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۹  خرداد  ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۱

   ابتدا روی تلقــی کنونی ایران از حکومت فــدرال کردی در   .
عراق تمرکز کنیم. شما اقلیم کردستان عراق را در شرایط کنونی 
تهدیدی بــرای ایران می دانید یا فرصــت؛ چراکه باور طیفی از 
کارشناســان، تحلیلگران و ناظران امر، اقلیم کردســتان عراق و 
به خصوص شخص مسعود بارزانی بعد از ناکامی همه پرسی سوم 
مهر ۱۳۹۶/ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ به دلیل مخالفت ایران با استقالل 
کردستان عراق و همچنین شرایطی که اکنون به واسطه تحریک 
ترکیه شــکل گرفته و نیز مسائلی درباره احتمال نفوذ اسرائیل در 
خاک اقلیم کردســتان عراق سبب شده است اقلیم کردستان به 
چشم تهدید برای امنیت جمهوری اسالمی ایران تلقی می شود؟
بدون  شک نمی توان اقلیم کردستان عراق را به چشم تهدید 

به خصوص تهدید امنیتی علیه ایران دانست.
  چرا؟  .

چون من همواره از بدو تشــکیل اقلیم کردستان عراق، آنجا 
را یک فرصت ویژه به خصوص برای ایران دانســته ام و بنابراین 
هنوز هم بر این باورم خود ُمصر هســتم. اگر کســانی هستند که 
اقلیم کردســتان عراق را تهدیدی علیه منافــع و امنیت ایران و 
جمهوری اسالمی تلقی می کنند، بیش از آنکه تحلیل خود را بر 
موقعیت جغرافیایی و واقعیت های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی 
و سیاســی و از همه مهم  تر موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه 
اســتوار کرده باشــند، بر حدس و گمان های ناشی از آسیب های 
احتمالی وجود کردســتانی فدرال در داخل عراقی دموکراتیک 

تأکید دارند.
  ما همواره شــاهد یک فضــای دوقطبی دربــاره «تهدید و   .

فرصت» قلمداد کردن اقلیم کردستان عراق برای امنیت و منافع 
جمهوری اســالمی ایران بوده ایم که در ســال های اخیر شدت 
گسل بین نگاه دو طرف تعمیق هم پیدا کرده است. به واقع کدام 

طیف نگاهی نزدیک به واقعیت دارد؟
ببینید قرار نیســت همه کارشناسان روی یک مسئله هم نظر 
باشند و این ماهیت و روح ســیال علوم انسانی است که چنین 
تفاوت هایــی را می پذیــرد و درعین حال به چنیــن تنوع فکری 
احترام می گذارد. اصوال در دنیای سیاســت و روابط بین الملل، 
نه تهدید دائمی برای کشــورها وجود دارد و نه فرصت دائمی؛ 

این دو پارامتر تحت شرایط متفاوت تغییر می یابند و این وابسته 
به تغییر اهداف، اســتراتژی و برنامه هایی است که معموال دو 
یا چندجانبه اســت. در ساده ترین شکل با تغییر نگاه یا سیاست 
یک کشــور حتی در برنامه های داخلــی، فرصت ها و تهدیدها 
جایگزین یکدیگر می شــوند. حتی اگر آن حدس و گمان ها را نیز 
درســت بپنداریم، با این پرسش روبه رو می شویم که چرا اقلیم 
کردســتان عراق که به دالیل عدیده ای باید دوست و سرزمینی 
قابــل اعتماد برای امنیت ایران باشــد و یــک فرصت بزرگ در 
ابتدای تشــکیل خود بود، اکنون در مظــان اتهام ضد امنیت و 
منافع ایران یا احتماال موقعیت تهدید قرار گرفته اســت؟ پاسخ 
بــه این ســؤال بحثی اســت درازدامن که در ایــن مجال کوتاه 

نمی گنجد.
  آیــا آن گونه که مطرح اســت، کردســتان عــراق در حال   .

