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 به نام خدا                      

 منشور اخالق پژوهش          

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند 

گ و تمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دانش و پژئهش و نظر به اهمیت جایگاه و دانشگاه در اعتالی فرهن

واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی 

 نکنیم :

 ه حوزه علم و پژوهش را بهالتزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعالم موضع نسبت به کسانی کاصل برائت :  -1

 شائبه های غیر علمی می آالیند .
تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منابع در اختیار  اصل رعایت انصاف و امانت : -2

. 
دانشجویان به غیر از مواردی که تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و اصل ترویج :  -3

 منع قانونی دارد.
تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت  اصل احترام : -4

 شکنی .
 صاحبان حق .التزام به رعایت  کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان )انسان ، حیوان و نبات ( و سایر  اصل رعایت حقوق : -5

تعهد به صیانت از اسرار و اطالعات محرمانه افراد ، سازمان ها  و کشورها و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با  اصل رازداری : -6

 تحقیق .
 تالش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن  و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت . اصل حقیقت جویی : -7

 تعهد به رعایت کامل حقوق مادی ومعنوی دانشگاه وکلیه همکاران پژوهش . وی :اصل مالکیت مادی و معن -8
 تعهد  به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش. اصل منافع ملی : -9
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  مياسال آزاد دانشگاه

 مرکزي تهران واحد

 جغرافیا گروه – علوم انساني ادبیات و  دانشکده 

 (M.A)ارشد  کارشناسي درجه دریافت براي نامه یانپا

 جغرافیاي سیاسي  : گرایش

 

 : عنوان

 نقش اقلیت ترکمن در جغرافیاي سیاسي عراق 

 

  :راهنما  استاد

 دکتر فرهاد حمزه

 

 

 :پژوهشگر

 محمود بوربور

 
 

 8931تابستان  
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 تقدیم به : 

 

 همسر عزیزم  ؛

 طع ارشد تا کنون، صادقانه  ،که از آغازین روزهای تحصیل در مق

 با انگیزه و همراه با شکیبایی و مساعدت ، یاریگر من بوده است .
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 یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه

 تقدیر و تشکر از : 

برخود فرض می دانم و شایسته است از تالش های صادقانه وکوشش های مستمر اساتید 

حمزه به عنوان استاد راهنما و مشاور ، جناب آقای دکتر علی  ارجمند جناب آقای دکتر فرهاد

بیژنی و جناب آقای دکتر اردوان بهزاد به عتوان داور پایان نامه ، که همواره در کنار تعلیم ، 

تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند خود ؛ با برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با 

دانش از هیچ تالش و مساعدتی در طول   ر برای کسب علم ودانشجویان و ایجاد فضای درخو

 تحصیل و نیز تهیه ی این پایان نامه مضایقه نکرده اند، قدردانی کرده و سپاس گویم. 

از خداوند متعال برای یکایک شما سروران گرامی سالمتی، موفقیت و عاقبت بخیری را 

 .مسئلت دارم

 محمود بوربور
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 چکیده

قوم ترکمن با جمعیت کمتر از دومیلیون نفر پس از عرب ها و کرد ها ، سومین قومیت در عراق 

محسوب مي شوند . بیشترین جمعیت ترکمن هاي عراق در شهرهاي کرکوک ، اربیل و منطقه 

د. ترکمن ها داراي احزاب و گروه هاي سیاسي هستند که پنج حزب اصلي آنها تلعفر ساکن هستن

 -حزب خلق ترکمن  -اتحاد اسالمي ترکمن هاي عراق  -عبارتند از : جبهه ترکمن هاي عراق 

اجتماعي ترکمن ها در  -جنبش دمکراتیک ترکمن و حزب اخوان ترکمن عراق. حیات سیاسي 

ي ترکیه در مرزهاي شمالي عراق و از سوي دیگر به موقعیت عراق از یک سو به نفوذ و همسایگ

گره خورده  -منابع غني نفت عراق  %41به ویژه شهر کرکوک به علت داشتن  -اقلیم کردستان 

است . موقعیت ژئواکونومیک کرکوک ، حکومت مرکزي عراق را نیز درگیر خود کرده است . در 

به شدت با یکدیگر بر سر سهم خواهي سیاسي و عراق پس از صدام ، گروه ها و اقوام مختلف 

اقتصادي رقابت مي کنند ، لکن جایگاه و قدرت سیاسي ترکمن ها در مقابل قدرت گیري روزافزون 

برخي دیگر از قومیت ها ، مانند کردها در عراق پس از صدام ضعیف مانده است . عدم مشارکت پر 

اد و همبستگي قومیتي و حزبي و عدم حمایت رنگ ترکمن ها در فعالیت هاي سیاسي ، فقدان اتح

مهمترین دالیل نقش کمرنگ  -بویژه بي توجهي دولت ترکیه به این اقلیت  -نیروهاي خارجي 

ترکمن ها در جغرافیاي سیاسي عراق است . جبهه ترکمن هاي عراق براي برون رفت از این وضعیت 

به نظر مي رسد به سیاست هاي جدید باید در میدان سیاسي عراق نقش قوي تري داشته باشند و 

 ، موثر و قدرتمندتري نیاز دارند
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 بیان مسئله   - 8 – 8

جمعیــت ترکمن  .شوندها و کردها سومین قومیت عراق محسوب ميها پس از عربترکمن

مــورد  رقـــم ایــن کننــد؛ هــر چنــد میلیــون نفــر ذکــر مي سهتــا دو و نیم هــاي عراقــي را 

بـیش تریــن جمعیــت  قبــول گروه هــاي کــرد و ســـایر گـروه هــاي عـراقــي نـیســت،

هــاي عــراق در شــهرهاي کرکــوک ، اربیــل و منطقــه تلعفــر ســاکن  شهرنشــین تـرکمن

 سيکـرکــوک ترکمــن و  شـــهر از جمعیــت درصــد هفتاد هســتند. ترکمن هــا معتقدنــد

درصــد آن از دیگــر اقــوام بــه خـصــوص کـردهــا هـســتند، ولــي کـردهـا خــود را اکثریـت 

. دانسـته و مـعتقدنـد کــه ایـن شـهر بایـد در حـوزه منطقـه خـود مختـار کردسـتان قـرار بگیـرد

ـاي گذشــته از دوران ســقوط عثمانــي و تشــکیل دولــت عــراق ترکمن هـــا در طـــول دهـه هـ

به ســـر مي بردنــد و  دشــواري در شــرایط 2119تــا ســقوط صــدام در ســال  8328در ســال 

 حزب پنجصورت رسمي داراي ها بهمــورد ســرکوب رژیم هــاي متوالــي قرارگرفتــه بودنــد. ترکمن

. اتحاد اسالمي است هاي عراقها جبهه ترکمنترین آنباشند که یکي از مهممي در عراقاصلي 

هاي عراق، حزب خلق ترکمن، جنبش دموکراتیک ترکمن و حزب اخوان ترکمن عراق از دیگر ترکمن

احزاب ترکمن در عراق هستند. بر اساس آنچه گفته شد، سوال اساسي که در این خصوص مطرح مي 

 اقلیت ترکمن در جغرافیاي سیاسي عراق چه نقش و جایگاهي دارد؟:  شود این است که

 ضرورت و اهمیت تحقیق - 2 – 8

: نخست اینکه تاکنون تحقیق مستقلي در زمینه نقش ترکمن ها در  اهمیت تحقیق از دو جهت است

دوم اینکه ترکمن ها تا پیش از سقوط صدام حسین مورد  و جغرافیاي سیاسي عراق انجام نشده است

مستبدانه، تـبعید در داخـل و مـصادره  هاي با دستگیري ظلم و ستم حکومت هاي مستقر بوده اند. آنها

دنبال تغییر ترکیب جمعیتي شهر و نواحي اطراف  بغداد به (مرکزي)رو بودند. دولت بهاموال شخصي رو

 - دولت مرکزي - د. به عالوهکن آنها ها را جایگزینپراکنده و عرب ها راآن بـود تا کردها و ترکمن

گزارش سازمان درها منع کرد. جـز بـه عرب ،هاي کرکوک را از خـرید و فروش امالک و مستغالتترکمن

تصحیح ». این گزارش به تشریح اشکال شده استبیان در عراق سازي قومي نکاتي در مورد پاکنیز ملل 

ها، کشاورزي ترکمن هاي و غصب زمین 8337 پرداخت که طي آن رژیم بعثي پیش از سرشماري« ملیتي

 که توسط مکس ون دراستونل 8331کنند. گزارش  نامثبت  آنها را مجبور کرد تا خود را به عـنوان عرب
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ها و کردهاي تهیه شد، بر شدت اقدامات دولت مرکزي بغداد علیه ترکمن -رابط ویژه سازمان ملل  -

 بررسي این موضوع، اکنون که شرایط در عراق فرق کرده  ،ها منتاریخي از ترک ینکرکوک افزود. با چن

، اختالف  عالوه براین ؟اهمیت زیادي دارد که در شرایط کنوني ترکمن ها در عراق چه جایگاهي دارند

 ًهاکردبیت المقدس ًدر گفتمان ملي گرا از آن به عنوان که  ،شدید کردها و ترکمن ها بر سر کرکوک

بررسي این موضوع که جایگاه ترکمن ها در عراق  ،یاد مي شود )مه نگار، فرستاده ویژه لوموند دیپلماتیکروزنا -)آلن کاوال 

 را به یک ضرورت مبدل ساخته است. ؟جدید کجاست

 سواالت تحقیق - 9 – 8

 : اصلي  لسوا

 اقلیت ترکمن در جغرافیاي سیاسي عراق چه نقش و جایگاهي دارد؟ - 8

 سواالت فرعي: 

 ها در جغرافیاي سیاسي عراق چیست؟مطالبات ترکمنمهمترین  -8

 دالیل جایگاه و نقش کم رنگ ترکمن ها در عرصه جغرافیاي سیاسي عراق چیست؟ -2

 فرضیه هاي تحقیق - 4 – 8

 فرضیه اصلی:

 در  مقابـل قدرت گیـري روزافـزون کردهـا رسد جایـگاه و قـدرت سـیاسـي ترکمن ها دربه نظر مي

 ــس از صــدام هم چنــان ضعیــف مانــده اســت.عـراق نویـن پ

 

 فرضیه های فرعی:

رسد به رسمیت شناخته شدن زبان ترکمني به عنوان یکي از زبان هاي به نظر مي -8

رسمي و مهمتر از آن تملک بر کرکوک و اداره آن با مدل خودمختاري، مهمترین مطالبه فعلي 

 ترکمن ها در جغرافیاي سیاسي عراق است.
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رسد عدم مشارکت ترکمن ها در فعالیتهاي سیاسي و عدم حمایت نیروهاي نظر ميبه  -2

 نقش کم رنگ لمهمترین دالی ،خارجي و به ویژه توجه بسیار کم دولت ترکیه به این اقلیت

 ترکمن ها در جغرافیاي سیاسي عراق است.

 اهداف تحقیق: - 5 – 8

 عراق  شناخت نقش و جایگاه اقلیت ترکمن در جغرافیاي سیاسي -

 ها در جغرافیاي سیاسي عراق شناخت مهمترین مطالبات ترکمن -

 عراقشناخت دالیل جایگاه و نقش کم رنگ ترکمن ها در عرصه جغرافیاي سیاسي  -

 روش تحقیق: - 6 – 8

البته با توجه به حضور پژوهشگر  تحلیلي است. -روش تحقیق در این پژوهش، توصیفياصل 

و استفاده از رسانه ها و افراد مطلع  از روش میدانيجم غالب پژوهش حدر محیط موضوع مورد تحقیق ، 

روش گردآوري اطالعات در این تحقیق  استفاده شده است.سایت هاي اینتر نتي نیز و  در قالب گفتگو

روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این  . ، فیش برداري است ابزار گرد آوري اطالعات کتابخانه اي است.

تحلیل محتوا است. روش تحلیل محتوا یکي از روش هاي تحقیقي است که در ساده تحقیق ، روش 

ترین شکل، به بیرون کشیدن مفاهیم مورد نیاز پژوهش از متن مورد مطالعه مي پردازد. مفاهیمي که 

سامان مي یابند. تحلیل محتوا بر این فرض بنا شده است که با تحلیل پیام هاي  ،در قالب مقوالتي منظم

 و شیوه هاي سازمان یافتگي مفاهیم دست یافت.اولویت ها، نگرش ها  ني مي توان به کشف معاني،زبا
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 مفاهیم -2-8

ن باشد تا بدیمفاهیم آن موضوع مي کردننیازمند آشنایي و روشن  ،بحث پیرامون یک موضوع

. و خواننده آمادگي ورود به بحث اصلي را پیدا نمایدطریق آکاهي نسبي پیرامون تحقیق حاصل شده 

مفاهیم موضوع مورد تحقیق از اهمیت اساسي برخوردار است و بدون آشنایي الزم با اصطالحات آن، 

مطلوب مورد نظر به دست نخواهد آمد. در این قسمت مفاهیم مورد نیاز تحقیق که زیر بناي فصل هاي 

 تفصیل بیان خواهد شد.بعدي تحقیق را تشکیل مي دهد به 

 ژئوپلیتیک مفهوم 

ژئوپلیتیک وابسته به حلقه هایي از فضا، قدرت و سیاست »وارف در تعریف ژئوپلیتیک معتقد است که: 

ژئوپلیتیک در ارتباط با مراحل ایدئولوژیکي ساخت فضایي، تعیین »مولر نیز معتقد است:  «عملي است

داخلي و جداسازي آن از تهدیدات دیگري، مد نظر  حدود مرزهاي سیاسي و فرهنگي فضاي محلي و

 (29: 8932. )نیري، «قرار داده میشود

هم بر نقش تعیین کننده عوامل جغرافیایي در سیاست حکومت و موقعیت نسبي قدرت کشورها، « ورما»

سي اهاي جنگ، سلطه و دیپلم ژئوپلیتیک را مفهومي مي داند که ایده« فلینت». به طور مؤکد اذعان دارد

 .را دامن مي زند: ژئوپلیتیک ممارست کشورها به منظور کنترل و رقابت در راستاي قلمرو مي باشد

 (28-87: 8911سریع القلم، 

، بـا دو نوع سیاست خارجي روبـه رو هسـتیم که پیـروان ایـن دو گونـه سیاست را در سال عراقدر 

 مکمالیس) بند به سیاست خارجي کمالیستيهاي اخیر، از هم متمایز کرده است. گروهي هم چنان پای

 گذاريبر اساس آن پایه ترکیه است که کشور ایدئولوژي یک به ترکي استانبولي آتاتورکیسم یا

فراگیر  اصالحات به اجرا درآمد، مجموعه مصطفي کمال آتاترک که توسطکمالیسم، آنچنان. استشده

اش منظور جداسازي دولت نوین ترکیه از سنت عثمانيسیاسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي بود که به

، برابري سیاسي و مدني دموکراسي تأسیسکه  بوددر آغوش کشیدن راه غربيِ زندگي طراحي شدهو 

اي ها بربسیاري از آن وشد، ، حمایت دولتي از علوم و تحصیالت آزاد را شامل ميسکوالریسم براي زنان،

لوه،   - جمهوري آتاترک و در اصالحات وي در ترکیه معرفي شدنخستین بار در دوران ریاست

هسـتند و معتقدند که باید منطقـه خاورمیانــه را نادیـده  (.رایش دوم، ویتاریخ جهان مدرن نورمان،

گرفـت و در عوض، بیش تـر نـگاه بـه اروپا و غـرب را باید پي گیـري کرد. در مقابـل این نـگاه، دیـدگاه 

دیگـري وجـود دارد که اصلي تریـن نماینـده آن در اصـول سیاست خارجي حزب عدالـت و توسعه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
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ن این که نگاه کمالیسـتي حفظ مي شود، نوعثمان گري و نگاه به شرق مورد استفاده قرار است؛ ضمـ

مي گیرد و از هر سه ظرفیـت؛ عنصر ترکي، اسالمي )شرقي( و عثماني گري استفاده مي شود. این نـوع 

و  اه، قفقـاز، خلیج فارسیسیاست خارجـي، هـدف خـود را حضور مؤثـر در بالکان، اروپا، دریـاي س

خاورمیانه مي داند، در حالي که در تفکر کمالیسـتي، هدف پیوستن به غرب اسـت و چندان توجهي به 

یر حوزه هاي منطقه اي ندارد. بنابراین، حزب عدالت و توسعه سعي کرد پس از به قدرت رسیدن، از اس

ست بلکه تمام ظرفیت ها استفاده کند و این یک تغییـر و چرخــش در سیاست خارجي آن ها نی

اسـتفاده از تمام ظرفیت هایي اسـت که اسـتفاده نشـده است. ترکیـه در پـي آن است که بـا پیگیري 

 (28: 8913)حق پناه،  ایـن سیاسـت، دوبـاره قـدرت و نفـوذ از دسـت رفته دوره عثماني را بـاز یابـد.

 نظام جهانــي تک قطبي و به تبعبا فروپاشي شوروي و بلوک شرق در اواخر دهه نود قرن بیستم و بروز 

آن، تحــوالت اخیــر جهان و منطقــه خاورمیانه، ترکیه از رویکــرد تماشاگري و عدم مداخلــه فعال 

در تحوالت سیاسي منطقه و فــرا منطقه اي و از پایبندي به محدودیت هاي عقیده سیاـي کمالیسم، 

ئل منطقه و بین المللي اتخاذ نمود که مبتني بر رویکرد متفاوتي در سیاست خارجي در تعامل با مسا

دیپلماسـي فعال و با به کار گیـري قدرت نرم در توسعه نقش و نفوذ خود در عرصه هاي مختلف است. 

لذا، ترکیه در سیاست هاي خود نسبت به کشورها و اقلیت هاي ترک تبار و کشورهاي منطقه به طور 

بتني بر حمایــت از منافــع و خواسته هاي ترک زبانــان ر کرد و سیاست جدیدي را مظجدي تجدیدن

 (43-45: 8939)اسدي،  آغاز نمــود.

رنگوني رژیـم بعـث عــراق، مســأله اقلیــت سو  2119بـا اشـغال عـراق توسـط امریـکا در سـال 

عـراق بـه ترکمن عـراق کــه به عنـوان یکــي از اقلیت هــاي مهــم و از عناصــر اساسـي جامعـه 

شـمار مـي رود، جـزء مسـائل مهـم و موردتوجـه در سیاسـت خارجـي ترکیـه بـا نظـام عـراق نویـن 

محسـوب گردیـد. از آن بـه بعـد، ترکیـه خـود را مدافـع و حامـي حقـوق و سرنوشـت ایـن اقلیـت در 

ود از احزاب و گروه هاي ملي عـراق دانسـت. در ایـن دوره، ترکیـه سعي نمود بــا تأیید و حمایت خ

گراي ترکمن و با حمایت سیاسي و پشتیباني بي دریغ از جبهه ملي گراي ترکمن عراق و تـوازن قــدرت 

در شــمال عــراق، مناطقــي که ترکمن ها در آن ســکونت داشتند، به نفع آن ها حفظ کند. مســأله 

اتژیک، از مهم تریــن و حساس ترین مسائلي کرکــوک و حفــظ قــدرت ترکمن ها در این شهر استر

بود که دولت ترکیــه، در روابــط خود با کردها و حکومت اقلیم کردستان عراق مدنظر قــرار داد. از 

نظــر آنان، هرگونـه تسـامح یـا سـازش در ایـن مسـأله، قابـل قبـول نیسـت و کرکـوک را بـه عنـوان 

 (16: 8931ي، )خسور خــط قرمــز مي داننــد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ژئواکونومي 

ژئواکونومي به منظور تشریح تسلط و غلبه اقتصاد بر سیاست در مناسبات میان کشورها در سالهاي اخیر، 

در جهان غیر هموار اقتصادي و در حال ائتالف و همبسته اروپایي به کار گرفته شده است. در مجموع 

ابراز مي دارند: نخست: بررسي و مطالعه ارتباط  جغرافیدانها تصور خود را از ژئواکونومي به سه طریق

 هاي نظارت و کنترل برصادرات این منابع. میان منابع طبیعي داخل یک منطقه و سیاست

 دوم: مبحث قرابت خاص در ارتباط با الزامات اقتصادي، اقتصاد جهاني. 

و مرزها، با در نظر داشتن سوم: اشاره به تجارت، امور مالي و سرمایه بر فضاي جهاني و سراسر حواشي 

 (92-21: 8932. )نامي و محمدپور، وجوه سیاسي در پس چنین تحرکاتي

 از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومي 

به منظور فراهم نمودن مفهوم روشني از ژئواکونومي که به عنوان  اسلوبي جدید از استخوان بندي و 

مي مقایسه اي میان ژئوپلیتیک و ژئواکونو، است نگارش حد فاصل جهاني ـ محلي در گفتمان ژئوپلیتیک

استراتژي  رویکرد از با پایان جنگ سرد، شرایط حاکم بر نظام بین الملي، مؤید تغییر .صورت گرفته است

 پایان جنگ سرد باعث» نظامي به استراتژي اقتصادي است. در این باره اتوتایل مي گوید: -سیاسي 

ي أثیر مسائل و مشکالت ژئواکونومیکي شده است یعني دنیایپدیدار شدن نظم جدید ژئوپلیتیکي تحت ت

که جهاني شدن فعالیتهاي اقتصادي، جریانات جهاني تجاري، سرمایه گذاري، کاالها و تصاویر، کشورها، 

 (26-25: 8931. )خسروي، اقتدار و ساختار جغرافیایي سیاره زمین را بازسازي مي کنند

خود را به گروه بندیهاي منطقه اي )آ.سه. آن( و )نفتا( و  امروزه پیمانهاي سیاسي و نظامي جاي

همگراییهاي منطقه اي )اتحادیه اروپا( داده است.اقتصادي شدن نظام جهاني، به موازات جهاني شدن 

نظام اقتصادي بازار آزاد، شکل گرفتن ساختار ژئوپلیتیک جهاني نوین بر اساس گروه بندیهاي اقتصادي 

 (78-65: 8934. )رفیعي پور، حتمي ساخته استمنطقه اي چندگانه را 

با توجه به مطالب فوق الذکر، امروزه کنترل و دستیابي به منابع معدني بویژه منابع نفت و گاز و همچنین 

مسیرهاي انتقال آنها، ارائه خدمات )بازاریابي، بیمه( و انتقال کاال، تسهیالت گمرکي، سرمایه گذاري و 

اي خارجي، توسعه و بهبود تکنولوژي، بانکداري پویا، راههاي ارتباطي مدرن امنیت آن، جذب سرمایه ه

و غیره... از عواملي مي باشند که در افزایش منزلت و جایگاه ژئواکونومیکي یک کشور یا منطقه جغرافیایي 

. دمؤثر بوده که به تبع آن نیز منجر به افزایش وزن ژئوپلیتیکي آن کشور یا منطقه جغرافیایي مي گرد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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به  ،وزن ژئوپلیتیکي عبارت است از ثقل نیروها و عوامل مثبت و منفي مؤثر در قدرت ملي یک کشور

 (73: 8913)حمیدي و سرفرازي، . عبارت دیگر جمع جبري عوامل قدرت ملي

 نقش منابع انرژي در افزایش وزن ژئوپلیتیکي 

نرژي خود را با امنیت ملي اهمیت منابع انرژي به حدي است که برخي کشورها تأمین مایحتاج ا

( با 2116) گزارش کمیسیون سیاست خارجي آمریکا»کشورهایشان برابر مي دانند. کالوز دادز میگوید: 

توضیح میدهد که دولت بوش، به « وابستگي آمریکا به نفت و پیامدهاي آن براي امنیت ملي»عنوان 

. «ابع تجدید شونده را اجتناب ناپذیر میداندمنظور متنوع ساختن منابع انرژي، سرمایه گذاري کافي در من

م، 2125همچنین نیاز چین به انرژي در حال افزایش است، تخمین ها حکایت از آن دارد که تا سال 

افزایش  )معادل تولید روزانه روسیه(. میلیون بشکه در روز خواهد بود88نیاز چین به نفت در حدود 

پیشرفت در تولید نفت و صادرات . میلیون بشکه بود 6ود در حد 2115تقاضا به نفت در چین در سال 

محصوالت جانبي آن، یکي از چشم اندازهاي جدید تنش و برخورد میباشد. در نمایش کشمکش بازیگران 

اق . )غرایمحلي، ملي و فراملي، برتري از آن کسي است که بر قلمرو منابع غني، کنترل داشته باشد

 (43-49: 8932زندي، 

 هوم قومیتمف -2-1-1

تعریف جامعي از مفهوم قومیت و امنیت ملي،  که همه بر  ،مانند سایر واژه هاي علوم انساني

به نظر  :میشود آن اتفاق نظر داشته باشند، ارائه نشده است. در اینجا دو تعریف از مشهورترین آنها ارائه 

 هي نسبت به ریشه هايچگونگي تعلق به یک گروه قومي است. قومیت شامل آگا ؛قومیت "مک لین"

تاریخي و سنتهاي مشترک است و یا برخورداري گروه از ریشه جغرافیایي، زباني، مذاهب و الگوهاي 

سکونت مشترک، برخورداري از مالحظات سیاسي مشابه به ویژه در رابطه با سرزمین و نهادهاي سیاسي 

 8.بودن از دیگران استو برخورداري از نوعي احساس تمایز و متفاوت 

ي هاي بـسیار مـتفاوتبرداشت در نتیجه، .گیردرا در بر مي قومیت مفهوم زیاد و مرتبطي بسیار عوامل

 یدهپد قـومیت یک بدان خاطر است کـه این .باشندنـیز از قومیت وجود دارد که باهم ضد و نقیض مي

                                                           
 1و  3، ص 9731دفتر طرح و بررسیهای استرتژیک، سیاستهای قومی، تهران، انتشارات بررسیهای استراتژیک،  -1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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هاي گـروه ي ماکس وبر دربـاره 8باشد.متعددي در ارتباط مي عوامل است که با پذیر تحول تاریخي ي

 خود واجد باوري ذهني نسبت بـه اجـداد مشترک ،انساني هايگروه دارد که اینقومي اذعان مي

حافظه و خاطرات مشترکي  و در رسوم، جـسماني هايیابد در شـباهترا مـي آن که باوري ؛باشندمي

 .اندتاریخي خود به دست آورده و از آن کسب هویت کرده ست کـه در اشـکال مختلف زندگيجُ باز

هاي مذکور اهمیت بـیشتري دارد و در گـروه اخیر وابستگي تعلق به یک گـروه خـویشاوندي حتي از

 در تعاریف نمایاند.خـود را مي ءتري در نزد اعـضایافته اسـت کـه تـعهدات اجتماعي به نحو تشدید

ود هاي خگردد کـه ریشهبسته و پایدار معرفي مـي اجتماعي تمایزیافته، ي ومیت یک مجموعهق ،دیگر

ها و زبان اندیشه ها،رسم داراي یـک نـام، عموماً کند.گروه قومي،تصور مـي اياي اسطورهرا در گذشته

رک تنیاکان مش توان در موارد زیر دانست:ترین خصوصیات یک قوم را ميمهم ،. بـنابراینمشترک اسـت

سوم ر ،زیستي فـضاهاي مـشترک مـشترک، زبان سرزمین مشترک، نـام مشترک، اي،واقعي یا اسـطوره

 2تـعلق بـه یک گروه واحد. و احساس هاي مشترکارزش مـشترک،  و آداب

 از جمله تقابل مـیان زیـست شهري و زیست توان چندین تقابل را مشاهده نمود؛در مفهوم قومیت مي

 ه گونهاین امـر البت یافتگي است.معني تـقابل دو نـوع کـلي سازمان بـه ي و غیرساکن که خـودغیرشهر

مان وجـود سـاز کند که میان سیاست و عدم سیاست یا میان دولت و عدمدیگري از تقابل را بیان مي ي

ي سـیاس ي و حـیطه حـوزههایي خـارج از گـروه ها،قومیت( در گذشته) آن تأکید نمود. بر تواندولت مي

قومیت به » طور کلي،به 9شد.چـه سـیاست امري مختص به نظام شهري تلقي مي شدند،تلقي مي

 4«.شوداطالق مي کند،اجـتماع معیني از مردم را متمایز مي کـه عمل فـرهنگي هايو شیوه هادیدگاه

 نظریه ها در باب قومیت :

 و ابزارگرایان نگاران، ازلي: وجودداشت قومیت درمقوله مسلط دگاهدی سهمیالدي  31دهه از تا قبل

 تصور هک این آن و مشترکند نکته یک در زیاد اختالفات داشتن با مذکور رویکردهاي. قومي نمادپردازان

 - دولت وسیله به که کردارهاست و ساختارها از اي پیوسته هم به و منسجم مجموعه " جامعه از ها آن

 مدرنیته در تغییرات از اي مجموعه) " شدن جهاني " آنها (.72:  8912 نش) " میشود ارهاد حاکم ملت

                                                           
1-Giles, Howard, Language, Ehniciy and Intergroup Relations, London: European Association of 

Experimental social Psychology.,1997, P;61. 
2-Endrweit, G.U.G, Trommsdorff, Enke, stutgart., 1989,p:815. 
3-Bernsdorf , W, FiseherHandbuecher. Frankfurt:Am Main.,1973, P:526. 

 .951 -927، ص9731، 91عیوضی، محمد رضا،جهانی شدن و هویت های قومی، فصلنامه ی مطالعات ملی،  سال سوم، شماره ی-4
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 رینمهمت به پردازان نظریه این رفته هم روي. نمیکنند لحاظ قومي هویت و ناسیونالیسم در را( متاخر

 فرهنگي العاتـمط پارادایم 8311 دهه اواخر بعداز نداشتند، اما توجهي (شدن جهاني) کنوني تغییرات

  .داد نشان قومي - فرهنگي هاي برهویت وتاثیرآن شدن جهاني به خاصي توجه بیرمنگام

زیرا  ،از نظر آنها همچون نوعي ویژگي اساسي مالزم گروه به نظر میرسد هویت قومي: ازلي نگاران الف(

( پیرون 845: 8971)کوش "در گروه واز طریق گروه و بدون مراجعه به دیگر گروه ها انتقال مي یابد 

رفتار بشر برخي گرایش ها و تمایالت  "مدافع اصلي رویکرد زیست شناسي معتقد است که   دن برگه

دارد که فقط از  جهان شمول مانند تمایل به خویشاوندي ، تجاوز، سلطه ونیز تمایل به سرزمین وجود

ه نقل از )ب "درک کرد طریق آموختن قابل تبیین نیست و آن را به عنوان بخشي از طبیعت بشر باید 

 )844:  8973احمدي 

گیرتز مدافع اصلي رویکرد فرهنگي نیز معتقد است که افراد به عناصر خاصي از فرهنگ شان احساس 

تعلق مي کنند و فکر میکنند که فطري ، ازلي و از پیش داده شده است. آنها تارهاي معنایي از تعلقات 

 -این وابستگي هاي ازلي یا نخستین  "نعي توجه میکند که قومي به دور خود مي تنند ، گیرتز به ما

توسعه  در برابر -قومیت هستند  عمدتا ناشي از پیوندهاي خویشاوندي ، محلي و فرهنگي که فراگیرتر از

(. رویکرد طبیعي که از افراطي 872ب :  8918عواطف سیاسي مدني مدرن ایجاد کرده است )جنکینز 

هویت قومي جزو طبیعت انسان هاست . ملتي که شخص به آن تعلق دارد  ترین آنهاست معتقد است که

 8919به نقل از اوزکریملي  98: 8335و از پیش تعیین شده و به طور طبیعي معین میباشد )اسمیت 

 .( از نظر وي جوهره ملت ها علیرغم تغییرات و انحطاط همچنان در طول تاریخ ثابت مي ماند11:

ین رویکرد اعتقاد به امرزوي بودن ناسیونالیسم و قومیت مطرح است. هویت قومي ا در : ابزارگرایان ب(

مصنوعي است که توسط  پدیده اي ازلي و از پیش تعیین شده نیست بلکه چیزي ابداعي، کاذب یا

نخبگان و رهبران در جریان مبارزه کلي شان براي نیل به قدرت به دست مي آید. در این رویکرد ممکن 

 رو براي این کا ه ها به دالیل حسابگرانه و حفظ موجودیت خود شروع به اقدام جمعي کننداست که گرو

تاریخي را نیز اختراع کنند. تحوالت ناشي از دو سده اخیر از جمله شهر نشیني ، دین ساالري ، ، 

سکوالریزم و انقالبات اجتماعي در شکل گیري هویت هاي ملي وقومي نقش به سزایي داشتند. هیچ 

ندارد که ملیت را به ویژگي هاي ازلي همچون )پیشینه تاریخي ، قومیت ، نژاد، ...(  لیل منطقي وجودد

مرتبط سازیم چرا که هویت وناسیونالیسم پدیده ها ابزاري و ساختگي هستند. دونفر از مشهورترین 
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نالیزم موضوعي ملت وناسیو ،موم و اندرسون هستند. از نظرهابز باونظریه پردازان این مکتب هابزبا

هاست، ملت ها و پدیده هاي مرتبط با  "اختراع سنت"ساختگي است. آنچه شایان توجه است مسئله 

آن شایع ترین این سنت هاي اختراعي آن. آنها با ساختن تاریخ ابداعي دست به نوعي تداوم هویتي در 

مشروعیت بخش اقدام خود و  تاریخ را چونان وسیله "توالي زماني گذشته ، حال و آینــده مي زنند و 

( وي 45:  8919به نقل از اوزکریملي  82:  8319ساروج انسجام گروهي به کار مي گیرند )هابز باوم 

نطقي م  هیچ رابطه ،معتقد است که ملت ها غیر تاریخي اند و به لحاظ تاریخي به دوران اخیرتعلق دارند

هویت یک ملت براساس دالئل قومي ، زبان یا میان پیکره شهروندان یک دولت سرزمیني از یک سو و 

مي  يهر چیز دیگر)یا ازلي بودن آن ها( از این دست که ما را در بازشناسي جمعي اعضاي گروه یار

 (92: 8912ندارد. )هابز باوم ، کنند وجود

 منیز ه که حتي افراد کوچکترین ملت ها ،اما از نظر بندیکت اندرسون جوامع از این حیث خیالي اند

فارغ از   نمي شناسند. اما همه آن ها تصویري از ملت در ذهن دارند. در این جوامع قطاران خود را

ملت همواره یک رفاقت  داشته باشد وجود نابرابري عملي و استثمار که ممکن است درهریک از آن ها

وي معتقد   (876:  8919به نقل از اوزکریملي  6-7:  8319عمیق توافقي محسوب مي گردد )اندرسون 

هاي سیاسي ، بلکه بایداز طریق قراردادن آن است ناسیونالیسم را نه از طریق خودآگاهي به ایدئولوژي

در کنار نظام هاي فرهنگي بزرگ درک کرد که مقدم برآن بودند وناسیونالیسم از میان آن ها والبته علیه 

یتوان مذهب و عرصه پادشاهي وراثتي آن ها به وجودآمده است. از جمله این نظام هاي فرهنگي بزرگ م

  (876:  8919به نقل از اوزکریملي  6-7:  8319)اندرسون را نام برد. 

این نظریه پردازان تا حدودي به دو دسته پیشین انتقاد دارند. آنها ابداعي بودن  : نمادپردازان قوميج( 

بافتار از قبل موجود اساطیر،  بر مدعي اند که هویت ها از یک طرف و صرف هویت قومي را انکار میکنند

از طرف دیگر دگرگوني هاي مدرنیته کنوني نیز در ساخته شدن وتداوم  نمادها وخاطره ها استوارند و

 .آنها نقش دارند

 قرني در بعد زماني چند براي مثال آرمسترانگ معتقد است که شکل گیري هویت هاي قومي راباید

ي گسترش یافته مي تواند دوام تعلقات قومي و تحول معنایي تنها یک چشم انداز زمان بررسي کرد.

