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مقدمه

 اقلیم کردستان عراق پس از همه پرسی ناکام در مهرماه ۱۳۹6، تحوالت سیاسی معناداری 

را شاهد بود. رقابت بر سر قدرت میان دو حزب سنتی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان 

طی این مدت، شدیدتر شده و عمال حوزه های جدیدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، با 

وجود برخی ناکامی های سیاسی برای بارزانی و یارانش، نتایج انتخابات پارلمانی به طرز بی سابقه ای 

به نفع آن ها تمام شد. این قدرت نمایی باعث شد تا عمال بارزانی برای اولین بار از سال ۲۰۰۳ به این 

سو، برای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری عراق که به صورت سنتی در اختیار اتحادیه میهنی 

است، طمع کند. با توجه به نقش کردها در ساختار قدرت در عراق از یک سو و اهمیت مواضع 

ایران برای نقش آفرینی مثبت در قبال مسائل کردها و عراق، در این یادداشت تالش می شود تا 

رویدادها و روندهای جدید در عرصه سیاسی اقلیم مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی وضعیت سیاسی احزاب اصلی فعال در اقلیم کردستان عراق

در اقلیم کردستان عراق، قدرت همچنان در دست دو حزب اصلی و سنتی است: حزب 

دموکرات کردستان )KDP( به ریاست خاندان بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان  )PUK(به 

ریاست خانواده طالبانی. دو حزب بزرگ اقلیم از دیرباز رقابت سختی با یکدیگر داشته که گاه تا 

مرز نزاع و جنگ های خونین پیش رفته اند، همانند جنگی که در دهه ۹۰ میالدی بین دو طرف 

درگرفت.
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ساختار قدرت در اقلیم بر مبنای پارلمان بوده و اکثریت حاضر در پارلمان، دولت محلی 

را تشکیل می دهد. از زمان خودمختاری کردستان عراق در سال ۱۹۹۱، معموال ائتالفی از دو حزب 

برتر، اداره این منطقه را در دست داشته اند. مقر حزب دموکرات در اربیل، پایتخت کردستان 

عراق است و مقر مرکزی اتحادیه میهنی در سلیمانیه قرار دارد.

این دو حزب بر به دست گرفتن قدرت و ماندن در فضای سیاسی اصرار دارند و در نتیجه 

اهتمامی نسبت به مشارکت دیگر احزاب و گروه هایی که خواهان اصالح و تغییر هستند، نشان 

نمی دهند. این در حالی است که در پی اختالفات میان اربیل و بغداد و کنترل دو حزب اصلی بر 

سر قدرت و با گسترش بحران اقتصادی و سیاسی در اقلیم طی چند سال اخیر و پدیده هایی مانند 

ظهور داعش، جنبش های جدیدی پا به میدان گذاشتند که از استقبال و توجه مردم برخوردار شدند.

ائتالف  جمله  از  بودند،   اقلیم  در  اصالحات  و  تغییرات  خواستار  همگی  جنبش ها  این 

دموکراسی و عدالت و جنبش الجیل الجدید )نسل جدید( که با جنبش گوران )تغییر( و احزاب 

اسالمی تشکیل شد و می  توان آن ها را جبهه مخالفان نامید که خواستار پایان یافتن سیطره دو 

انتخابات اخیر پارلمان بغداد  حزب اصلی بر قدرت و اصالح اوضاع بودند. در پی اعالم نتایج 

)اردیبهشت سال جاری( و پس از اتهام تقلب دو حزب به یکدیگر و دستکاری در آرای دیگر 

احزاب، اختالفات میان دو حزب اصلی و جبهه مخالفان به قطع ارتباط میان آنها رسید.]۱[

مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات سال گذشته دست به یک تالش نافرجام زد و همه 

پرسی استقالل اقلیم را برگزار کرد. موضوع استقالل هر چند دغدغه و آرمان مشترک همه احزاب 

کردی است، اما همه پرسی مهرماه ۹6 موجب بروزاختالفات جدیدی میان آن ها شد. برای نمونه 

اتحادیه میهنی، رقیب اصلی حزب دموکرات، با زمان بندی این همه پرسی موافق نبود.]۲[
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انتخابات اخیر پارلمانی در اقلیم کردستان که در مهرماه سال جاری برگزار شد، حاکی از 

پیروزی حزب دموکرات کردستان بود. کمیسیون انتخابات در اقلیم اعالم کرد که در انتخابات 

