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مقدمه
دولت عراق را با مالک ها و موازین موجود 
می ت��وان دولتی ورشکس��ته1 تلقی کرد زیرا 
که در ایفای بس��یاری از وظایف اولیه خود 
ناتوان بوده و آلوده به فسادهای سیستماتیک 
و گسترده است. دالیل ورشکستگی، ناتوانی 
و عجز دولت عراق را در چند علّت می توان 

جستجو کرد:
1. سیسـتم سـهمیه بندی سیاسـی: 
س��همیه بندی طایف��ه ای و قومیت��ی که گفته 
می شود با تجویز آمریکاییان در عراق مستقر 
شده است، مناصب سیاسی و ادارۀ نهادهای 
حکومت��ی و ارگان های دولتی را بر اس��اس 
نمایندگی نس��بی و میزان حضور نمایندگان 
اح��زاب در پارلمان توزیع می کن��د. بر این 
مبن��ا، اهل س��نّت، کردها، ش��یعیان و س��ایر 
اقلیت ها س��همیه هایی در پارلمان دارند و در 
1. Failed State

داخل س��همیه و گروه قومی/مذهبی خویش رقاب��ت می کنند. طبعاً 
ش��یعیان که اکثریت دارند در بین خودشان برای کسِب سهمی بیشتر 
از آن سهمیۀ کلّی، احزاب و دسته های سیاسی را به وجود آورده اند. 
به مرور برخی از این مناصِب داخل سیستم سهمیه بندی مزبور، برای 
گروه های سیاسی خاصی تثبیت شده و تخصیص یافته اند. مثاًل ریاست 
جمهوری عراق برای اتحادیۀ میهنی کردس��تان، نخست وزیری برای 
حزب الدعوه و حتی ریاس��ت جمهوری اقلیم کردستان برای حزب 

دموکرات کردستان. 
ب��ا توجه به ماهیت دول��ت عراق که رانتیر بوده اس��ت، احزاب 
دارای سهمیۀ پارلمانی، از نهادهایی که در اختیار دارند برای توزیِع 
ثروت بی��ن طرفداران و اعضای خویش به��ره می گیرند. برای مثال 
اّدعا شده که 25 هزار تن از اعضای حزب الدعوه که به نان و نوایی 
رس��یده اند، پول خویش را در خرید و ف��روش امالک بغداد به کار 
انداخته اند و لذا قیمت خانه در مرکز بغداد با قیمت مس��کن در لندن 
برابری می کند. نتیجه آن که اوالً فس��اد گس��ترده و سیستماتیک)و 
ن��ه موردی و موق��ت( به وجود آم��ده و عراق را صاح��ِب یکی از 
فاسدترین سیس��تم های اداری جهان کرده است. ثانیاً نوعی ساخت 
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تحلیل

دول�ت ع�راق را باید دولتی ورشکس�ته محس�وب کرد. با آن ک�ه در خارج از عراق، مش�کل اصلی این 
کش�ور را داعش قلمداد می کنند اما در داخل، خدمات عمومی ناقص و ناکارآمد، بیکاری فزاینده، فس�اد 
گس�ترده و نگران�ی از وحدت و تمامیت ارضی این کش�ور، موضوعاتی حیاتی اس�ت. همچنین کاهش 
شدید درآمدهای نفتی، ناتوانی دستگاه سیاسی در برخورد با مشکالت و فساد و بروز شکاف در صفوف 
سیاس�تمداران شیعی و سیس�تم ناکارآمد و ُکنِد سهمیه بندی طایفه ای و تشدید اعتراضات در سطوح پایین 
اجتماعی، آیندة عراق را نگران کننده جلوه می دهد. عالوه بر مشکل داعش، مسئله تشدید واگرایی اربیل 

و بغداد هم دغدغه های زیادی را برمی انگیزد.
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کالینتالیس��تی1 ب��ه وجود آمده اس��ت؛ به این ترتی��ب که احزاب و 
نهادهای در اختیار آن ها، بودجه و پول را به سمت احزاب و حامیان 
خویش س��رازیر می کنند و آن��ان هم در ازای دریاف��ت پول، برای 
حزب خوی��ش فعالیت می کنند و در نتیجه یک دور باطِل فس��اد و 