( وي به تاسي از فردریک بارث به مقوله 216:  8919مرزهاي هویت آدمي را آشکار سازد )اوزکرملي 

باعث مي شود که هویت از نظر وي تا حدودي  این امر تفاوت و مرز در هویت قومي نیز توجه میکند و

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



14 
 

و سازوکارهاي نمادین و اسطوره اي  دیگري در درون هویت مطرح شود ، دهبستار ناپذیر تلقي ش سیالِ

 .باشند موثر در تعیین مرزها

ملت هاي مدرن  اما اسمیت بیشتر به ریشه هاي ماقبل مدرن قومیت ها تاکید دارد و معتقد است ظهور

استمرار فوق العاده قوم ها بعد از تشکیل شدن ،  "باید در گذشته هاي آن جستجــو کرد. از نظر وي  را

اي از خود نشان میدهند. با این حال ، این امر نباید باعث شود که نتیجه بگیریم قوم ها در تاریخ بدوي 

این  (288: 8918)اوزکریملي  ."تغییري در ترکیب جمعیتي شان و یا محتوي فرهنگي شان سیر مي کنند

مولفه اصالح دیني، وام  د. از نظر وي چهارمیسازن گذشته اند که ملت هاي امرزوي را هسته هاي قوميِ

اسطوره هاي انتخاب قومي نقش موثري در بقاي جوامع قومي در  و گیري فرهنگي، مشارکت مردمي

 (282به رغم تغییر ترکیب جمعیتي و مضامین فرهنگي شان دارد ) همان : ،طي قرون

ني را سپري کرده است. در ابتدا مفهوم قومیت در طول زمان به طور مداوم متحول شده و یک سیر تکوی

هاي غیرمسیحي که به مسیحیت نگرویده بودند اشاره مفهومي مذهبي داشت و به گروه ،گروه قومي

مفهومي نژادي گرفت و مفهوم مذهبي اولیه خود را از دست داد. ولي بار دیگر  ، داشت. سپس این واژه

مي هستیم. در این مرحله مفاهیم مذهبي و هاي قودر مطالعات قومي شاهد تحول و تکامل معني گروه

گیرد و در آن مفهوم قومیت، گسترده رنگ شده و معني فرهنگي به خود ميهاي قومي کمنژادي گروه

هایي که از لحاظ زبان، شود. به این معني همه گروههاي نژادي، زباني و مذهبي ميشده و شامل گروه

وند شهاي قومي قلمداد مير جامعه تفاوت داشته باشند، گروههاي دیگمذهب، رنگ، پوست و نژاد با گروه

 (8971)احمدي، 

ماکس وبر به تعریفي از قومیت پرداخته که مورد پذیرش و استفاده بسیاري از محققان قرار گرفته  

اند که یک باور ذهني نسبت به اصل و نسب هاي انسانيآن گروه ،هاي قومياست. طبق نظر وي گروه

هاي استعمار یا مهاجرت ها و یا به خاطر سرگذشتهاي فیزیکي یا سنترا به خاطر شباهتمشترکشان 

بندي گروه داراي اهمیت باشد، به عالوه این اهمیت ندارد که آیا یک پذیرند، این باور باید در صورتمي

 (8371روابط خوني مشخص وجود دارد )وبر، 

صر فرهنگي دارد، خون و نژاد را چندان مهم تلقي نکرده گونه ماکس وبر نیز با تأکیدي که بر عنابدین

گوید شناسانه و در نگاهي مشابه وبر، در تعریف گروه قومي مياست. بروس کوئن نیز از دیدگاهي جامعه

(. 947، ص8974)کوئن،« هاي فرهنگي یکساني دارند.گروهي است که اعضاي آن ویژگي ،گروه قومي»
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، زبان و ملیت. در تعریف یاد شده باید به این نکته اشاره کرد که گرچه دین ها عبارتند از دیناین ویژگي

شوند، ولي ملیت به عنوان مشخصه هاي اصلي براي تعریف گروه قومي قلمداد ميو زبان از جمله مالک

 هایيبرانگیز است. چرا که اگر چنین مالکي را قبول نماییم، در گنجاندن گروهگروه قومي، مالکي مشاجره

اي هویت است و نژاد خوریم. بنابراین قوم نیز گونههاي قومي به مشکل برميچون کردها در زمره گروه

هاي شناسایي گروه قومي هاست. در مورد قرار گرفتن نژاد به عنوان یکي از مالکتنها یکي از این مالک

ي شناسایي یک گروه قوم تواند مالک معتبري برايوجه نژاد نميباید گفت که از نظر بسیاري به هیچ

باشد. زیرا نخست، امروزه بین اکثر مردم جهان چنان آمیختگي نژادي شدیدي به وجود آمده که تشخیص 

ود، شهایي که از نژادهاي مختلف ميبندينژاد گروه قومي را بسیار دشوار ساخته است. دوم، در تقسیم

باشند از یک گروه نژادي بوده و لذا مي هاي قومي که در مناطق جغرافیایي مختلف ساکنعمده گروه

( و سوم، تأکید بر 8977این مالک کاربرد چنداني براي تمییز آنها از یکدیگر نخواهد داشت )رواساني، 

جویي نژادي و یا به عبارتي خطر تواند خطر و مشکلي حاد به وجود آورد و آن خطر برتريمالک نژاد مي

هاي مشخصه متنوعي براي قومیت اشاره دارد که ود ایساک به مالکرشد دیدگاه نژادپرستانه است. هارل

ها به طور شود. در میان این مالکهاي لغات بدان ارجاع داده ميبه طور معمول در بسیاري از فرهنگ

 8375توان به ظاهر فیزیکي، نام، زبان، تاریخ و مذهب اشاره کرد )ایساک، بارز مي

برد. قوم در تعریفي وعي را در تعریف مفهوم گروه قومي به کار ميهاي متنآنتوني اسمیت نیز مالک

یک جمعیت انساني مشخص با یک افسانه اجدادي مشترک، »کارآمد و کوتاه از نظر وي عبارت است از: 

خاطرات مشترک، عناصر فرهنگي، پیوند با یک سرزمین تاریخي یا وطن و میزاني از حس منافع و 

 (8977)اسمیت« مسئولیت

گرا تفاوت وجود دارد. انگاري و فطريهاي قومیت مابین دو مکتب سازهبنديانجام در توضیح مفهومسر

ند آنکه خود انتخاب کهاي قومي از بدو زایش ثابت هستند. یک فرد بيگرایان معتقدند که هویتفطري

ها تند که نباید به هویانگارها معتقدکند. در مقابل سازهدر متن یک گروه متولد و عضویت آن را پیدا مي

د و یا کننبه صورت امور قطعي نگریست. از نظر اینها افراد هویتشان را در یک بازار اجتماعي انتخاب مي

 (2112 سازند )مور، در واقع در تماس با دیگران هویتشان را مي
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 قومی گرایی - 2-1-2

ي معین با هم پیوندهاي شود که در طول تاریخ در سرزمینالق ميطقوم به گروهي از مردم ا

اند. این سازمان اجتماعي شکل یافته داراي پیوندهاي اقتصادي، فرهنگي و خویشاوندي برقرار کرده

باشد. هاي اجتماعي و زبان مشترک ميها، ارزشهاي فرهنگي، دیني، آداب و رسوم، سنتخوني و ویژگي

هاي مشترک است هاي تاریخي و سنتتعلق داشتن به یک گروه قومي که شامل آگاهي نسبت به ریشه

طلبي مشترک را قومیت مي نامند. احساس منشأ مشترک )خیالي یا واقعي(، سرنوشت مشترک و انحصار

 نامند.گرایي  ميهاي فرهنگي، اجتماعي و سیاسي مجزا مي شود را قومکه سبب تقسیم جوامع به گروه

وابسته به آن قوم، فرهنگ خود را برترین فرهنگ قوم محوري، الگوي ذهني بسیار شایعي است که افراد 

هاي اجتماعات دیگر هاي اجتماعي دروني شده خود به داوري ارزشدانند و برمبناي ارزشموجود مي

طلبي است که به همراه وجود مشترکات دیگر برتري ،هاي این گرایش نامرئيپردازند. یکي از شاخصمي

 دهد.یت جمعي را شکل ميدر یک میدان تعاملي درون گروهي، هو

را ویلیام سامنر، جامعه شناس آمریکایي وارد علوم اجتماعي کرد. او در کتاب  8اصطالح قومگرایي

ارزشها و موازین فرهنگ "قومگرایي را چنین تعریف مي کند:  8316رفتارهاي سنتي توده خود در سال 

فرهنگ "یف این منظور نیز نهفته بود: ، در این تعر "خود را محور قضاوت در مورد دیگران قرار دادن

 یکي از جنبش . قومگرایي، در جوامع چند قومي معموال2ً "هاي دیگر دانستن خود را برتر از همة فرهنگ

گرایي را در صورت عدم توجه به حقوق مورد نظرش در خود  اي است که آمادگي نقد ملت هاي بالقوه

سوم نیست بلکه در بسیاري از موارد، نمونه هایي حمل مي کند. این پدیده مخصوص کشورهاي جهان 

این قضیه در میان کشورهاي  ه ياز آن را میتوان اشاره کرد، از جمله اسپانیا و کانادا دو مورد برجست

شمال بشمار مي روند. در خاورمیانه نیز بحث کردها در ترکیه، عراق، ایران و تا حدي  حاًصنعتي و اصطال

هاي قومي اعم از نژادي، زباني و دیني همانند  جاي میگیرد. به هر حال، اقلیتسوریه نیز در همین رده 

ارامنه و یهودیان از استعدادهاي بسیاري براي نفي یا نقد ملت گرایي هاي متمرکز بر یک قوم، زبان یا 

 9دین برخوردارند.

                                                           
1- ethnocentrism 

 937، 9739قادری، حاتم، چالش های دولت و هویت ملی در گذشته و حال، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، بهار -2

 975قادری،همان، -3
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 نظریه هاي قوم گرایي : 

 از رمهمت و منـابع کمبـود در ریشه که است بشر زندگي از جدایي ناپذیر بخشي قومي کشمکش هاي

 گروهها تشکیل براي آنها تـالش درنتیجه و( اقلیتها) گروهها بین در آن ناعادالنة اختصاص و توزیع در آن

 هب دستیابي براي گروه برون با رقابت و گـروه درون در همکـاري به منظـور ،...( و ملل، قبایل، اقوام،)

گروه  درون تضاد و رقابت این مطالعة و بررسي براي اجتمـاعي علوم یشمنداناند. دارد کمیاب، منابع این

 به مثابة اصطالح این. مي گیرند بهره (ethnocentrism) گرایي قوم مرسوم اصطالح از گروه بـرون ــ

 ـاياعض تبعـیض و گروههـا بین تضاد توصیف براي که میشود، مطرح جامعه شناختي کامالً سازه اي

 نفيم نگرش را قوم گرایي، جامعه شناسان درواقع. میرود بکار فرهنگ ها دیگر اعضاي علیـه هگـرو درون

 است، فرهنگي تفاوت هاي درک و آنها فرهنگ شناخت در دشواري متضمن که گروه ها، دیگر به افراد

 واژة دو از ترکیبي قوم گرایي واژة است. آشکار تبعیض و نژادپرستي از متفاوت که مي کنند، قلمداد

 به centrism و قومي میراث خاص به طور و کشـور، قـوم، ملـت، امـت، معني به ethnos یوناني

 فرهنگ نقطه نظر از گروه یک قضاوت به اشاره اساساً درمجموع که. است شروع نقطة و مرکزیت معني

 را اصـطالح ایـن( Klopf 3: 2010) Hooghe and Bircan; 1998دارد  گروهها دیگر به خودي

 دیدگاه این توصیف براي  Sumner Graham William) 1906)سـامنر  گراهـام ویلیـام بـار اولـین

 دیگـر کم اهمیـت و غیراساسي نقش برابر در مرکزي و محوري نقشي مـیتوانـد خـودي فرهنگ که

 Hooghe) 2111: 8).برد بکار اجتماعي علوم تحقیقات در باشد داشته مذهبي سـنن و فرهنـگ هـا

 تعلـق احسـاس:  از است عبارت گرایي قوم او نظر به. میدهد ارائه مشابهي تقریباً تعریف نیز کالس جیمز

 و است، شده ضایع حقوقش کند احساس که زماني ویژه به خویش، دیدن برتر و قوم یک به فرد یک

 جوئل (kellas .2004: 3) انجامـد مـي اسـت داده دسـت از آنچه کسب براي وي تالش به امر این

 متقابل کنش:  از عبارتنـد که کند مي ذکر( قومگرایي) مداري قوم براي مشوق عامل شش شارون

 ،(دیگران به زدن کجرو انگ) کجروي ایجاد شدن، اجتماعي سازمان، به وفاداري احساس اجتماعي،

 گفت، میتوان باال عاریفت به توجه با)  8973 شارون،( )بیگانگان با تضاد) اجتماعي تضاد و ستم، و تسلط

 طرف یک از که طوري به دارد، منفي و مثبت نتایج همزمان که است رواني حالتي یا وضعیت گرایي قوم

 آن متخد در گروه درون براي ایثار یا فداکاري به تمایل و پرستي قوم -پرسـتي مـیهن نوعي مثابة به

 فـرد فرهنگـي هویـت حفظ و ساخت به وMcCroskey and Neuliep) 8337: 913)است بـوده

 بـه تمایـل کـاهش و هـا سـوءتفـاهم به دیگر طرف از.  Starosta and Chen) 211)کند مي کمک

 .میشود منجر دیگران با فرهنگـي بـین ارتباطات برقراري
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 به باشد گروه برون دربارة خصومت با همراه هرگاه افراد، بین همکاري و ارتباط بـه توجـه با قومگرایي،

یـا  خشـونت، درگیـري، بـه[ افراطـي حد در] اوقات برخي حتي انجامد؛ مي گروه درون از طرفداري

  Hooghe) 2111: 8) میشود منجر آمیز تبعیض رفتارهاي از پشتیباني

 بـه را آن انـد داده انجـام گرایـي قـوم دربارة متعددي مطالعات که کانادایي محقق دو کالین و بري

 بر ـروهگ درون نسـبي ترجیح و کلي، طور به ها گروه برون نکردن تحمل قومي، تنوع فتننپذیر معنـي

 قلمداد ها گروه برون همة از عمومي بیزاري یا تنفر با مترادف را مفهوم این و دانند مي ،گروه برون

 منفي قالبي تصورات به درنهایت قومي تنوع نپذیرفتن  Kalin and Berry) .8335: 919) میکنند

 روههاگ این اعضاي برابر در منفـي رفتار و داوري پیش درنتیجه و فرهنگي و قومي هاي گروه دیگر دربارة

   Hooghe and Bircan) 2181: 4) میشود منجر

 مفهوم هویت -2-1-3

در  اصطالح هویت، ... معنا و تجربه براي مردم است ي هویت سرچشمه» نـظر کـاستلز به

رهنگي ف فرآیند معناسازي براساس ویژگي از است عبارت ن اجتماعي باشد،که سخن از کنشگراصورتي

 «.شودداده مي هاي فرهنگي که بر مـنابع مـعنایي دیگر اولویتویژگي اي ازهم پیوستهبه ي یا مجموعه
از  اهنآدمیان دانست که به دست خود آ براي کنش معنا ي تولیدکننده هویت را باید منبع بنابراین،8

با این هـمه البـته ممکن است تحقق  گردد.مي ساخته و پرداخته ،فردیت بخشیدن فرآیند رهگذر

 اما حتي در این صورت نیز فقط هنگامي نمود، دیگر نیز تلقي مسلط نهادهاي ها را از طریقهویت

 رونـي کـنند و مـعنايها را دشگران اجتماعي آننک به میان آورد که مفهوم هویت سخن از توانمي

ها از مواد و مصالحي براي ساختن هویت نـظر هابرماس، بـه سازي بـیافریند.حول این دروني را هاآن

 رویاهاي شخصي، خاطره جمعي، شناسي، نهادهاي تولید و بازتولید،زیست جغرافیا، ،تاریخ همچون

وامع ـهاي اجتماعي و جگروه اما افراد، 2شود.مي اسـتفاده دیـني دستگاه قدرت و وحي و الهـامات

 هاياعي و پروژهـزامات اجتمـها را مطابق با الپرورانده و معناي آن را امـواد خـي این مـقـادرند تـا تمام

هویت  9از نو تنظیم کنند. دارد،نها مـکاني آ -و چارچوب زمـاني اجتماعي ساخت فرهنگي که ریشه در

                                                           
، 9731مانوئل، عصر اطالعات، اقتصاد،  جامعه و فرهنگ، قدرت هویت ، جلد دوم، ترجمه ی حسن چاووشیان، تهران، طرح نو،  کاستلز،-1

 .22ص

Habermas, A, ,Theorie des KommunikativenHamdelns, Frankfurt Am Main,1988.-2 

Am Main Fischer Verlag, 1973. P:321is ationsforschung, Frankfurt:-Gottschlach, G, sozialisationals-3 
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این  با هویت .کنداجتماعي کسب مي هايکه فـرد آن را در تعامل با افراد وگروه ستا امري اجتماعي

 و هویت جمعي ها دو نـوع هـویت فـرديآن تریناي است که مهمهاي عدیدهبنديمفهوم داراي طبقه

آگاهي  نوعي به شود و در مجموعفردي که گاه به دو صورت شخصي و نـقشي مـطرح مي هویت .است

 د.کنمي کسب خـود ي شدن و تعامل با دیـگران دربـاره شود که هر فرد در فرآیند اجتماعياطالق مي

ـن و )بـرآیند دیـالکتیکي ذه نظام شخصیتي از بخشي یافتهسازمان این خودآگاهي به صورتي نسبتاً

 هرابـط یا میدان تـعامالتي، حوزه دنیاي دروني و بروني فرد است و در هر بین ي و واسطه حایل عین(

 ا درر فرد این نوع هویت که توانایي .کندمي هایشان را هدایتاو را بـا خود و دیگران تنظیم و کنش ي

هویت و استقالل شخصي و نقشي فرد است و  معرف دهدنشان مي« من» بـردن ضمیر مفرد کـار به

ند و کیست و افراد دیگر من کیستم و چیستم؟» شود کهمي مطرح هاپرسش مـعموال در پاسـخ بـه این

یا واحدهاي جمعي  اجتماعي هاياحـساس تـعلق فرد به گروه معرف جمعي ولي هویت «.چیستند؟

 این نوع هویت که است. هاآن مـلت و احـساس تـعهد در برابر قوم، اجتماعي، ي طبقه نظیر خانواده،

کند و در هاي اجتماعي تنظیم ميگروه با فـرد را ي رابـطه شود،مي بیان «ما» جمعضمیر  با معموال

 8« هاي دیـگر کـیستند و چیستند؟وگروه ما کیستیم و چیستیم؟» شود:ها مطرح مياین پرسش برابر

 هـویت قـومی -2-1-4

 اطالق فرهنگي هايگيیـکي از انواع هویت جمعي است که به مجموعه مشخصات و ویژ هـویت قـومي

مدیگر ه بـهاحساس تعلق  کند و بین اعضاي یک قوم یکشود که یک قوم را از اقوام دیگر متمایز ميمي

اي قرار یا جامعه ملي هویت تر ازهویت قومي در سطحي پایین کند.ها را منسجم ميایجاد کرده و آن

عیني و ذهني و فرهنگي و اجتماعي و عقیدتي  از عواملخاصي  ي مجموعه هویت قومي بنابراین، 2دارد.

 سازد،ها متمایز ميدیگر گروه به شود و آن را نسبتمي يجلّتانساني م و نفساني است کـه در یـک گروه

 9زیرا که این هویت باید با واقعیت همان گروه منطبق باشد.

                                                           
عبداللهی، محمد و حسین بر محمد عثمان، گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در ایران، مجله ی جامعه شناسی ایران،  دوره ی چهارم، -1

 .319، ص9731، 1شماره

، 9739ف 97مطالعات ملی، سال چهارم،  شماره ی احمد لو، حبیب، رابطه ی هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز، فصلنامه ی -2

 .729ص

 .359، ص9732الطائی، علی، بحران ویت قومی در ایران، تهران، نشر شادگان، -3
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 در ندرت به بیستم قرن از قبل تا و اردد جدید ریشه هاي قومي گروه و قومیت چون واژگانيالً اصو

 و سیاسي پیامدهاي و متحده ایالت به مهاجرت افزایش. شد مي دیده شناسان جامعه هاي پژوهش

 است قومي هاي گروه به طمربو مطالعات عطف ي نقطه ر،وکش این در قومي هاي اقلیت حضور اجتماعي

 و ندارد وجود واژگان این ي درباره یکساني و حدوا فیتعر وجود این با.  یافت رواج 8361 ي دهه زا که

 جعفري مقدس و 8977 احمدي،) اند گرفته خود به زباني و نژادي مذهبي، مصادیق زا گوناگوني طیف

 هک دارد افراد زا اي دسته یکساني و همگاني بر لتدال قومي، هویت معتقدند برخي (8917 همکاران، و

 جغرافیایي اقامت موارد برخي در و مشترک احساس و يخیتار هاي تجربه سرنوشت، منشأ، داراي

 ادگاه،ز نژادي، عوامل زا تواند مي که دانند مي مفهومي آنرا نیز برخي( 8914 قمري،)هستند مشترک

 .( 8339 استیو و مایکل) باشد متأثر فرهنگي و نمادي

 : هویت قوميرخي نظریات در باب ب

 ،«يقوم تفکیـک» و «قومي تفاخر و تعلق» بعد دو به قومي تویه ابعاد کردن خالصه با کارو، و فالک

 قومي تفـاخر و تعلـق.  انـد داده قـرار خـود تجربـي هـاي پژوهش مبناي را« قومي هویت مقیاس»

 رتبطم نگرشهاي و احساسـات.  اسـت کلـي طـور بـه خود قومي گروه از فرد خاطر رضایت و تعلق بیانگر

 این در اش قومي گروه رسـوم و آداب و تـاریخ فرهنـگ، به او عالقة و هتوج و گروه در عضویت به

 ايه گروه میان تفکیک بـه فـرد تمایـل قـومي تفکیـک بعـد از مقصـود.  گیـرد مـي قرار چارچوب

 زیاد آنها در قومي تفکیک حس که اشخاصي. است مشخص سطح در هم و انتزاعي سطح در هم ،قومي

 رجیحت نتیجه در میکنند؛ توجه ، گرفته قرار تعامل در او با که دیگري فرد قومي منشأ به معموالً است

 را ودخ دوستان بیشتر کنند؛ معاشرت و باشند داشـته ارتبـاط خـود قـومي گـروه اعضـاي بـا میدهند

 دخـو قـومي گـروه از عضـوي بـا ازدواج به تمایل و گزیننـد برمـي خـود گـروه درون اعضاي میان از

 مقیاس این در که بعدي دو هر به نیز گران پژوهش سـایر  Karu and Valk) .2118: 513) دارنـد را

 یـا احساسات دسـته آن مثابه به ، گروهي درون  عاطفـه.  انـد داشـته اذعـان اسـت، رفتـه کار بـه

 معناي به ،درونگروهي پیوندهاياجتماعي است و  گـروه یـک در عضـویت از ناشـي کـه عواطف

 کـامرون جیمز مدل از مهمي ارکان دهد، مي پیوند گروه بـه را خـود که شناختي روان پیوندهاي

 د.ده مي تشکیل را افراد اجتمـاعي هویـت تعیـین بـراي (2114)

 ــيم تــداعي را ابهــام بــي و مشــخص عضــویت نــوعي که میرود کار به به گونه اي مفهوم این که

 این عمل در اما است؛ هویتي مؤلفه هاي تجمیع کنندة و تمــام و تــام قومیــت آن در کــه کنــد
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 ابعاد از یکي صرفاً قومي هویت (fenton, 2004: 180-185) مییابد تحقق به ندرت که است شرایطي

 ملـي، هویـت جمله از دیگر، هاي هویت انواع است ممکن خود قومي هویـت کنـار در فرد. است هویت

 تيهـوی هـاي مؤلفـه از یکـي یافتن اهمیت مهم. باشد داشته نیز غیره و شغلي هویـت مـذهبي، ویـته

 بعد میتوان همچنین را قومیت. است خاص تعاملي وضعیت هاي در یا اجتماعي خـاص شـرایط در

 د،ـیاب مـي اهمیـت و میشود برجسته فرد هویت از بعد این که شرایطي در. دانست فرد هویت قـومي

 همـراه شدید عواطف و احساسات با اغلب که میگیرد قرار قدرتمندي اجتماعي همانند سازي مبنـاي

 .است

 ناسیونالیسم قومی -2-1-5

واحدهاي سیاسي اروپایي طي یک فرآیند تاریخي طوالني  که غرب بیانگر این واقعیت است تجربه

 حـالي رد واحد تصویر نمایند و این ملتي خود راو  یابند دست توانستند بـه آگـاهي مـبتني برملیت

آمدند. والتر کانر در ناسیونالیسم قومي، همگن به حساب مي حیث کمي از آنها از بسیار بـود که درصد

 در موجود کشور 892 مجموع ، چـنین ادعا نموده است که ازتازهدرکـي تالشي براي نیل بـه ،قومي

اند و مابقي به نحوي ي همگن بودهمدرصد( ازنظر قو81کمتر از )یعني  مورد وازده، فقط د8372سال 

اند و اش به معارضه فراخواندهبه عبارت دیگر ناسیونالیسم را مـنابع قـومي .اندداشته تجربه چندقومیتي

 مـصادیق از .تافتادن امنیت کلیه واحدها گـردیده اسـ خطر و به همین امر موجب تزلزل ساختار پیشین

 توان به موارد زیر اشاره داشت:امنیتي مي تزلزل این بارز

ي که نتواند مقبولیت ـر حاکمیتـرو هنـشود، ازایا ميـحاکمیت فـردي در قـالب چـارچوبي قومي معن

ضـعف مشروعیت و در نهایت زوال و فروپاشي خواهد شد.تجربه  قومي براي خود فراهم سـازد، دچـار

جـمهوري که مبتني بر  85گروه قومي و تجزیه آن بـه  814با بیش از ( پیشین) اد جماهیر شوروياتح

 8باشد، مؤید مدعاي فوق است.مي کشور قومیت مطرح در این 85

هاي قومي داده است که در صورت  تـرکیب گـرایشهاي قـومي با عامل زبان، گستره وسیعي به خواست

 امنیت ملي و جهاني را به مخاطره اندازد. تواندمي، زبان ریک ملت، یکمهار نشدن آن و تـحقق شـعا

                                                           
 .3،ص  9733، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیششماره اول، بهار "یكپـــارچگی ملــی و رشــد هویتهــای قـــومی "ســیدامامی، کــاووس، -1
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 با گسترش گرایشهاي قـومي بـه واسـطه گسترش شبکه ارتباطات، آگاهي قومي به میزان زیادي افزایش

بدیهي است که این نگرش  گیري است.در حـال شـکل ملي و نوعي همبستگي در وراي مرزهاي یافته

 8تواند خـطرساز تـلقي گردد.ملتها مـي -یتي براي کلیه دولتاز حیث امن

رو و اقبال بیشتري برخوردار شده است و ازاین مقبولیت با همگرایي جهاني از قیاس نگرش واگرایي در

باشیم.این پدیده عام بوده و نـه تـنها در مي شـاهد بـاز شـدن مجال مناسب براي طرح دعاوي قومي

نتیجه  2خورد.و کانادا نیز به خوبي به چشم مي ، فرانسهسوم بلکه در امریکا، انگلستان کشورهاي جهان

 در حکم مـوضوعي انـکار را آن کـه دهـه نود را باید متعلق به دهه ناسیونالیسم قومي و طرح این پدیده

 ناپذیر، دانست.

 نظریات در باب ناسیونالیسم قومي : 

ا هیافت اول ناسیونالیسم رر نسبت به ناسیونالیسم وجود دارد:به طور کلی سه رهیافت اجمالی 

 ترین شرح را از ناسیونالیسم دردهد. گلنر پیچیدهاز لحاظ مدرنیزاسیون )نوسازي( مورد بررسي قرار مي

( بر توسعه روابط داخلي درون کشورها از این لحاظ که منجر Deutschاین چارچوب داده است. دویچ )

ورزد. در این رهیافت برخي گردد تأکید ميرک هویت اخالقي و سیاسي ميبه ایجاد حس مشت

ر مناطق ي نابرابگیرد. در این نگرش ها ناسیونالیسم دستاورد توسعههاي مارکسیستي هم قرار ميدیدگاه

داري بافت هاي پیوند داري است، سرمایهمختلف است. به عبارتي دیگر ناسیونالیسم معلول سرمایه

ها به تاریخي بوده از بین برده که در نتیجه این شکاف –گذشته را که معموالً به صورت قومي ي دهنده

( در این قسمت 8319طور کلي تمام بحث گلنر )دهند. بههاي ملیتي خود را نشان ميصورت شکاف

ازي و سشود یا در حال صنعتي شدن است نیازمند یک نوع یکساناین است که نظامي که صنعتي مي

مانع  تواندهاي محلي ميها و فرهنگایجاد فرهنگ و زبان استاندارد همگاني است و حضور گرایش

( را تسریع asimilation) سازيگیري این فرهنگ جدید باشد، الجرم دولت مدرن فرآیند یکسانشکل

 پردازد.( فرهنگ ميstandardizationبخشدو به استانداردسازي )مي

                                                           
 .923،ص  9733، فصــلنامه مطالعــات راهبردی، پیششماره اول، بهار "رونــد بحــران قــومی در ایــران"زاده، عبــدااهلل،  رمضــان -1

-291،صص 9733، فصـــلنامه مطالعات راهبردی، پیششماره اول، بهار "سیاســـت قـــومی در نظـــام بـــین الملـــل"باونـــد، هرمیـــداس،  -2
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ه رواج بیشتري یافته است توسط کساني همانند اسمیت و آندرسن ارائه شده دومین رهیافت که امروز

نوان ع کنند. اسمیت بر هویت ملي بهاست و بر اهمیت ناسیونالیسم و اعتبار هویت ملي تأکید مي

ن کند. اندرسن با ارتباط دادهاي فرهنگي جمعي امروزي تأکید ميترین تأثیر هویتتواناترین و طوالني

ملي  هايعنوان مبناي ظهور آگاهيهاي فرهنگي براهمیت توسعه مطبوعات بهآرایيلیسم با صفناسیونا

کند. اکثر نظرات ناسیونالیستي در این رهیافت از تلفیق دو اصل اساسي ناسیونالیسم به وجود تأکید مي

اند و لت و ملتکه مدافع تجانس دو عنوان یک ایدئولوژياند، یکي ماهیت سیاسي ناسیونالیسم بهآمده

دیگري ظرفیت ناسیونالیسم براي ارائه دادن هویت به افرادي که از تشکیل گروه متبوع خود براساس 

 (87؛ 8915فرهنگ، گذشته و طرح مشترکي براي آینده و وابستگي به یک سرزمین معین آگاهند.)کاتم،

ون هردر شتر نزد نویسندگاني چپردازد. این تغییر بیمي« تغییرناپذیري ماهیت ملت»سومین رهیافت به 

دانند ها وجود دارد. اینها ملت را نهادي طبیعي و تقریباً جاودان که مخلوق خداوند است مي رومانتیک

و این که یک زبان و فرهنگ خاص مجري نقشي است که هر ملت در طول تاریخ باید ایفا کند. عالوه 

ز به زبان و فرهنگ به عنوان ارکان اصلي اندیشه بر هردر افرادي چون نوالیس، شالیرماخر و فیخته نی

ها ملت ،ها بر این نظر بودند که خداوند و طبیعت( آلماني8977اند.)استانلي، ناسیونالیستي تأکید کرده

اي است که با زبان مشترک آن ملت ارتباط اند و هر ملت داراي خصلت ویژههرا از یکدیگر تفکیک کرد

ها را هاست و احساسات و نهادها و پیوندهاي عاطفي و استورهحامل سنتنزدیک دارد و چون زبان 

اخر باشد. شاالیرمدهد، سهیم بودن در زبان بومي به معناي سهیم بودن در فرهنگ مشترک ميانتقال مي

 گفت: هر زباني داراي طرز فکر مخصوصي است، آنچه به یک زبان اندیشیدهمتکلم بزرگ آلماني مي

( نظریات 8977طور به زبان دیگري تکرار گردد. )استانلي، ممکن نیست همانشود هرگز مي

یابد. در این رهیافت هر ملتي مظهر روح یا ها به راحتي با متافیزیک ارتباط ميناسیونالیستي آلماني

دهد و هر ها تنوع هستي را انعکاس ميمعناي کلي است که مظهر جمال حق است و گوناگوني ملت

م خود به پیشرفت نوع بشر کمک مي کند. و از این رو افراد بشر اخالقاً مکلف به حفظ و ملتي به سه

  پرورش ملتند.

 قومیت ها در عراق : 

 ها عرب به جز زیادي هاي قومیت و دهند مي تشکیل ها عرب را کل جمعیت درصد 75 در عراق تنها

 ها )چرکس ها( ، شرکس ها، ایزدي ها، فیلي ها، شبک ها، ترکمن کردها،. کنند مي زندگي عراق در

 جمعیت این از بخشي. دارند عراق میلیوني چند و سي جمعیت در سهمي همگي...  و ها ارمني ها، معدان
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 رايب بروز و ظهور فرصت عراق کنوني فضاي در حالیکه در اند، ناشناخته مانده محققان براي تاکنون

 ثبع رژیم گرانه سرکوب هاي سیاست به اند انستهتو آنها و است شده فراهم قومي هاي گروه از برخي

 بدلیل ها سیاست این. آیند فائق کرد، و عرب منازعه مورد مناطق در خصوصا قومي، گروههاي علیه

 ،عرب غیر و عرب جمعیت نسبت تا شد اعمال ها قومیت سایر بر بعث حزب( عربیسم پان) ایدئولوژي

 رايدا قومي هاي اقلیت این. کند پیدا تغییر ها عرب نفع به نینوي و کرکوک هاي استان در خصوصا

 کل اجتماعي و سیاسي صحنه در بعضا و باشند مي خود خاص جغرافیاي و تاریخ رسوم، و آداب زبان،

 مروزا عراق در عرب غیر هاي قومیت بر داریم گذرا نگاهي نوشتار این در. باشند مي تاثیرگذار نیز عراق

 .آنها مشخصات برخي و

 :ردهاک - 8

 شامل را عراق جمعیت از درصد 87 که دانست کردها باید را ها عرب از پس عراق در قومیت بزرگترین

 و دهند مي تشکیل جهان در را کردها جمعیت درصد 85 از بیش مجموع در عراق کردهاي. شوند مي

 و هستند ردک اغلبیت داراي دهوک و سلیمانیه اربیل، هاي استان. نمایند مي زندگي عراق شمال در

 زا کردها سکونت محل مناطق .نمایند مي زندگي نینوي و کرکوک هاي استان در نیز کردها از بخشي

 کرکوک و موصل تا را عراق شمالي مناطق ها ترک و است بوده ترکیه ادعاي مورد عراق استقالل زمان

 برخي در و است انيسور کردي عراق کردستان در استفاده مورد رسمي زبان.دانند مي خود به متعلق

 نای در مردم دوم زبان عنوان به نیز عربي زبان. گویند مي سخن کورمانجي کردي به مردم نیز مناطق

 اقتصادي وابستگي کاهش و عراق بعث رژیم سقوط و 2119 سال از پس. باشد مي استفاده مورد منطقه

 ترغب کردستان جدید نسل و نانجوا امروزه کشور، این مرکزي دولت به عراق کردستان منطقه اداري و

 در و ندا فرانگرفته را عربي زبان آنها از بسیاري و دهند مي نشان خود از عربي زبان یادگیري به کمتري

 هستند ذهبم شافعي کردها.است یافته مناطق این در بیشتري مقبولیت انگلیسي زبان به آموزش مقابل

 خانقاه و باشند مي مقبولیت داراي کردستان در نیز ها صوفي. دارند بیت اهل مذهب با زیادي نزدیکي و

 یرانيا مناطق به کردها تاریخي و فکري نظر از.دارد وجود کردستان اقلیم مناطق برخي در رونقي پر هاي

 رشد رانای کردنشین مناطق در عمدتا کرد بزرگ ادباي و شعرا که معنا بدین. دارند وابستگي کردنشین

 مادهان به و دانند مي ایراني بزرگ قوم از بخشي را خود کردها. مریوان و سنندج دمانن مناطقي اند، کرده

 .باشد مي نفر میلیون 5.6 حدود در عراق کردهاي تعداد.کنند مي افتخار ایراني هاي اسطوره و

 :ها  ترکمن - 2
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 آنها که ستا این مشهور قول ولي اند نهاده عراق به پاي پیش قرن 89 اند مدعي خود اگرچه ها ترکمن

 يالجیش سوق مناطق از محافظت و عراق عربي مناطق کنترل براي ها عثماني ارتش از بخشي عنوان به

 ترکمن. اند درآمده مناطق این جمعیت از بخشي عنوان به نسل چند از پس و اند شده اعزام عرب، عراق

 در آنها عراق در. کنند يم زندگي آناتولي جزیره شبه از خارج در که هستند ایغور قوم از بخشي ها

 مي وککرک منطقه آنها مرکزیت ولي کنند مي زندگي دیاله و نینوي کرکوک، هاي استان بین مناطقي

 و،طوزخورمات اربیل، موصل، تلعفر، شهرهاي. باشد مي زیادي معنوي ارزش داراي ها ترکمن براي که باشد

 عراق در ها ترکمن جمعیتي مناطق عنوان هب نیز بیک سلیمان و امرلي سعدیه، جلوال، خورماتو، تازه

 تحت مختلف هاي زمان در آنها تا است شده باعث کرکوک منطقه در آنها زندگي. شود مي شناخته

 اکراد و اعراب به را خود جاي و نموده ترک را مناطق این تا باشند داشته قرار ها عرب و کردها فشار

 عراق در ها ترکمان جمعیت .برگزینند خود براي را کردي و عربي هاي هویت از یکي اینکه یا دهند

 ترکمني گروههاي توسط که میلیوني 9آمار از و باشد نمي دقیقي آمار داراي ها قومیت سایر همانند

 جمعیت ، شده اخذ عراق در که آمارهایي آخرین اساس بر. است نوسان در نفر هزار 511 تا شود مي ارائه

 آمار این اساس بر. است نموده ثبت عراق جمعیت درصد3 عام ورتبص 8357 سال در را ها ترکمان

 ترکمان جمعیت درصد 45. باشد نفر میلیون 9 حدود در چیزي باید حاضر حال در ها ترکمن جمعیت

 و کنند مي صحبت ترکي زبان به ها ترکمان. دهند مي تشکیل سنت اهل را مابقي و شیعیان را ها

 در ها ترکمان.دارد کاربرد آنها دوم زبان عنوان به نیز زبان این عربي، جامعه با مجاورت بدلیل همزمان

 یا يعرب جامعه در شدن ذوب یا ترکیه به وابستگي دوگانگي. اند زیسته دوگانگي یک با همواره عراق

 روبرو متعددي موانع با عراق کشور چارچوب در ملي هویت نوعي ایجاد براي آنها تالش عراق، کردي

 زمان در آنها اقدامات و عراق در آنها حضور تاریخچه به توجه با عراق مردم از زیادي خشب. است بوده

 ترکمان (ترکیه به نشین ترکمان مناطق پیوستن براي تالش و عراق دولت علیه شورش) عراق استقالل

 به يمل عرق و نیستند عراقي کافي اندازه به آنها معتقدند و دانند مي ترکي بودن عراقي از بیش را ها

 شناسنامه در عنوان این ثبت از ترکماني هویت نفي با 11 دهه از مقطعي در بعث رژیم.ندارند عراق کشور

 وادار را آنها ها، ترکمن تجاري اماکن و خانه ها، زمین مالکیت اسناد ثبت براي حتي و نمود خودداري ها

 منطقه سنت اهل عشایر از یکي تحمای و قیومیت تحت و داده تغییر عربي به را خود هویت تا نمود

 .گردید مي ضبط آنها غیرمنقول اموال اینصورت غیر در و درآیند

 :ها  شِبِک - 9
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 بوده چه عراق در آنها حضور تاریخچه و هستند قومیتي چه به متعلق اصل در ها شِبِک اینکه مورد در

 زینهگ دو از بیش آنها درباره اصلي نظریه سه از یکي ولي دارد وجود کارشناسان بین است، اختالفاتي

 مي اه شبک درخصوص کتابش در الصراف احمد. است النهرین بین تاریخ کارشناسان اجماع مورد دیگر

 یزن اندکي و است عربي و کردي فارسي، از مخلوطي زبانشان. اند آمده ایران جنوب از ها شبک: نویسد

 اول نگاه در که دارد وجود نظر دو نیز اقعر به آنها ورود زمان درخصوص. دارد وجود آن در ترکي

 ودور زمان را ساسانیان عصر دوم نگاه و اند آمده عراق به صفویه زمان در ها شبک معتقدند کارشناسان

 وجود موصل در ها شبک حضور درخصوص که مصادري ترین قدیمي از یکي.داند مي عراق به ها شبک

 شدند سلطم کشور بر ساسانیان که زماني: نویسد که مي ستا «اثیر البن التاریخ في الکامل» کتاب دارد

 رايب روستاهایي ایجاد به اقدام و شدند ساکن قلعه در سربازانشان و نمودند موصل قلعه تعمیر به اقدام

 منطقه سرشماري در 8352 سال در عراق حکومتي اسناد میان در.نمودند موصل اطراف در زندگي

 این در ها عرب و ها مسیحي کردها، ها، ترکمن نظیر ها قومیت سایر از را ها شبک تعداد حمدانیه،

 ینهمچن و ها قومیت سایر از آنها استقالل به اي اشاره حقیقت در نامه این که داند مي بیشتر منطقه

 نفي براي را خود تالش تمام عراق بعث حکومت. است تنازع مورد مناطق در ها شبک حضور به اعتراف

 ت،گرف کار به عراق بحران نوار در ها قومیت سایر قبال در که سیاستي همان برد، اربک ها شبک هویت

 رسیدند، ثبت به رسمي اسناد در عرب عنوان به مقطعي در بعث حزب آمدن کار روي از پس ها شبک

 ميعمو عفو از پس نهایت در و آوردند حساب به قومیت یک عنوان به ها ایزدي با را آنها دیگر مقطعي در

 موافقت بودند، شده آن از کوچ به مجبور که شان، مسکوني مناطق به آنها بازگشت با 8338 سال در

 ادامه بعث رژیم عمر پایان تا قومیت این بر فشارها و بوده ظاهري سیاست این که هرچند شد

 شامل و است عراق در بحران نوار با منطبق تقریبا حاضر حال در ها شبک سکونت جغرافیاي.داشت

 شبک ها جمعیت. میشود موصل شهر داخل محالت برخي و موصل اطراف و بعشیقه برطله، نواحي

 شده ذکر مناطق در روستا 891 در مجموعا که میشود زده تخمین نفر هزار 511تا 891بین درعراق

 شبخ و داشته صوفیانه گرایشات ها شبک از بخشي. هستند شیعه عمدتا ها شبک. هستند ساکن

 .اند شده سنت اهل عرب جامعه با اختالط دلیلب نیز کوچکي

 :ها  فیلي - 4

 شیبين و فراز پر تاریخ و بوده خاصي شرایط داراي دارند شهرت عراق در «فیلي کرد» نام به که قومیتي

 لرستان، هاي استان در و ایران در عمدتا که هستند لرها از اي شاخه حقیقت در ها فیلي. اند داشته
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 ات مندلي و خانقین جلوال، منطقه از ها فیلي سکونت محل عراق در. کنند مي دگيزن ایالم و همدان

 ستانا ترین اصلي از دیالي و میسان واسط، هاي استان. دارد امتداد عزیزیه و نعمانیه کوت، بدره، مناطق

 ياه محله داراي و کنند مي زندگي بغداد در نیز ها فیلي از زیادي بخش. هاست فیلي اقامت محل هاي

 میلیون نیم و یک از بیش تا هزار 611 بین عددي عراق در فیلي کردهاي جمعیت. باشند مي خود خاص

 .شود مي زده تخمین نفر

 بهانه هب بعث رژیم. شدند متحمل بعث رژیم زمان در ایران به انتصابشان از را ضرر بیشترین ها فیلي

 مصادره از پس را آنها از فراواني تعداد ایران، اسالمي انقالب از پس و قبل مرحله، سه در بودن ایراني

 مناصب تمامي از صدام، هاي سیاست با مخالفت بالقوه احتمال بدلیل را آنها و راند عراق از اموالشان

