سیاست خارجی آمریکا و کردهای عراق
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دكترمنوچهر جفره
ایوب منتی
محمد رهگوي

**

***

چکیده
مقاله حاضر به بررسی سیاست خارجی آمریکا درقبال کردهای عراق درپرتو توو
سیاسی درمنطقه خاورمیانه می پردازد.
حض رنظامی آمریکا درشمال عراق درزمان ج رج ب ش پدر و همچنین اشغال ص ر
گرفته این کش ر درزمان ج رج ب ش پسورهمممان بوه افومایق نقوق عنرور کورد در
تو

قدر

دراین کش ر ماهیت جدیدی داده است ،توا بدانااکوه کردهوای عوراق

نقق میانای وتعین کننده رادرمیان شیعیان واعراب سنی بوه عنو ان دو عنرور قودر
داخلی ایفا کرده و بدون همکاری آنها سیاست خارجی آمریکا به م قعیت فعلی دسوت
نمی یافت .بدین منظ رجهت درک سیاست خارجی آمریکا در عراق نیواز بوه شوناخت
تو

درونی ق میت کرد و نیم بررسی تو

عراق خ اهد ب د.

واژگان كلیدي :سیاست خارجی آمریکا ،كردهاي عراق ،قومیتت ،فدرالیست ،
* استادیار و عض هیأ

علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکمی ،گروه مدیریت دولتی،

تهران ،ایران
** دانق آم خته کارشناسی ارشد رشته عل م سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکمی
*** دانق آم خته کارشناسی ارشد رشته عل م سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکمی
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بازیهاي ژئوپلتیک

مقدمه
ق میت را گروهی با سنت فرهنگی مشترک و احساس ه یتی که آنرا به عنو ان یو
گروهی فرعی از ی

جامعه بمرگتر مشخص می کند ،تعریف می نماینود ،اعضوای هور

گروه ق می از لواظ ویژگیهای خوا

فرهنگوی از سوایر اعضوام جامعوه خو د متموایم

هستند .با این تعریف می ت ان پی برد که به واقع ق میت کرد را در کش ر عراق بعنو ان
ی

ه یت مشخص با شاخره های فرهنگی خا
جهان عرب پس از ی

رسیدن به قدر

می ت ان بازشناسی کرد.

دوره ق می گرایی و سه دهه اسالم گرایوی سونی عورب در

(چه با رویکورد دمکراتیو

و چوه در قالوو خشو نته بوا ه یتهوای

(ق میتهایه دیگری به چالق کشیده شده است.
در عراق امروز ه یت اکراد یکی از همان ه یتهای اسوت کوه بوا ت جوه بوه اشوغال
کرسی ریاست جمه ری ی

کش ر عربی ،خ د را عرب نموی داننود .کردهوا ،عوراق را

وطن خ د می دانند لیکن اصالً عالقه ای به انتساب خ د به ق میت عربی ندارنود .آنهوا
حتی در تدوین قان ن اساسی عراق تمایل به تعریوف ه یوت عربوی بورای کشو ر بوین
النهرین (عراقه از خ د نشان ندادند به همین دلیل در قان ن اساسی بدین اکتفا شده کوه
عراق ی

کش ر عض اتوادیه عرب است ،نه کش ر بوا ه یوت عربوی (قوان ن اساسوی

عراق ماده www.kherod.info( 3ه
از طرف دیگر باید به تاثیرا

و اقداما

حک مت آمریکا در قالو سیاست خوارجی
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این کش ر ت جه ش د .جالو آنست که پیق از اشغال ک یوت ت سوص صودام ،دولتهوای
ریگان و ب ش روابص خ د را با این کش ر ت سعه داده و در ط ل جنو
وام بانکی و اطالعا

ایوران و عوراق

سری نظامی در اختیار این کش ر قرار داده ب دند .لویکن بوا پایوان

نظام دو قطبی و فروپاشی اتواد جماهیر ش روی (بعن ان مهمتورین متوود عوراق طبو
قرارداد 2791ه ،صدام با عدم درک از تغییر نظام بین الملل از دو قطبوی بوه تو
قطبی که در آنممان شکل هژم نی

چنود

آمریکا را به خ د گرفته ب د ک یت را اشغال کرد.

«صدام حسین هرگم انتظار نداشت که الواق ک یت به عراق ،خشم دولتهای عرب و
آمریکا و سازمان ملل و حتوی شو روی را برانگیومد»).ش لمشویگر (634 :1385 ،و بوا
همین عدم درک پایه های جن

دوم خلیج فارس و حض ر آمریکا در منطقوه را باعو

گردید و م قعیت تضعیف شده اکراد را بس ی ی
بخشید که در پایان جن
ی

منطقه امن (مودار  33درجوهه ارتقوا

س م خلیج فارس این م قعیت در فدرالیسم م ج د تبدیل بوه

ن ع خ دمختاری در چارچ ب عراق پس از صدام قابل شناخت می باشد.
در این توقی سعی ما بر این ب ده که با نگاهی به سیاست خارجی آمریکوا از منظور

ق م گرایی ،چه در بعد داخل و بین المللی ،ابتدام چارچ بی ارائه گردد و در مرحله بعد
با اشاره به سه مقطع حض ر آمریکا در کش ر عراق (با تاکید بر م قعیت کردهای عراقه
به تبیین ح ادث و تو

این منطقه بپردازیم.

