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صلــحوســتفالیدراروپــا،تغییــربزرگیدرنظــامجهانــیایجادکــرد.تاپیشازســال
۱۶۴۸میالدیکهاینصلحبرقرارشــد،حاکمانجوامعمختلف،مشروعیتخودرابه
ماورالطبیعهپیوندمیزدند.آنهابرایاینکهبتوانندحکمرواییموجهیبرمردمداشته
باشــند،خودراخدا،یافرزندخدایانمایندهخدامعرفیمیکردند.اینطالبانقدرت
وحکومت،چهبرایبهقدرترسیدنوچهبرایتثبیتحکومتخویش،بااستفاده
اززروزورنامحدودیکهدراختیارداشــتند،مفصلبندیمدنظــرخویشرادرمیان
مردم،برساختهکردهوعالوهبرآنکهشیوهحکومتپادشاهیرابهترینمدلحکومتی
معرفیمیکردند،همزمانبهآنهامیقبوالندندکهغیرازکســانیکهتباریآســمانی
والهیدارند،هیچکسیشایستهپادشاهینیست.اینحاکمانفرهنگوتفکریرا
تقویتمیکردندکهعقیدهداشتقهرخدایآسمانهاشاملمردمانیمیشودکه

زیرچتریکحاکمماورالطبیعیقرارندارند.
درعمل،پادشــاهانیکهحقالهیبرایخودقائلبودند،بههیچانسانزمینیوحتی
دراغلبمواردبــهنیروهایآســمانینیزجوابگونبودنــد.درایننظام،مــردم،رعیت
بودندوشاهدرنقشیکتاخداوندگار،برجانومالوهویترعیتچنگمیانداخت.
شــاهاگرارادهجنگیدنوفتحوفتوحاتمیکــرد،رعیتبایدگوشبهفرمــاناوباهر
آنکسیکهویفرمانمیداد،میجنگیدواگرتصمیمبهصلحوبخششسرزمینو
رعیتمیگرفت،بازهمبایدغالمحلقهبهگوشآنفردیمیبودکهخودرادرجایگاه

پیش گفتار
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تعیینکنندهحقسرنوشتشان،جعلکردهبود.دراینچنیننظامیبودکههویت
مردمومحلسکونتاقوامومذاهباهمیتچندانینداشت.

صلحوستفالیکهپساز۳۰سالجنگمذهبیبینپادشاهیهایمذاهبمسیحی
حاصلشدهبود،بهچندهزارســالحکومتحقالهیپادشاهان،پایانداد.همزمان
طلیعهعصــردولت-ملتهاوتشــکیلحکومتهاییکــهدرآنمردمبرسرنوشــت
خویشحکمفرمابودندپدیدارشــد.دراروپایقرنهفدهممیالدیبــارواجمفاهیم
عصرجدیدحولمحوردولتهایمدرن،خیلیزودنظامکهنپادشــاهیوحقالهی
یکفردبرسرنوشــتهمگانروبهزوالگرفت.نقشادیانیهمانندمســیحیتبه
ســرعتکمرنگشــدوبهجایآنمفاهیمینظیرحــقحکومتمردمبــرمردم،حق
تعیینسرنوشــتوتفکیکقواقرارگرفت.درایندوران،بینسرزمینهاییبااقوام
ومذاهبمختلفکــهباهمتعارضگفتمانیداشــتند،مرزبندیهایدقیقسیاســی
شکلگرفتومردمانهرسرزمینباکمکمدارکشناساییوشناسنامههایرسمی،

هویتجدیدییافتند.
عصرجدیــد،باخودبرســاختیتازهازاندیشــهوگفتمــانرادرهمهزمینههــایکردار
واموربشــریازعلوموفنونتامنطقوفلســفهپدیدآورد.اگرتادیــروزرعیتصرفا
حفظمنافعحاکمانخویشراسرلوحهکارقرارمیداد؛دردولتمدرنبهمنافعملی
سرزمینخودکهباآنهابهآزادیهایاولیهبشریرسیدهبود،اهمیتمیداد.انسان
پساوستفالی،موجودیتخویشرادرگرویحفظمنافعملیآندولت-ملتیتجسم
میکرد،کهعضویــتدرآنراآزادانهپذیرفتــهوهویتفردیوجمعــیقومومذهب

خویشراباآندولتدریکملتواحد،شریکشدهبود.
اگردردورانکهن،هویتمردمانمسئلهایبودکهتوسطپادشاهتعریفمیشد،در
دورهجدیدپساوستفالیهویتمردمانتوسطخودآنهاودردولتهایمدرنجدید
مشــخصمیشــد.درایندوره،ازدلامپراتوریهایکهن،دولتهــایمدرناروپایی
توسطاقوامومذاهببهوجودآمدکهخواستهیاناخواسته،همراهباخودمفاهیمی
نوهماننــدناسیونالیســم)ملیگرایــی(رابرســاخت.هرچندریشــههایشــکلگیری
بستراصلیبرساختمفاهیمینظیرناسیونالیسمدرعصرپساوستفالی،تاکنونبه
درستیتبییننشدهامادراینکتابسعیشدهضمنتبیینگفتمانکردایتیوجنگ
قدرتها،باپرداختنبهداعیههایبرخیازاقوامکردکهخودرادارایهویتیمشخص
تاسطحملتکردمعرفیمیکنند،بهیکمفصلبندیجامعوکامل،ازچگونگیایجاد
یکملتجدیدازدلاقوامومذاهبمبتنیبرمنافعملیوناسیونالیستیدولتهای
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مدرن،پرداختهشود.
دردولتهــایتازهتشــکیل،مردمــانبــهایــندلیــلبــهدفــاعازمنافــعملــیودولت
خویشپرداختندکههویتخودرامدیونعصرجدیدواصلحقتعیینسرنوشــت
میدانستندودرواقعموجودیتوزندگیاجتماعیتازهخودرادرسروریدموکراتیک
دولتمدرنمیدیدند.بنابراینحستعلقخاطربهحفظدستاوردهایایندولتنو
درتقابلباتعارضگفتمانیبادیگردولتهاوملتها،زمینههایشــکلگیریاولیه
حمایــتازمنافعملیودولتشــد؛دولتــیکــهدارایارکانیخاصومشــخصنظیر
سرزمین،جمعیت،حاکمیتوحکومتیمعینمبتنیبرنگاهسلطهمردمبرمردمبود.
باآغازقــرنهجدهم،همزمــانکهاروپــامزهعلــمنوینحاصــلازرنســانسوانقالب
صنعتیرادرتکتکســلولهایخودحسمیکرد،اندیشــهناسیونالیســمنیزرشد
یافت.دراندکمدتیباتوجهبهپیشرفتقابلتوجهاقتصادیونظامیاروپاونیاز
بهحضوردربازارهایجدیدورقابتشــدیدسیاســیکهمیانگفتمانهایمتعارض
ناسیونالیستیدولمدرناروپاییشکلگرفتهبود،پایاروپاودرپیآن،مفاهیمعصر
دولتمدرنبهاقصینقاطجهانبازشد؛اینگشایشدرحالیبودکههنوزمناطقی
نظیرآفریقاوآسیادرگیرنظامکهنمبتنیبرحقالهیشاهانوروحانیونبودند.

باگســترشنفوذاروپاییاندرجهــان،بهمروردرتمــامامپراتوریهاییکهبراســاس
ســاختارنظامکهنادارهمیشــدندواستعمارشــدنخودتوســطاروپاییانراتحمل
نمیکردند،اندیشــهاحیایامپراتوریبرایمقابلهباامواجخروشــاناستعماریاروپا
درمیانحکامونخبگانشکلگرفت.ایناندیشههاباکمکپیادهسازیقواعدعصر
جدیدوآغازدوراناصالحاتبهمنظوردستیابیبهقدرتنظامیواقتصادیبرابربا
اروپاییانقوتگرفتند.اصالحاتدرایننظامهایکهنبااعزامدانشــجویانبهاروپا
وپذیرشمستشاراناروپایی،خواهناخواهاسبابگسترشتعارضگفتمانیاقوامو
مللتحتسلطهاینامپراتوریهارابهدلیلتمرکزگراییدرباروسلبقدرتازحکام
محلی،فراهمآورد.برخــیدیگرازمردمنیزبــالمسواقعیتهایعصــرمدرن،دیگر
میلیبــهپذیرشحقالهیشــاهاننداشــتندوبهاصولــیهمچوندموکراســیوحق

تعیینسرنوشتاولویتمیدادند.
تاقرننوزدهممیالدی،درکنارمفاهیمدموکراتیکعصرجدید،میلناسیونالیستی
درمیاناقوامومذاهبیکهخودرامستحقداشــتنیکدولتمدرنمیدانستندبه
شدتاوجگرفت.آنان،بههمانسانکهازنظامکهِنادارهجهانناراضیشدهبودند،
خودراازخواننعمتتشکیلکشوریمستقلازقوموتبارخویشبیبهرهمیدیدند.
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مناطقکهنوباســتانینظیرخاورمیانهچنانتوســطناسیونالیســمدرنوردیدهشــد
کههرقومومذهبیباداعیههایتشکیلدولتمستقلبهدنبالمبارزهجهتنیل
بهخواســتههایخویشبود.اینتالشهافارغازتالشدولتهایمتمرکزگرابودکه