 عراقي سابق وزراي از الشابندر، موسي. نمودند محروم حاکمیتي هاي وزارتخانه و ارتش در مهم حکومتي

: دنویس مي و کند مي اشاره کشور این در آنها سخت بسیار زندگي به ها فیلي درخصوص کتابش در

 رژیم نژادي پاکسازي هاي سیاست پي در عراق در ها فیلي نفري میلیون 2.5 جمعیت از فراواني تعداد

 زمان رد. کردند مي زندگي دشواري شرایط در نیز آنها باقیمانده و شدند کشور این ترک به مجبور بعث

 اقعر در بعث سقوط از پس. کردند مي زندگي عراق در فیلي میلیون یک حدود در صدام، رژیم سقوط

 ودخ شده غصب امالک و اموال تا بازگشتند کشور این به عراق از شده اخراج هاي فیلي از زیادي بخش

 .گیرند بازپس را

 ربيع و فارسي هاي زبان به اصلي، زبان عنوان به فیلي زبان بر عالوه و هستند مذهب شیعه ها ؛ فیلي

 ایران در دو و یک درجه خویشاوندان و اقوام داراي عراق در ها فیلي از زیادي بخش. کنند مي تکلم نیز

 ارتباط ایران در خود اقوام با بعث، حکومت حضور از ناشي هاي محدودیت شدن برطرف از پس و بوده

 .اند نموده برقرار

 :ها  ایزدي - 5

 اذعان نآ به مستقل محققان بیشتر آنچه ولي خیر یا دانست کردها از دبای را ها ایزدي که نیست روشن

 غربي شمال و شمال در ها ایزدي. آیند نمي حساب به عراق عرب طوائف از ها ایزدي که است این دارند

 شهر و موصل غرب کیلومتري 821 در سنجار کوههاي آنها سکونت منطقه عمده و هستند متمرکز عراق

 مي دهوک استان در سمیل و زاخو تکلیف، مناطق برخي در همچنین سنجار رقيش شمال در شیخان

 .باشد
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 تصاحب براي کردها و عراق بعث حکومت رقابت در باید را یزیدي یا ایزدي نامگذاري سر بر اختالف

 از قرائتي نمودن مطرح با بعث رژیم. هستند ساکن آن در ها ایزدي که داد قرار اي منازعه مورد مناطق

 براي عربي اي سابقه لذا. نمود معرفي یزید هواداران و نوادگان از را آنها منطقه این در ها ایزدي ورحض

 .دهد قرار موصل عربي عشایر حمایت تحت را آنها تا نمود تالش و ساخت آنها

 و است بوده اعتقادیشان هاي ریشه اساس بر آنها نامگذاري که معتقدند ها ایزدي از بسیاري مقابل در

 ایرانیشان ايه ریشه بدلیل و اند برگزیده خود براي را ایزدي نام بودن یکتاپرست بر تاکیدشان بدلیل آنها

 .نمودند استفاده است خداوند معناي به پارسي زبان در که ایزد کلمه از

 يم شناخته آنها اعتقادي پایگاه عنوان به شیخان شهر خصوصا عراق در ها ایزدي سکونت محل مناطق

 ینا پیروان مذهبي هدایت به و داشته سکونت شهر این در «باباشیخ» نام به آنها مذهبي رهبر و شود

 ساکن شهر این در نیز شود مي خوانده «امیر» یا «میر» که ها ایزدي رهبر همچنین. پردازد مي مذهب

 .است

 2119 سال از پس يول داد انجام ها ایزدي انگاشتن نادیده براي فراواني تالش مدتها براي صدام رژیم

 به عراق پارلمان در نماینده یک و گرفته قرار اسالمي غیر ادیان وقف ذیل و شده تشکیل ایزدي وقف

 .یافت اختصاص آنها

 رس بر که دانند مي اکرادي را خود ها ایزدي از برخي. است پیچیده موضوعي ها ایزدي اعتقادات موضوع

 عقیده یک و قومیت یک را خود دیگر برخي و اند نشده مسلمان و اند مانده خود باستاني اعتقادات

 ارهدرب گوناگون هاي افسانه با آمیخته و گنگ بسیار اي چهره عراق در ها ایزدي چهره. دانند مي مستقل

 ات گردید صادر آنها علیه فتوا چندین ها عثماني حکومت زمان در. است کفر و ها سرکشي و ها راهزني

. نشد ها ایزدي حذف به منجر و نبود راهگشا نبردها این ولي نمایند وارد اسالم به را آنها سالح زور به

 از آنها حفظ در دارد قرار سنجار العبور صعب هاي کوه میان در که آنها سکونت محل رسد مي نظر به

 رشه. است داده نجات داعش توسط کامل نابودي از را آنها همچنین و بوده موثر عثماني قدرتمند ارتش

 بن عدي شیخ مزار مانند ها ایزدي مقدس مزارات از بسیاري و هاست ایزدي مذهبي شهر که لشال

 .دارد قرار سنجار هاي کوه در نیز هاست ایزدي مذهبي رهبران سکونت محل و مسافر

 داعش حمله از پس آنها از بسیاري که است شده اعالم نفر هزار 561 خودشان توسط ها ایزدي جمعیت

 .اند شده خود سکونت محل مناطق کتر به ناچار
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 :ها  ارمني - 6

 هاي سختگیري پي در. گردد مي باز عثماني حکومت سالهاي به عراق در ها ارمني حضور تاریخچه

 بین و نمودند کوچ همجوار مناطق به ها ارمني از زیادي تعداد آنها کشتار و ها ارمني بر عثمان حکومت

 دیگري روایات موضوع، این بر عالوه. است بوده ها ارمني این از شيبخ مهاجرت مقاصد  جمله از النهرین

 عراق در ها ارمني حضور است معتقد که دارد وجود مسیح میالد از پیش عراق در ها ارمني حضور از نیز

 براي ار ارمني وران پیشه و تجار که گردد مي باز النهرین بین در تجارت رونق و بابل امپراتوري زمان به

 باشند مي ساکن عراق در ارمني نفر هزار 85 از بیش حاضر حال در. است کشانده منطقه این به سکونت

 .است کاهش به رو 2119 سال از پس مذهبي و قومي هاي درگیري و تعرضات بدلیل آنها تعداد که

 يانتحار هاي عملیات. هستند ساکن بغداد و موصل در بخشي و کرکوک در ها ارمني این از زیادي بخش

 ارمني از زیادي بخش که است شده باعث آنها ربایش و ترور هاي عملیات و ارامنه هاي عبادتگاه علیه

 2119 سال از ارمني هزار 9 از بیش موجود آمارهاي اساس بر. نمایند مهاجرت عراق از خارج به ها

 .اند کرده ترک را عراق میالدي تاکنون

 :ها  مَعدان - 7

 نددان مي سومریه زمان از النهرین بین سرزمین اصلي ساکنان از و عرب ها عراقي از بسیاري را ها مَعدان

 ظلم از فرار جمله از مختلف دالئل به که گردد مي باز هندي و ایراني اقوام به آنها اصلي ریشه ولي

 لسا در که ژنتیکي مطالعات را موضوع این. گریختند اهوار الوصول صعب مناطق به هایشان حکومت

 ها معدان. اند داشته ها عرب با کمي نسبت ها معدان که رساند اثبات به نیز شد انجام عراق در 2188

 و گاومیش تربیت ماهیگیري،. باشند مي هور اصیل زندگي سبک صاحب و کنند مي زندگي اهوار در

 هاي ویژگي ترین اصلي از است شده ساخته چوب و طبیعي مواد با که اي ساده هاي خانه در زندگي

 شرقي هورهاي در حضورشان نسبت و نیستند اهوار ساکنان تنها ها معدان البته. هاست معدان زندگي

 .است غربي هورهاي از بیش

 از بسیاري در ولي دارد وجود اختالفاتي هور هاي عرب و ها معدان تعداد درخصوص کارشناسان بین

 هزار 511 تا 411 بین (بعث رژیم توسط هور ندنخشکا پروژه آغاز از پیش) سال 91از قبل را آنها تعداد مصادر

 هورنشینان از بسیاري و دارند سکونت اهوار در نفر هزار 15 تنها حاضر حال در حالیکه در دانست مي نفر

 .است عربي ها معدان گفتن سخن زبان. اند کرده کوچ اطراف مناطق و شهرها به
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 :ها(  چِِِرکِس ها )شِرکِس – 1

 ناطقم سایر به تاریخي مختلف بدالئل که هستند قفقاز منطقه شمال اکنانس حقیقت در ها شرکس

 و ها عثماني حکومت ابتداي به روایات برخي اساس بر عراق در آنها حضور. اند نموده مهاجرت جهان

. اند نموده مهاجرت کشور این به طریق دو از آنها. گردد مي باز قفقاز منطقه در داده روي هاي جنگ

 .اند ردهک مهاجرت کشور این به بالکان از دیگر بخشي و اند آمده عراق به مستقیم بصورت هاآن از بخشي

 در ها قومیت سایر آمار همانند آمار این البته. باشند مي جمعیت نفر هزار 94 داراي عراق در ها شرکس

. اند کرده ذکر نفر ارهز 91 بغداد در را ها قفقازي تعداد تنها آمارها از برخي در. نیست دقیقي آمار عراق

 .هاست خانواده این به ناظر عراق در داغستاني آل و شیشاني آل شرکس، آل مانند اي عشیره هاي نام

 براي خود محلي هاي زبان از ها شرکس. هستند داغستان و چچن اهالي از عمدتا عراق هاي شرکس

 حسب هرچند باشد مي آنها دهاستفا مورد دوم زبان عنوان به عربي زبان و کنند مي استفاده تکلم

 .گویند مي سخن نیز ترکمني و کردي هاي زبان به هستند ساکن آنها در که مناطقي

 اصلي اماکن ولي اند پراکنده کشور این جنوب در بصره تا دهوک از عراق مناطق تمامي در ها شرکس

 هاي محله داراي بغداد در آنها. باشد مي فلوجه و کرکوک دیالي، سلیمانیه، بغداد، شهرهاي آنها سکونت

 .است معروف( شیشاني) ها چچني محله به که باشند مي نیز خود خاص

 :ها  ایراني - 3

 مقاصد از یکي( سالم علیهما) ائمه مقدسه اضرحه با مجاورت جذابیت و عراق در شیعه مقدس عتبات

 این در ها قرن براي عراق در ایراني بزرگ هاي خانواده. است بوده گذشته قرون طي ها ایراني مهاجرت

 بسیار جایگاه داراي سال 41 از قبل عراق از آنها اجباري اخراج آغاز از پیش و اند بوده ساکن کشور

 .اند بوده عراق در اقتصادي و علمایي و علمي برجسته

 است عراق در رایج هاي نام از بهبهاني و قزویني مدرسي، اصفهاني، شکرچي، نظیر خانوادگي هاي نام

 داستان که است عراق در قدیمي هاي نام از نیز راني نام. اند بوده عراق بازار در اي ویژه جایگاه داراي هک

 دوران در. میدهد نشان ها ایراني به نسبت را بعث حکومت خصومت و گیري سخت میزان آن جالب

 ایدب یا است ایراني هاآن خانوادگي نام که هایي خانواده که شد اعالم ها، ایراني بر ها بعثي گیري سخت

 نام با شناسنامه زیادي تعداد لذا. نمایند حذف را خود خانوادگي نام اول «اي» یا و شوند خارج عراق از

 .است بوده ایراني همان حقیقت در که است شده ثبت عراق در «راني» خانوادگي
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 یکنول نیست دست در اطالعي عراق در آنها شالوده پاشیدگي هم از بدلیل ها خانواده این دقیق تعداد از

 باشد مي کاظمین و نجف کربال، در آنها سکونت اصلي اماکن

 :ها  کولي - 81

 مودهن مهاجرت النهرین بین به تدریج به که دانند مي سند دلتاي و هند جزیره شبه مردم از را ها کولي

 شهرها حاشیه در عمدتا و است بوده نفر هزار 51 حدود در 2115 سال در عراق در ها کولي تعداد. اند

 در آنها از محدودي تعداد هرچند نمایند مي زندگي نینوي و بصره بغداد، هاي استان در روستاهایي و

 .شوند مي یافت نیز دیوانیه و مثني

 پس حتي و هستند بدي شهرت داراي عراق در گري فاحشه و رقص مشاغل به اشتغال بدلیل ها کولي

 المهدي جیش مانند شیعي، مسلح گروههاي توسط بارها آنها سکونت محل روستاهاي 2119 سال از

 مسلحین توسط آنها سکونت محل مناطق از برخي نیز اوسط فرات در. است گرفته قرار حمله مورد

 به اه کولي پایبندي عدم حمالت این براي مسلحین دلیل. رفت بین از و گرفت قرار حمله مورد عشایر

 (http://fna.ir/408ZELمقاله  –پژوهشگر ارشد مسائل عراق  –)علي طاهایي .دش ذکر اخالقي نظام هرگونه

 قومیت ترکمن -2-1-6

عزیـز قـادر الصمانجـي، نویسـنده و سیاسـت مدار ترکمـن عـراق درالتاریــخ السیاسـي لترکمـان 

بررسـي نمـوده و  و معنـي لغـت ترکمـن را درمنابـع مختلـف ریشـه( 29: 8333العـراق )الصمانجـي ،

 اسـت: آورده دسـت ایـن معانـي را بـه

 الــف( تـرکمــان = تـــرک + ماننــد: بنــا بــه عقیــده برخــي تاریخ نویســان ، عــده اي از قبایـل

انــد و  ونت گزیدهـدتـي سـکـان کـوچ کـرده و در آن جـا مــدودمـان اغوزخـان بـه اطـراف خراسـ

از خشــونت زبــان پــدري در آن هــا بـاقــي مـانــده بـود، بومي هـا  آثــاري ــر اینـکــهبــه خـاط

 بـه آن هـا تـرک ماننـد مي گفتنـد کـه بعدهـا بـه ترکمـن مبـدل گردیـد.

فــاروق ســومر، اغـوزهــا کــه در قـرن  ب ( ترکمـان = تـرک مسـلمان : طبــق دیــدگاه پروفســور

اري بـه ممالـک اسـالمي سـفر مي کردنــد، بــه اسـالم ـور انجام مبادالت تجـم میـالدي بـه مـنظده

. در همیـن راسـتا گردیـد گرویدنـد و نـام آغـوز بــه ترکمـن بــه معنــي تــرک مسـلمان مبـدل

دوره مســلمان  مـي گویــد: لغــت ترکمــان در کلـود کوهیـن در کتـاب خـود، ترکیـه عـثمانـي
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هــاي شهرنشــین  ترک شــدن ترک هــا پدیـدار شـده تـا ترک هــاي کوچ نشــین مســلمان را از

 و یــا بادیه نشــین غیرمســلمان متمایــز سـازد.

ج( ترکمـان = ترجمـان : ترک هـاي ماوراءالنهریـن کـه بـه اســالم پیوســتند از طریـق مـعاشـرت و 

هـاي غیرمســلمان ترجمـه  ترک مسـلمانان عـرب ، زبـان عربـي آموختنـد و بـراي دیگـر تعامـل بـا

مي کردند. لـذا، از این جهت ، بـه ترک مسـلمانان کـه نقــش ترجمــان داشــتند، ترکمــان مي 

 گفتنــد.

کـه در دوران  دترکنـ قبایـل د( ترکمـان = قـومـان، قـومـي از تـبـار قبجـاق کـه شـاخه اي از

مـعـروف دوکینـي، تـرک  معـروف بودنـد، امـا طبـق نظـر تاربخ نــگار قومـان تـرک سـلجوقیان بـه

 بـه ترکمـان تبدیـل شـد. قومـان متعاقبـاً

 بـه معنـي مـرد یــا جنگ جــو« مـان »عاصـم  نـجیـب نـظـر ه( ترکمـان = تـرک + مـان : بنـا بــه

 و بــا جمــع دو کلمــه معنــي تــرک جنگ جـــو بــه دســت مي آیــد. اســت

آقـــاي الصمانجــي  کــه . دینــي: مطابــق نظــر جــي ترکمــان = تــرک + مــان )مــن(

در زبــان ترکــي « مــان »یــا « مــن »، پســوند بــردیگــر آرا و نـظریــات تـرجیــح مي دهــد

 . اســت ثــرت و اصالــت داللــت دارد. بنابرایــن معنــي ایــن لغــت ، تــرک اصیــلبــر ک

شـــاخه  8مي شــدند. نامیــده ترکمن هــا از اقــوام آســیایي میانــه هســتند و درگذشــته آغــوز

د رو ســفالي ، بخــش اي از تــرکان آســیایي میانه انــد کــه از دوران قدیــم در صحــراي وســیع

 ـا. تگذرانیدنـد ســیحون و جیحــون و بیــن دریــاي آرال بــه زندگــي کوچ نشــیني روزگار مي

 در بـودنــد. عبــاس العــزاوي حـدود قـرن هفتـم میـالدي، ترکمن هـا جزیـي از قـوم بـزرگ تــرک

،  تــرک نــام عــام اســت کــه مغــول ، تــرک العــراق بیــن االحتاللیــن مي گویــد: کتــاب

، ها تـرک ملـت مسـتقل و بسـیار بـزرگ و داراي شـاخه و ترکمن هــا را در برمي گیــرد. تاتــار

تــوران اســت کــه نــام یــک  ،و تبارهـاي مـتعـددي اســـت . وطــن اصلــي قــوم تــرک قبایـل

در قدیــم ایــران را آران مي گفتنــد و ســرزمین  (21: 8333الصمانجــي ،.)باشــد دریاچــه مي

                                                           
 را ترکمــن ریشــه و نــژاد العــراق کتابــش موجــز تاریــخ الترکمــان فــی در یســنده معــروف ترکمــن عراقــی شـــاکر صـابــر الضـابــطنو-1

ــه تـقســیم قبیل یــا ه طایفــهآغــوز یكــی از طوایــف ترکمن انــد و ترکمــن بــه بیــش از پنجــا کــه آغـــوز نمی دانــد بلكــه معتقــد اســت

اغوزهــا از . عالمت گــذاری می کردنــد هـــا و وســایل خــود را بــا آنـ احشــام نشــان خاصــی داشــتند کــه مـی شـــوند کــه هرکــدام

 .شــدند ترکمــن نامیــده ،غزهــا چـون تــرک یـلآمیختـن و اختـالط بـا دیگــر قـبا راه ترکسـتان بـه خراسـان کـوچ کـرده و بعدهـا از

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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کــه ســرزمین اصلــي ترک هــا بــود، تــوران نامیــده مـي شـــد.  دریاچــه آن هاي مجــاور

ي بـر آن طـرف آب آمـور ،ماورالنهـر تـوران را جغرافیایـي طبــق شــاهنامه ، تاریخ نویســان محــل

هاي روسـیه و ناحیـه تـرک و خـزر و چیـن و ماچیـن و تبـت  دشـت ، تـا و خـوارزم تـا دریاچـه آرال

 و شـرق پنداشـته اند.

محـل سـکونت تــرکان و چـینیـان را دربــر مي گرفتـه و  ، تـوران شـاهنامه بـا تـوجـه بــه مـتـن

جـدا مي شـده اسـت. در ایـن صـورت چیـن یــا بخشــي سـرزمین ایـران  از به وسـیله رود جیحـون

تــوران خواهــد بــود. پژوهش گـرانــي نـیــز هـســتند کـه تـوران  از از کشــور چیــن جزیــي

 .داننـد مي ندر آسـیاي میانـه امـا مـوطـن اولیـه آریاییـا اي باسـتان را منطقـه

رال او مرکزیســت در منطقــه کوه هــاي ، آســیاي ـر محــل تــورانبــه نظــر تاریخ نویســان دیگـ

از رودخـانـه  ،خـزر تـا فـالت ایـران تـا سرچشـمه رودخـانـه ســیردریـا دریـاي آلتایـي و یـا از -

 نپـا مبلـغ نظریـه آلـپ ضیـاء گـوک ،در قصیـده معـروف تـوران ،آکمولینسـک ایرتیـش  تـا فـالت

 بلکـه ،و نـه ترکسـتان ترک هـا نـه ترکیـه اسـت ســرزمین پـدري بــراي .آمــده : ... تورانیسـم

 (8932 - سـرزمین پـدري بـزرگ و جاویـدان تـوران اسـت ... )رواسـاني

مربوط  ـناي ترکم قبیلـه احتمــاال بقایـاي دودمـان عــراق هــاي ترکمن اســت معتقــد فـب مــارًً

قـرون چـهـارده و پانــزده هـسـتند و بعدهـا به شـهروندان ترکـي کـه جانشـینان سـالطین  به

 هشــرک ولیــد . آقــايایـن شـهرهاي مـرزي مسـتقر کـرده بـودنــد پیوســـتند در را عثمانـي آن هـا

لـت ترکمـن عــراق ، مـلـت هاي سیاســي ترکمــن عــراق معتقــد اسـت کـه م شــخصیت از

مـسـتقلي هسـتند کـه از نـژاد تـرک آسـیاي میانـه و بــا ترک هــاي ترکیــه کامـال متفاوتنــد. 

 (11: 2118)شــرکه ،

دربــاره ورود تـرکمن هـــا بــه اســالم، بنــا بــه روایتــي، بعضــي از ترکمن هــا در قــرن اول 

ت اســـالمي در بـــالد مـاوراءالنهریــن ، مســلمان شــدند. بــه روایتــي هجــري پــس از فتوحــا

 هــا اغلــب در قــرن پنجــم هجــري بــه دیــن اســالم پیوســتند. ، ترکمندیگــر

ل ، عبیــداهلل بــن زیــاد کــه در دوره امــوي شــهر بخـارا لمـطابــق روایــت تـاریخ االمـــم والم

و شــجاعت تـرکمن هـاي آن شـهر، توجـه وي را جلـب کـرد و تصمیـم  جویـي تـح کـرد، جنگرا ف

ببــرد. از آن  بصــره گرفـت تعـداد دوهـزار ترکمـن مسـلمان را بـا خـود بـه عنـوان ســرباز بـــه
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ــته و مــورد عنایــت ، ترکمن هــا در میــان ارتشــیان بني امیــه حـضــور داشـبعــد تاریــخ بــه

 دو دســتگاه حاکــم بوده انــد. از ایــن جـهــت، اغـلــب تـرکمن هــاي عـراق، مسـلمان و پیـرو

آمـار دقیقـي وجـود نــدارد کــه پیــروان کــدام مذهــب  . البـتـهمذهـب حنفـي و شـیعه هـسـتند

 بیش ترنــد.

متــد از شــمال غــرب عـــراق تـــا جنــوب شـــرقي آن آن هـــا در مـنطقــه و ســرزمیني م

 وصـل، اربیـل وـوسـیع، شـهر تلعفـر، بـخشـي از شــهرهاي م منطقـه ســکونت دارنــد. ایـن

 کرکـوک، شـهرهاي آلتـون کپـري ، تـازه خرماتـو، طوزخرماتـو، کفـري، قره تـپـه ، خـانقیـن،

تـوجهــي در بغــداد  تعــداد قـابــل را در بــر مي گـیــرد. همچنیــنســعدیه، جلــوالء و مندلــي 

. بخـش سـکونت دارنــد کــه بـرخــي آن هـــا را بــه ســیصد هــزار نفــر تخمیــن مي زننــد

رســمي، نـزدیـک  غیـر هاي عمـده جمعیـت آنـان در روستاها سـاکنند و طـبـق یکـي از سرشـماري

 درصـد از جمعیـت عــراق را تـرکمن هـاي آن کشـور تشـکیل مـي دهـنـد. 81بــه 

میلیــون نفــر ذکــر مي کننــد؛ هــر  9تــا  2.5منابــع ، جمعیــت ترکمن هــاي عراقــي را ایــن 

، بـیش مــورد قبــول گروه هــاي کــرد و ســـایر گـروه هــاي عـراقــي نـیســت  رقـــم نای چنــد

 هــاي عــراق در شــهرهاي کرکــوک ، اربیــل و منطقــه تل تریــن جمعیــت شهرنشــین تـرکمن

کـرکــوک ترکمــن  شـــهر درصــد از جمعیــت 71 عفــر ســاکن هســتند. ترکمن هــا معتقدنــد

ــي کـردهـا خــود را درصــد آن از دیگــر اقــوام بــه خـصــوص کـردهــا هـســتند، ول 91، و 

اکثریـت دانسـته و مـعتقدنـد کــه ایـن شـهر بایـد در حـوزه منطقـه خـود مختـار کردسـتان قـرار 

پیشــینه مهاجــرت و ســکونت تـرکمن هـــا در ، ( تاریخچه مهاجرت67: 8361. )الضابـط ،بگیـرد

ـت: آغـــاز مـهاجــرت تـرکمن هـــا دوره نخسـ مي باشــد: عـــراق شــامل ســه دوره تاریخــي

شـهر بخـارا در دوره امـوي شـروع شـد. تعـدادي  فتـح هجــري هنــگام 54بـــه عـــراق در ســال 

بـه عنـوان سـرباز، همـراه ابـن زیـاد بـه عـراق آمدنـد و در آن جـا مسـتقر شـدند. سـیل مهاجـرت 

هم چنـان تـا دوره عباسـیان ادامـه داشـت. ایـن  عـراق ن بـهشـاهایترکمن هـا و پیوسـتن خـانواده 

دوره بـه عنـوان مرحلــه آشــنایي قــوم ترکمــن بــا ســرزمین جدیــد و آداب و رســوم مــردم 

دوره بــا اقــوام دیگـــر آمـیختنــد  ایــن آن توصیــف مي شــود. بســیاري از مهاجریــن ترکمــن

 عربـي آموختنـد.و زبــان 
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 ترکمن ، تعـدادآن قومیـت منعکس شـده بـود در کـه آخریـن سرشـماري 8357سرشـماري سـال 

میلیـون نفـر( تخمیـن زده  6،9از کل جمعیـت کشـور ) %3نفـر و بـا میـزان  567111هــا بـالـغ بـر 

ـمي در دوران حکومـت صـدام کـه منابـع رس کـه اسـت ( جالـب ایـن796: 2119شـد.)کاجابتـي ، 

تـرکمــن را بــه رســمیت نمي شــناختند، تـــالش مـي کردنــد تــا درصــد  قـومیــت اصـال

از کل  %2هــا را بــا میــزان  آن و درصــد جمعیــت ترکمن هــا را حتي االمــکان کاهــش دهنــد

 ـماري هاي رســـمي مـنعکــس کننــد.ثابــت در سرشـ جمعیــت عــراق بــه صــورت

تریـن دوره هــاي  مهم از دوره دوم : مهاجـرت و سـکونت تـرکمن هــا در دوره سـلجوقیان بـود کـه

مــي رود و طــي آن ، حکومت هـاي  شــمار تاریخــي اســتقرار و اقتــدار ترکمن هــا در عــراق به

 مختلـف ترکمـن بـه وجـود آمدنـد.

، در واقـــع بـــه مرحلــه تثبیــت و اســتقرار و  عــراق بــه دوره ســوم: مهاجــرت ترکمن هــا

ایــن مرحلــه تعــداد زیــادي از عشــایر ترکمـن  . درشــود افزایــش اقتــدار آن هــا موســوم مي

د خـاک عـراق مي شــوند. حملــه وار صفویـان بـا همـراه عثماني هـا در حمـالت و نبردهـاي خـود

چهـارم بـه بغـداد در  مـــراد و حـملــه ســلطانم 8594ســلطان ســلیمان قانونــي در ســـال 

بــه همــراه داشــت را  ترکمـن نفـر هـزارانکشته شدن از مهم تریـن حمالتـي بـود کـه  8691سـال 

تـا  8328عثمانـي و تشـکیل دولـت عـراق در سـال  طسـقو ( از زمـان93: 8333. )الصمانجــي ،

سیاســي اجتماعــي منــزوي شــدند و در مســائل و  هــاي عرصه ، تـرکمن هـــا در8331دهـــه 

 8353قـتل عــام حـادثــه  جملــه جریان هــاي سیاســي به جــز چنــد حادثــه اســتثنایي از

شــده بــود، هـیچ گـونــه  کشــیده آن ترکمن هــاي کرکــوک بــهکــه بــه اجبــار پــاي 

 و منطقـه اي المللـي بین حـضــور یــا دخالتـي نداشـتند. امـا پـس از تحـوالت سیاسـي در عرصـه

طـور فعـال وارد صحنـه سیاسـي  به و بـه خصـوص پـس از جنـگ دوم خلیج فـارس، تـرکمن هـا

 .دادنـد الت و گروه هـاي مختلفـي در قالـب مـعارضیـن رژیـم صـدام تشـکیلیشـدند و تشک

مناطق جغرافیایي سکونت ترکمن ها در عراق عمدتا در چهار استان کرکوک، صالح الدین، دیالي و نینوا 

هر چند بدلیل سیاست عرب کردن مناطق متنازع توسط رژیم صدام و همچنین حمالت  ،واقع شده است

در عراق تعداد فراواني از ترکمن ها به مناطق دیگر عراق یا خارج  2119ي فراوان پس از سال تروریست

از این کشور مهاجرت نموده اند. مناطق مسکوني ترکمن ها از مناطقي مانند تلعفر، سنجار و مناطق 

 تان کرکوکنزدیک به مرزهاي سوریه آغاز مي شود و در شهرها و روستاهاي مختلفي ادامه داشته و به اس
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و صالح الدین مي رسد و تا جدار مرزهاي ایران امتداد دارد، این نوار در میانه بحراني ترین جغرافیاي 

  منطقه قرار دارد و هر نبردي در منطقه روي آن تاثیرگذار بوده و از آن تاثیر پذیرفته است.

ز غیر عرب شامل ترک و کرد تردد بین شمال و جنوب از این منطقه بوده و این نوار است که عرب را ا

عالوه بر مناطق ذکر شده در حال حاضر بدالئلي که به آنها  ، نوعي مرز قومیتي و هویتي؛دجدا مي ساز

ق جنوبي عراق و اقلیم کردستان حضور دارند، ـداد، مناطـن هاي زیادي در بغـواهیم پرداخت ترکمـخ

ه سني ها عمدتا براي مهاجرت راه شمال و کندگي آنها عمدتا مربوط به مذهبشان است به نحوي کاپر

 شیعیان راه جنوب را در پیش گرفته اند و بسیاري نیز ترجیح داده اند در سرزمینشان باقي بمانند.

برخي مناطق ترکماني براي آنها ارزش سمبلیک دارد که بدلیل رعایت اختصار تنها به برخي از این 

در این مناطق بر ترکمن ها گذشته است مي توان شرایط مناطق خواهیم پرداخت. با بررسي شرایطي که 

 کلي زندگي آنها را در عراق درک نمود.

. روستاي بشیر: این روستا یکي از نمادهاي تالش حکومت بعث براي پاکسازي و حذف هویت قومي و 8

و  شهرمذهبي ترکمن هاست. این روستا که با وجود تعداد ساکنان باال از سوي رژیم صدام هیچگاه به 

یکي از مناطق مهم  ،کیلومتري اش مي باشد 5شهرستان تبدیل نشد و تابع شهرستان تازه خورماتو در 

  براي ترکمن هاي عراقي است.

مسجد و حسینیه  1خانواده در آن زندگي مي کردند و منطقه داراي  511در دهه نود میالدي بیش از 

کشاورزي و شهرداري و پلیس نیز بصورت کامل در  بود و همچنین ادارات و موسسات دولتي مانند اداره

هکتار زمین زراعي بود که این اراضي کشاورزي جزو  88251آن مستقر بودند. این روستا داراي 

 مرغوبترین زمین ها در استان کرکوک به حساب مي آید.

کمن ها به آغاز شد و رژیم صدام طرحي را براي سرکوب تر 8318تاریخ سیاه بشیر و مردم آن از سال 

نفر از جوانان بشیر به دالئل گوناگون از جمله  31مرحله اجرا در آورد. در پي آغاز این طرح بیش از 

نفر دیگر حکم زندان ابد  78مخالفت با حزب بعث و همکاري با مجاهدان به اعدام محکوم شدند و 

  ج از عراق گریختند.و تعداد زیادي از جوانان که تحت تعقیب قرار گرفته بودند به خار دگرفتن

برخي از این مبارزان بعدها در محل سکونت خود در خارج از عراق فیلم هایي دریافت کردند که در آنها 

پدر، برادر و اعضا خانواده شان به نیابت از آنها اعدام شده بودند. پس از بروز این برخوردهاي امنیتي، 

وم شدند و از استخدام آنها در ادارات دولتي ترکمن ها از بسیاري از حقوق اجتماعي خود نیز محر

جلوگیري به عمل آمد. حتي ترکمن هایي که در ادارات حساس دولتي نظیر وزارت نفت، وزارت دفاع و 
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وزارت کشور مشغول به کار بودند از این ادارات به وزارتخانه هاي دیگر منتقل شدند و پس از مدتي 

  شدند. مجبور به استعفا یا ترک کار و بازخرید

مجتمع  6بر اساس طرحي که توسط حزب بعث به اجرا گذاشته شد اهالي بشیر به  8316در سال 

یرموک و ذیقار( تازه ساز در منطقه اي بین استان  نهروان، مسکوني )مجتمع صدام، قادسیه، شهید،

  کرکوک و استان تکریت منتقل شدند و این مجتمع ها تحت تدابیر شدید امنیتي قرار گرفت.

بولدوزرهاي رژیم صدام این روستا  8317پس از کوچاندن اهالي بشیر به مجتمع هاي مسکوني، در سال 

را با خاک یکسان نموده و حتي مساجد و حسینیه ها را نیز از بین بردند. در همین سال ساکنان بشیر 

ال نده شدند و در حاز مجتمع هاي مسکوني ششگانه به استان هاي مختلف عراقي از اربیل تا ذیقار کوچا

  حاضر در هر استان عراقي میتوان خانواده هایي از روستاي بشیر را یافت.

لذا در همان مکان براي عرب هاي ، این سیاست صدام به منظور عربي کردن مناطق مورد منازعه بود

 "صدامیه البشایر"هوادار حکومت حزب بعث بر روي خرابه هاي روستاي بشیر روستاي دیگري بنام 

خارج کردن اهالي بشیر از منطقه با ضبط زمین هاي کشاورزي و امالک آنها همراه شد و  ساخته شد.

العبادات، الجنابیین، المعامره  زمین ها بین عشائر هوادار صدام از جمله عشائر زبیدات، الجواله، البومحمد،

ن زمین هاي کشاورزي تبدیل و الساده تقسیم شد. با غصب این زمین ها ترکمن ها از مالک ها و صاحبا

به کارگران روزمزد و فروشندگاني شدند که در پي کسب روزي و براي اداره زندگي ناچار به کار در زمین 

 هاي خودشان به عنوان کارگر بودند.

اهالي منطقه بشیر به طرح شکایت در برابر مراجع قانوني پرداختند و با  ،در پي سقوط حکومت بعث

توانستند بخشي از امالک و زمین هاي خود را بازپس گیرند و به روستاي بشیر تالش هاي فراوان 

زیر شدیدترین  2181تا  2114بازگردند ولي این بازگشت چندان بي دردسر نبود. این روستا از سال 

حمالت تروریستي توسط ساکنان سابق این روستا قرار داشت. تعداد زیادي از پلیس ها بدلیل ابالغ و 

توسط عشائر هوادار بعث ترور شدند. بمبگذاري هاي  ،م خلع ید غاصبان زمین هاي ترکمن هااجراي حک

زیادي در مناطق ترکمن نشین انجام شد و حتي کار به آتش زدن محصوالت کشاورزي و زمین هاي 

 ، شعارهاي فراواني در بشیر و طوزخورماتو علیه ترکمن ها و در حمایت از صدام و رژیمدزراعي نیز کشی

 بعث روي دیوارها نوشته شد.

 دولت و حکومت محلي استان کرکوک ،علي رغم تصمیمات گرفته شده براي بازگشت ترکمن ها به بشیر

ند و خود مردم اقدام به بنا نکرداد کردن بشیر زتحت فشارهاي عرب هاي سني هیچ اقدام عملي براي آ

نفر در بشیر  2511در حال حاضر بیش از  خانه نمودند و زندگي را به بشیر بازگرداندند. 8111کردن 
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زندگي مي کنند و حسینیه ها و مساجد نیز در میان عملیات هاي تروریستي و تهدیدات عشائر اطراف 

  منطقه بازگشایي شده است.

سخت ترین جنایتي که علیه ترکمن ها رخ داد را مي توان حمله داعش به روستاي بشیر دانست که در 

داعش  2184ژوئن  89و  82نفر ساکن داشت.  5111منزل مسکوني و در حدود  8211این سال داراي 

با امکانات کامل از جمله سالح هاي نیمه سنگین و خودروهاي هامر غنیمتي از ارتش عراق به بشیر 

  حمله کرد.

داعش طي دو روز فاجعه اي در شهر بشیر آفرید و انواع جنایات از جمله قتل، سر بریدن و تخریب 

یه ها و آتش زدن منازل شیعیان و آتش زدن مزارع و محصوالت کشاورزي را مرتکب شد. در صبح حسین

روز اول حمله داعش دو خودرو داعشي با ورود به محوطه مقام امام رضا )ع( در دو کیلومتري بشیر 

ردمي متالش کردند تا پرچم داعش را در این مکان نصب نمایند که با مقاومت پلیس و نیروهاي داوطلب 

دو خودروي داعشي کمي عقب نشستند. پس از یک  ،مواجه شدند و با ورود نیروهاي کمکي پلیس

ساعت و نیم از این حادثه خودروهاي داعشي به کمک نیروهاي خود آمده و خصوصا خودروهاي زرهي 

  هامر آنها را همراهي مي کردند.

ا حمله نمودند و پس از شهادت مدافعین پس از آماده سازي نیروهاي داعش، آنها از سه جهت به روست

یز به آنها را ن، از تجاوز به زنان باقي مانده در شهر را به قتل رساندند و پس بر بشیر مسلط شدند. مردان

ویران را قتل رساندند و جنازه ها را بر تیرهاي برق و مخازن آب آویختند. سپس خانه ها و حسینیه ها 

تعداد فراواني از زنان و دختران را به اسارت بردند که پس از چند هفته  نموده و یا بمبگذاري نمودند و

  با وساطت برخي عشائر عرب منطقه برخي از جنازه هاي آنها به خانواده هایشان بازگردانده شد.

نیروهاي داوطلب ترکمن از مناطق دیگر به کمک اهالي بشیر شتافتند و توانستند منطقه مسکوني روستا 

  خود در آورند ولي بدلیل فقدان پشتیباني هوایي و ضعف امکانات شکست خوردند. را به تصرف

بخش آمرلي،  4کیلومتري بغداد واقع شده و شامل  811کیلومتري کرکوک و  75شهر طوزخورماتو در 

  سلیمان بیگ، ینکجه و زندانه مي شود.

 دویستحساب مي آید و داراي این شهرستان از بزرگترین مناطق اجتماع ترکمن ها پس از تلعفر به 

هزار نفر جمعیت مي باشد که نیمي از آنها ترکمن و نیمي دیگر شامل ساکنان عرب و کرد مي باشد. 

صدمات زیادي را متحمل شد که عمده آنها ناشي از سیاست عربي  ،این شهر در زمان حکومت رژیم بعث

ا جاییکه ترکمن ها از سخن گفتن به ت ،کردن مناطق مورد منازعه و پاک کردن هویت ترکمن ها بود

زبان ترکي نیز منع شدند و منابع درسي کودکان در مدارس نیز به نحوي تنظیم مي شد که نفي کننده 
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هویت ترکماني آنها باشد و حتي در اسناد رسمي دولتي کلمه ترکماني به کار نمي رفت و رسمیت 

 نداشت.

اش تنها دو گزینه پیش پاي ترکمن ها گذاشت، اول براي رسیدن به اهداف قومي و نژادي  بعث رژیم

الحاق به حزب بعث و عرب شدن و دوم مهاجرت یا زنداني شدن. حتي کساني که گزینه اول را بر گزیدند 

و شانس کار دولتي را پیدا کردند به اجبار به مناطق جنوبي منتقل مي شدند تا تمرکز جمعیتي ترکمن 

 ها در طوزخورماتو برهم بخورد.