دریچه اي به سیاست خارجی آمریکا از منظر قوم گرایی (كرد)
اص ً موت ای فرهنو
خارجی می باشد ،فرهن

سیاسوی برو ر
سیاسی ایا

منبوع داخلوی بوالق ه مهموی در سیاسوت

متوده آمریکا یعنی ارزشها ،باورها ،آرمانهوای

سیاسی در باب جامعه آمریکایی و سیاستی که مردم آمریکا بودان اعتقواد دارنود .سونت
سیاسی آمریکایی تاکید بر اکثریت گرایی دارد ولی همممان نیم مخالفت ،وفاداری مولی
و عدم تبعیت را تومل می نماید .ریشه فلسفه سیاسی آمریکا از آزادیخ اهی نشا

موی
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گیرد که مطاب با عقیده جان ک است که وی معتقد بو د حک موت بایود موودود بوه
حمایت از زندگی فردی و آزادی و مالکیت از طری رضایت مردم باشد)دبلین ،کگلوی،
وتیکف2331 :339 ،ه
و سیاسوت داخلوی ایون کشو ر دو

در سیاست خارجی آمریکا به تاسی از تو

م ض ع بر سیاست ق م گرایی این کشو ر اثور گو ار بو ده اسوت .آمریکائیوان اولیوه در
خر

تشکیل حک مت نگران ب دند .از ی

طرف این سیستم حک متی ت انمندی در

حفظ سرزمین و ایااد پ ل واحد را داشته باشد لیکن آنها خ اهان از بین رفتن اسوتقالل
دولتهای تازه تاسیس و تاثیرش بر ق انین داخلی ایا

نب دند بنابراین آنها ی

سیسوتم

مدرن فدرالیسم را ب ج د آوردند کوه در آنهوا نقشوهای حکو متی بوین حک موت توازه
تاسیس و ایا

ت زیع شد.

از طرف دیگر آنها نگران سلطه فرد یوا نماینودگان موردم جهوت برقوراری ثبوا

در

کش ر ب دند (ترس از استبداد و دم کراسی تو ده ایه بنوابراین آنهوا بوا نگوارش یووه
 2932حق ق بشر ،پاسخی به ترس از حک متی که به سو م اسوتفاده از قودر

دسوت

میزند را انعکاس دادند(وایل2331 :1 ،ه
ایا

متوده آمریکا تنها کش ر غربی است که بیق از هموه دارای اقو ام گ نواگ ن

ب ده و به عن ان ی

جامعه مهاجر بنا گردیده است .که ایون خو د منوتج بوه فدرالیسوم

سیاسی و اهمیت اق ام مختلف در جامعه آمریکاست .اص ً سه مدل به عنو ان مودلهای
مشخص کننده تو ل روابص ق می در آمریکا طرح گریده اند:
و مدل همانند گردي ،به این مفه م که مهاجران عادا

و رس م اولیوه خو د را رهوا

می کنند و رفتارهایشان در قالو ارزشها و هناارهای اکثریت شکل می دهند.
و مدل در ه آمیزي ،به جای اینکه سنتهای مهاجران در ارزشهای مسولص جمعیتوی
که از قبل وج د داشته مو ش ند ،همه با هم آمیختوه شوده الگو ی فرهنگوی جدیود و
تکامل یابنده ایی را شکل می دهند.

سیاست خارجی آمریکا و كردهاي عراق

و مدل كثرت گراي فرهنگی ،در این دیدگاه مناسو ترین مسویر کمو
ی
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بوه ت سوعه

جامعه حقیقتاً چند ق می است که در آن اعتبوار مسواوی خورده فرهنگهوای متعودد

گ ناگ ن به رسمیت شناخته شده است(.گیدنم2391 :172 ،ه
می ت انیم حدس بمنیم آمریکائیان که نظام فدرال « ،Federalنظام سیاسی ویوژه ای
که الف و در کنار ی

حک مت مرکمی ،حک متهوای خ دمختوار و مولوی وجو د دارد.

ب و اقتدار وظایف دولت ،میان حک مت مرکمی و حک مت مولوی تقسویم موی شو د.
ج و به بخشها و ح زه های مولی کش ر حق ق و وظایف ویژه ای واگ ار می گوردد .د
و ترتیبا

و روشهای خاصی برای حل اختالف میان حک مت مرکومی ،مولوی و میوان

واحدهای مولی و ناحیه ایی مقرر می ش د(».آقابخشوی2391 :211 ،هبرقورار سواختند
بدنبال ترویج چنین ایده ای در سطح جهان و مناط (خاورمیانه با خص عراقه هستند.
مسئله دیگری که از بعد داخلی آمریکا باید گفت بو

ناسی نالیسم لیبرالی یا مودنی ایون

کش ر است که به معنی مردمی است که در درون مرزهای ی

کش ر بدون ت جه بوه منشوام

ق می ،نژادی و م هبی زندگی می کنند در مقابل ناسی نالیسم قو می بودین معنوی اسوت کوه
ملتها با میراث مشترک (زبان و م هو و تاریخه تعریف می ش ند(.م لر2339 :9 ،ه
در ایناا برای درک بهتر حض ر آمریکا در کش ر عراق (با خص کردهاه نگاهی به ابعواد
بین المللی و روابص بین الملل می اندازیم .گروهی از اندیشمندان روابوص بوین الملول ،زموان
فعلی را دوران گ ار نامیده اند (transitional Eraه و معتقداند کش رهائیکه بوه نظوم بوین
المللی پیشین وابسته باشند فروپاشیده و شمار دولتهای در این دوره کوم و زیواد موی شو د،
گروههای ق می با تضعیف دولت مرکمی به دنبال استقالل سیاسوی موی رونود و در فراینود
دگرگ نی نظام بین الملل ،کش رها دچار چالق ادغام یا تامیه می ش ند .مهمترین نظریوه در
این میان ،نظریه انتقال قدر کنت ارگانسکی است کوه هموان نظوام هرموی سلسوله مراتوو
قدر است .در این نظام دولتها با ت جه به منابع قدر از یکدیگر جدا شده و رهبوری ایون
نظام با قدر