سرسختانهبهدنبالملتسازیازاقوامومذاهبتحتسلطهشانبودند.
درمیانهچنینبلوایی،امپراتوریهایینظیرعثمانیکههمداعیهخالفتبرمسلمانان
وهمســلطانیبرجهانراداشــتومطابقاصولنظامکهن،برمردماناقوام،ملل،
ادیانومذاهبمتکثریازمســلمان،مســیحی،یهودیتاصرب،اســالو،ارمنیوکرد
حکومتمیکرد،گرفتارمصیبتهایحاصلازگســترشاندیشههایاصالحطلبانه
شــد.بانگاهیبهتاریــخ،درراسمبارزههــایناسیونالیســتیاقــوامومذاهبجهان
میتوانبهسرزمینهایینظیرکُردستانعثمانیاشارهکردکهعلیرغممبارزهمستمر
مردمانشباحکومتهاییکهبرآنهاسلطهداشتهانداماتاامروزنتوانستهانددولتی
مستقلتشــکیلدهند.ســرزمینباســتانیکُردســتان،دیرزمانیبهصورتیکپارچه
متعلقبهامپراتوریهایایرانینظیرهخامنشــیانبودهوغالبابهصورتخودمختار
وزیرنظرامارتهایمســتقلاماگوشبهفرمانوخراجگذارحکومــتمرکزیزندگی
میکردند.آنهادرعینحال،هرگاهکهامپراتوریبهآناننیازداشت،بهیاریامپراتور
میشتافتند.باشکستساسانیانازمسلمانانودردورانپسازاسالم،دورهایاز
هرجومرجباحکومتملوکالطوایفیدرکنارسلطهخلفایامویوعباسیبرمناطق
ایرانبهطورعامومناطقکردنشینبهطورخاص،حکمرواشــد.بهتدریج،باجدی
شدنتفاوتهامیاناهلتشــیعواهلســنتوتالشمبلغانهرجریانبرایجذب
مردمانسرزمینایران،وضعیتیکپارچگیسرزمینیکُردستانوتعلقخاطربهایران،
تحتاثراتاینتعارضگفتمانیقرارگرفت.بااینحال،علقههایایرانیدرکردهاتا
دورانتسلطشیعیانصفویحفظشــد.مردمانکُردستانخودراازنظرتبار،جزیی
ازایرانلحاظمیکردند،تااینکهاینیکپارچگینژادیدرجنگقدرتامپراتوریهای

صفوی-عثمانیسستشد.
بخشــیازجنگصفویانوعثمانیباداعیههایخالفتاســالمیوتعارضگفتمانی
مذاهــباهــلســنتوشــیعهســربرآوردهبــودودرنتیجــۀایــنتعــارضگفتمانــی،
سرزمینکُردســتاناولینتجزیهسرزمینیغیرقابلبرگشــتخودراپسازشکست
قاطــعصفویــاندرجنــگچالــدرانازعثمانــیدرســال۱۵۱۶میــالدیتجربــهکــرد.
ســختگیریهایصفویــاندراجبارمردمــانکُردســتانبهپذیرشتشــیع،آنهــارااز
حکومتشیعیصفویانرویگردانکردوبهسمتعثمانیکهدارایمذهبمشترک
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بودندسوقداد.پسازدهههاجنگوصلحمتوالیبینقوایصفوی-عثمانی،عاقبت
ســرزمینکُردســتانبینایندوحکومتبهصورتیغیرقابلبرگشــت،تجزیهشــدو
همزمانمفصلبندیجدیــدیدرمیانمردمانورهبرانجامعهکــردباحکامصفوی

کهبرایرانحکومتمیکردندشکلگرفت.
رویکردهــایافراطیصفویــاندرشیعیســازیاجبــاریوتمرکزگراییآنهاازیکســو
واقتــداردولتعثمانیازســویدیگرباعثشــدتاســهمایــرانازســرزمینیکپارچۀ
کُردستاِنباستان،تنهابهمناطقشرقیکُردستانمحدودشودومناطقغربی،شمالی
وجنوبیکُردســتانتازمــاناضمحاللامپراتــوریعثمانی،تحتخالفــتترکهاقرار

گیرد.
کردهایملحقشدهبهعثمانیتحتعنوانسرزمینکُردستانعثمانی،برایدهههای
متمادیزیرنظراینامپراتوری-خالفتبهزندگیسیاســیواجتماعیخویشادامه
دادندوخیلیزودبــهدلیلمهارتوشــجاعتدرجنگاوریتوانســتندجایگاهخودرا
درارتشعثمانــیتقویتوجایپایخــودرادردربارعثمانیکهبهمســامحهبااقوام
غیرتُرککمــرهمتگماشــتهبــود،محکــمکننــد.حاصلایــنگســترشنفــوذ،ایجاد
امارتهایمستقلونیمهمستقلمتعددکردیزیرنظردربارعثمانیدرسرزمینهای

کردنشینبودکهبهتحکیمروابطکردهاباتُرکهایعثمانیمنجرشد.
شــروععصــردولت-ملتهــادراروپــایپساوســتفالیبــادورهتضعیــفعثمانــیو
عقبنشــینیازفتوحاتقرنهفدهممیالدیهمراهبود.باآغازسیادتاروپاییانبر
جهانباکمکابداعاترنســانسوانقالبصنعتی،مفاهیمیهمچــونتمرکزقدرت
دردســتانیکدولتمرکزیگســترشیافت.ایندولتهایمرکزیتواناییبسیج،
سازماندهیوبهکارگیریارتشهایمدرنباتسلیحاتیبهمراتبقویترازتسلیحات
امپراتوریهــایکهنــهنظیــرعثمانــیراداشــتند.درمقابــلایــنتحــوالت،امپراتوری
عثمانیهماننددیگــران،چــارهکاررادرتجدیدســاختارمبتنــیبرعصرجدیــد،دید.
امپراتوری-خالفتعثمانیبهدنبالراهیبراینجاتخویشازشکســتهایپیدر
پیازدولاروپایی-مســیحی،بهاصالحاتگســتردهدردههابتدایــی۱۸۰۰میالدیرو
آورد.آنهابهتمرکزگراییشــدیدحکومتیباحذفامارتهایمستقلدرکنارتقویت
اندیشــهناسیونالیســتیبرتریقومتُرکبرتماماقوامومذاهــبامپراتوری-خالفت
)تُرکیزاســیون(پرداختنــد.درنتیجــهتعــارضگفتمانیشــدیدیبــاکردهــا،صربها،
اسالوهاودیگراقوامایجادشــد؛آنهاازسریرتختخودمختاریبهحضیضسقوط
افتادهبودند.اقوامیکهدرمناطقاروپاییفتوحاتامپراتوریعثمانیبودندباکمک
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همکیشــانمســیحییاهمنژادهــایخویــشدردولتهــایروســیهتــزاری،اتریش،
مجارستانوغیره،عَلَمِاستقاللازعثمانیوتشکیلملتمستقلبرافراشتند.خیلی
زودامپراتوریعثمانیزیرفشــارناسیونالیســتیاقــوامومذاهبیکههــرکدامرایک
قدرتبزرگحمایتمیکردبخشهایزیــادیازفتوحاتاروپاییخــودراهمزمانبا
تالشجهتاصالحاتساختارامپراتوری،ازدستدادامادردلخاورمیانه،کردهای
عثمانــیبــهتنهاییبــاایــنامپراتوریبــهمخاصمــهبرخاســتند.آنهانــهتنهاازســوی
قدرتهایبزرگموردحمایتنبودند،بلکهبهدلیلنزدیکیجغرافیایی،زیرشمشیر
امپراتوریقرارداشتند.کردهایعثمانیدرابتدابهدنبالحفظخودمختاریوسیادت
امارتهایمســتقلخویشبودنداماپسازهرشکستوســلطهارتشعثمانیبر
امارتهایکردنشــین،حسخفتهناسیونالیســمقومی-زبانیبیشازپیشدرمیان
اینقومبرساختهشد.دربارعثمانیهرامارتراکهفتحمیکرد،یکاستاندارتُرکتبار
رامستقرمیکردوبهتقویتهویتتُرکیوسرکوبسنگینسایراقواممیپرداخت.
کردها،خیلــیزودداعیــهحقخودبــرایحفــظهویتقومــیدرکنارتشــکیلدولت
مستقلکردیرابهعنوانهدفجدیدشانتحتعنوانجنبشملیکردودرراستای
ناسیونالیســمکردی)کردایتی(اعالمکردند.درنتیجهدورهایمملوازجنگوگریزبا
حکامتُرکعثمانیآغازشدکهبهنسلکشیمتعددکردهاوایجادمفصلبندیامروزی
کردایتیمنجرشــد.ایندورهتاپایانجنگجهانیاولکهکُردســتانعثمانیتوســط

بریتانیاوفرانسهتجزیهشد،ادامهداشت.
درمیانمناطقکردنشینسرزمینکُردستانعثمانی،کردهایاقلیمکُردستانسهمی
عظیمدرشکلدهیبهمفهومکردایتیداشتهاند.داشتنخودمختاری،حداقلیترین
وتشــکیلدولــتمســتقلکــردی،حداکثریتریــنخواســتهآنهابــودهاســت.اقلیم
کُردستاندیرزمانیبهعنوانسرزمینجنوبیکُردستانعثمانیشناختهمیشد.این
اقلیمیکیازپارههایسرزمینچهارپارهشدهکُردستانباستاناستکهدرجنگهای
عثمانیباصفویه،بهاینامپراتوری-خالفتملحقشد.بعدازپایانجنگجهانیاول
ودرترســیممجددنقشــهخاورمیانهتوســطعمالانگلیس،بهصورتاجباریوطی

جنگهایخونینبهکشورتازهتاسیسعراقاضافهشد.
انگلیستالشزیــادیکردتاکردهایاقلیمکُردســتانرادرکشــورتازهتاســیسعراق
حلکنداماکردهاکهمفصلبندیجدیدیازحقوققومیخویشرادردورانعثمانی
مبتنیبرناسیونالیسمبرساختهبودند،سرسختانهبهدنبالاحقاقحقوقخودبوده
ودرنتیجهدرتعارضگفتمانیآشــکاربادولتمرکزیعراقکهحمایتانگلیسرابا
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خودداشت،قرارگرفتند.کردهاگفتمانناسیونالیســتیخودراباالیحهچهاردهگانه
ویلســون،رئیسجمهورامریــکادرجنگاولجهانــیکهبرلزومپذیــرشحقتعیین