چرا  ،این سیاست به نوعي دیگر توسط کردها در پیش گرفته شد 2119پس از سقوط رژیم بعث در سال

منتظر روز سرنوشت ساز همه پرسي در کرکوک  ،قانون اساسي جدید عراق 841که آنها با توجه به اصل 

لو از بودند و تغییر جمعیت منطقه از سیاست هاي آنها به شمار مي رفت. لذا روستاهاي زیادي مم

جمعیت کردهایي شد که با حمایت اقلیم کردستان به این مناطق کوچ مي کردند و با حمایت احزاب 

  کردي بیشتر پست هاي سیاسي و امنیتي منطقه در اختیار آنها قرار مي گرفت.

خیز در عراق به حساب مي آمد ولیکن طي  شهر طوزخورماتو از مناطق بسیار آرام ، زیبا و بسیار حاصل

مملو از دیوارهاي سیماني و موانع فلزي و نیروهاي  ،هاي گذشته بدلیل حوادث تروریستي فراوانسال

ارتش شده است. این عملیات ها عمدتا ترکمن ها را در این شهر هدف قرار داده و شامل بمبگداري، 

 .ودبل شده ترور، ربایش، کوچ اجباري و ... مي شود که به جزئي عادي از زندگي روزمره ترکمن ها تبدی

چراکه این شهر در نقطه تالقي سه استان مهم  ،طوزخورماتو داراي اهمیت راهبردي در عراق مي باشد

عراق شامل صالح الدین، دیالي و سلیمانیه قرار گرفته و مسیر بزرگراه بین المللي از آن مي گذرد و 

به حساب مي آید. همچنین  شریان اساسي حمل و نقل در عراق از استانهاي شمالي به سمت جنوب عراق

 طوزخورماتو داراي ذخایر نفتي راهبردي مي باشد که تاکنون استخراج نشده است.

طوزخورماتو نیز  ،و با اوج گیري عملیات هاي تروریستي و خشونت هاي قومي در عراق 2115در سال 

منطقه نمودند. براي از این حوادث مصون نماند و گروه هاي مسلح اقدام به عملیات هاي وسیعي در این 

جاده بین المللي تکریت به طوز و طوز به بغداد قطع شد و اقدامات تروریستي زیادي علیه ترکمن  ،مثال

 ها در منطقه صورت گرفت که ترور و انفجار و اجبار به ترک منازل از جمله این اقدامات بود.

تا حدودي اوضاع امنیتي  ،در عراقپس از برگزاري انتخابات مجالس استاني و استقرار وضعیت امنیتي 

مجددا  2182ولیکن در سال  ،در طوزخورماتو بهبود یافت و مسئولیت هایي به ترکمن ها سپرده شد

شرایط امنیتي به سمت ناآرامي ها پیش رفت. در این سال بود که درگیري هاي طائفه اي بین شیعه و 

زمزمه هاي تقسیم عراق  ،اي جدید سیاسيسني ها گسترش یافت و با ورود کردها به این صف بندي ه
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بار دیگر در فضاي سیاسي و اجتماعي عراق طنین انداز شد. در این فضا بار دیگر نگاه ها به سوي مناطق 

 مورد منازعه چرخید.

در شرایطي که تسلط حکومت مرکزي بر مناطق شمال بغداد تا حدود زیادي در پي درگیري با اهل 

اد از این فرصت استفاده نموده و اقدام به گسترش نفوذ خود در مناطق مورد اکر ،سنت کاهش یافته بود

  منازعه نمودند.

درو تکفیري در منطقه نیز مزید بر علت شد و فشارها بر ترکمن ـري جریانات تنـدر این بین قدرت گی

 اقدام به ها به شدت افزایش یافت. گروه داعش و نقشبندیه در این مناطق داراي پایگاه نفوذ بوده و

الش ت ،تحرکات گسترده اي خصوصا در سلیمان بیگ و ینکجه نمودند و با تهدید ترکمن ها به قتل

نمودند تا آنها را از منطقه طوز بکوچانند و پس از مدتي شروع به ترور، بمب گذاري و تخریب حسینیه 

  هاي شیعیان در طوزخورماتو نمودند.

اوضاع بصورت کامل تغییر کرد. ارتش عراق از استان  ،ر موصلپس از تسلط داعش بر استان نینوي و شه

کرکوک خارج شد و مناطق فراواني براحتي در اختیار داعش قرار گرفت و داعش هر چه در توان داشت 

در جنایت علیه مردم عراق فروگذار نکرد و خصوصا ترکمن ها مورد تعدي داعش قرار گرفتند. در استان 

تان کرکوک شهرهاي بشیر و تازه خورماتو، در صالح الدین شهرهاي طوزخورماتو نینوي شهر تلعفر، در اس

و آمرلي و در دیالي شهر السعدیه از جمله مناطقي بودند که شاهد سخت ترین درگیري ها و نبردها با 

  داعش بودند.

 21امل یتي شنبرد در آمرلي بود. این شهر با جمع ،یکي از شورانگیز ترین نقاط در تاریخ نبرد با داعش

و نقشبندیه  به شدت مورد تعرض داعش ،هزار نفر از سایر مذاهب و قومیت ها 85هزار ترکمن شیعه و 

واقع شد و تنها در یکي از انفجارها در مرکز این شهر که با استفاده از یک کامیون بمبگذاري شده انجام 

  نفر به شهادت رسیدند. 825 ،شد

و نقشبندیه قرار گرفت و در صورت سقوط  در محاصره داعش  2184روز در سال  19این شهر به مدت 

ولي مقاومت جانانه مردم این  ،رلي نیز مي آمدمبر سر اهالي آ ،آنچه بر سر بشیر و اهالي آن آمد ،شهر

باعث شد تا محاصره این شهر شکسته و این  ایران، شهر و کمک هاي رسیده از سوي جمهوري اسالمي

نقطه آغازي براي شکست  ،عملیات هاي پیروزمندانه عراقي ها بر علیه داعش بود عملیات که جزو اولین

 هاي پي در پي داعش باشد.

ترکمن ها در حال حاضر در شرایط سختي در حال زندگي مي باشند. بسیاري از انها به اربیل و کربال 

وریستي و انتقام در معرض حوادث تر ،گریخته اند و بخشي که همچنان در مناطق خود سکونت دارند
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جویي هاي طائفه اي قرار دارند. خانه هایشان ویران شده و منبع اصلي درآمدشان که کشاورزي بوده در 

ر دیگ ،میان اتش جنگ هاي پي در پي سوخته و از بین رفته است. حسینیه ها تخریب شده و مدارس

وجود داشت و در شرایط وجود خارجي ندارد. برق و آب حتي در زمان وجود آرامش نسبي به ندرت 

راواني ـسیب هاي فآذشته شده است. امکانات درماني و بهداشتي نیز ـع بسیار سخت تر از گـفعلي وض

  ده پزشکان از منطقه مهاجرت نموده اند و به بغداد یا اربیل رفته اند.ـاز جنگ دیده و عم

 نیروهاي پیشمرگه اقلیم کردستانبدیل شده اند. ترکمن ها ت حال، کردها نیز به دشمنان جدیدهمین در 

عراق پس از عقب نشیني نیروهاي دولت مرکزي از استان کرکوک، کنترل این استان را بر عهده گرفتند 

و تالش نمودند تا بر مناطق متنازع با دولت مرکزي تسلط یافته و بدین وسیله زمینه را براي اجراي همه 

ع مورد اعتراض سایر ساکنان این مناطق قرار گرفت. در پرسي در این مناطق آماده سازند که این موضو

طوزخورماتو نیروهاي پیشمرگه اقدام به ایجاد ایست و بازرسي هایي نمودند که این موضوع با مخالفت 

حشد شعبي ترکماني در منطقه مواجه گردید و درگیري هاي بین دو طرف به کشته و زخمي شدن 

و منطقه به سمت آشوب و درگیري دیگري پیش رفت که  تعدادي از نیروهاي مردمي منجر گردید

 خاتمه یافت.طرف هاي موجود موضوع با وساطت 

در حال حاضر ترکمن ها در شرایطي بحراني براي حفظ زندگي خود در مرحله اول و حفظ هویت و 

ان تفرهنگ خود زندگي مي کنند. کلوني هاي کوچک ترکمن ها در بغداد، استانهاي جنوبي، اقلیم کردس

عراق، ترکیه و کشورهاي خارجي شکل گرفته اند و هر گروه بصورت مستقل و یا با همکاري سایر کلوني 

بتوانند از هویت و زیستگاه آباء و اجدادي خود  تا ،ها بدنبال حفظ و احیاي هویت ترکماني مي باشد

  محافظت نمایند.

و یــا  معارضـه دوران ـکیل شـده درهـم اکـنـون احـزاب و گروه هـاي ترکمـن عراقـي اعـم از تش

 : احــزاب جریــان اصلــي دســته بندي مي شــوند ســه ، بــه پــس از ســرنگوني رژیــم صــدام

 8338گراي شــیعي ماننــد االتحــاد االســالمي لترکمــان العــراق کــه در ســـال اســالم

 ماننـد گراي ســني اســالم هبــري مي شــود؛ احــزابالبیاتــي ر عبــاس تأســیس و توســط

:  تأسـیس شـد و سـران برجسـته آن عبارتنـد از 8335 ملي گـراي ترکمـن عـراق کـه در جبهـه

ارکیـج  یـن، صنعـان کتانـه ، فــاروق عـبـداهلل و سـعد الد ارسـالن تـوران کتانـه ، سـنان چلبـي ، وداد

کــه تابــع سیاســت  دارنــد وجـود ،بنـام گردهمایـي ملـي ترکمـن دیگـري گروه هاي ؛ احـزاب و

داننــد ماننــد:  مي هاي اقلیــم کردســتان هســتند و شــهر کرکــوک را متعلــق بــه اقلیــم

 (41: 8333، . )الصمانجــيالحــزب الدیمـقراطــي التـرکمانــي
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 چارچوب نظري -2-2

نـقشي برجسته در  دنیاي امروز ایـده فـدرالیسم فدرالیسم است. در ،ارچوب نظري تحقیق حاضرچ

، از جهان در ، زباني و مذهبي، فرهنگي، قوميآمیز تـنوع مـليتئوري سیاسي براي پیوند دادن صلح

قیقت پس از آنکه ایده ح . درکندمـتمرکز ایـفا مي و نه یکپارچه حال عین طریق دولتي کارا و در

شکل  جهان مناطق ملت و سـازمان سیاسي در پي انـقالب فـرانسه در اروپا و سـپس سایر ـ لتدو

، ها که با سلطه سـیاسيملیت از دسته آن سرنوشت تعیین ، بـراي بـازیابي هویت ملي و حقگرفت

شان نادیده گـرفته شـد و در معرض نگي، حـقوق سیاسي و فرهفـرهنگي و اقتصادي یک ملیت بر آنها

ها از فروپاشي و رفت دولت ـ ملت براي برون حلي، فـدرالیسم به عنوان راهفشار جدي قرار گـرفتند

بـه مـعني عهد و پیمان و قول و قرار اسـت   foedusتجزیه ارائه شد. فدرالیسم برگرفته از واژه التین 

کنند و بـر اساس این بین خود منعقد مـي را ـراکت تـعهدآوري، پیمان شکـه در آن طـرفین مساوي

، نـهاد سیاسي تر نویني را نظیر خـانوادهجمعي ، هستيضمن حفظ هویت و جامعیت فردي خود ،تعهد

 خـاص دارد. و جـامعیت آورند کـه هـویت مستقلو غیره به وجود مي

اً بر روح ، بلکه اخالق، نه فقط بر مفاد قانوني تعهد خودتـعهد نیز بدین معناست کـه طرفین عهد و پیمان

، فـراتر از قـرارداد سـاده اسـت ، چـیزيبند بمانند؛ بنابراین توافق تعهدشدهپاي خـود عهد و پیـمان

اي پایدار و حتي دائم بین طرفین و تعهد به همکاري براي دستیابي به زیرا متضمن تعهد بـه رابـطه

 اسـت. آمیز مـناقشات احـتماليصلح و حل ین پیمانهاي اهدف

از این رو فدرالیسم هم به معني ساختار و هـم روش حـکومتي اسـت کـه وحـدت و یـگانگي را بر 

 دهندةتشکیل هاي، تنوع مؤلفهسازد و از طریق قانون اساسي فراگیرشالوده تفاهم و رضایت برقرار مي

 (.Kincaid .2112 :581ند )کیگانگي سیاسي را حفظ مي

، فدرالیسم شکلي از سازمان سیاسي دولت است کـه بر حاکمیت دوگانه مرکز و بر پایه چنین تعریفي

، چه عمودي قدرت )چه به شکل جغرافیایي یا استاني از توزیع متفاوتي ، بر سطوحها یا به عبارتيایالت

ـ قـومي( استوار است که در آن هر یک  یایي و مـليجغراف ـ قومي یا ترکیبي از بر اساس خطوط ملي

هاي صالحیت خود از حق ، حدود و اختیارات مشخص خود را دارند و در حوزهحاکمیت سطح دو از

هاي دیگري را نـدارد حق تعرض به حیطه حقوق و صالحیت یکهیچو  اعمال اقتدار مستقل برخوردارند

(Tania .2115.) 
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نظامي است که در آن قدرت بین واحدهاي ملي و مـحلي  ،تعریف مي توان گفت فدرالیسمساده ترین  در

 تقسیم مي شود و واحدهاي محلي مي توانند تحت حوزه اختیارات حقوقي و قانوني مستقل حـکومت

نهاد  . در مقابل در حکومت هاي متمرکز، قدرت در مرکز انباشته مي شود و عمدتا در قالبکنند عمل

و  بعضي اختیارات قانوني ،مرکز قانون گـذاري مـلي یا پارلماني است ، اما در عرصه عمل ممکن است

در یک برداشت تطبیقي مي توان  (.815: 8913را به مقامات محلي واگذار کند )اسدي ،  حکومتي

قدرت فـدرالیسم را در مـفهوم کلي آن روش حکومتي دانست که بـراساس تـوزیع اجراي سرزمیني 

 در یک جامعه استوار است .  سیاسي

ها یا نحوه مشارکت زیرمجموعه ها(ها )زیرمجموعهقدرت مرکزي و ایالت اختیارات و حدود مـیزان قدرت

از  ،کشور دیگر ممکن است فرق کند. از ایـن نـظر ، از کشوري بههاي قدرت مرکزيگیريدر تصمیم

، درالهاي فبه رغم تنوع در اشکال متفاوت سیستم . اماسـخن گـفتتوان فدرالیسم نمي شکل واحدي از

، با هم توان آن را عیارسنج تشخیص وجود سیستم فدرال تلقي کردهمه آنها در مضموني کلیدي که مي

ها )یا بـین حـکومت مرکزي )یا فدرال( و ایالت : حاکمیت دوگانهاند و آن عـبارت است ازمـشترک

. این دو سطح یا دو الیه از حاکمیت در جغرافیایي معین ـ گرچه استقالل خاص خود را ها(زیرمجموعه

، ، حقوق متقابلي دارند. به این تـرتیبهر دو سطح از حاکمیت ، بلکهدارند ـ منزوي از هم نیستند

 نعنوا ، ضمن اعمال قدرت در حوزه معین حاکمیت خود که از آن باهاها یا زیرمجموعهایـالت

کنند که به ، در اداره حکومت مرکزي نیز مشارکت ميبرندنام مي Self-ruleیا  "خودحکومتي"

ها در معروف است. میزان و نـحوه مـشارکت زیرمجموعه Shared- ruleیا  "حکومت مشارکتي"

ها یالت، اکند. براي مثال در کشوري مانند بلژیکاز کشوري به کشور دیگر فرق مي نیز حـکومت مرکزي

 شرکت هاي مساويگذاري مـرکزي )از طریق مجلس سنا( و هم در کابینه وزرا با نسبتهم در قانون

گذاري کشور است؛ حال آنکه طریق پارلمان در قانون از شهروندان کـه جـدا از مـشارکت عموم کنندمي

 نای مقابل وزرا نـدارند. در بینه ، نقشي در گزینش مستقیم کـاهاها یا زیرمجموعه، ایالتدر امریکا

هاي ، در تمامي حکومتهاایالت در ، حکومت فدرال نیزها در حکومت مرکزيمشارکت زیرمجموعه

 (.Kelly, Harbinson & Belz .8338، از حـقوق مـعیني برخوردار است )فـدراتیو

 است بیان نوعي از نظام سـیاسي ،متمرکزهاي غیرشکلي از حکومت عنوان به بنابراین یک سیستم فدرال

شود. هاي آن تقسیم مـيکه در آن قدرت سیاسي به شکل عمودي بین حکومت مرکزي و زیرمجموعه

ـ حکومتي مـي را فـدرالیسم وجه مشخصه اساسي توان سیستم سیاسي داوطلبانه مبتني بر خود شراکتي 

 (.Elazar .8338) کرد. و حکومت ـ تعریف
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 ، برخياست ند اجراي این سیستم در برخي کشورها نقش مؤثري در هدایت نظام سیاسي داشتههرچ

و  يسیاس مشکالت آنکه حـالل مشکلي براي همه، بياند که ایده فدرالیسمبر این عقیده منتقدین

 درون کشور وهاي ملي آمیز نابرابري، تالشي براي حل صلحهاي اجتماعي باشداقتصادي و همه بیماري

هاي سیاسي هایي مناسب در تغییر ساختارحلبه یکدیگر به منظور یافتن راه آنان کردن نزدیک

ه شیرازه آنک، بيها و ارائه پاسخي دموکراتیک بر آنهاستملیت اقتصادي هاي، تـعدیل نابرابريحـکومتي

توان گفت اجراي فدرالیسم (. ميCongleton .2119شود یا ازهم بپاشد ) گسسته امور کشور از هم

مرکزي اقتدار کافي براي اداره امور کشور چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ  دولت که در کشـورهایي

هاي ملي و همبستگي اجتماعي تر از وفادارياي نیز پررنگـ قبیله قومیتي هايو وفاداري ندارد امنیتي

هاي این کشورها را در اداره امـور شود و حـتي ممکن است چالشنـمي مـحسوب حل مناسبي، راهاست

 و حـفظ وحـدت و یکپارچگي افزایش دهد.

 که به جهت تقسیم عادالنه قدرت  مذهبي است و چند قومي و کشوري چند توجه به این که عراق، با

 انتخاب خود  کومتيحبه عنوان شکل فدرالیسم را آن بي بهره بوده است، از گذشته تاریخي خود در

سیاسي عراق  ساختار در تأثیرگذار یا جریان هاي  مهم  براین اساس، مي توان بازیگران  است. کرده

 راکممت هايشکاف عراق درکرد.  تقسیم  و ترکمنها سني اعراب ، کردها شیعیان، دسته چند به نوین را

 یحيمس و سني و شیعه به جمعیت بنديتقسیم سو یک از. دارد وجود مذهبي و قومي بعد از متداخلي و

 هابنديتقسیم این وقتي. ترکمان عرب، کرد، هايقومیت به جمعیت بنديتقسیم دیگر سوي از و داریم را

 واجهم مسیحي عرب و سني ترکمان سني، عرب شیعه، عرب سني، کرد تمایزات با کنیم،مي بار هم بر را

 هاياستان نتیجه در و عراق از خاصي يمنطقه در مذهبي - قومي هايالیه این از کدام هر. شویممي

 و مرکز در سني هايعرب جنوب، در شیعه هايعرب شمال، در سني کردهاي. دارند وجود مشخصي

 تمرکز عدم و فدرالي نظام چند هر. هستند ساکن شرق و شرق شمال محدوده در سني هايترکمن

 يسن کردها خصوصا مذهبي، - قومي هايگروه طلبي اللاستق حس حدودي تا تواندمي سیاسي - اداري

 که دراليف نظام کننده تقویت فرهنگ باید اینکه اول: داشت مدنظر را نکته چهار باید اما کند، تعدیل را

 پرورش و هماهنگ فرهنگ کل در و ساالري شایسته محوري، عدالت سیاسي، مداراي حامل فرهنگ

 امر این البته که کند، پیدا پرورش عراق در باشد، گروهي کار و وظایف تقسیم گرایي، کثرت دهنده

 سهم خود سرزمین و جمعیت نسبت به مذهبي -قومي گروه هر باید دوم است؛ مدت بلند ايپروسه

 در که واق يبهینه و اصولي تفکیک که این از است عبارت نکته سومین شود؛ دارا را قدرت از متناسبي

 با و کامال فدرالي نظام چارچوب در باشند، داشته را موازنه و کنترل تقدر حکومتي قواي آن قالب
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 -نظامي و مالي منابع و کافي قدرت از عراق مرکزي دولت باید چهارم، و گردد عملي نقصي کمترین

 مرکز زا گریز تمایالت به دلیلي هر به مذهبي -قومي هايالیه از یکي اگر تا باشد برخوردار الزم امنیتي

 دلیل نای به چهارم نکته. گردد کشور تجزیه مانع و آید فائق اوضاع بر راحتي به بتواند یافت، گرایش

 براي مشکالتي ناخواه خواه و ندارد را متمرکز غیر حکومتي نظام تجربه حال هر به عراق که شد ذکر

 .کرد خواهد بروز فدرالي نظام چارچوب در کشور این ملي وحدت و انسجام
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 فصل سوم:

 محدوده جغرافیایی ویژگیهای

 شناسی محیط یا مطالعه مورد
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 الف( معرفي عمومي عراق 

 

 
 پرچم عراق

 

 

 نشان ملي عراق

 

است که در هزاره « سومر»ترین نامي که براي عراق امروزي به کار رفته قدیمي:  تاریخچه – 8 –الف  

تي در جنوب عراق کنوني بوده است. پس از آن به ترتیب پنجم تا سوم قبل از میالد نام دولت و مل

هاي آکد در مرکز و جنوب، آشور در شمال و بابل در جنوب آن تأسیس گردید که به همین جهت دولت

ه اند. به دلیل جریان دو رود دجلبه قسمتهایي از آن مملکت آشور، مملکت اکد، و مملکت بابل نیز گفته

اید اند که شگفتهاند. در ایران باستان عراق را سورستان ميالنهرین نامیدهینو فرات، عراق را از قدیم ب

به خاطر اتصال و امتداد آن به طرف سوریه بوده است. کلمه عراق به این ترتیب پس از فتح ایران به 
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ه النهرین را کدست مسلمین وضع و رایج گردیده است. الزم به ذکر است که اعراب قسمت شمالي بین

ند. گفتباشد عراق مينامیدند و قسمت جنوبي آن را که به صورت دشت ميهستاني است جزیره ميکو

همین قسمت جنوبي )عراق( که منابع قدیم در بسیاري از موارد به سواد موسوم بوده زیرا پس از بیابانهاي 

به همین جهت  انداز درختان عراق آن را به صورت سیاهي دور دستي نشان داده ووسیع عربستان چشم

اي عقیده اند. به دلیل وجود درخت بسیار که کلمه سواد راموجب شده عدهاعراب بدان سواد نام داده

شناسان عراق به معناي ریشه گرفته شده است. گروه دیگري از لغت (erg) دارند که نام عراق از عرق

النهرین ر ابتدا به جنوب بینشود که عراق را داند. یادآوري ميرا به معناي زمین ساحلي دانسته

اند که مجاور خلیج فارس است. بر همین اساس بعضي عراق را معرب کلمه فارسي ایراه به گفتهمي

د )ــ اناي از ایران دانستهاند و سرانجام برخي محققان عراق را صورت تغیر یافتهمعناي کرانه ذکر کرده

نابع به کرات ذکر شده است که منظور از آن در ابتدا دو ایران( به موازات کلمه عراق، عراقین نیز در م

اند. از دوره سلجوقیان، عراقین به دو النهرین واقع شدهشهر کوفه و بصره بوده که هر دو در جنوب بین

الذکر یعني کوفه و بصره( و عراق عجم )منظور منطقه کوهستاني صورت عراق عرب )منظور دو عراق فوق

اند. عراق در طول تاریخ خود همواره فته است. عراقین را به صورت عراقان نیز نوشتهغرب ایران( به کار ر

م. با به قدرت رسیدن  8321جزیي از قلمرو دولتهاي ایراني، عربي و عثماني بوده است تا آنکه در سال 

 م. با سرنگوني رژیم سلطنتي8351ملک فیصل اول این کشور پادشاهي عراق نام گرفت. سپس در سال 

 . و تأسیس جمهوري دموکراتیک خلق عراق تغییر نام داد

 آسیا غرب جنوب و خاورمیانه کشورهاي از عراق جمهوري رسمي نام با عراق :معرفي  – 2 –الف  

 تن 6 مرقد.دارند سکونت مرکزي و جنوبي مناطق در غالباً و اندشیعه کشور این مردم بیشتر. است

 مسجد مانند شیعه مشهور مساجد نیز و سامراو کاظمین ،کربال ،نجف در شهرهاي شیعه ائمه از

 درص تاریخي وقایع. است واقع کشور این در نجف علمیه حوزه و ،غیبت سرداب و سهله مسجد و کوفه

 شیعیان. پیوست وقوع به عراق در مختار قیام و کربال واقعه ،نهروان ،صفین ،جمل جنگ همچون اسالم

 شیعیان اجتماع بزرگترین. کنندمي سفر عراق به شیعه امامان حرم زیارت براي جهان سراسر از بسیاري

 .گیردمي شکل کربال در ،اربعین ایام در ساله هر جهان

ر عراق گسترش گردد. در این دوره تشیع دبرمي علیه السالم امام علي سابقة تشیع در عراق به زمان

هاي شیعي عراق یافت و از آنجا به دیگر مناطق از جمله ایران منتقل شد. هر چند در دولت

، کم و بیش شیعیان در حکومت نقش داشتند. با تأسیس صفویه و آل بویه،حمدانیان همچون

شیعیان از صحنه سیاسي حکومت عراق طرد شدند. در زمان اشغال عراق به دست  عثماني دولت
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علیه  جهاد فتواي محمد تقي شیرازي ها شیعیان نقش فعالتري یافتند و علماي بسیاري از جملهانگلیسي

از نخستین احزاب شیعي عراق، فعالیت  حزب الدعوه د. در همین دوره بود کهها را صادر کردنانگیسي

 .ود را آغاز کردسیاسي خ

با روي کار آمدن حزب بعث، سیاست طرد شیعیان شدّت بیشتري گرفت؛ پس از حمله عراق 

معروف  انتفاضة شعبانیه شیعیان قیام خودجوشي علیه حکومت )حزب بعث( انجام دادند که به کویت به

شد. در پي این قیام سرکوب شیعیان از سوي نظام حاکم آغاز شد و عالوه بر قتل عام شیعیان، بسیاري 

 .شیعه زنداني، تبعید و یا کشته شدنداز رهبران 

م، شیعیان نیز وارد صحنه سیاسي 2119در سال  صدام حسین پس از اشغال عراق توسط امریکا و سقوط

 .شودي جدید عراق، نخست وزیر از شیعیان انتخاب ميعراق شدند. در ساختار سیاس

ها ها و کلدانيها، اموريها، آشوريگردد؛ سومریان، اکديپیشینه تاریخي عراق به پیش از میالد برمي

را تصرف کردند و عراق در  مدائن قمري 84هاي عراق بودند. مسلمانان در سال نخستین تمدن

ارداد قر جزو ایران بود اما با اسالم خشي از عراق، از پیش ازجزئي از قلمرو اسالمي شد. ب خلیفه دوم زمان

 .بین عثماني و صفویه براي همیشه از ایران جدا شد زهاب

 جنوب و خاورمیانه کشورهاي از به پایتختي بغداد ، عراق:  و جمعیت جغرافیا - 9 –الف 

 و ایران با شرق از ،سوریه و اردن با غرب از ،کویت و سعودي عربستان با جنوب از که آسیاست غرب

 دو. دارد فارس خلیج با کوچکي آبي مرز جنوب، در عراق. است همسایه ترکیه با شمال از

 بخشي ،ریزند. عراقمي فارس خلیج به و هستند روان کشور این جنوب به شمال از فرات و دجله رود

 .است عرب اتحادیه فعّال و مؤسس عضو اسالم و جهان از

راق ـواي عـر مربع است. بیشتر مناطق آن پست و هموار است. آب و هکیلومت 491،987مساحت عراق 

  .در نقاط شمال، کوهستاني و سرد، در نواحي مرکزي، گرم و مرطوب و در غرب، گرم و خشک است

اي خودمختار در بخش شمال کشور عراق است. این منطقه از شرق با ایران از کردستان عراق منطقه

میلیون جمعیت دارد. اقلیم کردستان داراي  5مرز است. و حدود ا سوریه همشمال با ترکیه و از غرب ب

درصد بودجه کل کشور عراق به اقلیم  87وزیر و هیات دولت محلي است. نفره، نخست 811پارلمان 

 کردستان اختصاص دارد. زبان رسمي آن کردي و پرچمش هم از پرچم عراق متفاوت است

 .پایتخت اقلیم کردستان، و سلیمانیه از شهرهاي مهم آن است اربیل.
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http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A9
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 جاري سال در کشور این جمعیت که کرد اعالم اي اطالعیه طي 8937مهر ماه سال  در عراق آمار مرکز

ترکیب مذهبي و قومیتي این  .است رسیده نفر 812 و هزار 824 و میلیون 91 به( 2181) میالدي

مسیحیان و یهودیان و صابئه و ایزدي ها و دیگر اقلیتهاي  - %35مسلمانان جمعیت عبارت است از : 

ترکمن  - %21کرد   - % 71 قومیت عرب - %95مذاهب مختلف اهل سنت  - %65شیعیان  .  %5 دیني

 83 معادل کشور این جمعیت درصد 58مده است در این اطالعیه آ.  %7دیگر اقلیتهاي قومي  - % 9

 را نفر 323 و هزار 162 و میلیون 81 معادل دیگر درصد 43 و مردان را نفر 259 و هزار 268 و میلیون

 421 و میلیون 85 معادل عراق جمعیت درصد 45: است آمده اطالعیه این در . دهند مي تشکیل بانوان

 سال 85 زیر( بانو 11 و هزار 418 و میلیون 7 و پسر 352 و رهزا 346 و میلیون هفت) نفر 92 و هزار

 اطالعیه در . کرد اعالم 2.51 حدود را 2181 سال در جمعیت رشد میانگین عراق آمار مرکز . هستند

 استان: است آمده نیستند، برخودار یکساني رشد از عراق مختلف هاي استان که این به اشاره با مرکز این

 پرجمعیت تا داده جاي خود در را نفر هزار 826 و میلیون هشت جمعیت، کل درصد 28 ندارابود با بغداد

 و درصد 81 با عراق، غرب شمال در نینوا استان بغداد، استان از پس . بگیرد لقب عراق استان ترین

 کشور این پرجمعیت استان سومین و دومین ترتیب به جمعیت، کل درصد 1 با جنوب در بصره استان

 بودن دارا و سکنه 978 و هزار 184 با عراق جنوب در« المثني» استان که است درحالي این . هستند

 ژوئن عراق ریزي برنامه وزارت . است کشور این استان ترین جمعیت کم جمعیت، کل از درصد دو

 یشپ . شود مي افزوده کشور این جمعیت به نفر هزار 151 هرسال که کرد اعالم( تیرماه/ خرداد) 2181

 جمعیت 2191 سال در کشور این عراق، در جمعیت رشد میانگین ادامه صورت در که شود مي بیني

 22 و 86 ،82 ترتیب به 8337 و 8317 ،8373 هاي سال در عراق جمعیت . کند تجربه را میلیوني 51

 (سپر الغد خبري پایگاه) . است بوده اعالم نفر میلیون

 عراق : و همسایه هاي استان ها  - 4 –الف 

 )نفر( جمعیت مرکز استان نام استان

618٬811٬9 اربیل اربیل  

111٫511٫8 بصره بصره  

111٬224٬8 بعقوبه دیاله  

633٫395٫7 بغداد بغداد  

الدینصالح 511٫846٫8 تکریت   

533٬997 حلبچه حلبچه  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87
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164٫156٫8 حله بابل  

511٬88٬8 دهوک دهوک  

211٬311 دیوانیه قادسیه  

111٫651٫8 رمادي انبار  

917٫673٫9 سلیمانیه سلیمانیه  

111٫551 سماوه مثني  

181٬754 عماره میسان  

126٫611 کربال کربال  

کوککر 111٫511٫8 کرکوک   

111٬389 کوت واسط  

636٫211٫9 موصل نینوا  

قارذي 111٬472٬8 ناصریه   

611٬211٬8 نجف نجف  

 جدول شماره یک

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AB%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
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 همسایگان عراق

 

 

 جغرافیاي سیاسي عراقب( 

 : ویژگي هاي جغرافیاي سیاسي عراق -8-ب

در شمال عراق، منطقه کرکوک که در مرز اختالفي کردها و عرب هاي سني و ترکمن ها قـرار دارد، به 

 بـرخوردار هــا و عــرب کردهـا بـراي ـوق العـاده و حیـاتينـفتي از اهـمیتـي فـ ذخائر دلیل دارا بودن

دلیل ، در هر مقطعي از تاریخ که این اقوام اقتدار داشتند، سعي در تصاحب کرکوک  همین است . به

 به مهاجرت مجبور کردند. را و دیگران داشتند

را ارتبـاط بـا دریـا و وجـود منابع ، زی است از طرفي اقتصاد و حـیات کـشور عراق در منطقه جنوب

نفت و گاز در جنوب عـراق اهـمیت کل عراق را براي قدرت هاي مـلـي ، منطقـه اي و فرامنطقه اي 

مقابل حـاکمیت بـر کرکوک ، حاضـرند از منافع جنوب بگذرند،  در تعیین مـي کـند. غیر از کردها که

ر عـراق را بــه مـنـابع جنوب وابسته مي دانند.شـیعیان بـا بقیه اقوام و اقلیت هـا ادامـه حیاتشـان د

عراق ، عـمال حـاکمیت حداکثر را مي توانند داشـته بـاشند و دلیلي بر اصرار  در درصدي 65جـمعیت 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حکومت فدرالي یا هر نوع از حکومت ندارند. در واقع ، عرب هـاي سني در عراق و مـنطقه و قـدرت

سرنوشـت جـنوب عـراق حـساس اند. بغداد پایتخت  بــه نـسـبت بیش از همـه منطقه ايفرا هاي

ر د سني هاي عـراق با وجود اکثریت شـیعه عمـال در اختیـار شیعیان است ، اما سالیان طوالني عرب

ا ود ردانستند؛ کردها نـیز مـرز سـیاسي و جـغرافیایي خـ مي حـاکمیـت بـودنـد و بغـداد را از آن خود

که چـالش هـا و  دانند مي با اعراب کـه هـمچنان مـرز اختالفي قومي و مذهبیشان است جبل حمرین

بـا حاکمیت مختلف خواهنـد داشـت و تنهـا در عـراق یکـپارچـه  بحـران هـاي خود را در هـر شـرایط

 ( 863-878: 8911، .)اکبريشد ، زنـدگي آرام و مـسالمت آمـیز در آن مـناطق مـحقق خواهد

 : ساختار نامتجانس -8-8-ب

جماعت انساني مشخصي اسـت کــه در منطقــه  مي دهد که ملت، نشان نوین تعریف مـلت در عـلوم

مشــترکي برخوردار اسـت. عراق  متجــانسجغرافیــایي مشخصــي ســکونت دارد و از فرهنــگ 

کشور  85.گرچه فقط  اسـت نامتجانس میت هایي بـا فرهنگ،هماننـد بـسـیاري از کـشـورها داراي قو

،اما این پـانزده کشـور نـاب کشور جهـان از ویژگـي تجـانس نسبي فرهنگي برخوردارند 811از مجموع 

است ،بـه تـدریج  شدن از ویژگـي هـاي جهاني قـومي نیـز بـر اثـر مهـاجرت و آمیختگي و اختالط که

 از دست مي دهند.ناب بودن خود را 

در  به عنوان یک دولت مـدرن پدیـدار شـد و هماننـد بسـیاري از کشورها، 8328عراق در سال 

فرآورده یک ملـت نبود که براي تاسیس یک  عـراق در واقـبود. یعني ع جستجوي ملت خاص خویش

 سده نوزدهم رخ داد. ان یا ایتالیايـدولت )کـشور( بـکوشد و این برخالف آن چیـزي بـود کـه در آلم

دیگر مردمان تشکیل دهنده این کشـور داراي قومیـت و مـذهب متفـاوت بودند که تا کنون  سویي از

 زهنو علي رغم تالش هاي صورت گرفته براي ایجاد پیونـد اجـتماعي محکم مـیان مردم ساکن کشور،

 نمي توان سـخن گفت .عده اي بر این باورند که از مردمي تحت عنـوان ملـت عراق  هم

سال قبل  2111از  النـهـرین در بین محققان تاریخ عرب تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که حکـام بـین

و فـرات و  از میالد تا به امروز هدف مشترک ایجاد اتحاد بین قسمت هاي شمالي و جنوبي حوزه دجـله

ـاي ه تـالش شرح .در واقع تاریخ بین النهریناند کرده انسجام سیاسي بین این مناطق را دنبال مي

 اغلب ناموفقي است که حکمرانـان منطقـه در جهت تحقق این هدف اصلي انجام داده اند.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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وجود  عراق تصـوري از دولـت و ملـي گرایـي در ذهـن مردم هیچ اصوال عراق زماني تـاسیس شد که

 بیاندیشد، بـه هنـد و نقـش واســطه اي خـود در تجـارتمـثال موصل بیش از آنکه بـه بـغداد  نداشت.

به  رقابـت دو امپراتـوري ایــران وعثماني ،پیوسته جمعیت تاجرپیشه جدیدي را بعالوه .اندیشـیدمـي

منطقه مي کشاند کـه ایـن تغییـر بافـت جمعیتي ،گاه تهدیدي براي شکل گیري و قـوام گرفتن هویت 

این کشور مورد  سیاسي به لحاظ قلمرویي نیز تمامیت ساختار راق در حال ظهور بود.عـ در ملـي واحـد

المللـي و توافق  بین هاي پیدایي عراق را باید ناشي از مجموعه اي از معاهدات و قرارداد تعـارض بود.

 هاي مـرزي دانـست .