فاصله گرفتن و گسل سیاســی - دیپلماتیک با جمهوری اسالمی 
ایران و به موازاتش نزدیکی با ترکیه است؟ اگر چنین است دلیل 
یا دالیل این رفتار اربیل چیســت؟ آیا می تــوان آن را به «کینه 
سیاسی مسعود بارزانی» از ایران به دلیل ناکام گذاشتن استقالل 
کردســتان عراق بعد از گذشــت هــزارو ۷۰۸ روز تقلیل داد یا 

مسائل دیگری در میان است؟
نزدیکــی اقلیم به ترکیه الزاما به معنی ایجاد فاصله با ایران 
نیســت، مگر اینکه ایران و ترکیه را در عرصه سیاســی مخالف 
و رقیب یکدیگر بدانیم! اما نکته اینجاســت که اقلیم کردستان 
عراق فرصتی اســت که شــاید ترکیه بهتر از ایران از آن استفاده 
می کند و پیوندهای اســتوارتری با آن به ویژه در حوزه اقتصادی 
برقرار کرده اســت؛ وگر نه، به جهت امنیتی مدام از سوی ترکیه 
در معرض تجاوز سرزمینی و ناامنی سیاسی قرار گرفته است. از 
سوی دیگر چه اصراری هست که عدم موفقیت اقلیم کردستان 
عراق را در اجرای نتیجه همه پرســی تنها به حساب جمهوری 
اســالمی ایران بگذاریم؟ دالیل چندی برای ایــن ناکامی وجود 
دارند کــه تنها یکی از آنهــا عدم تمایل ایــران در تحقق چنان 
اقدامی بوده اســت. مــا در دنیا و به ویــژه خاورمیانه ای زندگی 
می کنیــم که نمی تــوان همــه رویداد هــای آن را تک ُبعدی یا 

«تک سبب بینی» تحلیل کرد.

  بااین حــال اربیل و به ویژه مســعود بارزانــی عامل اصلی   .
شکست همه پرســی را مخالفت ایران می دانند؛ ولی اگر به باور 
شــما دلیلی غیر از مخالفت تهران برای این شکست وجود دارد 

ناظر به چه عواملی است؟
کوتاه عرض کنم که به نظر من مهم ترین دلیل ناکامی اقلیم 
در اعالم اســتقالل، ناآشــنایی سیاســت مداران اقلیــم در تمام 
طیف هــا با زمان آگاهی اتخــاذ تصمیمات و همچنین موقعیت 

ژئوپلیتیکی خود بود.
  روی بازیگر کلیدی دیگر به نام ترکیه تمرکز کنیم. از دید شــما   .

نقش ترکیه در تحریک اقلیم کردســتان عــراق به ویژه در حوزه 
انرژی چیست؛ چراکه این گزاره تحلیلی هم وجود دارد که ترکیه 
به دلیل وابستگی انرژی به اقلیم کردستان، سعی می کند در عین 
خرید انــرژی نفت و گاز اقلیم با قیمت های ناچیز، شــرایطی را 
شکل دهد که اربیل، هم در گسل با بغداد قرار بگیرد و هم تهران؛ 
به ویژه آنکه دولت اردوغان سعی دارد گاز اقلیم کردستان عراق 
را از طریق خاک خود و اسرائیل به اروپا انتقال دهد و این مسئله 
به نوعی با حساسیت جمهوری اسالمی ایران مواجه شده است 
تا جایی که برخی اعتقاد دارند حمالت موشکی جمهوری اسالمی 
به اربیل متأثر از این مسئله اســت تا ایران پاسخی هم زمان به 

