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  چکیده
نفت است. این موضوع طی  ۀین اقلیم کُردستان و حکومت مرکزي، مسئلبما یکی از مسائل 

ها میان اقلیم  تر شدن شکاف اي یافته است که سبب عمیق چند سال اخیر، ابعاد و جوانب گسترده
افزایـد. قسـمت اعظـم     هاي موجـود مـی   روز بر تنش کُردستان و حکومت مرکزي شده و روزبه

ن دسـت بـه کـنش    اند و مطابق آ گردد که طرفین براي هم قائل ها به ذهنیت و معانی بازمی تنش
کنـونی کـه    وضـعیت که در  پردازدمیبه واکاوي این موضوع یا سؤال  روپیش زنند. تحقیق می
اي براي نفت و  توان آن را بحران نفتی دوم عراق نامید، اقلیم کُردستان چه استراتژي و برنامه می

ه ازآنجاکـ  گویـد  یمـ  مقالـه هـاي نفتـی تحـت کنتـرل خـود اتخـاذ خواهـدکرد؟ فرضـیه          حوزه
خودمختـاري و  «اجتمـاعی اقلـیم کُردسـتان همـواره حـول محـورِ معنـاي         -ساختارهاي سیاسی

اقتصـادي در  قـوي سیاسـی و   عنوان یـک کاتـالیزور    تواند به رشد یافته است، نفت می »استقالل
اي  کتابخانه آوري اطالعات جمعحاضر از روش  مقالهاین معانی به کار گرفته شود. در  راستاي

  شده است.  انگاري استفاده نظریه سازه و همچنین از
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  مقدمه  
و بخـش تولیـدي جهـان محسـوب      تـرین منـابع تـأمین انـرژي     نفت و گـاز، مهـم   امروزه

 زیـادي  اهمیـت راهبـردي  جهـان از   سیاسـی و در معـادالت اقتصـادي    که طوري شوند، به یم
بـین کشـورها، در آینـده    در فرآیند روابـط  دهد،  شواهد نشان می که چنان هستند؛برخوردار 

هـایی   تـر از سـایر انـرژي    دسـترس  تـر و قابـل   این ماده، فعالً ارزان .خواهدنقش مهمی ایفا نیز 
استفاده نمود. هرچند که شاهد گرایش کشورها بـه سـمت تولیـد     ها آنتوان از  است که می

تناســب  نظـر  ازرژي خورشــیدي و یـا انــرژي بـادي هسـتیم، امــا    هـاي پــاك ماننـد انـ    يانـرژ 
جهان،  يکشورها رسند. به نظر نمی صرفه به  مقرونهاي ایجاد و میزان بازدهی، چندان  هزینه

گـروه اول کـه بیشـترین    : شـوند  به لحاظ برخورداري از ذخایر انرژي به دو گروه تقسیم مـی 
و گـروه   ي از ذخایر نفت و گاز دنیا دارنـد سهم ناچیز و کنند انرژي را در جهان مصرف می

شود که صاحب بیشترین منابع نفت و گاز هستند، اما در مقایسه با  دوم شامل کشورهایی می
بنـدي دوم   تـوان در دسـته   گروه اول کمترین میزان مصرف را دارند. اقلـیم کُردسـتان را مـی   

 ازهاي نفت و گـاز عـراق،    هدرصد از حوز 50قرارداد. این منطقه با دارا بودن چیزي حدود 
منــابع ). 71: 1384اي اسـت (احمـدي،    العـاده  ژئوپلیتیـک انـرژي داراي اهمیـت فـوق     لحـاظ 

تـرین منـابعی محسـوب     و مهـم  ینتـر  صرفه بودن در دسـترس  هیدروکربنی از نظر هزینه و به
 شـود.  اقتصادي و تولیدي کشورها محسوب مـی  ةعمد ۀپای ،دا از تأمین انرژيشود که ج می

هاي مهم این منابع  عنوان یکی از استفاده توان به البته سیاسی شدن و کاربرد سیاسی را نیز می
درصد از منابع نفتی جهان کـه حـدود    5 در نظر گرفت. با توجه به آخرین آمارهاي رسمی،

اسـت. بـرخالف قـرون     ردسـتان در اختیـار اقلـیم کُ   ،شـود  میلیارد بشکه تخمـین زده مـی   60
تـوان مـدعی    انتقال ثروت بود، در قرن حاضـر مـی   ةکنند ل سرزمینی تضمینگذشته که اشغا

کننده ورود بیشـترین ثـروت اسـت. درواقـع      هاي انرژي تضمین این امر بود که کنترل جریان
خود بیشترین قدرت سیاسی و نظامی را نیز به همـراه دارد و بیشـترین    بیشترین ثروت، خودبه

هـاي کـالن آینـده     ها و سیاسـت  برنامه ةبرند  بقا و پیش دةکنن قدرت سیاسی و نظامی تضمین
هزینـه در اقلـیم کُردسـتان جـداي از      رو این حجم از منابع نفتـی باکیفیـت و کـم    است. ازاین

تواند در جهت اهداف و آمال سیاسی و اجتماعی قـرار بگیـرد کـه     سودآوري اقتصادي، می
ه را از حیث وجود جمعیـت کُـرد در   تنها منجر به تحوالت عمیق در عراق شود بلکه منطق نه
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کشورهاي همسایه خود تحت تأثیر قرار دهد. به همین خاطر شاهد این موضوع هسـتیم کـه   
ـ   -ش) تاکنون اختالفـات بغـداد   1382( م2003از سال  یري صـعودي داشـته اسـت   اربیـل س. 

وآمدهایی براي رفع اختالفات صورت گرفته است اما بـه نظـر    هرچند اخیراً اقدامات و رفت
خواست تـاریخی کُردهـا بـراي اسـتقالل از عـراق همـواره سـایه خـود را حتـی بـر            رسد یم

وجـود   حتـی بـا  . درواقع اقتصاد عامل بسیار مهمـی اسـت   توافقات طرفین حفظ کرده است.
استقالل یک واحد سیاسی، در صورت عدم وجود یک اقتصاد مهیا بودن تمام شرایط براي 

پذیر نخواهد بود و حتی در صورت اسـتقالل نیـز،    امکان بروز استقالل امکان ،قوي و پایدار
  این استقالل پایدار نخواهد ماند.

  بیان مسئله
خاورمیانـه، ایـن واقعیـت بـه      ۀبا نگاهی جامع به تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی منطق

خارجی و ساختارهاي اجتمـاعی خـاص و البتـه     يها که دو عامل دخالت آمدخواهد دست 
این منطقه، سـبب شـد تـا هرچـه زمـان بیشـتري سـپري شـود، چهـره غیرطبیعـی و            ناهمگونِ

این جوامـع باشـد.    گیر یبانها گر متناقض خود را بیشتر نشان دهد و همواره سیکلی از بحران
ها ماهیـت و اثـر خـود را حفـظ کـرده اسـت،        و بحران ها دو عنصر مهم که همواره در تنش

ترین علـت آن بـه دورانـی     گرایی شدید در میان این جوامع است که اصلی قومیت و مذهب
چند قـدرت اسـتعماري،    يها که امپراتوري عثمانی از هم فروپاشید و با دخالت گردد یبازم

ساس منافع دول اسـتعمارگر،  مرزهاي جدید بدون توجه به ساختارهاي اجتماعی و بیشتر بر ا
بر همـین اسـاس شـکل گرفـت و حیـات تـازه و       دولی بود که یکی از  نیز ترسیم شد. عراق

هـا و اقـدام مسـتقیم     اي پیش رفت که دخالـت  گونه پرتنش خود را آغاز کرد. این واقعیت به
ایـن  ، آیـد  یکه از شرایط برم و چنان کرد یاجتناب م خارجی را در عراق غیرقابل يها قدرت

ادامه خواهد داشت؛ خواه این شرایط به سـمت   به هرشکلی شدن شرایط عاديها تا  دخالت
گرایی و آشتی ملی منجر شود، خواه به فروپاشی و تجزیـه. در میـان تمـام     شدن و هم عادي

هـا بسـیار خودنمـایی     برساخته در عراق، یـک مسـئله در جهـت تقویـت بحـران      هاي یتواقع
ی است که بر سر کنترل منابع نفتـی عـراق وجـود دارد. ایـن مسـئله      و آن مسئله، تنش کند یم

مسائل خاورمیانه را به این سـمت سـوق دهـد کـه      و محققانِ گران یلباعث شده تا ذهن تحل
  عنوان یک متغیر مستقل، چه تأثیراتی را بر آینده عراق خواهد گذاشت. نفت به
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  اهمیت و ضرورت تحقیق
کُردستان، میان سه کشور ایران، ترکیـه و سـوریه قـرار     خودمختار اقلیم ۀازآنجاکه منطق

سیاسی و اقتصادي چند سال اخیر این منطقه تأثیراتی بـر جمعیـت کُـرد     هاي یتگرفته، موفق
کنونی عراق را مبنـا قـرار    يها کشورهاي منطقه داشته است. اگر تحوالت و مجموعه بحران

جواري که با عراق دارند را نسـبت بـه    این کشورها به دلیل هم هاي یتتوان حساس دهیم، می
ایـن کشـورها را    توانـد  یاین تحوالت بهتر درك کرد. چراکه هر تغییر و تحولی در عراق م

تواند به اقلـیم کُردسـتان قـدرت     متأثر از خود سازد. اهمیت مسئله نفت از آنجا است که می
ات آن کنتـرل بغـداد را بـر    مـواز  تر سازد و به اقتصادي ببخشد و این منطقه را از بغداد مستقل

اجتماعی کُردها در عراق  -طور که تاریخ تحوالت سیاسی اقلیم کُردستان کمتر نماید. همان
انـد و همچنـان ایـن     ها همواره به دنبال کسب خودمختاري و استقالل بوده دهد، آن نشان می

نه آن حامـل  اند؛ بنـابراین نفـت و فـروش مسـتقال     معناي بیناذهنی را در بین خود حفظ کرده
تنها بغداد را، بلکه کشورهاي همسایه را نیـز نسـبت بـه ایـن مسـئله نگـران        پیامی است که نه
تـر   جهت ضرورت دارد تا اهداف و استراتژي نفتی اقلیم کُردستان روشـن  کرده است؛ ازاین

  گردد.