تبدیل  مدني-د بـه دولتـي ملي عراق نتوانـ تا گشته موجب ،بخشي همین جهل سیاسي و منفعت طلبيِ

ردها و ک در اداره آن سـهم مشترک داشته باشند. اجتمـاعي هـاي شود به گونـه اي کـه همـه گـروه

بـه رو بودنـد و شهروند درجه دوم به حساب مي آمدند.  رو شـیعیان بـا مشـکل اساسـي در جامعـه

( بـاالترین مـانع در راه وحدت عراق جدایي بین اکثریت عرب واقلیت کرد 43-71: 8973)سیف زاده ،

وسعت کشور  درصد 8/9که  ردها در مناطق به نـسبت دورافـتاده و کوهستاني شمالک .است زبان بوده

و توسط مرزهاي قابل نفوذ از هم زبانان خود در ترکیـه ،ایران و سـوریه جـدا  هسـتند متمرکز ،را دارند

 .مـي شـوند

، بـراي کســب شدند عـراقت از هنگامي که در اثر خواست قدرت هاي خارجي جزئي از دول کردها

 (858:8914دون انقطـاع جنگیده اند.)فیروزي ،خودمختـاري و یـا اســتقالل کامـل بـ

 ینا مردم مولفه اي که تحقق سناریوي ایده آلیسـتي را در عـراق محـدود مـي کنـد، فرهنـگ سیاسي

.  است سیاسي کشور یا مـجموعه ایستارها و تمایالت شـناختي ، تحلیلـي و احسـاس آنها نسبت به امر

 نآ ـه مفهـومي سـاختاري تبدیل میکند، همانا اصل ناخودآگاه بودنآنچه فرهنگ سیاسي جامعـه را ب

 ازبینيب . این خصلت باعث مي شـود بـسـیاري از افکار، تمایالت و گرایش هاي سیاسي کمتر مورداست

عـراق  مردم سیاسي ( فرهنگ84-85: 8974قرارگیرند و از ثبات نسبي برخوردار باشند.)سریع القلم ،

و صـلح طلبـي در  داخـل اي دو ویژگي مشخص است که این ویژگي ها، دموکراسي سـازي درنیـز دار

به اقتدارگرایي در داخل و عدم  تمایل و موجب سیاست خارجي این کشور را با مانع مواجه مي کند

 دنتـوان نامنسجم بودن و خشونت گرا بـو مـي همکاري در سیاست خارجي مي شود. این دو ویژگي را

 نـامید.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 سیاسي در عراق به بافت طایفه اي و عشیره اي این کشور و تقسیم آن به سه فرهنگ بودن نامنسجم

عـراق که در  دائمـي اساسي قـانون 49اعم از شیعه ، سني و کرد بـاز مـي گـردد. ماده  کلي جامعه

مورد تایید و شناسایي  را آن ذیل بخش حقوق و آزادي ها طرح شـده ، بافـت قبیلـه اي وعشیره اي

 هک تاکید دارد و به امور آنها بـه طـوري عراق حکومت بر رشد و ترقي قبایل و عشایر» قرار داده است :

بـه پیشـرفت جامعـه هماهنگ باشد، توجه  و کمـک دین، قـانون و تقویت ارزش هاي واالي انساني بـا

 )ماده.« آورد عمل مي به حقـوق انسـان منافـات دارد، جلوگیري با مي کند و از عرف هاي عشایر که

 قانون اساسي عراق ( 49

ن عنوا با در اثـر کالسـیک خود وربـاو  آلمونـدواقـع ، مـبین نوعي فـرهنگ است که  این ویژگي، در

شــهروندي و  حـس مـي کنند که با نبود یاد فرهنگ محلي و بستهعنوان  ، از آن بافرهنگ مدني

 ( Heywood.2112:211برجستگي هویت محلـي مشـخص مـي شـود. )

متفاوت و  هـاي هاي گوناگون ، قومیت زبان با گروه متفاوت اجتماعي در عراق سه در واقـع ، وجود

پدیداري نـوعي فرهنـگ سیاسـي پیشـامدرن شده است که شعاع   ، مـوجب تنوع امکانات اقتصادي

 و بین قومي و اعتماد ، مـحلي ، خـانوادگي و قـبیله اي محدود است قـومي داري هاي آن به سطوحوفا

مجموعه اي از عشایر  خود قرار دارد. در این چارچوب ، کشور بـه منزله در نازل ترین سطوح گروهي بین

 نکـنند و در عـی مي و ستیزه رقابت و ثـروت با یکـدیگر بـراي کسب قدرت ، امنیت که و اقوام است

 ، دولت مرکزي را به عنوان مرجعي عادل و قانوني به رسمیت نمي شناسند. این ویژگي موجب مـي حال

: 72.)سـریع القلم، باشدنداشـته  اعـراباز، محلـيدولت به عـراق–مفهوم جامعه یا ملت  اطالق شـود

8974) 

تعادل قومیتي در عرصه سیاسي عراق ، مـوقتي و شکننده باشد، به  این ویژگي باعث مي شـود هرگونه

رانت نفت به شـیوه اي قومیتي توزیع شود و سامان  ویژه ، چنانچه درآمدهاي نفتي و بهره گیري از

یابـد، شـکل گیـري جامعـه همگـن عراقـي بسـیار دور از دسـترس خـواهد بود. همه این روابط در 

مشـارکت ، هویت ، مشروعیت ، نفـوذمجموعه اي ازبحران هاي شش گانه  تـا استدراز مدت باعث شده 

در داخـل عراق شکل گیرد. در واقع طي سال هاي گذشته ، همه این بـحران هـا  ، ادغـام و توزیـع

کـه البته این تعادل از نوعي سرکوب گسترده ناشي مي شد و در نتیجه ، در این کشور  داشـت وجـود

ترده گس سـرکوب بـه "رهبـري کاریزمـا"پوشش نوعي  در استبدادي نهادینه شده بود. این نظام نظـام

 (89: 8919مردم مي پرداخـت .)بـرنا بلداجي ،
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 قضیه کرکوک -2-8-ب

 عراق ، معضالتي است که بر سر استقرار فدرالیسم در این کشور وجود سیاسي جغرافیاي ویژگي دوم

( یکي از معضالت در این چارچوب ، مـسئله کرکوک است . شهر کرکوک مرکز 8912:71.)نیري،دارد

 کـیلومتري شمال بغداد قرار گرفته و شهري با پنج هزار سال251عـراق ، در  )کرکوک( التمیم استان

وجـود دارد. مـنابع کـردي ، اکثریت  شهر این است. اختالفات زیادي بر سـر بافـت جمعیتـي پیشینه

. انندد متعلق به کردها، منـابع عربـي به عـربها و برخي منابع ترکمني ، به ترکمنها مي را معیت آنج

 ایـن آن ، وجود مـنابع غـني نـفـت در برسر اختالف ، دلیل دیگرشـهر عالوه بر بافت چنـد قـومي

 . درصد ذخیره نفت عراق است 41شـهر اسـت . در مجمـوع ، کرکوک داراي 

ز حکومت مرک دلیل منطقه جنوب و منطقه کرکوک به دلیل وجود منابع نفتي و ارتباط با دریا و بغداد بـه

 . است ، مورد نظر اقوام و به تبع آن قدرت هاي فراملي عراق

 ي، ترک عراق به دلیل ارتبـاط بـا کردهـاي ایراني شـمال در پراکندگي اقوام در عراق باعث شد، کردها

 آنها به مهاجرت رايب و سوري براي تشکیل کردستان بزرگ تالش کنند و به رغم تالش دولـت هـا

در غرب عراق  ها شـمال عـراق تـشـکیل مـي دهند. سني در را اکثریت غالب چنان مناطق دیگر، هم

و  ، کویت ، بحرینهم مرز با ایران  عراق در حدود مرزهاي سوریه و اردن و شیعیان در جنـوب و شرق

دریا و تسلط شیعیان بـر این  با نفـت و گاز در جنوب و ارتباط منابع عربستان اسکان دارند. وجود

چالش  اماقو دیگر همین نسبت این فرصت براي به مـنطقه، فرصـت و ابزاري در اختیار شیعیان است که

اسي در اختیار شیعیان عراق است که مي تواند به سی ابزاري بنابراین، این منطقه آید. مي به حساب

 .تنظیم کنند اقوام منطقه ، مطالبات خود را با دیگر این اعتبار حضور جغرافیایي در

مبنـي بـر حاکمیـت بــر کـرکـوک دارند. عالوه  تاریخي ادعاهاي کردها و هم سـني هم عـرب هـاي

ا بـر کرکـوک کـه از حمایـت ترکیـه برخوردارند نیز به این طرف بر آن ، وجود ترکمن ها و ادعاي آنهـ

اضـافه مـي شود. در دوران حاکمیت عثماني هـا مرز کردها و عربها که از ترکیه آغـاز و از  هاي درگـیر

هـا  ترک طریق کرکوک ، طوز خورماتو، جبل حمـرین و خانقین به ایران وصل مي شد، محل استقرار

واقــع از ایـن جــاده ابـریشم حراست میکردند. ضمن این که برخي از ترکمن ها و کرد بـود کـه در 

منطقه شیعه نشین عراق مي دانند و در  به هاي ایـن منطقـه بــه دلیل شـیعه بودن ، خود را متعلق

 و اختالف ريیانتخابات نیـز با شیعیان ائتالف کـردند. بـنابراین در آینـده عراق ، این منطقه آبستن درگ
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 استقالل هاست. عمق این اختالف در این است که کردها براي نیل بــه اسـتراتژي تاریخي خود براي

 استراتژي آنـها مـحقق نخواهد شد. نیازمندند و بدون کرکوک کرکـوک کردستان، به منابع و اقتصاد

شدت بـه کرکوک نیازمندند و  همین طور عرب هاي سني براي ادامه حیات و تحقق مطالبات خود، به

در غـرب عـراق نخواهند داشت و مـمکن اسـت  زنـدگي بدون کرکوک و جنوب ، دلیلي بـر ادامـه

 مهاجرت از عراق را ترجیح دهند.

ه منطق بر عالوه بر آن ، ترکمن ها به دلیل تفاوت قومي و اختالف هاي مذهبي در صورتي که یک قوم

کرد(، آینده خطرناکي خواهند داشت ، زیـرا ممکن اسـت عـالوه بر کاهش شود )عرب سني یا  حاکم

 انکردست ، مـنافع به هـمین نـسبت .از دسـت دادن سـرزمین تـاریخي خـود مجبـور شوند اقلیت ، به

بزرگ، ترکیه، کشورهاي عرب سني منطقه و توطئه گران فرا منطقه اي دچار چالش مي شود و آنـهـا 

 ایـن درگیـري و جنـگ ناخواسته سهم خواهند داشت . به همین دلیل ، اشغال گران مسـاله درنـیـز 

؛ ند و در آینده دور نیز ممکن است تحت نظر جامعه بین الملل اداره شـوده امسکوت گذاشت را کرکوک

. مي کند حکومت ماننـد شهرهاي موستار و برچکو در بـوسني کـه سالهاست جامعه بین المل بر آنها

کـه عـراق یکپارچه و با هویت ملي شکل گیرد و کـرکوک در عــراق واحــد اداره شود. این  این مگر

عراق  در حالي است که کردها به دنـبال اسـتقالل از عـراق هسـتند و حکومـت فدرالي را به حاکمان

کرکوک و ائتالف بـا اقـلیت تحمیل کردند و تمام تالش خـود را بــراي اســکان حـداکثر کردها در 

 هاي مـنطقه کـرکوک مـعطوف کرده اند.

مناطق  و سایر فدرالیسم کردي و الحـاق کرکـوک خـواسته کردها در شرایط کنوني ، تثبیت مـهمترین

کردستان بـه مـنطقه تـحـت حاکمیـت ایـن اقلـیم است . مبناي این خواسته  اقلیم کرد نشین خارج از

استان دهوک ،  سه ، عــالوه بر دربرگیري نـقشه نای است 2115در ماه جوالي  شده تشر، نقشه من

در کنترل کردها بـوده ، مناطق جـدیدي از اسـتان تـمیم به مرکزیت 8332از سال  که اربیل و سلیمانیه

و  ، بـدره جسان ، ، مناطق مندلي خانقین کرد نشـین اسـتان دیـالي بـه مرکزیت ، مناطق کرکوک

بغـداد و مـرز مهران ایـران و نیـز منـاطقي در حاشـیه موصـل را بـه  زربـاطیه در منطقـه مـابین

 عراقي هاي گروه سایر ( کردها همواره روابط خود با8917، .)ویسـي کردسـتان اضـافه نـمـوده اســت

دست یابي به خودمختـاري حـداکثري در شـمال هدف اصـلي خـود در این مقطع یعني  به را با توجه

 اکيح و طالبـاني بـارزاني . اقـدامات و بـیانات رهـبران کردستان عراق از جملـهکنند مي عـراق تعریف

خاصي بین آنها و ساختار سیاسي عراق است ؛ بـدین مـعني که کردها باقي مانــدن در  رابطه از
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تنهــا در صــورت تحقــق دولــت منطقــه اي و خـودمختاري  چــارچوب کشــور عــراق را

خـود ممکن مي دانند و در غیر اینصورت نمـي تـوان آنهـا را در چارچوب عراق تعریف  حـداکثري

 ملت دو (مبناي تـحلیلي این خـواسته از نـظر کردهـا این است که اعراب و کردها6: 8914کرد.)اسدي ،

ابتـدا بایـد وجــود ایـن دو مـلت متفاوت در عراق به رسمیت شناخته شود. و در جداگانه هستند و در 

یل را مبنائي براي تشک نو آ مقابل ، اعراب و ترکمنها مخالف الحاق کرکوک به اقلیم کردستان هـستند

کشور مستقل کردي مي دانند. دراین خصوص ، ترکیه به صـراحت اعـالم کرده است این الحـاق را 

 841طـبق مـاده  داند. در عـین حـال، مي هـجوم نـظامي بـه کردستان عراق در قرمـز خود خـط

قـانون اساسي عـراق ، مقـرر شـده اسـت وضـعیت کرکـوک و سـایر منـاطق مـورد مناقشـه ، 

رش اوضـاع ، شـما سـازي . این مــاده ، راهـکـار عـاديشود درچـارچوب هـمه پرسي تعیین تکلیف

را 2117دسامبر  98جمعیت و همه پرسي در کرکوک و سایر اراضـي مـورد منازعه ، پـیش از تـاریخ

برگزار نشده است  هنوز ، همه پرسـي کـرکوک841ارائه داده است . به رغم تشکیل کمیته پیگیري ماده 

ي جاي مخالفت علن. دلیل این امر نـوع رویکرد شیعیان ملي گـرا است. این گـرایش تـرجیح مي دهد ب

سـازي اداري و حکومتي ، برگزاري همه پرسي  طریق مـانع ، از با الحاق کرکوک به اقلیم کردستان

، سرنوشـت کـرکـوک بــه سرنوشـت  ( بـه هر ترتیـب8917کـرکـوک را بـه تـاخیر بیاندازد. )ویسـي ،

ت . این شهر نماد پیونـد واقعیت سـاختاري اس خورده گره فدرالیسم و تا حدود زیادي دموکراسي در عراق

تي مـي تـواند بر تعادل قومی آنـجـغرافیاي سیاسي و اقتصاد سیاسي عراق است کـه نــوع بـازیگري در 

خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد.  منطقه حتـي در عـراق تاثیر غیرقابل انکـاري بـر جـاي بگـذاردو

مـجموعه امـنیتي خـلیج فـارس  ـه مجموعـه امنیتـي خاورمیانه و زیرعراق نـیز کـشوري متعلق ب

: 8914و ویور،: .)بوزان بلکه قاعده بازیگري است اسـت که در آن منازعه و سـتیزه جـویي نـه استثنا

811) 

از این منظر، بسیاري از کردها، حتي کرکوک را با موقعیت استراتژیک بیت المـقدس در مـنازعه میان 

، از  2181سـال  عراب و مسلمانان با رژیم صهیونیستي مقایسه مــي کـننـد. در انـتخابـات پارلمـانيا

کرسي نماینـدگي کرکـوک در پارلمـان عـراق ، شـش کرسي به فهرست العراقیه مرکب از  82مـیان 

سـه بـا ر مـقایها دکرد اعراب و ترکمنها وشش کرسي بـه کردها تعلق گرفت که نشانگرتضعیف موقعیت

وضعیت شکننده تعادل قومیتي در این منطقه و کـل عـراق را نشان  و بود 2115انتخابـات پارلمـاني 

. در سـي ام مـاه مي  دارد مي داد. ایـن وضعیت با حساسیتي متفاوت درخصوص استان بصره هم وجود

ه ني در بصـره بـا چهارده کرسي رتب، نوري المالکي که فهرست انتخاباتیش در انـتخابـات پارلمــا2181
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قانون مربوط به  ،تاسـیس دولت شود بـه نخست را کسب کرده است ، اعـالم نمـود اگـر موفـق

خودمختاري منطقه بصره را امضا خواهد کرد. بصره یکـي از ثروتمندترین اسـتانهاي عـراق و سومین 

 یرذخا این استان حدود بیست درصد نفتي ائر. ذخ آنها به لحاظ جمعیت پس از بغـداد و موصـل است

خاورمیانه اسـت . تبـدیل این استان به منطقه فـدرالي از دید قـائالن به آن با هدف توسعه مـناطق  نفتي

راهکارهـاي  از و متوازن با مناطق کردي در شمال است و یکـي همگام اي شــیعي نشـین بـهگونه

ور بشمار مي رود. در عین حال ، خودمختاي بصره ، به لحاظ جـغرافیـا و تعـادل قومیتي در این کش

 مـخالفت اعـراب سني این کشور و عربسـتان سـعودي مواجـه است . گسترش ، با عراق اقـتصاد سیاسي

حرکتها ي شیعي در مرزهاي شرقي عربسـتان وابسـتگي عربهـاي سـني عراق به موقعیت ممتاز بصره 

به نفـع ایـران از دیـد سعودیها قابل پذیرش نـیست .)نـصري  بازیها منطق همه ، تحولو مهمتر از 

،58:8913) 

 سازي:ملت -گیري صحیح فرآیند دولتدالیل عدم شکل -2-ب

 مرزهاي تصنعي  -8-2-ب

ر ا بها در خاورمیانه ردهي به مرزها و دولتاي نقش اصلي و تعیین کننده در شکلهاي فرامنطقهقدرت 

هاي مختلف در خاورمیانه یا ها و قومیتعهده داشتند. با توجه به اینکه مباني سیاسي و فکري گروه

ر هاي خارجي بوده است، دگرایانه اروپا و یا مبتني بر منافع قدرتسازي مليهاي ملتمبتني بر اندیشه

به اهداف و منافع مشترک منطقه خاورمیانه هنوز مفهوم ملت به معناي مدرن آن یعني وفاداري ملت 

اي به وجود آورد، پدیدار نشده است. اگرچه ویژگي مشترکي قبیله -که دولت ملي را فارغ از تعلقات قومي

سازي در آن هاست، ولي این کشورها به لحاظ یکپارچگي ملت -همه این جوامع عدم تکامل فرآیند دولت

در موقعیت و شرایط یکساني قرار ندارند. آنچه ملي، اجماع در هویت ملي و انسجام سیاسي و اجتماعي 

کند، این است که مجموع سازي در کشورهاي خاورمیانه خودنمایي ميکه بیش از همه در فرآیند دولت

یک از این کشورها در روندي طبیعي و خودجوش طي نشده و غالباً با دخالت سازي در هیچعوامل دولت

رفته است. مداخالت خارجي اعم از مالي و معنوي همواره از اي صورت گنیروهاي خارجي و فرامنطقه

گیري دولت ملي در خاورمیانه بوده است. عراق، خود به طور مکرر قرباني هاي شکلترین چالشعمده

دهي گیري این کشور، نیروهاي خارجي نقش اصلي را در شکلچنین مداخالتي بوده است. از ابتداي شکل

 (.46، 8931سیاستمداران این کشور بر عهده داشتند )خدایي  به مرزها گرفته تا تعیین
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 درعراق سازي ملت – دولت روند تثبیت روند شیعي هاي گروه قبال در آمریکا رویکرد دیگر، ازسوي

. رویکرد دولت آمریکا نسبت به شیعیان، به دو رهیافت کالن آن است کرده مواجه مشکل با را جدید

گردد. این دو رهیافت متفاوت پس از پایان جنگ سرد در گرا بازميمکشور نسبت به جریآن هاي اسال

هاي بین اندیشمندان آمریکایي مطرح شده است و هر یک تصاویر متفاوتي از جهان اسالم و گروه

 دهد:گرا ارائه مياسالم

 8گرارویکردتقابل( الف

ن بایست جایگزیالم سیاسي ميبر اساس این برداشت از اسالم، پس از پایان جنگ سرد، مبارزه با اس

ن داند. از نظر ایمبارزه با کمونیسم گردد. این رویکرد، اسالم سیاسي را تهدیدي بالقوه براي غرب مي

ها ذاتاً ضد عده، اسالم و دموکراسي کامالً در تضاد بوده و بنیادگرایان اسالمي همانند کمونیست

م و غرب نه تنها بر سر منابع مادي و سیاسي، بلکه دموکراتیک و عمیقاً ضد غربند و مبارزه میان اسال

شود. ساموئل هانتینگتون، برنارد لوئیس و مارتین ایندیک ستیزي تمدني و فرهنگي محسوب مي

 هاي این جریان هستند.ترین چهرهشاخص

 2گرارویکردتعامل (ب

داند. به نظر راي غرب مياین رویکرد، اسالم را تهدیدي براي غرب ندانسته و تنها آن را چالش جدید ب

کنند ها تصور ميتر از آن چیزي است که معموالً غربيتر و پیچیدهاین گروه، جهان اسالم بسیار پراکنده

از  هاي رفتاري بخشيشود. بنابراین نباید ویژگيو گوناگوني و تنوع بسیاري در جهان اسالم دیده مي

ن متفکران، غرب شناخت عمیقي از جهان اسالم ندارد جوامع اسالمي را به کل تعمیم دهیم. به نظر ای

با  بایستو این مسئله سبب ناکامي آمریکا در خاورمیانه شده است. بر اساس این رهیافت، آمریکا مي

گرایان، از حمایت جوامع اقتدارگرا و سرکوبگر که سبب هاي دموکراتیک واقعي اسالمحمایت از فعالیت

شود، دست بردارد. جان اسپوزیتو و گراهام هاي مسلمان ميدر تودهتشدید احساسات ضد آمریکایي 

-857، 8915شوند )جاوداني مقدم و گوهري مقدم ترین این اندیشمندان محسوب ميفولر، شاخص

856.) 
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هاي مدعي قدرت در عراق فرهنگ سیاسي و دموکراتیک میان گروه ،هرچند بعید است در آینده نزدیک

وشن است فضاي آزاد سیاسي و قالبي براي رقابت سیاسي در این کشور فراهم ظهور کند، ولي آنچه ر

خواهد شد که ممکن است بیش از یک دهه به طول انجامد تا به یک سیستم سیاسي باثبات، مشروع، 

. بیني، منتهي شودمندند، قابل پیشها بیش از هر عامل دیگري به آن عالقهمند و آنچه که غربيقاعده

اي مهم و الگویي پایدار براي سیر تحوالت سیاسي بینانه نباشد حداقل مقدمهزیابي خیلي خوشاگر این ار

ها دارند، اگر ارتباطات هاي انساني و فکري که عراقيدر دنیاي عرب پدید خواهد آورد. با توجه به سرمایه

تگي یافستاي توسعهالمللي معقول میان این کشور و محیط خارجي ایجاد گردد، ثروت ملي آن در رابین

 (.6، 8918و تعامل فرهنگي صرف خواهد شد )سریع القلم 

ن تواترین آن ها ميسازي در عراق بسیار است. از مهمي دولتدالیل و عوامل ناکامي پروژهبه طور کلي، 

 به موارد زیر اشاره کرد:

  :فرهنگی موانع -1

 هم هنوز هرچند نداشت؛ عراق مذهبي و قومي و اجتماعي -سیاسي بافت از درستي شناخت آمریکا 

 يیهدستما و شناخت خوبي به را عراق جمعیتي بافت و جمعیت بتواند آن يپایه بر که دقیقي آمارهاي

ست و براي نمونه، شیعیان عراق ا گوناگون زمینه این در آمارها. ندارد وجود داد، قرار کارساز هايبررسي

سازي در عراق ي ملتتوان گفت که پروسهاند. به جرأت ميردهدرصد جمعیت برآورد ک 11تا  61را از 

انجام نشده است و به سخن دیگر، باشندگان عراق را به دشواري بتوان یک ملت به معناي واقعي دانست؛ 

چون به دالیل گوناگون همگرایي و چسبندگي الزم در میان آنان وجود ندارد و این، خود سرچشمه 

ها بر سر آن به همگرایي کامل در عراق است. شاید تنها موضوعي که عراقي اختالفات قومي و مذهبي

اسي هاي سیبوده باشد و از فرداي فرو افتادن رژیم او، هر یک از گروه« سرنگوني صدام حسین»اند رسیده

ي خود را پیگیري کرده است و همین، رسیدن به همگرایي را هاي ویژهها و خواستدر عراق، دیدگاه

زد و سال حکومتش بر عراق به این وضع دامن مي 91ر دشوار ساخته است. رژیم بعثي در بیش از بسیا

خبري باورنکردني از جهان بیرون و زیر بمباران سنگین ایدئولوژیک رژیم قرار اي بيها در گونهعراقي

ت داشتند و اقلیهاي بزرگي از مردم توان شناخت و تجزیه و تحلیل مسائل را نداشتند. بنابراین توده

سازي ي پروسه ملتراند. البته دربارهرحمانه بر اکثریت شیعي و کردها فرمان ميمذهب بيبعثي و سني

توان گفت که در بسیاري از کشورهاي خاورمیانه، مفهوم ملت با استانداردهاي الزم بیگانه است و این مي

 .(58، 8917آید )نادري نکته تنها در مورد عراق راست نمي
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 بقایای حزب بعث: -2

 مانساز ولي ،داد دست از را قدرت بعث حزب امنیتي تشکیالت عراق، به آمریکا نظامي يحمله درجریان

مرزي نتي بروتروریس هايگروه پشتیبان عراق هايناامني در مخفي و زیرزمیني صورت به و ماند باقي آن

 (.52، 8917به ویژه القاعده شد )نادري 

 :عراق یگانهمسا رقابت -3

 هايسني اب عربستان و کندمي کار هابعثي با سوریه: گرفت شکل همسایگان هايرقابت عراق، پیرامون در

رد. به اد اهمیت بسیار شیعیان وضع ایران براي و است کردها يمسئله پیگیر ترکیه ها؛وهابي و تندرو

ان آن، چنان که باید در نظر گرفته اي و منافع همسایگسخن دیگر، پیش از اشغال عراق توازن منطقه

 (.52، 8917شود)نادري نمي

 :آمریکا به عراق مردم بدبینی -4

 تاس دیگري مهم عامل آمریکا هايسیاست و نیات به هاراقيـع بدبیني اديـزی ياندازه تا و حساسیت

ت. از دید بیشتر واري روبرو کرده اسـازي را با دشـسها با روند دولتراقيـاري عـهمک و همراهي که

 (.52، 8917)نادري  سازي در عراق را ندارندصالحیت دولت ،هاي غربيها، آمریکا و دیگر دولتعراقي

 سازيي قانون اساسي آن کشور با مانع قانوني براي دولتدولت و ساختار حکومتي آمریکا بر پایه

ي نیست و اقدام خود در حمله سازگفتند که قصدشان دولتروبروست؛ هرچند آمریکاییان همواره مي

 (.52، 8917کردند )نادري سازي توجیه ميبه عراق را زیر پوشش کمک به دولت

 و تروریستي در عراق 8حضور گروههاي رادیکال -2-2-ب

اند. در حقیقت اشغالگران با نیروي گون و پیچیدهنیروهاي مقاومت و تروریستي در عراق بسیار گونه

 اینک عراق،اند. هماند که تاکنون با آن ها برخوردي نداشتهشناسي روبرو شدهناشناخته و دشمنان نا

هایش و میدان مبارزه افرادي است که در زمان اشغال عراق براي مقابله با آمریکا ، اقداماتش، برنامه

ترین تجهیزات جنگي را در عراق به کار ها پیشرفتهاهدافش در عراق شکل گرفتند. هرچند آمریکایي

بردند، ولي به سبب ناتواني در شناخت دشمن، نتوانستند بحران را کنترل کنند. چگونگي جنگ در عراق 

                                                           
1Radical 
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بردند، جنگجویان در عراق تاکتیک ها به کار ميدهد که در برابر هر تاکتیکي که آمریکایينشان مي

ظر ر مهم را نباید از ني بسیاهاي سهمگیني وارد نمودند. البته این نکتهاي خلق مي کردند و ضربهتازه

ها به سبب اینکه مسئولیت کامل تأمین امنیت در عراق را برعهده داشتند، در دور داشت که آمریکایي

ها نیز مي توانستند نقش داشته باشند. دهي و تعیین اهداف براي نیروهاي مقاومت و تروریستجهت

ها اراده کردند در سه دوره اینکه آمریکایيتوان نشان داد؛ از جمله هاي بسیار در این زمینه مينمونه

ها ها را به کمترین میزان برسانند و موفق شوند، یا وقتي آمریکایيانتخابات و رفراندوم در عراق، ناامني

اي ونهـتوانست به گها و نیروهاي مقاومت بستند، این امر مينقاط حساس عراق را بر روي نفوذ تروریست

را ـدر رویداد سام ي دانندم هان که همـر نقاط نقش داشته باشد. چنــمت دیگدهي آن ها به سدر جهت

ها ریکایيـان روز آمـا قرار داشت و قرار بود در همــهریکایيـنیز که کنترل این شهر در اختیار کامل آم

 رکزـال و مـها از شمر را به نیروهاي امنیتي عراق واگذار کنند. به همین گونه، حرکت تروریستــشه

نشین براي پدید آوردن رویداد پل ائمه در کاظمین یا کشتارهاي شهرک راق به سوي مناطق شیعيـع

 (.77، 8916ها دور مانده باشد )قادري کنگاوري تواند از دید آمریکایيصدر نیز نمي

 :بندي کردهاي زیر دستهها در عراق را در گروهیا تروریست معارضتوان نیروهاي به طور کلي مي

 آیند و درصد کميهاي ایدئولوژیک و تندرو، مانند القاعده که از بیرون به عراق ميالقاعده با دیدگاه -8

دهند و حمالت تروریستي آن ها نیز با کمربندهاي انفجاري )شخصي( از نیروهاي معارض را تشکیل مي

غیرنظامیان و مردمان  ي خودکشي است و بیشتر در میان نظامیان وهاي انفجاري، به گونهو ماشین

 کنند. هاي پلیس و مناطق ایست و بازرسي عمل ميگناه شیعي و کرد، پایگاهبي

نیروهاي بعثي متشکل از اعضاي گارد پیشین ریاست جمهوري و لشکرهایي که در زمان جنگ به  -2

ي افزارهاي مخفناگاه پنهان شدند و اکنون با فرماندهي نیرومند، سازماندهي پنهاني و پیچیده با جنگ

ت ترین حمالترین و چریکيشده در زمان صدام، اینک در مناطق باختري عراق پنهان هستند. آن ها فني

دهند که با خودکشي همراه نیست. این گروه در دوران صدام، تروریستي را به دشمن در عراق انجام مي

ن اند. از دید آد، شیعي و سني( زدهها و کشتارها در مورد عراقیان )کرانگیزترین شکنجهدست به هراس

شوند؛ آن ي عناصر و نیروهاي دولتي و اشغالگران عراق، دشمن شمرده ميها نیروهاي آمریکایي و همه

ي ایرانیان را همچنان در دل زنده ي ایران، همان پندارهاي صدام را دارند و کینهها همچنین درباره

ي صدام، همه چیز خود را از دست دادند و احتمال برگشتن اند. اعضاي این گروه با سرنگوننگهداشته

اتي هاي اطالعنماید که با توجه به تجربه و مهارترژیم بعث به بقاي آن ها بستگي دارد؛ ولي چنین مي
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و نظامي آن ها، سرانجام نیز از عراق کوچ کنند و نهادهایي خارج از کشور عراق آن ها را به کار گیرند، 

هاي عراق آن اند و کردها، شیعیان و سنيهاست که در عراق دست به جنایت زدهسال زیرا این عناصر

 (.77-71، 8916اند و کنار خواهند گذاشت )قادري کنگاوري ها را شناسایي کرده

ربایي و تجاوز و کنند و با کشتن و آدمبرداري مياشرار و عناصري که از اوضاع آشفته عراق بهره -9

کنند و به گیرند. چه بسا که این گروه از گروه سوم پول دریافت ميردمان پول ميکاربرد زور از م

 پردازند.ربایي سیاسي و امنیتي ميگذاري و آدمبمب

خوانند و از میان جوانان عراقي و ي سني عراق، که خود را نیروهاي مقاومت ميبخشي از جامعه -4

ا کنند و بال دیني و روحانیون سني یارگیري مينشین و زیرنظر رجنیروهاي جهادي در مناطق سني

این گروه در زمان اشغال عراق با آمریکایي ها مي جنگیدند  ،هاي شرعي و اداريگرفتن اجازه از هیأت

اینک براي تضعیف دولت شیعي حاکم برعراق دست به عملیات هاي انتخابي مي زنند )قادري  و

 (.71، 8916کنگاوري 

وهک که حاصل ترکیبي از سني ها عراق که از توزیع ناعادالنه ي قدرت در این کر گروهک داعش:-5

مانان با یارگیري از مسل ،بقایاي حکومت بعث وفرقه نقش بندیه در عراق هستند و عراق نا راضي هستند

قطر شکل گرفته اند شاخه اي از  عربستان و ، مریکاآ افراطي سراسر دنیا و با حمایت صهیونیزم ،

تند که به سبب قدرت و امکانات فراوان خود از این سازمان جدا شده اند و بخش اعظم القاعده هس

)چرایي و  عربستان وحمایت از تروریسم تکفیري، ،8939عراق را در تعریف خود گرفتند)فالحي

 (87و86شماره ثاقب، ماهنامه چگونگي(

ر عراق شکل گرفت. ایده تشکیل زماني که آمریکا عراق را اشغال کرد گروهي تحت عنوان دولت اسالمي د

،همراه با المصري 2181به رهبري ابوعمر بغدادي بود. وي درسال 2116حکومت اسالمي عراق در اکتبر 

دیگررهبر بلندپایه سازمان، در حمله نیروهاي عراقي و آمریکایي جان باخت. پس از کشته شدن ابوعمر 

این سمت رسید. وي به دنبال اعالم وحدت از طریق  بغدادي، ابراهیم البدري معروف به ابوبکر بغدادي به

 به شهرت« دولت اسالمي عراق و شام»ادغام جبهه النصره با تشکیالت دولت اسالمي عراق تحت عنوان 

 رسید. 

پیروي مي کند و از حیث عملکرد و فعالیت، « القاعده»از حیث خط مشي و دیدگاه فکري از سازمان 

سوریه اکتفا نکرده، بلکه تالش دارد تا دیگر گروه هاي مسلح فعال در  تنها به اعالم جنگ علیه ارتش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و خود تنها میدان دار عرصه  و گروه جبهه النصرهرا نیز کنار بزند  سوریه آزاد ارتشسوریه را از جمله 

سوریه باشد. براي داعش پیروزي انقالب یا سرنگوني نظام مهم نبوده، بلکه تمام تالش این گروه بر 

داعش «. سیطره یافتن بریک منطقه جغرافیایي معین و تحت سلطه خود درآوردن آن متمرکز است

ته به این گروه نباشد،حالل و جایز گروهي اسالمي، افراطي و تکفیري است و قتل هر کسي را که وابس

 هم مي داند، داعش همچنین به سوریه و عراق با یک دید نگاه مي کند و حل مسأله این دو را با

 .((www.islamcenter.comدنبال ایجاد دولت اسالمي در عراق و شام است به میخواهد.در واقع داعش

بوبکر البغدادي ادر عراق به رهبري  جهادي هايسلفيداعش در واقع ادامه تشکیالتي یک گروه از 

هاي خود همواره در عراق کشته شد. او در اعالمیه 2116بود و سال  القاعدهباشد. گروه زرقاوي جزو مي

تیمیه  داند. ابنکرد. خلیفه موصل نیز خود را دنباله رو ابن تیمیه مياستناد مي تیمیه ابنبه فتواهاي 

او با اندیشه و عقل بکلي مخالف  ،پدر معنوي همه گروهاي جهادي است. افکار او روشن و صریح است

احادیث باشد. او هرگونه تعامل با کفار و  است مگر اینکه آن فکر و اندیشه در راستاي تایید نقل و

 داند. گروهداند. او از جمله تفکرات اسالمي شیعیان را نیز مردود و آنها را کافر ميمشرکین را حرام مي

دانند. داعش به هاي جهادي برپایي حکومت دیني و اجراي شریعت اسالمي را وظیفه شرعي خود مي

قدري معروف است و به از اسالم و خشونت برضد شیعه و مسیحیان وهابیتخاطر تفسیر و قرائت خشن 

شاخه رسمي  النصره جبههازجمله  سلفيگراي گیر است که با دیگر گروه هاي اسالمتندرو و سخت

طور رسمي ، رهبر القاعده بهالظواهري ایمن 2184القاعده در سوریه نیز درگیر جنگ شده و در فوریه 

 (.www.wikipedia.org)استکرده هر گونه انتساب این گروه به القاعده را رد

داعش در راستاي گسترش اندیشه هاي سیاسي و فکري خود، در شهرهاي تحت سلطه خود از جمله 

کند. دستان دزدها در مالء عام قطع اجرا ميرقه سوریه قوانین سفت و سخت مبتني بر شریعت را 

اجازه مراجعه به پزشک هم ندارند.  يها حتدهد و زنهاي گروهي در خیابان رخ ميشود، هر روز اعداممي

نظارت کند.  اسالم شریعتاندازي کرد تا بر اجراي داعش در سوریه بالفاصله دفاتري با عنوان حصبه راه

اندازي شد تا ایدئولوژي داعش را تبیین و تبلیغ کند. نیروهاي این گروه راهدعوا دفاتر دیگري هم با نام 

 رادي را کهداد داعش افمنتشر کردند که نشان مي اجتماعي هايشبکهر گراي تندرو عکسي را داسالم

زدند. نیروهاي این گروه  شالقخواري کردند، در مالء عام روزه سوریهها در در مناطق تحت کنترل آن

گراي تندرو هرگونه تجارت ساکنان شهرهاي تحت کنترل خود به دور از کنترل داعش را ممنوع سالما

 (www.noorportal.ir)اعالم کردند 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82
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است، زنان موصل را تهدید و لباس زنان وضع کرده حجابگروه براي نحوه در راستاي مقرراتي که این

کرد در صورت عدم رعایت حجاب کامل و نپوشاندن تمام صورت خود، به شدت مجازات خواهند شد. 

اي اعالم کرد، شروطي که براي لباس و زینت زنان وضع کرده، تنها براي جلوگیري از داعش در بیانیه

شود، بلکه از ابتذال ممانعت براي آزادي آنها محسوب نمي ائي آنان است، و این محدودیتفساد و خودنم

کند. در این بیانیه همچنین آمده است هر کس این مقررات را رعایت نکند و باعث فتنه و فساد شود، مي

 (.(www.noorportal.irشود تا جامعه مسلمانان و دین حفظ شود بازخواست و به شدت مجازات مي

هاي سلفي در عراق ي عطفي در تاریخ فعالیت گروهم، نقطه2119اشغال عراق توسط آمریکا در آوریل 

هاي پیش از آن نیست. اعالم رود که از لحاظ گستردگي و تأثیرگذاري قابل مقایسه با دورهبه شمار مي

، «جماعه ابناءاالسالم»، «منظمه الجهاد»گرا مانند هاي مسلح سلفيموجودیت و شروع فعالیت گروه

تنظیم القاعده »، «المجموعه السلفیه المجاهده»، «مقاتلوا الجهاد و جیش محمد»، «مجاهدوا حدیثیه»

الجبهه االسالمیه »)بعثي(، « الجیش االسالمي في العراق»، «في بالد الرادفین )التوحید و الجهاد(

 ، تنها بخشي از«المجاهدینجیش»و « جیش الطائف المنصوره»، «جیش الراشدین»، «راقیهللمقاومه الع

فهرست بلند و طوالني و بعضاً با گرایشات غیردیني و بعثي هستند که در این دوره پدید آمده و عمدتاً 

از  و متقني آغاز کردند. هنوز ارزیابي دقیق«( االنبار»نشین عراق )مانند فعالیت خود را از مناطق سني

هاي اقماري و کم و کیف ساختار سازماني و ظرفیت عملیاتي نظامي میزان حضور این جریآن ها یا شبکه

هاي بیروني فراهم تردید، اشغال عراق توسط آمریکا این فرصت را براي سلفيآن ها وجود ندارد، اما بي

هاي ها، سلفيخشي از این گروههاي عراق قرار دهند. هرچند بنمود که خود را در صف مقدم شورشي

ات تعارض»هاي خارجي کار بسیار دشواري است، به خصوص که بومي بودند، اما تفکیک آن ها از سلفي

نماید. مجموع این شرایط موجب شد تأثیر بسزایي در پیچیدگي تحوالت آن ایفا مي« ساختاري عراق

ي مرکزي القاعده به ي و در نهایت به جبهههاي افراطعراق به تدریج به کانون اصلي رشد و نمو سلفي

رهبري ابومصعب زرقاوي وگروهک داعش به رهبري ابوبکر النعدابن تبدیل گردد. زرقاوي بعد از انتقال 

گر از عراق محدود نکرد، بلکه عراق را همچون هاي سلفي را به اخراج نیروهاي اشغالبه عراق هدف گروه

اي آن بود. ها علیه آمریکا و متحدان منطقهجنگ جهاني سلفيمیداني ترسیم نمود که در امتداد 

شیعي  هايعیار بین گروه گري در عراق مبتني بر ایجاد جنگ تماماستراتژي طیف افراطي جریان سلفي

ظامیان شیعي به واکنش نظامي و در نهایت، شکست روند سیاسي جدید  و اعراب سني با کشاندن شبه

ها و شیعیان علیه ستوار بود. در همین زمینه، تالش شد با تحریک سنيو اخراج نیروهاي خارجي ا

ي آن ها تا دهي شدههاي الزم براي ایجاد جنگ داخلي مهیا شود. البته، تالش سازمانیکدیگر، زمینه
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ي اول و اصلي مسلمانان و نخبگان آمیز بود و توانستند منازعات مذهبي را به مسئلهحد زیادي موفقیت

ي عراق، این موضوع نیز لحاظ شده بود که جنگ بیني رهبران القاعدهالم تبدیل کنند. در پیشجهان اس

-814، 8913اي در این کشور، به تدریج به تمام منطقه خاورمیانه گسترش یابد)سیدنژاد داخلي فرقه

819.) 