پارلمانی این منطقه، حزب حاکم دموکرات کردستان با کسب ۴5 کرسی و به عنوان حزب پیروز 

در این دور از انتخابات، مامور تشکیل کابینه دولت بعدی اقلیم کردستان شد. شایان ذکر است که 

نتیجه نهایی این انتخابات پس از سه هفته تاخیر و بررسی دقیق  ۱۰۴5 مورد تخلف انتخاباتی اعالم 

شد. حزب اتحادیه میهنی کردستان رقیب دیرینه حزب دموکرات کردستان و شریک ائتالف در 

تشکیالت دولت، با کسب ۲۱ کرسی در مقام دوم قرار گرفت.

احزاب مخالف به رغم نارضایتی از همه پرسی نافرجام بر سر استقالل، نتوانستند در این 

انتخابات حضور موفقی داشته باشند و حزب گوران )تغییر( ، حزب مخالف تنها موفق به کسب 

۱۲ کرسی شد.

احزاب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان احتماال با توجه به ضعف احزاب 

مخالف، روند تقسیم قدرت میان خود را که از یک پیشینه سه دهه ای برخوردار است توسعه می 

دهند؛ اما با توجه به نتایج انتخابات، مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان موقعیتی غالب 

را در عرصه سیاسی اقلیم کردستان به خود اختصاص خواهد داد.]۳[

مسائل جدید مورد اختالف احزاب

ریاست اقلیم: پست ریاست اقلیم کردستان عراق به دنبال برگزاری همه پرسی جدایی 

طلبانه در این منطقه تبدیل به بزرگترین عامل اختالف میان احزاب کرد عراقی شده است. به 

همین دلیل پارلمان اقلیم کردستان عراق در نشستی در تیرماه سال جاری پست ریاست این اقلیم 
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را معلق کرد. براساس این تصمیم پارلمان انتخابات برای پست ریاست اقلیم برگزار نخواهد شد.

براساس این گزارش، تفویض اختیارات پست ریاست اقلیم کردستان عراق به سایر ارگان 

های حاکمیتی که در سال ۲۰۱7 میالدی صورت گرفت ادامه می یابد و دیوان ریاست اقلیم نیز 

صرفا امور مالی کارمندان این حوزه را تحت نظارت هیات دولت اقلیم انجام خواهد داد.این قانون 

دوره پنجم پارلمان اقلیم کردستان عراق را موظف کرده است که در دو سال اول فعالیت خود 

سرنوشت این پست را در منطقه کردستان عراق روشن کند.

احزاب اتحادیه میهنی کردستان عراق، دموکرات و جنبش تغییر به این قانون رای دادند و 

احزاب اتحاد اسالمی و جماعت اسالمی با آن مخالف بودند. به دنبال پایان رای گیری در پارلمان، 

اتحاد اسالمی کردستان عراق اعالم کرد که خواهان منحل کردن پست ریاست اقلیم کردستان 

عراق است ، همزمان جماعت اسالمی نیز خواهان برگزاری انتخابات ریاست اقلیم همزمان با 

انتخابات پارلمان منطقه کردستان شد. جنبش تغییر نیز اعالم کرده بود که به تالش های خود برای 

منحل کردن پست ریاست اقلیم کردستان عراق ادامه خواهد داد.]۴[

در شرایط فعلی حزب دموکرات که بیشترین کرسی های پارلمان اقلیم را بدست آورده 

است، مسرور بارزانی رئیس شورای امنیت محلی اقلیم کردستان عراق را برای نخست وزیری 

آینده این منطقه معرفی کرده و قرار است نچیروان بارزانی نامزد پست ریاست اقلیم کردستان 

شود.

اتحادیه میهنی کردستان که شریک اصلی حزب دموکرات کردستان در کابینه جدید 

اقلیم خواهد بود در واکنش به اقدام شورای رهبری حزب دموکرات کردستان اعالم کرد که این 

حزب در معرفی نامزدهای خود برای پست های اقلیم کردستان آزاد است، اما در عین حال بر 
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استحقاق پست معاونت نخست وزیری اقلیم تاکید کرد.  اما حرکت نسل جدید که پیشتر اعالم 

کرده بود در این دوره از پارلمان اقلیم کردستان عراق به عنوان اپوزیسیون فعالیت می کند، معرفی 

نامزدهایی از حزب دموکرات کردستان را برای پست های نخست وزیری و ریاست اقلیم، غیر 

قانونی دانسته است.]5[

ریاست جمهوری: منصب ریاست جمهوری در عراق بر اساس یک توافق نانوشته، متعلق 

به کردها است. هر چند ریاست جمهوری در عراق تشریفاتی است و عمده اختیارات در اختیار قوه 

مجریه )نخست وزیر( است، اما به عنوان یک منصب نمادین خصوصا در عرصه روابط خارجی 

نقش مهمی دارد.