کالینتالیسم پدیدار می شود.
وفاداری نمایندگان به احزاب مانع از پرسش گری و کنترل متخلّفان 
می ش��ود زیرا احزاب، حامیان و اعضای خوی��ش را مورد حمایت قرار 
می دهند و مانع اس��تیضاح و پاسخگویی می شوند. در نتیجه، پارلمان هم 
فلج ش��ده و از ایفای وظایف اصلی اش عاجز می گردد. در واقع س��ران 
اح��زاب در رده های باال با یکدیگر توافق کرده و فس��ادها، اختالس ها، 
س��رقت ها و تخلّفات را الپوش��انی می کنند. طبیعی اس��ت که در چنین 
فضای آلوده و مسمومی، تحول اقتصادی و ایجاد شغل غیرممکن خواهد 
بود لذا برای رفع بیکارِی فزاینده، جذب نیروی کار از کاناِل حزبی دنبال 
می شود و نهادها، طرفداران خویش را در ادارات وارد می کنند. نتیجه آن 
که به جای 800 هزار کارمند دولتی در سال 2003، اینک بیش از چهار 
میلیون کارمند وجود دارد و اگر نیروهای حشد الشعبی و سایر گروه های 
وابسته به دولت را هم به مجموعه بیفزاییم، دولت باید برای حدود بیش 
از یک میلی��ون نفر دیگر هم حقوق پرداخت کن��د. امری که در وضِع 
فعلی کاهش درآمدهای دولتی و افول شدید قیمِت نفت، ممکن به نظر 
نمی رسد. گفته می شود که در واقع دولت عراق از 2014 به بعد با اتکا به 
ذخایر ارزی، کشور را اداره کرده است و تخمین زده می شود که ذخایر 

مزبور احتماالً تا پایان سال 2017 به اتمام خواهد رسید.
2. ضعـف حکومت ها: سیستم تقسیِم طایفه گی قدرت سیاسی 
را باید علت العلل مش��کالت عراق دانست. گرچه امکان طرد و نفی 
سیس��تم مزبور هم در حال حاضر وجود ندارد و بعید به نظر می رسد 
که ش��یوه ای جایگزین آن قاب��ل طرح و اجرا باش��د. ظاهراً وحدت 
نیم بند عراق هم فعاًل با این سیس��تم قابل تأمین است. به هر صورت، 
ضعف حکومت ها که نمونۀ آن را در حکومت عبادی در حال حاضر 
می بینی��م و س��ابقاً در دولت اّول نوری المالکی مش��هود بود، ارمغاِن 
همین سیستم اس��ت. وزراء گوش به فرمان حزب خویش اند و کمتر 
از نخس��ت وزیر اطاعت می کنند. س��خت گیری نخس��ت وزیر باعث 
کناره گیری ش��رکای ائت��الف و بی ثباتی حکومت می ش��ود. نوری 
مالکی برای غلبه بر مشکل مذکور تالش کرد تا پایگاه انتخاباتی اش 
را تقویت کند؛ بدین منظور بر هویت ش��یعی تأکید کرده و گفتمان 
ضدس��نّی را ترویج کرد. این امر اگر چ��ه او را در نزد طبقات پایین 
جامعۀ شیعی محبوب ساخت اما باعث بیگانگی اهل سنّت عراق شد 

)Client(و پیرو )Paron(1. رابطه ای ساختاری میان حامی

و بس��تر مخالفت آن ها ب��ا حکومت مرکزی 
را فراهم آورد. داعش س��وار بر این موج در 
ش��مال عراق ق��وت و پایگاهی کس��ب کرد. 
از س��وی دیگ��ر قدرت گی��ری مالکی باعث 
اُتوریترش��دن و تحّکم بیشتر او شد؛ امری که 
موجب نارضایتی جریان های ش��یعی دیگر از 
جمله جریان صدر و ش��ورای عالی اس��المی 
عراق ش��د. اگرچه قبل از آن که آنان ائتالف 
کنند و ب��ه مقابله با مالک��ی بپردازند، موصل 
سقوط کرد و مالکی تحت فشارهای مختلف 
مجبور به اس��تفعاء ش��د. به هر جهت، ضعف 
حکومت ها هم در اج��رای برنامه ها و هم در 

ناتوانی شان در مقابله با داعش نمایان است.
3. بحـران اقتصادی شـدید: کاهش 
قابل مالحظه درآمدهای نفتی حکومت آلوده 
به فساد را تحت فشار شدیدی قرار داده است. 
در کنار توقف پروژه های عمرانی و اشتغال زا، 
پرداخت حقوق کارکن��ان و نیروهای نظامی 
در حال جنگ با داعش هم با دشواری مواجه 
شده است. اگر به این نکات، بیکاری فزاینده 
و فقدان امنیت برای سرمایه گذاری خارجی یا 
بخش خصوصی را هم اضافه کنیم، بخشی از 
بحران موجود در عراق نمایان می ش��ود. حال 
س��ؤال اینجاس��ت که آیا پارلمان و حکومت 
فلج و ُکن��د می توانند از پس این مش��کالت 
برآیند؟ به نظر می رسد که در فقدان فشارهای 
ج��ّدی خارج از پارلمان، ای��ن نهاد نمی تواند 
وظایف خویش را، بی طرفانه و ش��فاف انجام 
دهد. ضعف و عجز حکومت تبعات مهمی در 

