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 همقدم

عترا    شورای احزاب اقلیم کردستتن  در ژوئن گذشته 

گرفت و مستوود  رفراندوم استقالل  تصمیم به برگزاری

سپتنمبر را برای برگتزاری ن  اعتالم    25بنرزانی تنریخ 

 نمود.

زیتندی دارد   و عواقت  پیچیدگی  یچنین تصمیم

از دیتدگن  حوومتت    گیرد.توجه قرار که بنیستی مورد 

اقلیم، رفراندوم بنیستی در بر گیرند  مننطقی فراتتر از  

درجه( بنشد. به طور مشخص اقلیم  36خط نبی )مدار 

خواهتتن  مشتتنرکت چمتتنر منکقتته کرکتتو ، ستتن نر، 

 خننقین و مخمور در رفراندوم استقالل است.

 تترین  فتتی یوتی از ممتم   کرکو  بن مننبع غنی ن

 از کته  طتوری  بته . استت  بغداد و اربیل اختالف موارد

 همتتوار  اربیتتل کردستتتن ، اقلتتیم گیتتری شتتول زمتتن 

 بتود   اقلتیم  محتدود   به کرکو  شد  اضنفه خواهن 

کرکتو  متشتول از کردهتن،     جمویتی لحنظ به. است

حوومت اقلتیم موتقتد استت     .است اعراب و هن ترکمن

حضور اعراب در کرکتو  نبنیتد متننع از قنئتل شتد       

هویت کردی برای این شمر شتود  چترا کته ایتن امتر      

 طریت   از حستین  صتدام  ستنزی  نتی ه سینست عترب 

هتنی  خننتدا   داد  استون   و کرکو  از کردهن اخراج

 عرب در این شمر بود  است.

و  قتنن  140از سوی دیگر حوومت اقلیم به اصل 

عرا  که دولت مرکزی را موظف بته برگتزاری    اسنسی

 31رفراندوم برای اطالع از تمنیل متردم کرکتو ، تتن    

 ایتتن) کننتتد کتترد  بتتود، استتتنند متتی 2007دستتنمبر 

 (.نشد برگزار هرگز رفراندوم

، کرکتتو  در جریتتن  جنتت  بتتن  2014از ستتنل 

تحتت رهبتری    ،داعش در کنترل نیروهتنی پیشتمرگه  

تن  عرا  قرار گرفت امن هنگنمی حزب دموکرات کردس

که نیروهنی پیشمرگه پرچم اقلتیم را بتر فتراز ادارات    

و  دولتی کرکو  نص  کردنتد، بتن تهتنهرات مردمتی    

 .شدند رو روبه مخنلفت بغداد

از کرکتتو   تتتر پیچیتتد ستن نر و مخمتتور حتتتی  

که به شدت مخنلف دولت اقلتیم   PKKهستند چرا که 

 ای ن  گستتترد کردستتتن  استتت در هتتر دو از پنیگتت   

در ستتن نر  ن  مقنومتتت واحتتدهنی و استتت برختتوردار

انتد    درگیر شد  حزب دموکراتهنی  بنرهن بن پیشمرگه

 خننقین نیز زیر نهر استن  دینله است.
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حوومت اقلیم در مورد این سه شمر هم به اصتل  

قننو  اسنسی عرا  استنند می کنند. بترا استن     119

تبدیل شد  به اقلیم  ح  هن هر یک از استن این اصل 

 ین پیوستن به یک اقلیم موجود را دارند.

از ن  جن که دولت عرا  نفس برگزاری رفرانتدوم  

 ن  محتدود   بته  راجتع  داند را خالف قننو  اسنسی می

 امتری  چنتین  قکوتن  چه اگر است نداشته نهری اظمنر

 چتته چنتتن  بتتود نخواهتتد پتتذیر  قنبتتل بغتتداد بتترای

رای مورفتی کرکتو  بته    بت  عرا  پنرلمن  در هنی طرح

 عنوا  یک اقلیم م زا وجود داشته است.

دولتت   یوی دیگر از اختالفتنت حوومتت اقلتیم و   

 و بترداری  مرکزی عرا  مسنله نفتت و چگتونگی بمتر    

 در ریشته  کته  استت  ن  فرو  از حنصل مننبع تقسیم

 112ذیری قننو  اسنسی دارد. بر اسن  اصتل  پتفسیر

بتر   "منتنبع حنضتر  "از این قننو ، استخراج گنز و نفت 

عمد  هر دو دولت فدرال و اقلیم است کته درنمتد ن    

 شتود  تقستیم  هتن  بنیستی به صورت عندالنه بین استن 

 درنمتد  از درصتد  17 بن برابر اقلیم سمم اسن  این بر)

 نفتتی  مننبع دربنر  اسنسی قننو  امن(. است عرا  نفتی

 .است نورد  صحبت صریحن نشد  استخراج عهیم

سیرپذیری در قننو  اسنسی سب  شتد تتن   این تف

بته  اقدام  ،به شول محدودمستقال، حوومت اقلیم ابتدا 

ت و صدور ن  بن تننور نمنید، ایتن اقتدام از   نف استخراج

دیدگن  بغداد امر پیچید  و مممی نبتود. امتن در ستنل    

اقلیم اقدام به صدور نفت از طری  خط لوله بته   2013

نسخ بته ایتن   پترکیه و انتقنل ن  به مدیترانه نمود. در 

رداخت سمم اقلیم از فرو  نفت پامر دولت مرکزی از 

 خودداری کرد.