پارلمان عراق در تاریخ ۱۰ مهر ۹7 از بین هفت نامزد ریاست جمهوری که همگی از 

چهره های سیاسی کرد بودند، برهم صالح را در دور دوم رای گیری و پس از اعالم انصراف 

رقیبش فواد حسین، به عنوان سومین رئیس جمهوری عراق در دوران پس از صدام حسین اعالم 

کرد. برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی و فواد حسین نامزد حزب دموکرات بود، لذا انتخاب برهم 

صالح، پیروزی اتحادیه میهنی در برابر رقیب دیرینه خود محسوب می شود. نکته قابل توجه آن 

است که پیش از این نامزد ریاست جمهوری با توافق احزاب کردی به ویژه حزب دموکرات و 

اتحادیه میهنی معرفی می شد، اما این بار به دلیل اختالفات شدید میان دو حزب رقیب، هر یک 

جداگانه نامزد معرفی کردند.

از برهم صالح به عنوان چهره ای ُکرد یاد می شود که توانسته است در طول حیات سیاسی 

خود، به خاطر نوع شخصیت با فرهنگ، روشنفکر و تحول طلبی که دارد، شبکه وسیعی از روابط 

داخلی و خارجی را ایجاد کند. او در کردستان عراق چهره ای تحول گرا است که برای اولین بار 
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به عنوان یکی از فرزندان احزاب حاکم کردستان عراق، دو حزب عمده کرد )اتحادیه میهنی و 

دمکرات( را به باد انتقاد گرفت.]6[

مواضع ایران در قبال مسائل اختالفی کردها با یک دیگر

موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از رویکرد منطقی و روابط متوازن با 

همه احزاب کردی از جمله دو حزب بزرگ اقلیم. به همین دلیل ایران در امور داخلی کردهای 

اقلیم کردستان عراق دخالت نمی کند و در نتیجه به توافقات فیمابین آن ها احترام می گذارد. در 

مساله ریاست اقلیم مالک نتایج انتخابات پارلمانی اقلیم است، لذا ایران حزب حاکم را به رسمیت 

می شناسد.

در بحث ریاست جمهوری از آن جهت که مربوط به کلیت عراق می شود، مناسبات 

لذا رای  تعریف می شود.  اقلیم و در چهارچوب حکومت مرکزی  از  فراتر  اسالمی  جمهوری 

پارلمان عراق در انتخابات رئیس جمهوری برای ایران قابل احترام است.

البته در شرایط فعلی هر چند ایران با دو حزب بزرگ اقلیم روابط حسنه ای دارد، اما به دلیل 

برخی مسایل از جمله همه پرسی استقالل، در مقطعی روابط با حزب دموکرات دچار نوعی تنش 

شده و در مقابل، اتحادیه میهنی به ایران نزدیکتر شد. به همین دلیل محافل داخلی عراق، ریاست 

جمهوری برهم صالح را به مثابه پیروزی جمهوری اسالمی ایران قلمداد کردند.

مخالفت ایران با همه پرسی استقالل، یک موضع رسمی و حاکی از نگرانی ایران از تجزیه 

عراق بود. رهبر انقالب اسالمی در دیدار با حیدرالعبادی نخست وزیر وقت عراق در ۳۱ خرداد ۹6 
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تاکید کردند جمهوری اسالمی از تمامیت و وحدت عراق حمایت می کند. ایشان تاکید کردند 

جمهوری اسالمی ایران به عنوان همسایه، با برخی زمزمه ها مبنی بر برگزاری همه پرسی برای 

جدایی یک بخش از عراق مخالف است و دامن زنندگان به این موضوع را مخالفان استقالل و 

هویت عراق می داند.]7[

بایسته های رفتاری ایران در قبال مسائل داخلی کردهای عراق

مناسبات ایران با کردهای اقلیم کردستان مستحکم و ریشه دار است. جدا از اشتراکات 

دیرینه تاریخی و فرهنگی که آثار آن در برخی اسطوره ها و آئین ها )مانند نوروز( همچنان 

استوار باقی مانده است، حکومت های معاصر ایران از دیرباز ارتباط خوبی با کردهای عراق داشته 

اند. پس از انقالب نیز ارتباط با دو حزب مهم کردی تداوم یافته است.

