
 جديد دولتکردھای عراق در تشکيل  شرکت

  اولگا ايوانونا ژگالينا 

   برگردان: د. کامران امين آوه                 

 57با کسب  ـ م)2010(مارس  ماهدر شرکت کردھای عراق با ليست واحد در انتخابات پارلمان عراق 
اند.  تشکيل دولت نشده  تاکنون نيروھای سياسی عراق موفق به با اين حال بود.  کرسی برای آنھا ھمراه

منافع  ھا ھستند. آنھا برای حفظ مذاکراتی با تمام فراکسيون جاماندر چنين موقعيتی کوردھا در پی 
ی عمل و  و تدوين برنامه "ستانیکوردفراکسيون ائت<ف " تشکيل   ، بهکوردستان در اين مذاکرات

  در ھرگونهورود شروط Eزم برای   . اين گزارش دربرگيرندهندا همبادرت ورزيد مورد 19 در گزارشی
قانون اساسی عراق  140  مادهاجرا درآوردن   چيز کوردھا برای بهقبل از ھر است.  دولت ائت<فی آينده

 مشکل کرکوک را با بغداد حل کند.  اخت<فات مرزی و از جمله می تواند   ار می ورزند، چيزی کهاصر
 و واگذار کردن پست ھای کليدی   پيشمرگه موقعيتاستخراج نفت و گاز،   آنھا خواھان حل مساله

   کوردھا ھستند.  به  دولتھای آتی عراق و غيره

   در رابطه توافق نظر  انواع احزاب و جريانات سياسی کوردستان عراق به  که می رسد،نظر   چنين به
 پارت، ان"ڕ" گۆجنبش جديد  . ھمزمانباشند  رسيدهسياست داخلی کشور ھای مھم زندگی  با جنبه

ميھنی کوردستان(امک) را مورد انتقاد شديد قرار می دھد. اين   دک) و اتحاديهپکردستان( دمکرات
ار قر  کوردستان را مورد توجه ستان امنيت ارضیدمکرات کورد پارت  است که  حزب بر اين عقيده

در  .نمی باشدمدنی    ، در ارتباط با دنيای مدرن و جامعه قرار گرفتهبغداد  روياروی، است  نداده
احترام مردم کورد را از  ،خود نيستندتغيير  خواھانر آن رھباين حزب و   اينکه  به  مجموع،  با توجه

  د.ندست می دھ

از  مناطق کوردستان عراق است. برخیيف نفوذ آنان در عتض ھدف  به دک و امک پان" از انتقاد "گۆڕ
از ظھور خودکامگی آنھا ، تا حد مشخصی  شده بطور عمودی کورد  موجب تقسيم جامعه امر يکسو، اين

  را تسھيل می کند.آن شدن   ممانعت بعمل می آورد، از سوی ديگر روند دمکراتيزه

منافع تحقق  ، و ھمچنينسرتاسر کشوردر   تنھا در کوردستان عراق، بلکه  ت<ش برای حفظ ثبات نه
کوردھا در دولت جديد  کردن نمايندگی جھت  معامله  به واداررا مردم کوردستان، حکومت کوردستان 

  د.نمايمی 

در   شرکت کننده  ھای شيعه گروه متحد  که دولت قانون""ائت<ف نوری المالکی رئيس   مذاکراتپس از 
با داشتن المالکی  .می شود  مشاھدهپيشرفتھای معينی در اين روند  ،با کوردھا استتخابات پارلمانی ان

 مورد پاسخ داد. 19خواست کوردھا در خصوص   ، رسما بهتشکيل دولت ھنگامدر مقام نخست وزيری 
  .او ابراز نمودبا بسياری از پيشنھادھای موافقت خود را بارزانی  سعودم  بهخطاب  يی با ارسال نامهاو 

