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در ســال 1991 و در جریان عملیات نظامی ائتالف ضد عراق به رهبری 
آمریکا، شورشــی از سوی کردها علیه دولت مرکزی عراق صورت گرفته که 
به شــدت از سوی رژیم صدام سرکوب و منجر به قتل عام و آواره شدن شمار 

زیادی از کردها شده است.
 در پی این واقعه ، واشــنگتن با تصویب قطعنامه 688 شــورای امنیت، 
منطقه پروازممنوع را در شمال عراق به بهانه ایجاد منطقه امن تأسیس کرد. 
منطقه امن کردســتان عراق، سرزمین های واقع در شمال مدار 36 درجه را 
شامل می شد . در پی این اقدام، استان های کردنشین سلیمانیه، اربیل و دهوک 
از نفوذ بغداد رهایی یافتند و کردها موفق شــدند پس از برگزاری انتخابات 
پارلمانــی 19 مه 1991 میالدی، یک دولت خودمختار منطقه  ای  با حضور 
اقلیت های آشوری و ترکمن در این مناطق تشکیل دهند. این تحول آغازگر 
مناسبات جدی تری میان کردها و آمریکا شد. پس از آن نیز در سال 1998 
واشــنگتن تالش کرد که اختالف میان حزب دموکرات کردستان به رهبری 
مسعود بارزانی و گروه اتحادیه میهنی به رهبری جالل طالبانی را حل کند. 
این دو رهبر کرد در 17 سپتامبر 1998 موافقت نامه واشنگتن را امضاء کرده 
بودند. بر اساس این موافقت نامه مقرر گردید دو حزب کردی اختالفات خود را 
کنار گذاشته و به طور مشترک اداره مناطق کردنشین عراق را بر عهده گیرند.
با ســقوط صدام و در پی حمله آمریکا به عراق در ســال 2003، کردها 
توانستند در قالب ایالتی فدرال با اختیارات گسترده و رسمی، مستقل تر شوند. 
اصول 1،4 و 113 قانون اساســی عراق اختیارات قانونی الزم را به حکومت 
منطقه ای کردستان اعطا کرده است. در سال 2003 و با شکل گیری دولت 
جدید، طالبانی رئیس جمهور عراق شد و نیروی پیشمرگ کرد به عنوان بخشی 
از ســاختار دفاعی این کشور رسمیت قانونی یافت و بر اساس قانون اساسی 
جدید می باید بودجه آن از بودجه وزارت دفاع دولت مرکزی پرداخت شــود. 
پرواضح است که این دستاوردها بدون حمایت آمریکا امکان پذیر نبود. همچنین 
در این دوره دفتر نمایندگی دولت اقلیم کردستان در آمریکا تأسیس شد که 
زمینه را برای ایجاد البی کردها در نهادهای تصمیم گیری آمریکا فراهم کرد ه 
و نقطــه اوج این تالش ها در دوره قباد طالبانی به عنوان نماینده دولت اقلیم 

کردستان در آمریکا مربوط می شود.
روابط آمریکا و اقلیم کردستان از سال 2005 که مسعود بارزانی بر کرسی 
ریاست اقلیم کردستان عراق تکیه  زد، بیشتر تقویت شد و شکل رسمی تری به 
خود گرفت. بارزانی از ابتدای ریاست خود تاکنون چهار سفر رسمی به آمریکا 
انجام داده است. اولین سفر رسمی بارزانی به آمریکا در 29 اکتبر 2008 و با 
دعوت رسمی جرج بوش رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا و پس از امضای 
توافقنامه استراتژیک میان واشنگتن و بغداد و عبور عراق از مرحله ای بحرانی 
انجام شده است. 11 دسامبر 2009 بارزانی برای دومین بار و با دعوتی رسمی، 
سفری یک هفته ای به آمریکا داشت و با باراک اوباما رئیس جمهور جدید این 
کشور دیدار و گفت وگو کرد. سفر سوم بارزانی به آمریکا در 4 آوریل 2012 و 
به همراه هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی انجام شده است. چهارمین سفر 
بارزانی به  آمریکا در اوایل می 2015 در حالی صورت گرفت که شرایط بحرانی 
در عراق، مناقشات طایفه ای در آن، عدم کنترل بغداد بر همه مناطق کشور، 
اشغال برخی مناطق )اغلب سنی نشین( توسط داعش فرصت مناسبی را برای 

اندیشمندان سیاسی و روابط 
بین الملل چهار دوره سیاســی را 
پس از انعقاد قــرارداد معروف به 
»وستفالی« در اروپا، برای جوامع 
سیاســی نام می برند. این دوره ها 
کــه البته به جوامع مدرن مربوط 

می شوند، به شرح زیر هستند:
دولت - ملت

نخســت، دوره شــکل گیری 
دولت- ملت از دل امپراتوری های 
قدیم مثل امپراتوری های اتریش- 

مجارستان، عثمانی و پروس.
ایــن تولیــد اولیــه البته با 
جنگ های خونینی نیز همراه بوده 
است و می توان گفت که میان این 
جنگ ها و ادیان و مذاهب، ارتباط 
علی وجود نداشت. به عبارت دیگر، 
این کارزارها و کشمکش های جدید 
مثل نبردهای سابق، رنگ و بوی 
مذهبی نداشته، بلکه ملی بوده اند 
و کشــور- ملت ها نیز در جوامع 
مختلف از درون آنها تولد یافته و 