پی داشته است که مهمترین آنها عبارتند از:

الف( تشدید نارضایتی مردمی 
پایی��ن بودن می��زان خدمات دولت��ی و عمومی، 
مش��کالت مربوط به کمب��ود آب و برق، امنیت 
و در کنار آن فس��اد گستردۀ اداری باعث خشم 
عموم��ی می ش��ود. در واقع اعتراضات��ی که در 
بهمن ماه/فوریه 2017 در می��دان التحریر بغداد 
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و ب��ه رهبری مقتدا صدر و طرفدارانش برگزار ش��د 
و ب��ا دخالت نیروهای امنیتی و تالش معترضان برای 
ورود به منطقۀ الخضراء)س��بز( به مرگ هش��ت تن 
و زخمی ش��دن 350 تن منجر ش��د، انعکاسی از این 
نارضایت��ی اس��ت. اگر چ��ه این قبی��ل اعتراضات و 
تجّمعات مشابه در تابس��تان 2015 به رهبری جریان 
صدر، از انگیزه های رقابت سیاس��ی و جناحی خالی 
نبوده اس��ت اما واقع قضیه آن اس��ت که مش��کالت 
اقتصادی ریشۀ اصلی است و مسئله برق از اصلی ترین 
انگیزه های اعتراضات س��ال قبل بوده اس��ت. آنچه 
معترض��ان این بار محور اعت��راض خویش قرار داده 
بودند، ضرورت انحالل کمیته های انتخاباتی بود. به 
زعم معترضان و ش��خص مقتدا صدر، این کمیته ها 
مرکب از هواداران نوری المالکی اند و گویا وی قصد 
دارد در انتخابات بعدی)حدود یک س��ال دیگر( بار 
دیگر نخست وزیری را به دست گیرد. پارلمان عراق 
زمانی را برای استیضاح اعضای کمیتۀ انتخابات مقرر 
کرده و قرار است که در سپتامبر آینده، پیشنهادهایی 
هم برای اصالح آن توس��ط شورای استان ها مطرح 
گردد اما از آنجا که امیدی به توانایی نظارتی پارلمان 
وجود ندارد، معترضان نس��بت به نتایج اس��تیضاح و 
تغیی��ر در رویه های موجود خوش بین نیس��تند. علی 
التمیمی اس��تاندار بغداد، پلیس را متهم به استفاده از 
سالح گرم کرده و فؤاد معصوم و حیدر العبادی هم 
خواس��تار تحقیقات در این زمینه شده اند. به هر حال 
ادامۀ روند فعلی، باعث فاصله گرفتن توده های شیعی 
از سیاستمداران و نخبگان جامعۀ مذکور خواهد شد. 
شاید با ش��عارها و هیجانات، به صورت موقت بتوان 
جل��ب رأی کرد و ش��اید یکی از اه��داف صدر از 
دامن زدن به اعتراضات و سازماندهی آنها همین باشد 
اما در بلندمدت، سرخوردگی تودۀ مردم، عجز بیشتر 
حکومت را در پی خواهد داشت. نارضایتی توده ها، 
رابطۀ مرجعیت با نخبگان سیاس��ی را هم تحت تأثیر 
ق��رار داده و قرار خواه��د داد و البته احتمال کاهش 
بیش��تر حمایت مراجع و حتی اجتناب از دخالت در 
سیاس��ت هم وجود دارد. اگرچ��ه مراجع با توجه به 
وضعیت فوق الع��ادۀ کنونی و تهدید فوری و حیاتی 

داعش، همگان را به آرامش و س��ازش دع��وت می کنند اما در صورت 
تشدید نارضایتی و آزادسازی موصل، هم مطالبات آنان جّدی تر خواهد 

بود و هم در مقابل اعتراضات نمی توانند سکوت کنند.