  پیشینه پژوهش
کشـورهاي  تأثیر خـودگردانی کُردهـاي شـمال عـراق بـر      «در مقاله حافظ نیا  محمدرضا

کـه داراي جمعیـت کُـرد     دالیل و چگونگی تأثیرات اقلیم کُردستان بر کشـوهایی  »همسایه
اقلـیم   معتقـد اسـت  به بعـد عـراق،    2003با نگاهی به تاریخ  حافظ نیا. شود بررسی می هستند

تاریخ، عمالً توانسـته اسـت کـه قـدرت سیاسـی و اقتصـادي بیشـتري بـه          ینکُردستان بعدازا
گرایی کُردي در منطقه تبـدیل شـود. در ادامـه بـه اهمیـت راهبـردي کرکـوك و         کانون هم

مسیري مهم در اتصال ایران بـه ترکیـه و اروپـا و حتـی      تواند یکه م پردازد یمنابع نفتی آن م
(حافظ نیـا،   النهرین به مدیترانه باشد خزر و یا بین مسیر اتصال خطوط انتقال نفت و انرژي از

بررســی سیاســت «تحــت عنــوان  يا طــی مقالــهنشــین  یخ؛ همچنـین قربــانی شــ )5 -33: 1385
بــه نفــت و  »خــارجی امریکــا در کُردســتان عــراق و امنیــت ملــی جمهــوري اســالمی ایــران 

ی در اقلـیم کُردسـتان   زند و منابع عمده نفتـ  کُردستان گریزي می ۀهاي نفتی در منطق سیاست
توجه و استفاده قرارگرفته د دارد که اهمیت ژئوپلیتیکی آن در این منطقه کمتر م ییها اشاره
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پــردازد کــه اهــدافی چــون     هــاي امریکــا در عــراق مــی    اســت. همچنــین بــه سیاســت   
تـالش بـراي صـدور نفـت اقلـیم       ،، امنیـت انـرژي، تـأمین ثبـات اسـرائیل     سـازي  یدموکراس

 نمایـد  جا و درنهایت ایجاد بازار آزاد و ترویج لیبرال دموکراسی را دنبال مـی کُردستان به آن
 بررسی«عنوان  باي ا مقالهدر  جنتی محب)؛ 55 -59، 79: 1391نشین و قدیمی،  (قربانی شیخ

 »ایـران  اسالمی ملی جمهوري امنیت و عراق کُردستان امریکا در سیاست خارجی راهبردي
المللـی   اي و بـین  هاي منطقـه  گیري زمینه بحران که باعث شکل به میزان منابع نفتی کرکوك

قانون اساسی عراق اشاره دارد که بنا به دالیل امنیتی هنـوز   140و به ماده  پردازد یشود م می
اسـت کـه ایـن بحـران را ناشـی از        مانـده  ینشـده بـاق   کرکوك هنوز حلمسئلۀ اجرا نشده و 

کنـد.   ارزیـابی مـی   ،و ابهامـات قـانون اساسـی    ترکیب سه عامل جمعیت، منابع سرشار نفـت 
کنـد کـه بـا توجـه بـه سـبک        آماري از وضعیت نفتی کرکوك استدالل می ۀنویسنده با ارائ

شـود   خیزي محسوب می بودن و مرغوبیت باالي نفت کرکوك، این شهر یکی از منابع نفت
هـر دو طـرف    ؛ هرچنـد بـراي  آیـد  یحساب م کلید ثبات و آرامش در شمال عراق به که شاه

طور کامل  که با قرار گرفتن این منطقه به طوري انگیز است؛ به یعنی کُردستان و بغداد وسوسه
هاي ترکیه و سوریه در خصـوص مسـائل    تواند به اهرم فشاري بر دولت در دست کُردها می

مربوط به کُردهاي این کشورها مورداستفاده قرار گیرد که در حال حاضر باعـث بـه وجـود    
: 1391(جنتـی محـب،    شکافی عمیق میان دولت مرکزي و اقلیم کُردستان شده اسـت  آمدن
قـانون اساسـی اقلـیم کُردسـتان در     «ي تحـت عنـوان   ا مقالـه در  »لـی ک«همچنین ). 159 -160

ابتـدا بـا   » چارچوب قانون اساسی فدرال عراق: مبارزه براي حاکمیت، نفت و هویـت قـومی  
استان تا دوران معاصـر و اشـاره بـه منـابع نفتـی موصـل و       بررسی تاریخ کُردستان از دوران ب

هـا در سـال    تعریب مناطقی چون خانقین و کرکوك توسط حکومت وقت و کوچانـدن آن 
ش) به کشورها و شهرهاي دیگر، زمینه را براي مخاطب جهت ارائـه مطالـب   1353( م1974

به نفت و گاز و نحـوة   کند. وي در این نوشتار به مواردي از بندهاي مربوط بعدي فراهم می
مـابین شـده اسـت.     سـاز بـروز اختالفـات فـی     کند که زمینـه  گنجاندن آن در قانون اشاره می

قانون اساسی عراق فـدرال نگـاهی دارد کـه قسـمتی از آن مربـوط بـه        110همچنین به ماده 
 يداربر قانون نفت و گاز است که اقلیم کُردستان با تفسیر خود از این ماده، به کشف و بهره

زاویه قومیـت و   و از. مسئلۀ کرکوك نیز از توجه نویسنده دور نمانده پردازد یاز این منابع م
ردستان و بغـداد شـده   کند که باعث بروز مناقشات بین کُ نژاد مسئله کرکوك را بررسی می
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المللـی از   براي حل این مسئله به اجرا در آمده است و نـه پیشـنهادهاي بـین    140که نه قانون 
و در  )Kelly, M.J, 2010: 709, 714- 746( شده اسـت  پذیرفتهها  ها و گروه سوي سازمان

پردازد که بـا   هاي نژادي، دینی و تاریخی کرکوك می آخر سویم در ابتدا به معرفی ویژگی
ردستان و بغداد شده که باعـث کشـاکش   نی از نفت به معضل و بحرانی بین کُوجود منابع غ

کنـد کـه امضـاي قراردادهـاي نفتـی بـا        و بحران در عراق گردیده اسـت. وي اسـتدالل مـی   
تـا ادعـاي حکومـت اقلـیم کُردسـتان بـر        گردد یهاي مختلف خارجی عمالً باعث م شرکت

در کنار قدرت نظامی کُردستان باعـث   تر گردد که این مسئله کرکوك بیشتر و حتی رسمی
طـرف جنـگ داخلـی خواهـد شـد. وي       تر شـدن اوضـاع و کشـیده شـدن کشـور بـه       پیچیده

داند که در آینده تأثیرات خود  ها می قراردادهاي نفتی اربیل را عامل اصلی بیشتر شدن تنش
نینـوا،  ، بلکه شهرهایی چون داند یها را محدود به کرکوك نم را خواهد گذاشت. وي تنش

هـا در   کـه محـور تـنش    داند یم يا عنوان مناطق مورد مناقشه خانقین، موصل و دیاله را هم به
آینده خواهد بـود. وي معتقـد اسـت کـه اربیـل بـا امضـاء قراردادهـاي نفتـی متنـوع، عمـالً            

ویم  کردهبغداد علیه خود را جبران  هاي یمتحر میلیـارد   10(بـا ذخیـره    کرکـوك ، است. سـ
داند که بغداد براي حفظ موجودیت خود، همـواره بـه آن    می يا ا آخرین قلعهبشکه نفت) ر

 )Sevim, T. 2014: 12- 16. (توجه داشته است

  چارچوب نظري
انگاري رهیافتی ترکیبـی از سـایر رویکردهـا اسـت و در تـالش اسـت کمبودهـاي         سازه

الملـل را بـه    اسـت بـین  هاي خود، محـیط و سی  گزارهۀ ها را رفع و با ارائ موجود در این نظریه
هاي فرهنگـی، ارزشـی    تر توضیح دهد که در این رهیافت بیشتر تأکید بر مؤلفه شکلی واقعی

انگـاري بـا نفـی اسـتقالل امـر عینـی از ذهنیـت، امکـان شـناخت           و تفسیرگرایانه است. سازه
کنـد و در مقابـل معتقـد اسـت کـه جهـان برسـاخته         استعالیی، عام و رها از ارزش را رد می

جهان به دست  اب شود و شناخت نیز حاصل انفعال ذهن است که از مشارکت فعاالنه آن می
نوبۀ خود امري تکوین نیافته است و در چـارچوب جامعـه، تـاریخ و     آید، این ذهن نیز به می

-Lesser and Etal, 2000: 24(  .یابـد  سازد و به شناخت دست می هویت خود جهان را می

28 ( 
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الملـل بیشـتر بـا نـام الکسـاندر ونـت و        روابط بـین  ةگران حوز ي پژوهشانگاري برا سازه
هاي  الملل شناخته شده است. این رهیافت به دنبال ناتوانی تئوري نظریه اجتماعی سیاست بین

بینی تحوالت جهانی، توسط اندیشمندان دیگـر رشـد و گسـترش یافـت و در      سنتی در پیش
الملـل اسـت. از اندیشـمندان     ال در روابـط بـین  هـاي مـورد اسـتقب    حال حاضر یکی از تئوري

توان به استفان وارینگ، میچل بارنت، نـیکالس   الملل می انگاري در روابط بین برجسته سازه
انگـاري   کالرك اشاره کرد. درواقع سازه یاونف، کاتزنستاین، راگی، ویور، چکل و آنتون

سـانی در فضـایی اجتمـاعی    هـاي ان  کنش ۀکند که هم ساخت اجتماعی واقعیت تأکید می بر
کنـد و ایـن معناسـازي اسـت کـه بـه واقعیـات جهـانی شـکل           گیرد و معنا پیدا مـی  شکل می

هـاي   ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمی در سیاسـت  انگاري، هویت دهد. در تئوري سازه می
ها ایجـاد   ها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ ها و منافع دولت کنند. هویت جهانی ایفا می

انگاري به ایـن   نماید. سازه ها را تعیین می شود و این فرایند است که موضوع تعامل دولت می
تواننـد بـا روابـط نهادینـه      ها و هنجارهاي اجتماعی مردم می پردازد که چگونه هویت امر می

هـا بـراي    هـا بـر اسـاس معنـایی اسـت کـه آن       ها گسترش یابد و روابط میـان دولـت   میان آن
شـود و   منافع از روابط اجتماعی حاصل مـی  علت که این بهانگاري  ند. در سازها یکدیگر قائل
اند. هویت یک امر  ها براي یکدیگر قائل هم بر اساس معنایی است که آن ها با روابط دولت

از خـود و انتظـارات از دیگـران اسـت. عمـل نسـبت بـه         اي است که بـه معنـاي درك   رابطه
هـاي   نسبت به آن کارگزار وجود دارد. همچنـین اولویـت  دیگران بر اساس معنایی است که 

شــود. در  الملــل حاصــل مــی پــذیري درون جامعــه بــین کــارگزاران براثــر جامعــه الملــلِ بــین
الملل را در حد یک سلسـله تعـامالت و    توان سیاست بین انگاري نمی سازه چارچوب تحلیلِ

الملـل   طوح ملـی و بـین  هاي صرف مـادي و نهـادي در سـ    رفتارهاي عقالیی و در چارچوب
شـده، شـکل نگرفتـه     ها بر اساس یک سلسله منافع ملی تثبیـت  تقلیل داد زیرا تعامالت دولت

یابند و  ها شکل می صورت نوعی الگوي رفتاري از طریق هویت است. بلکه در طول زمان به
نایی ها در همین چارچوب مع شوند و استفاده از منابع و توانمندي یا باعث تشکیل هویت می