نشو و نما کرده اند.
اتحادها و ائتالف ها

مرحلــه دوم، مرحله اتحادها 
و ائتالف های منطقه ای و جهانی 
ملت هاست.  کشور-  همین  میان 
اگر در دوره نخست تالش می شد 
کشــورهای ملی تولد پیدا کنند 
و جریان هــای غالب ملی گرا، این 
تولد را مامایــی می کردند، دوره 
دوم، دوره ای اســت که ملت های 
تولد یافته و تازه به دوران رسیده، 
با یکدیگر علیــه ملت های دیگر 
ائتالف می کرده اند. ویژگی مسلط 
این دوره، کسب قدرت و ثروت و 
منابع و سرزمین برای خود و برای 
ائتالف خــود و در همان حال، از 
میدان به در کردن رقیب بوده است.
این دوره که قرون 18، 19 و 
اوایل قرن بیستم را دربر می گیرد، 
دوره تقســیم غنایــم میان خود 
)قدرت های اروپایی، ژاپن و آمریکا( 
و دوره موازنه قوا بوده و وقوع جنگ 
جهانی اول و باالخره، جنگ جهانی 

دوم نیز به عمر آن پایان داد.
جهانی شدن

دوره ســوم که از خرابه های 
جنگ جهانی دوم سر برآورد و به 
مرور زمان بالنده شد، دوره »جهانی 
شدن« اســت. ویژگی مسلط این 
دوره، کســب و افزایش »ســود 
اقتصادی« توسط شرکت های چند 
ملیتی و دولت های قدرتمند است. 
شرکت های بزرگ نفتی و غیرنفتی 
مثل »شل«، »موبیل«، »اگزان«، 
مرزهای   ... »فــورد«،  »آرامکو«، 
ملی را درنوردیدند و در همه جای 
دنیا و همه حوزه ها حضور یافتند؛ 

عــوض می کردند،  را  حکومت ها 
دست به کودتا می زدند، ملتی را 
ورشکسته می کردند و در فرهنگ و 
رسانه و اقتصاد دست می بردند و...

در این مقطع، شرکت های چند 
ملیتی و قدرت های غربی تبلیغات 
زیــادی درباره جهانی شــدن راه 
انداخته بودند چرا که منافع آنها 
با این آموزه گره خورده بود. البته 
طبیعی است که غربی ها فرهنگ 
و سیاســتی را که برای معماری 
جهانی شدن درنظر گرفته بودند، 
فرهنــگ »غربی« و سیاســت و 
اقتصاد »لیبرال- دموکراسی« بود.

در دهه هــای پــس از جنگ 
جهانی دوم، از نگاه نظریه پردازان 
غربی، یک مانع در مسیر جهانی 
شدن وجود داشت و آن، ایدئولوژي 
کمونیستی و اتحاد جماهیر شوروی 
بود. آنها فکر می کردند که اگر این 
مانع برداشته شود و شوروی از بین 
برود، راه برای جهانی شدن، کاماًل 
همــوار می گردد. به همین خاطر 
اســت که در زمان به پاخاســتن 
گرد و غبار ناشــی از فروپاشــی 
فوکویاما«  »فرانســیس  شوروی، 
استاد دانشگاه های آمریکا، کتاب 
»پایــان تاریخ« را می نویســد و 
جهانی یک دست و هموار و بدون 
انگیزه برای جنگ را ترسیم می کند 
هرچند که البته بعدا از ایده های 

خود عقب می نشیند.
به هر حــال در دوره ســوم 
پس از قرارداد وستفالی، خیلی ها 
جهانی شدن را برای همه جوامع 
روی کره زمیــن، امری محتوم و 
»جبر تاریخی« می دانستند و به 
همین خاطر،  اندیشمندان لیبرال 
ایــن دوره، صرفا »افزایش ســود 
اقتصــادی« را محــرک تحوالت 
می دانســتند و به ســایر عوامل 
تاریخی مثــل قومیت ها، مذاهب 
و گرایشات ملی را به دیده تحقیر 
می نگریســتند. آنهــا می گفتند، 
فرهنگ و اقتصاد جهانی)که البته، 
منظورشان همان فرهنگ غربی و 
اقتصاد سرمایه داری نئولیبرال بود(، 
همه مرزهای سرزمینی، مذهبی و 
فرهنگی را درمی نوردد و بر جهان 
مــدرن، فرهنگ و نظام اقتصادی 

واحدی حکمفرما می شود.
اما علی رغم میل کشــورهای 
قدرتمند غربی و شرکت های بزرگ 
چند ملیتی، تحوالت به سمت و 
ســوی دیگری رفت و آمریکا که 
نیروی ســازمان پیمان آتالنتیک 
شــمالی)ناتو( را به عنوان »شاخه 
نظامی جهانی شدن«، حفظ کرده 
بــود،  این نیرو را علیه چالش های 

گرایش جدایی طلبی در اربیل
رؤیای آمریکا و فاجعه برای منطقه
سبحان محقق

اشاره
»ژئوپلیتیک« که جغرافیای سیاسی ترجمه اش کرده اند، در واقع، ویژگی ها و عوارض زمین و زیستگاه 