ب(سهم خواهی گروه های سیاسی 
به نظر برخی ناظران، حرکت صدر در واقع با مالحظۀ اشکاالت فعلی در 
صدد اس��ت تا انحصار الدعوه را بش��کند و خود را در قامت ناسیونالیسم 
عراقی و نه جریانی ش��یعی و مذهبی مطرح سازد. به همین دلیل هم مقتدا 
ص��در، انگیزۀ اصلی اعت��راض خویش را انحالل سیس��تم طایفه ای اعالم 
می کند. گویا صدر معتقد است که در سهمیه بندی فعلی نمی تواند قدرت 
را به دست بگیرد. به نظر می رسد که تغییر لحن آشکار صدر نسبت به اهل 
سنّت و تأکیدش بر هویت عراقی و تمامیِت ارضی کشور و به عقیدۀ بعضی 
تحلیل گران اتخاذ لحنی انتقادی نسبت به مناسبات نزدیک گروه های شیعی 
با ایران، با هدف یافتن پایگاه اجتماعی گسترده تر صورت می گیرد. با این 
که برخی تحلیل گران آمریکایی از تغییر لحِن وی ابراز خرس��ندی کرده 
و آن را گامی در جه��ِت کاهش نفوذ ایران در عراق ارزیابی می کنند اما 
بعید به نظر می رس��د که مقتدا صدر در میان اهل سنّت جایگاه و پایگاهی 
به دست آورد. جدا از سابقۀ گروه جیش  المهدی در برخورد با اهل سنّت 
و نبرد خونین با آمریکایی ها و نیروهای دولت مرکزی، اهل سنّت ترجیح 

می دهند به سیاستمداران خودشان اعتماد کنند. 
به نظر می رس��د که عبادی بین صدر و مالکی گیر افتاده اس��ت. 
از یک طرف مالکی نفوذ گس��ترده ای در بوروکراسی و جریان های 
شیعی داشته و روابط گرمی با ایران دارد. در طرف دیگر صدر است 
که اینک 34 کرس��ی پارلمانی در اختیار دارد و نیروهای بسیاری را 
می تواند بس��یج کند )در برخی تظاهرات ها تا 200 هزار تن ش��رکت 
داشته اند( و در واقع با نفوذ و اصرار و اِعمال فشار وی بود که عبادی 
در نهایت توانست کابینه تشکیل دهد. لذا این ارزیابی را باید صحیح 
تلقی کرد که عبادی سیاس��تمداری محب��وب اما ناتوان و با کابینه ای 
ناتوان تر اس��ت زیرا بنیان و جریان های اصلی الدعوه طرفدار و حامی 

مالکی اند و پشتوانۀ کابینۀ عبادی در واقع لرزان و ضعیف است.

ج( کندشدن مبارزۀ با داعش
 ضعف ارادۀ سیاس��ی به همراه مش��کالت مالی باعث کندی در عملیات 
علیه داعش بوده است. به  رغم گذشت قریب به یک سال از زمان عملیات 
آزادس��ازی موصل و مناطق همجوار و با وجود حض��ور نیروهای ارتش 
عراق، حشدالشعبی، کمک پیشمرگان اقلیم کردستان و پشتیبانی هوایی و 
تسلیحاتی آمریکا، هنوز هم حدود یک چهارم این شهر در اختیار داعش 

ل
حلی

ت
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اس��ت. گرچه انتظار می رود تا پایان سال میالدی جاری، موصل از کنترل 
داعش خارج شود اما این امر به معنای ختم رادیکالیسم و به ویژه رادیکالیسم 
س��نّی نخواهد بود زیرا اوضاع اقتصادی نابسامان به همراه حکومت قومی 