ترکیه و اقلیم کردستان عراق داده باشد؟
همان گونه که در پرســش قبل مطرح کردم، شاید ترکیه بهتر 
از ایــران از موقعیت اقلیم به ســود خود اســتفاده می کند و به 
نظرم این، نه علیه تهران اســت و نه احتماال علیه بغداد، بلکه 
استفاده بهتر از فرصت هاست؛ فرصتی که نه بغداد در بلبشوی 
داخلی خود قادر به ســامان دادن به آن اســت و نه ایران آن را 
در اولویت روابط خود با اقلیم قرار داده اســت! اگر مسئله مهم 
ترکیه در روابطش با اقلیم کردســتان عــراق، انتقال گاز به اروپا 
باشد، ایران در مسیر این انتقال قرار ندارد که چالشی برای ترکیه 
باشــد. اما اگر بغداد سامان گیرد، احتماال روابط خارجی مستقل 
با اقلیــم را با چالش روبه رو خواهد کرد. البتــه از یاد نبریم که 
قدرت کنونــی ترکیه در بهره بــرداری از فرصت های موجود در 
روابط با همه کشــورهای خاورمیانه سیاســت نوینی نیســت و 
در رابطــه با عراق و اقلیم و همچنین ایران ریشــه در اســتفاده 

حداکثری ترکیه از جنگ تحمیلی دارد.
  از همین منظر ادراکات درست و نادرست سیاسی، امنیتی و   .

دیپلماتیک در تبیین روابط تهران- اربیل چیست؟
اصوال تشــخیص درســتی یا نادرســتی درک زمامــداران در 
کشــورهای خاورمیانه از روابــط  بین الملل، خیلی وابســته به 
بازخورد دیپلماســی عمومی نیســت که تصور کنیم می شود از 
طریــق افکار عمومی آن را جهت دهی کرد یــا تغییر داد. مردم 
و دولت هــا در این منطقه معموال درک متفاوتی از روابط دارند. 
معیارهای سازنده افکار کارشناسان نیز تحت تأثیر برداشت های 

آنان از جایگاه خود و دیگری است.
  از ُبعــد سیاســی و دیپلماتیک بــه روابط تهــران - اربیل   .

پرداختیم؛ چه ارزیابی ای از روابط اقتصادی دو طرف دارید؟
بــه باور مــن موقعیت کنونی اقلیم کردســتان عــراق برای 
ایران همچنان یک فرصت اســتثنائی است که اگر از آن غفلت 
شود، عدم النفع های بســیاری خواهد داشت. اقلیم بازار بزرگی 
برای کار ایرانیان اســت. در شــرایطی که با بحــران برنامه ریزی 
برای اشــتغال زایی جوانان در داخل کشــور و به ویژه در مناطق 
مرزی غربی روبه رو هستیم، فرصت های شغلی فراوان و متنوع 
بــرای ایرانیان می تواند هم موجب تخفیــف بحران بی کاری در 
ایران شــده و هم به انتقال ثروت و تجربه کاری به کشــور منجر 
شــود. وجود تعداد زیاد خارجیان در یک کشور همواره به اتخاذ 
سیاســت های متعادل و دوســتانه کمک کرده است. درک این 
موقعیــت از منظر اقتصادی فوق العاده مهم اســت. همچنین 
نقش اقلیم را در ایجاد گذرگاه تجارت خارجی زمینی در دوران 
تحریــم که هنوز هم ادامه دارد نباید بی اهمیت تلقی کرد. برای 
اقلیم نیز فعال ایران بهترین گذرگاه اقتصادی برای دسترســی به 
دریای آزاد اســت. ضمن اینکه از نظر سیاسی نیز اقلیم می تواند 
تقلیل دهنده تأثیر سیاســت های ســنتی و معمــوال رقابت گونه 

عراق در قبال ایران باشد.
  به جهت امنیتی چطور؟  .

بــه جهت امنیتی اقلیــم گرچه قلمرو حقوقی و سیاســی 
دولت عراق اســت، اما درحال حاضر نقــش یک منطقه حائل 
را هم میان دو کشــور بازی می کنــد. این نقش در دوران جنگ 

تحمیلی بســیار حائز اهمیت بود. همین نقش بود که هیچ گاه 
اجازه ورود نیروهای بعثــی را به خاک ایران نداد. یادمان نرود 
که آقــای بارزانی و دیگر رهبران کــرد در آن دوران تنها نقطه 
اتکای ایران برای اطمینان از مرزهای شــمالی بین دو کشــور 
بودند. اگر آن دوســتان امروز چون گذشته همراه نیستند؟ باید 
نخست علت را در داخل کشور جست و نه در ترکیه و جاهای 

دیگر!
  به باور شما فرصت های مخفی مغفول مانده در روابط اقلیم   .