آدمی را با اندیشه ها، اعتقادات، آمال و مطالبات و عمل سیاسی پیوند می زند.
به همین خاطر، آمریکا نیز مجبور اســت مطامع خود در منطقه را با ویژگی ها و شــرایط جغرافیایی و 
اجتماعی آن، بســنجد و اگر این دو را مســاعد همدیگر ندید، باید به دستکاری جغرافیای سیاسی منطقه 

مبادرت کند.
مقاله حاضر از این منظر، به پدیده »همه پرســی جدایی« اخیر )سوم مهر( در منطقه کردستان عراق 
می پردازد و فرصت هایی که این رویداد برای طرح های آمریکا در منطقه ایجاد می کند، را مورد توجه قرار 

می دهد.
از نگاه نویسنده، مطالبات سیاسی و ترسیم مرزهای جدید براساس قومیت، نوعی عقب گرد برای جهان 
اســالم محسوب می شــود و عالوه بر اینکه هزینه های جانی و مالی بسیاری را به جوامع اسالمی تحمیل 
می کند و جلوی توســعه آنها را می گیرد، برای کشــورهایی مثل آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی نیز 

زمینه را برای سلطه مجدد و یا تحکیم سلطه فراهم می کند.
سرویس خارجی

✍

جدید به کار گرفت. این چالش ها 
که برای دنیــای خیالی »جهانی 
شدن«، خطر محسوب می شوند، 
همچنان با قوت تمام، عرض اندام 
می کنند و هیچ پایانی هم برای آنها 

متصور نیست.
حــدودا 12 ســال قبــل از 
فروپاشی شوروی)1979(، در ایران 
انقالب اسالمی به پیروزی رسید؛ 
 انقالبی که به آموزه های خوشبینانه 
درباره جهانی شدن، ضربه مهلکی 
زد. این انقالب ویژگی هایی داشت 
که از نگاه متفکران جهانی شدن و 
مدرنیسم، نمی توانست منشأ تحول 
شود. ولی در عالم واقع، این انقالب 
رخ داد و خصومت های دو ابرقدرت 
آن زمان و متحدان منطقه ای آنها 
هم نتوانســتند انقالب را متوقف 

کنند.
شــوروی  فروپاشــی  از  پس 
علیه  اعتراضات گســترده ای  نیز 
ســرمایه داری، از درون جوامــع 
ســرمایه داری به وقوع پیوســت 
فروخــورده ای که  و عقده هــای 
از تبعیض، بی عدالتی و شــکاف 
طبقاتــی به تنگ آمــده و نگران 
محیط زیســت بودند، به شــکل 

گســترده و بی ســابقه ای سر باز 
کردند و یکی از برجسته ترین آنها، 
ماجرای »ســیاتل« در میانه دهه 
1990 بود و مخالفان سرمایه داری، 
این شــهر را به نبردهای خیابانی 
علیــه نیروهای پلیــس محافظ 
کرده  تبدیل  »جی-20«  نشست 

بودند.
از آن پــس، هرگاه و هرجا که 
سران کشــورهای صنعتی جلسه 
می دادند، جماعت های  تشــکیل 
می شــدند  حاضر  نیــز  معترض 
که شــاخص ترین آنها، نشســت 
ساالنه کشورهای صنعتی در شهر 
سوئیس  »داووس«  کوهســتانی 

است.
اما، عــالوه بر وقــوع انقالب 
اســالمی ســال 1357 در ایران 
علیــه  خیابانــی  اعتراضــات  و 
ســرمایه داری و جهانی شدن در 
کشورهای غربی، تحوالت خونین 
زنجیــره ای دیگری نیــز پس از 
فروپاشی شــوروی و یا همزمان 
بــا آن، رخ داده کــه رنگ و بوی 
قومیتی داشته است و کشورهایی 
در حد و اندازه قومیت ها شــکل 
گرفته اند)مثل کوزوو، کرواســی، 

بوسنی و در شکل ناموفق آن مثل 
چچن و اینگوش(.

این وقایع تلخ و خونین هرچند 
به  اندیشمندان معتقد  آموزه های 
جهانی شدن را زیر سوال می برد، 
ولــی در نفس خــود، ارتجاعی و 
واپســگرا بود و اصــوال، به خاطر 
تضــاد و تنافــری که با شــرایط 
داشته، زمینه ســاز دوره جدیدی 
نشــده و یک بار دیگــر به عنوان 
یک مطالبه همه گیر و همه جایی 

در نیامده است.
اندیشمندان روابط بین الملل به 
چند دلیل، قومگرایی و ملت سازی 
بر اساس قومیت در شرایط کنونی 
را به عنوان یــک تحول مثبت و 
یــک دوره جدید، ذکر نمی کنند؛ 
اول اینکــه اگر مطالبه ترســیم 
مرزها بر اساس قومیت باشد، این 
مطالبه پایانی ندارد و همه کشورها 
و اقوام)هرچند هم که یکدســت 
باشــند( را به ذره ای شدن و پاره 