حاکم بر پارلمان و دولت، مشکالت را تداوم خواهد بخشید.
سرس��ختی داعش در موصل قابل توجه اس��ت؛ عالوه بر اش��کاالتی 
که بر ارادۀ سیاس��ی و بازوی نظامی وارد است، چند دلیل دیگر هم برای 
عدم عقب نشینی داعش و مقاومت شدید آن در موصل مطرح شده است: 
نخس��ت، گروه عقبه ای خارج از موصل نداش��ته و در واق��ع جایی برای 
عقب کش��یدن ن��دارد و با تمام قوا دفاع می کن��د و تاکتیک های مختلف 
را می آزماید. دوم، موصل اینک مرکز حکومت داعش در عراق اس��ت و 
دژهای مستحکم آن مانند فلّوجه از کنترل گروه خارج شده است. در عین 
حال موصل دومین شهر بزرگ عراق محسوب می شود و حفظ سیطره بر 
آن، به لحاظ اعتبار و پرستیژ گروه مهم است و به طرفداران و هواخواهان 
امید می دهد که گروه زنده و مقاوم و هنوز توانمند اس��ت. به هر صورت 
این مقاومت و در طرف دیگر هجوم نیروهای عراقی برای تصرف موصل، 
گاه ب��ه فجایع انس��انی هم می انجام��د. چندین مورد بمب��اران غیرنظامیان 
و تلفات س��نگین در میان کودکان و زن��ان، موجب توقّف عملیات ها در 
اس��فندماه 1395 و فروردین 1396 ش��ده است. به نظر می رسد که تطویل 
بحران، آس��یب های زیادی به مردم غیرنظامی وارد خواهد کرد. براساس 
گزارش س��ازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد، حدود 
نیم میلیون نفر از ابتدای آغاز عملیات موصل آواره شده اند و تخمین زده 
می ش��ود که حدود همین تعداد جمعیت ه��م، هنوز در قلمر تحت اختیار 
داعش باشند. ادعاهایی از طرف مقامات عراقی و حشد الشعبی مطرح شده 
اس��ت داّل بر اینکه داعشی ها در موصل، در چند نوبت و حداقل یک بار 
در محلّۀ االبار دس��ت به حملۀ شیمیایی )احتماالً با گاز ُکلر( زده اند. حتی 
ادعا ش��ده است که داعش کارگاه ساخت سالح های مجّهز به گلوله های 
شیمیایی هم داشته است. البته چنین اقدامی بعید نیست و برخی نمایندگان 
ارگان ه��ای بین المللی حاضر در منطقه ه��م، به صورت ضمنی یا صریح، 
این قبیل حمالت را تأیید کرده اند. با این حال به نظر می رسد که حمالت 
مزبور در مقیاس کوچک و با گلوله های دارای مواد شیمیایی بوده است.

د( احتمال تجزیۀ عراق و استقالِل اقلیم کردستان
اختالفات بین اربی��ل و بغداد امر تازه ای نب��وده و همواره بهانه هایی 
برای آن وجود داش��ته است. مس��ئله رفراندوم برای تعیین سرنوشت 
کرکوک و حتی رفراندوم اعالم اس��تقالل اقلیم کردستان، دریافت 
17درصد س��هم از درآمده��ای نفتی عراق، چگونگی اس��تخراج و 
ف��روش نفت مناطق کردنش��ین و تعیین حدود نواحی کردنش��ین از 

مهم ترین موضوعات مورد اختالف بوده است. 
بارزانی با اس��تفاده از فرصت ظهور و حمالت 
داعش و حمایت بین المللی از اقلیم در جریان 
مقابله با این گروه تروریستی و منفور در اذهان 
جامعۀ جهانی، توانست بخش اصلی مناطقی را 
که قصد الحاق به اقلیم کردستان داشت، عماًل 
به تص��رف درآورد و در م��واردی حتی بیش 
از آن نواحی را در اختیار گرفته اس��ت. اینک 
که دول��ت مرکزی در حضی��ِض ضعف قرار 
دارد، به نظر می رسد که حکومت اقلیم آماده 
می ش��ود تا اعالم استقالل کند. قراین متعددی 

بر این امر داللت دارد که بدین شرح است:
1. س��فرها و مذاکرات بارزان��ی با مقامات 
کش��ورهای اروپای��ی و ب��ه وی��ژه در جری��ان 
کنفران��س امنیتی مونیخ: حض��ور در کاخ الیزه 
به عنوان رئیس جمهور اقلیم کردستان و بدون 
ذکر نامی از عراق و مالقات با رهبران و مقامات 
کشورهای غربی که ظرف چند هفتۀ اخیر راهی 
اربیل شده اند، حکایت از تشدید تماس ها دارد. 
به نظر می رس��د که بارزانی در این تماس ها، به 
امکان س��نجی و ارزیابی احتمال اعالم استقالل 
و عکس العمل محتمل آن کش��ورها پرداخته و 
نتایج را مثبت محس��وب داشته است. این نکته 
از مصاحب��ۀ وی پس از بازگش��ت به اربیل هم 
آش��کار بود. برنامه های مالق��ات آتی بارزانی 
ه��م احتماالً با ه��دف مزبور و زمینه س��ازی و 