کردســتان عراق و جمهوری اســالمی ایران در چه حوزه هایی 
است؟

فرصت های موجود میان ایران با اقلیم بســیار آشکار است، 
امــا همان گونــه کــه فرمودید «مغفــول»! با ایــن پیش فرض 
بهره گیــری از ایــن فرصت های مغفول مانــده در روابط ایران و 
اقلیم کردســتان عراق، فعال هم به عوامل و پارامترهای مستقل 
ربط دارد و هم تابعی از روابط کلی با دولت عراق اســت. البته 
این به اولویت های روابط جمهوری اســالمی با عراق نیز ارتباط 
دارد. به نظر می رســد پس از هزاران سال همسایگی هنوز نقاط 
قوت و ضعف روابط را نمی شناســیم و عوامــل مثبت و منفی 
تأثیرگــذار بر آن را نادیــده گرفته ایم و به اولویت های سیاســی 
دولت عراق بی توجه هســتیم. تاریخ روابط دو کشــور همواره و 
به ویژه در دوران جنگ تحمیلی نشــان داده است که برای مردم 
و به تبع آن برای سیاســت گذاران عراق، هویت عربی این کشور 
بر همــه عناصر تشــکیل دهنده ملت برتــری دارد؛ اولویتی که 
سوگمندانه گره کور توســعه روابط تاریخی میان دو کشور بوده 
است. اقلیم کردســتان از این موقعیت، نه تنها برخوردار نیست 
بلکــه پیوند مشــترکی از فرهنگ با ایرانیان دارد که زمینه ســاز 
توســعه روزافزون روابط اســت. قصد بازگشت به دوران جنگ 
و بحران های تاریخی را ندارم. اما چنین نگاهی هم راهگشــای 
توسعه روابط میان کشورها به ویژه در عصر جهانی شدن نیست. 
بااین حال ناآگاهی از آن نیز نابخشــودنی اســت. روابط ایران با 
اقلیم می تواند از این اشتراک فرهنگی سودهای دوجانبه فراوان 
ببرد که هم روابط را بیش از پیش تقویت کند و هم مانعی برای 

تبدیل شدن اقلیم به تهدید احتمالی علیه ایران شود.

هشدار برای بهره برداری از مزیت های کردستان عراق 
در گفت وگو با رئیس دفتر مطالعات حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و دیپلمات ارشد ُکرد