  .گیرد صورت می
  نماید: صورت بیان می انگاري را بدین هاي رهیافت سازه ترین گزاره واینر مهم

فکري و هنجاري نیز  عواملشود بلکه  محیط جهانی تنها به عوامل مادي محدود نمی -1
  ؛اهمیت دارند
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ها داراي صفات ذاتی  ها است و اینکه دولت ها نتیجه تعامالت آن خصوصیات دولت -2
  ؛باشند شده نمی از پیش تعیین و

باشـند بلکـه نتیجـه تعامـل اجتمـاعی       ها مفـروض و از پـیش داده نمـی    منافع و هویت -3
  ؛باشند المللی در معرض تغییر می باشند که در فرایندهاي بین می

ارتبـاط همگـانی و   ، بحث و استدالل، زنی اند از: مذاکرات / چانه انواع تعامل عبارت -4
  ؛ها ها و سخنرانی عالمتعمومی با 

  گیرد: گیري در امور جهانی در سه سطح صورت می تصمیم -5
  ؛هاي امنیتی نهادهاي رسمی مثل رژیم -1
  ؛(حکومت قانون، قواعد و هنجارها) فرهنگ سیاسی جهانی -2
  .اي ازجمله الگوهاي دوستی و دشمنی، روابط سیاسی میان کشورها انگاره عوامل -3

الملـل اسـت کـه در آن     نگاري یک تئـوري سـاختاري از سیسـتم بـین    ا به نظر ونت سازه
باشـند و سـاختارهاي    الملـل مـی   ها واحدهاي اصلی تحلیل کردن تئوري سیاسـت بـین   دولت

هـا توسـط سـاختارهاي     هـا و منـافع دولـت    . هویـت انـد  ینـاذهنی هـا ب  اساسی در سیستم دولت
صـورت   ایت سـاختار و کـارگزار بـه   شوند و درنه شان و در فرایند تعامل ساخته می اجتماعی

ترین تأکید ونت بر هویت است کـه در فراینـد تعامـل     گذارند. البته مهم متقابل بر هم اثر می
انگاران بـر ابعـاد    طورکلی سازه به ).337-324: 1392(مشیر زاده،  شود ها ایجاد می بین دولت

 را انگـاري  سـازه ، دغیرمادي حیات اجتماعی تأکیـد دارنـد و مانوئـل آدلـر در تعریـف خـو      
بـالعکس را نشـان   که چگونگی شکل دادن جهان مادي به کنش انسان و  داندمیدیدگاهی 

تنهـا بـه    هـا آنباشـند و تـأثیر    انگاري هنجارها مقدم بر منافع بـازیگران مـی   در سازهدهد. می
نیـز  شود، بلکه عالوه بـر تـأثیر تنظیمـی داراي تـأثیر تکـوینی       ها محدود نمی فشارها و مشوق

شـود. در   هنجارها همچنین باعث مشروعیت اهداف و تعریف منافع بازیگران مـی  ؛باشند می
شـود. در اصـل مفهـوم     پذیري نسبت داده می انگاري تأثیر هنجارها به فرایندهاي جامعه سازه

پذیري فرایندي است که یک شخص با آموزش هنجارهـاي اجتمـاعی، قواعـد درون     جامعه
 از نظـر اجتمـاعی، بهنجـار   و  گـردد مـی  مسـتقل ، کنـد  رشـد مـی   اطـرافش جامعه و فرهنـگ  

اش بـه وي   که توسط محـیط اجتمـاعی   را گردد. در این پروسه بازیگر انتظارات از رفتار می
اي تلقـی   طرفـه  عنوان رونـد یـک   پذیري نبایستی به روند جامعه کند. رسیده است، درونی می

هــا  . تمــام نظریــه(RIttberger, 2001: 8) ندارنــد یآن نقشــ گـردد کــه تصــورات فـرد در  
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ایجـاد مفـاهیم    شـوند.  مـی بنـا   الملـل  ینها در روابط بـ  ضرورتاً بر اساس ارتباطات بین واسطه
در  را الملـل  هـاي رفتـاري ذهنـی از سیاسـت بـین      مشترك از طریق یادگیري اجتماعی، مدل

مشـترك، بـر    کـه تصـورات   شودو یادآور میدهد  اختیار کشورها و سایر بازیگران قرار می
گـذارد   اثـر مـی   الملـل،  بینش بازیگران نسبت به خـود و بـر شـیوه رفتارشـان در عرصـه بـین      

 ).83:1391(ابراهیمی فر،
اجتمـاعی   هـاي  هویـت  بـر  منـافع،  گیـري  شـکل  چگـونگی  توضـیح  بـراي  انگـاران  سازه
روابـط   از ناشـی  منـافع  هـا  آن نگـاه  از. ورزند می تأکید -اکشوره و افراد ازاعم – بازیگران
تجسـم   هـا  هویـت  گفت. سخن منافع از اجتماعی ماقبل شکل به توان نمی و است اجتماعی

بـدین   .کننـد  مـی  برقرار رابطه یکدیگر با ها آن طریق از کارگزاران که هستند فردي شرایط
 کـه  ببینـد  یخاص هاي وضعیت در را خود کنشگرانتا  شود می سبب یشرایط ترتیب، چنین

انگـاران هویـت امـري     ). به نظر سازه129: 1384 پور، (وهاب کنند می تعریف را ها آن منافع
شود، بنـابراین هویـت    است اجتماعی به این معنا که در ساختن خود، دیگري هم ساخته می

هـا، برداشـت کنشـگران از خـود، منـافع و       سیال اسـت. بـراي همـین اسـت کـه در نگـاه آن      
ري یک هویت جدید منافع جدید هم براي یـک  گی اهدافشان تغییرپذیر است و به تبع شکل

 (Ritbergger, 2002:124). شود دولت مطرح می
رود یکـی   شناسی در دو معنا به کـار مـی   اجتماع در ادبیات جامعه حاضر مفهوم  حال در

دیگري در معنایی متفاوت با آن. در معناي اول تأکید بـر روي   در معناي قلمرو و سرزمین و
در معناي متفاوت با آن تأکید بر روي پیوندهاي مشـترك   که رحالیقلمرو مشترك است، د

اجتمـاعی،   ۀجوهرة اصـلی اجتمـاع قابـل تأویـل بـه علقـ       و حس تعلق است. در شکل ناب،
اسـتوار اسـت و از    ،کنشگران با پشـتوانه تعـامالتی گـرم    تعهدات مشترك و نسبتاً پایدار بین

(عباسـی  هسـتند  ي و اخالقی قابـل تقسـیم   اقتصاد جهت انواع به اجتماعات طبیعی، سیاسی،
). این حس تعلق و پیونـدهاي مشـترك فرهنگـی و اجتمـاعی در     88: 1388اشلقی و فرخی، 

تواند  می ،چارچوب سرزمین معین با اقتصاد باثباتی که بتواند اجزاء این هویت را قوام بخشد
  بپردازد.ها  معانی قبلی را با معانی جدیدتر همراه کند و به بازتولید ارزش

قدرت هم مادي و هم گفتمانی است، رفتار منظم در طـول زمـان حاصـل     علت که این به
هـاي اجتمـاعی،    قدرت مادي و اقتصادي خواهد بود کـه بـا سـاختارهاي ایـدئولوژي، رویـه     

نماینـد. قـدرت    صـورت هماهنـگ عمـل مـی     هاي بیناذهنی به و شبکه شده ینههنجارهاي نهاد
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الملـل نیسـت،    انگاري در سیاست بین نظر سازهدتنها شکل قدرت م االذهانی، کنترل فهم بین
دهد تـا قـدرت    بلکه برخورداري از منابعی مانند توانائی اقتصادي و نظامی، به فرد اجازه می

  (Hopf, 1998: 199) .گفتمانی را اعمال کند

  جایگاه سیاسی و اقتصادي نفت
تـوان ایـن    شـود مـی   نفتی تأمین مـی در هر اقتصادي که درآمدهاي دولت عمدتاً از منابع 

سیاسی را متناسـب   وضعیتشود که  متغیر ثابتی محسوب می ،ادعا را داشت که ثروت نفتی
مثـال،    عنـوان  دهـد. بـه   با سـاختارهاي سیاسـی و اجتمـاعی آن جامعـه تحـت تـأثیر قـرار مـی        

 5/2ش) باعث شد تا بهـاي نفـت از حـدود    1358و  1352( م1979و  1973هاي نفتی  شوك
ش) افزایش یابـد و متناسـب بـا    1359( م1980دالر در سال  40به حدود  1973دالر در سال 

هـا نیـز از    افزایش درآمد کشورهاي صادرکننده نفت، سیاست خارجی و توان بـازیگري آن 
توان گفت پیوند نفـت و سیاسـت خـارجی در کشـورهاي      رو، می این امر متأثر گردد؛ ازاین

 م1970مهمی را در این مقطـع پشـت سـر گذاشـت و از دهـه      صادرکننده نفت، نقطه عطف 
 ش) به بعد بود که شماري از کشـورهاي صـادرکننده نفـت، بـه بـازیگرانی مـؤثر در      1349(

). امروزه نفت و 216: 1391(میرترابی،  اي و حتی جهانی تبدیل شدند صحنۀ تحوالت منطقه
کننـد و از سـوي    ي را تأمین مـی گاز طبیعی همچنان دوسوم از نیازهاي دنیاي صنعتی به انرژ

عنوان یک صنعت  ها هزار کاالي پالستیکی و پلیمري، به دیگر صنعت پتروشیمی با تولید ده
کنند. برآورد شده اسـت کـه حـدود     کند و عمده صنایع دیگر از آن تغذیه می پایه عمل می

یـا غیرمسـتقیم   طور مسـتقیم   درصد از ابزارها و امکانات موجود در زندگی امروز بشر، به 90
). گـزاف نیسـت اگـر    216: 1391شـود (میرترابـی،    از محصـوالت پتروشـیمیایی سـاخته مـی    

عنوان یک ماده مهم انـرژي   بگوییم نفت خواسته یا ناخواسته سیاسی شده است زیرا نفت به
شـوند و چـه بـراي     و تولیدي چه براي آن دسته از کشـورها کـه صـادرکننده محسـوب مـی     

تحقـق و رسـیدن بـه     بـراي باشـند، ابـزاري مهـم     نده عمـده نفـت مـی   کشورهایی که واردکن
اگـر بخـواهیم دربـاره نقشـه سیاسـی       شـود.  هاي سیاسـی و اقتصـادي محسـوب مـی     خواست

بـا ایـن    دانان یخکنیم، در این صورت اکثر تار یزن فارس در صورت نبودن نفت گمانه خلیج
ه عربی، قطر، بحـرین و احتمـاالً   ایده موافق خواهند بود که بدون وجود نفت، امارات متحد