ان مي دهد ظهور گروهک داعش و تکفیر شیعیان و رفتارهاي خشونت بار وغیر انساني آن ها نیز نش

هاي رادیکال حاضر در عراق و به ویژه القاعده، شاید ي گروهدرباره. پیش بیني زرقاوي محقق شده است

ها ضد شک این گروهنتوان به صورت مسلم و معین از ایدئولوژي و اهداف، سخن به میان آورد، اما بي

ل، به رغم آن که قواي القاعده در اند. به هر حا نهامشي مسلح ستیز، رادیکال و داراي خط شیعه، غرب

ست فرصتي به د افغانستان بر اثر حمالت شدید نیروهاي متحد، تا حدودي پراکنده شدند، اما به سرعت

آوردند تا هم در عراق و هم در افغانستان اظهار وجود کنند. در عراق به طور مشخص، شاید به دلیل 

 هاي کشورهايفق شدند بعثیان سابق و رادیکالنزدیکي به کشورهاي عربي و به ویژه عربستان، مو

ا ي ضدیت بهاي خونبار عراق را به دست بگیرند. وجود روحیههمسایه را بسیج کنند و هدایت خشونت

دریغ آمریکا از اسرائیل( و اوضاع تر از همه حمایت بيغرب در منطقه خاورمیانه )به دالیل مختلف و مهم

ه جذب نیروهاي انتحاري را براي القاعده و داعش هموارتر ساخته است ناگوار و دردناک مردم عراق، را

هاي مردم منطقه، همراهي و همدلي را هم جلب کرده است )قاسمي هایي از تودهوحتي  و در نظر بخش

8913 ،47.) 

بار بنیانگذار آن و همچنین اي خشونتاهداف استراتژیک القاعده عراق منعکس کننده تعصبات فرقه

هاي جهاني حامیان آن است. براي زرقاوي و رهبري ارشد القاعده، اهمیت عراق در نقش آن به دغدغه

الظواهري که هاي جهاني بود که در کانون جهان اسالم واقع شده است.ایمنعنوان سرپلي براي جهادي

یني برا پیشاي اي مرحلهها قبل در پي هدف کسب پایگاه سرزمیني امني براي جهاد بود، منازعهاز مدت

اي براي خالفت در غرب عراق آغاز از عراق و در نتیجه ایجاد سرزمین اولیه« هاصلیبي»کرد که با اخراج 

اي براي حمله و در نهایت براندازي توانست به عنوان سکوي اولیهشد. این سرزمین آزاد شده ميمي

وحدت سیاسي بخش بزرگتري از  عمل کند و از این طریق ایجاد خالفت و« هاي کافر همسایهرژیم»

امت اسالمي را تسهیل نماید. بر این اساس هدف اصلي القاعده در عراق، استفاده از خاک این کشور به 

ر اي و داي خالفت اسالمي بود؛ اقدامي که نظم منطقهعنوان پایگاهي براي ایجاد تدریجي و چند مرحله

 سازد.ییراتي مواجه ميها و تغالمللي را با چالشمرحله بعدي نظم بین

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



68 
 

عي هاي شیعیار بین گروهاستراتژي القاعده عراق براي دستیابي به اهداف خود، ایجاد جنگ داخلي تمام

نظامیان شیعي به واکنش نظامي و در نهایت شکست روند سیاسي جدید و اعراب سني با کشاندن شبه

ن محاسبه اتحاذ کرد که جنگ داخلي حداقل و اخراج نیروهاي خارجي بود. زرقاوي این استراتژي را با ای

هاي دولت براي اعمال کنترل سیاسي خود بر عراق پس از صدام و تالش نیروهاي خارجي تواند تالشمي

توانست با تضعیف حمایت عمومي درون را تضعیف کند. این استراتژي در صورت موفقیت کامل مي

روج از عراق کند و از این طریق حکومت شیعي را نسبت آمریکا از جنگ، نیروهاي آمریکایي را وادار به خ

پذیر سازد و در نهایت به براندازي آن هاي شورشي سني آسیببه حمالت متداوم القاعده و سایر گروه

اي بیني نزد رهبران القاعده عراق وجود داشت که جنگ داخلي فرقهمنجر شود. از سوي دیگر این پیش

ر منطقه ها دتمام منطقه خاورمیانه گسترش یابد و در نتیجه گسترش شکافداخلي در عراق به تدریج به 

توانست به خروج نیروهاي خارجي از منطقه ها را باعث شود. این امر در صورت تحقق ميو تضعیف رژیم

 (.293، 8911و بسترسازي براي ایجاد خالفت اسالمي منجر شود )اسدي 

اي، بر اي داخلي و سپس جنگ منطقهد جنگ فرقهالقاعده عراق براي اجراي استراتژي ایجا

هاي انتحاري با هدف وارد کردن تلفات وسیع به غیرنظامیان شیعي متمرکز شد. تاکتیک گذاريبمب

هاي داخل عراق تا زمان حمله آمریکا سابقه نداشت و تنها با ورود گذاري انتحاري در میان سلفيبمب

ها کتیک به صورت وسیع و حتي در برخي موارد از سوي عراقيجنگجویان خارجي به این کشور، این تا

ها اغلب در مراسم و اماکن مذهبي صورت گرفت و تلفات گذاريمورد استفاده قرار گرفت. این بمب

غیرنظامي بسیاري داشت. هرچند اقدامات و سازماندهي القاعده در ابتدا پراکنده و به نسبت ضعیف بود، 

 2116آمیز این گروه با وسعت و سازماندهي بیشتري انجام شد و در سال نتاما به تدریج حمالت خشو

هاي شورشي سني در مقابل آمیز القاعده و سایر گروهبه اوج خود رسید. گسترش اقدامات خشونت

از  اي به ویژه بعدهاي فرقهغیرنظامیان شیعي باعث رادیکال شدن فضاي داخلي عراق و افزایش خشونت

هاي شورشي، گروه القاعده در رادیکال کردن شد. در مقایسه با سایر گروه 2116در فوریه انفجار سامرا 

داشت.  ايها نقش بسیار برجستهاي بین شیعیان و سنيهاي فرقهفضاي دروني عراق و تشدید خشونت

ها و در نتیجه تضعیف دولت عراق و نیروهاي آمریکایي سعي کرد از این گروه براي تشدید ناامني

هاي اجتماعي و سیاسي داخلي این کشور به بهترین نحو استفاده کند و با تحریک شیعیان و شکاف

هاي الزم را براي ایجاد جنگ داخلي مهیا سازد. بر این اساس به نظر برخي ها علیه یکدیگر، زمینهسني

تا حد زیادي  2116اي در عراق، القاعده در این خصوص تا سال هاي فرقهبا توجه به افزایش خشونت

 (.293-241، 8911موفق بود )اسدي 
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هاي منطقه نیز یا تمایلي به کنترل جریان سلفي القاعده ندارند و یا کنترل این جریان از برخي از دولت

برداري کند، اما باید توجه داشت عهده آن ها خارج است. عربستان ممکن است بخواهد از این نیروها بهره

فرض، ایجاد امنیت در عراق کامل در اختیار عربستان قرار ندارند. با این پیشکه این نیروها به طور 

 (.98، 8917)واعظي  بسیار دشوار است

ازي قدرت س عد ازاما ب ،به عنوان مثال عربستان در شکل گیري و گسترش داعش نقش مستقیم داشت

خود عربستان نیز  اي که ، به گونههدایت وکنترل آن ها از دست عربستان نیز خارج شد ،این گروهک

 در معرض تهدید این گروهک قرار دارند.

 سازي در عراق: سیاسي و دموکراسيناهمگون ساختار  -9-2-ب

ساختار اجتماعي ناهمگون عراق رفتار رقابتي بازیگران را اعم از بازیگران داخلي و خارجي دامن زده و 

سازي سیاسي به ایجاد یک ساختار مبتني بر به  راز سوي دیگر، رفتار رقابتي بازیگران در مرحله ساختا

رسمیت شناختن ناهمگوني منجر شده است. این تأثیر مي تواند با گذشت زمان و در بحبوحه تحوالت، 

هاي اخیر شاهد افزایش خصومت و رقابت در بین مردم و نخبگان وضعیت تصاعدي پیدا کند. لذا در سال

پس از انتخابات، تشکیالت دولت پنج ماه و در  2115در سال  ایم. به همین دلیل است کهعراق بوده

کشد و چه بسا اگر نفوذ عوامل خارجي )ایران و آمریکا( این کشمکش نه ماه به درازا مي 2181سال 

، 8931توانست به از هم پاشیدن سیستم سیاسي نوپاي عراق منجر شود )خدایي نبود، این کشمکش مي

41.) 

هاي شود و پستچه داراي سیستمي است که در آن انتخابات آزاد برگزار ميگر ،عراق پس از اشغال

سیاسي در اختیار افراد منتخب است، اما ثبات و امنیت در این کشور هنوز برقرار نشده و دموکراسي 

اجماعي این کشور در صورت عدم اجماع، نه تنها ساختار سیاسي بلکه ثبات و امنیت کشور را نیز با 

کرده است. اگر برخي کارکردهاي دموکراسي در یک کشور را افزایش ضریب امنیت و ثبات  چالش روبرو

در داخل و کاهش تنش و تخاصم در سیاست خارجي و در روابط با همسایگان بدانیم، این کارکردها 

خواهي ها و اقوام مختلف به شدت با یکدیگر بر سر سهمهنوز در عراق ظاهر نشده است. در داخل گروه

کنند و در سطح خارجي گرچه تخاصم با ایران کاهش یافته، اما عراق با یاسي و اقتصادي رقابت ميس

هاي عمیقي دارد. علت ظاهر نشدن این کارکردها در دموکراسي و ساختار سایر همسایگانش چالش

بیعي طسیاسي جدید را باید در نحوه گذار این کشور به دموکراسي جستجو کرد. این گذار از مسیرهاي 
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هاي زیرین یا انقالب توسط مردم و ایجاد گذر به دموکراسي )اصالح از باال توسط نخبگان، اصالح از الیه

ساختارهاي جامعه مدني( صورت نگرفته است. انجام تغییر توسط نیروي خارجي این فرصت را براي 

سي کسب کنند )خدایي جامعه عراق ایجاد نکرد تا در یک روند تدریجي شرایط را براي پذیرش دموکرا

8931 ،43-41.) 

اها و اي، گسترش ناامنياوضاع عراق در شرایط کنوني به دلیل افزایش تعارضات و اختالفات قومي، فرقه

هاي غلط آمریکا و برخي کشورهاي عربي منطقه، ها و سیاستناتواني دولت در کنترل آن ها و نیز دخالت

ها و نیروهاي ناامن کننده عراق داراي منشأ خارجي از ناامني اي مبهم پیش رو دارد. بخشيهنوز آینده

باشند. اند و بخشي دیگر نیز از اتباع کشورهاي عربي ميهستند. برخي از این نیروها از افغانستان آمده

شوند. ها از اتباع عربستان هستند که اکثراً از مرز سوریه وارد عراق ميدرصد از تروریست 51بیش از 

گراي سني نیز از جمله عوامل ایجاد ناامني به شمار هاي افراطداخل عراق و برخي گروه هايبعثي

ترین پایگاه عملیاتي خود اکنون گروه القاعده و داعش ، عراق را مهمآیند. الزم به ذکر است که هممي

تروریستي در اي و جهاني و موجودیت خود را از طریق انجام عملیات در نظر گرفته اند و اهداف منطقه

 گذارند.عراق به نمایش مي

 : رقابت هاي قومي و مذهبي -4-2-ب

با جدایي از عثماني به واسطه شکست در جنگ جهاني اول، به قیمومیت بریتانیا  8321عراق در سال 

و کودتاي سرهنگ عبدالکریم قاسم، تحت پادشاهي  8351درآمد. از آن پس از تا چهاردهم ژویئه 

اره شد. پس از کودتاي قاسم، ایدئولوژي حکومتي در عراق معجوني از ناسیونالیسم دودمان هاشمي اد

گري بود که با توتالیتاریسم بعثي صدام حسین، به فرجام خود رسید. خشونت عربي، سوسیالیسم و نظامي

 -سیاسي و نقش بارز نیروهاي امنیتي و نظامي در زندگي سیاسي، بیش از هر چیز به بافت جمعیتي

شناسي امنیت و قدرت، قابل تحلیل و ارزیابي رو، در قالب جامعهگشت و از ایناین کشور بازمي قومي

است. بر این اساس، ساختار اجتماعي عراق، نمایانگر موزائیک رنگارنگ و متنوعي از اقوام، مذاهب و 

وانند تم نميهایي است که به اقتضاء موقعیت و جایگاه سیاسي، اجتماعي و اقتصادي، هیچ کدافرهنگ

ها و اقوام داشته باشند. کردها، اعراب اي بالمنازع بر دیگر گروهبدون اعنال سطحي از خشونت، سلطه

ترین بازیگران بومي سیاست در عراق هستند که مطالبات و منافع بعضاً متفاوت و سني و شیعیان، مهم

یار دشوار و نیازمند فرهنگي آمیز منافع آنان بسحتي متضادي دارند و مدیریت و تجمیع مسالمت

گرا و متساهل است. این ویژگي در عراق، بارزتر از دیگر جوامع چندقومي است؛ زیرا عراق کشوري کثرت
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 -خورده در جنگ جهاني دوم و با ساختار ظاهري دولتساختگي یا جعلي است که از دل عثماني شکست

د شور اناست. به بیان دیگر، تاکنون نتوانستهسازي در آن کامیاب نبوده ملت پدید آمده و پروژه ملت

 (.812-819، 8913اي کنند)پورسعید ملیت را در مردم، جانشین شور هویت قومي و قبیله

 شده است که عبارت بودند از حاکمیتسازوکار دیکتاتوري در عراق از چهار طریق عمده اعمال مي

حزب بعث بر اقلیت اعراب سني و  ؛ثجمهور )صدام حسین( بر حزب بعیسمراتبي شخص رئسلسله

ها و مواهب جامعه مذهب بر شیعیان و کردها که عمدتاً خود را در توزیع اقتدارآمیز ارزشاعراب سني

کشي سازي هویت عربي به عنوان یگانه هویت عراق پاکسازي قومي از طریق نسلکرد، رسميبازتولید مي

آن ها از عراق، سیاست اسکان اعراب سني در مناطق شیعیان و کردها، سلب تابعیت عراقي و اخراج 

حساس و استراتژیک همچون کرکوک و کوچ اجباري شیعیان و کردها از این مناطق و همچنین، سرکوب 

هاي علمیه شیعه و ممنوع کردن شعائر مذهبي آن ها همچون عزاداري امام حسین )ع(. در نهایت، حوزه

گرفت که به راق، از طریق امنیتي کردن جامعه صورت ميدیکتاتوري صدام حسین و حزب بعث در ع

هاي اطالعاتي و منزله اداره عراق و مدیریت بر آن، از جمله مدیریت بر ارتش و پلیس از سوي دستگاه

ها و سازمآن ها نیز عمدتاً و غالباً شامل قبایل و امنیتي بود. ضمن آنکه، ترکیب قومیتي این دستگاه

 (.819، 8913شد )پورسعید ها مياز جمله دلیميمذهب، هاي سنيطایفه

هاي کردي، عرب سني و اي، به ویژه هویتهاي قومي و فرقهبا سرنگوني رژیم صدام حسین، وابستگي

هاي سیاسي ناسازگار و برجسته در درون عراق امکان خودنمایي یافتند. هر عرب شیعي به عنوان قطب

هاي خاص سیاسي خود و با ها، احزاب و برنامهحول محور چهرهها و شعب فرعي آن ها یک از این گروه

هایي است که هویت عراقي خود را بر کنند. اگرچه اکثریت با عراقينگرشي خاص به عراق حرکت مي

هاي مردم در دهند، با این حال در شرایط کنوني، قدرت هدایت تودهاي و قومي برتري ميهویت فرقه

رایط تغییر کرده است؛ ـفشارند. با این وجود شاي خود پا ميه بر هویت فرقههایي است کار گروهـاختی

ر ـظردها در نــپذیرند؛ ثانیاً کازل گذشته خود را نميـوقعیت نــامعه شیعه بازگشت به مـاوالً اعضاي ج

ها پوشي کنند و ثالثاً سنيچشم 8331اوردهاي حکومت خودمختار داخلي در دهه ـندارند که از دست

سلطه شیعیان بر حکومت مرکزي یا حکومت خودمختار کردي در شمال را براي خود دشوار خواهند 

تواند پشتیباني گسترده اعراب سني را در پي داشته باشد ها ميگرایانه علیه آمریکایيیافت. هر عمل ملي

گواهي بر  2114شود که خیزش مقتدي صدر علیه نیروهاي اشغالگر در آوریل و مي و اغلب تصور مي
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توان نتیجه گرفت که این دو موضع مشترک موجود میان نیروهاي سني و شیعه است. با این حال نمي

 (883-821.  8919 هاوسکنند )موسسه چاتام گروه از یک موضع مشترک تبعیت مي

هاي اجتماعي بود؛ به طوري که در عراق در خالل قریب هشت دهه فاقد یک انسجام دروني در عرصه

هاي بیستم با هویت ملي، همگامي چنداني نداشت. این در حالي است که هویت یکي از مکانیسم قرن

شکل  هاي دولت بهایجاد اتحاد بین یک ملت است. مشکالت فقدان هویت، ارتباط تنگاتنگ با زیرساخت

با حکومت دارد. در هویت ملي، ما شاهد ارتباط فرد با اجتماع و تعامل فرد، اجتماع، جامعه  وستفالي

یک از متغیرهاي آن با فضاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي در عراق تطابق ندارد. هویت  هستیم که هیچ

توان از طریق راهکارهاي قهري ایجاد کرد. این امر ممکن است در شرایط ناگوار و انسجام جمعي را نمي

ن توسط بریتانیا، شاهد انشقاق مدر گیري دولت شبهها به وجود آید. اما عراق در بدو شکلتوسط رژیم

، جغرافیاي سرزمیني، منابع خدادادي و سکنه موجود در 8اجتماعي بر اساس بافتار جمعیتي، ژئوپلیتکي

 (.848، 8914این کشور بود )جعفري 

 پذیرند که یکشود، زیرا آن ها دیگر نميشیعه امروزه در عراق یک عامل ژئوپلتیک داخلي محسوب مي

قي شوند و محرومیت بر آن ها تحمیل شود. شیعه عراق یک عامل ژئوپلتیک خارجي اقلیت مطرود تل

قش هاي نفتي نهاي سني حاکم بر حوزهتواند در آینده سیاسي حکومتآید، زیرا که مينیز به حساب مي

ایفا کند. عراق نخستین کشوري است که علناً شیعي شد. در بین کشورهاي عرب منطقه، عراق یکي از 

رین کشورها و از مدعیان رهبري جهان عرب است . بعد از سقوط بغداد، شیعیان عراق )با حدود تمهم

درصد از جمعیت( خط مقدم انتقال سیاسي در کشور بودند و مسائل مربوط به مشارکت سیاسي  61

 ايشیعیان، نقش دین در دولت و حضور ائتالفي را در دستور کار خود قرار دادند. اطمینان از قدرت آر

رو احزاب شیعه به ائتالف عراق متحد پیوستند که شیعیان در انتخابات براي آنان اهمیت داشت، از این

اسي شیعه بود. ـوراي سیـشامل حزب الدعوه، شوراي عالي انقالب اسالمي عراق، مجمع ملي عراق و ش

 81کیل شد و وزیر شیعه، ابراهیم جعفري تشوي عراق از سوي نخستـعض 92کابینه جدیدالتأسیس 

اکنون خود را براي انتخابات آتي بعد از تصویب قانون اساسي نفر شیعه در آن حضور دارند. آن ها هم

کنند. به طور کلي در پي ساقط شدن حکومت بعثي عراق، فضا براي خیزش جنبش این کشور آماده مي

ز ن کشور از نظر داخلي و نیسیاسي شیعه در این کشور آماده شده است. با این حال، پیچیدگي اوضاع ای

 ها شده است. ازتنیدگي منافع شیعیان و آمریکایيتأثیر آن بر نظم منطقه، باعث ایجاد نوعي درهم

                                                           
1-Zhyvplytky 
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گیري حکومت به رهبري شیعیان در اي از تحلیلگران ضمن بررسي پیامدهاي شکلروست که عدهاین

 (.269-264، 8915ور برند )محمدپعراق، از شیعیان به عنوان متحد آمریکا نام مي

د، اما شوهاي آن براي سرکوب القاعده مثبت ارزیابي ميهرچند از منظر شیعیان تالش آمریکا و سیاست

ها هاي سني و به ویژه بعثيیابي گروههایي چون قدرتهاي شیعي عالوه بر القاعده به سایر مؤلفهگروه

ها  ها در االنبار و تسلیح آنري آمریکا با سنيدهند. بر این اساس شیعیان به همکانیز واکنش نشان مي

زدایي با دید منفي و نگراني برخورد کردند و در مجموع، آن ها خواستار تحقق تمام و تعدیل قانون بعثي

معیارهاي ترسیم شده از سوي دولت و کنگره آمریکا در عراق نیستند. راهبرد آمریکا در خصوص حمایت 

هاي بیشتر و حتي تواند در درازمدت به اختالفات و تنشیح آن ها ميهاي سني و تسلو تقویت گروه

ه ها را در پي داشتبخشي آمریکا، افزایش ناامنيهاي شیعي منجر شود و سیاست توازندرگیري با گروه

هاي سني تسلیحات خود را کنار بگذارند و تمایالت رسد که گروهباشد. در شرایط کنوني عراق به نظر نمي

 هايمرگهاي مسلح شیعي و سني براي عملکردي آزاد و خودمختار همانند پیشدر میان گروهشدیدي 

خودمختار در عراق تواند ایده ایجاد مناطق نیمهکرد در شمال عراق وجود دارد. این امر در درازمدت مي

 (.33-811، 8916را به سوي عملیاتي شدن پیش ببرد )اسدي 

سایر مناطق عراق  بر جامعه اعراب سني عراق و افزایش  و ایر االنبارنکته دیگر، پیامدهاي تسلیح عش

مداران سني که ها حاکي از آن است که سیاستهاي سني است. گزارشهاي داخلي در میان گروهرقابت

اي اند، به دلیل پدیدار شدن رهبران قبیلهطي چند سال گذشته در دولت و پارلمان عراق مشارکت داشته

هاي درون جامعه سني نگران هستند. این امر از یک سو به ظهور رهبران وص رقابتسني، در خص

ها باشند و این مسئله تر برخي گروهشود که احتماالً نماینده واقعيجدیدي در جامعه سني منجر مي

تواند به تحکیم ساختار سیاسي جدید کمک کند، اما از سویي دیگر با تکثر رهبران سیاسي سني، مي

 (.811، 8916سازد )اسدي تر و دشوارتر ميهاي سیاسي را پیچیدههماهنگي و توافقکار 

. هستند ودخ هاي خواسته به دستیابي درصدد فدرالیستي سیستم از استفاده با نیز کردها دیگر، ازسوي

ي مرکز و مناطق استوار است و شکلي از سازمان سیاسي دولت است که بر حاکمیت دوگانه ،فدرالیسم

ي چارچوب آن هر یک از دو سطح حاکمیت، حدود و اختیارات مشخص خود را داشته، در حوزه در

کنند. فدرالیسم در گام نخست، بر میزان قابل توجهي از تفاهم و ادراک صالحیت خود اعمال اقتدار مي

 ن وي نظام فدرالي مبتني است. درباره فدرالیسم، مباني نظري آدهندهمتقابل میان واحدهاي شکل

کشور فدرال سه قانون پیشنهاد شده است. قانون فراداشت )لزوم تحقق نهادهاي مشترک  -تحقق دولت
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ي اعضاي فدرال(، قانون خودمختاري )هر منطقه یا استان، داراي با صالحیت و اختیارات فراگیر کلیه

یت به دن حاکمصالحیت سیاسي و سازماني ویژه باشد( و قانون مشارکت )استقالل نسبي، در عین سپر

دولت مرکزي( .در نظام فدرالیته، فرهنگ مشارکت و عنصر همکاري، امري قطعي و ضروري است 

 (.8829، 8913)تالشان 

هاي شیعي، همچنین کردهاي عراق، طرفدار نظام فدرالي در عراق هستند. در حال حاضر بسیاري از گروه

ب دموکرات کردستان و اتحادیه میهني ي کرد، یعني حزرهبران دو حزب عمده)رهبران کرد عراق 

تر سوسیالیست کردستان و سوسیالیست متحد کردستان و نیز رهبران احزاب کوچک (کردستان عراق

ي بهتر مناطق کردنشین عراق را در شرایط حساس کنوني، در قالب با اتخاذ مواضع هماهنگ، آینده

طرفداران فدرالیسم در عراق هستند. اگرچه  ترینکنند. کردها جديعراقي متحد و یکپارچه پیگیري مي

ي اول خواهان استقالل هستند، اما اکثر آن ها عملگرا بوده، معتقدند استقالل آن ها به عنوان گزینه

ابراین پذیر نیست؛ بنکنند، امکانعراق تا زماني که کشورهاي دیگر نظیر ترکیه در برابر آن مقاومت مي

گیري بسیاري از مسائل سیاسي و اجتماعي ردهاست؛ زیرا امکان تصمیمفدرالیسم دومین انتخاب برتر ک

، 8913شان دفاع کنند )تالشان سازد از هویتسازد. فدرالیسم همچنین آن ها را قادر ميرا فراهم مي

884-889.) 

هاي اصلي شیعه، سني و کرد در ، امنیت تنها در چارچوب نوعي تفاهم سیاسي میان گروهبه طور کلي

و عدم دخالت کشورهاي خارجي حاصل خواهد شد که دستیابي به آن در شرایط فعلي تقریباً  عراق

هاي سیاسي و امنیتي توسل حلغیرممکن است. براي برقراري امنیت در عراق باید به ترکیبي از راه

 طور کهجست. صرفاً با توانمند کردن ساختارهاي امنیتي امکان برقراري امنیت وجود ندارد، همان

توان تنها با تکیه بر توافقات سیاسي به امنیت دست پیدا کرد. در شرایط موجود باید راهکارهاي نمي

وضاع ساز بهبود اسیاسي و امنیتي به طور همزمان به کار گرفته شوند. در این زمینه که تاکنون زمینه

ي ر باشد، زیرا متغیرهاي داخلتواند مؤثامنیتي در عراق شده است، مذاکرات ایران و آمریکا به تنهایي نمي

و خارجي دیگري در ایجاد ثبات و امنیت در عراق وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در ارتباط 

هاي مؤثر و صاحب نفوذ در عراق براي حفظ واقعي وحدت از با متغیرهاي داخلي الزم است کلیه گروه

جدي براي ایجاد ثبات و امنیت با دولت عراق مواضع خود عدول کنند و کشورهاي خارج نیز به طور 

 همکاري کنند و با عوامل مخرب مقابله نمایند.
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است که با توجه به سابقه حضور و سکونت تاریخي قوم ترکمن در عراق و  استوار این بر پژوهش فرضیه

اجتماعي عراق از جمله احزاب متعدد ،  –فوذ بر صحنه سیاسي دارا بودن برخي ابزار و وسایل اعمال ن

 به چه از حمایت پیدا و پنهان ترکیه،حضور نماینده در پارلمان و دستگاه هاي حکومتي ، برخورداري 

برخي دیگر از قومیت ها،  مقابل قدرت گیري روزافزون جایـگاه و قـدرت سـیاسـي ترکمن ها درعلت 

عدم مشارکت ترکمن ها ؟ آیا نوین پـس از صدام هم چنـان ضعیـف مانـده اسـت عراق در کردها مانند

در فعالیتهاي سیاسي و عدم حمایت نیروهاي خارجي و به ویژه توجه بسیار کم دولت ترکیه به این 

 ؟ نقش کم رنگ ترکمن ها در جغرافیاي سیاسي عراق است لمهمترین دالی ،اقلیت

ول تاریخ از تنوع قومي خود رنج برده و همواره با تسلط بک قوم یا عراق کشوري است که همواره در ط

 یکي به امروزه مذهبي – قومي هاي اقلیت مذهب، چه عرب ، کرد ، سنّي و یا شیعه مواجه بوده است.

 هر آینده در مهمي نقش ها اقلیت این مدیریت. اند شده تبدیل معاصر جهان در بحران هاي کانون از

 يمستثن مساله این از مذهبي و قومي هاي تنش مراکز از یکي عنوان به آسیا غرب .دارد سیاسي نظام

 آغاز از داخلي هاي چالش تاثیر تحت قوميِ هاي اقلیت از یکي عنوان به عراق هاي ترکمان. نیست

 مذهبي – قومي ساختار و نقش جایگاه،. است داشته دنبال به را المللي بین جامعه نگراني عراق، تشکیل

 مولفه چه تاثیر تحت ها ترکمن به  اي منطقه و داخلي هاي نگرش و است چگونه عراق هاي مانترک

 سپتامبر پرسيهمه برگزاري به توجه با عراق، آینده در ها ترکمان انداز چشم همه از مهمتر است؟ هایي

  است؟ چگونه کردستان اقلیم در 2187

 در مساله این. برخوردارند بسیاري زنيچانه قدرت از اما ،هستند اقلیت دل در اقلیتي اینکه با هاترکمان

 البق در عراقي هاي ترکمان .بود مشهود عراق نمایندگان مجلس انتخابات و کردستان اقلیم انتخابات

 ترکماني جامعه میان در عموما رویکردها این. دارند سیاسي حوزه در متفاوتي رویکردهاي سني و شیعه

 رکزيم دولت با همسو دیگر برخي و کردستان اقلیم دولت با همسو آنان از يبرخ که است گرفته شکل

 نيترکما جبهه هرچند. است نموده رو روبه عمده شکاف با را ترکماني جامعه رویکرد دو این. هستند عراق

 مذهبي بافت اما ،نماید برطرف را ءخال این است نموده سعي حدي تا سکوالر هايگرایش با عراق

 .ندارد را مساله حل توان سکوالریسم و است همگرایي نیازمند عراق واسالمي

 الف( ترکمان هاي همسو با اقلیم کردستان

 یماقل چارچوب در دمکراتیک رویکردهاي خواستار و کردستان اقلیم دولت با همسو بیشتر احزاب این 

 روهگ این. باشندمي اقعر کردستان اقلیم به کرکوک الحاق خواهان و دارند دمکراتیک گرایش. هستند
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 اقعر تسنن اهل حمایت از و هستند غرب به نزدیکي و بارزاني مسعود هاي سیاست تابع ها ترکمان از

 رتندعبا رویکرد این طرفداران ترین عمده. برخوردارند عربستان و فارس خلیج حاشیه عربي هاي دولت و

 .اقعر ترکمان دموکراتیک جنبش  و عراق ترکمان اخوان حزب :از

 ب( ترکمان هاي همسو با دولت مرکزي عراق

 وهمس هاي ترکمان هستند، تسنن اهل عمدتاً که کردستان اقلیم دولت با همسو هاي ترکمان برخالف 

 هاي ترکمان. است آنان اولویت در شیعه هاي ترکمان منافع و بوده شیعه عمدتاً عراق مرکزي دولت با

 هستند کشور این تجزیه عدم و عراق مرکزي دولت در قدرت کزتمر خواهان عمدتاً رویکرد این طرفدار

 . باشندمي کردستان اقلیم به کرکوک استان پیوستن سرسخت مخالف و

 يتحوالت کنون  ج( ترکمان هاي عراقي و

ترکمان هاي عراقي تحت تاثیر منازعات منطقه اي قرار گرفته اند. واقعیت موضوع این است که عراق 

و جبهه شیعه و سني است. جنگ داعش این جبهه بندي را تشدید نمود و ترکمان هاي کنوني متاثر از د

و محاصره ترکمان هاي شیعه توسط   عراقي از این مساله مستثني نبودند. به طور مثال حادثه آمرلي

موارد است. امرلي شهري از ترکمان هاي شیعه نشین با جمعیتي در حدود سي   اي از اینداعش، نمونه

در محاصره داعش قرار گرفت و با  2184تا اوت  2184نفر در استان صالح الدین بود که در ژوئن  هزار

 ها در موصل باز هم تلفات دادند. حمایت نیروهاي پیشمرگ کُرد و ارتش عراق آزاد شد ترکمان

زان می د؟بر آینده ترکمان هاي عراق تاثیرگذار ،فضاي سیاسي پسا داعشآیا مي توان امیدوار بود که 

 ،رخدادهایي نظیر جبهه بندي سیاسي جدید در عراق و برگزاري رفراندوم در کردستان عراقاثرگذاري 

 چگونه است ؟بر آینده سیاسي و امنیتي ترکمان هاي عراقي 

 براي این فرضیه : یگیرنتیجه

ن هاي جریاهرچند عدم توانایي تصمیم گیرندگان سیاسي در عراق، یکي از عوامل واگرایي و تنش بین 

عراقي است اما عامل خارجي و نفوذ بازیگران منطقه اي و فرامنطقه اي مزید بر علت است و ترکمان 

آسیب هاي زیادي دیده اند که با حمله داعش این  ،هاي عراق تحت تاثیر نفوذ همسایگان به ویژه ترکیه

ي تحده آمریکا هم بآسیب پذیري شدت بیشتري گرفت. آسیب پذیري به حدي بود که حتي ایاالت م
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تفاوتي فاحشي به مساله ترکمان ها داشت. به طور مثال در محاصره امرلي سیاست آمریکا پررنگ نمودن 

ار یا در کشت ،کشتار ایزدي ها و مسیحي ها بود که در پرتو چنین سیاستي ترکمان ها فراموش شدند

تا به آساني به مدیریت بحران  برآمدي خود به دنبال فرسایش نیروها آمریکا عمدتاً ،هاي تلعفرترکمن

در دوران پسا داعش بپردازد. اما توانایي رهبران ترکمان به ویژه عباس البیاتي و ارشد صالحي در برجسته 

 نمودن وقایع تلعفر و امرلي را نباید نادیده گرفت. 

نند توان ها ميترکماآیا  ؛حکیمعمار سیدحکمت ملي عراق و عملگرایي ائتالف در چارچوب چتر فراگیر 

 سیدو همزمان  خوب ارتباط و در پرتو در چنین شرایطي آیا ؟به اهداف و دستاوردهاي مطلوبي برسند

 کرد؟ خواهند پیدا ها نیز وضعیت بهتري  ترکمان ،شیعیانحکیم با کردها و عمار 

 ترکمنها شناخت کلیات

اهم فعالیت سیاسي ترکمن ها،  پرداختن به ریشه لغوي ترکمن، نژاد، مذهب، دموگرافي، تاریخچه و

 .در رابطه با ترکمن ها فراهـم مي کندبیشتر ترک ها زمینــه را بـراي درک مواضع 

 ترکمن ها : مذهب و زبان نژاد،

شــاخه اي آنها ترکمن هـا از اقـوام آسیایي میانه هسـتند و درگذشــته آغــوز نامیــده مي شــدند.  

ــد کــه از دوران قدیــم در صحــراي وســیع، بخــش ســفالي رود از تــرکان آســیایي میانه ان

ســیحون و جیحــون و بیــن دریــاي آرال بــه زندگــي کوچ نشــیني روزگار مي گذرانیدنـد. تـا 

حـدود قـرن هفتـم میـالدي، ترکمن هـا جزیـي از قـوم بـزرگ تـرک بودنــد. عبــاس العــزاوي در 

لیــن مي گویــد: تـرک نام عام است که مغول، ترک، تاتار و ترکمن ها الق بیــن االحتکتــاب العــرا

 را در برمي گیـرد. 

ترکمن هــاي عــراق احتمــاال بقایـاي دودمـان قبیلـه اي ترکمـن قـرون چهـارده و پانـزده هسـتند 

را در ایـن شـهرهاي مـرزي  و بعدهـا به شـهروندان ترکـي کـه جانشـینان سـالطین عثمانـي آن هـا

پیوسـتند. آقاي ولید شرکه از شخصیت هاي سیاســي ترکمــن عــراق معتقــد  ،مستقر کرده بودنـد

اسـت کـه ملـت ترکمـن عـراق، ملـت مسـتقلي هسـتند کـه از نـژاد تـرک آسـیاي میانـه و بــا ترک 

 (11: 8932)فیروزي، هــاي ترکیــه کامــال متفاوتنــد. 

زني بسیاري برخوردارند. این مساله در اما از قدرت چانه ،ها با اینکه اقلیتي در دل اقلیت هستندترکمن

انتخابات اقلیم کردستان و انتخابات مجلس نمایندگان عراق مشهود بود. ترکمان هاي عراقي در حد 
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اي شده و به نزدیکي ه  روعفاصل منطقه اي واقع شده اند که ترکمانلي نام دارد. این منطقه از تلعفر ش

محلبیه، قره تپه، سلیمان بگ،  میرسد. در مناطق تلعفر، امرلي، بشیر، بستاملي،  کفري و بدره

مناطقي مانند اربیل و موصل،  ترکمان ها در اکثریت و در  ،آلتون کوپري و ینگیجه  طوزخورماتو،

جمعیت ترکمن هاي  .لیت هستندکرکوک، کفري، داقوق، مقدادیه، جلوال و سعدیه ترکمن ها در اق

درصد از  9تا  2و نیم میلیون نفر تخمین زده اند اما جمعیت دقیق آنان  2هزار نفر تا  511عراقي بین 

تا هشتصد هزار نفر مي باشند. تمرکز جمعیتي ترکمن  511جمعیت عراق است و از این جهت حدود 

عفر ترکمن است. در رابطه با جمعیت ترکمن درصد تل 31ها در شهر کرکوک و تلعفر مي باشد. در حدود 

ها در کرکوک مي توان گفت که چون آمار دقیقي نیست نمي توان اظهار نظر رسمي نمود اما از تعداد 

نمایندگان مجلس عراق و شوراي استاني کرکوک مي توان میزان جمعیت نسبي ترکمن ها را پي برد. 

 27است: به صورت زیر بوده 2188رکیب در سال عضو( ت 48در مجلس استاني کرکوک )با مجموعاً 

نماینده  1از استان کرکوک،  2184عضو ترکمن. در انتخابات پارلماني سال  6عضو عرب و  1عضو کرد، 

نماینده عرب به پارلمان راه یافتند. البته باید گفت این مساله به دلیل خروج  2نماینده ترکمن و  2کرد، 

بوده است که در نتیجه پروژه عرب سازي کرکوک بعد از سال  2119 عرب ها از کرکوک بعد از سال

رکمان ها ـد جمعیت تـدرص 61ذهبي هم در حدود ـاظ مـبه این شهر کوچ کرده بودند. از لح 8375

رکمن هاي مسیحي هم در حدود سي هزار نفر ـل تشیع هستند. تـدرصد اه 95ل تسنن و ـاه

رکماني ـل جامعه تـاي متفاوتي در داخـردهـذهبي رویکـع موـمجموع این پراکندگي ها و تن هستند.