اقلیم؛ فرصتی در آغوش ترکیه!
عبدالرحمن فتح الهی: با وجود اشتراکات فرهنگی، تاریخی، زبانی و تمدنی پررنگ بین ایران و اقلیم کردستان عراق به نظر می رسد در چند سال اخیر مناسبات تهران - اربیل در سطحی از تنش و سردی 
نسبی روابط به سر می برد. با وجود آنکه می توان دالیل و عوامل متعددی را برای به وجودآمدن نگاه های نه چندان مثبت ایران و اقلیم کردستان عراق نسبت به همدیگر برشمرد، به نظر می رسد  سینرژی 
اختالفات برجا مانده ســال های گذشته و دمیدن به آن، تعمیق هرچه بیشتر گسل فعلی بین دو طرف را به دنبال داشته است. با هر ارزیابی و تحلیلی از سوی هر جریان سیاسی و با هر بینش و نگرشی 
بی شــک نقطه عطف گسست جاری در روابط تهران – اربیل به همه پرسی استقالل کردستان عراق در سوم مهر ۲۵/۱۳۹۶ سپتامبر ۲۰۱۷ بازمی گردد؛ رفراندومی که با مخالفت جدی و شدید جمهوری 
اسالمی ایران و همراهی ترکیه و دولت بغداد همراه شد و نهایتا تالش های مسعود بارزانی به عنوان رئیس وقت اقلیم کردستان عراق و رئیس فعلی حزب دموکرات کردستان عراق در ایجاد   کشور کردی 
به در بســته خورد. از آن زمان تا به اکنون همواره عوامل ُخرد و کالن دیگری هم در تشدید این گسست نقش آفرین بوده اند؛ از نفوذ مخرب ترکیه در جهت دهی به سیاست های اربیل گرفته تا گره زدن 
توان نظامی و دفاعی اقلیم کردستان عراق به کشوری همچون ایاالت متحده، احتمال حضور و نفوذ اسرائیل و... . مجموعه این شرایط سبب شده است تا نگاه فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران به کردها 
و اقلیم کردستان عراق به سمت نگاه های امنیتی تغییر فاز دهد. این نگاه امنیتی و تلقی ایران از تهدیدات اقلیم تا جایی پیش رفت که در چند سال اخیر شاهد پرتاب موشک از سوی جمهوری اسالمی 
ایران به اربیل و دیگر شــهرها و مناطق اقلیم کردســتان عراق بوده ایم که این مهم تنش و سردی روابط کنونی را به اوج خود رسانده است. در آن سوی داستان نیز اقلیم کردستان عراق نیز باور مثبت 
پیشین خود در قبال جمهوری اسالمی ایران را از دست داده و این نگاه، شکننده ترشدن روابط را به همراه داشته است. بنابراین کالبدشکافی و آسیب شناسی دقیق از وضعیت کنونی روابط جمهوری 
اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق بسیار ضروری است. متن پیش رو ماحصل گپ وگفت «شرق» با اسعد اردالن درباره کالبدشکافی و آسیب شناسی دقیق همین مسئله است؛ از این منظر در گفت وگو 
با این دیپلمات ارشد ُکرد که ریاست دفتر مطالعات حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه را در کارنامه خود دارد، سعی شده است چالش ها و فرصت های روابط تهران – اربیل بررسی شود و در ادامه 

ارزیابی این نویسنده و پژوهشگر تاریخ، استاد حقوق و روابط بین الملل و تحلیلگر ارشد حوزه ُکردی را درباره آینده مناسبات دو طرف جویا شویم.

 شرق: شــنبه (هفتم خــرداد)، خانه اندیشمندان علوم انســانی میزبان نشستی با 
موضوع «ایران و اقلیم کردستان عراق؛ از فرصت ها تا چالش ها» بود؛ نشستی که 
با حضور قدرت احمدیان، اســتاد دانشگاه رازی، حسن دانایی فر، سفیر اسبق ایران 
در عراق و نیز محمدصدیق احمد، دیپلمات پیشین اقلیم کردستان عراق در تهران 

و مدیریت اردشیر پشنگ، مدیر گروه مطالعات تحوالت ُکردها برگزار شد.
 ادراکات درست و نادرست از روابط تهران - اربیل

نشســت مذکور با ســخنرانی قدرت احمدیان ذیل تبیین «ادراکات درســت و 
نادرســت در روابط تهران و اربیل» آغاز شد. این اســتاد روابط بین الملل دانشگاه 
رازی ارزیابــی خود را در قالب یک مقدمه کوتاه و پنج نکته ارائه کرد. احمدیان در 
ابتدا جایگاه اقلیم کردســتان عراق به عنوان یک دولت - ملت را به چالش کشــید 
و عنوان کرد که اقلیمشــان دولت-ملــت ندارد. بنابراین نباید سیاســت خارجی 
یــا روابط خارجی برای اقلیــم متصور بود. ازاین رو صحبت کــردن درباره روابط و 
مناســبات دولت - ملتی به نام جمهوری اســالمی ایران با یک حکومت منطقه ای 
و فدرالــی جنبه های پیچیده و عجیب وغریبی دارد؛ چــون از نظر متدولوژیک این 
مســئله چندان مأنوس نیست. ضمن اینکه طبق قانون اساسی عراق باید سیاست 
خارجی اربیل توسط دولت مرکزی بغداد تعریف و تنظیم شود اما به هرحال اقلیم 
به عنوان یک بازیگر در سیاســت خارجی عمال به شــکل دوفاکتو فعال است و در 
کشورهای مختلف ازجمله ایران نمایندگی سیاسی و دیپلماتیک دارد. پس اگرچه 
اقلیم کردســتان شأن دولت - ملت ندارد اما باید به درکی درست از روابط خارجی 

جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق دست پیدا کنیم.
با همین نگرش، احمدیان درباره تشریح ادراکات روابط تهران – اربیل در گام 
نخســت به مهم ترین بخش ادراکات یعنی درک طرفیــن از «تهدید» پرداخت. 
بــه باور وی تهدید دو مرحلــه دارد؛ اول نیت به تهدیــد و دوم اقدام به تهدید 
و ادراکات صرفــا به نیت تهدید محدود می شــود. این اســتاد روابط بین الملل 
یادآور شــد که در روابط بین الملل اصل بر فقدان اعتماد و ترس متقابل است؛ 
چراکه محیط بین الملل ماهیتی آنارشــی دارد. از این منظر است که کشورها بر 
اساس تحلیل و نیت خوانی از طرف مقابل، آن را دوست یا تهدید تلقی می کنند. 
متأســفانه در خصوص روابط ایران و اقلیم کردستان در ُبعد ادراکات تهدید باید 
گفــت که ادراک تهران از اقلیم، به خصوص اربیل و به خصوص حزب دموکرات 
کردستان عراق ادراکی دوستانه نیست، بلکه جنبه تهدید دارد. هرچند مقامات 
اقلیــم اقدامی به تهدید امنیت ایــران نکرده اند، اما ادراک    آن اســت که اربیل 
نیت به تهدید ایران دارد که به تشــدید بی اعتمادی بین طرفین منجر می شــود. 
احمدیان ادراک دوم را به پنداشــت نامطلوب ایران از  اقلیم کردستان و به طور 
ویژه تر اربیل اختصاص داد و بیان می کند: «با چنین پنداشت نامناسبی   هرچقدر 
اقلیم دســت به اعتمادسازی بزند، این نگاه نامطلوب ترمیم نمی شود، چون به 
باور تهران اقداماتی مانند تالش برای اســتقالل کردســتان عراق، بازکردن پای 

آمریکا یا اجازه نفوذ به اسرائیل و مسائل دیگر عمال پنداشت منفی ایران را تغییر 
نمی دهد؛ هر چقدر مقامات اقلیم دســت به موضع گیــری، انکار و رد ادعاهای 
تهران بزنند». این اســتاد دانشــگاه رازی در ســومین بخــش از ادراکات روابط 
تهران - اربیل به درس های تاریخی پرداخت و در این زمینه گفت: «متأســفانه 
نقــش درس های تاریخی در روابط ایران و اقلیم مثبت نیســت. ما شــاهد یک 
برهه از همکاری های بســیار خوب بین تهــران و اردبیل در فاصله زمانی جنگ 
تحمیلــی بودیم، امــا درس های تاریخی به خصــوص در دو مقطع با محوریت 
«ســندروم ۱۹۷۵» و همچنین همه پرسی استقالل کردستان عراق سبب شد که 
پارامترهای تاریخی ضربــه ای جدی به ادراکات کردها در قبال ایران وارد کند». 
قدرت احمدیــان در ادامه اذعان کرد که ادراک چهارم بــه نگاه و درک امنیتی 
جمهوری اســالمی ایران از اقلیم کردســتان عراق بازمی گردد؛ یعنی مســئله 
بیش از حد امنیتی شــده اســت، درصورتی که باید یک نگاه فرهنگی، تاریخی، 
تمدنی و اقتصادی به کردها داشــت. البته این به معنای غفلت کردن از برخی 
تبعات امنیتی نیست، اما ایران باید امنیت را در الیه های نگاه فرهنگی، تاریخی، 
تمدنــی، زبانی، تجاری و اقتصادی به کردها پنهان کند و از این طریق به امنیت 
در قبال کردها برســیم. در بخش پنجم، احمدیان بیــان می دارد: «این ادراکات 
منفی تهران و اردبیل از همدیگر محصول فقدان شــفافیت است، بنابراین باید 
ارتباط میان مقامات، نخبگان، دانشــگاهیان، تجار، بازرگانان و ... تقویت شــود». 
در بخش پایانی نگاه برنامه ریزی شــده درباره اقدامــات و مواضع اقلیم مطرح 
شد؛ به این معنا که جمهوری اسالمی این باور و تلقی را دارد که هرگونه اقدام، 

موضع گیــری و تصمیم اقلیم با یک برنامه ریزی، توطئه و هدف خاصی پیگیری 
می شود، در صورتی که لزوما این گونه نیست.