عادی سازی اعالم استقالل است.
به نظر می رس��د که در میان احزاب کردی، 
گروه پ ک ک و ُش��عب آن با اعالم اس��تقالل 
از س��وی بارزان��ی مخالفت می کنن��د. دلیل این 
مخالفت را باید در رقابت بین پ ک ک و احزاب 
کرد عراق برای »رهبری کردها« جس��تجو کرد. 
در حالی که احزاب متمایل به بارزانی، از جمله 
احزاب دموکرات کردس��تان در ایران و ترکیه، 
نظری مس��اعد نس��بت به رهبری بارزانی دارند، 
پ ک ک و همفکران��ش براس��اس ایدئولوژی 
چپ گرایانۀ خویش، بارزانی را رهبری ایلیاتی، 

عراق: صحنۀ واگرایی ها
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فئودالی و لذا ارتجاع��ی می خوانند و بر رهبری 
عبداهلل اوج آالن پافشاری می کنند. این نبرد بیش 
از هر جا در فضای مجازی و سایت های اینترنتی 
آشکار است. گزارش هایی هم وجود دارد داّل بر 
همکاری پ ک ک و حشد الشعبی در کرکوک 
و سنجار)شنگال(؛ اّدعایی که مخالفت ترکیه و 
تیرگ��ی روابط آنکارا و بغداد را یکی دو س��ال 
اخیر به دنبال داشته است. بر این مبنا اّدعا می شود 
که حش��د الش��عبی از پ ک ک ب��رای مقابله با 
پیش��مرگان بارزانی و داعش اس��تفاده کرده و با 
رضای��ت و حمایت دولت ع��راق، پ ک ک به 
نیروهای یزیدی س��نجار، آم��وزش نظامی داده 
و آنه��ا را تحت عنوان یگان های مدافع س��نجار 
س��ازمان داده اس��ت. همچنین ادعای پرداخت 
حقوق و تحویل سالح به این یگان ها و اعضای 
پ ک ک مطرح بود اما اسامه نجیفی در بهمن ماه 
از قط��ع کم��ک و پرداخت حقوق ب��ه اعضای 
پ ک ک خبر داد. اخباری هم از تالش حش��د 
الش��عبی برای جذب نیروهای ُک��رد در اطراف 
کرک��وک، با پیش��نهاد پرداخت  دس��تمزدهای 
کالن وجود دارد )ح��دود 1500 دالر در مقابل 
400 دالری که بارزانی به پیشمرگان می پردازد(. 
ب��ه هر حال رقابت جّدی برای الحاق س��نجار به 
منطقۀ کردستان و یا حفظ آن در اختیار نیروهای 
محلّی و نزدیک به دولت عراق در جریان است.

2. زمینه س��ازی رسانه ای: اخباری تأییدنشده 
داّل ب��ر اینک��ه بارزان��ی از دیاس��پورای کردی 
در اروپا خواس��ته ت��ا افکار عموم��ی اروپایی و 
بین الملل��ی را برای اعالم اس��تقالِل کردس��تان 
آماده س��ازند، وجود دارد. در رسانه های متعلق 
به حکومت اقلیم همچون روداو، ایجاد و ترویج 
ذهنیت مزبور آشکار است. این کانال تلویزیونی 
و مجموعۀ رس��انه ای  آن، گزارش های متعددی 
را از نظ��رات گروه ه��ای مختلف داخ��ل اقلیم 
کردستان، کش��ورهای اروپایی، گروه های کرد 
در کشورهای همجوار و شخصیت های شاخص 
ُکرد در خصوص آیندۀ اقلیم و استقالل آن تهیه 

و پخ��ش می کن��د. از جمله در مجموع��ه ای از گزارش های آن، عموم 
احزاب کرد ایرانی مقیم اقلیم، حمایت خویش را از استقالل ابراز کرده 
و استقالل »هر قسمتی از کردستان« را مبنا و انگیزه ای مهم برای استقالل 
و قدرت گیری »سایر قس��مت های کردستان« ارزیابی کرده اند. بسیاری 
از جریان های کردی ترکیه هم، به ویژه در فضای سایبری، مشتاقانه و با 
حرارت تمام برای اعالم استقالل اقلیم لحظه شماری می کنند. در چنین 
ش��رایطی که بارزانی تقریباً به همۀ سرزمین های قابل الحاق دست یافته 
و با تکرار رفراندوم اس��تقالل آن را به نکته ای عادی تبدیل کرده است 
و از ط��رف دیگر دولت مرکزی در وضع ضعف مفرط به س��ر می برد، 
اگر اعالم اس��تقالل شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بعید است که دولت 
مرکزی قادر به مقابله باشد و بتواند اقلیم را، مثاًل به تصرف درآورد. در 
عین حال اگر موفق به این کار هم ش��ود، دولت های غربی اجازۀ جنگ 
را نخواهن��د داد و چنین جنگی هم کمتر از نبرد با داعش طول نخواهد 
کش��ید. دولت های همس��ایه هم اس��تقالل اقلیم را به رسمیت نخواهند 
شناخت اما پس از قبول آمریکا و کش��ورهای اروپایی، درصدد مقابله 
هم برنخواهن��د آمد و در میان مدت ولو به ص��ورت دوفاکتو آن را به 