در  گفتگو منظور  به"  عراقيهال"  از جملهجناح ھا با تمام  ستانی برای م<قاتکوردفراکسيون ائت<ف 
  .است  هنمودابراز آمادگی کوردستان و تسريع روند تشکيل دولت جديد عراق   مورد 

ذينفع بودن نوری المالکی برای کسب حمايت بيشترين تعداد نمايندگان و آغاز روند تشکيل دولت جديد،  
نخست  مقام. حمايت آنھا (کوردھاـ م) برای بدست آوردن است  هبا کوردھا کرد  مصالحه  او را وادار به



مورد اخت<ف ارضی را کوردھا قول پيش بردن حل مسائل   او به ،در مقابل برای او مھم است. وزيری
نوری  کرکوک نخواھد شد.  با مساله  در رابطه پرسی ھمهمانع انجام    . او اع<م کرد کهاست  هداد

  انجام ھمهو اق قانون اساسی عر 140  برای اجرای ماده ظاھرا  المالکی در موصل، کرکوک و دياله
قلمرو کوردستان است،   در پی ملحق شدن به  کهنفت خيز کرکوک   سرنوشت منطقه تعيينبرای پرسی 

 .)1(اع<م آمادگی کرد

پست ھای کليدی دولت جديد شرکت می نامزدی   ھای مربوط  بهدر بحث  با اين حال، کوردھا فعاEنه
  مسعود بارزانی در ھمين رابطه سياسی دارد. ائت<فھایتمام  ھمفکری  يی نياز به حل چنين مساله کنند.

سياسی برای شروع مذاکرات در  ائت<فھایاز تمام   نماينده 8ـ  12از مرکب يی  مبتکر ايجاد کميته
" با اين  عراقيهال" ائت<ف. شودم نيروھای سياسی کشور تما  نمايندهبايد   با ترکيب دولتی شد که  رابطه

  ..)2(پيشنھاد مسعود بارزانی موافقت نمود

برخی از تحليلگران خارجی بر اين يی است.  با اين حال  تشکيل چنين کميته  ر بهنوری المالکی حاض
  شود که  مواجه  ھمکاری ممکن است با مقاومت اياjت عرب ـ سنی نينوا، کرکوک و دياله اين  باورند که

  . ورزندمی  مخالفتکوردھا   به نفتخيزسرزمين  اين واگذاری با

موجب بی ثباتی سياسی  ، صورت گرفتهدرگيری   جديد بدون ھرگونه  تشکيل کابينه ، مھم اين است که
  رھبری کورد از سوی  ناسنجيدهنگرانند مبادا حرکت   د. در ھمين رابطه، آمريکايی ھا، از جملهونش

   .)3(موجب بروز جنگ داخلی در کشور شود

  برای حفظ  از مبارزه کرد  توصيه رھبری کورد  ، بها مسعود بارزانیببايدن در ھنگام م<قات  جو
ميھنی   دومين حزب مھم کوردستان ـ اتحاديه ج<ل طالبانی رھبر  پست رئيس جمھوری عراق که

  نماينده  بهدر نظر دارد اين پست را کاخ سفيد  .چشم پوشی کننددار آن است،  کوردستان (امک) عھده
 وری المالکی ("دولت قانون") واگذار کند")  يا ن ع<وی (" العراقيه عرب ـ اياد  يکی از جناحھای برنده

  می کنند.  سياست کشور مبارزه در حکمفرمايیبرای  ، نيم سال با ھم رقابت کردهبيش از   که

ن . ھمزمان محمود عثما)4(دارد  مذاکره  مقام رئيس جمھوری نياز به  مساله  ج<ل طالبانی معتقد است که
مين قانون اساسی عراق تض 140  جام مادهاگر ان فتگ ستانیکوردفراکسيون يکی از اعضای ائت<ف 