چیره یا مسلص است(.دوئرتی_فالتمین 2331 :132 ،ه
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فرضهای اصلی نظریه چنین است :نظام بین الملول آشوفته نیسوت بلکوه سلسوله مراتبوی
است یعنی کش ر چیره نظم را برقرار می کند و از آن رضایت دارد و حوافظ منوافع م جو د
است ،دیگر قدرتهای بمرگ نیم از وضع م ج د س د برده و از آن راضی اند و خ د گورایق
به نگهداری آن دارند و از قدر چیره پشتیبانی می کنند زیرا ت ان ت زیوع منوافع را دارد .در
این نظام کش رهائیکه از نظام بین الملل راضی هسوتند بوا قودر چیوره همدسوت شوده و
ناراضیان نیم در کنار قدر

چالشگر قرار می گیرند(.اسفیدواجانی2332 :93-97 ،ه

شاید به جرأ بت ان گفت حمله عراق به ک یت و سوپس حملوه نیروهوای ائوتالف بوه
رهبری آمریکا جهت اخراج صدام از ک یت را در این تئ ری قالوو بنودی نمو د .هور چنود
هنری کسینار نگرانی خ د را در آن مقطع از ایااد جمه ری مسوتقل کردنشوینان در شومال
عراق که سبو تضعیف حمایوت ترکیوه از آمریکوا میشود اعوالم موی کند(.کسوینار:321 ،
2333ه
مسئله اکراد را می ت ان به تبع مسئله عراق ص ر بندی نمو د .مسوئله قو می کردهوا از
همان آغاز در فضای منافع خارجی تکامل یافته و برای نیروهای خوارجی منوافع اسوتراتژی
در بر دارد .یکی از مفاهیمی که در قرن  27بر نخبگان سیاسی و فکر ی کردها تواثیر فوراوان
داشت ،مفه م خ دگردانی لیبرالی ویلس نی است .ایون طورح اصو ً دربواري کلیوه ملیتهوا و
گروههای اقلیت امپراط ریهای از هم پاشیده آلمان ،عثمانی و ...مطرح شد .ویلس ن بوه طو ر
ضمنی خ استار ایااد دولتهای مستقل برای عربها ،کردها و ارامنیهوا شوده بو د و حتوی ایون
مسئله در پیمان س ر ماده  31نیم بیان شده ب د(.احمدی2393 :333 ،ه
ولی با نگاهی به جریان رویدادها تا قبل از سوق

صودام ایون بازیهوای لئو پلتیکی

نیروهای فرا منطقه اي ب د که گاهی به کردها اقبال (زمان شواه  2792و جنو

2771ه

و گاهی اف ل نشان داده است (حمله با گازهای شیمیایی در دهه 2731ه.
در حال حاضر ،استقالل طلبی مرحله به مرحلوه ،عنو ان اسوتراتژی کردهوای عوراق
است .آنها از ی

س ی در پی استقالل اند و از س ی دیگر ت ان دل کندن از مشو قهای

سیاست خارجی آمریکا و كردهاي عراق
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پی ستن به عراق را ندارند .خ دمختاری (در قالوو فدرالیسومه هودف مرحلوه ای آنوان
است که امکان تاسیس پایه های ی

کش ر مستقل را فراهم می آورد.

کردها در همین حال تالش می کنند م قعیت برتری برای خ یق در حک موت مرکومی
عراق فراهم سازند .در حال حاضر تضوادهای بسویار جریانهوای کوردی در پرتو اسوتراتژی
استقالل طلبی پنهان شده و فرصت خ دنمایی نیافته است(.مومدی2339 :12 ،ه
در انتها باید گفت هر چند از نظر سیاست داخلی ،آمریکائیان معتقد به امتوماج اقو ام
و فدرالیسم ب ده و خ اهان ترویج آن می باشند لیکن نگاه خ د را در روابص بین الملول
بر مبنای دکترین ها و تئ ریهای مسال شده عملیاتی می نمایند و هرگم م افقوت خو د
را با ایااد ی

کش ر مستقل کرد بیان نداشته اند.

مختصري از تاریخچه كردستان عراق
کردستان میانی و مرکمی که امروزه به شمال کش ر عراق اطالق می شو د ،از جملوه
ن احی اصلی و پر جمعیت کردنشین به شمار می رود که طب «ت افقنامه سایکس پیک »
 2732و در پی ت اف کش رهای بمرگ وقت (فرانسه ،انگلیسه برای تقسیم امپراط ری
عثمانی و تشکیل کش ر جدیود بوه نوام عوراق صو ر

گرفت(.آیوت ،مومودی:221 ،

2333ه کردستان عراق که شامل پنج استان :سلیمانیه ،کرک ک ،اربیل ،م صول و دهو ک
و شهرهای دیگر نظیر مندلی ،خانقین ،کو

 ،عمواری ،زرباطیوه ،علوی شورقی و علوی

غربی ،بدره (جموه استانهای عربی واسصه می باشد .در حال حاضور جمعیوت کردهوای
عراق حدود ی