پاره شدن تهدید می کند.
دوم؛ در شــرایطی که دغدغه 
اصلی بسیاری از جوامع و کشورها، 
رشــد و توسعه اســت، مطالبات 
مبتنی بــر قبیله و قومیت، نوعی 

بازگشت به عقب و ارتجاع محسوب 
می شــود و یادآور دوران قبیلگی 
است و با وضعیت و سازوکارهای 
مدرن که کم و بیش در پی ادغام 
جوامع و فرهنگ هاست، همخوانی 

ندارد.
همین عوامل ســبب شده اند 
که اندیشمندان و کشورها از یک 
طرف، اندیشه جهانی شدن را پایان 
یافته بدانند و از طرف دیگر، ذره ای 
شدن کشــورها در دهه 1990 را 
هم جدی نگیرنــد و آن را نوعی 
التهاب زودگذر ناشی از فروپاشی 

شوروی بدانند.
اما عمال از درون تحوالت پس 
از فروپاشی شوروی و پس از جنگ 
سرد، دوره جدیدی سربرآورد که 
اندیشمندان روابط بین الملل آن را 
»منطقه گرایی جدید« نام نهاده اند.

در این دوره کشورهایی که به 
نوعی از لحاظ سیاسی، جغرافیایی، 
اقتصادی،... با هم قرابت داشته اند، 
میان خود سازمان و یا اتحادیه ای 
تشکیل دادند و یا نهادهای از قبل 

موجود را تقویت کردند.
هــدف اصلی و محــوری این 
نهادهــا که در آمریکای مرکزی و 
شمالی، اروپا، آفریقا، آسیای شرقی 
و غربی و دیگر مناطق وجود دارد، 
»رشــد و ســود اقتصادی« است 
و از ایــن نظر، بــه دوره جهانی 
شدن، شــباهت دارد. »بریکس«، 
از  آفریقا«  »اتحادیه  »آســه آن«، 
دوره  ایــن  بازیگران  مهم تریــن 

هستند.
در هر صورت، »منطقه گرایی 
جدید« دوره ای است که مهر پایانی 
به روند جهانی شدن زده و البته، 
معلوم نیســت که عمر این دوره 
نوظهور چقدر باشــد و پس از آن، 

چه دوره ای ظاهر می شود.
ویژگی منطقه گرایی جدید

مهم ترین ویژگی منطقه گرایی 
جدید، حاکمیت اقتصاد و تجارت 
بــر بلوک های منطقه ای اســت؛  

کشــورها در هر حــوزه و بلوکی 
تــالش می کنند کــه یک چرخه 
تولیدی، مصرفی و تجاری محلی 

را تعریف کنند. 
در کنار آن البته، این کشورها 
تالش می کنند که میان خودشان 
در حوزه های حساسی مثل مقابله 
بــا پدیــده تروریســم، گذرنامه، 
گسترش جهانگردی و... همکاری 

داشته باشند.
کشورهای جهان به خوبی پی 
برده اند که در شرایط جاری، عقبه 
راهبردی آنها، تکیه بر بازاری قابل 

اتکا و قابل اعتماد است.
این بازار در صورتی قابل اتکا 
است که کشــوری با همسایگان 

جغرافیایی، دینی، مذهبی، قومی، 
زبانی و فرهنگی مشــترک پیوند 
بخورد. به عبــارت دیگر، در این 
دنیایی که بر آن قانون جنگل حاکم 
است و سود تجاری و اقتصادی هم 
مزید بر علت شــده و قدرتمندان 
نظام بین الملــل را جریح تر کرده 
است، تنها کشورهایی که می توان 
به آنهــا اعتمــاد و اتــکاء کرد، 
کشورهایی هســتند که به تعبیر 
اسالمی، »کفو« هم باشند، یعنی 
به نوعی وجه مشترک با یکدیگر 
داشته باشند و این وجوه مشترک 
هرچه بیشتر باشد، به همان نسبت 
نیز اعتماد میان شان بیشتر است.

اروپایی هــا از لحاظ تاریخی، 
فرهنگی،  جغرافیایی،  استعماری، 
نــژادی، دینی و جایگاه توســعه، 
اشــتراکات زیادی با هــم دارند؛ 
پس می توانند میان خود اتحادیه 

تشکیل دهند.
انگلیــس و آمریــکا به همراه 
کانادا، استرالیا و نیوزیلند، برادران 
تشــکیل  را  »انگلوساکســون« 
می دهند و اشتراکات زیادی با هم 
دارند و این تجربه ها و اشــتراکات 
به قدری گســترده و زیاد اســت 
که کشــورهای مذکور را از لحاظ 
سرنوشت نیز به هم پیوند زده است. 
لذا، طبیعی اســت که در شرایط 
متزلزل پس از جهانی شدن، این 
کشورها به هم نزدیک شوند و میان 

خود اتحاد برقرار کنند.
غرب آسیا

اکنون که در دوره»منطقه گرایی 
جدید« به سر می بریم، سه نیرو در 
غرب آســیا یکدیگر را به چالش 
می کشند؛ اول، آمریکا و اسرائیل 
که هــدف امنیتــی راهبردی در 
منطقــه دارنــد و می خواهند بر 
منطقه مســلط شوند. این جریان 
برای اینکه به هدف خود برسد، از 
یک طرف، به دنبال تجزیه کشورها 
و ایجاد شکاف های قومی و مذهبی 
در منطقه اســت و از طرف دیگر، 

تالش می کند کل منطقه را تحت 
یک رژیم و نظم واحدی درآورد.