سرنوشتبرایتماماقوامومذاهبوبشردرجهانتاکیدداشت،گرهزدهبودند.
مردمانساکندراقلیمکُردستانعراق،هرچندپیشازتاسیسکشورعراقجزئیاز
امپراتوریعثمانیبودندواکنوننیزازنظرتقسیماتجغرافیاییدرمرزهایسیاسی
کشورعراقزندگیمیکنند،اماهموارهخودراازنظرِتبارْایرانیوازنظرِقومیت،کرد
معرفیکردهانــد.کردهایاقلیمطیصدســالاخیــردرمنازعاتخونیــنوپیدرپیبا
دولتهایمرکزِیحاکمبرسرزمینعراق،بهدنبالدستیابیبهحقوقهویتقومی
خویشبودهاند.آنانناچاراباپذیرشواقعیتمیدانیکهبدونداشتنحامیقدرتمند
راهبهجایینمیبرند،بهدنبالیافتنحامیازمیانقدرتهایخارجیکهدراینکتاب
آنرادالگفتمانیحامیپروریمینامیم،رفتهاندواسباِبدرهمتنیدگیروابطکردها
وقدرتهایخارجیدراینصدسالمبارزهرافراهمآوردهاند.دراینمدت،قدرتهای
منطقهایوفرامنطقــهایگاهوبیگاهدررابطهمیانکردهاباکشــورهایچهارگانهای

کهشهروندانکرددارند،دخالتکردهاند.
درطرفدیگــرمیدان،دولتمرکــزیعراقنیزازســال۱۹۲۳میالدیبــهدنبالحفظ
تمامیتارضیکشــورتازهتاســیسخود،حولمحــوردالملیگراییوناسیونالیســم
عصرجدیدباایجــادهویتواحدملیعراقــیبود.ایندولتبهســرکوبهویتهای
قومیومذهبیموجوددرسرزمینعراقپرداخت.عراقیها،نزدیکبهیکقرنهمانند
امپراتوریعثمانی،مشــغولجنگوصلحمداومباکردهاجهتممزوجکردنآنهادر
هویتعراقیبودهاندودرمواردینظیردورانحکومتصدامحسین،بهنسلکشی
کردهاپرداختند.تالشآنهابرایسرکوبصدایجنبشملیکردتابهامروزبینتیجه
بودهاست.درواقع،کردهایاقلیمکُردستانازدورانالحاقاجباریبهعراق،بهدنبال
حداقلیترینخواستهجنبشملیکردیعنیکسبخودمختاری،ودرصورتمساعد
بودناوضاعبهدنبالحداکثریترینخواستهخودیعنیایجاددولتیمستقلمبتنی

برهویتتاریخیدیرینهقومیومذهبیشانبودهاند.
تنشهایخونینومکــررمیانکردهــاودولتمرکزیملیگــرایعراقتــازمانتدوین
قانــوناساســیجدیــدعــراقدرســال۲۰۰۵میــالدیادامــهداشــت.درایــنســالبه
صورترسمیبهکردهایاقلیمکُردستانتوسطدولتفدرالعراقخودمختاریویژه
اعطاشــد.درنتیجهپسازدوقرنمبارزهکردهابراینیلبــهخودمختاری،فصلیاز
مبارزههایگفتمانهایسیاســیکردیدراقلیمکُردســتانعراقبهســرانجامرسید.
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بااعطــایخودمختاریبهکردهــا،هرچندکــهدورهایازتاریــخمبارزههــایکردایتیو
جنگقدرتهایخارجیحولمحورتحوالتاقلیمکُردســتانبستهشدهامابخشی
ازگفتمانهــایسیاســیکردهــایاقلیــممعتقدنــدحــالکــهحداقلیترینخواســته
ناسیونالیستیآنهایعنیکسبخودمختاریمحققشده،زمینهالزمبرایدستیابی
بهحداکثریترینخواســتهیعنیتشــکیلدولتمســتقلکردیدراقلیمکُردســتان
نیزفراهمشــدهاست.همیننگاه،اســبابشــکلگیریفصلجدیدیازتعارضاتو
تعامالتگفتمانهایسیاســیکردایتیبادولتمرکزیعراقازیکسوودولتهای

منطقهایوفرامنطقهایازسویدیگررافراهمآوردهاست.
اهمیتســرزمینیکشــورعراقبرایکلخاورمیانهوهمچنینتالشمــداومکردهای
اقلیمبرایتشکیلدولت-ملتمستقل،زمینهرابرایحضورقدرتهایخارجیودر
نتیجهجنگقدرتهادراینمنطقهفراهمکردهاســت.نویســندهایــنکتاب،تالش
کردهتابراســاسچارچوبنظــریگفتمانبــهمفصلبنــدیرابطهمیــانمبارزههای
مردمانکــردبــاقدرتهــایخارجیبپــردازد.دراینمســیرســعیشــدهحــقمطلب

براساستجزیهوتحلیلینوآورانهوبهدورازحبوبغضملیوفراملیاداشود.
تحلیلهایرسانهایازمبارزههایغالباخونینکردهادراقلیمکُردستانعراق،سرشار
ازروایتهایجهتداریاســتکهکردهارابهعنوانعامالنقدرتهایمنطقهایو
فرامنطقــهایمعرفیمیکننــد.دراینکتابکــهحاصلپایاننامــهوپژوهشمقطع
کارشناسیارشــداینجانباست،ســخنینوباتحلیلیبدیعازشــرایطیکهگفتمان
کردایتیوقدرتهایخارجیدراقلیمکُردستاندرگیرآنهستند،بهپاسخیتاسرحد
امکانبیطرفانهازشرایطحاکمبراقلیمکُردستانعراقخواهیمپرداخت.اینکتاب
درنظرداردبهواکاوی،شالودهشکنیوبرساختیتاریخیازمفهومگفتمانکردایتی
)ناسیونالیســمکردی(درمیــانگفتمانهایسیاســیاقلیمکُردســتانعــراقومنافع
قدرتهایخارجیبراســاسنظریهتحلیلگفتمانمبتنیبرگفتارونوشتارموجود
دراینزمینه،بپردازدودراینراهبامفصلبندیروابطگفتمانهایسیاسیکردیدر
اقلیمکُردســتانعراقبامنافعقدرتهایبزرگمنطقهایوفرامنطقهای،قدمیتازه
درراستایتبیین،تحلیلوتوصیفچگونگیآمیختگیروابطایندومتغیربردارد.

درایــنپژوهــشبراســاستشــریحمفصلبنــدیبیــنناسیونالیســمکــردیومنافع
قدرتهایخارجیدراقلیمکُردســتان،برســاختیجدیدازجنبشملــیکرددراقلیم
کُردســتانعراق)بهطوراخص(ومفهــومکردایتی)کــهجایگزیــناصطالحاتینظیر
ناسیونالیسمکردیویاکوردهواریاست(معرفیشدهاست.تشویقمکرراستادان
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تحلیل گفتمان های سیاسی در اقلیم کردستان عراق

ارجمندآقایاندکترقدرتاحمدیان)اســتادراهنما(،فرزادرســتمی)اســتادمشــاور(،
رحمانحریریوشــهرامفتاحی)داورها(درلزومتبدیلاینپایاننامهبهکتابوقرار
دادنحاصلاینپژوهشدراختیارعموممردم،پژوهشگران،سیاستگذارانوهرآن
کسیکهدغدغهفهمروابطکردهاباقدرتهایخارجیرادارد،نگارندهرابهفکرچاپ

ایناثرانداخت.
دراولیــنفصلکتابحاضــربهشــرحچارچوبنظریوپژوهشــیمبتنــیبرنظریه
گفتمانبهعنوانســتوناصلیبرســاختگراییتاریخیوفهممفصلبندیکردایتی
پرداختهمیشود.اینبخشمیتواندبرایدانشپژوهانمنبعیغنیازدانشحاکمبر
نظریهگفتمانرافراهمآورد.نظریهگفتمانازجملهجدیدتریننحلههایتئوریکدر
روابطبینالمللبرایفهمومفصلبندیساختارهاوبرساختهایتاریخی-اجتماعی
درجهاناســت.بهنظرنگارنده،ازایــننظریهمیتوانبرایفهــمجامعوکاملتمام
کنشوواکنشهایبشریدرزمینههایاجتماعی،سیاسیوفرهنگیبهرهبرد.نظریه
گفتمانهمچنینبــرایتحلیلروابــطخردوکالننظــامبینالمللدرســطوحفردی،

گروهیونهادیکاربرددارد.
درفصلدوم،شــرحجامعیازگفتمانهایسیاســیکردیکــهدرتاریخچهمبارزاتی
ناسیونالیســمقومــیاقلیمکُردســتانعــراقنقشآفرینیکردهانــد،ارائهمیشــود.با
کمکچارچوبنظریگفتمان،عناصرودالهایاصلیموجوددرهرگفتمانسیاسی
کردی،واکاویمیشود.هدفاینفصلشناســاییوبرساختمفصلبندیگفتمان

کردایتیاست.
درفصلسوم،بهمنافعقدرتهایخارجیاعمازمنطقهایوفرامنطقهایورویکردی
کهنسبتبهتحوالتاقلیمکُردستانداشــتهاندپرداختهمیشود.منافعقدرتهای
خارجیبانگاهیتحلیلیوگفتمانیبهدالهاوعناصرموثردرهرقدرتورابطهایکه
میتواندباگفتمانهایکردیداشتهباشــد،موردتحلیلقرارمیگیرند.دراینفصل
مفصلبندینهایــیکهمیانگفتمانهایسیاســیکردیوقدرتهــایخارجیوجود
دارد،شرحدادهمیشود؛برساختگفتمانیاندیشهکردایتیدراقلیمکُردستاننیز

اززاویهنگاهنظریهگفتمانترسیممیشود.
درفصلپایانیبهنتیجهگیریهرآنچهکهمبتنیبرنظریهگفتمانازتاریخبرساخت
کردایتیدرمیانکردهاومنافعقدرتهایخارجیبوده،پرداختهشدهوشرحیپایانی
برکلپژوهشارایهشــدهاســت.امیدکهموردتوجهتمامخوانندگاناینکتابقرار
بگیردوکردایتیرانهباقضاوترســانههایحامییامخالفجنبشملیکردبلکهاز
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دریچهایگفتمانیازفهممفصلبندیکردایتیمشاهدهکنند.
ایناثربیشکداراینقاطضعفیاستکهنویسندهتمامیآنهارامیپذیرد.درعین
حالعقیدهدارمکتابحاضر،فصلینویندرتحلیلمســائلحساسسیاسینظیر
جنگقومی-مذهبیراآغازکردهاست.ازالگویتحلیلگفتمانیکهدراینکتابمورد
استفادهقرارگرفتهاســت،میتوانبرایمفصلبندیروابطپیچیدهبینقدرتهای

منطقهایوفرامنطقهایبهصورتیواقعگرایانهوسادهسازیشدهبهرهبرد.
درپایانازهمکاریومساعدتبیدریغدکترنیمامحســنیودکترکمالروحانیکه
باراهنماییهایخویشاسبابایجاداصالحاتالزمدراینکتابراایجادکرد،تشکر
میکنم.اینپژوهشبدونهمیاریوهمراهیانتشاراتتاچاراامکانانتشارنداشت.