  کند. ت رياست جمھوری صرفنظرشود کوردھا ممکن است از پس

  که بايدن است جو  جناح عرب يکی از موارد برنامهگان   نماينده  واگذار کردن پست رياست جمھوری به
سازمان امنيت   دادن پست رھبری اداره  ،بود. در اين برنامه  شدهاز سوی سياستمداران عرب پيشنھاد 

روج خ  دوره درکوردھا از سوی واشنگتن نظر می رسد   به است.  شده  کوردھا در نظر گرفته  بهملی 
واشنگتن   که می شوند  بعنوان يکی از نيروھای سياسی در نظر گرفته نيروھای ارتش آمريکا از عراق

  فشار خواھد آورد. آنان   به،  شده  يشنھادھای دادهپ کامل برای تحقق 

ی را خصومت ،ملی کورد در پست رھبری وزارت امنيتيک انتصاب با   تصور می کند کهواشنگتن 
ان و ساير  ھای مورد حمايت اير عهشتيبانی کشورھای عربی با شيای مورد پھميان سنی   که خنثی کند

  . است نيروھا ی سياسی خارجی موجود

ممکن است ،  با پستھای کليدی برای کوردھا وجود دارد. برای نمونه  پيشنھادھای ديگری نيز در رابطه
  .شودسخنگوی پارلمان عراق  مقام مھم دار  يک کورد عھده



 ھمين منظور جو  تشويق می کند. به کاخ سفيد، کوردھا را برای فعاليت در روند تشکيل دولت جديد
. او موضع رھبری دھد  را ادامهاز سوی آنھا   خط مشی اتخاذ شده فراخواند تا مسعود بارزانی را ،بايدن

ر ترکيب دولت تائيد د در انتخابات را  شرکت کننده یبا ورود تمام نيروھای ائت<ف  در رابطهکوردستان   
مسعود از گتن واشنو از نامزد خاصی حمايت نمی کند   اياEت متحده  که بايدن يادآور شد د. جونمو

پاسخگوی نيازھای مبرم مردم عراق   کهقانونی مشروع ودولت يک تشکيل  می خواھد برای بارزانی
  . )5( باشد، ت<ش کند

در يک  "با حفظ اعتبارمنافع خود   برای تحقق بخشيدن بهآمريکا از کوردھا   بدين ترتيب، اياEت متحده
  به  با توجه کوردھا   وزارت امنيت ملی عراق به مقام رياستغال پيشنھاد اش می کند.  استفاده بازی بد"

می تواند نيرويی را   رب واگذار شود، چراکهيک غير ع  اين مقام مھم دولتی بايد به  اين واقعيت است که
ايران و کشورھای عربی ، تحت نفوذ  قرار گرفته ھای متخاصم در بين سنی ھا و شيعه  رھبری کند که

  خواھد کرد.  آمريکا را برآورده  د مشخصی خواستھای اياEت متحدهو تا ح نمی گيردقرار 

غال کند، ھر چند مقام رياست جمھوری را اشکورد يک   برای کوردھا بسيار مھم است کهدر عين حال 
و از دست دادن  موقعيتاين امکان ضعيف شدن  با اين حال،  که مقام وزارت امنيت ملی نيز مھم است.

چنين   آمريکا خواھان  اياEت متحده  کهنظر می رسد   چنين به. در بغداد وجود دارد محکم آنان  جايگاه
 مدارانبرای سياسترھبری کورد در کوردستان و ھمچنين در بغداد دارد   موقعيت قوی و مھمی که

  .نباشد"عراقی" خود 

اما و جو بايدن معاون اوب اکبار جمھوررئيس   اطمينانی که  با استناد بهبا اين حال مسعود بارزانی 
بر اين باور  ،ندا هاو داد  بهحفظ  موقعيت خود در عراق   واشنگتن به  مبنی بر ع<قهرئيس جمھوری 

  را تنھا نخواھد گذاشت. آنھا ، هکرد حمايت  ی عراقآمريکا  از کوردھا  اياEت متحده  است که

  خاور نزديک انستيتو                           
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