 اقلیم کردستان عراق؛ تهدید یا فرصت؟
در ادامه حسن دانایی فر، سفیر پیشــین ایران در عراق روی موضوع «تهدید یا 
فرصت بودن اقلیم کردســتان عراق» تمرکز کرد  اما پیش از پرداختن به ســخنان 
خود با بخشــی از گفته قدرت احمدیان درباره سندروم ۱۹۷۵ و خالی کردن پشت 
کردها توســط ایران در سایه قرارداد الجزایر مخالف بود؛ چراکه به باور دانایی فر، 
آمریکایی ها پشــت کردها را خالی کردند، نه ایران. ســفیر پیشــین ایران در عراق 
تحلیــل خود را با نگاهی به تاریخ کردها بعد از حکومت عثمانی ادامه داد و این 
نگاه تاریخی را به پنج برهه تقســیم کرد؛ مرحله اول مخالفت کردها با وضعیت 
جدید ناشــی از قرارداد سایکس-پیکو بود که از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۲۵ را شامل 
می شــود. در این دوره کردها به دنبال احیای وضعیت قبلی و مخالفت با شرایط 
جدید بودند کــه این تمایل به تغییر در مناطق جنوبی اقلیم کردســتان پررنگ تر 
بود و در مناطق شــمالی کم رنگ تر. به بــاور دانایی فر برهه دوم از ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۰ 
و اوایل جنگ جهانی دوم شــکل گرفت که از آن به عنوان دوره «وضعیت خفته 
یا نهان» در اقلیم کردســتان عــراق یاد کرد؛ به این معنا که این شــخصیت ها و 
جریانات کردی به وضعیت بعد از قرارداد ســایکس-پیکو تن داده  بودند و آن را 
پذیرفتند. در این برهه ۱۵ســاله تقریبا هیچ تحرکات عمده ای برای ابراز مخالفت 
با وضعیت بعد از قرارداد سایکس-پیکو در کردستان عراق دیده نمی شود. البته 
این مسئله به معنای آن نیست که در کردستان عراق هیچ حرکتی شکل نگرفت. 
در ادامه این خوانش تاریخی ســفیر پیشــین ایران در عراق برهه ســوم از مقطع 
۱۹۴۰ تا ۱۹۷۹ به طول انجامید. در این دوره با آغاز جنگ جهانی دوم و اثرپذیری 
منطقه به دلیــل تحرکات بیگانه در خاورمیانه و نیز حساســیت های جهانی این 
جنگ (جنگ جهانی دوم) شــاهد بروز و ظهور جریانی به نام جریان چالش ها و 
شکل گیری مبارزات، ساختارها و ســازمان ها در کردستان عراق هستیم. در برهه 
سوم دوباره احیای مخالفت ها علیه وضعیت موجود را نظاره گر هستیم.  دانایی فر 

دوره چهــارم از ۱۹۷۹ تــا ۱۹۹۰ را دوره احیای جریان کــردی در عراق می داند. 
در این برهه کسانی مانند شــهید بروجردی، چمران و... باعث شکل گیری ارتباط 
نزدیک و معناداری بین جمهوری اســالمی ایران و کردهای عراق شدند؛ بنابراین 
برهــه چهارم به بروز و ظهور و افزایش مطالبات کردی منجر شــد. به دنبال آن 
شــاهد افزایش همکاری های دوجانبه بین کردســتان عراق و جمهوری اسالمی 