تمامزحمتهاینشرحداکثریاینپژوهشبرعهدهاینانتشاراتبودهاست.
ادیبنوروزی
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تحلیل گفتمان های سیاسی در اقلیم کردستان عراق

اقلیم کُردستان عراق جزئی از پاره های یک ســرزمین واحد و یکپارچه، با تاریخ تمدنی 
و فرهنگی چند هزارســاله بــوده که دیرزمانــی روی نقشــه های جغرافیایی بــر آن، نامِ 
کُردســتان نهاده اند و مردمــان ســاکن در آن خــود را کــرد و دارای تباری ایرانــی معرفی 
می کردند. پس از شکســت ایرانیــان در جنگ های قرن شــانزدهم میالدی، ســرزمین 
یکپارچه کُردستان، میاِن شاهان عثمانی و صفوی به دو پاره تقسیم شد و بخش اعظم 
کُردستان از جمله اقلیم کُردستان عراق در کنترِل عثمانی قرار گرفت. از آن پس، تنها 
بخش شرقی این سرزمین در کنترل حکومت های ایرانی باقی ماند. به دلیل قرارگیری 
سرزمین کُردســتان در یک موقعیت سوق الجیشــی که از آن به نام شــاهراه ارتباطی 
آســیا به ســمت دریای مدیترانه می تــوان نام بــرد، همواره کُردســتان طــی جنگ های 
متعدد در معرض کشــمکش و تعــارض امواج گفتمان هــای مختلف قرار داشــت. این 
موقعیت سوق الجیشی سبب شده کُردستان در معادله های میان قدرت های خارجی 
فرامنطقــه ای عامــل مهمی باشــد. بــه همیــن خاطــر دولت هــای اروپایــی و آمریکا در 
بسیاری مواقع ســعی کردند به شــیوه های مختلفی از جمله حضور مستقیم نظامی 
در منطقه یا توســل به اختالف های مرزی، قومی و مذهبی میان حکومت های مجاور 
سرزمین کُردستان، منافع خود را تامین کنند. یکی دیگر از راهکارهای این قدرت های 
خارجی، بهره گیری از گفتمان های متکثر سیاسی کردایتی بود که در اعتقادات نخبگان، 

شخصیت ها، خوانین، شیوخ و احزاب کرد ریشه داشتند.

 فصل دوم
گفتمان های سیاسی کردایتی در اقلیم ُکردستان عراق
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 نقشه ای که کردها از سرزمین یکپارچه کُردستان در دوران تاریخی ارائه می دهند

در این میان اضمحالل عثمانی نقشــی مهم در زمینه سازی حضور قدرت های خارجی 
ایفا کرد چراکه اگر تا پیش از فروپاشــی امپراتــوری عثمانی، محل ســکونت کردها در 
خاورمیانه بین حکومت های ایران و عثمانی پراکنده بود، با فروپاشــی این امپراتوری، 
کردها با جمعیتی بالغ بر 25 میلیون نفر نه تنها هیچ دولت مســتقل کردی نداشتند 
بلکه میان کشورهای مختلف با قومیت های عرب، تُرک و پارسی تقسیم شدند. همین 
چندپارگــی زمینه ســاز نارضایتی کردهــا را بر اســاس آرمان هــای ناسیونالیســم کردی 
)کردایتی( فراهــم آورد؛ قدرت هــای خارجی نیز خواه ناخــواه برای دخالــت در تحوالت 
خاورمیانه از این نارضایتی و شــکاف عمیق ناسیونالیســتی به سود منافع کشورشان 

بهره برداری کردند و می کنند.
از دوران پایان جنگ جهانی اول و اضمحالل عثمانی که منجر به تقسیم شدن سرزمین 
کُردستان عثمانی بین عراق، سوریه و تُرکیه گردید تا به امروز تحوالت سیاسی مناطق 
کردنشین این کشــورها در کنار کُردســتان ایران، همواره در صدر توجهات قدرت های 
خارجی به دلیل اثربخشــی ژئوپلیتیکی، ژئواســتراتژیکی و ژئواکونومیکی بسیار زیاد 
کردهــا در خاورمیانه قرار داشــته اســت. گفتمان های سیاســی کردایتی در سرتاســر 
مناطق کردنشــین تقسیم شــده میان 4 کشــور ایــران، عراق، ســوریه و تُرکیــه و نقش 
قدرت های خارجی در این تحوالت ریشه ای به درازای تاریخ تحوالت تقسیم سرزمین 
کُردســتان عثمانی پــس از پایان جنــگ اول جهانی دارد. بــرای درک صحیح از شــرایط 
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موجــود در مناطــق کردنشــین خاورمیانــه از جملــه اقلیم کُردســتان عــراق کــه در این 
پژوهش مورد تجزیــه و تحلیل قرار می گیــرد، نیازمند واکاوی تاریــخ تجزیه امپراتوری 
عثمانی است. تغییر و تحوالت سیاسی پس از فروپاشی عثمانی تاثیر چشمگیری بر 
افکار عمومی کردها داشته و نقشی پررنگ در هدایت گفتمان های سیاسی کردایتی و 

تصمیم گیری های گفتمان های سیاسی اقلیم کُردستان عراق ایفا کرده است.

تقسیمات سرزمینی و بروز گفتمان کردایتی در کُردستان عثمانی
از انضمام کُردستان به امپراتوری عثمانی در اوایل سده شــانزدهم تا زمان اضمحالل 
عثمانی در جنگ اول جهانی، سالطین عثمانی سیاست نظارت حکومتی غیرمستقیم 
و نامتمرکز را در بخش بزرگی از کُردستان در پیش گرفتند. آنها با تنفیذ قدرت به حکام 
محلی کردتبار، ســعی می کردند نظر متنفذیــن منطقه ای را جلب کنند و با ســهولت 
بیشتری بر آنها کنترل داشــته باشــند. با این حال، هرچه از دوران شوکت عثمانی در 
سده شانزدهم میالدی می گذشت، »در سده های هفدهم و هیجدهم نظارت مرکزی 
سست شــده بود که بیشتر نشــده بود؛ در اوایل ســده نوزدهم ســالطین عثمانی که 
نخســتین آن ها ســلطان محمود دوم بود )1808-1839( یک رشــته اصالحات نظامی 
و اداری را در میــان آوردند کــه مراد از آن هــا تمرکز حکومت و حکومت مســتقیم بود« 

)وان برویین سن، 1393: 329(. 
با آغاز دوره اصالحات در عثمانی طی قرن نوزدهم که شامل تغییرات اداری و سیاسی 
در امپراتوری مبتنی بر تمرکزگرایی حداکثری و پایان دادن به اســتقالل نسبی مناطق 
با خلع ید خوانین و حکام محلی کرد و دیگر قومیت هــای زیرمجموعه امپراتوری بود، 
در عمل نظام مدیریتی تکثرگرا و سنتی عثمانی برچیده شد. از آن پس، نظام اداری و 
سیاسی مدرن تحت مدیریت مستقیم اســتانداران تُرک که به دربار عثمانی وابسته 
بودند، قرار گرفــت. در نتیجه قــدرت حکام محلی کــه دارای خودمختاری و اســتقالل 
نســبی بودند، یکی پس از دیگری طی نبردهای خونین درهم شکسته شد. همزمان، 
با ممنوع کردن اســتفاده از لباس و زبان محلی، سیاست تُرکی سازی هویت فرهنگی 

مناطق نیز اجرایی شد.
اصالحــات سیاســی عثمانــی بــا مخالفــت قومیت هــای غیرتُرک زبــان روبرو شــد. این 
اصالحات، هویت تُرکی را بنیان اصلی شکل دهنده عثمانی تعریف می کرد؛ در حالی که 
تا پیش از آن، عنصری که قوام عثمانی را حفظ می کرد اتحاد مذهبی ناشی از مشترک 
بودن دیــن اســالم و مذهــب اهل ســنت میــان قومیت هــای مختلــف ماننــد کردها و 
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تُرک ها بود اما با تقویت پان تُرکیسم، این عامل اتحاد تضعیف شد. هم زمان با تقویت 
پان ترکیســم، ناسیونالیســم قومیت هایی نظیر کردتباران قدرت گرفت و با تأســیس 
تُرکیه و از بین رفتن خالفت عثمانی، اختالف های بین قومیت های تُرک و کرد افزایش 

یافت و منجر به قیام های ناسیونالیستی کردها و آغاز جنبش ملی کرد شد. 