 .اي و بین المللي استهاي منطقهود آورده است. این رویکردها تابعي از بازي قدرتـبه وج

 رویکرد سیاسي ترکمان هاي عراق

گفته شد که ترکمان هاي عراقي در قالب شیعه و سني رویکردهاي متفاوتي در حوزه سیاسي دارند. این 

ویکردها عموما در میان جامعه ترکماني شکل گرفته است که برخي از آنان همسو با دولت اقلیم ر

کردستان و برخي دیگر همسو با دولت مرکزي عراق هستند. این دو رویکرد جامعه ترکماني را با شکاف 

وده است هاي سکوالر تا حدي سعي نمعمده روبه رو نموده است. هرچند جبهه ترکماني عراق با گرایش

این خال را برطرف نماید اما بافت مذهبي و اسالمي عراق نیازمند همگرایي است و سکوالریسم توان حل 

 .مساله را ندارد
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این احزاب بیشتر همسو با دولت اقلیم کردستان و   :الف( ترکمان های همسو با اقلیم کردستان

دمکراتیک دارند و خواهان الحاق  خواستار رویکردهاي دمکراتیک در چارچوب اقلیم هستند. گرایش

باشند. این گروه از ترکمان ها تابع سیاست هاي مسعود بارزاني و کرکوک به اقلیم کردستان عراق مي

نزدیکي به غرب هستند و از حمایت اهل تسنن عراق و دولت هاي عربي حاشیه خلیج فارس و عربستان 

 جنبش دموکراتیک حزب اخوان ترکمان عراق و  ند از برخوردارند. عمده ترین طرفداران این رویکرد عبارت

 .ترکمان عراق

حزب اخوان ترکمان عراق: این تشکل سیاسي به رهبري ولید شریکا است که نمایندگي مردم ترکمان -8

ان حزب دمکرات کردستان عراق عراق در پارلمان )در دوره قبلي( برعهده داشت. این حزب از حامی

خیز کرکوک به حکومت دموکراتیک ترکمن خواهان الحاق منطقه نفت باشد و همسو با جنبشمي

 .کردستان عراق است

الدین است که نمایندگي مردم جنبش دموکراتیک ترکمان: این تشکل به رهبري نورالدین نجم-2

باشد. تشکیل هاي حزب دموکرات کردستان عراق ميترکمان عراق در پارلمان را داشته و از شاخه

میالدي آن را  2114هاي عراق هستند که در سال ن حزب از اعضاي سابق جبهه ترکماندهندگان ای

باشد. جنبش هاي عراق ميوجود آوردند. این حزب از مخالفان دخالت ترکیه در امور داخلي ترکمنبه

خیز کرکوک به حکومت اقلیم کردستان عراق دموکراتیک ترکمن به دلیل حمایت از انتقال منطقه نفت

پشتیباني و حمایت کُردها برخوردار است و در پارلمان اقلیم کردستان سه کرسي دارد. این جریان از از 

تصمیم شوراي استاني کرکوک در برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در کنار پرچم عراق حمایت 

دیه میهني نجم الدین کریم استاندار کرکوک از حزب اتحا 2187نمود. همانطور که مي دانیم در مارس 

نفر از نمایندگان شوراي استاندراي کرکوک، پرچم اقلیم کردستان را در ادارات  26کردستان با حمایت 

ترکمان هاي همسو با دولت  2189دولتي کرکوک برافراشت. در انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در 

د. این چهار کرسي در کرسي اختصاصي را بدست آورن 5کرسي از مجموع  4اقلیم کردستان توانستند 

چي )دو کرسي(، لیست اربیل خواه ترکماني به رهبري منا نبي قهوهقالب سه فهرست لیست ترقي

 ترکماني )یک کرسي( و لیست تغییر و نوگرایي ترکماني )یک کرسي( بدست آمد.

ن برخالف ترکمان هاي همسو با دولت اقلیم کردستا  :های همسو با دولت مرکزی عراق ب( ترکمان

که عمدتاً اهل تسنن هستند، ترکمان هاي همسو با دولت مرکزي عراق عمدتاً شیعه بوده و منافع 
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ترکمان هاي شیعه در اولویت آنان است. ترکمان هاي طرفدار این رویکرد عمدتاً خواهان تمرکز قدرت 

ه ب در دولت مرکزي عراق و عدم تجزیه این کشور هستند و مخالف سرسخت پیوستن استان کرکوک

 : باشند. عمده ترین حامیان این رویکرد عبارتند ازاقلیم کردستان مي

خواه با ایدئولوژي شیعي و تحت رهبري عباس جریاني اسالم :های عراقاتحادیه اسالمی ترکمان -1

میالدي در عراق و به نمایندگي از مردم ترکمان عراق تشکیل  8338البیاتي است. این اتحادیه در سال 

هاي ائتالف دولت ملي عراق و حزب الدعوه میالدي به یکي از شاخه 2115از انتخابات سال شد. پس 

وزیر مسکن دولت  2115هاي عراق، جاسم محمدجعفر در سال پیوست. معاون اتحاد اسالمي ترکمان

بود. عباس البیاتي دیگر چهره برجسته این حزب  2116انتقالي و وزیر ورزش دولت نوري مالکي در سال 

از اعضاي کمیته اصالح قانون اساسي عراق و از اعضاي کمیته پیگري مجلس عراق و عضو اصلي ائتالف 

دولت قانون مي باشد. البیاتي از مخالفان سرسخت کردها بوده و به دشمني با کردها معروف است. وي 

ي در فردا کند به طوري کهحتي جناح هاي عرب همسو با اقلیم کردستان را به بي کفایتي متهم مي

گمانه زني ها درباره پیوستن ائتالف متحدون )به رهبري اسامه النجیفي(  2184پس از انتخابات مارس 

هاي آینده دولت جایي در ائتالف« متحدون»به ائتالف دولت قانون را رد کرد و اعالم نمود که جناح 

 رکوک در رد مصوبه پارلمانقانون ندارد. وي همچنین از نخستین کساني بود که موضع شوراي استان ک

عراق براي پایین کشیدن پرچم اقلیم از ادارات دولتي و همچنین مصوبه این شورا مبني بر انجام 

در انتخابات مجلس اقلیم کردستان لیست  .پرسي درباره کرکوک را نقض قانون اساسي عراق دانستهمه

اما در انتخابات پارلماني عراق توانستند  اتحادیه اسالمي ترکمان ها نتوانست راي الزم را بدست آورد.

یک کرسي بدست آورند. این گروه از ترکمان ها بیشتر تابع سیاست هاي ایران هستند و از رویکرد محور 

 .مقاومت و نزدیکي به بغداد حمایت کرده و مخالف سیاست هاي آمریکا و غرب هستند

در اربیل عراق و به نمایندگي از مردم میالدي  8335این جبهه در سال  : جبهه ترکمانی عراق-2

هاي ائتالف میهني تأسیس شد. این جنبش در مناطق شمالي ترکمان عراق و به عنوان یکي از شاخه

. پردازدالدین ارگچ به رقابت با سایر احزاب جهت ورود به پارلمان به رقابت ميعراق به رهبري سعادت

ان مي باشد. حوزه عملکرد این حزب در شهرهاي دیگر رهبران این حزب ارشد صالحي و حسن تور

کرسي در  5هاي عراق داراي باشد. جبهه ترکمنکرکوک، تلعفر، موصل، اربیل، کفري و طوزخورماتو مي

باشد. این حزب توسط ارتش کرسي در مجلس میهني کردستان عراق مي 8پارلمان نمایندگان عراق و 

حي از رهبران این حزب رفراندوم اقلیم کردستان را مشروط شود. ارشد صالو دولت ترکیه پشتیباني مي
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به تقسیم قدرت نموده است. در عین حال این حزب در چارچوب همکاري با ائتالف العراقیه با دولت 

که جبهه ترکماني عراق به سخنگوي دولت ترکیه و حزب  به نظر مي آیدمرکزي عراق هم نزدیکي دارد. 

ت و هر گونه ائتالف یا اعتراض علیه سیاست ها و برنامه هاي دولت عدالت و توسعه تبدیل شده اس

 .دهدمرکزي عراق یا دولت محلي اقلیم کردستان را با هماهنگي ترکیه انجام مي

به رهبري نیهات ایلهانلي تشکیل شد. این  میالدي  8337سال  این حزب در  : حزب خلق ترکمن-3

د، شناري صدام حسین از مسند قدرت توسط او سرکوب ميحزب از اوایل تاسیس تا اشغال عراق و برک

اما پس از برکناري صدام حسین به فعالیت آزادانه خود ادامه داد. این حزب با توجه به عدم استقبال 

   .ترکمان ها جایگاه سابق را ندارد

 تحوالت کنوني  ترکمان هاي عراقي و

گرفته اند. واقعیت موضوع این است که عراق  ترکمان هاي عراقي تحت تاثیر منازعات منطقه اي قرار

کنوني متاثر از دو جبهه شیعه و سني است. جنگ داعش این جبهه بندي را تشدید نمود و ترکمان هاي 

و محاصره ترکمان هاي شیعه توسط   عراقي از این مساله مستثني نبودند. به طور مثال حادثه آمرلي

لي شهري از ترکمان هاي شیعه نشین با جمعیتي در حدود سي موارد است. امر  اي از اینداعش، نمونه

در محاصره داعش قرار گرفت و با  2184تا اوت  2184هزار نفر در استان صالح الدین بود که در ژوئن 

ها در موصل باز هم تلفات دادند. به گفته حمایت نیروهاي پیشمرگ کُرد و ارتش عراق آزاد شد ترکمان

ترکماني مجلس اقلیم کردستان، در جریان درگیري هاي موصل و جنگ  آیدین معروف، نماینده

و در مبارزه با این گروه تروریستي نیز  هزار شهروند ترکمان اهل عراق به قتل رسیده  9بیش از  داعش، 

در وضعیت تلعفر  شهر اکنون ترکمان هاي عراقي در .تن از شهروندان ترکمان شهید شده اند 511

د . تلعفر بعد از کرکوک دومین شهر پرجمعیت ترکماني نشین در عراق است. در این بغرنجي قرار دارن

ات . نکته مهمتر اینکه جنایشده استبه عنوان سپر انساني استفاده در مقابله با داعش ها ترکماناز شهر 

ه تداعش شیعه و سني نمي شناسد و بیشتر از هفتاد و پنج درصد ساکنان تلعفر اهل تسنن هستند. الب

به شهر  2119آمار رسمي وجود ندارد. چرا که ترکمان هاي شیعه هم بعد از سقوط کرکوک در سال 

هزار نفر بود که اکثریت  215بالغ بر  2184تلعفر کوچ کردند و جمعیت این شهر به روایتي تا سال 

ر شیعیان د شیعه سکونت داشتند. اما با کشتار اهالي شهر و به ویژه ایجاد موازنه وحشت بسیاري از

داعش با  در مقطعيمیدان اصلي تلعفر قتل عام شدند و عده زیادي هم مجبور به فرار از شهر شدند. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



83 
 

قساوت و بي رحمي خود را  تن از ترکمان هاي اهل تسنن به اتهام ترک سرزمین خالفت،  211اعدام 

ان د چرا که ادعاي آنکشتار سني هاي تلعفر ضربه سنگیني به داعش خواهد بو ه است.به اثبات رساند

براي دفاع از حقوق اهل تسنن بي اساس خواهد ماند و مهمتر از همه اراده اهل تسنن عراق براي خروج 

و شکست آخرین پایگاه داعش در تلعفر را دوچندان کرد. در پرتو این عملیات هاي میداني و موفقیت 

 .ق تعیین کننده خواهد بودنیروهاي پیشمرگ، ارتش عراق و حشد الشعبي فضاي سیاسي در عرا

فضاي سیاسي پسا داعش از چند جهت بر آینده ترکمان هاي عراقي تاثیرگذار است. رخدادهایي نظیر 

برگزاري رفراندوم در کردستان عراق بر آینده سیاسي و امنیتي   جبهه بندي سیاسي جدید در عراق و

 .ترکمان هاي عراقي انکارناپذیر است

احزاب و جریان  2181با انتخابات همزمان : در عراق و آینده ترکمان هاالف( جبهه بندی سیاسی 

و هرکدام مترصد فرصت مناسبي براي تثبیت موقعیت خود  بودندهاي سیاسي عراق درصدد یارگیري 

جنبش  اي . با جدایي عمار الحکیم از مجلس اعالي عراق و تشکیل ولو به قیمت حمایت هاي منطقه

جوان گرایي در راس برنامه هاي وي قرار گرفت. با تشکیل این جنبش ترکمان  حکمت ملي، عملگرایي و

ها رویکردي متفاوت در عراق خواهند داشت. ترکمان هاي شیعه و سني مي توانند در چارچوب یک 

اق عر»ائتالف فراگیر مسائل قومي خود را دنبال نمایند. از آنجا که شعار عمار حکیم در جنبش جدید 

باشد، چتر یارگیري وي بسیار وسیع خواهد بود. از مي« باط است نه میداني براي درگیريپلي براي ارت

طرف دیگر کردها هم روابط دوستانه با خانواده حکیم دارند و ترکمان هاي سني و کردها در این چتر 

ي های فراگیر وضعیت بهتري خواهند یافت. اما این جبهه از سوي یاران حزب الدعوه و صدر نیز با چالش

مواجه است که تحت تاثیر رویکرد جدید مقتدا صدر و نزدیکي وي به عربستان سعودي قرار خواهد 

 .گرفت که نتیجه و برآیند آن با برگ هاي راي تعیین خواهد شد

اي ترکمان هایي که تحت تاثیر معادالت منطقهب( رفراندوم اقلیم کردستان و آینده ترکمان ها: 

یه هاي ترکگیرياندوم کردستان هستند. برخي از آنان تحت تاثیر موضعهستند مخالف سرسخت رفر

هستند که نمونه آن اظهارات ارشد صالحي بود و برخي دیگر تحت تاثیر موضع گیري ائتالف ملي عراق 

است که عباس البیاتي نمونه آن بود. با این وجود برخي از ترکمان ها با توجه به روابط بازرگاني، 

جغرافیایي که با کردها دارند خواهان حمایت از رفراندوم اقلیم کردستان هستند. به نظر خویشاوندي و 

ها بیشتر شود که نمونه بارز آن اظهارات جاسم محمد جعفر مي رسد با توجه به چالش کرکوک، تنش
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معاون اتحادیه ترکمان هاي عراق است. وي ضمن اشاره به طرح هاي همه پرسي در مورد کرکوک مي 

د طرحي ارائه شده است که بر اساس آن انتخابات باید براي چهار سال به تعویق انداخته شود تا گوی

جدیدي در استان کرکوک برگزار و پست هاي اداري این استان بین اقوام موجود   سرشماري جمعیتي

ار بود قانون اساسي عراق و سرشماري جمعیتي که قر 841در مقابل کردها به ماده  .در آن توزیع شود

کنند که دولت عراق آن را به تعویق انداخت. این بدان معناست که انجام شود، اشاره مي 2117در سال 

را نخواهند پذیرفت. با این وجود برگزاري رفراندوم چالش  آیندهبخشي از ترکمان هاي عراقي رفراندوم 

رچوب همکاري با اقلیم کردستان هایي را در کرکوک به وجود خواهد آورد و نیروهاي ترکماني تنها در چا

توانند از بروز بحران جلوگیري کنند. هرچند تامین امنیت کرکوک توسط نیروهاي پلیس کرکوک و مي

هاي عراقي یاد مي شود و آنان را از گزند و کشتار داعش پیشمرگ به عنوان دستاوردي براي ترکمان

ن پسا داعش دوران مدیریت راراموش شود. دونجات داده است اما مداخالت خارجي مساله اي نیست که ف

 .بحران خواهد بود و بي توجهي و سوء مدیریت به معناي واگرایي و تنش هاي جدیدي است

هرچند عدم توانایي تصمیم گیرندگان سیاسي در عراق، یکي از عوامل واگرایي و تنش بین در نتیجه، 

ن منطقه اي و فرامنطقه اي مزید بر علت است اما عامل خارجي و نفوذ بازیگرا ،جریان هاي عراقي است

و ترکمان هاي عراق تحت تاثیر نفوذ همسایگان به ویژه ترکیه آسیب هاي زیادي دیده اند که با حمله 

داعش این آسیب پذیري شدت بیشتري گرفت. آسیب پذیري به حدي بود که حتي ایاالت متحده آمریکا 

داشت. به طور مثال در محاصره امرلي سیاست آمریکا پررنگ هم بي تفاوتي فاحشي به مساله ترکمان ها 

ا در ی ،نمودن کشتار ایزدي ها و مسیحي ها بود که در پرتو چنین سیاستي ترکمان ها فراموش شدند

ر تا به آساني به مدیریت بحران د بود هاي تلعفر آمریکا عمدتا به دنبال فرسایش نیروهاکشتار ترکمن

. اما توانایي رهبران ترکمان به ویژه عباس البیاتي و ارشد صالحي در برجسته دوران پسا داعش بپردازد

نمودن وقایع تلعفر و امرلي را نباید نادیده گرفت. در چارچوب چتر فراگیر حکمت ملي عراق و عملگرایي 

چون حکیم هم با کردها  ،توانند به اهداف و دستاوردهاي مطلوبي برسندعمار الحکیم، ترکمان ها مي

 ارتباط خوبي دارد و هم با شیعیان. در چنین شرایطي ترکمان ها نیز وضعیت بهتري خواهند داشت. 

 موقعیت جغرافیایي استان کرکوک هاي عراق و  ترکمن

دقیقه 21درجه و 96دقیقه تا  21درجه و 94استان کرکوک بر روي مدارات  ،از لحاظ موقعیت ریاضي

دقیقه طول شرقي واقع شده است. شهرکرکوک  21درجه و 46دقیقه تا  91درجه و 42عرض شمالي و
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. دقیقه طول شرقي قرارگرفته است28درجه و 44دقیقه عرض شمالي و 91درجه و 95نیز برروي مدار 

 (43-44: 8932)کاویاني راد، 

کیلومتر  21955در حدود  8357مساحت استان کرکوک با توجه به تقسیمات اداري و سیاسي سال 

ه دنبال سیاست تعریب توسط رژیم بعث و منفک ساختن شهرستانهاي اکثرا کردنشین مربع بود، اما ب

کفري، دوزخورماتوو و چمچمال از استان کرکوک و الحاق آنها به استانهاي مجاور، مساحت استان 

مساحت استان، به کمتر از نصف مساحت قبلي 8331کرکوک بسیار محدود شد به طوري که در سال 

 (21-83: 8932. )مجتهدزاده، ستآن تقلیل یافته ا

 8357: ترکیب جمعیتي استان کرکوک مطابق با آمار سال 8-4جدول شماره     

 درصد جمعیت در شهر کرکوک درصد جمعیت در استان کرکوک گروه قومي

 99.9 41.9 کردها

 22.5 21.2 عربها

 97.6 28.4 ن هامترک

 1.18 1.114 کلداني و آشوري

 

که توسط دولت عراق صورت گرفت جمعیت کل استان کرکوک  8357مي سال مطابق سرشماري رس

نفر بوده است.  با توجه به عدم سرشماري رسمي در عراق از زمان سقوط صدام  979441در حدود 

 151717جمعیت استان کرکوک را حدود  2113تاکنون، تنها آمار موجود به صورت تخمیني در سال 

 (818-39: 8938کاران، . )محمدي و همنفر نشان میدهد

 کرکوک از منظر دولت مرکزي عراق هاي ترکمناهمیت و نقش ژئوپلیتیکي 

کرکوک یکي از مناطق مهم و استراتژیک عراق محسوب میشود که از بدو تأسیس عراق مورد مناقشه 

کردها و دولت مرکزي عراق بوده است. دولت مرکزي عراق همواره با خواست کردها مبني بر الحاق 

کرکوک به منطقه خودمختار کردستان مخالفت نموده که اهم دالیل دولت مرکزي عراق را میتوان به 

 شرح ذیل خالصه نمود: 

الحاق کرکوک به کردستان به عدم موازنه قومي در عراق منجر خواهد شد، وزن ژئوپلیتیکي کردستان  -8

 را در سطح ملي عراق افزایش خواهد داد. 
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 ردستان موجب دستیابي کردها به بخش اعظم منابع انرژي عراق خواهد شد. الحاق کرکوک به ک -2

الحاق کرکوک به کردستان موجب خوداتکایي اقتصادي کردها شده و از وابستگي آنها به دولت  -9

 مرکزي کاسته شده و زمینه مرکزگریزي آنها را تقویت خواهد ساخت. 

از درآمد نفتي عراق کاهش یافته و این مسأله در صورت الحاق کرکوک به کردستان، بخش مهمي  -4

 موجب نابرابري هاي اقتصادي در مناطق جغرافیایي عراق خواهد شد. 

الحاق کرکوک به کردستان نه تنها تسلط دولت مرکزي عراق را به منابع عظیم انرژي خواهد کاست؛   -5

و مواصالتي را از حیطه  بلکه بخش اعظم منابع آب و خاک مرغوب و همچنین یکي مراکز بازرگاني

 نظارت دولت مرکزي عراق خارج خواهد ساخت. 

الحاق کرکوک به کردستان، به تنشهاي قومي در کرکوک و سایر مناطق عراق دامن زده و شرایط و   -6

زمینه مرکزگریزي مناطق شیعه نشین جنوب را نیز فراهم خواهد ساخت که این مسأله به شدت با 

راق و بغداد که در حیطه نفوذ سني ها میباشد، رو به رو بوده و دولت هاي مخالفت مناطق مرکزي ع

 غالبا سني عراق با همین دیدگاه با الحاق کرکوک به کردستان مخالفت نموده اند. 

در شرایط کنوني و بعد از حدود بیست سال حاکمیت کردها بر منطقه خودمختار کردستان و تعمیق  -7

 امکان اعالم استقالل و جدایي کردستان ،ر صورت الحاق کرکوک به کردستانناسیونالیسم قومي کردها، د

-851: 2187، 8)شوانياز عراق بیش از هر زمان دیگري دولت مرکزي عراق را دچار واهمه نموده است. 

861) 

 کرکوک در افزایش وزن ژئوپلیتیکي عراقهاي ترکمننقش 

دولت منطقه اي کردستان، از لحاظ  یم کردستان،در صورت الحاق کرکوک و مناطق تحت منازعه به اقل

ترمیم نقشه جغرافیایي منطقه به موفقیت بزرگي دست خواهد یافت و همچنین مساحت فعلي کردستان 

هزار کیلومتر مربع  15111هزار کیلومتر مربع فعلي  به  41111تقریبا به دو برابر  افزایش یافته یعني از 

تیابي دولت منطقه اي کردستان، به بخش مهمي از منابع غني خواهد رسید که این خود موجب دس

انرژي و همچنین منابع ارزشمند آب و خاک عراق خواهد شد. الحاق کرکوک و مناطق تحت منازعه به 

اقلیم کردستان همچنین موجب افزایش وزن جمعیتي کردستان از پنج و نیم میلیون به شش و نیم 

جمعیتي کردستان تبعات مثبتي را هم از لحاظ افزایش بودجه دولت میلون نفر خواهد شد. افزایش وزن 

                                                           
1Shwani 
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در رقابت  -از جمله ترکمن ها  –بین قومیت ها و احزاب وابسته  منطقه اي و هم از لحاظ توازن سیاسي

 (78-53: 2187، 8)ورماهاي انتخاباتي براي کردستان میتواند داشته باشد. 

ن، بدون در نظر گرفتن مناطق تحت منازعه و کرکوک، منطقه تحت حاکمیت دولت منطقه اي کردستا

از لحاظ وسعت جغرافیایي، منابع طبیعي بویژه منابع انرژي، منابع آب و خاک و جمعیت در شرایط 

مناسبي قرار ندارد و از لحاظ وضعیت ژئوپلیتیکي از اهمیت چنداني در سطح ملي و منطقه اي برخوردار 

، نسبت به 8338زمان استقرار دولت منطقه اي کردستان در سال  نبوده و دولت مرکزي عراق نیز از

محدوده  فعلي کردستان عراق حساسیت چنداني از خود نشان نداده است.  از دیدگاه دولت مرکزي 

میت هاي کردستان از اهعراق منطقه کرکوک به دلیل جایگاه ژئواکونومیکي برتر نسبت به سایر بخش

و مهمترین حوزه اجرایي نمودن سیاست تعریب به شمار  میرفته است. در  فوق العادهاي برخوردار بوده

صورت عدم الحاق مناطق تحت منازعه به دولت منطقه اي کردستان، این منطقه از لحاظ اقتصادي و 

جایگاه سیاسي در برابر دولت مرکزي عراق از وزن ژئوپلیتیکي چنداني برخوردار نبوده و دولت منطقه 

معادالت سیاسي عراق، امکان مانور سیاسي را از دست خواهد داد. هرچند در سالهاي  اي کردستان، در

اخیر در محدوده منطقه خودمختار کردستان عراق، شرکتهاي نفتي غربي موفق به اکتشاف ذخایرمهم 

اند ذخایر اکتشافي براي مدت مدیدي قادر به تأمین نیازهاي انرژي  اند و کردها مدعي نفت و گاز شده

دستان و همچنین بودجه آن خواهند بود، اما با این اوصاف کردستان بدون کرکوک، از لحاظ کر

ژئوپلیتیکي  از اهمیت کمتري برخوردار خواهد بود. ذکر این نکته الزم است که به دلیل عدم دسترسي 

 اینبه آمار مربوط به میزان ذخایرنفت منطقه خودمختار کردستان، امکان مقایسه میان ذخایر نفت 

 (11-71: 2184، 2)کوچرا.منطقه با ذخایر نفتي کرکوک و سایر مناطق عراق وجود ندارد

 اهمیت ژئوپلیتیکي و ژئواکونومیکي کرکوک در سطح ملي عراق

مهمترین مانع الحاق کرکوک به دولت منطقه اي کردستان، اهمیت ژئوپلیتیکي و وزن و جایگاه 

اضر ح مي باشد که با توجه به سوابق تاریخي این مسأله ژئواکونومیکي کرکوک نزد دولت مرکزي عراق

به پذیرش خواست کردها مبني بر الحاق کرکوک به کردستان نشد. مهمترین دالیلي که وزن وجایگاه 

 ژئواکونومیکي کرکوک را در سطح ملي عراق برجسته نموده است عبارتند از: 

                                                           
1Verma 
2Kochera 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دولت جدید التأسیس عراق از بدو پیدایش اهمیت استراتژیک کرکوک نزد اشغالگران بریتانیا و  -8

 تاکنون با عنایت به جایگاه ژئواکونومیکي آن در سطح ملي عراق. 

واقع شدن مهمترین و بزرگترین میادین نفتي عراق در کرکوک و پایین بودن هزینه استخراج نفت،   -2

 به دلیل ساختار زمین شناسي آن. 

 عي عراق در استان کرکوک. قرارگرفتن بخش مهمي از ذخایر گاز طبی -9

سهم باالي تولید نفت خام عراق از میادین نفتي کرکوک از همان آغاز استخراج نفت در منطقه  -4

 ونقش مهم آن در بودجه ملي عراق. 

میادین نفتي کرکوک بزرگترین تأمین کننده نفت خام پاالیشگاههاي عراق بویژه پاالیشگاه بیجي  -5

 در شمال آن کشور.  بزرگترین پاالیشگاه عراق

اجرایي نمودن سیاست تعریب و هویت زدایي غیر عربي دراستان کرکوک بعد از مشخص شدن  -6

میالدي، با اجراي پروژه آبیاري حویجه و اسکان گسترده اعراب بادیه 8391اهمیت اقتصادي آن در دهه 

 . نشین در استان کرکوک و اخراج دسته جمعي کردها و ترکمنها از این منطقه

 هاي تغییرات اساسي در تقسیمات سیاسي و اداري استان کرکوک و منفک ساختن شهرستان -7

هاي عرب نشین به آن و همچنین تغییر نام استان از واژه  کردنشین از این استان و الحاق شهرستان

 و تغییرات فرهنگي گسترده در شهر کرکوک در راستاي هویت زدایي« التأمیم»به « کرکوک»تاریخي 

 غیرعربي در آن. 

اهمیت تجاري و بازرگاني کرکوک و نقش مواصالتي آن در ارتباط شمال با مرکز و جنوب عراق و  -1

 همچنین کشورهاي همسایه. 

هاي کشاورزي، باغداري و دامداري با توجه به منابع  العاده کرکوک از لحاظ پتانسیل اهمیت فوق -3

 (44-91: 8911)اکبري، آب و خاک آن. 

مان تأسیس کشور عراق، کردهاي آن کشور خواهان دستیابي به حقوق سیاسي خود در قالب از ز

اند. در جریان مبارزات و شورش کردها بر علیه دولت مرکزي عراق، در  خودمختاري و فدرالیسم بوده

مقاطعي دو طرف در راستاي حل مسأله کرد، به مذاکرات مي پرداختند و به نتایجي هم دست مي 

اما الینحل ماندن مسأله کرکوک مذاکرات را به شکست مي کشاند که دلیل اصلي آن نیز اهمیت  یافتند،

ژئوپلیتیکي و جایگاه ژئواکونومیکي کرکوک در سطح عراق بوده است.  مواردي که مسأله کرکوک موجب 

م شد 8338شکست مذاکرات میان دولت مرکزي عراق و کردها در فاصله تشکیل کشور عراق تا سال 

 :  عبارتنداز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شیخ محمود برزنجي یکي از رهبران کردهاي عراق، در زمان تسلط بریتانیا بر دولت و کشور عراق  -8

خواهان تشکیل ایالت کردستان که متشکل از تمامي مناطق کردنشین عراق به همراه استان نفت خیز 

ولت مخالفت بریتانیا و دکرکوک بود. خواست شیخ محمود به دلیل ادعاي الحاق کرکوک به کردستان با 

دست نشانده عراق رو به رو شد. اعالم حکومت شیخ محمود در سلیمانیه در ابتدا مورد موافقت بریتانیا 

بود، اما گستره جغرافیایي حکومت کردي مورد نظر شیخ که شامل استان نفت خیز کرکوک مي شد، 

ر برگرفتن یکي از مهمترین حوضه هاي بریتانیا را به شدت نگران ساخت.  لذا خواسته شیخ به دلیل د

 نفتي عراق با مخالفت جدي بریتانیا مواجه شد.

بعد از شکست شورش شیخ محمود در کردستان عراق، این بار شورش کردي قسمتهاي شمالي  -2

کردستان عراق را فرا گرفت که درمحدوده عشایر بارزان بود. خانواده بارزانیها در تاریخ مبارزات سیاسي 

 کرد، نقش بسیار مهمي ایفا نمودهاند که بارزترین شخصیت آنها شخص مال مصطفي بارزاني بود. ملت 

در بررسي مبارزات مال مصطفي بارزاني رهبر کردهاي عراق، مهمترین موضوعي که موجب شکست 

مذاکرات میان جنبش کردي و دولت مرکزي عراق شد، عدم موافقت دولت عراق در الحاق کرکوک به 

 (16-71: 8911)سریع القلم، خودمختار کردستان بود. منطقه 

م بود زیرا 8338شاید مهمترین دستاورد کردهاي عراق تا قبل از سال  8371مارس 88مواففت نامه 

کردها با مبارزه الینقطع خود دولت مرکزي عراق را وادار به پذیرش خواسته هاي خود نمودند. اما تعیین 

ین چالش میان رهبري کردها و دولت مرکزي بود. کردها خواهان الحاق حدود منطقه خودمختار، بزرگتر

کرکوک به منطقه خودمختار بودند و آن را بخش جدایي ناپذیري از کردستان مینامیدند و در مقابل 

دولت مرکزي عراق به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکي کرکوک براي دولت مرکزي و به بهانه ترکیب قومي در 

 حاق آن به کردستان به مخالفت مي پرداخت. کرکوک به شدت با ال

اساس مذاکرات میان دولت مرکزي عراق و اتحادیه میهني کردستان به رهبري جالل  8314در سال  -9

طالباني حول محور خودمختاري و مسأله کرکوک بود. در این سال اتحادیه میهني کردستان به منظور 

تگو شد اما دولت مرکزي عراق با اینکه در جنگ با ایران حل قضیه کرد در عراق با دولت مرکزي وارد گف

بود و انتظار میرفت با حل مسأله کرد در آن کشور، قواي خود را در جبهه شمالي با ایران تقویت نماید، 

اما اهمیت استراتژیک کرکوک براي دولت مرکزي عراق، جنگ با ایران را به قیمت از دست دادن کرکوک 

 مي داد. به نفع کردها ترجیح 

بعد از انتفاضه کردها در شمال عراق و بازگشت احزاب کرد به داخل کردستان، جبهه کردستاني  -4

متشکل از احزاب عمده کرد، به نشانه حسن نیت در خصوص حل مسأله کرد، هیأتي را براي مذاکره با 
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ت بغداد با همه موارد م، ابتدا دول8338دولت مرکزي عراق، روانه بغداد ساخت. در مذاکرات ماه چهارم 

مورد بحث مذاکرات حتي بندهاي مربوط به سرنوشت کرکوک و خانقین و شنگار موافقت نمود، اما دولت 

نشست و  3عراق به ناگاه تمامي موافقتنامه ها را زیر پا گذاشت و از گفته هاي خود پشیمان شد. بعد از 

 (86-3: 8939)اسدي، ماه، مذاکرات به بن بست رسید.  5گذشت 

 ترکمنها و کردها منظر از کرکوك جایگاه و هویت: 2 شماره جدول

 ها ترکمن ها کرد

 لحاظ از منطقه بر کردها حکومت و تسلط -

 تاریخي

امه سفرن به توجه با منطقه بودن کردستاني -

 مستشرقین و مورخین جغرافیدانان، هاي

 رهدای به استناد با منطقه بودن کردستاني -

 معتبر قشه هاين و جهاني المعارف هاي

 با کرکوک استان در کردها بودن اکثریت -

 م8357 سال رسمي آمار به توجه

 نابودي هدف به تعریب سیاست اجراي -

 منطقه کردي هویت

 راستاي در انقطاع بدون و دائمي مبارزات -

 کردستان به کرکوک الحاق

 استاني شوراي انتخابات نتایج به استناد -

 .م 2115 سال در عراق پارلماني و کرکوک

 هرش در تمدني و فرهنگي سابقه به استناد -

  کرکوک؛

 اکثریت آن در که 8357 آمار به استناد -

 تشکیل ترکمنها را کرکوک شهر

  میدادهاند؛

روزنامه  فعالیت هاي سابقه به استناد -

  پرورش؛ و آموزش و نگاري

  بارزگاني؛ و تجاري هاي فعالیت سابقه -

 رد کردستان به کرکوک الحاق با مخالفت -

  حال؛ و گذشته

 استاني شوراي جلسات در مشارکت عدم -

 م؛ 2115 انتخابات از بعد کرکوک

 سطح در کردها با سیاسي همراهي عدم- -

 .استاني و ملي

 

 

 کرکوک ترکمن ها در وزن ژئوپلیتیکي وژئواکونومیکي 

سین صدام ح یکي از مهمترین دالیل شکست مذاکرات میان رژیم هاي حاکم بر عراق تا قبل از سرنگوني

م و جنبش کردهاي عراق، مسأله سرنوشت کرکوک و مناطق تحت منازعه بود. اهمیت 2119در سال 

ژئوپلیتیکي و ژئواکونومیکي کرکوک در عراق و منطقه، تأثیر اساسي در عدم توافق طرفهاي درگیر در 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 فیایي نظیر موقعیتحل مناقشه و تعیین سرنوشت آن، داشته و خواهد داشت.  از آنجایي که عوامل جغرا

جغرافیایي، شکل سرزمین، وضعیت توپوگرافي، وسعت، بنیادهاي زیستي)منابع آب و خاک و غیره...( و 

منابع طبیعي و منابع انرژي فسیلي نقش مهم و اساسي در تولید قدرت و افزایش وزن ژئوپلیتیکي بازي 

ند آب و خاک در کرکوک از دیرباز مي نمایند، موقعیت جغرافیایي، منابع سرشار نفت و منابع ارزشم

وزن ژئوپلیتیکي این استان را در مقایسه با سایر استانهاي عراق به نحو شایسته اي برجسته نموده است. 

در این میان، نقش منابع فسیلي در افزایش وزن ژئوپلیتیکي استان کرکوک در عراق از سایر عوامل دیگر 

 بسیار برجسته مي نماید. 

الوه بر اینکه در گذشته از مراکز مهم بازرگاني در عراق و کردستان به شمار میرفت اما استان کرکوک ع

 م، این منطقه به شاهرگ اقتصادي عراق تبدیل شد. 8327بعد از اکتشاف نفت در آن در سال 

در جریان بیشتر مباحث مربوط به وضعیت کرکوک، کانون و مرکز ثقل مباحث منابع سرشار نفت آن 

 حالي که کردها، از لحاظ تاریخي مدعي این سرزمین ها میباشند.  میباشد در

بسیاري از رهبران کرد، این مسأله را رد مي کنند که هدف آنها از رفراندم کرکوک، ثروت نفتي آن 

میباشد. تمرکز بخش مهمي از ذخایر انرژي عراق در کرکوک، یکي از مهمترین دالیل الحاق والیت 

دولت عراق در راستاي تغییر دموگرافیک کرکوک، به پیاده نمودن سیاست تعریب  موصل به عراق بود. لذا

 در منطقه پرداخت. 

احزاب کرد عراق معتقدند که الحاق کرکوک به کردستان یک ادعاي تاریخي است و اینک کرکوک 

 ناپذیري از کردستان تلقي شده و مسأله نفت مستمسکي براي دولت مرکزي عراق همواره بخش جدایي

 بوده که به وسیله آن، از حاکمیت کردها بر کرکوک جلوگیري نماید. 