  (Lusiani, 2005: 92-93).کویـت قـادر نبودنـد بـه موجودیـت مسـتقل خـود ادامـه دهنـد         
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هرچند که این کشورها اکثراً با دخالـت بریتانیـا نمـود سیاسـی و موجودیـت یافتنـد و نفـت        
کُردهـاي   عنوان یک متغیر مستقل در ایجاد این واحدها دخیل بود؛ اما آنچـه در رابطـه بـا    به

نفت عامل مهمی در تحرکات سیاسـی و   که جدیداً این است رسد یتر به نظر م عراق صادق
-هویـت  در راسـتاي که نفت و درآمدهاي آن  تر این شود و مهم ها محسوب می اقتصادي آن

و یکی از ابزارهـاي   گیردمورد استفاده قرار میالمللی  خواهی کُردي در سطح داخلی و بین
  شود. محسوب میرسیدن به آن 

هاي تاریخی کُردهـا در عـراق از    سو و آمال و خواسته با توجه به نقش مهم نفت از یک
  بندي و معرفی کرد: ردستان را در این رابطه دستههاي اقلیم کُ توان سیاست سوي دیگر، می

 ؛گرایی موقت با بغداد جهت عبور از بحران اقتصادي هم )1
 ؛زمان با حفظ بودجه ثابت خود از بودجه کل عراق همافزایش سطح تولید روزانه نفت  )2
ها در عراق و اجرایی کردن الحاق  ها و شکاف واگرایی تدریجی همگام با افزایش تنش )3

 ؛قانونی مناطق مورد مناقشه با بغداد، به قلمرو خود
 ؛هاي نفتی و غیرنفتی گذاران خارجی بیشتر در حوزه جذب سرمایه )4
مـوازات ایجـاد یـک صـندوق ذخیـره ارزي اختصاصـی        بـه هاي خارجی  پرداخت بدهی )5

 .مطمئن
خـواهی   سو و بحران کنونی عراق و همچنین اسـتقالل  نفتی از یک با توجه به نقش رانت
توان گفت که استقالل سیاسی قبل از هر چیـزي نیازمنـد اتکـا بـه      کُردها از سوي دیگر، می

هت نیل بـه ایـن امـر، بـر افـزایش سـطح       قبول است؛ بنابراین اقلیم کُردستان ج اقتصادي قابل
تـوان گفـت ایـن     تولید نفت و به دست آوردن مناطق مورد مناقشه تمرکز کـرده اسـت. مـی   

 دانـان  (معنایی) و جغرافیایی است. بـه همـین منظـور جغرافـی     مسئله ناشی از دو عامل ذهنی

 وندر و یـا  فراکشـوري  کشـوري،  مختلف سطوح در را سیاسی واحد یک مطالعه سیاسی،

 سیاسی واحد آن تأسیس بنیادین اندیشه که (علت وجودي) ظهور علت بررسی با کشوري،

 خـود  بقاي براي آمدن، وجود به از پس سیاسی واحدهاي کنند. می آغاز رود، شمار می به

 صـورتی  در امر این و نیازمندند خویش جغرافیایی گستره ساکنان سویی مو ه هماهنگی به

 وجـودي  علـت  یـا  سیاسی اندیشه مختلف با آن نواحی مردم تابعیتکند که  می پیدا تحقق

  ).87: 1389(میر حیدرمهاجرانی،  آورند وجود به فراگیر هویتی و هماهنگ باشند
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ش) تــاکنون بــا وجــود پشــت ســرنهادن 1370( م1991ردســتان از ســال درواقــع اقلــیم کُ
علـل وجـودي مخـتص بـه     اش، با اتکا بـه   بست ژئوپلیتیکی هاي مختلف و همچنین بن بحران

تـرین   خود و حتی عراق، توانسته است به حیات سیاسی و اجتمـاعی خـود ادامـه دهـد. مهـم     
گرایـی   عاملی که توانست در ظهور و تداوم این منطقه کمک کند فرهنگ، زبان، نژاد، ملی

مـورد   ،ها با سیاست ناسیونالیسم عربی دولت مرکزي و تاریخ متفاوت از اعرابی بود که سال
فی و طرد قرار داشت. این عوامل درونـی در کنـار عـواملی چـون منـابع آبـی زیـاد، منـابع         ن

هاي بیرونـی و   هاي کشاورزي مرغوب باعث رقابت الوصول، زمین هیدروکربنی مهم و سهل
  چون آمریکا و اروپا گردید. ییها توجه قدرت جلب

هـا   اختصـار بـه آن   هتوان بـ  سیاسی و اجتماعی است که می هاي یژگیاین منطقه داراي و
اشاره کرد: وجود سه قوه مجزا از هم بودجه مشخص و معـین سـاالنه داخلـی و ملـی، نظـام      

دیده براي برقـراري امنیـت، وجـود یـک اداره امنیـت و       اداري منظم همچون پلیس آموزش
اطالعات تحت عنوان آسایش، نظام قضایی مستقل، قـانون اساسـی مجـزا از بغـداد، قـوانین      

المللی، همچنـین آزادي در برقـراري    فرهنگ و ساختارهاي داخلی و معیارهاي بینمنطبق با 
ارتباط با دیگر واحدهاي سیاسی جهانی، نیروهاي دفاعی مختص به خود موسوم به نیروهاي 

ها و امتیازات بارزي اسـت کـه سیاسـتمداران کُـرد در عـراق بـه دسـت         پیشمرگ از ویژگی
  اند. آورده

 حکـومتی  کـه هـر   اسـت  معنا این قبلی به آن اشاره شد، به وجودي که در سطور علت

 است بـر  ناگزیر بیرونی و درونی هاي چالش با در رویارویی و خود موجودیت حفظ براي

آن  سیاسی آرمان و داده تشکیل را حکومت آن و اساس ماهیت که هایی ارزش و تمایالت
 اي بـا خـاك   گونـه  هویـت بـه   .)43: 1386(محرابـی،   شـوند، تکیـه کنـد    می محسوب جامعه

(سرزمین) گره خورده است که عامل اقتصاد و نفت تنها ابزاري در جهت تقویـت و تثبیـت   
الملل است؛ زیرا قبل از این مسائل، هویـت و منـافع کُردهـا بـدون نفـت و       آن در عرصه بین

قبول، موجودیت خود را همچنان حفـظ کردنـد و    صادرات آن و حتی وجود اقتصادي قابل
شدند. باید این موضوع را نیز در نظر داشت که الگوهاي دوستی و دشمنی  یدهتن یشتر درهمب

گرفتـه   در ارتباط با محیط و شـرایط هـر دوره شـکل    یري تکاملی داشته وکُردها در عراق س
هـایی   است و اکنون مورد نفت نیز به این معادالت اضافه شده است. به این معنی که تجربـه 

هاي تعریب، تنش با اعـراب و   هاي شیمیایی، سیاست اندن اجباري، بمبارانچون انفال، کوچ
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اي شـکل داد کـه معنـاي آن بـراي      گونـه  بسیاري از تجارب دیگر، هویـت و سـرزمین را بـه   
که بر اساس آن هـر واحـد   ه بود کُردها الگویی از دوستی و دشمنی بر اساس تجارب حاصل

ها باشـد، در   هاي آن ها و خواسته بیناذهنی و ارزشالمللی که در راستاي معانی  سیاسی و بین
  شود. هاي دوستی تلقی می مدار ویژگی

اش در نظر کُردها آن چیزي نیست کـه در   انگارانه هاي سازه سرزمین یا خاك با ویژگی
کـه   وكقانون اساسی تعریف شده است؛ بلکه عالوه بـر سـه اسـتان سـلیمانیه، اربیـل و دهـ      

هـایی از موصـل،    شـود، شـهرهایی چـون خـانقین، بخـش      اخته مـی عنوان حـریم اقلـیم شـن    به
عنـوان منـاطق مـورد مناقشـه      شود که این مناطق به کرکوك، مندلی و جلوال را نیز شامل می

قانون اساسی طی یـک رفرانـدوم    140شوند. این مناطق قرار بود تا از طریق ماده  شناخته می
د یا اقلیم کُردستان که تاکنون مسـکوت  که زیر نظر بغداد اداره شو شودتکلیفشان مشخص 

اه جنبـه عملـی پیـدا    گـ  هیچ ،به خاطر عدم وجود اراده از جانب بغداد ،مانده است. این ماده
) کُردهـا نیـز   20/3/1393( 2014ژوئن  10نکرد؛ اما پس از حمله داعش به موصل در تاریخ 

کنتـرل   ه،م بـه پیشـمرگ  واسطه نیروهاي نظـامی موسـو   به موازات دفاع از خود خیلی سریع به
اکثر نواحی مورد مناقشه را به دست گرفتند و حتی اعالم کردنـد کـه دیگـر از ایـن منـاطق      
بیرون نخواهند رفت و تا مشخص نشدن تکلیـف نهـایی، اجـازه ورود بـه هـیچ نیرویـی داده       

  شود. نمی
ردسـتان جعفـر شـیخ مصـطفی بـر مخالفـت خـود بـا         وزیر سابق نیروي پیشمرگ اقلیم کُ

خیز کرکوك تأکید کرد و گفت از جان و مال همه  ور داوطلبین مردمی در استان نفتحض
کنیم و اجازه نخواهیم داد با هر عنوان و یـا بـه    هاي قومی و مذهبی کرکوك دفاع می طیف

اي نیرویی دیگـر وارد کرکـوك شـود. اگـر نیـاز بـه نیرویـی دیگـر باشـد، بایـد بـا             هر بهانه
هـر تحـرك    ردسـتان و وزارت پیشـمرگ صـورت گیـرد.    م کُهماهنگی رهبري سیاسی اقلی

ردسـتان  ردستانی نیـز بایـد بـه فرمـان رهبـري سیاسـی کُ      جایی نیرو در مناطق کُ هنظامی و جاب
ــرازاینو غ انجــام شــود ــا هــر مداخ ی ــهب ــیم اي مخالفــت مــی ل ــرس،  کن (خبرگــزاري کُردپ

1/12/1393.( 
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   : مناطق مورد مناقشه1نقشه شماره 

  (محورهاي شنگال، خازر، گویر، مخمور، کرکوك، داقوق، جلوال)
  گران شده توسط پژوهش منبع: تهیه

  

  
  هاي عمده منابع نفت : حوزه2نقشه شماره 

By Mary Kate Cannistra, The Washington Post - November 23, 2008  
  م.)2008نوامبر  23(توسط ماري کیت کنیسترا، واشنگتن پست،  منبع:
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آینده براي  ۀدهد نفت همچنان انتخاب اول حتی تا چند ده همچنان که شواهد نشان می
به همـین دلیـل ایـن مـاده گـران       .ونقل و تولید کاال است هر کشوري در تولید انرژي، حمل

آید مانند بعضی  هاي زیادي به دست می بهاء در بعضی مناطق به دلیل شرایط اقلیمی با هزینه
هزینه، باکیفیت باالیی  از مناطق خزر و در بعضی مناطق دیگر عالوه بر استخراج آسان و کم