اگــر از این منظر، به تحوالت 
حــدود دو دهه اخیــر در منطقه 
نــگاه کنیم بســیاری وقایع برای 
ما معنــی دار می شــود؛ ماجرای 
تکفیری ها و داعش و کشتار مردم 
در خیابان های ســوریه و عراق و 
افغانســتان و پاکســتان و یمن و 
بحرین تحت مقوله نخســت قرار 
می گیرنــد و به میان کشــیدن 
طرح هایی مثل »خاورمیانه بزرگ« 
و »خاورمیانــه جدید« و هر طرح 
مشــابه دیگر نیز بــه همان نظم 
کالنی مربوط می شوند که ذکر شد.
این مصادیق و مقدمات  همه 

بــه خاطر این مطرح شــد که به 
مجادالت و تحوالت منطقه غرب 
آسیا، خصوصا برگزاری همه پرسی 
جدایی در کردســتان عــراق، از 

نظرگاه متفاوتی بنگریم. 
شکل بندی سیاسی نادرست منطقه

در یک جمع بندی، می توان 
گفت که منطقه غرب آسیا از 
»منطقه گرایی جدید« نصیبی 
نبرده اســت. هرچند از لحاظ 
واحدهای سیاســی ملی هم 

در منطقــه، پراکندگی حاکم 
نیست.

کشــورهای منطقــه به جای 
اینکه از ویژگی های مشترک مثل 
تاریخ،...  دین، مذهب، فرهنــگ، 
برای تشکیل یک بلوک منطقه ای 
با بــازار گســترده بهــره ببرند، 
ائتالف های  از  بخشــی  خودشان 
برون منطقه ای هستند؛ به عنوان 
مثال، ترکیه عضو »ناتو« اســت، 
سازمانی که هیچ دخلی و ربطی به 

کشورهای منطقه ای ندارد و حتی 
علیه منطقه عمل می کند.

عربســتان و اردن و امارات و 
مصــر و... جزو متحدان منطقه ای 
آمریــکا محســوب می شــوند و 
بــه جای اینکــه بــازار و اقتصاد 
و سیاســت و رســانه خــود را با 
کشورهای هم مرز و هم آیین شان 
هماهنگ کنند، بخشــی از بلوک 
انگلوساکسون محسوب می شوند. 
این کشورها به جای اینکه ارتباط 
افقی با همسایگان داشته باشند، 
با کشورهای موسوم به »متروپل« 
)مرکزی( ارتباط عمودی دارند و 
از آنها در همه حوزه ها، دســتور 

می گیرند.
اصــال بهتــر اســت بگوئیم 
در همــان حال که کشــورهای 
حوزه هــای جغرافیایی و فرهنگی 
مختلف جهان، منفعت خود را در 
»بومی شدن« و »منطقه ای شدن« 
می جویند، آمریکا، انگلیس، فرانسه 
و رژیم صهیونیســتی منافع خود 
را در غرب آســیا، از طریق ایجاد 
شکاف و تفرقه، دنبال می کنند و 
چون خودشان صورتبندی سیاسی 
این منطقه را مهندســی کرده اند 
و بــر این رونــد همچنان نظارت 
دارند، الیه هایــی را در منطقه بر 
ســر کار آورده اند و به آنها قدرت 
داده اند که حتی هســتی خود را 
در حفظ و تقویت همین پیوند با 
متروپول می دانند وحاضرند همه 
منافع کشــور خــود را در اختیار 
کشورهای مذکور قرار دهند، ولی 

خودشان بمانند.
آمریکا و جریان جدایی طلب 

در کردستان عراق
همان طور که اشــاره شــد، 
هســته ای شدن کشورها و تجزیه 
آنها براســاس اقوام و طایفه ها، در 

اوضــاع و احــوال کنونی، تحولی 
واپس گرایانه و ارتجاعی اســت و 
هیچ اندیشــمند و یا سیاستمدار 
دلســوزی به دنبال آن نیســت. 
قوم گرایی و ترسیم مرزها با مالک 
قــراردادن قومیت، آفتی اســت 
کــه می تواند همه ســرزمین ها و 
کشورها را مبتال کند و جان های 
بسیاری را بگیرد. این پدیده عالوه 
بر آفت های ذکرشده، مانع بزرگی 
برای ایجاد »منطقه گرایی جدید« 

اســت و به مثل یــک ترمز عمل 
می کنــد، زیرا طبیعی اســت که 
واگرایی و همگرایی منطقه ای، با 
هم همخوانی نداشــته باشند. اما، 
این در صورتی است که همه چیز 
در منطقه طبیعی باشــد و عالوه 
بر گرایش قاطبه مردم به رشــد 
و توسعه همه جانبه و مستقل، در 
میان سیاستمداران هم این اجماع 

وجود داشته باشد. 
طبــق نــگاه کارشناســان و 
بی طرف، همه پرسی  اندیشمندان 
و جدایی طلبی در کردستان عراق، 
تحولی ارتجاعی است و همان پیامد 
نادرستی را برای منطقه دارد که 
نگاه واگرایانه سیاستمداران عرب 
دارد و بــه نفع هیچ فــرد، قوم و 