ز جنت  بتن داعتش و    نقیمت نفتت، نغت  بن کنهش 

کنهش درنمد توریستم، شترایط اقلتیم رو بته وخنمتت      

رفته است. بر اسن  نمنرهنی رستمی حوومتت اقلتیم    

 میلیتتنرد دالر بتتدهی ختتنرجی دارد.  30نزدیتتک بتته  

 هتنی  کمبودهنی منلی ستب  توکیتل شتد  دانشتگن     

 فقتر  و افتتند   عقت   دولت پرسنل حقو  شد ، دولتی

 به شدت افزایش ینفته است. اقتصندی ممنجرت

 هنی طرح تصمیم به برگزاری رفراندوم بن مخنلفت

در  .استت  بود  همرا  اقلیم از خنرج و داخل در زیندی

)دومتین حتزب بتزر      "جنبش گتورا  "داخل اقلیم، 

اقلیم کردستن  عرا ( رفراندوم را غیرقننونی دانستت و  

 از کترد  گترای  به همرا  برخی احتزاب کوچتک استالم   

کت در بحت  راجتع بته چنتد و چتو  برگتزاری       مشنر

 رفراندوم خودداری کرد.

 در گتورا   جنتبش  گتوی  سخن "شور  حنجی"

رفراندوم استتقالل  "گفت  Middle East eye بن مصنحبه

غیرقننونی است چرا کته متن بتر ایتن بتنوریم کته ایتن        

و همه را در منکقه تحت  موضوع، حسن  و ممم است

بنیستی بخشی از قننو  یتن   بننبراین دهد، تنثیر قرار می

تصمیم پنرلمتن  کردستتن  بنشتد نته تصتمیم برختی       

احزاب و رئیس اقلتیم  کستی کته موقویتت و قتننونی      

. این امر در حنلی است "است سوال زیر ا  بود  دور 

، هنگتنمی کته   2015که پنرلمتن  کردستتن  از ستنل    

)یوتی   "یوسف محد صتدی  "نیروهنی بنرزانی از ورود 

ا ( به اربیل جلتوگیری کردنتد تشتویل    از اعضنی گور

 نشد  است.

تصتمیم بتن مخنلفتت مقنمتنت     ایتن   در بغداد نیتز 

 رو شتور روبته  و نیروهنی سینستی ایتن ک   رسمی دولتی

. در انتد  ر بن قننو  اسنسی عرا  دانستهرا مغنی ن  و شد

 ترکیته  و ایرا  مخنلفت بن تصمیم این ای عرصه منکقه

است. اتحندیه عرب نیز  شد  رو روبه سکوح بنالترین در

اقدام اقلیم بدو  همنهنگی و توافت  را ستب  بحرانتی    

 اتختن   ستوی  به هن شد  وضع و سو  داد  همه طرف

 .است دانسته سخت مواضوی
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همچنین برگزاری رفرانتدوم استتقالل در عرصته    

 وحتدت  بر روسیه. است بود  رو جمننی بن مخنلفت روبه

دیه اروپتن نیتز   اتحن و است کرد  تنکید عرا  سرزمینی

نسبت به عواق  این تصتمیم هشتدار داد  استت. امتن     

مخنلفت نمریون حتی شدیدتر بتود  استت. افتزو  بتر     

بترت متک   "مخنلفت مقنمتنت وزارت خنرجته نمریوتن،    

 علیته  المللتی  بتین  ائتتالف  در نمریوتن  نمنیند  "گور 

 منکقته  ثبتنتی  بتی  عنمل را تصمیم این اجرای داعش،

نمنینتدگن  کمیتته نیروهتنی     همچنین و است دانسته

مستتلک کنگتتر  نمریوتتن، کمتتک نهتتنمی بتته نیروهتتنی  

 عترا   چنرچوب در اقلیم منند  به منوط را مرگه پیش

 .اند دانسته

 ای منکقته  تنثیرگذار هن قدرت تمنمی هنی مخنلفت

ای عمتتال حوومتتت اقلتتیم را در شتترایط   فرامنکقتته و

د کته  ان   است. سرا  اقلیم اعالم کرد بغرن ی قرار داد

برگزاری رفراندوم استقالل به مونی جدا شد  از عرا  

که رفراندومی که متورد تنییتد   نیست. سوال این است 

جنموته جمتننی و حتتی اعضتنی دائتم شتورای        عرا ،

بتته استتتقالل  توانتتد نمتتیامنیتتت نیستتت و بنتتنبراین 

 شود؟ کردستن  عرا  من ر شود، اسنسن چرا برگزار می

  دو دستته عوامتل را در   تتوا  در توضیک این سوال می

 نهر گرفت:

رفراندوم به مثابه اهرم فشاار بارای ک ا     

 :از دولت مرکزی امتیاز

بود از قکع سمم اقلیم از درنمتد نفتتی    درآمد نفتی:

، مذاکرات مین  بغتداد و اربیتل شتروع    2014در سنل 

شد. بن شروع جن  علیه داعش این متذاکرات متوقتف   

شد امن حنال پتس از نزادی موصتل و تضتویف داعتش     

مذاکرات بر سر تقسیم درنمد نفتی دوبنر  مورد توجته  

وانند ستمم  قرار گرفته است. مقنمنت اقلیم امیدوارند بت

بیشتری از درنمتد نفتتی را درینفتت کننتد تتن از ایتن       

طری  قندر به بمبود وضع اقتصندی اقلیم بنشتند. ایتن   

. است ممون زنی امر از طری  یک اهرم قدرت در چننه

 .کند می فراهم را اهرمی چنین استقالل رفراندوم

مقنمتنت اقلتتیم همتتوار  منیتتل   :قلمااروتوساا ه 

در  ،ز اربیتل، دهتو  و ستلیمننیه   ج به اقلیم تن اند بود 

برگیرند  منتنط  متورد اختتالف )کرکتو ، ستن نر،      

خننقین و مخمور( بنشد. اکنو  کته عمتال ایتن چمتنر     

 از استفند  بن است، مرگه شمر در اختینر نیروهنی پیش

 تتوا   متی  اسنستی  قتننو   به استنند بن و رفراندوم اهرم

بت اهنلی در صورت رای مثافزایش داد. ا ر اقلیم قلمرو

 تحویتل  عتدم  و اقلیم به هن این چمنر شمر، پیوستن ن 

 مرگته  پتیش  نیروهتنی  ستوی  از مرکزی دولت به شمر

 .کرد خواهد جلو  مشروع امری

رفراندوم به مثابه ساز و کار سیاست داخلای  

 اقلیم:

بنرزانی و حزب دموکرات  بارزانی، قهرمان ملی کرد:

شترایط نتنمکلوب   رو هستند.  بن بحرا  مشروعیت روبه

ز پنیتن   ، عدم کنتنر  گیتری از قتدرت پتس ا    اقتصندی

دور  قننونی رینست اقلیم و عدم تشویل پنرلمن ، اتمنم 

ننکنرنمتتدی و دیوتتتنتوری و فستتند را متوجتته حتتزب   

دموکرات کرد  و بنع  شد  به شدت از جننت  رقیت    

سنتی ختود اتحندیته میمنتی کردستتن  و همچنتین      

د و ه مه قرار بگیترد. استت.   جنبش گورا  مورد انتقن

 ،بنرزانی بن برگزاری رفراندوم استقالل برای اولتین بتنر  

ی در مین  کردهن نه فقط در عرا ، به عنوا  یک رهبر

که توانسته است بر  بغتداد پیتروز    شننخته خواهد شد

 شود.

انحااراا افکااار عمااومی از واارای  وخاایم 

جل  توجته کردهتنی عترا  بته رفرانتدوم       اقتصادی:
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قالل کتته از گذشتتته خواستتته بستتینری از متتردم استتت

بمتترین را  بترای انحتراف افوتنر      ،منکقه بتود  استت  

 این از بنرزانی. است اقتصندی هنی عمومی از ننبسنمننی

 کست   امیتد  بتن  تتن  بخترد  زمن  توانست خواهد طری 

 دربتنر   اندیشتی  چتنر   بته  بغتداد  از اقتصندی امتینزات

 .بپردازد اقتصندی مشوالت

سنستتی امتتن نتتوع واکتتنش بغتتداد بتته   پرستتش ا

 بغتداد  بترای  همته  از تتر  ممم. است اقلیم هنی خواست

 نفتتی  مننبع. است کرکو  مسنله( اقلیم مننند درست)

 عرا  بنزسنزی برای بغداد منلی تواننیی ضنمن کرکو 

است. بننبراین خط قرمتز   کشور یاقتصند سنمنندهی و

و  کرکت  الحن  دیگر سوی از. شود بغداد محسوب می

به اقلیم به مونی قرار گرفتن منتنبع متنلی عهتیم بته     

اربیل است که بنلقو  تمنیل کردهتن بته جتدا شتد  از     

 عرا  را بیشتر خواهد کرد.