به دنیاي سیاسـت هـم   توجه کارشناسان انرژي است و د آید. آنچه امروزه م نیز به دست می
هاي جایگزین همچـون انـرژي اتمـی، بـادي، آبـی و       رسوخ پیدا کرده بحث توجه به انرژي

ردسـتان بـه   هاي سلولی است که در این رابطه الزم به ذکر است که منطقـه اقلـیم کُ   سوخت
هاي مرتفع و مناطق بادخیز و همچنین در اختیـار داشـتن منـابع آبـی بسـیار       دلیل داشتن اقلیم

گـذاري   هـا نیـز سـرمایه    تواند براي کاهش وابستگی خود به منابع فسیلی روي این بخـش  می
هاي در گردش چراکه نیاز بـه   گذاري مالی است مانند سهام و پول نماید. نفت نوعی سرمایه

روز در حال افزایش است. این ماده به ابزاري مهـم و تأثیرگـذار در سیاسـت نیـز      کاال روزبه
تواند گاه فجایع بشري به وجود بیاورد و گاه بـه آبـادانی و گـاه بـه      میتبدیل شده است که 

ویرانی یک کشور در ابعاد سیاسـی و اقتصـادي و اجتمـاعی بیانجامـد؛ چراکـه رانـت نفتـی        
توانـد یـک نظـام توتـالیتر و      آورد مـی  باوجود ثروتی که بـراي یـک کشـور بـه ارمغـان مـی      

توان بیشتر بـه نقـش مهـم نفـت در سیاسـت       میرو است که  دیکتاتوري را قوام بخشد. ازاین
بیشتر توجه کرد. امروزه بیشتر متفکران اقتصاد سیاسـی بـر ایـن نظرنـد کـه پویـایی یـا عـدم         

 ياستفاده از درآمـدها  ةپویایی سیاسی و اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت در گرو نحو
اکمیـت انحصـاري   شان است. البته اگر دولت تنها رانت را بـه دسـت آورد و تحـت ح    نفتی

رفتـه   شـدت رانتـی خواهـد شـد و رفتـه      گیري شود دولـت بـه   نخبگان در رابطه با آن تصمیم
  توسعه در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادي و سیاسی از بین خواهد رفت.

توجه به افزایش ساالنۀ نزدیک به دو درصدي مصرف انرژي جهان، هم آوردي براي  با
هـاي آینـده فزاینـدگی بیشـتري خواهـد یافـت. بـه         سالدسترسی به ذخایر بزرگ انرژي در 

ویـژه   یابی به منـابع حیـاتی بـه    همین دلیل مقامات امنیتی به مسائل ناشی از رقابت براي دست
اند، توجـه   ثبات قرار گرفته منابع هیدروکربنی که در مناطق مورد منازعه یا از نظر سیاسی بی

انی از دسترسی به منابع جهانی یکی از مسائل ها سال است که نگر دهند. ده بیشتري نشان می
  ).87: 1387(کاویانی،  متحده است  مهم مد توجه سیاست امنیتی ایاالت
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(آشـتی هـورامی) در سـال     ردسـتان کُ اقلـیم طبق اعالم وزیر منابع طبیعی و نفـت و گـاز   
 المللـی در منطقـه   هـاي نفتـی بـین    هـاي گسـترده شـرکت    ش)، به دنبال فعالیت1389( م2010

 45ردستان عراق، برآوردهاي جدید از میزان ذخایر این منطقـه حـاکی از وجـود حـداقل     کُ
میلیارد مترمکعب گـاز اسـت. مقامـات اقلـیم کردسـتان       6تا  3میلیارد بشکه نفت خام و بین 

سال آتی  5میلیون بشکه در روز طی  1که ظرفیت تولید نفت خام خود را به  اند اعالم کرده
ــد داد ــزایش خواه ــرکت 16و15: 1392(خواجــوي،  اف ــال حاضــر ش ــی از  ). در ح هــاي نفت

کشورهاي مختلف آمریکا، کانادا، کره جنوبی، ترکیه، نروژ، انگلیس، اتریش، مجارسـتان،  
، روسـیه، چـین و سـوئیس در منطقـه کردسـتان عـراق فعالیــت       یهنـد، امـارات متحـده عربـ    

دایی بیشـترین حضـور را در   هـاي آمریکـایی و کانـا    نمایند که از لحـاظ تعـداد، شـرکت    می
  ).16: 1392( خواجوي،  باشند هاي نفتی منطقه کردستان عراق دارا می فعالیت

فـراهم  بغـداد   را باگذاري خارجی در اقلیم کُردستان موجبات تنش  این حجم از سرمایه
نمایــد  کــه بغــداد، اقلــیم را مــتهم بــه غــارت منــابع ملــی عــراق مــی  طــوري اســت؛ بــه آورده

مقامات اقلیم با اشاره به بنـدهایی از قـانون اساسـی عـراق ایـن اقـدام خـود را         که درصورتی
کنند و این امر ناشی از تفسیري است که دو طرف از بندهاي قـانون   قلمداد میقانونی کامالً 

آن استخراج و مدیریت  112موجب بند  به اساسی و همچنین رفتارهاي یکدیگر دارند. مثالً 
ردسـتان مـورد   بایـد بـا همکـاري دولـت مرکـزي و دولـت اقلـیم کُ       نفت و گاز شمال عراق 

اما آنچه امروز دست رهبران اقلیم را براي عقد قراردادهـاي نفـت و    ؛برداري قرار گیرد بهره
ردهـا از همـین بنـد    ، درواقع نوع تفسیر کُاست صورت مستقل تا حدودي باز گذاشته گاز به

دارد  112ولت مرکزي تفسیر متفاوتی از بند است که د یدر قانون اساسی است. این در حال
تواننـد مجـوز اسـتخراج     ردستان بر اساس همین قانون تنها مـی و معتقد است مقامات اقلیم کُ

نفت و گاز را صادر کنند و تنها دولـت مرکـزي صـالحیت عقـد قـرارداد جهـت فـروش و        
ال بر سر بـه  جد ،). آنچه روشن است19/9/1392(روزنامه شرق،  صادرات را خواهد داشت

منزله کسب منافع بیشتر در آینده و  بیشتر به دست آوردن قدرت و کنترل بیشتر است. قدرت
هاي یک دولت و جامعه است. آنچه  کنترل شرایط به نفع خود و همچنین حصول مطلوبیت

ش) به بعد از خود نشان 1384م (2003ش) و بخصوص از سال 1370م (1991کُردها بعد از 
هـا بعـد از    ود که توانستند هژمونی سیاست عربی دولت را به چـالش بکشـند. آن  دادند این ب

وزیـر، ریاسـت    معاونـت نخسـت   یـر هـاي مهـم سیاسـی کشـور را نظ     جایگـاه  ،حمله آمریکـا 
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جمهوري، معاونت پارلمان، وزارت دارایی، وزارت امور خارجه و مواردي چند از مناصب 
گـر دوبالـه اسـت؛     قـدرت بیـان  وان گفـت  تـ به طور کلـی مـی  . کردند و حفظ مهم را کسب

گیـري از منـابعی کـه در اختیـار دارنـد رفتـار دیگـر         کوشند با بهـره  ها می اي که طرف رابطه
  ).159: 1385(یزدانی،  واحدهاي سیاسی را همخوان با خواست و منافع خود شکل دهند

منـافع خـود را    هـا گیـري از آن با بهـره  ردستاناقلیم کُ ی که دولتهاي قدرت توان پایه می
  .نمودبندي  به صورت جدول زیر دسته کند،دنبال می

  
  معنایی  مادي

  ورسوم و تاریخ مشترك هویت: زبان، آداب  پارلمان با انتخاب مردم
  هاي ملی میهنی: شهید، بزرگان سیاسی و علمی اسطوره  دولت و حکومت مشخص

  جامعه مدنی قوي و سرمایه اجتماعی  (خاك) سرزمین
  ادبیات بومی و مجزا از ادبیات عربی  دیده نظامی مدرن و آموزشنیروي 

  ایدئولوژي و ناسیونالیسم مختص به خود  زا مانند نفت منابع طبیعی ثروت
  وحدت و انسجام ملی در کنار کثرت ایدئولوژیک  نظام اقتصادي و مالی معین اما وابسته به نفت

  مختص به خود نظام آموزشی  گیروابط خارجی با ایجاد دفاتر کنسولگري و نمایند
  تساهل سیاسی و مذهبی  پرچم و نمادهاي ملی و میهنی

  مشروعیت در داخل  هاي دولتی، حزبی و شخصی متعدد رسانه

هاي مورد دغدغه خود با  المللی کردن موضوع بین  هاي مشترك با اروپا و آمریکا دانشگاه
  و پویا دیپلماسی فعال

  قبول جامعه و اهداف شاخص مورد هاآرمان  فعالیتشاناحزاب متعدد و آزادي 
  

رسد هویت، منـافع و اهـداف اقلـیم کُردسـتان زمـانی بـه نقطـه تکامـل نهـایی           به نظر می
  رسد که بتواند از چهار بحران یا مسئله عمیق به سالمت عبور کند: می

 ؛هاي خارجی بحران اقتصادي و پرداخت بدهی )1
فعـال و خـاموش آن در داخـل و نـوار مـرزي خـود بـا         هاي بحران تروریسم و رفع هسته )2

 ؛بغداد و سوریه
ها بـه قلمـرو خـود بخصـوص      حل سیاسی مسئله مناطق مورد مناقشه با بغداد و الحاق آن )3

 ؛الحاق دموکراتیک شهر کرکوك
 ك و اقمار آن در بلندمدت. ك نوعی توافق سیاسی و نظامی با پ گرایی و به هم )4
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ردسـتان هسـتیم   یش شکاف و واگرایی میان بغـداد و اقلـیم کُ  در سه مورد اول شاهد افزا
 17زیرا مورد اول ابزار تنبیهی یا کنترل بغداد علیه اقلـیم اسـت کـه بـا عـدم پرداخـت سـهم        

مـذاکره و   .1درصدي اقلیم از بودجه کـل باعـث شـده تـا اقلـیم دو اسـتراتژي اتخـاذ کنـد:         
افـزایش تولیـد نفـت و حفـظ      .2است. در برنداشته ی حل سیاسی که نتیجۀ درخور توجه راه

مناطق مورد مناقشه با نیروي نظامی تحت اختیار خـود. مـورد دوم هماننـد شمشـیري دو لبـه      
گـذاري   سو خطر داعش باعث افـت شـدید سـرمایه    عمل کرده است؛ به این معنا که از یک

اشـغال   خارجی در این منطقه و خسارات مالی و جانی فراوانی شده است و از سوي دیگر با
شهرهاي موصل، کرکوك، مخمور، توزخورماتو و چندین شـهر و روسـتاي دیگـر توسـط     