کشوری نیست.
این واقعیت را به عنوان مثال، 
مردم افغانســتان خصوصا قشــر 
تحصیلکــرده این کشــور پس از 
چهار دهه خونریــزی داخلی، به 
خوبــی درک می کنند. به همین 
خاطر اســت که رمان »بادبادک 
بــاز« که در صــدد پررنگ کردن 
شــکاف های قومی است، در میان 
اقشــار فرهیخته این کشــور، با 

استقبال روبه رو نشده است.
در ارتباط با ماجرای همه پرسی 
کردستان عراق، معموال کارشناسان 
به سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از 
این ماجرا اشاره می کنند و به این 
واقعه در بستر تحوالت تاریخی و 

اقتصادی نظر نمی افکنند.
بله، رژیم اسرائیل از این ماجرا، 
نفع می برد، ایــن نفع، هم فوری 
اســت )چون می تواند کشورهای 
اســالمی را در شــرایط پــس از 
داعش، به خود مشــغول کند( و 

هم راهبردی.
نفع راهبردی همان اســت که 

در طول این مطلب، به آن اشــاره 
کرده ایــم؛ جلوگیری از تشــکیل 
نهادهای مشــترک بومی در قالب 
»منطقه گرایی جدید«. یعنی همان 
جریانی که پس از پایان یافتن پروژه 
جهانی شــدن، سربرآورده است و 
کشورهای اســالمی اگر درست و 
سنجیده، به دنبال آن باشند، فصل 
جدیدی را در عرصه های سیاسی، 
فرهنگی  و  اقتصادی  دیپلماتیک، 

تجربه خواهند کرد.

دو دهه حمایت پوشیده و آشکار غرب

جدایی طلبی برخی جریان های کرد  فراهم کرده بود. در همه این سفرها طی 
یک دهه گذشته مسائل عراق، جدایی کردها و حمایت های سیاسی- نظامی  

آمریکا و غرب از آنها مورد گفت وگو قرار گرفته است.
با این همه یکی از رویدادهایی که سفر چهارم بارزانی به آمریکا را متفاوت 
از سفرهای دیگر وی کرد، الیحه بودجه نظامی 2016 آمریکا بود که در آن 
کنگره )نمایندگان جمهوری خواه( به دولت اوباما پیشــنهاد کرد مبلغ 178 
میلیون دالر کمک نظامی به صورت مستقیم و بدون دخالت بغداد در اختیار 
نیروهای پیشمرگ و عشایر ســنی در عراق برای مقابله با داعش قرار دهد. 
بارزانی در ســفر چهارم خود با این اســتدالل که بغداد در ارسال تجهیزات 
و تســلیحات نظامی به اقلیم مانع تراشی و کارشکنی می کند درصدد جلب 
حمایت سنا برای تصویب این طرح برآمد؛ اما برخالف کنگره، سیاست دولت 
اوباما در پی درخواست های اقلیم تنها یک چیز بود: ارسال سالح برای کردها 

از طریق دولت مرکزی عراق.
کمیته خدمات نیروهای مســلح مجلس نمایندگان آمریکا در این الیحه 
پیشنهاد کرد که از مجموع 715 میلیون دالر کمک نظامی این کشور به عراق 
25 درصد آن )178 میلیون دالر( به طور مســتقیم به نیروهای ُکرد و سنی 
داده شود و 75 درصد دیگر )537 میلیون دالر( در اختیار دولت مرکزی عراق 
قرار گیرد. نکته مهم در این الیحه در نظر گرفتن نیروهای پیشمرگ و سنی 
به عنوان »کشور« و همچنین هشدار به بغداد است که اگر ظرف سه ماه پس 
از تصویب الیحه به حمایت از نیروهای شیعه پایان ندهد و مشارکت سیاسی 
واقعی در دولت مرکزی تحقق نیابد و گارد ملی )نیروی وابســته به سنی ها( 

جنبه رسمی پیدا نکند، 60 درصد کمک های مستقیم نظامی آمریکا به بغداد 
)429 میلیون دالر از 537 میلیون دالر( در اختیار نیروهای ُکرد و سنی قرار 
می گیرد.همزمان، دولت مرکزی عراق و مقامات عالی رتبه این کشور ازجمله 
نخست وزیر، وزیر خارجه و دیگر مسئولین، مرجعیت عالی شیعی در کربال و 
نمایندگان وابســته به جریانات شیعی به ویژه هم پیمانی ملی، به شدت با این 