س م جمعیت کل کش ر عراق را تشکیل می دهند(.کنیان2391 :17 ،ه

کردهای عراق کن نی پیق از آنکه توت تسلص دولت عرب عراق قرار گیرند ،قیام و
طغیان خ د را علیه عثمانی چ ن سایر کردهای توت حاکمیت عثمانی آغاز کرده ب دند.
به خاطر همین ب د که هنگام تشکیل کش ر جدید عراق به ط ر جودی بوه کردهوا حو
دخالت در اداره ام ر کش ر عراق را ندادند .این کوار م جوو شود توا کردهوای تووت
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حاکمیت در آمده ی این کش ر جدید التأسویس در مقابول دولوت مرکومی عوراق قورار
گیرند .از جمله قیام بارزانی که در منطقوه بوارزان در شومال عوراق از سوال  2721بوه
رهبری شیخ عبدالسالم بارزانی آغواز شوده و شویخ عبدالسوالم سوال  2721بوه دسوت
انگلیسها در م صل تیرباران شد .پس از آن شیخ احمد بارزانی برادر شیخ عبدالسالم راه
برادر را ادامه داد و تا سالهای  2713و  2712ایون قیامهوا اداموه داشوته توا آنکوه موال
مرطفی بارزانی رهبر خستگی ناپ یر کرد رهبری را در دسوت گرفوت .در سوال 2713
مال مرطفی بارزانی با رویکرد در منطقه بارزان قیام کرد و قیام او منواط وسویعی را در
بر گرفت که در نتیاه این درگیریهای شدید ،ارتق عراق متومل شکست سنگین شد و
ماب ر به خروج از مناط اربیل و بارزان گردید(.ابا س2399 :212 ،ه
به ط ر کلی تا سال  2731م از س ی حک مت عراق نسبت به حق ق کردهوا ت جوه
قابل مالحظه ای شد از جمله در مدارس زبان کردی تودریس شود ،ولوی پوس از سوال
 2731این حق ق را یکی پس از دیگوری از کردهوا گرفتوه و در طوی سوالهای جنو
جهانی دوم عراق به خاطر ضعف داخلی ماب ر به شناختن حق ق مادد کردهوا شود و
دولت عراق پ یرفت که کردستان (کرک ک ،م صل ،ه لیر ،سلیمانیه و خوانقینه بوه نوام
و یت کردستان شناخته ش د .پس از پیروزی متفقوین بور آلموان ،حک موت انگلویس و
عراق از اعطای حق ق مشروعه به کردها خ دداری کردند .بار دیگر جن

بین عوراق و

کردها شروع شد .دو دستگی هایی که میان خو د کردهوا ب جو د آمود م جوو ناکوامی
کردها در مقابله با عربها و حتی ترکها شد .در پوی ک دتوای عبودالکریم قاسوم در سوال
 2723قان ن اساسی م قتی تدوین شد و این قان ن بط ر مستقیم کردها و عربها را برابر
دانست و عبدالکریم قاسم حمب دم کرا
مدتی این امتیازا
بع

سق

جمه ر ی

کردستان را به رسمیت شناخت ولی بعود از

را از کردها گرفت و به مبارزه با آنها برخاست تا اینکه ت سص حمب

کرد و بعد از آن عبدالسالم عارف قدر

را در دست گرفوت .ایون رئویس

دوره ک تاه مدتی را در آرامق ،با کردها به سور بورد ولوی در سوال 2733
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حمال

خ د را به مناط کردنشین آغاز کردند و در همین سالها ب د که دست به کو

و تبعید کردها زدند و اعراب را جایگمین آنها کردند .بعود از مورگ عبدالسوالم عوارف
لنرال عبدالرحمن عارف جانشین وی شد و همچنان به جن
جن

آنقدر شد

با کردها اداموه داد و ایون

گرفت که رئیس جمه ر عراق آتق بس اعالم کرد و این کار باعو

شد تا در سال  2733ی

ک دتا شکل بگیرد و احمد حسن البکر رئیس جمه ر ش د و

رلیم جدید بار دیگر در سال  2737وارد جن

با کردهوا شود و ایون درگیریهوا اداموه

داشت تا اینکه لنرال حسون البکور در سوال  2791بوا مروطفی بوارزانی یو

قورارداد

مورمانه مبنی به رسمیت شناختن حق ق کردها منعقد کرد .طی این قرارداد ت اف کورده
ب دند که در سال  2791خ دمختاری کردستان اعالم شو د ولوی رلیوم بعو
نکرد و ت اف را به هم زد و به جنو

م افقوت

بوا کردهوا اداموه داد و بوا زور موردم روسوتاهای

کرک ک و دیاله را از مول خ د بیرون و عربها را جایگمین کرد(.ابا س2399 :233 ،ه
در همین زمان ب د که آمریکا جایگمین انگلویس در منطقوه خلویج فوارس گردیود و
سعی کرد با ت ج ه به تیرگی روابص میان کردها و اعراب در عراق و جن

دولوت عوراق

با کردها و کم

مومد رضا شاه به ش رش اکراد عراق به نفع سیاست منطقوه ای خو د

و ایااد تو

مناسو در بغداد استفاده کند.

در زمانی که ش روی از عراق پشتیبانی می کرد آمریکا سعی در تضعیف بنیه نظوامی
عراق از طری کمکهای ایران به کردها گرفت .درگیریها بین کردها و حمب بع
گرفت تا اینکه صدام حسین در رأس قدر

رلیم بع

شد

قورار گرفتوه و بورای رهوایی از

این گردابی که ت سص کردها ایااد شده ب د مت سول بوه کشو ر دیگور شود .تنهوا راه را
نمدیکی به ایران بعن ان حامی بارزانی و عقد قرارداد دوستی مابین دو کش ر دید بر ایون
اساس در کنفرانس الامایر (2792ه با وساطت کش ر مرر و الامایر بین مومود رضوا
شاه و صدام حسین صلح برقرار شد.
شاه ایران در مقابل گرفتن امتیازاتی چو ن تسولص بور ارونود رود اعوالم داشوت کوه
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مرزهای ایران و عراق را بسته و کمکهای خ د بوه کردهوا را در مقابلوه بوا عوراق قطوع
خ اهد کرد .پس از عقد این قرارداد و دور شدن عراق از ش روی ،نگاه آمریکوا نسوبت
به کردها تغییر و رلیم عراق از این فرصت اسوتفاده و شوروع بوه عربوی کوردن منواط
کردنشین کرد و همچنین رلیم صدام بوا چوراس سوبم آمریکوا و عودم حمایوت ایوران از
کردها ،در این تاریخ در مبارزه با کردهوا فایوع تورین جنایوت را در تواریخ علیوه آنهوا
مرتکو شد و بارها و بارها روستاها و شهرهای کردنشوین را بوا انو اع سوالحها مو رد
حمله قرار داد(.مالعمر2331 :77 ،ه بعد از آن ب د که در سال  2793گروههای مبوارز
در عراق به دو گوروه حومب دمو کرا