ردستان بر این مناطق فراهم و هژمونی دولـت  داعش، زمینه تسلط پیشمرگ و دولت اقلیم کُ
یعنـی موضـوع منـاطق مـورد      ،شـرایط موجـود مـورد سـوم     همرکزي را بر هم زد. با توجه بـ 

تنیـده بـا مـورد اول و دوم اسـت. بـر ایـن اسـاس اقلـیم زمـانی           کامالً مرتبط و درهم ،مناقشه
تواند مناطق مورد مناقشه را به دست آورد که ابتدا بحـران اقتصـادي و بحـران تروریسـم      می

اکنـون   هاي رفراندوم را ایجاد نماید هرچند کـه هـم   حل سیاسی، زمینه پایان یابد و بعد با راه
  ین مناطق را تحت کنترل خود دارد.صورت نظامی ا به

توان چنین استدالل کرد که  ك و اقمار آن می.ك.درباره مورد چهارم یعنی توافق با پ
افتد کـه   موفقیت در این امر و قرار گرفتن در موضع برتر در برابر این حزب زمانی اتفاق می

قبـولی از ایـن مراحـل     ار قابلذآمیز و پیروزمندانه حل شود و گ سه مورد اول کامالً موفقیت
حال دافعه قوي که میـان   شدت نیازمند یکدیگر هستند و درعین داشته باشد زیرا دو طرف به

هـاي بیشـتري در    هردو طرف وجود دارد ممکن است با شرایط فعلـی موجـب بـروز بحـران    
خاورمیانه گردد. در رابطه با نقش و جایگاه نفت در هر کشوري باید این موضوع را نیـز در  

تواند موجـب شـکوفایی و پیشـرفت و     عنوان یک متغیر مستقل هم می ظر داشت که نفت بهن
عـدم توسـعه زیـرا    و مانـدگی   توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادي گردد و هم موجب عقب
دهد، جامعـه مـدنی بـه خـاطر      رانت به دست آمده، دولت را به تمرکزگرایی بیشتر سوق می

تـاز   شود و دولت، یکـه  شدت ضعیف و به انزوا کشانده می استقالل و انحصار مالی دولت به
شود. نمونه این نـوع دولـت را    راحتی سرکوب می شود و هر اعتراضی به ها می تمامی عرصه

ردسـتان تـاکنون انعکـاس داده شـده،     توان در عربستان سعودي دید؛ اما آنچه از اقلـیم کُ  می
هـاي خصوصـی،    ، جامعـه مـدنی، بخـش   هاي قابل قبولی از دموکراسی ها و رگه وجود نشانه
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رسد با درآمدهاي نفتـی   هاي مستقل بوده است. به نظر می بازار آزاد، احزاب متعدد و رسانه
بیشتر نیز همین وضعیت حفظ شود زیرا بقاي چنین واحـد سیاسـی نوپـایی نیازمنـد حمایـت      

مبتنـی بـر بـازار    المللی و نظام اقتصـادي   هاي بزرگ و منطبق بودن با استاندارهاي بین قدرت
عنـوان یـک منبـع مهـم      کامالً این ادعـا را داشـت کـه نفـت بـه      توان یآزاد است. هرچند نم

بنیـادین در   يتولیدي و اقتصادي در شکل دادن دولت و یک سرزمین دخیل است؛ امـا اثـر  
. شکل دادن به مرزها و حفظ موجودیت مستقل دیگر کشورهاي خاورمیانه ایفا کرده اسـت 

(Lusiani, 2005: 92)  
شود که نقش نفت در دولـت   درواقع با مراجعه به تاریخ معاصر عراق، این امر محرز می

تـا   1932قدري اهمیت دارد که نظام اقتدارگراي این کشور را که از سال  سازي در عراق به
 ,Stansfield) گرا و توتالیتر بدل کرد ش) حاکم بود را به نظامی تام1349تا  1311م (1970

اسـاس تـا سـال     ینبر هم .م2003و حتی عامل مهمی بود در ابقاي صدام تا سال  (78 :2007
مدهاي نفتی وابسـته بودنـد و   آدرصد خانوارهاي عراقی به در 40ش) بیش از 1369م (1990

پیرو است که در پی یک دولت رانتی به وجـود آمـده.    -این به معناي پرورش شبکه حامی
هـاي سـخت و    اي بر تمام جامعه با شـیوه  کنترل ویژه استقالل اقتصادي دولت عراق توانست

هاي  درصد از درآمد نفت در دوره صدام صرف کنترل گروه 40نرم ایجاد کند. تا آنجا که 
دهـد، صـدام    آنچه شواهد نشان می (Dodge, 2003: 46). ویژه کُردها شد مخالف داخلی به

را بـه وي   اقـداماتی ایی چنـین  ابزار سخت خود را متوجه کُردها کـرد زیـرا ایـن رانـت توانـ     
مثال عملیات انفال و حلبچه بخشی از جنایاتی بود که انجام گرفت طـی ایـن    عنوان به. داد می

روستا نابود شـد و یـک    3000ش) رخ داد، 1367م (1988دو عملیات که در بهار و تابستان 
ایـن   (Yildiz, 2004: 25). هـزار نفـر کشـته شـدند     180جـا و مکـان و    و نیم میلیون نفـر بـی  

کنـد و   تر مـی  فهم ها و استدالالت کنونی کُردها را قابل اي از سیاست اتفاقات تاریخی گوشه
بینی کرد؛ زیرا حافظه تـاریخی   ها را بهتر پیش نماید تا رفتارهاي سیاسی آینده آن کمک می

اي اعتمادي خود را در هر شرایطی حفظ کنند و این موضوع به معناهـ  ها سبب شده تا بی آن
  گردد که در تعاملشان با محیط پیرامون شکل گرفته است. بیناذهنی بازمی

  ردستان عراقالملل و مسئله نفت اقلیم کُ جامعه بین
توان بـدون توجـه بـه     رفتارهاي سیاسی و خصوصاً استراتژي نفتی اقلیم کُردستان را نمی

عثمانی دچار فروپاشـی  بینی نمود. آن زمان که امپراتوري  تاریخ و گذشته آن تحلیل و پیش
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هاي خاورمیانه شروع بـه ترسـیم نقشـه کشـورهاي      توجه به واقعیت شد انگلستان و فرانسه بی
پیکـو. درواقـع در    -جدید کردند. نتیجه این اقدامات پیمانی بود معروف به پیمـان سـایکس  

طــور  ش) هنگــام جنــگ جهــانی اول بریتانیــا، فرانســه بــاهم بــه1295م (اســفند 1916مـارس  
مانه پیمانی منعقد کردند. مـوارد آن دربـاره اداره امـور کشـورهاي خاورمیانـه و بـه نـام        محر

سـیو جـرج   رمارك سایکس نماینـده عـالی بریتانیـا و م   پیکو معروف شد. س -پیمان سایکس
: 1971(قـزاز،   پیکو نماینده عالی فرانسه در قاهره خاك عثمانی را بین خـود تقسـیم نمودنـد   

ها را در ایـن   اساسی در عراق تقویت شد و شکاف ۀرفته سه مسئل یخ رفته). بعد از این تار54
  تر نمود: کشور عمیق

 بک، ایزدي، یهودي)هاي مذهبی (شیعه، سنی، مسیحی، شَ گرایش )1

 هاي قومی (کُردي، عربی) گرایش )2

 مانده از دوران صدام) گرایان باقی (در میان ملی هاي ملی گرایش )3
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  تساده سیاست نفتی و رفتار سیاسی اقلیم کردستان عراق با تکیه بر نف مدل
  

  
گرایی ملی بر اسـاس منـافع مشـترك را بـه جامعـه       گاه اجازه یک هم ها هیچ این شکاف

خوان عراق نداد. شیعیان بر اسـاس مـذهب در انـزوا قـرار گرفتنـد و کُردهـا بـر اسـاس          ناهم
موازات این  ي سیاسی اجتماعی قرار گرفتند و بهسازي نژادي و انزوا قومیت در معرض پاك

 نفت، عامل مؤثر

 سیاسیاستقالل 

 توسعه همه جانبه استقالل اقتصادي

 توسعه نامتوازن و ناقص

تجزیه عراق و الگوسازي براي 
 تثبیت هویت ملی و بین المللی کُردهاي کشورهاي اطراف

 تداوم کژدار و مریض سیستم فدرالی 
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ش) به آن ادامه دادند و بعد از 1382م (2003مسائل حرکت مسلحانه خود را آغاز و تا سال 
م کُردهـا  2003این تاریخ نیز آمـادگی نظـامی خـود را حفـظ کردنـد. درواقـع بعـد از سـال         

ی، سازندگی و صادرات شدت مشغول به جذب سرمایه خارج ازپیش قدرت یافتند و به بیش
هـاي   خشـونت  ،مناطق تحت کنتـرل بغـداد  در جنوب و در سمت  که نفت شدند؛ درصورتی
خسارات مالی و جانی فراوانی را  ،ها و حمالت مسلحانه گذاري مبب مذهبی روزانه به شکل

 دیـده و ادوات نظـامی پیشـرفته    کرد و بغـداد بـاوجود نیروهـاي آمـوزش     بر بغداد تحمیل می
 ه نتوانست امنیت و توسعه پایداري را ایجاد کند.گا هیچ

اخیر در خاورمیانـه بـراي کنتـرل     هايو تنش ها توان گفت یکی از علل اصلی جنگ می
بیشتر بر جریان نفت بوده است؛ مانند حمله عراق زمان بعث به کویـت، حملـه شـوروي بـه     

وط صدام و رژیم بعثی م که باعث سق2003افغانستان و حتی حمله آمریکا به عراق در سال 
وسـه درصـد نفـت تولیدشـده جهـان را       م، سـی 2003متحده و چین که در سـال    شد. ایاالت

اکنـون بـراي    اند، با توجه به تهدیدهایی که در آینده پیش خواهد آمد، از هـم  مصرف کرده
عنـوان مـوردي    نفـت بـه   )Yeoman, 2004: 48 ( .انـد  تأمین منابع انرژي بـه رقابـت پرداختـه   

 ، جنــگش)1370م (1991کننــده جنــگ  توجیــه يا ثنایی در میــان مــواد خــام، تاانــدازهاســت
. فـارس بـود   فارس (جنگ کویت) و ادامه حضور گسـترده دریـایی آمریکـا در خلـیج     خلیج

(Nye, 2000: 194)  
 

با همکاري چند تـن   1(CSIS)المللی  طی تحقیقاتی که مرکز مطالعات استراتژیک و بین
توجـه و   از اعضاي کنگره انجام داد، اطالعاتی حاصل شد که بـر اسـاس آن سـه نکتـه قابـل     

  است: ذکر یانشا
هایی بـراي تضـمین تولیـد انـرژي در جهـان       عنوان تنها ابرقدرت مسئولیت آمریکا باید به )1

 ؛بپذیرد
در اوایـل سـده   رشد الزم و توانـایی تولیـد انـرژي، بـا توجـه بـه رشـد اقتصـادي جهـان           )2