 

 کرکوک از دیدگاه اقوام ساکن درآن هاي ترکمن اهمیت ژئوپلیتیکي

استان کرکوک به عنوان یکي از استانهاي بسیار مهم عراق، اهمیت ژئوپلیتیکي خاصي در سطح عراق 

بویژه کردها و ترکمنها با کردستاني و ترکمني خواندن داشته و لذا هر کدام از اقوام ساکن در کرکوک و 

آن، تالش مینمایند که هویت قومي خود را بر این استان قالب نمایند. آنچه واضح و مبرهن است تعیین 

سرنوشت کرکوک به نفع هر کدام از اقوام ساکن در کرکوک، موجب افزایش وزن و جایگاه ژئوپلیتیکي 

 (79: 8932)نیري، خواهد شد.  آن در سطح ملي عراق و منطقه
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 رویکرد ترکیه در قبال الحاق کرکوک به دولت منطقه اي کردستان 

ترکیه به عنوان یکي از مهمترین بازیگران درعرصه سیاست داخلي و خارجي عراق و به عنوان یکي 

تأثیرگذارترین کشورهاي منطقه در امور کردستان به دالیل ذیل مخالف جدي الحاق کرکوک به 

 ردستان عراق بوده و میباشد: ک

 اي؛ ومنطقه ملي درسطح کردستان ژئوپلیتیکي وزن افزایش -

 ازعراق؛ کردستان استقالل زمینه شدن فراهم -

 ؛ ترکیه ارضي تمامیت خطرافتادن به -

 عراق؛ کردستان استقالل درصورت ترکیه کردهاي سیاسي تهییج -

 ؛(P.K.K) کردستان کارگران حزب تهدیدات افزایش -

 . عراق ترکمنهاي واجتماعي سیاسي جایگاه خطرافتادن به -

 ادامه اختالفات دولت مرکزي عراق با حکومت اقلیم کردستان : 

 سفر اولین دروي 8931عراق در بهار  کردستان اقلیم ریاستبه سمت  بارزاني پس از انتخاب نیچروان

 تنف صادرات موضوع در خصوص به عراق رکزيم دولت با اقلیم اختالفات درباره تا رفت بغداد به ، خود

 عادل با دیدار از پس 2183ژوئن  21 در بارزاني .کند مذاکره کرکوک اوضاع و عمومي بودجه و اقلیم

 و گفت سخن اساسي قانون براساس اختالفات حل براي توافق زا  -نخست وزیر عراق  – عبدالمهدي

 واهدخ تعیین را آنها سر بر مذاکره نحوه و اختالف دمور موضوعات سیاهه مشترک اي کمیته که داد خبر

 .شد خواهد آغاز مذاکرات آن از پس و کرد

 طشرای در چون بود توجه کانون در نفت موضوع چیز هر از بیش سفر این در اینکه توجه جالب نکته

 ودجه،ب قانون براساس که است ماه 6 مرکزي دولت دارایي وزارت زیرا. است موضوع ترین مهم کنوني

 هزار 251 روزانه تحویل در خود تعهدات به اقلیم آنکه بي پردازد مي را اقلیم دولتي کارمندان حقوق

 هک شده مواجه سیاسي نیروهاي اعتراض با که موضوعي. باشد کرده عمل مرکزي دولت به نفت بشکه

 .نوشت خواهند وضعیت این گرفتن نظر در با را 2121 بودجه اند کرده تأکید

 در دولتي کارکنان حقوق پرداخت به متعهد دولت عراق، مجلس مصوب 2183 بودجه قانون سبراسا

 دکر اعالم پیش هفته دو عراق وزیر نخست اما است، کردستان نفت بشکه هزار 251 روزانه دریافت ازاي

 .است نداده تحویل مرکزي دولت به هم نفت قطره یک کردستان که
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 از کردستان اقلیم سهم قطع بلکه نیست، نفت بشکه هزار 251 ختپردا مسئله معتقد است ، بارزاني

 .باشد داشته زیادي هاي بدهي اقلیم که شده باعث 2184 سال از بودجه

 تشکیل جز اي نتیجه به بغداد با خود مذاکرات در بارزانينیچروان  که دهد مي نشان اظهارات این

 .است نرسیده« اختالفات رفع کمیته»

 میلیارد 26 دریافت درخواست و آنکارا از مرکزي دولت شکایت لغو بغداد از بارزاني ايه خواسته از یکي

 ارزانيب آنکه مدعا این شاهد. است بغداد موافقت بدون کردستان اقلیم از نفت واردات بابت ترکیه از دالر

 همذاکر نفت جمله از مختلف موضوعات در« اردوغان طیب رجب» با و رفت ترکیه به مستقیم بغداد از

 .کرد

 با دارایي وزرات و عراق وزیر نخست مي گوید – عراق مجلس مالي کمیسیون عضو - الزیادي فالح

 پرداخت او .بگیرند نادیده را ترکیه به صادرشده نفت موضوع تا اند داده هم دست به دست اربیلمقامات 

 را ارهب این در ترکیه از عراق مطالبات از آمدن کوتاه یا کردستان در فعال نفتي هاي شرکت به خسارت

 و دانست اجتماعي عدالت اصل از نشیني عقب و عراق شهروندان دیگر حقوق گرفتن نادیده معناي به

 عادل به ستانکرد هیئت پیشنهاد .داشت خواهد دولت براي وخیمي عواقب کاري چنین که گفت

 ادراتص براي اقلیم به دادن اجازه یا اربیل و بغداد میان کرکوک نفت تقسیم توافق احیاي عبدالمهدي

 251 پرداخت موضوع کردن موکول و شود پرداخت نفتي هاي شرکت به هایش بدهي که زماني تا نفت

 .استبوده  زمان آن از پس به روز در بشکه هزار

 ،ندارد آنها به مهلت دادن با مخالفتي دارد، کردها با که خوبي روابط با عبدالمهديعادل  که از آنجایي

 رفتهنپذی را پیشنهادهایي چنین تاکنون که کند مي را اي سیاسي هاي تشکل مالحظه باره این در اما

 شدح نیروهاي خروج و کرکوک به پیشمرگ نیروهاي بازگشت توافقي چنین الزمه که خصوص به اند،

 ونيانق موضوعي کرکوک امنیتي مشترک کمیسیون هاي فعالیت ازسرگیري .است مناطق این از الشعبي

  .شود اداره مشترک اي کمیته توسط مناقشه مورد مناطق که شده تأکید اساسي قانون در و است

 پوشي چشم معناي به ،دارد اقتصادي اهمیت کردستان براي که اختالفات کامل حلبه نظر مي رسد 

 از يسیاس هاينیرو انتقادات که حالي در. ندارد را آنها به عمل توان کردستان که است تعهداتي از بغداد

 قعرا احزاب انتقادات دایره از نیز موضوع این که آید مي نظر به است، افزایش به رو عبدالمهدي دولت

 .گرفت خواهد قرار مجلس کار دستور در عراق 2121 بودجه زودي به که خصوص به نماند، خارج
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 نتیجه گیري

لوک، عبیداهلل بن زیاد که در دوره اموي شهر بخارا را فتح کرد، جنگ ومطابق روایت تاریخ االمم والم

جویـي و شجاعت ترکمن هاي آن شهر، توجه وي را جلب کرد و تصمیـم گرفـت تعداد دوهـزار ترکمن 

ي در میان ارتشیان بنمسلمان را با خود بـه عنوان سرباز به بصره ببـرد. از آن تارـخ به بعد، ترکمن ها 

امیه حضور داشته و مورد عنایت دستگاه حاکم بوده اند. از ایــن جهت، اغلب ترکمن هاي عراق، 

وان کدام رمسـلمان و پیـرو دو مذهـب حنفي و شیعه هستند. البته آمار دقیقـي وجـود ندارد که پی

 مذهــب بیش ترنـد. 

غـرب عراق تـا جنـوب شــرقي آن سـکونت دارنـد.  آن هـا در منطقـه و سـرزمیني ممتـد از شـمال

ایـن منطقـه وسـیع، شـهر تلعفـر، بخشـي از شـهرهاي موصـل، اربیـل و کرکـوک، شـهرهاي آلتـون 

کپـري، تـازه خرماتـو، طوزخرماتـو، کفـري، قره تپـه، خانقیـن، ســعدیه، جلــوالء و مندلــي را در 

ــداد قابــل توجهــي در بغــداد ســکونت دارنــد، کــه برخــي آن بــر مي گیــرد. هم چنیــن تع

ها را به سیصد هزار نفر تخمین مي زنند. بخش عمده جمعیت آنـان در روسـتاها سـاکنند و طبـق 

درصـد از جمعیـت عـراق را ترکمن هـاي آن  81یکـي از سرشـماري هاي غیـر رسـمي، نزدیـک بـه 

 د. کشـور تشـکیل مي دهنـ

میلیــون نفــر ذکــر مي کننــد؛  9تــا  دو و نیمایــن منابــع، جمعیــت ترکمن هــاي عراقــي را 

هر چنـد این رقم مورد قبول گروه هاي کــرد و ســایر گروه هــاي عراقــي نیســت ، بیش تریـن 

ــه تلعفــر جمعیـت شهرنشـین ترکمن هــاي عــراق در شــهرهاي کرکــوک، اربیــل و منطق

 91کرکـوک ترکمــن، و  درصــد از جمعیـت شهر 71ســاکن هســتند. ترکمن هــا معتقدنــد 

درصــد آن از دیگــر اقــوام بــه خصــوص کردهــا هســتند، ولــي کردهـا خـود را اکثریـت دانسـته 

 قـرار بگیـرد. و معتقدنـد کـه ایـن شـهر بایـد در حـوزه منطقـه خـود مختـار کردسـتان 

 پیشــینه مهاجــرت و ســکونت ترکمن هــا در عــراق شــامل ســه دوره تاریخــي مي باشــد:

هجــري هنــگام فتـح شـهر  54دوره نخســت: آغــاز مهاجــرت ترکمن هــا بــه عــراق در ســال 

 بخـارا در دوره امـوي شـروع شـد. 

هـا در دوره سـلجوقیان بـود کـه از مهم تریـن دوره هــاي  دوره دوم:  مهاجـرت و سـکونت ترکمن

تاریخــي اســتقرار و اقتــدار ترکمن هــا در عــراق به شــمار مــي رود و طــي آن، حکومت هـاي 

 مختلـف ترکمـن بـه وجـود آمدنـد. 
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تقرار و افزایــش دوره سـوم:  مهاجرت ترکمن ها بــه عـراق، در واقـع بـه مرحلــه تثبیــت و اســ

 اقتــدار آن هــا موســوم مي شــود. 

 8331تـا دهــه  8328در دوره گذشـته، از زمـان سـقوط عثمانـي و تشـکیل دولـت عـراق در سـال 

ترکمن هــا در عرصه هــاي سیاســي اجتماعــي منــزوي شــدند و در مســائل و جریان هــاي 

ي اکه به اجبـار پــاي ترکمن هـ 8353ي از جمله حادثـه قتل عام سیاسي به جز چند حادثـه اسـثنای

کرکـوک بـه آن کشـیده شـده بــود، هیچ گونــه حضــور یــا دخالتـي نداشـتند. امـا پـس از تحوالت 

سیاسـي در عرصه بین المللي و منطقه اي و به خصـوص پـس از جنـگ دوم خلیج فـارس، ترکمن هـا 

ـکالت و گروه هـاي مختلفـي در قالـب معارضیـن ید صحنـه سیاسـي شـدند و تشبه طـور فعـال وار

 رژیـم صـدام تشـکیل دادنـد. 

به هشت حزب و گروه تبدیل شده اند به نام هاي هم اکنـون احـزاب و گروه هـاي ترکمـن عراقـي، 

 نترکم عدالت حزب عراق، ترکمن قومیت تجمع عراق، هاي ترکمن تجمع ایلي، ترکمن ها، ترکمن جبهه

ین اعراق.  هاي ترکمن به وفاداري جنبش و ترکمن قومیت جنبش الترکماني، القرار حزب عراق، هاي

بــه سـه جریــان اصلــي دســته بندي مي شــوند: احــزاب اســالم گراي شــیعي ماننــد  احزاب

ـزاب اســالم گراي ســني ؛ احـشدتأسـیس  8338االتحـاد االسـالمي لترکمان العـراق که در سال 

؛ احـزاب و گروه هایـي  ه استتأسـیس شـد 8335ماننـد جبهـه ملي گـراي ترکمـن عـراق کـه در 

دیگـري بنام گردهمایـي ملي ترکمن وجود دارند که تابـع سیاسـت هاي اقلیم کردسـتان هسـتند و 

الدیمقراطــي الترکمانــي.   شهر کرکوک را متعلق بــه اقلیــم مي داننــد ماننــد: الحــزب

: الـف( سـوار شـدن بـر مـوج ه بر دو اصل استسیاســت خارجــي ترکی .(41: 8333)الصمانجــي ،

جهانـي به صـورت مقطعـي و تاکتیکي به منظور برآورده کـردن اســتراتژي هاي بلندمــدت ب( 

تریــن هزینــه، بیش تریــن منافــع بــا کم که اسـتفاده از قـدرت نـرم و تئـوري هــوش سرشــار 

. در ایــن راســتا، ترک هــا تــالش دارنــد تــا بــا نــوع سیاســتي کــه خود کندرا نصیــب 

امریــکا و اتحادیــه اروپــا در ارتبــاط بــا رویدادهــاي بین المللــي اتخــاذ مي کننــد، هم خوانــي 

ـت دادن بــه سیاســت خارجــي، منافــع ملــي خــود را در پرتــو ایجــاد کننــد تــا ضمــن جهـ

بحران هــاي بین المللــي حداکثرســازي کننــد. سیاسـت خارجـي ترکیـه در ســطح بین المللـي 

 و منطقه اي و به ویـژه در مـورد مسـأله تعامل با اقلیت هــاي ترکــي به طــور عمــوم و ترکمــن

 ســه مرحلــه یــا دوره زمانــي قابل بحــث و بررســي اســت:  عــراق در هاي
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ایـن دوره از سـقوط امپراتـوري عثمانـي شـروع و تـا اواخـر دهـه نـود کـه آغـاز فروپاشـي  دوره اول:

شـوروي و بلـوک شـرق و شـروع جنـگ دوم خلیج فـارس و پیامدهـاي ایــن دو حادثــه مهــم بــود 

همــواره در خصــوص اســتان موصــل و نیــز کرکــوک و حقـوق ترکمن  ترکیهیابــد.  ادامــه مي

زمــام داران ، ولي در حقیقت ـه امـروز نیـز تکـرار مي شــودتـا ب وهـا، ادعاهایـي را مطـرح کـرده 

 عـراقترکیــه در طـول ایـن مـدت هیـچ اقدام عمـده اي در جهـت حمایـت از اقلیـت ترکمن هـاي 

 انجـام نـداده اسـت. که نمود عیني و خارجي داشته باشد، 

در ایـن دوره، شـاهد دو استراتژي و سیاست راهبردي از سوي ترکیه هسـتیم. اسـتراتژي  دوره دوم:

 (احمد داود اغلــو)اول معـروف به تنش صفر بـا همسایگان است. مبدع و نظریه پـرداز این سیاست 

، روابــط 8329سال گذشته پس از تأسیس جمهوري ترکیه در سال  11در طـول ترکیــه معتقد است 

ممتــازي بــا کشـورهاي اسـتقالل یافتـه از امپراتـوري سـابق عثمانـي در شـرق و غـرب حفـظ نکـرده 

 درحالي کـه بایـد نقـش بیش تـري در آن کشـورها ایفـا کنـد. 

اسـتراتژي جدیـدي را مبتنـي بـر مداخلـه فعـال جهــت ترکیـه در مراحـل بعـدي به همین منظور 

، زمــام داران ترکیــه، 8331از اواسط دهه این دیدگاه  براساس استقرار نظم موردنظر خود دنبال کرد.

سیاســت جدیــدي را در قبــال عــراق اتخــاذ نمودنــد. آنــان ضمــن از ســرگیري مــراودات 

ـور، در قالــب طــرح نفــت در برابــر غــذا در مناطــق شــمالي عــراق اقتصـادي بـا ایــن کشـ

حمایت از ترکمن هاي عراقـي کــه اقلیــت بســیار کوچکــي را در ایــن کشــور تشــکیل  انیـز ب

مي دهنــد، بــه سیاســت ترکي ســازي شــهرهاي مهمــي نظیــر اربیــل، دهــوک و کفــري روي 

در ایـن راســتا، اقــدام بــه ســرمایه گذاري هاي گسـترده در زمینـه اشـاعه فرهنـگ ترکـي آورده و 

 و تغییـر ترکیـب جمعیتـي مناطـق هم جـوار بـا مرزهـاي خـود بـا عـراق دسـت زدنـد. 

 مخالفت با فدرالیسم و تشکیل دولــت خودمبني بر از یک سو : سیاست رسمي ترکیه دوره سوم

از طرف دیگر، به طور هم زمان خواهـان رعایـت حقـوق اقلیـت ترکمـن در عـراق و  کردي بودمختـار 

ترکیــه بـا بین المللــي کــردن مسـأله حقــوق اقلیــت ترکمــن در عــراق و حمایــت  بـوده است.

ار بـر کردها از درخواست هاي آن ها، زمینـه نفوذ خود در شــمال ایــن کشــور را جهــت اعمــال فش

فراهم مي کند. حمایت از جبهه ترکمن عراق، مخالفــت بــا برگــزاري انتخابــات کرکوک، خلع سالح 

پیش مرگان کرد، متوقف کردن روند مهاجرت کردها بـه کرکوک و اربیل و ایجاد دو اسـتان ترکمـن در 

 .استشـمال عـراق، از جملـه خواسـت هاي ترکمن هـا و ترکیـه 
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 ابلق و هستند کرکوک کردن کردي براي تالش در کردها کنند مي ادعا ها ترکمن از برخي که ليحا در

در  .است ها ترکمن حقوق تضمین بهترین کردستان، که کنند مي استدالل کردها نیستند، اعتماد

اختالف در جامعة ترکمن ها، که مانند کردها ادعاي اجتماعي اقلیم کردستان ،  –تحوالت سیاسي 

شهري »سیاست رسمي ترکیه کرکوک را  .ترل شهر نفت خیز کرکوک را دارند، بسیار زیاد استکن

مي داند و عموما بسیاري از ترک ها فکر مي کنند که همه ترکمن ها دیدگاهي یکسان دارند؛ « ترکمن

اما واقعیت موجود متفاوت است. براي نمونه رویکرد ترکمن هاي اربیل و کرکوک نسبت به استقالل 

کردها متفاوت است. برخي از ترکمن ها بر تمامیت ارضي عراق تاکید مي کنند، اما استدالل برخي دیگر 

که بزرگترین حزب ترکمن  (ITF) این است که همزیستي با کردها آسانتر است. جبهه ترکمن عراق

 بقمخالف همه پرسي است، در حالي که حزب توسعه ترکمن، که بوسیله برخي از اعضاي سا ،هاست

استدالل حزب توسعه ترکمن این است که  جبهه ترکمن عراق تشکیل شد، از رفراندوم حمایت میکند.

 .کردستان هم اکنون عمال یک کشور است که مستقیما با کشورهاي خارجي رابطه دارد

سیاست هاي ترکیه و ایران یکي دیگر از عوامل تغییر دهنده مواضع ترکمن هاست. ترکیه مدت ها 

رکمن ها توصیه مي کند که رابطه خوبي با کردها داشته باشند؛ این امر باعث ایجاد مواضع است به ت

، گرایش 2184گوناگون در میان ترکمن ها شده است. در همین حال، از زمان حملة داعش در سال 

 .روز به روز بیشتر شده است ،ترکمن هاي شیعه به بغداد

گرایش عمده در میان ترکمن ها قابل تمایز است. براي بر اساس واکنش هاي آنها به همه پرسي، دو 

کساني که در اربیل زندگي مي کنند، پروژه کردها مشکلي جدي نیست. استدالل آنها این است که 

توانسته اند زبان و فرهنگ خود را در کردستان حفظ کنند، در حالي که ترکمن هاي سایر نقاط عراق 

هاي کرکوک نگران هستند که تشکیل یک کردستان مستقل  معدوم شده اند. در همین حال، ترکمن

شهر کرکوک احتماال به  ،باعث پراکندگي مناطق ترکمن شود؛ چرا که در صورت استقالل کردستان

کردستان ملحق شده و شهرهایي مانند تازه خورماتو، تلعفر، طوز خورماتو، امرلي، قره تپه و جلوال در 

فاق به معناي پایان بخشیدن به رویاي وجود یک سرزمین ترکمني عراق مي مانند. روي دادن این ات

 .است که در مناطقي که ساکنان آن ملي گرا هستند قابل اجرا است

ترکمن در پارلمان کردستان، براي سابق ایدین معروف، عضو جبهه ترکمن عراق و یکي از پنج نماینده 

رار گرفته و براي حفاظت از خود به قدرت جامعه اي که توسط تقسیمات قومي و فرقه اي مورد هدف ق

 .هاي مختلف تکیه مي کند، چشم اندازي دشواري را ترسیم مي کند
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کردها را وادار کرده است تا به دنبال استقالل باشند و « سیاست هاي فرقه اي بغداد» وي مي گوید

و  ترفت کرده اساستدالل مي کند که اقلیم کردستان عراق هم از نظر سیاسي و هم دموکراتیک پیش

 .برگزاري رفراندوم حقي است که کردها، اعراب و ترکمن ها مي توانند آن را انجام دهند

اکنون فقط در کردستان  ،ترکمن ها در تمامي استان ها و مناطق عراق حضور داشتندپیش از این 

س ک راب. اینجا هیچحضور دارند و این به این معني است که آنها با کردها بهتر کنار مي آیند تا با اع

آنها را نمي آزارد. آنها اصرار دارند که باید کرکوک همچنان وابسته به بغداد باشد، اما اگر چنین اتفاقي 

 .رخ دهد، همانند سایر مناطقي که در آنجا زندگي مي کردند در کرکوک نیز از بین خواهند رفت

 

 پیشنهادات پژوهش

مي گذرد و شــاید هم چون گذشته ایــن ایدئولــوژي رنگ و اگر چه زمــان طوالنــي از پان ترکیسم 

تأثیر چنداني نــدارد، امــا بــه هرحــال ترکمن هــاي عراق نمي توانند مشترکات فرهنگــي و قومي 

خود با ترکیه را نادیــده بگیرند و خواه ناخــواه ایــن مشترکات در روابط، تعامــل و موضع گیري ها 

لذا، در طول مدت گذشــته و تا ســرنگوني رژیم صــدام  .ئل مختلــف اثر مي گذارددر برابــر مسا

جوانــان ترکمنــي بــه ناچــار و بــه دلیـل ظلــم و ســتم که بــه ترکمن ها از طرف حاکمان عـراق 

ات و نجدر دوره هـاي مختلـف اعمـال مي شـد، تحـت تأثیـر ایدئولـوژي و تفکر پان ترکیسم بودنـد و 

پیشرفت خـود را در پیــروي از سیاســت هاي ملي گــراي و سـکوالر ترکیه مي دیدنـد. ولي با روي 

کار آمدن حـزب عدالت و توسـعه و بـه قــدرت رســیدن اردوغــان بــه نظــر مي رســد عالقــه 

 :ترکمن هــاي عــراق بــه خاطــر

در جریان فروپاشـي شــوروي امیــد تــازه اي به وي : فروپاشي اتحاد جماهیري سوسیالیستي شور. 8

گرایش هاي فروخورده ملي گرایي ترکي و پان ترکیسم در آسیاي مرکـزي و قفقــاز بــه وجــود آمد، 

حـزب گـرگ خاکسـتري آذربایجـان  ، بیولیک آالش ، و احزاب و جنبش هـاي خاصـي نظیــر حـزب

با آرمـان ایجاد وحدت بیش تــر بیــن ترک هــا تشــکل یافــت،  ،حـزب تـوران معاصـر آذربایجـان و

امــا ایــن اقدامــات از ســوي دیگــر گروه هـاي ملـي منطقـه، نظیـر ترکمـن وقرقیـز بـا بدبینـي 

تلقـي شـد، زیـرا آن هـا بیمنـاک بودنـد کـه ایــن مســأله تبدیــل بــه وســیله اي بــراي غلبــه 

هــاي ملــي بزرگ تــر شــود. جهت گیري هــاي ایــن حــزب کاهــش پیــدا کــرد. گروه 
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سیاســت دولــت اردوغــان نســبت بــه مسـائل عـراق و حتـي در تعامـل بـا ترکمن هـا در چارچـوب 

 فرقه گرایـي بـوده اسـت و جبهـه ترکمـن عـراق را کـه اغلـب رهبـران آن سـني و طـرف دار ملي

درحالي کــه  ،بــر ســایر گروه هــا بــه خصــوص شــیعي ترجیــح مي دهنــد ،گرایـي مي باشـند

بــه ایــن حقیقــت اذعــان دارنــد کــه جایــگاه سیاســي و دســت  اًترکمن هــا عمــوم

عــراق  ي کــه تابه حــال محقــق ســاختند، مدیــون مواضــع و حمایت هــاي شــیعهیآوردهــا

 بــوده اســت. 

. اقلیــت بــودن ترکمن هــا در عــراق:  ترکمن هــا بــه خاطــر در اقلیــت بــودن و نقـش 2 

محـدود خـود در نتیجـه شـرایط گذشـته و احسـاس ضعـف در مقابـل هم وطنـان خــود یعنــي 

یــه بــراي ایجــاد تـوازن قـدرت کــرد و عــرب، نیــاز خــود را بــه حمایــت و پشــتیباني ترک

اقـدام  ،احسـاس مي نماینـد. از جملـه اقدامـات ترکیـه در جهـت تقویـت جایـگاه ترکمـن در عـراق

یکــي از شــخصیت انتصاب اعـالم آمادگـي مبني بر  تورگـوت اوزال رئیـس جمهـور سـابق ترکیـه

. هم چنیـن بوده استــژه ترکیـه در بغـداد منصـوب هاي ترکمــن عراقــي بــه عنــوان نماینــده وی

او توانسـت بازیگـران بین المللـي را متقاعـد ســازد تــا ترکمن هــاي عــراق را همـراه کردهــا و 

عرب هــا بــه عنــوان ســه عنصــر اصلــي کشــور عــراق به شــمار آورنــد کــه در نتیجــه آن 

 در کنـار دیگـران در سـاختن عـراق نویـن اســت. ترکمن هـا  ،تالش هــا

. توسعه قدرت کردها: بـا توجه به شـرایط سیاسـي حاکـم پـس از سـقوط رژیـم صــدام و حتــي 9

از یک جهت و از جهتي دیگر ناتوانایـي دولــت مرکــزي بــه خاطــر واقعیت هاي موجود،  ،بیـش از آن

در نتیجــه ترکمن  ،رکمن نشین روز به روز توسعه پیدا مي کــردقدرت کردها در مناطق مشترک و ت

ترکیــه را  هــا خــود را در برابــر توســعه نفــوذ و قـدرت کردهــا ناتــوان مي بیننـد و ناچــاراً

 حامــي خـود و مهارکننــده نفـوذ و تهدیــد کردهــا به شــمار مي آورنــد. 

علیرغــم علقه هــاي فرهنگــي و قومي ، اشاره مي شود که  –حزبي جریان هاي در مورد واگرایي 

ترکمن هــاي عـراق از نظـر هویت ملـي، خود را بیش تـر عراقي مي داننــد تــا تــرک. زیـرا  ؛قومــي

وقتـي امپراتـوري عثمانـي سـقوط کـرد و والیـت موصـل مطابـق مصوبـات جامعـه ملــل بــا 

ــات عمومي بــه دولت عـراق ملحــق شــد، بــه ترکمن هــا اختیــار داده شــد برگــزاري انتخاب

تــا میــان تابعیــت دولــت ترکیــه یــا عــراق انتخــاب نماینــد. آن هــا تابعیــت عــراق را 

ه در حـدود سـي هزار نفـر ترکمـن عراقـي بـراي چندیـن دهـ ؛بـه عنـوان نمونـه .انتخــاب کردنــد

ترکیـه اقامـت داشـتند، امـا تاکنـون نتوانسـتند البـي مؤثـر در محافـل سیاسـي و رسـمي آن کشـور 
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تشـکیل دهنـد، بلکـه بـه عنـوان یـک اقلیـت منـزوي و در حاشـیه باقـي ماندنـد کـه تمـام هم وغـم 

 خـود را ادامـه زندگـي و اقامـت در ترکیـه قـرار دادنـد. 

امـر ایــن بــود کــه آن هــا بــا سیاســت هاي ترکیــه در منطقــه و عــراق مخالــف علت ایـن 

بودنــد و حتــي در اجــراي آن سیاســت ها بــا ترکیــه همــکاري نمي کردنــد. در واقـع آن هـا 

ـي تابعیـت منافـع خـود را در چارچـوب منافـع ملـي ترکیـه نمي دیدنـد اگرچـه برخـي از آن هـا حت

ترکیـه هـم داشـتند. هم اکنـون نیـز ترکمن هـا بـر ایـن باورنـد کــه سرنوشــت ملـت ترکمـن در 

وحـدت ملــي و تمامیــت ارضــي عــراق نهفتــه اســت و اگــر ســناریوهاي تجزیــه و تقســیم 

ا بــا دیگــر قومیت هــا عــراق محقــق گــردد، بي تردیــد هویــت معنــوي و فرهنگــي آن هــ

ادغــام خواهــد شــد. زیــرا اغلــب ترکمن هــا در مناطـق کردسـتان یـا در شـهرهاي بـا اکثریـت 

 .عـرب سـکونت دارنـد

با بررسي داده هاي گردآوري شده و اطالعات مندرج در بخش هاي این مقاله و تجزیه وتحلیل متغیرهاي 

موانع هم گرایي، ظرفیت هاي پان ترکیسم در ترکمن هاي عراق، و سیاست مستقل و وابسته، زمینه ها و 

 هاي منطقه اي ترکیه با توجه بـه تحوالت منطقه وعراق، این نتایج به دست آمده است: 

 ،علیرغـم اینکـه ترکمن هـا عمومـا ترکیـه را هنـوز حامـي اسـتراتژیک خـود مي داننـد، امـا در عمـل

از مـوارد نسـبت بـه مواضـع و سیاسـت هاي منطقـه اي ترکیــه شــک و تردیــد آن هـا در بسـیاري 

. بنابرایــن، آن هـا بــه ایـن حقیقــت اذعــان دارنــد کــه بـراي رسـیدن بـه منافـع و حقـوق دارند

 خـود نمي تواننـد تنهـا روي ترکیـه حسـاب کننـد و عوامـل دیگـر را نادیـده بگیرنـد. 

ن هــا در طــول دهه هــاي گذشــته پــس از ســقوط عثمانــي در انــزواي سیاســي بـه سـر ترکم

در جریانـات و تحـوالت عـراق نقـش و حضـور فعاالنـه  8331مي بردنـد و تـا پیـش از اواخـر دهـه 

تشـکیل بـه بعــد و علي رغــم  8338نداشـتند و حتـي پـس از تحـوالت سیاسـي عـراق از سـال 

معـارض رژیـم صـدام، امـا آن هـا نتوانسـتند بـه صــورت جریـان  احـزاب و گروه هـاي مختلـفِ

منسـجم و مؤثــر در صحنــه سیاســي و تحــوالت آتــي کشــور نقــش ایفــا کننــد، به طوري 

بـا گرایش هاي کـه برخـي از شـخصیت هاي ترکمنـي ترجیـح مي دادند بـه احزاب و گروه هاي دیگر 

 دینـي یـا مذهبـي و یـا حتـي ملي گراي بپیوندند تـا بـه یک حزب یـا گـروه ترکمنـي. 

تـا ســقوط  8328از دوران سـقوط عثمانـي و تشـکیل دولـت عـراق در سـال  در عراق، ترکمنقوم 

ـاي متوالــي ، در شـرایط دشـواري به سـر مي بردنـد و مـورد سرکوب رژیم ه2119صـدام در سال 

قرارگرفته بودند. با توجه به این مسأله و نکات فوق الذکر و بـه دالیلـي کـه قبـال بـدان در ایـن پژوهش 
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اشـاره شد، ترکمن هـا نـه خـود قـادر بـه رهایـي از ایـن شـرایط و رسـیدن بـه حقـوق خود بودند و 

داشـتند. درنتیجـه جایـگاه و قدرت سیاسي نه حامي و مدافـع واقعي بـراي تحقـق آرمان هـاي خـود 

آن ها در مقابل قدرت گیري روزافزون کردها حتـي در عـراق نویـن پــس از صـدام هم چنـان ضعیـف 

 شمال کرد اقلیم اداره محلي مجلس در عراق ترکمن هاي جبهه نماینده حیدر، آقاي احمد مانـده اسـت.

 کرکوک در جدید استاندار انتصاب درباره خبرنگاران جمع ( در8931کشور در تیرماه سال جاري ) این

 اراده لتحمی، اظهار داشت: ها خواستار تحویل استانداري کرکوک به آنها هستندترکمنبا اشاره به اینکه 

حقّ  ه گرفتنداین موضع گیري که از سَرِ ضعف بیان شده است، حاکي از نادی .ندارد ايفایده دیگران بر

سیاست تحمیل اراده بر در اداره کوچکترین واحد سیاسي کشور است. او معتقد است  مشروع ترکمن ها

دیگران قبال اجرایي شده ولي ناکام مانده و عالوه بر بروز ضعف امنیتي، باعث ازهم گسستگي درکرکوک 

مي خواهند استانداري کرکوک به آنها داده شود. این یک خواسته سیاسي است هم . کردها ه استشد

بر  ها و کردهاي این استان رسیدگي شود.ها، عرباید از طریق مذاکره میان مسیحیان، ترکمنکه ب

اي از جامعه ترکمن به نمایندههیچ  ،از زمان تشکیل دولت عراق تاکنوناساس شواهد به دست آمده 

 هک، عرب ها و کردها اکثریت گروه دو میان در ترکمن هاب نشده است. ونصمسمت استانداري کرکوک 

 هک خود خواسته به نحوي به تا دارند تالشو گرفته  اي هستند، قرار عدیده مشکالت سرمنشأ خود

   .یابند دست است ترکمن نشین مناطق خودمختاري

 ن(نخبگا و احزاب -پارلمان  – دولت جغرافیاي سیاسي عراق )سطح در عمده تأثیرگذار و مهم بازیگران 

 فوق، بندي تقسیم . معیارا کرده. 9 سني اعراب. 2 شیعیان. 8: کرد متقسی اصلي دسته سه به میتوان را

 به را عراق کهي نژاد شکاف نخست. است عراق در تاریخي و سنتي و بزرگ اجتماعي شکاف دو وجود

ي نس و شیعه جامعه دو تشکیل به منجر که مذهبي شکاف دوم و مي کند تقسیم عرب و کرد جامعه دو

 سني بعر و شیعه، کرد تفکیک قابل و مجزا تقریباً بخش سه به عراق جامعه اساس براین. است گردیده

 فرعي تري مذهبي و قومي اجتماعي شکاف هاي اصلي، شکاف دو این کنار در البته . شود مي تقسیم

کمن تر و سنّي ترکمن هاي نظیر مي کند، پیچیده تر عراق در را مذهبيو  قومي تنوع که دارد وجود نیز

 با مذکور کالن و خرد جوامع از یک هر. کلداني هاو  آشوري ها و( )فیلي شیعه ردهايک شیعه، هاي

 حزب يش فروپا با. مي گردند تقسیمي کوچک تر جریانات و گروه ها به نیز سیاسي متغیرهاي به توجه

 زا دیگر یکي. شد عراق سیاسي عرصه وارد و گرفت شکل مختلفي سیاسي گروههاي و احزاب، بعت

 جریانات و شهروندان بودن مذهبي یا بودن سکوالر عراق جامعه درون دره کنند تقسیم متغیرهاي

 اسایيشن و بازیگران شناخت فرایند شدن پیچیده ترر ب نیز متغیر این که است اجتماعي – سیاسي
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 تاس عامل دو نتیجه عراق حکومت در ها ترکمن ضعفبه نظر پژوهشگر است.  مؤثر آنان رفتاري مباني

 : 

  حزبي یکپارچه اتحاد نبود و دروني اختالفات - 8

 سنت اهل و کردها - شیعیان بین در ترکمن سیاسى نخبگان پراکندگي -2

علي رغـم تغییـر در سیاسـت خارجـي ترکیـه در برخـورد بـا از این موضوع نیز نباید غافل شد که 

ین المللــي و منطقــه اي ازیک محیـط پیرامونـي ، بـه خاطـر الزامـات محیـط داخلـي و شـرایط ب

طـرف و از طرفـي دیگـر شـرایط سیاسـي فعلـي و تاریخـي ترکمن هـاي عـراق، هم گرایـي آن هـا 

 بـا ترکیـه در چارچوب پان ترکیسم و سیاست هاي منطقه اي دولت ترکیه ضعیف به نظر مي رســد. 

ار نفـوذ در عـراق بــه شــمار نمي رونــد. بـراي ترکیـه بیـش از ابـز ،واقـع ترکمن هـاي عـراق در

و حمله  2184انفعال و بي عملـي ترکمان ها در تحوالت منطقه در پرتو حوادث روزهاي پایاني بهار 

 داعش به مناطقي از مرکز و شمال عراق که بعضا ترکمن نشین بوده اند بیش ازپیـش ثابــت گردیــد.

عراق، اتحاد اسالمي  هايعراق داراي احزابي چون جبهه ترکمن هايعلیرغم اینکه از نظر سیاسي ترکمن

 …عراق و  هاي عراق، حزب خلق ترکمن، جنبش دموکراتیک ترکمن، حزب اخوان ترکمنترکمن

، توانایي و تخصص هیچ گروه یا جریاني از دیگري تمایز ندارد و بارز است که در انتخابات، رقابت هستند

شود  اجتماعي، اختالف سطح آنچناني بین آنها مشاهده نمي -ه سیاسي با یکدیگر و بازیگري در صحن

شود. این امر نشانه آن است که تعداد و ختم ميو محدود هاي کم و همه آنها سرانجام شان به کرسي

  .هایشان در مقابل یکدیگر محدود و میزان اثر گذاري در تحوالت عراق اندک استتوانایي

 به یشترب ، عراق سیاسي صحنه در آن تبع به و کردستان اقلیم در هاترکمن وذنف نمود اینکه مهم نکته

 ايهترکمن. است وابسته عراق مرکزي حکومت و اقلیم حکومت با ترکیه دولت توافقات و تعامل نوع

 از نکهای به توجه با رو این از مستقل؛ اقتصادي منبع نه و دارند مستقل و رسمي نظامي نیروي نه عراق

 بازیگری توانندنمي ترکیه حمایت بدون هستند، عراق در کوچک اقلیتي هم جمعیتي شمار نظر

 .باشند کرکوك جمله از و عراق سیاسی معادالت در تأثیرگذار

 به عراق امروزي ترکمن هاي اما اند،شده خود زباني هویت حفظ به ترکمن ها قادر از اگرچه برخي

 .اندشده سازماندهي قبایل، دیگر و اکثریت عموم، جمعیت جذب سرعت

در بحث بر سر وضعیت آینده شمال عراق  ،کلیدی ترکمنان عراق به عنوان یک نیروی سیاسیِ

ر هایی نظیاند. دولت ترکیه نیز از احزاب و سازمانمختار کردستان تبدیل شده و منطقه خود
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راق بوده و است که مخالف حکومت فدرالیسم در عهای عراق پشتیبانی کردهجبهه ترکمن

 .اندای کردستان در عراق دادهطور ویژه پیشنهاد الحاق کرکوك را به دولت منطقهبه

کُردها در حال کار بر »گفت:  (جالل طالباني)عراق وقت جمهور ، رئیس2116ژانویه سال  91در تاریخ 

 که آنان هاي عراق در پیش نویس قانون اساسي جدید در مناطقيروي یک طرح جهت استقالل ترکمن

که این اتفاق هرگز صورت « اند.در اکثریت هستند، زیر نظر منطقه خودگردان کردستان عراق را داده

نپذیرفت و همچنین باعث مشکالت جدید قومي شدند که روند کرد سازي پس از اشغال عراق و برکناري 

 .صدام تشدید یافت

منظور آمادگي بیشتر و معرفي نامزدهاي  : بهمي گویدهاي عراق رکمنــالحي، رئیس جبهه تــارشد ص

ي یک تا دو ماه آینده برگزار خواهیم ـاي طادهـالعوقـجدید و جوان در انتخابات شوراي استاني نشست ف

هاي جبهه ترکمن .باید با نامزدهاي جوان و توانمند در انتخابات شوراي استاني حضور پیدا کنیم .کرد

قش پررنگ تري داشته باشند. روزهاي دشواري پیش روي عراق عراق باید در میدان سیاسي عراق ن

ما مصرانه خواهان  .ها به سیاست هاي جدید، موثر و قدرتمندتري نیاز دارنداست، به همین دلیل ترکمن

 ،ها واگذار شودبه ترکمن ،همچون معاونت ریاست جمهوري یا وزارت ،هاي کلیديآن هستیم که پست

او البته . (8931مرداد  5 –)مصاحبه با خبرگزاري آناتولي  .شویمها مواجه ميياما همچنان با مانع تراش

ا آنکارا بدر قبال این تحوالت ما عدالتي دانست و بيیک نوع  قدامات سوداگرانه علیه ترکیه معتقد است ا

رکیه، توي ضمن تاکید بر پشتیباني جبهه ترکمن هاي عراق از دولت و اقتصاد  .مي کنیمابراز همبستگي 

اي هستیم. تحریم هاي اعمالي علیه ترکیه عادي نیستند. این وضعیت متوجه بازي هاي منطقهمي گوید 

ما ها را هدف گرفته اند. هدف قرار  ي امروز همه .هرگز قابل قبول نیست. همیشه در کنار ترکیه هستیم

من هاي عراق و سوریه به دادن ترکیه به منزله هدف قرار دادن ما است. تحوالت کرکوک و وضعیت ترک

 هم مربوط اند. 

براي  ؟ آیا آیا پیوند استراتژیک و نانوشته بین ترکمن هاي عراق با حکومت ترکیه استوار خواهد بود

وجود  يراهبردآن  ژئوپلیتیکياین کشور و نقشه سیاسي  تقویت نقش جامعه ترکمن عراق در حاکمیت

 واالت خواهد بود . دارد ؟ تحوالت آینده منطقه پاسخ گوي این س
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Abstract: 

 

The Turkmens with less than two million people are the third largest in Iraq 

after the Arabs and Kurds. The largest population of Iraqi Turkmen lives in 

Kirkuk, Erbil, and Tal Afar.Turkmens have political parties and groups 

whose five main parties are: Iraqi Turkmen Front - Islamic Union of Iraqi 

Turkmen - Turkmen People's Party - Turkmen Democratic Movement and 

Turkmen Brotherhood Party. The political and social life of the Turkmens in 

Iraq is tied to Turkey's influence and neighborliness on the northern borders 

of Iraq and on the other hand to the Kurdish climate - especially the city of 

Kirkuk due to 40% of Iraq's rich oil resources. Kirkuk's geo-economic 

position has also involved the central Iraqi government. In post-Saddam Iraq, 

different groups and ethnic groups are competing fiercely for political and 

economic participation, but the political standing and power of the Turkmens 

vis-à-vis the increasing empowerment of other ethnicities, such as the Kurds 

in Iraq after Saddam is weak. Lack of Turkmen participation in political 

activities, lack of ethnic and party solidarity, and lack of support from foreign 

forces - especially the Turkish government's disregard for this minority - are 

the most important reasons for Turkmen's diminished role in Iraqi political 

geography.In order to get out of this situation, the Iraqi Turkmen front must 

have a stronger role in the Iraqi political arena and appear to need new, more 

effective and powerful policies. 
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