کردسوتان و اتوادیوه میهنوی کردسوتان تقسویم

شد(.ک جرا2399 :211 ،ه
پس از انوالل حک مت ناپایدار منطقه ای کردستان ،بوارزانی کوه از کمکهوای ایوران
ناامید شده ب د به همراه پنااه نفر از نیروهای خ د به ش روی پناه برد.
مال مرطفی بارزانی پس از پنج دهه مبارزه با خره در سال  2797در اثر بیماری از
دنیا رفت و بعد از آن پسرش مسع د بارزانی جانشین آن و رهبری حمب دمکرا

را بر

عهده گرفت .حمب اتوادیه میهنی کردستان به رهبوری جوالل طالبوانی از سوال 2799
رسماً مبارزا

خ د را آغاز کرد(.ک چرا2399 :232 ،ه این مبارزا

اینکه پس از حمله عراق به ک یت در سال  2772و حموال

ادامه پیدا کورد توا

شودید کشو ر عوراق بوه

کردها اناام شد و کردها هم از فرصت استفاده کرده و با حمایت قدرتهای بمرگ یعنوی
آمریکا و انگلیس ت انستند نیروهای عراق را از منطقه کردستان خارج کنند .در این سوال
ب د که آمریکا ی

منطقه امن توت حاکمیت کردها مشخص کرد بنام مدار (33ه درجه

در این میان حمب دم کرا

کردستان به دو استان اربیول (هو لیره و دهو ک و اتوادیوه

میهنی کردستان بر استان سلیمانیه مسلص شدند و اسوتانهای کوامالً کردنشوین کرکو ک و
م صل به خاطر بیشترین ذخایر نفتی که در خ د جای داده اند تووت حاکمیوت دولوت
بغداد باقی ماندند(.آیت ،مومدی2333 :213 ،ه

سیاست خارجی آمریکا و كردهاي عراق
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کردها ت انستند بعد از سال  2772تا حدودی خ دمختاری خ د را حفظ کنند ولوی
پس از مدتی اختالفا

زیادی بین دو حمب کردستان پدید آمد بطو ری کوه نبورد سوال

 2773میان طالبانی و بارزانی کردستان را به دو بخوق تقسویم کورد .سولیمانیه نرویو
طالبانی و ده ک و اربیل در غرب سهم بارزانی شد .دو سال بعد از این اتفاق دو رهبور
کرد با دع

مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکوا بوه واشونگتن رفتوه و ت افقناموه 29

سپتامبر را امضام کردند و آشتی ظاهری میان دو گروه شکل گرفوت و قورار شود سوران
کرد با کنار گ اشتن اختالفا

خ د بطو ر مشوترک اداره منطقوه کردنشوین را بوه عهوده

گیرند ولی بعد از حمله آمریکا به عراق رهبران کرد به ت اف کامول رسویدند و مسوع د
بارزانی به عن ان رئیس جمه ر منطقه ای کردستان انتخاب گردید و جوالل طالبوانی بوه
عن ان رئیس جمه ر عراق شناخته شد و باع

گردیود کردهوا پوس از مودتها توالش و

مبارزه با حمایتهای آمریکا (در قبال کمکهایشان در سرنگ نی رلیوم صودامه بوه آرزوی
دیرینه خ د تا حدودی برسند(.مالعمر2331 :221 ،ه

روابط آمریکا و كردهاي عراق (تا پایان جنگ دوم خلیج فارس)
آمریکا س مین قدرتی ب د که حض ر و نف ذ خ د را میان کردها از اوایل دهه 2791
آغاز کرد .حض ر این قدر

در میان کردها از آناوا آغواز شود کوه پوس از جنو

دوم

جهانی که جهان به سمت دو قطبی شدن پیق رفت و رقابت آمریکا و ش روی در برابر
یکدیگر آغاز شد .از سال  2791ب د که آمریکا حض ر و دخالت مستقیم خو د را میوان
کردها آغاز کرد.در آناا آمریکا برای نخستین بار و با واسطة دولت ایران برای تضوعیف
هم پیمان ش روی در منطقه (عراقه مبلغ  23میلی ن د ر پ ل نقد و سالحهای متفواو
به رهبری جنبق کردها در عراق اهدام کرد .این کش ر در واقوع جانشوین انگلسوتان در
منطقه خاورمیانه شده ب د .این قدر

برای دست یافتن به نفت و گاز این منطقه تقریبواً

همان سیاست انگلیسی ها را به کار برده است.
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می ت ان گفت که آمریکا ماری برنامه های انگلیس در منطقوه موی باشد(شو ادران،
2391 :211ه سیاست آمریکا در قبال کردهای عراق نیم جم رسیدن به اهداف و توأمین
منافع خ د چیمی نیست و تقریباً سیاستی ثابت در قبال کردها ارائه نداده اسوت .آمریکوا
بعد از کم