شکل گیری ناسیونالیسم 
کُردی)کُردایتی(

تمرکززدایی 
در عثمانی 
قرن نوزدهم

عثمانی 
و سرزمین 
کُردستان

دین و مذهب مشترک

خودمختاری به حکام کُرد

تاکید بر قومیت ترکی

تفویض

تاکید بر

حذف حکام محلی

شکل3-1. شکل گیری گفتمان کردایتی

تالش برای تُرکی ســازی هویت اقوام در عثمانی منجر به تقویــت گفتمان کردایتی در 
میان اقوام کردی شد؛ آنها در سه منطقه دیاربکر )مشتمل بر بیشتر شمال کُردستان 
واقع در غرب دریاچه وان(، رقه )مشتمل بر ایالت اورفه کنونی و رقه سوریه( و موصل 
)تقریباً منطقه شمال عراق امروزی( زیر سلطه عثمانی قرار داشتند و برای دستیابی 
به خودمختاری به عنوان حداقلی ترین خواسته قومی-نژادی قیام های متعددی را در 
سرزمین های تحت تصرف عثمانی طی سال های 1806 تا 1916 ترتیب داده بودند ولی 
هر بار با شکســت روبرو شــدند. با اضمحالل امپراتــوری عثمانی در پایــان جنگ دوم 
جهانی فرصتی طالیی برای کردها فراهم شــد تا برای دســتیابی به خواسته های شــان 

دوباره تالش کنند.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 1916 ابتدا طی پیمان مخفی سایکس-پیکو 
که بین کشورهای فرانسه و انگلیس امضا شد، قرار بود این امپراتوری به کشورهایی 
مانند سوریه و لبنان تجزیه شود که پیش از آن روی نقشه جغرافیایی وجود نداشتند. 
طبق این پیمان، امپراتوری عثمانی نه تنها قلمرو عربی، آفریقایــی و اروپایی خود را از 
دست می داد بلکه در مناطق شرقی نیز یک دولت مســتقل ارمنی )در شمال شرقی 
ترکیه کنونی( و یک منطقه خودمختار کُردستان )در جنوب شرقی ترکیه کنونی( ایجاد 

می شد. 
در قرارداد سور مقرر شــد گروهی از سه کشور بزرگ متفقین تشــکیل شود تا ظرف 
شــش ماه از اجرای پیمان صلح با عثمانی طرحی برای خودمختاری مناطق کرد تهیه 
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کننــد )شــیخ عطار، 1382: 89(. بــه موجــب تقســیمات ســرزمینی در ایــن عهدنامه، 
نواحی کردنشین شمال موصل )بخش اعظم اقلیم کُردستان عراق( با شرط دریافت 
خودمختــاری در قلمــرو امپراتــوری عثمانی باقــی ماند و حــق آن برای ارجــاع تقاضای 
استقالل به جامعه ملل طی یک سال به رسمیت شــناخته شد. اما ملی گرایان تُرک 
که از سوی گروه افسران جوان به رهبری مصطفی کمال )آتاتورک( سازمان دهی شده 
بودند شرایط عهدنامه سور را نپذیرفته و به جنگ با نیروهای اعزامی یونان، بریتانیا 
و فرانســه پرداختند. آتاتورک با وعده اعطای خودمختاری بــه کردها، برخی نیروهای 
کرد را در این نبرد کنــار خود قــرار داد. ترک ها با کمک کردها توانســتند بــا پیروزی بر 
قدرت های خارجی بــر بخش های زیادی از ســرزمین های امروزی ترکیه دســت یابند 
و شــرایط را برای امضای پیمــان جدیدی در ســال 1923 فراهــم آورند. در ایــن پیمان، 
مرزهــای ترکیه امــروزی به رســمیت شــناخته شــد و حقوق کردهــا مبتنی بر کســب 
خودمختاری که در معاهده ســور درج شــده بود، پایمال شــد. چرخِش موازنه قوا به 
سود نیروهای کمال مصطفی و همچنین اهمیت استخراج نفت در منطقه موصل، 
دو عامل اصلی بودند که منجر به این تغییرات شدند. در این پیمان صلح جدید که در 
لوزان سوئیس میان نیروهای متفقین و متحدین جنگ اول جهانی امضا شد، تنها به 
اقلیت های غیرتُرک در محدوده سرزمین های عثمانی، حق تابعیت داده شد. در این 
میان، حق خودمختاری کردها که در معاهده ســور به آن اشاره شــده بود عامدانه به 

دست فراموشی سپرده شد. 
مصطفی کمال آتاتورک، چند ماه پس از عهدنامه لوزان، با خلع محمد ششم از قدرت 
سیاســی در تاریخ 24 ژوئیه 1923، عمر امپراتوری عثمانی را به ســود جمهوری ترکیه 
پایان داد. از آن تاریخ تا یک سال بعد، تنها مقام تشریفاتی خالفت باقی ماند که آن هم 
در نهایت برای همیشه از بین رفت. آتاتورک هم زمان با شکستِن عهد خود با کردها، از 
دادن خودمختاری به آن ها نیز خودداری کرد. او به سرکوب شدید کردها در مناطقی 

نظیر دیاربکر پرداخت و مانع از خودمختاری آن ها در این مناطق شد.
از سوی دیگر اختالف ترک ها با انگلیسی ها بر سر منطقه موصل که کردها در بخش 
اعظم آن سکنی داشتند، ادامه داشت. چون در عهدنامه لوزان حل مسائل فی مابین 
به شورای حل اختالفی متشکل از نمایندگان انگلیس، تُرکیه و عراق واگذارشده بود، 
در نهایت با دخالت انگلیس، این مناطق کردنشین به عراق واگذار شد. انگلیسی ها و 
ترک ها، هردو نسبت به خودمختاری کردها در جنوب ترکیه احساس خطر می کردند 

و نمی خواستند کردها بر مناطق نفتی موصل و کرکوک تسلط داشته باشند.
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5. حزِب دموکرات کُردستان
این حزب از جمله مهم ترین و پرنفوذترین احزابی است که در 1946 میالدی در اقلیم 
کُردستان عراق به رهبری مالمصطفی بارزانی شکل گرفت و تا به امروز در عین تغییر 
نام های مــداوم با رهبری فرزنــدان بارزانی پابرجا مانده اســت. این حزب به واســطه 
ســال های مداوم مبــارزه، محبوبیت مردمــی باالیی در میان اقشــار کرد کســب کرده 
است. حزب دموکرات کُردســتان، تا ســال 1975 تنها حزبی بود که موفق به تشکیل 
یک ائتالف و جبهه واحد از تمامی جمعیت ها، احزاب، شخصیت ها و مبارزین کردایتی 
در دل خود شده بود. این موفقیت به واسطه »کیش شخصیتی مالمصطفی و عدم 
توانایی عرض اندام ایدئولوژی های جدید در برابر رهبری وی، حمایت های منطقه ای 
و بین المللی از شخص وی و عدم پیشرفت احزاب قومی کردی« )قارونی، 1371: 236( 
ایجاد شد. در نتیجه این حزب نقشی برجســته در گفتمان های سیاسی کردایتی در 
ایــن اقلیم ایفا کــرد و نقش پررنگی در ســه دهــه مبــارزه خونین نظامی و سیاســی با 

دولت مرکزی عراق تا سال 1975 برعهده داشت.

 
         مالمصطفی بارزانی                                                                           تصویری از مالمصطفی بارزانی)راست( 

                                                                                                                                            و قاضی محمد موسس جمهوری مهاباد)چپ(

ریشــه شــکل گیری این حزب توســط مالمصطفــی بارزانی در ســال 1946 میــالدی را 
در عراق می تــوان به تأســیس جمهوری کــردی مهاباد توســط قاضی محمــد در پایان 
جنــگ دوم جهانــی و در ســال 1945 نســبت داد. در آن دوره، کردهــای ایرانــی تحت 
رهبری قاضی محمــد و حزب کوملــه و با حمایِت شــوروی اقدام به برافراشــتن پرچم 
خودمختاری در مناطقی از کُردستان ایران کرده بودند. قاضی محمد و برخی از بزرگان 
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کرد در حزب کومله در اکتبر سال 1945 و پس از بازگشت از سفر آذربایجان شوروی 
و مذاکره با دولتمردان شــوروی، اقدام به تأســیس حــزب جدیدی به نــام دموکرات و 

انحالل حزب کومله کردند و برنامه های حزب جدید را این  چنین برشمردند:
1. ملــت کــرد در داخــل ایــران در اداره امــور محلــی خــود، آزاد و خودمختــار باشــد و 

خودمختاری ملت کرد را به دست گیرد. 
2. انجمــن والیتــی کُردســتان طبــق قانــون اساســی به فوریــت انتخــاب شــود و در 

تمام کارهای اجتماعی و دولتی نظارت کند. 
3. ملت کرد بتواند با زبان کردی تحصیل کند و امور دوایــر دولتی با زبان کردی اداره 

شود. 
4. مأموران حکومتی در منطقه باید از اهل محل باشند. 