اقدام کنگره آمریکا مخالفت کرده و هدف آن را تجزیه عراق اعالم کردند.
در نتیجه این فشارها و البته مخالفت دموکرات های کنگره و دولت اوباما 
با آن، طرح مذکور به سبب عدم احراز آراء کافی از سوی سنا رد شد. به هر 
حال پس از تضعیف دولت مرکزی عراق در نتیجه کنار رفتن نوری مالکی و 
حمله داعش به این کشور و حتی با وجود رأی نیاوردن طرح کنگره در مورد 
تسلیح مستقیم نیروهای کرد، گمانه زنی ها در مورد تسلیح مستقیم این نیروها 
به صورت محرمانه از سوی آمریکا بیش از هر زمان دیگری ادامه داشته است. 
در سایه تهدید داعش نزدیک ترین روابط امنیتی آمریکا و ُکردها میان یگان های 
ضد تروریســم حاصل شده و یک مرکز عملیات مشترک برای گسترش این 
همکاری نیز تأسیس شده است. بیش از 100 مربی نظامی آمریکا و همچنین 
کنسولگری این کشور در اربیل مستقر شدند. ماری هارف، معاون سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا در پاســخ به اینکه آیا حمالت هوایی بیشتری در 
عراق انجام خواهد شــد، گفت: »دســت کم باید گروه داعش پیشروی خود 
به ســوی اربیل را متوقف کند تا حمالت هوایی بیشتری انجام نشود«. این 
موضع گیری نشان می دهد که دفاع از اقلیم کردستان برای آمریکا حیاتی و 
ضروری اســت. بعید نیست که در صورت تشدید مجدد حمالت و پیشروی 

داعش در شمال عراق و همچنین روی کار آمدن یک دولت جمهوری خواه 
در آمریکا، سیاست تسلیح مستقیم اقلیم کردستان از سوی این کشور شکل 
جدی تری به خود گیرد. به هر حال داســتان روابط آمریکا و کردها به ویژه 
پس از سرنگونی صدام، چیزی بیش از روابط یک  ابرقدرت با یک اقلیت تحت 
محاصره در عراق است که در ادامه به چرایی این اهمیت خواهیم پرداخت.

جایگاه اربیل در سیاست آمریکا
آمریکا پس از حمله به عراق به دنبال تأســیس یک دولت مرکزی قوی 
ســکوالر با گرایش های غربی بود. ناکامی در دستیابی به این هدف و تقسیم 
صحنه سیاسی عراق به گروه های شیعی، سنی و کرد و قدرت گرفتن شیعیان 
پس از انتخابات ســال 2004، واشــنگتن را به فکر بهره برداری از مدخل ها 
)اختالف میان گروه های ســه گانه عــراق( برای حفظ جاپا انداخت. در میان 
سه گروه فوق، اقلیم کردستان به سبب موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع طبیعی 
و انرژی، وضعیت اقتصادی و امنیتی مطلوب تر نسبت به سایر مناطق عراق، 
بزرگ ترین اقلیت سیاســی عراق با گرایش های سکوالر، ابزاری برای نفوذ و 
تأثیرگــذاری بر کردهای ایران، ترکیه و ســوریه در صورت لزوم و همچنین 
نیاز کردها به حمایت غرب برای به سرانجام رساندن استقالل سیاسی خود 
همسویی بیشتری با اهداف و منافع آمریکا داشت و در نتیجه کردها به عنوان 
بهترین مدخل، از یک متحد در حاشیه به یک متحد استراتژیک برای آمریکا 
بدل شده ا ند. سخنان ژنرال جی.گارنر نخستین حاکم نظامی آمریکا در عراق 
به خوبی اهمیت این منطقه را برای آمریکا نمایان می  سازد: »اگر تالش آمریکا 
در عراق به شکست بینجامد باید از استقالل کردها دفاع کرد. همان گونه که 
فیلیپین به عنوان سکوی آمریکا برای حفظ اقیانوس آرام بود، کردستان در این 

سده می تواند به عنوان سکوی آمریکا برای خاورمیانه عربی باشد«.
بنابراین، در وضعیت آشفته عراق پس از ناآرامی های منطقه و حمله داعش 
و به ویژه قدرت شــیعیان و نفوذ ادعایی ایران در عراق پس از صدام، کردها 
می توانســتند ابزار مناسبی برای توازن قوا در عراق و پیگیری اهداف آمریکا 
در منطقه باشند. روابط ویژه آمریکا با اقلیم کردستان پس از سرنگونی صدام 
و دفاع از آن در برابر حمله داعش و برقراری رابطه مستقیم نظامی با آن، در 
جهت راضی نگه داشتن کردها و حفظ آن ها به عنوان متحدی بالقوه در آینده 
سیاسی عراق و منطقه ارزیابی می شود. به طور کلی می توان سیاست آمریکا را 
از برقراری روابط سیاسی- نظامی با اقلیم کردستان و موازی با دولت مرکزی 
عراق و حتی در مواردی در شــأن یک دولت مستقل را در راستای دالیل و 

اهداف زیر ارزیابی کرد:
به نظر می  رســد که قرار است طرح کالسیک جو بایدن یعنی »ضرورت 
تقســیم عراق به سه بخش فدرالی سنی، شیعی و ُکردی« عملی شده و این 
کشور، رفته رفته در مسیر تجزیه قرار بگیرد؛ اما این تحلیل، اندکی تندروانه 
است؛ چرا که اوالً دولت ترامپ دست کم در ظاهر از این طرح حمایت نکرده و 
کماکان ترجیح می د هد با دولت مرکزی بغداد طرف معامله باشد. ثانیاً، میزان 
کمک های پیش بینی شــده   تسلیحاتی کنونی، در حدی نیست که منجر به 