ایران بودیم.
از دید این دیپلمات کشــور، دوره پنجم از ســال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ طول کشــید 
که دوره شــکل گیری «حریم» در کردســتان عراق بود. به گفته دانایی فر در این 
۲۳ ســال حریم کردســتان عراق شــکل می گیرد، منطقه پرواز ممنوع اعالم و 
کردســتان عراق از نفوذ و تســلط دولت مرکزی بغداد خارج می شود؛ بنابراین 
اکثر گروه های معارض و شــخصیت های عرب و غیرعرب مخالف با رژیم بعث 
در کردســتان عراق جمع می شــوند. در این برهه حجم و شــدت مناســبات و 
روابط ایران و کردســتان عراق افزایش چشــمگیری پیدا می کند. به همین دلیل 
همکاری هــای جــدی درخصوص ســازمان دهی مبارزه مشــترک علیه صدام 

حسین شکل می گیرد.
دانایی فــر گریزی به بعد از ســرنگونی حکومت بعث در عراق می زند و چنین 
بیان می  کند: «کردها نقش جدی در شــکل گیری ســاختار جدید عراق داشــتند. 
ضمن اینکه اساسا شــکل گیری ساختار فدرالی از سوی جریان های کردی نزدیک 
به جمهوری اسالمی ایران شکل گرفت؛ چون جریان فدرالی از تأکیدات جمهوری 
اســالمی ایران بود. به دنبال آن کمیته تنظیم قانون اساســی عراق تشکیل شد و 
کســانی مانند مرحوم جالل طالبانی، انوشــیروان مصطفی و مسعود بارزانی در 
تنظیم، تصویب و اجرای قانون جدید عراق به شــدت فعال بودند». ســفیر پیشین 
عراق این دوره را دوره اوج گیری روابط جمهوری اسالمی ایران یا کردستان عراق 
می دانــد که به بــاورش روابط نزدیک، گرم و صمیمانه بین طرفین ایجاد شــد تا 
جایــی که تهران مقید بود هیچ گونه ناامنی از ســوی ایران بــه کردهای عراق و 
برعکس شکل نگیرد؛ اما از این دوره به بعد به دلیل اختالفات بین اقلیم کردستان 
عراق و دولت مرکزی بغداد و تحوالنی مانند ظهور داعش تحلیل های نادرســت 
و ناقصی در نزد برخی از رهبران کردســتان عراق شکل گرفت. در کنار آن فقدان 
جالل طالبانی هم به شکل گیری برخی واگرایی ها، تردیدها، تشکیک ها و ابهامات 
بین مقامات اقلیم کردســتان عراق و جمهوری اسالمی ایران انجامید و نهایتا این 
تصور شــکل گرفت که اراده ای در داخل جمهوری اســالمی ایران وجود دارد که 
می خواهد به حیات اقلیم کردستان عراق پایان دهد؛ در صورتی که اگر حمایت ها 
و همکاری جمهوری اســالمی ایران نبود، اقلیم کردســتان با بحران مواجه بود. 
البته در جهت عکسش هم این باور وجود دارد که از طرف اقلیم کردستان عراق 
هم سعی می شــود ناامنی هایی به ایران سرایت پیدا کند که البته برخی قرائن و 
شــواهد این مســئله را تأیید می کند. دانایی فر تحلیلش را با این جمالت به پایان 
می رساند: «شرایط کنونی ایران با اقلیم کردستان عراق در چارچوب قانون اساسی 
عراق روابط خوبی است؛ اما جا دارد که این روابط بهتر شود. پس اگر بخواهیم به 
محور بحث برگردم که آیا اقلیم کردستان تهدید است یا فرصت، باید گفت اقلیم 
کردستان عراق یک فرصت برای ارتقای روابط ایران با کل مجموعه فدرالی عراق 
است؛ بنابراین روابط ایران و اقلیم می تواند یک رابطه تعاملی باشد، نه تقابلی».
ادامه در صفحه ۴

«شرق» از  نشست خانه اندیشمندان علوم انسانی گزارش  می دهد
اقلیم کردستان عراق؛ تهدید یا فرصت؟