رسمیت خواهند شناخت.
یکی از مس��ائل در ماه های اخیر در این زمینه، برافراش��تن پرچم 
اقلیم در ش��هر کرکوک، اندکی پس از بازگش��ت بارزانی از س��فر 
ترکیه بود. گرچه این تصمیم توس��ط ش��ورای شهر کرکوک و طی 
جلس��ه ای اتخاذ ش��د که نمایندگان عرب و ترکمان، آن نشس��ت را 
بایک��وت کرده بودند، اما تردیدی نیس��ت که بدون اش��ارۀ بارزانی 
چنین اقدامی ممکن نبوده اس��ت. زیرا نص��ب پرچم، تصمیم مهمی 
اس��ت و ش��وراها نمی توانند تصمیماتی با این درجه از اهمیت اتخاذ 
کنند. نص��ب پرچم اقلیم، عکس العمل ترکی��ه را برانگیخت. ترکیه 
نسبت به قضایای کرکوک حساس است و افکار عمومی این کشور 
هویتی ترکی/ترکمانی برای این شهر قائل اند. گرچه به نظر نمی رسد 
در تحلی��ل نهایی، ترکیه در عمل بتواند مانع الحاق کرکوک به اقلیم 
کردس��تان ش��ود اما ابزارهای تأثیرگذاری بر حکوم��ت اقلیم را در 
زمانی که روابط آن با بغداد، تهران و حتی س��وریه مطلوب نیس��ت، 
در اختیار دارد. به نظر می رسد اوضاع منطقه هم به سمتی می رود که 
فش��ارهای اروپایی و غربی بر ترکیه و شخص اردوغان )به ویژه پس 
از رفراندوم( رو به کاهش اس��ت و مثاًل نشریات بریتانیایی این سؤال 
را مطرح می کنند که با عقب نش��ینی آمریکا از منطقه، اگر اردوغان 
هم کنار برود و رهبری کم اقتدار در ترکیه بر سر کار آید، غرب چه 
ابزاری برای تأثیرگذاری بر منطقه خواهد داش��ت؟ لذا ممکن است 

نگاه ها به اردوغان تغییر یابد و جریان های کردی ضعیف تر شوند. 

ل
حلی

ت
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عکس العمل حکومت عراق هم نس��بت به مس��ئله نصب پرچم، 
ش��دید بود و پارلمان طی نشس��تی که نمایندگان ک��رد آن را ترک 
کردن��د، تصوی��ب نم��ود که فق��ط نصب پرچ��م دولِت ع��راق در 
کرکوک مجاز اس��ت. شورای کرکوک هم با حمایت اقلیم تصمیم 
ب��ه برگ��زاری رفراندوم الحاق به کردس��تان گرفته اس��ت. در وضع 
کنونی و با ترکیب جمعیت فعلی و حضور پیش��مرگان در این شهر، 
نتیج��ۀ رفراندوم از قبل معلوم اس��ت. به هر ص��ورت، این رفراندوم 
مقدمه ای برای رفراندوم اس��تقالل اقلیم خواهد ش��د. با اینکه به نظر 
می رسد کاهش حضور آمریکا در منطقه، اعالم استقالل را دشوارتر 
می کند اما با توجه به ع��زم بارزانی و همراهی عموم گروه های کرد 
با وی و حتی اعالم حمایت کامل احزاب اس��الم گرای کردستان از 
اس��تقالل )و تصمیم ش��ان به متحد و ادغام ش��دن( در صورت اعالم 
استقالل، مانع مهمی بر سر راه تحقق آن هدف وجود نخواهد داشت. 
پس از وقایع فوق هیئت هایی از اقلیم راهی بغداد ش��ده اند تا بر س��ر 
برگزاری و مسائل اختالفی مذاکره کنند که ظاهراً نتایج ملموسی از 

آن گفتگوها عاید نشده است.