5. حزب دموکرات کُردســتان به واسطه اســتفاده از منابع سرشــار کُردستان و ترقی 
امور کشاورزی و بازرگانی و توسعه امور فرهنگی و بهداشتی برای رفاه حال اقتصادی 

و معنوی ملت کرد مبارزه خواهد کرد. 
6. تمام عایدات منطقه، الزم است در خود منطقه صرف شود )قاسملو، 1988: 84(. 
در ایــن احــوال بــود کــه مالمصطفــی بارزانی پــس از کمــک حــزب هیوا بــرای فــرار از 
سلیمانیه همراه با 10 هزار نفر از ایل بارزان که سه هزار نفر از آنان تفنگدار بودند به 
کُردســتان ایران آمد. مالمصطفی، خود و خاندانش را تحت فرمــان قاضی محمد در 
جمهوری مهاباد قرار داد و عنوان فرماندهی کل ارتش ملی کُردســتان و درجه ژنرالی 
را به دســت آورد. پس از ســقوط حکومت خودمختــار مهاباد، مالمصطفــی همراه با 
بخشی از نیروهایش که در جنگ وگریز مداوم با ارتش ایران بودند، به ناچار به مدت 

ده سال به شوروی پناهنده شدند. 
نقش جمهوری مهاباد و حزب کومله که بعدها به توصیه شوروی به حزب دموکرات 
کُردستان ایران منضم شد در گفتمان سیاسی کردایتی بسیار چشمگیر است چراکه 
»پس از طرح داعیه کُردستان بزرگ توسط حزب کومله کُردستان ایران، اجالس مهمی 
بین سران هیوا )از کُردستان عراق( و جمهوری مهاباد )از کُردستان ایران( و قدری بک، 
نوه جمیل پاشا دیاربکری )از کُردستان سوریه( و قاضی مالوهاب )از کُردستان ترکیه( 
در ماه سپتامبر 1944 در کوه دله نبر )محل تالقی مرزهای ایران، عراق و ترکیه( برگزار 
شد« )قارونی، 1371: 148( و برای اولین بار نقشه کُردســتان بزرگ و پرچم سمبلیک 
آن توسط این هیئت به تصویب رسید. این پرچم ترکیبی بود از سه رنگ قرمز، سفید 
و سبز که برعکس پرچم ایران بود. قاضی محمد ادعا داشت »در قانون اساسی ایران 
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ترتیب رنگ های پرچم ملی قید نشده لذا تقدم و تأخر آن خیانت محسوب نمی شود« 
)ایگلتن، 1972: 74(. قاضی محمد در بازجویی های دادگاه نظامی ارتش ایران که پس 
از سقوط جمهوری مهاباد انجام شد، اشاره می کند »پرچم کُردستان را به مالمصطفی 
بارزانی ســپرده ام و بر شــانه او از این کوه به آن کوه و از این شــهر به آن شهر و از این 
منطقه به آن منطقه برده شــده تــا روزی در بلندی های کُردســتان افراشــته شــود و 

مطمئن باشید این روز، فرا خواهد رسید« )سیف قاضی، 1385(. 

مالمصطفی بارزانی در میان نیروهای زیردست در جمهوری مهاباد
) نفر چهارم از راست ایستاده در صف اول(

اندیشه تشکیل حزب دموکرات کُردستان عراق در گیر و دار تالش قاضی محمد برای 
حفظ جمهوری مهابــاد، در ذهن مالمصطفی بارزانی شــکل گرفت. او تصمیم گرفت 
روند حزبی را بــرای ادامه مبارزه های ناسیونالیســم کرد در عراق انتخــاب کند و حزب 
دموکرات کُردستان عراق را با الهام از حزب مادر در ایران بنا نهاد. مالمصطفی تالش 
گســترده ای را برای انحالل دیگر جمعیت ها و احزاب کردی و الحاق آنان در یک حزب 
واحد به ریاســت خود آغاز کرد. همین تالش در نهایت موجب کــدورت خاطر حزب 
دموکرات کُردستان ایران شد. در نهایت قاضی محمد به مالمصطفی بارزانی گفت: 
»حزب یکی بیش نیست، شما می توانید در کنار حزب ما کارکنید اما نه به  طور جدا« 

)میرموسوی، 1392: 52(.
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روز اعالم رسمی تاسیس جمهوری مهاباد، قاضی محمد روی سکو در حال احترام نظامی

به مــرور اختالف های داخلی میــان تفکرات بارزانــی و جمهوری مهابــاد اوج گرفت؛ به 
نحوی  که مالمصطفی »سال ها بعد از قاضی محمد به بدی یاد می کرد- به عنوان مردی 
که هدفش پر کردن جیب خود بود، و وی را به اعمال خیانت آمیز )نامشــخص( متهم 
می کرد. وی را متهم می کرد که با »کُردستان تجارت« می کرد )رندل، 1387: 184(. پس 
از ســقوط جمهوری مهاباد و حذف رهبران کردایتی نظیــر قاضی محمد، مالمصطفی 
بارزانی به مهم ترین رهبر جنبش کردایتی در میان کردتبارها تا سال 1975 تبدیل شد. 
با همه این تفاسیر، حزب دموکرات کُردستان عراق به رهبری خاندان بارزانی، دهه های 
متمادی است که نقش مهمی را در رخدادهای قومیت کرد مبتنی بر دال های گفتمانی 
خودمختــاری، اســتقالل، حــق تعییــن سرنوشــت و حامی پــروری ایفــا می کنــد. طبق 
اساســنامه اولیه حزب، اهداف آن در ســال 1946 شــامل »تأکید بر ضرورت تأســیس 
سازمان های کُردستانی به ویژه اتحادیه دانشجویان کُردستان، لزوم ملی شدن صنعت 
نفت عراق، ایجاد صنایع مــادر، دفاع از حقوق طبقه کارگر، هم پیمانی اســتراتژیک با 
بلوک سوسیالیســت به ویژه شوروی و ســرنگونی رژیم ســلطنتی و ایجاد جمهوری و 

تحقق خودمختاری اکراد« )قارونی، 1371: 162( بود. 
حزب دموکرات تا سال 1975 با فراز و نشیب های بسیار به عنوان پرنفوذترین حزب 
کردی در عراق به رهبری مالمصطفــی بارزانی نمایندگی مبارزه های ناسیونالیســم 
کردی )کردایتــی( را بر عهده داشــت. این حزب به واســطه چرخش هــای مکرر دال 
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گفتمانی حامی پــروری مالمصطفی از شــوروی به امریکا و ایــران نقطه عطف دوم 
در ظهور احزاب کردی در عراق را در ســال 1975 و شکســت بزرگ حــزب دموکرات 
رقم زد. برای فهــم دال گفتمانی حاکم بر حزب دموکرات کُردســتان عــراق، در ادامه 
رویکرد حزب در سیاست داخلی و خارجی و فراز و نشیب های حزب تا سال 1975 

مرور می شود؛

جالل طالبانی)نفر وسط تصویر( در کنار اعضای خانواده

مالمصطفی افرادی نظیر شیخ لطیف فرزند شیخ محمود برزنجی که جمعیِت برایه 
تی را به وجــود آورده بود، وارد حزب کرد. او با تالش بســیار توانســت قاطبه روســای 
جمعیت ها و احزاب کوچک کردی را ذیل عنوان حــزب دموکرات جمع کند. این حزب 
تا ســال 1975 نمایندگی بخش اعظمی از گفتمان های سیاســی متعدد در کُردستان 
عراق را برعهده داشــت. شــخصیت کاریزماتیک مالمصطفی بارزانی بر کلیت حزب 
دموکرات کُردستان عراق سایه افکنده بود و شــخصیت ها، نخبگان و صاحب نظران 
کرد که جذب این حزب شــده بودند فرصت چندانی برای ابراز نظــر پیدا نمی کردند. 
تصمیم ها در این حزب، بیش از آنکه به صورت سازمانی، تشکیالتی و رأی گیری حزبی 
گرفته شود، بر پایه مشــورت مالمصطفی با نزدیکان و تصمیم گیری انفرادی صورت 
می گرفت. ابراهیم احمد و جالل طالبانی پس از جنگ دوم کُردســتان در سال 1964 
و پذیرش آتش بس توسط مالمصطفی ادعا کردند: »قبول آتش بس از سوی بارزانی 
خیانت به مردم کرد بود. بیشتر به این علت که دفتر سیاسی حزب که آن ها از اعضای 

آن بودند حتی مورد مشورت واقع نشده بود« )رندل، 1387: 184(. 
بنابراین دال خودمحوری در کنار دال تفرقه در حزب دموکرات حول قدرت مالمصطفی 
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شکل گرفت. در نتیجه هرچند اغلِب سازمان ها و دسته های سیاسی کُردستان عراق 
در یک جبهه واحد تحت عنوان حزب دموکرات جمع شدند اما در عمل به دلیل نقش 
خودمحورانه و مستقیم مالمصطفی، فعالیت حزبی اصولی و پایداری در کار نبود. با 
پناهنده شدن مالمصطفی به شوروی پس از سقوط جمهوری مهاباد، عرصه ای برای 
تنازع قدرت سیاسی میان شخصیت هایی نظیر حمزه عبدهللا و ابراهیم احمد که به 
دنبال دبیرکلی حزب بودند، فراهم شد. این شرایط منجر به بروز تفرقه و انشعاب های 
داخلی در حزب دموکرات شد. در مدت 10 ســال حضور مالمصطفی در شوروی، بین 
جناح های راست و چپ حزب درگیری کشاکش دائمی وجود داشت؛ راست ها اولویت 
اصلی را به کُردســتان اختصــاص می دادند اما چپ ها به کمونیســم تمایل داشــتند و 
اولویت اول را کشور عراق می دانستند. با برگشت مالمصطفی از شوروی و به واسطه 
تشــدید دال خودمحوری او، در نهایت تفرقه ها شــدید شــد و جنــگ درون حزبی اوج 

گرفت.
انشــعابات داخلی درون حزب حول دو نظریه اســتوار بود؛ یک جریان که شخصیت 
برجسته آن حمزه عبدهللا بود، بر ورود به ائتالف های عربی و همکاری نزدیک با حزب 
کمونیســت جهت تحقق اهداف عمومی و ســپس قومی کــردی تاکید داشــت. طیف 
مقابل مایل به فعالیت در حوزه کُردستان و جلوگیری از اعمال نفوذ حزب کمونیست 
در حزب بود )قارونــی، 1371: 161(. ابراهیم احمد و جالل طالبانــی که داماد احمد بود، 
در این طیف قرار داشتند. اختالف های حزبی میان جناح چپ و راست حزب دموکرات 
تــا کودتای ســال 1958 عبدالکریم قاســم در عــراق برقرار بود. ســاقط کــردن حکومت 
سلطنتی ملک فیصل در عراق و تشکیل حکومت جمهوری در عراق، شدت اختالف ها 
را کم نکرد. یکی دیگــر از بهانه های اختالف میــان دو جناح، انتخــاب ابراهیم احمد در 
سال 1952 به عنوان دبیرکل حزب بود. او پس از رسیدن به دبیرکلی حمزه عبدهللا را 