استقالل کردها از دولت مرکزی و اهل سنت شود.
یکی از مهم ترین دالیل برقراری روابط آمریکا با کردها این اســت که در 
حضوری غیرمستقیم به مقابله با توسعه نقش شیعیان در این کشور و نفوذ 

ادعایی ایران در عراق بپردازد. یک عراق قدرتمند با حضور دولتی شیعی در 
صدر آن، با منافع آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن سازگار نیست. بنابراین، 
وقتی که اداره سیاسی بغداد در نتیجه انتخابات آزاد به اکثریت شیعی عراق 

رسید، اقلیم کردستان برای آمریکا اهمیتی ویژه تر پیدا کرد.
نگرانی هــا و مالحظات منطقه  ای ، جنبه دیگر سیاســت آمریکا در قبال 
کردهاست. آمریکا از این ترس دارد که با قدرتمند شدن عراق، این کشور بار 
دیگر عرصه را بر کشــورهایی از جمله عربستان سعودی تنگ کند؛ به ویژه 
که واشنگتن و ریاض همواره درباره میزان نفوذ ایران در عراق نگران بوده اند. 
روابط مطلوب کردها با رژیم صهیونیستی نیز یکی دیگر از دالیل این حمایت 
اســت. ضمن اینکه قدرت چانه زنی اعراب با آمریکا و رژیم اسرائیل به علت 
قدرت یابی اقلیم کردســتان که مشکالت تاریخی با اعراب داشته و پتانسیل 

برقراری رابطه با آمریکا و صهیونیست ها را دارد، کم خواهد شد.
آمریکا در شــرایط فعلی قصد دارد ضمن حفظ یکپارچگی ســرزمینی 
عراق، دولتی ضعیف بر آن حکمرانی کند. این مهم از طریق حمایت کردها و 
اعمال سیاست موازنه قوا بین عناصر کرد، شیعی و سنی امکان پذیر است. در 
صورت بروز تحوالت غیرقابل  پیش بینی و کنترل در جهت تجزیه عراق، اقلیم 
کردستان همچنان جاپای مناسبی برای آمریکا در این منطقه باقی خواهد ماند.

در راهبرد آمریکا، این اقلیت در کنار سنی ها به عنوان کارت فشار و ابزار 
اعمال نفوذ یا عنصری بازدارنده نگریســته می شوند و اگر هم برنامه  مدونی 
برای تقویت کردها و اهل سنت وجود داشته باشد، در جهت اهداف و منافع 
خود آمریکا ارزیابی می  شــود. چه اینکه بسته به تحوالت حاکمیتی عراق و 
منطقه، استفاده از این ابزار در دوره  های مختلف پررنگ یا کمرنگ شده است.

آمریکا قصد دارد در کردســتان عراق دست به توسعه صوری بزند واین 
منطقه را به الگویی  برای دیگر اقلیت های کرد منطقه تبدیل کند. آمریکا از 
طریق اربیل قصد اعمال  فشــار بر ایران، ترکیه و سوریه را دارد و می خواهد  
قدرت چانه زنی خود را مقابل این کشورها باال ببرد و از این طریق قصد دارد  
مســئله جدایی طلبی قومی را به یکی از اصلی ترین نگرانی های امنیتی این 

سه کشور تبدیل کند.
اربیل پایگاه اطالعاتی و نظامی آمریکا به شــمار می رود و نقطه مناسبی 
برای جاسوســی های آمریکا علیه ایران و بغداد و حتی ترکیه اســت. ده ها 
مشاور نظامی آمریکایی در این شهر حضور دارند و فرودگاه های کوچک سری 
مخصوص هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین به آمریکا خدمات می دهند 
و به  تازگی نیز آمریکا با هدف گسترش مراکز اطالعاتی در نزدیکی فرودگاه 

اربیل قراردادهایی با برخی شرکت ها منعقد کرده است.
اقلیم کردســتان بیش از 14 حلقه چاه نفت دارد و چهارمین چاه عظیم 
نفتی عراق در آن منطقه واقع شــده است. ششمین ذخیره نفت جهانی در 
کردستان است و اربیل که پایتخت نفتی آن به شمار می رود میزبان شرکت های 
بزرگ نفتی آمریکا به ویژه شــرکت »اکسون موبیل« و »شیفرون« است که 
قراردادهای عظیم نفتی در خاورمیانه دارند. اربیل به تنهایی یک چهارم نفت 
عراق را تولید می کند و ثروت منابع انرژی شــمال عراق بیش از 45 میلیارد 

بشکه نفت و 6/3 تریلیون مترمکعب گاز است.                    
منبع: خبرگزاری فارس

از جدایی طلبی مسعود بارزانی

آمریکا برای اینکه در منطقه به هدف خود 

برسد، از یک طرف، به دنبال تجزیه کشورها 

و ایجاد شکاف های قومی و مذهبی در منطقه 

است و از طرف دیگر، تالش
 

 می کند کل منطقه را تحت یک رژیم
 

 و نظم واحدی درآورد.

❖

❖
 رژیم اسرائیل از ماجرای تجزیه طلبی در اربیل نفع می برد، این نفع، 
هم فوری است )چون می تواند کشورهای اسالمی را در شرایط پس از 

داعش، به خود مشغول کند( و هم راهبردی است.


