نخبگان طيف  -ب
  ، در توافق، گفتگو و حل چالش است. بنابراین الزمه نهادینه شدن قدرت و ثبات در عراق
به محوریت اصلی حل مناقشات ميان کُردها و   ایران  ایفای نقش موثر دستگاه دیپلماسی 
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مرکز منطقه حکومت  تنها کشور  ایران  آنکه  بویژه  است.  بين ی  و  ه   ای  است که  المللی 
 های فراوانی با هر دو طيف دارد.  مورد وثوق کُردها و ه  شيعيان عراق است و قرابت

ناپذیر است. تأثيرپذیری جامعه کُردی و ضدانقالب کُردی از کردستان عراق اجتناب  -پ
نيا مرزها  امنيت  و  آرامش  کنترل  هزینهبرای  و  شود  برخورد  پدیده  این  با  است  های  ز 
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