های مالی به کردها پس از مدتی که عراق از ش روی دور شد ایون کمکهوا

را قطع کرد و در قبال حمال
این کش ر به عراق در جن

عراق به کردها سک

اختیار کورد .ولوی بعود از حملوه

ک یت در سال  2772منطقه ای شامل سه استان کردنشوین

سلیمانیه ،ده ک و ه لیر به نام «منطقه ممن عه (33ه درجه مشخص کرد.
این پرسق مطرح است که اگر آمریکا خ استار حمایت از کردهوا بو د ،چورا دیگور
مناط کردنشین شامل استانهای کرک ک ،م صل ،خانقین و غیره به این منطقوه ممن عوه
الواق نکرد ؟ آمریکا با بازی دادن سران کرد و در مقابل هوم قورار دادن آنهوا و اعوراب
سنی عراق هم اره در پی آن است تا با ناآرام کردن منطقه از این م قعیت استفاده کورده
و حض ر خ د را مستوکم کند .آمریکا بعد از جن
رهبران کرد عراق در حل اختالفا

دوم خلیج فارس با میاناگیری بین

میان آنها ک شید تا خ د را بوه کردهوا نمدیو

کنود

زیرا بیشترین منابع نفتی در مناط کردنشین است و برای دسترسی هر چه بهتور و بهوره
برداری از این منابع سعی می کنود خو د را بوه عنو ان دوسوت و حوامی کردهوا جلو ه
دهد(.مالعمر2331 :211 ،ه
در واقع علت اصلی نمدی

شدن امریکا به کردهای عراق و ترواحو ذخوایر نفتوی

این منطقه را بایستی در پاسخ مثبت به درخ است مال مرطفی بوارزانی دانسوت کوه در
سال  2791از آمریکا خ است تا آنها را در مقابل دولت عربی عراق م رد حمایت قورار
دهند که در مقابل این کم

مناط نفتی کرک ک در اختیار آنها قرار خ اهد داد.

حمایتهای اخیر آمریکا از کردهای عراق باع

ایااد تنق و شکاف میوان آمریکوا و

ترکیه شده است .ترکیه مخالف شکل گیری منطقه ای خ دمختار در شمال عراق به نوام
کردستان است و این کار را م جو تامیه کش ر خ د می داند ،آمریکائیان این تعهود را
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به ترکیه و سایر کش رها داده اند که تامیه عراق امکان پ یر نخ اهد بو د و آمریکائیوان
ن یم به دنبال آن نیستند و به خ بی می دانند با این کار م قعیت ترکیه که از هوم پیمانوان
اصلی و یکی از مهره های مهم این قدر

در منطقه خاورمیانه است به خطرمی افتد.

اگرچه امروزه آمریکا در میان کردهای شمال عراق نف ذ کرده و چشم امید کردها بوه
آمریکاست که به آمال و آرزوهای آنها جامه عمل بپ شاند ،اما غافل از اینکه آمریکوا بوا
ت جه به شرایص و مقتضیا

زمان چ ن دیگر قدرتها هرگم به شکل گیوری یو

کشو ر

مستقل کرد حاضر نیست و مانع شکل گیری آن خ اهود بو د .بایود اذعوان داشوت کوه
آمریکا هدفی با عن ان حمایت از کردها و یا مردم عراق و یا هر کش ر دیگور در منطقوه
ندارد .این کش ر به دنبال نفت منطقه است .حض ر مطل او در منطقه اهداف دیگری را
نیم دنبال می کند .این قدر

در پی آن است تا عالوه بور بوه یغموا بوردن منوابع انورلی

منطقه ،م قعیت اسرائیل را در منطقه مستوکم کنود ،بوه هور حوال کشو رهای قدرتمنود
هیچگاه دلس زانه برای کردها گام بر نداشته اند و این حرکت آنها حتی در جهت کسو
خ دمختاری منطقه ای برای کردها نخ اهد ب د و صرفاً جهوت توامین منوافع خو د موی
باشد).رفعتwww.kashgah.net ،ه

سیاست خارجی آمریکا و كردستان عراق بعد از سرنگونی صدام
یکی از پیامدهای مهم تااوز ایا

متوده به عراق در سال  1113ایااد زمینوه ای

مناسو برای اق ام و گروههای مختلف در این کش ر ب د تا از این فرصت استفاده کورده
و هرکدام به ن عی خ استهای تاریخی و سیاسی خو د را مطورح نماینود ،یکوی از ایون
گروهها و شاید مهمترین آنها ،کردهای ساکن شمال عوراق هسوتند کوه از ایون فرصوت
تاریخی بی نظیر به نفع خ د استفاده کورده و بوا تأسویس یو
مناط م ک ر تو

حک موت منطقوه ای در

جدید را م جو شده اند .در سوال  1113قبول از آغواز تهواجم

آمریکا به عراق ،آمریکائیها از کردها خ استند کوه در تموام مراحول حملوه بوه عوراق و
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براندازی صدام آنها را همراهی کنند ،طالبانی در پاسخ گفت« :ما اسوو توراوا نیسوتیم و
اگر کمکی می طلبید در مقابل پاداشق را طلو می کنیم» .کردها درخ اسوتهای خو د را
به آمریکا در ص ر

همراهی ارائه دادند .اول یت اصلی کردهوا پوس از تهواجم ایوا

متوده به عراق ،تامین و توکیم وضعیت شبه استقالل بورای خ دشوان بو ده اسوت .در
مقابل سیاست آمریکا بیشترین تاکید را روی تضومین حاکمیوت عوراق و حضو ر یو
دولت قدرتمند مرکمی قرار می داد .این وضعیت به ط ر بالق ه دو طرف را در م اضعی
متناقص قرار می داد( .زونس ،سایت اندیشهه
فاز ابتدایی عملیا