در جنگ ایران و عراق نیز کردهای معارض صدام همکاری های وسیعی با ایران داشتند. 

این ارتباط حسنه به خصوص با جریان طالبانی تا هم اکنون نیز ادامه داشته است. در دهه نود 

میالدی وقتی دو جریان کردی به مبارزه با یکدیگر مشغول بودند نیز ایران به میانجی گری بین 

آن ها پرداخت.]8[

سیاست ایران همواره دارای دو پایه تعامل در قبال مسائل کردی بوده است. نخست این 

که ایران دوست مردم ُکرد بوده و خواهان تحقق منافع آنها در چارچوب سرزمین هایی است که 

در آن ها زندگی می کنند. اصل دوم این است که سیاست ثابت ایران عدم تغییر مرزها، حفظ 

تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهای منطقه بوده و هست. جمهوری اسالمی بر این باور است 

که مسیرهای به سوی تجزیه و نقض حاکمیت ملی هیچ منفعتی برای هیچکس نخواهد داشت، 
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جز بیگانگان که به دنبال افزایش تناقض ها و اختالفات در سطح منطقه و درون کشورهای غرب 

آسیا هستند.]۹[

در چهارچوب روابط حسنه با اقلیم بود که در حمله داعش به کردستان عراق، ایران به 

عنوان نخستین کشور به کردها کمک کرد. صرف نظر از همکاری های امنیتی، مناسبات تجاری 

ایران با کردستان عراق هم در سطح باالیی قرار دارد و تجارت ساالنه ایران با اقلیم حدود 8 میلیارد 

دالر است.]۱۰[

اما در جایی که مربوط به اختالفات داخلی کردها می شود، جمهوری اسالمی با توجه به 

مناسبات خوبی که با همه احزاب، خصوصا دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی دارد، معموال سعی 

می کند به میانجی گری بین آن ها بپردازد.

این در حالی است که ایران عالوه بر میانجی گیری بین کردها، به میانجی گری میان 

دولت مرکزی و اقلیم نیز می پردازد. برای نمونه شهر نفت خیز کرکوک که در پی عقب  نشینی 

داعش تحت کنترل نیروهای کرد در آمده بود، بیش از هر منطقه دیگری محل نزاع کردها 

ترکیه وارد  نیز  و  ایران  اسالمی  این معضل، جمهوری  برای حل  بود.  با دولت مرکزی عراق 

رایزنی های دیپلماتیک و وساطت میان بغداد و اربیل شدند. در این حال، دولت عراق در نهایت 

راهکار نظامی خود را پیش برده و در زمانی کمتر از آن چه پیش  بینی می شد بار دیگر کنترل شهر 

مهم کرکوک را از دست کردها بیرون آورد. سقوط کرکوک که نماد کسب قدرت و ثروت 

نفتی به دست کردها بود، به نوعی نماد افول استقالل  طلبی آن ها حداقل برای مدت محدودی می 

باشد.]۱۱[

در شرایطی که ایران با حسن نیت به دنبال حل اختالفات بود، برخی رسانه های مغرض 
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تالش کردند با متصل کردن حضور حشد الشعبی با سردار قاسم سلیمانی و دولت ایران، مانع از 

میانجی گری ایران شوند. اما واقعیت این بود که همان زمان سردار سلیمانی به منظور رایزنی و 

میانجی گری به اربیل سفر کرده و موفق به جلب نظر کردها جهت عقب نشینی از کرکوک و 

جلوگیری از جنگ خونین شده بود.

و  کردها  قبال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رفتاری  های  بایسته  گفت  باید  مجموع  در 

اختالفات داخلی آن ها، برخاسته از نگاهی فراگیر به ثبات و امنیت و منافع دو طرفه و نیز مناسبات 

و مصالح موجود با بغداد می باشد. لذا اهتمام جمهوری اسالمی معطوف به حل مشکالت فیمابین 

کردها از یک سو و تنش زدایی میان آن ها و دولت مرکزی، از سوی دیگر است. رویدادهای 

سال های اخیر خصوصا حواث پس از همه پرسی در سال گذشته این رویکرد مبنایی جمهوری 

اسالمی را نسبت به کردها به نمایش می گذارد.
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