از حزب طرد کرد. به همین دلیل کینه شدیدی میان آن ها شکل گرفت. 
با دخالت حزب کمونیســت عراق که نفوذ چشــمگیری در دوران پســاکودتای قاســم 
داشت، مالمصطفی بعد از حدود ده ســال پناهندگی در شوروی به عراق برگشت. با 
دستور عبدالکریم قاسم، محافظین شخصی و یک منزل مسکونی در بغداد در اختیار 
وی قــرار گرفت و برای مدتی به عنوان مشــاور قاســم معرفی شــد. هم زمــان در قانون 
اساســی موقت عراق برای اولین بار به طور علنی اعالم شد » عرب و کرد در این کشور 
با هم متحد هستند و قانون اساسی، حقوق ملی کردها را در چهارچوب عراق تضمین 

کرد« )روحانی، 1398: 427(.
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مالمصطفی بارزانی )چپ( در کنار عبدالکریم قاسم رهبر عراق)راست(

در شرایطی که حزب کمونیســت عراق نفوذ زیادی داشــت و جو آن روزگاران عراق بر 
وفق مراد گفتمان چپ گرایان شــوروی بــود، مالمصطفی در اقدامی »بــدون رجوع به 
کنگره عمومی حزب« )اشمیدت، 1964: 181(، ابراهیم احمد را از سمت دبیرکلی برکنار و 
حمزه عبدهللا که متمایل به کمونیسم بود را جانشین او کرد. از این اقدام مالمصطفی 
به عنوان »کودتای بی خونریزی درون حزبی« )همان(، نــام می برند. هرچند این اقدام 
را می توان در راستای دال خودمحوری مالمصطفی تفسیر کرد اما به نظر می رسد وی 
با این اقدام قصد داشت نظر شــوروی را جهت کمک به پیشبرد اهداف جنبش ملی 
کرد جلب کند. مالمصطفی همانند بسیاری از پیشینیان خود معتقد بود برای تحقق 

اهداف کردایتی از همه قدرت ها می توان کمک گرفت.
پس از انتخاب عبدهللا به دبیرکلی حزب، دال گفتمانی غالب حزب دموکرات به شدت 
چپ گرایانه شــد و کار تا بدان جا پیش رفت که وی با حمایت حزب کمونیست عراق 
و تعــدادی از اعضای کمیتــه مرکزی... کلیــه ارگان هــای فرعی حزب مثل ســازمان های 
زنان، جوانان و دهاقیــن و... را در حزب کمونیســت ادغــام کرد )قارونــی، 1371: 164(. 
با این تحوالت تندروانه کمونیســتی عبدهللا بود که مالمصطفی با احســاس ترس از 
قدرت گیری کمونیسم شوروی و تجربه ای که از دوران پناهندگی در شوروی به دست 
آورده بود، در ســال 1959 عضویت حمــزه عبدهللا و حامیانش را از حــزب معلق کرد و 
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ابراهیم احمــد را دوباره در کنگــره عمومی ســال 1960 میالدی به عنــوان دبیرکل حزب 
معرفی کرد. 

حذف کمونیســت های حزب دموکرات، منجر به مخالفت گســترده کمونیست های 
عراقی با کردها شد. سه ســال بعد از کودتای عبدالکریم قاسم و در سال 1961 روابط 
حکومت مرکــزی عراق با حــزب دموکــرات و بارزانــی به ســردی گرایید و آتــش جنگی 
چهارده ساله را روشــن کرد. این جنگ تا سال 1975 که ســال شکست قطعی کردها 
در مبارزه با حکومت های مرکزی عراق بود، ادامه داشــت. در کردی به این شکســت 

»شورش ایلول« )روحانی، 1398: 429( می گویند. 
در این مدت، دخالت های خودســرانه مالمصطفی در نحوه هدایــت مبارزه ها باعث 
نارضایتی شخصیت ها و متنفذین حزب شد. در ســال 1963 این چالش به اوج خود 
رسید. مالمصطفی پس از کودتای عبدالسالم عارف بدون مشورت با شورای مرکزی و 
دفتر سیاسی حزب، اعالم آتش بس کرد. در نتیجه اعضای حزب دموکرات کُردستان 

اکتبر 1945اکتبر 1914-19071934-19301943

1974 1975-1974 1975 1979

قیام عبدالسالم دوم بارزانی: 
به اسارت عثمانی درآمدن 

مالمصطفی و مادرش

اتحاد مالمصطفی با 
پهلوی دوم علیه حزب 

بعث عراق

مراجعت به امریکا 
برای درمان سرطان 

و وفات

فرار از تبعید در سلیمانیه و 
آغاز جنگ با دولت مرکزی 
عراق به رهبری مالمصطفی

قیام شیخ احمد بارزانی : تسلیم و 
تبعید مالمصطفی و شیخ احمد به 

ناصریه-سلیمانیه

هزیمت به ایران با چندین 
هزارنفر از از ایل بارزانی و 
پیوستن به نهضت مهاباد

حمله ارتش بعث به 
کُردستان عراق و منحل 
اعالم کردن پیمان 1970

انعقاد قرارداد الجزایر فیمابین 
پهلوی و حزب بعث و شکست قاطع 

مالمصطفی در جنگ

مالمصطفی بارزانی
) به ُکردی : مه ال مسته فا بارزانی( 

تولد: 14 مارس 1903
وفات: 1 مارس 1979

زادگاه : بارزان واقع در استان اربیل 
عراق کنونی
معتقد به طریقت نقشبندی
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به شــدت خشــمگین شــدند و اقدام او را هم ردیف خیانت به آرمان کردها دانستند. 
کار به جایی رسید که اعضای کمیته مرکزی در سال 1964 بدون دعوت از مالمصطفی 
پنجمین کنگره عمومی حزب را تشــکیل دادند و او را از ریاســت خلــع کردند. بارزانی 
نیز در مقابل، اقدام به برگزاری ششمین کنگره عمومی بدون دعوت از اعضای کمیته 
مرکزی و دفتر سیاســی کرد و آنــان را خلع و حبیــب محمد را به عنــوان دبیرکل جدید 

معرفی کرد. 
با توجه به اینکه مالمصطفی از یک سو قدرت و محبوبیت بیشتری در میان کردهای 
عراق داشت و از سوی دیگر از پشتوانه تفنگداران بارزان برخوردار بود، اعضای کمیته 
مرکزی و دفتر سیاســی از ترس جانشــان، به همراه اعضای خانواده به ایران پناهنده 
شــدند. شــاه نیز آنها را در منطقه همدان برای مدتــی ســکونت داد. ابراهیم احمد و 
جالل طالبانی که بعدهــا حزب اتحادیه میهنی کُردســتان را تشــکیل دادند، از جمله 

کسانی بودند که به ایران پناهنده شدند. 

1975-1961 فوریه 1964 جوالی 1964 1968-1965 1970

مارس تا آوریل اوت 1946دسامبر1946ژانویه1946
اکتبر 1958ژوئن19471947

آغاز مجدد جنگ با دولت مرکزی 
عراق به رهبری مالمصطفی و حزب 

دموکرات) قیام ایلول(

همزمان با شکست ارتش بعثی از پیشمرگه های 
مالمصطفی: توافقنامه ناوپردان شامل پذیرش زبان 

کُردی به عنوان دومین زبا ن رسمی عراق ، پذیرش 
خودمختاری کُردها، معاونت ریاست جمهوری

اعالم خودمختاری جمهوری 
مهاباد و کسب عنوان فرماندهی 

کل نیروهای مسلح

تشکیل حزب دموکرات 
کُردستان عراق به رهبری 

مالمصطفی بارزانی

ورود به سرزمین 
شوروی و آغاز یازده سال 

زندگی در تبعید

اخراج جالل طالبانی و ابراهیم 
احمد از حزب دموکرات با 

دستور مالمصطفی

صلح موقت مالمصطفی با عبدالسالم 
عارف و به وجود آمدن بحران در حزب 

دموکرات

آغاز مجدد جنگ با دولت 
مرکزی عراق و همراهی طالبانی 

ضد مالمصطفی با آنان

شکست جمهوری خودمختار مهاباد و 
پیشنهاد شاه ایران به مالمصطفی برای 

سکونت در الوند همدان

آغاز درگیری با ارتش ایران 
و عقب نشینی به سمت 

مرزهای عراق-ترکیه-شوروی

بازگشت مالمصطفی 
به عراق پس از کودتای 

عبدالکریم قاسم
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جناح مخالــف بارزانی که بــه ایران فــرار کرده بودنــد؛ تدریجاً پــس از مذاکــره با رژیم 
عارف، به عراق بازگشته و در کنار دولت علیه نیروهای مالمصطفی وارد جنگ شدند 
)دیمچینکه، 1984: 15(. جالب آنکه تا ســال 1975 هیچ حزب جدیدی از میان جنگ 
دو جناح خواهان قــدرت در حزب دموکرات کُردســتان به وجود نیامــد چراکه هر یک 
»بر حقانیت خود و اصالت جناحش به عنوان حزب واقعی پای می فشرد« )قارونی، 
1371: 164(. در ایــن برهــه از تاریــخ کردایتــی بــه وضوح می تــوان تنــش گفتمان های 
سیاســی کردایتی را که هر یک بر اســاس دال های گفتمانی خویش مدعای رهبری و 
زعامت جنبش ملی کرد را داشت مشاهده کرد. این تنش در نهایت منجر به تعارض 
گفتمانی گســترده و عدم تفوق یــک گفتمان به عنــوان گفتمان هژمون شــد. فقدان 
این گفتمان غالب، تــا به امروز نیز جنبش ملــی کرد در اقلیم کُردســتان عراق را دچار 