منعکس کننده درک نادرست ایا

متوده از واقعیا

عراق بوه

واسطه خ ش بینیهای افراطی خ د ب د زیرا آمریکا با ت جه به پیگیری سیاست خو د در
قبال حمله به عراق خ استار ی
ی

دولت قدرتمند مرکمی ب د و امریکوا ایون سیاسوت را

آینده درخشان برای مردم کش ر عراق می دانسوت .تقریبواً تموام طرحهوای آمریکوا

برای آن دوره بر اساس این اعتقاد شکل گرفته بو د کوه وحود

عوراق تنهوا بوا مورگ

دیکتات ر توق می یابد .با این وصف ،وضعیت نیموه خ دمختواری کردسوتان و آرزوی
تاریخی کردها برای استقالل به عن ان م انعی تلقی شد که بایود بورای رفوع آنهوا چواره
اندیشی می شد .متعاقو این امر ایا

متوده درصدد بر آمد توا ضومن پایوان دادن بوه

وضعیت نیمه دولتی ،پی ستگی کامل مناط شمالی عراق جدید را تضمین نماید.
آمریکا برای رفع این مانع بومرگ اقوداما

زیوادی را اناوام داد کوه مهمتورین آنهوا

عبارتند از :ممن عیت یا حداقل تضعیف «حک مت منطقوه ای کردسوتان» و پیشومرگهای
کرد به منظ ر تکمیل ی

نظام اداری و حک مت مولی مطاب بوا طورح اصولی ایوا

متوده می باشد .کش ر ترکیه در جن

و همچنین تعیین آینده عراق نقوق عموده ای را

بر عهده داشته بنابر اسناد رسمی ،ترکیه قرد داشت به منظ ر برقراری ی

کمان امنیتوی

که می ت انست به آنها اجازه ورود و تسلص به برخی شهرهای کردنشین را بدهد ،نیروی
نظامی قابل ت جهی را به منطقه اعمام کند البته ایون مو رد نیوم مطورح شوده کوه ترکهوا
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خ استار خلع سالح پیشمرگان و ممن عیت بازگشت کردهای اخراج شده از کرکو ک و
پایان دادن ماجرای خ دمختاری شده ب دند .که برخی از ن یسندگان معتقدند که آمریکوا
این درخ است ها را قبل از آغاز تهاجم پ یرفتوه بو د ،سیاسوت ایالوت متووده منفعوت
و تش ی هر ن ع فدرالیسم نداشت .عوالوه بور ایون ،بورای نموایق

چندانی در توری
حمایت آمریکا از ی

عراق متود و نیم جلو همکاری و حمایت ترکیوه توا سوه هفتوه

قبل از آغاز حمله کردها وارد ائتالف نشدند .لیکن در دوران پس از تهواجم آمریکائیهوا
قرد داشوتند بوه بیوان ولفو ویتم درجوه ای از فدرالیسوم را بورای تضومین وحود

و

یکپارچگی عراق در دست ر کار قرار دهند(.ف لر ،سایت اندیشهه
این راهبرد به روشنی در بیانیه ها و اظهار نظرهوای رسومی مقاموا

ایالوت متووده

منعکس می باشد عالوه بر این همان طو ر کوه جوالل طالبوانی و مسوع د بوارزانی نیوم
ت ضیح دادند «کامالً بعید ب د که دولت ایالت متوده به کردستان یا موردم کورد مراجعوه
کنند و نظر آنها را مالک عمل قرار دهند ».این نکته نیم قابل مالحظه اسوت کوه ایوا
متوده از گشایق ی
تضعیف اقداما

کنس لگری در کردستان اجتناب نم د به منظو ر کواهق نفو ذ و

طرفودار خ دمختواری کوردی در بغوداد ،کردهوا از دریافوت مناصوو

برجسته و رسمی در دولت جدید مستثنی شده ب دند .طالبانی و بارزانی و رهبران کردها
و در نامه ای به ب ش از این م ض ع شکایت کردند که نماینده ویژه شوما بوه موا چنوین
ت صیه کرد که ی

کرد نه می ت اند نخست وزیر و نه رئیس جمه ر عراق شو د .شوی ه

دیگر به کار گرفته شده برای تضعیف کردستان عوراق عبوار
شرایص سخت اقترادی روی منطقه ،برای مثال تشکیال

بو د از تومیول م انوع و

ائتالف مکرراً درآمدهای نفتوی

و در قالو نفت در برابر غ ا ب یژه درآمدهای تخریص یافته به کردستان را ضبص کورده
و به انتشار پ ل کردی نیم خاتمه دادند .عالوه بر این آمریکا خلوع سوالح پیشومرگان را
نیم در دست ر کار خ د داد .این طرح نتیاه طبقه بندی پیشمرگان بوه عنو ان افوراد شوبه
نظامی ب د .این سیاست آمریکا راهی را به پیق نبرد و با ت جه به نیاز غیر قابل اغماض
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آمریکا به حمایت کردها در سرنگ نی رلیم صدام جل ی هر نو ع راهبورد یوا ترومیمی
برای اعمال فشار بر کردها را می گرفت)(fadhal,2005: 48
نگرانی در م رد رشد فماینده قدر
ایران ،واشنگتن را به جست ج ی ی

و نف ذ احماب شیعه ،بط ر بوالق ه و طرفوداران
نیروی متقابول هوم وزن در سواختار فدرالیسوتی

آینده عراق ماب ر کرد .کردها همچنین در این عرصه تکیه گاه دیگوری هوم در اختیوار
داشتند ،انموای نسبی و البته روبه رشد و جدی و ایالت متوده به دلیول سیاسوتهایق در
قبال عراق که با مخالفت و دشمنی بسویاری از عراقیهوای اهول تسونن و شویعه ،ایوران،
تعدادی از دولتهای عربی و حتی بخق قابل ت جهی از اروپا م اجه شده ب د و همچنین
آغاز اوج گیری ش رش های داخلی در این کش ر ،حمایت کردها و قدر