نتیجه گیری
سیستم سهمیه بندی و طایفه گی حاکم بر حکومت عراق، ضمن آن که 
حکومت را فلج و ناتوان کرده، آسیب های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
مهمی را هم موجب شده اس��ت. سهمیه بندی باعث غیرپاسخگوشدن 
حکوم��ت و ناکارآمدی کابینه و حکوم��ت، ناتوانی پارلمان در ایفای 
وظایف نظارتی آن، فساد گستردۀ سیاسی و اداری، ضعف ارادۀ سیاسی 
و در مجم��وع واگرایی های مهمی در عموم وجوه جامعۀ عراق ش��ده 
اس��ت. واگرایی اهل سنّت و ش��یعیان، واگرایی بین نخبگان سیاسی و 
توده های شیعی، اختالف در داخل نخبگان سیاسی شیعی، واگرایی بین 
اعراب و اکراد و نزدیک ش��دن موعد اس��تقالل اقلیم کردستان و نهایتاً 
پدیدارش��دن افِق تجزیۀ عراق از آن جمله اس��ت. ناتوانی حکومت به 
همراه کاهش ش��دید درآمدهای نفتی و فساد باعث نارضایتی عمومی 
شده اس��ت. از آنجا که مشکل اصلی ساختاری و مربوط به شیوۀ ادارۀ 
کنونی است، برگزاری انتخابات جدید و یا تغییر حکومت ها و اصالح 
و تغییر اعضای کمیته های انتخاباتی هم حاّلل مشکالت نخواهد بود. از 
سوی دیگر، برهم زدن نظام سهمیه بندی فعلی یا برقراری رژیم ریاستی 
)که برخی احزاب شیعه هم آن را مطرح کرده اند( دردی را دوا نخواهد 
کرد زیرا باز هم شیعیان اکثریت خواهند یافت و گروه های کوچک تر 
نگران می شوند که همین مقدار نمایندگی و حضور در قدرت را هم از 
دست خواهند داد. به نظر نمی رسد که فیصله یافتن کار داعش و کاهش 

تهدی��دات امنیتی ه��م بتواند دولتی پاس��خگو، 
شّفاف و توس��عه گرا ایجاد کند. تداوم این وضع 
به نف��ع گروه ها و جریان های ضدش��یعی منطقه 
اس��ت که خواستار شکست حکومت با اکثریت 
ش��یعی عراق اند. آیا با لغو سیستم سهمیه بندی و 
کشاندن رقابت به میان کاندیداهای شیعی و طرح 
ض��رورت تالش آنه��ا برای جلب نظ��رات اهل 
س��نّت و کردها، می توان شفافیت و پاسخگویی 
ایجاد کرد؟ این احتمال منتفی نیست اما در جامعۀ 
چند پارۀ عراق، احتمال آن که زد و بس��ت ها به 
سطح دیگری انتفال یابند، وجود خواهد داشت. 
پاسخگوس��ازی از طریق جامعۀ مدنی و رسانه ها 
ه��م به دلی��ل زد و بندها و توافق��ات، بعید جلوه 
می کند. در این میان ش��اید نظارت بین المللی و 
س��ازمان های بین المللی بتواند راه��کاری برای 

خروج از بن بست کنونی باشد.
از منظ��ر ایرانی ادامۀ این روی��ه و نیز احتمال 
تجزیۀ عراق نامطلوب اس��ت. ت��داوم وضع فعلی 
باعث تضعیف شیعیان و بی ثباتی دائمی در عراق 
شده و زمینۀ رشد و فعالیت جریان های تکفیری و 
ضدشیعی مساعد خواهد بود. تجزیه نیز دست کم 
در میان مدت و درازم��دت، واگرایی در ایران را 
تش��دید خواهد ک��رد. متأس��فانه در افق نزدیک 
هم راهکاری س��حرآمیز و نجات بخش مش��اهده 
نمی ش��ود و با توصی��ه و نصیحت ه��م نمی توان 
حکومتی را که بر بنیاد فس��ادهای سیس��تماتیک 
ش��کل گرفته، پاسخگو و ش��ّفاف کرد و پارلمان 
و حکوم��ت را تواناتر و کارآتر نم��ود و از دامنۀ 
فسادها کاس��ت. در چنین فضایی سرمایه گذاری 
روی یک��ی از جناح های ش��یعی کاری درس��ت 
نخواه��د بود؛ لذا اج��ازه هم نبای��د داد تا بعضی 
گروه ها برای منافع جناحی ش��ان ب��ا کارت ایران 
ب��ازی کنند زیرا همۀ آنها محکوم به شکس��ت به 
نظر می رس��ند و در فقدان یک حکومت مقتدر، 

عراق از پس فساد و رادیکالیسم برنخواهد آمد.

عراق: صحنۀ واگرایی ها