ها باید هرچه زودتر  گذاري اري بیشتر است و این سرمایهذگ ویک، درگرو سرمایه بیست
 ؛انجام گیرد

هاي رشـد اقتصـادي    هاي خصوصی با چالش گیرندگان دولتی و صاحبان شرکت تصمیم )٣
جویانه  هایی که ممکن است ستیزه (مانند چین). چالش المللی روبرو هستند در عرصه بین

                                                   
1. Center for Strategic and International Studues 
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 ,Ebel). در چندوچون این فرایند خواهد بـود  ،بازیگران بزرگ يتضمین همسازباشد. 
2005: 4) 

شـود   طـور کـه در مجـامع مختلـف بیـان مـی       دنیـاي امـروز هنـوز آن    واقعیت ایـن اسـت  
المللـی، بـا    تـر هنـوز جهـان بـه شـکل بـین       وطنی را ندارد. به زبان ساده هاي تام جهان ویژگی
. بعد از جنگ سرد، جهـان دوقطبـی   دهد یخود را نشان م هاي متضاد و گاه متناقض سیاست

هـاي   هرچند که به تاریخ پیوست اما روح آن به شکلی دیگر خـود را حفـظ کـرد و رقابـت    
. آنچه آمریکا و روسیه بـراي نفـوذ   گیرد میالمللی همچنان بر اساس حوزه نفوذ صورت  بین

غانسـتان، لیبـی، بحـرین، مصـر و     و تأثیرگذاري بر تحوالت اخیر سوریه، عراق، اوکـراین، اف 
عنـوان کشـوري مهـم در خاورمیانـه کـه       تونس انجام دادند گواه بر همین امر است. عراق به

پتانسیل بسیار باالیی براي تأثیرگذاري بر آینده منطقـه دارد، تبـدیل بـه میـدانی بـراي تقابـل       
چنـدان طـوالنی در امـر     هنـ  ۀها و منافع شده است. کُردستان عراق با سابق ها، ایدئولوژي اراده

سیاسـی، اقتصـادي و   هـاي   ها و پتانسیل خوبی توانسته است توانایی داري، تاکنون به حکومت
هایی اسـت کـه مطابقـت     خود را نشان دهد. آنچه اقلیم کُردستان بروز داده، ارزشفرهنگی 

بقتی تضـمین  رو چنین مطا هاي غربی مانند لیبرالیسم و دموکراسی دارد. ازاین باالیی با ارزش
مطلوبی است جهت حفظ منافع در آینده. از طرف دیگر با توجـه بـه نقـش نفـت و اهمیـت      

توان این ادعا را داشت که براي غـرب،   ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک اقلیم کُردستان، می
هـایی کـه قـبالً ذکـر شـد       امنیتی یافته است. اگر کُردها بتواننـد از بحـران   -اهمیتی اقتصادي

عبور کنند و معیارهاي الزم بیشـتري را کسـب کننـد و سـرمایه مـالی زیـادي را بـه         خوبی به
کنـد،   المللـی بسـیاري را درگیـر خـود     گذاران بـین  که منافع سرمایه طوري گردش بیندازد، به

  الملل از طرح استقالل باالتر خواهد رفت. امکان حمایت جامعه بین

  وضعیت اقتصادي اقلیم کُردستانو نفت 
تـرین منـاطق از نظـر     مانـده  ش) جـزء عقـب  1370م (1991کُردستان تا قبل از سـال  اقلیم 

تنهـا در عـراق بلکـه در خاورمیانـه و حتـی جهـان بـود؛ زیـرا حـزب بعـث طـی             اقتصادي نه
شـد.   خود مـانع از توسـعه منـاطق کُردنشـین مـی      کرد، خودبه هاي مختلفی که دنبال می برنامه

روسـتا،   3000ردنشـین بـه ارث نهـاد، ویرانـی بـیش از      آنچه رژیم بعثی از خود در مناطق کُ
درپـی، غـارت و    (سیاست ترحیل) متعدد و پـی  هاي اجباري هاي گسترده، کوچاندن عام قتل

فرما شدن فقر مطلق در این مناطق بـود. حتـی    حتی اتالف منابع مادي و معنوي و نهایتاً حکم
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سـختی توانسـتند عـوارض     ، کُردهـا بـه  م. به بعـد نیـز  1991ها بعد از این مقطع یعنی سال  سال
هـاي اقتصـادي اقلـیم     هاي خونین و پرهزینه گذشـته را جبـران نماینـد؛ امـا اوج فعالیـت      سال

ش) به بعد بود که با سـرعتی بـاورنکردنی توانسـتند از نظـر     1382م (2003کُردستان از سال 
ي، اقلـیم کُردسـتان   که ازنظر اقتصـاد  طوري اقتصادي به سطح قابل قبولی دست پیدا کنند؛ به

 يهـا  نفت صادراتی عراق به ترکیه و اروپا، شاهرگ ۀبه لحاظ قرار گرفتن بر راه خطوط لول
 اقتصادي عراق را تحـت تـأثیر قـرار داده و موقعیـت راهبـردي خـود را افـزایش داده اسـت        

گـذاري   هـاي سـرمایه   ). از طرف دیگر حضور فعاالن اقتصادي و شرکت36: 1392(نصري، 
ر اقلیم کُردستان رونـق زیـادي یافتـه و دولـت اقلـیم نیـز فعالیـت آنـان را تسـهیل          خارجی د

ماندگی شدید و فاقد کمترین امکانات اساسـی   کند. این منطقه که درگذشته شاهد عقب می
توجـه عمرانـی و اقتصـادي اسـت،      هـاي قابـل   حال حاضر شاهد فعالیـت ، در و زیربنایی بوده

(پایتخت) و سلیمانیه،  یلالمللی در شهرهاي ارب دو فرودگاه بیناندازي  توان به راه ازجمله می
هــاي جدیــد و  شــده در دوره صــدام، حفــاري چــاه بازســازي بســیاري از روســتاهاي ویــران

هــاي عمرانــی و نفتــی آمریکــایی و  صـادرات نفــت، انعقــاد قراردادهــاي متعــدد بــا شــرکت 
ک اشـاره  یـ  هاي درجۀ زرگ و هتلهاي ب ها، فروشگاه ها، بزرگراه اروپایی، احداث کارخانه

ریـزي و امـور اقتصـادي     ). طبـق آمـاري کـه معـاون برنامـه     194: 1391(پیشگاهی فرد،  کرد
استاندار کُردستان ارائه داده اسـت در حـال حاضـر حجـم مبـادالت تجـاري ایـران بـا اقلـیم          

حجـم  م؛ کـه  2005میلیارد دالر در سال است؛ این آمار نسـبت بـه سـال     6کُردستان بیش از 
گیـري داشـته اسـت کـه      میلیـون دالر بـوده، افـزایش چشـم     250تجارت طـرفین در حـدود   

). (البتــه آمارهــاي متنــوعی از منــابع 20/5/1394(ایرنــا،  روز در حــال افــزایش اســت روزبــه
). دهند یمیلیارد دالر را مورد تأکید قرار م 8تا  6مختلف دیگر در دست است که اکثراً بین 

گیـري داشـته    وابط ترکیه با منطقه خودمختار کُردستان نیز افزایش چشـم هاي اخیر ر در سال
هـا   هاي اقتصادي شکل گرفتـه و بـه سـایر حـوزه     است. این روابط بر اساس توسعه همکاري

کـه داود اوغلـو در یکـی از     طـوري  ازجمله سیاسی و فرهنگی نیـز گسـترش یافتـه اسـت. بـه     
صـد هـزار نفـر از     ارزانی اعالم کـرد: یـک  هاي مطبوعاتی مشترك خود با مسعود ب کنفرانس

ردستان عراق مشغول بـه کـار و فعالیـت هسـتند و مـا در ایـن       شهروندان کشور ما در اقلیم کُ
ــیش از  ــم و   1500منطقــه ب ــارد دالر از حجــم  8شــرکت فعــال داری ــارد دالري  12میلی میلی

مـار کلـی کـه    ردسـتان اختصـاص دارد. همـین آ   مبادالت تجاري ترکیه و عراق، به اقلـیم کُ 
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ردسـتان عـراق   دهنده این است که اقلـیم کُ  خوبی نشان وزیر ترکیه بیان شد، به توسط نخست
). درواقـع  6: 1393(دستمالی،  در بعد اقتصادي براي ترکیه از اهمیت باالیی برخوردار است

رنـد  هاي مقامات اقلیم کُردستان با استفاده از منابع و امکاناتی که در اختیار دا ورزي سیاست
باعث شده است تا در تعامالت خود با دیگر کشورها بخصوص کشورهاي همسـایه انگـاره   
یا تصور تهدید را به فرصت تبدیل نمایند. از طرف دیگر نوع نیازهاي درونی کشوري چون 

شـدت   دهـد؛ زیـرا ترکیـه بـه     سختی اجازه تهدید تلقی کردن اقلیم کُردستان را می ترکیه، به
خواهـد بـراي متنـوع     انرژي خود به خارج از کشور متکـی اسـت و مـی    براي تأمین نیازهاي

ردستان تأمین کنـد.  کنندگان انرژي خود بخشی از نیازهایش را از طریق اقلیم کُ سازي تأمین
کاري براي رفع نیازهاي فزاینـده   عنوان راه آنکارا ثروت گاز و نفت کشورهاي همسایه را به

). ترکیــه در حــال حاضــر بابــت 89، 1387روي: (پورخســ دانــد انــرژي در کشــور خــود مــی
عایـد   سود اقتصادي قابل توجهی را ترانزیت نفت اقلیم کُردستان از طریق خط لوله جِیهان  

ردسـتان بـه حـدي رسـیده کـه پـس از آلمـان بـه         سازد. میزان صادرات ترکیه بـه کُ  یخود م
ش) 1391م (2012کاال و خدمات ترکیـه تبـدیل شـده و در سـال      ترین هدف صادرات مهم

درصـد آن   70میلیارد دالر رسید کـه مقصـد    11میزان صادرات ترکیه به عراق دقیقاً به رقم 
بایست روي دیگر سـکه را نیـز دیـد چراکـه کـارگزاران       اقلیم کُردستان بوده است. البته می

مـل  دانند ادامه حیات سیاسی و اقتصادي اقلیم بستگی به نوع تعا خوبی می سیاسی اقلیم نیز به
انـد   گراي خود توانسـته  با همسایگان دارد که در این مورد با توازن در روابط خارجی تعامل

منافع کشورهاي زیادي را به منافع کُردستان گره بزنند یعنی ساختارهاي اجتماعی کُردستان 
الملـل را   اي است که به سیاست و روابط خارجی اقلیم فرصت سازگاري با نظام بـین  گونه به

دهـد کـه    . ساختارهاي اجتماعی به این دلیل اجازه چنین سازگاري و تعـاملی را مـی  دهد می
خودشـان رشــد یافتــه در فضـایی از تهدیــد، انــزوا، کشـاکش و دوري از معــادالت جهــانی    