حدود هفتاد

همار پیشمرگ طرفدار نیروهای ائتالف را بیق از پیق ارزشمند سواخت .وجو د ثبوا
نسبی در مناط شمالی عراق یکی از چند نقطه اتکای ذهنی آمریکا به شمار موی رفوت.
تنها ی

نیروی اندک از نظامیان آمریکایی در منطقه کردنشین شمال عراق مستقر ب دند،

اگرچه کردها هرگم آمریکاییها را از لواظ نظامی تهدید نکردند اموا آنهوا بوا حمایوت از
آمریکا جهت سرنگ نی رلیم صدام ت انستند به امتیازاتی که مدنظر داشتند برسند(.آیت،
مومدی2333 :111 ،ه ترکیو شکستهای مکرر سیاست آمریکا ،نتایج انتخابا

لان یوه

سال  1111و میانه روی نسبی کردها ،نقطه عطفی را در روابص دو طورف ایاواد نمو د.
نگرانی عمده از بابت شکست ناممدهای اهل تسنن و شیعیان سک ر و پیروزی حومب
ائتالف عراق متود طرفدار ایران در انتخابا
ی

عراق سک ر و متود توت کنترل ی

عراق ب د و آرزوی ایوا

متووده بورای

دولت ملی مرکم ی به واقعیت نپی ست.

در مقابل م ازنه جدید به ایااد مام عه ای از شورایص مناسوو بورای عودم تمرکوم
بیشتر به نفع کردها منار شد .این م ض ع بوه شوکلی کوامالً آشوکار در قوان ن اساسوی
دائمی عراق منعکس گردید(.گ هری مقدم ،سایت اندیشهه عالوه بر این از هنگامی کوه
کردها دومین بل ک بمرگ پارلمان و نیم بمرگ تورین گوروه سوک ر را تشوکیل دادنود
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عالقه و ت جه آمریکا به کردها به شکل بی سابقه ای افمایق یافت .کردها از این پس به
م ض عی مهم و ضروری برای آمریکاییها تبدیل شدند .آنها بتدریج در دفاع از برقوراری
سک ریسم در عراق و جانشین میانه روهای شکست خ رده ای چ ن «ایاد عوالوی» و
به عاملی در جهت ایااد م ازنه میان شیعیان و سنیها تبدیل گشته و به عن ان یو
میان آنها عمل کرده و رفع اختالفا

داور

مابین آنها را تش ی نم دند.

نتیجه گیري
در پایان باید گفت ،تعداد زیاد و دور از انتظار تلفا
هم بعد از انتخابا  ،ی

نیروهای ائوتالف هوم قبول و

وضعیت آشفته و خطرناک روبه رشد را برای آمریکا به هموراه

داشته است .این مسئله آمریکا را ماب ر کرد تا ضمن کاسوتن از لفواظی هوای حواکی از
پیروزی در گمارش هایق به اتخاذ راهبرد دفاعی روی آورد .تو یول قودر
عراقیها به آلترناتی ی مطل ب با ی

بوه خو د

س د دو برابر و بورای کردهوا تبودیل شود و اینکوه

کردها به عن ان یکی از شرکام در تقسیم قدر  ،ترتیبا

جدید را عاملی برای پیشورفت

و برتریشان یافتند.
دوم اینکه با در اختیار داشتن ی

چهارم از کرسوهای پارلموان آنهوا از هنگوامی کوه

برای تشکیل حک مت به اکثریت دوس م نیاز ب د تو ازن قو ا را حفوظ نم دنود .تمایول
آمریکاییها برای حمایت از کردها ،کامالً به م قعیت ایالت متوده در عراق وابسته ب د.
در این زمینه جدید آمریکاییها تعدادی از م ض عا

مهم مطرح شده در فاز اول کوه

از س ی آنها رد شده ب د و را پ یرفتند .این م ارد عبارتنود از -2 :انتخواب طالبوانی بوه
عن ان رئیس جمه ر و فدرالیسم ی

دولت مرکمی ضعیف تر  -1ی

راه حول روشون

تر و عملی تر برای حل مسئله کرک ک  -3به رسویمت شوناختن پیشومرگان بوه عنو ان
موافظان کردستان.
کردها که قبالً ت سص مدیران و مقاما

آمریکایی به حاشیه رانده شده ب دند ،اکنو ن
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به جایی رسیدند که همان مقاما
مقاما

ایا

در جلو حمایتشان از یکدیگر سوبقت موی ج ینود.

متوده دیدارهای خ د را از کردستان آغاز نم دند .برای مثال رایس وزیر

ام ر خارجه در سال  1112در اولین دیدارش از عراق ابتدام و قبول از ورود بوه بغوداد
در کردستان ت قف نم ده و همچنین در ن امبر  1112مسوع د بوارزانی رسوماً در کوا
سفید به عن ان رئیس جمه ر دولت منطقه ای کردستان م رد استقبال قورار گرفوت و از
این م ض ع اطمینان حاصل کرد که ایا
کامالً هماهن

متوده بوا وضوعیت ویوژه کردهوا در عوراق

است .بنابراین می ت ان چنین نتیاه گرفت کوه راهبورد اولیوه آمریکوا در

عراق مبنی بر تالش در راستای تضعیف هر چه بیشتر کردها و سرک ب کوردن جودایی
طلبی آنها ،با سیاستی دیگر مبتنی بر حمایت از م قعیت کردها در بغداد ،تضعیف اسالم
گرایان طرفدار ایران و اجتناب از تهدید جن

داخلی جایگمین شد.
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