 23ش) مـیالدي بـالغ بـر    1390م (2011اند. درآمد ناخالص ملی اقلیم کُردستان در سال  بوده
تـوان   آسانی می ه که با احتساب چند رقم و جداول جمعیتی بهمیلیون دالر بود 600میلیارد و 

هـزار دالر رسـیده و    5دالر بـه   500سال درآمد سرانه ملی از  10به این نتیجه رسید که طی 
هـاي اقتصـادي    برابر شده است و جالب اینجاست که اگر پروژه 10دیگر، درآمد،  عبارتی به

سـال ایـن    3به درستی پیش برود تنها ظـرف  ردستان عراق موردنظر حکومت محلی اقلیم کُ
تـوان درك کـرد کـه بـه      . اهمیت این رقـم را زمـانی مـی   یدرس هزار دالر خواهد 10رقم به 
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دیگـر،   عبـارتی  هزار دالر است. به11خاطر بیاوریم درآمد سرانه ملی در ترکیه چیزي حدود 
توسـعه و قدرتمنـد ترکیـه     توانند تنه به اقتصاد کشور درحال کوتاه می یزمان کُردها در مدت

(تـا سـال    سـال اخیـر   5بزنند و حتی ممکن است از ترکیـه هـم سـبقت بگیرنـد. تنهـا ظـرف       
هـاي بـزرگ خـارجی در شـمال      میلیارد و دویست میلیون دالر از سوي شرکت 16 ،)2014

). بــر اســاس آمارهــاي رســمی 14/5/1393(کُردپــرس،  گــذاري شــده اســت عــراق ســرمایه
 194میلیـون و   5رکز آمار اقلیم کُردستان، جمعیت کل ساکنین اقلیم بـه  شده از سوي م ارائه

درصد اعالم شده است. در  5/6و نرخ بیکاري در میان جمعیت فعال  یدهنفر رس 732هزار و 
نفر از  523هزار و  608میلیون و  2ردستان عراق آمده است که آمارهاي مرکز آمار اقلیم کُ
میلیـون و   2باشـند و   ساکنین کُردستان می 2/50 که حدود دباشن جمعیت این اقلیم مذکر می

درصد از ساکنین. بـر اسـاس آمارهـاي مرکـز     8/49نفر مؤنث هستند؛ یعنی  209هزار و  586
نفر یعنی  834هزار و  860میلیون و  1سال این اقلیم،  14آمار اقلیم کُردستان جمعیت تا سن 

هـا مـذکر    نفر از آن 565هزار و  950میزان  ) درصد کل جمعیت اقلیم بوده که از این8/35(
 ،سـال  64ها نیز مؤنث اعالم شده اسـت. جمعیـت افـراد بـاالي      نفر از آن 269هزار و  910و 

نفـر   219هـزار و   111نفر از آنان مرد و  730هزار و  96نفر اعالم شده که  949هزار و  207
ردسـتان عـراق را تشـکیل    کُدرصـد سـاکنین اقلـیم     4باشـند و ایـن جمعیـت     ها زن می از آن

شـهروندان   1/92د شـ ش) منتشـر  1392م (2013دهد. بر اساس این گزارش کـه در سـال    می
درصد از این جمعیت فعال بیکـار   5/6و  هستندردستان شاغل فعال و در سن کار در اقلیم کُ

 ردسـتان عـراق، افـراد شـاغل    دیگري از سوي مرکز آمار اقلیم کُة شد هستند. در جدول ارائه
(آمـار   انـد  بنـدي شـده   اقلیم در سه بخش کشاورزي و دامداري، صنعت و خدمتگزاري طبقه

هاي بغداد سبب شد تا این رقم به  ). تأثیرات بحران داعش و تحریم2012جمعیت و اشتغال، 
)؛ البتـه ایـن آمـار بـا شـرایط      2015(مرکز آمار اقلیم کُردسـتان،   درصد افزایش پیدا کند 21

خوان نیست چراکه بحران نفتی و مالی بین بغداد و اربیل، همچنین  ستان همکنونی اقلیم کُرد
سیل آوارگـان و بحـران داعـش از سـوي دیگـر سـبب شـده تـا آمـار مربـوط بـه بیکـاري،             

  دستمزدها، سازندگی و توسعه اقتصادي به سمت وخامت بیشتر در حرکت باشد.
م 2003یی کـه پــس از ســال  هــا درواقـع اقتصــاد اقلـیم کُردســتان بـا تمــام فــراز و نشـیب    

پشت سر نهاد اکنون بیش از هر زمان دیگـري بـه سـمت واگرایـی بـا حکومـت        ش)1382(
هـایی بـراي متعـدد کـردن منـابع       بغداد و شکل دادن به اندیشه استقالل است. هرچند برنامـه 
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سرعت رخ دهد؛ اما بـراي   ها به درآمد در نظر گرفته شده و در آینده ممکن است این برنامه
انـد کـه    بران وضعیت بحرانی حال حاضر، کارگزاران اقلیم به چند اسـتراتژي روي آورده ج

مثال اسـتقراض   عنوان شود. به مدت و بخشی دیگر بلندمدت محسوب می بخشی از آن کوتاه
مـدتی اسـت کـه معمـوالً مـورد       هاي خارجی استراتژي کوتـاه  هاي کالن از بانک و اخذ وام

هاي مختلـف صـنعتی،    گذاران خارجی در بخش جذب سرمایه گیرد؛ همچنین توجه قرار می
شود  هاي بلندمدتی محسوب می خصوص بخش نفت جزء استراتژي عمرانی و ساختمان و به

که براي گذار از شرایط فعلی طرح و اجرا گردیده است. تمامی ایـن آمارهـا و ارقـامی کـه     
دیگر درآمدهاي حاصل از  ارتعب ارائه گردید گواه بر اهمیت نفت و تمرکز بر آن است؛ به

تـوان   که مـی  نحوي شدت تحت تأثیر خود نهاده؛ به نفت اقتصاد و جامعه اقلیم کُردستان را به
هـا هـم بعـدي حیـاتی یافتـه و هـم بعـدي معنـایی و ناسیونالیسـتی.           گفت مسئله نفت نـزد آن 

اعف یافتـه  طورکلی نفت و ارزش ذاتی آن نزد کـارگزاران اقلـیم کُردسـتان اهمیتـی مضـ      به
  رسد. است که بدون آن تصور آینده بسیار سخت به نظر می

  نتیجه
تـوان بـه سـرزمین،     هاي یک واحد سیاسی مستقل را برشماریم می اگر بخواهیم شاخصه

زبان و هویت مشخص، جمعیت، اقتصاد پویـا و البتـه پـذیرش از سـوي اکثریـت واحـدهاي       
صورت بلندمـدت،   ردستان بههد که اقلیم کُد . نتایج تحقیق نشان میاشاره کردسیاسی دیگر 

هایی است  اکنون در حال فراهم کردن زمینه بر روي استقالل کامل متمرکز شده است و هم
توان گفت تمرکز اصلی اقلیم کُردستان بر نفـت و   . در همین راستا مییدتر جلوه نما که مهم

پـیش  اي را بـا بغـداد    تاطانـه افزایش تولید آن است. بدین منظور اقلیم کُردسـتان، روابـط مح  
طـور موقـت منـابع مـالی و      تا بتواند بـراي عبـور از بحـران اقتصـادي کنـونی بـه      گرفته است 

المللی الزم را به دست بیاورد. این اقدام، خود نتیجـه دیگـري را هـم بـراي      هاي بین پشتیبانی
رابطـه سـازنده بـه     براي را اربیل به دنبال دارد که بر اساس آن در وهله اول حسن نیت اربیل

ها، بغداد، مسـئول   تر شدن تنش و در وهله دوم در صورت ادامه و عمیق دهد یجهان نشان م
و اربیل گام بعدي را در جهت اهداف خود بر خواهـد داشـت. در رابطـه بـا      شدهنشان داده 

هـاي   گـذاري  دهـد اربیـل اقـدام بـه جـذب سـرمایه       استقالل اقتصادي، آنچه شواهد نشان می
هاي بلندمدتی را در جهت  هاي نفت و گاز خود کرده است و برنامه بیشتر در حوزه خارجی
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کنـد. همچنـین در جهـت الحـاق منـاطق مـورد        تولید و صادرات بیشتر نفت و گاز دنبال می
و مـوارد   140هایی را براي اجـراي واقعـی مـاده     خصوص کرکوك برنامه مناقشه با بغداد، به

انـرژي اروپـا از سـوي روسـیه و      رسد بـا تحـریم  به نظر می ند.ک طورجدي دنبال می مشابه به
هاي سیاسی اخیر روسیه با ترکیه، نقش اربیل در تأمین انـرژي اروپـا از طریـق    همچنین تنش

تر گردد و بـه نقـش آفرینـی بیشـتري در     پروژه ناباکو و همچنین بازار انرژي ترکیه پر رنگ
درواقع نفت، متغیر مستقلی اسـت کـه    پردازد.هاي سیاسی و اقتصادي جهان و منطقه بعرصه

چراکه درآمـدهاي نفتـی   ت؛ شدت به آن نیازمند اس اربیل براي رسیدن به استقالل سیاسی به
وپـرورش،   سـازي، آمـوزش   هـاي مختلفـی چـون بهداشـت، راه     هاي اخیر در زمینـه  طی سال

هاي مـدرن   زشافزایش درآمد سرانه، رفاه عمومی و تجهیز کردن پیشمرگ به سالح و آمو
خ کشیده است. درواقع مشـاجره کنـونی   تأثیر بسیار زیادي داشته است و قابلیت خود را به ر

طـرف نیسـت؛ بلکـه تـأثیري اسـت کـه اقتصـاد و         بغداد بر سـر سـود اقتصـاديِ یـک     -اربیل
هاي مهمی چون هویت خـواهی، تأکیـد بـر     تواند در کنار زمینه درآمدهاي هنگفت نفتی می

بغـداد از تحـریم    رو یـن ین کُـردي، منجـر بـه تجزیـه کلیـت عـراق شـود. ازا       قومیت و سرزم
اقتصادي براي جلوگیري از چنین اتفاقی همواره در هر مقطع و زمانی استفاده کـرده اسـت.   

ردسـتان ابـزاري بسـیار    تـوان گفـت نفـت در منظومـه سیاسـت اقلـیم کُ       در تحلیل نهـایی مـی  
خی و سـاختارهاي سیاسـی و اجتمـاعی اقلـیم     استراتژیک است که با توجـه بـه مسـائل تـاری    

اسـتفاده  هـا و ادعاهـاي تـاریخی     عنوان ابزاري در جهت تحقق اهداف، آرمـان  کُردستان، به
تواند پازل استقالل مورد ادعاي  ترین عاملی است که می چراکه اقتصاد قوي مهم خواهد شد
  صورت نهایی تکمیل نماید. اقلیم را به
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