بحران های عدیده کرده است. 
هم زمان با وقوع کودتاهای پرشمار در عراق و ساقط شدن حکومت های متعدد از ملک 
فیصل و سلطنتش گرفته تا عبدالکریم قاسم و عبدالرحمان عارف و تا برآمدن حسن 
البکر و صدام حسین، رویکرد کردها در حزب کُردستان دموکرات در سیاست داخلی 
و سیاســت خارجی دچار تغییرات بســیاری شــد؛ به خصوص که مالمصطفی نیز به 
واسطه ریاســت بر حزب و نگاه منفی که به بعثی ها و کمونیســت ها داشت، نقش 
بسزایی در موضع گیری های حزب طی سال های منتهی به 1975 میالدی به خصوص 
در روابط خارجی ایفــا کرد؛ در اوایل امر، مالمصطفی تالش کرد حزب در جنگ ســرد 
ابرقدرت ها سیاست موازنه مثبت را در پیش گیرد ولی با حمایت شوروی از بغداد و 

حمایت غرب از مالمصطفی این روند عوض شد )قارونی، 1371: 166(. 
در واقع از سویی هم زمان با طرد عناصر حامی کمونیست از حزب دموکرات و از سوی 
دیگر گرایش دولت مرکزی عراق به سمت شــوروی و دوری گرفتن از غرب و خروج از 
پیمان بغداد که در آن عراق هم پیمان ایران، ترکیه و پاکستان برای مبارزه با کمونیسم 
شــوروی در منطقه خاورمیانه بود، یک میدان گفتمان بین گفتمان های بلوک شرق 
و غرب شــکل گرفت. در این میدان گفتمان حزب دموکرات کُردســتان عراق، تصمیم 
به چرخش به ســمت غرب به رهبری امریــکا گرفت تا مبارزه های سیاســی و نظامی 
خود برای کســب خودمختاری از دولت مرکزی عراق را از کانــال قدرت خارجی جدید 
یعنی امریکا و با واسطه گری حکومت پهلوی در ایران ادامه دهد. این در حالی بود که 
امریکا تا اواخر دهه پنجاه، به واسطه ارتباط های گسترده جناح چپ حزب دموکرات 
با شوروی و کمونیست ها روی خوشــی به حزب دموکرات نشان نمی داد. در دهه 90 
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میالدی روابط امریکا با حزب دموکرات گسترش یافت. این در حالی بود که اتحادیه 
میهنی کُردستان به رهبری جالل طالبانی به سمت جمهوری اسالمی ایران میل پیدا 

کرده بود. 
مســعود بارزانی فرزند مالمصطفی در کتاب مبارزه های آزادی بخش مردم کُردســتان 
عــراق اشــاره می کنــد کــه؛ امریکایی هــا در اواخر دهــه 50 میــالدی ترجیــح می دادند با 
شخصیت های عشایری و زمین دار کرد مثل پسران شیخ محمود برزنجی تماس برقرار 
کنند... و نشریه سفارت امریکا که به زبان کردی در کُردستان منتشر می شد )به نامِ 
پیام( سران حزب را به باد حمله می گرفت )بارزانی، 1393: 240-227(. رویه امریکا در 
دوران ریاست جمهوری نیکسون با وساطت محمدرضا پهلوی و چرخش مالمصطفی 
و حزب دموکرات عوض شد؛ نیکســون موافقت کرد که سهم اندکی از کل هزینه های 
ادامه جنگ بارزانــی با دولت عــراق را تأمین کنــد )رنــدل، 1387: 191(. مالمصطفی از 
اواسط دهه شصت میالدی با چرخش به سمت رژیم پهلوی تا زمان شکست قطعی 
از ارتــش عراق در ســال 1975 ، کردها را به ســمت یکــی از قطعی ترین شکســت های 

تاریخ مبارزه های خود هدایت کرد )همان(. 

مسعود بارزانی در دوران جوانی

در سال 1968 میالدی و با کودتای بدون خونریزی ژنرال حسن البکر بود که حزب بعث 
توانست پس از 5 سال دوباره بر امور عراق مسلط شود. مالمصطفی که سوابق روشن 
بعثی ها در پان عربیسم و ضدیت با مبارزه های کردایتی را می شناخت، چاره را در آن دید 
که از اختالف های ایران و عراق، سود ببرد و هرچه بیشتر از ایران کمک های تسلیحاتی و 
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دارویی بگیرد )روحانی، 1398: 435(. تا زمان توافق محمدرضا پهلوی با صدام حسین که 
منجر به قرارداد الجزایر در سال 1975 شد، حزب دموکرات کُردستان عراق تحت ریاست 
مالمصطفی بارزانی به عنوان متحد ایران و امریکا بر ضد عراق و شوروی عمل می کرد. در 
نتیجه در 11 مارس سال 1970 توافقنامه صلحی بین دولت مرکزی عراق و کردها منعقد 
شد که خودمختاری و زبان کردی به عنوان دومین زبان رسمی عراق پذیرفته و معاونت 
ریاســت جمهوری از آن کردها شــد. تا ســال 1974 میالدی برخورد خاصی میان کردها و 
دولت مرکزی عراق رخ نداد و توافق چهار سال دوام آورد اما طی این مدت رژیم حاکم بر 
عراق به ســرعت توافقنامه های متعدد نظامی و اقتصادی را با شــوروی به امضا رساند. 
حاصل آن تقویت بسیار گسترده توان رزمی دولت مرکزی عراق و محکم شدن پای شوروی 
در عراق هم زمان با ائتــالف حزب بعث و حزب کمونیســت عراق بود. از ســوی دیگر این 
بندوبست های سیاسی دولت عراق با شرق، برای بارزانی راهی جز قبول مساعدت های 

شاه ایران که نماینده غربی ها در منطقه بود، باقی نگذاشت )روحانی، 1398: 437(.

دستبوسی مالمصطفی بارزانی  از محمدرضا پهلوی

ســرانجام در بهــار ســال 1974 آتش جنگ توســط ارتــش بعثی عــراق که بــه غایت 
توســط شــوروی تقویت شــده بود ضد کردها روشــن شــد. دولــت مرکزی عــراق به 
صورت یک طرفه اعالم کرد اســتان های کرکوک، خانقین، سنجار و ناحیه شیخان و 
چند منطقه کردنشــین دیگر، از این پس، جز کُردستان نیســتند و معاهده یازدهم 
مارس 1970 شــامل این مناطق نمی شــود« )همان(. شکســتن پیمان توسط دولت 
مرکزی عراق با صف آرایــی کردها زیر پرچم حــزب دموکرات کُردســتان و فرماندهی 
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مالمصطفی بارزانی همراه شــد. ایران نیز با توجه به سردی روابط حکومت پهلوی 
با دولت بعثــی عراق و تشــدید اختالف هــای مرزی بــا این کشــور و با داشــتن چراغ 
ســبز امریکا به حمایــت گســترده میدانــی و لجســتیکی از نیروهای کــرد پرداخت. 
با این حــال، محمدرضا پهلــوی و صدام حســین در ششــم مــارس 1975 در الجزایر 
قراردادی را امضا کردند و با وجه المصالحه قرار دادن کردها، به قول خود به توافقی 
اصولی دســت یافتند« )همان: 438(. با امضای قرارداد الجزایر، شــاه ایران دســتور 
عقب نشــینی نیروهای اعزامــی ارتش و توپخانــه ســنگین را از اقلیم کُردســتان داد 
و مالمصطفــی بارزانــی با توجه بــه ســوابق نظامــی و سیاســی دوران مبارزه هایش 
به سرعت پی برد که مقاومت و ادامه جنگ فایده ای ندارد. در نتیجه دستور توقف 
جنگ را بــاز هم بر اســاس دال خودمحوری و بــدون توجه به افــکار عمومی و حزبی 
صادر و همراه جمــع زیادی از یارانش به ایران پناهنده شــد و به دســتور محمدرضا 

پهلوی در عظیمیه کرج ساکن شد. 

دیدار صدام حسین و محمدرضا پهلوی با میانجیگری
 حاکم الجزایر سال 1975 میالدی

عقب نشینی مالمصطفی و تحمیل پایان جنگ بر کردها و حزب دموکرات توسط او در 
سال 1975، اولین دوره گفتمان های سیاسی کردایتی اقلیم کُردستان را به پایان رساند. 
دومیــن دوره در همین ســال و با تشــکیل احــزاب جدیــد و انشــعاب از حــزب دموکرات 
کُردستان آغاز شد. مالمصطفی بارزانی، چهار ســال بعد برای درمان سرطان به امریکا 
رفت و همان جا درگذشــت. بــا مرگ وی، ریاســت طوالنی مــدت وی بر حــزب دموکرات 
کُردستان نیز به پایان رسید اما کرسی ریاست از خاندان بارزانی خارج نشد و به مسعود، 
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پســر مالمصطفی رســید.  در جدول 3-3 به احزاب و گفتمان های سیاسی آنها با توجه 
به اساسنامه ها و اهداف اعالمی شان که دال های گفتمانی شان را شکل می دهد، اشاره 
شده است. این جدول کمک می کند تا تصویری واضح تر از دال های مرکزی گفتمان های 
سیاسی مطروحه در این فصل ترسیم شود. با مشخص کردن دال های مرکزی می توان به 
مفصل بندی وضعیتی پرداخت که در آن گفتمان های سیاسی کردایتی در اقلیم کُردستان 
به دنبال ایجاد ارتباط با قدرت های خارجی و بسط این روابط مبتنی بر دال های مشترک 

گفتمان خویش و منافع قدرت های خارجی هستند.

جمعیت ها 
نتایجدال ها و گفتمان هاپایگاه اجتماعیاهدافو احزاب

جمعیت 
کُردستان

  استقالل 
کُردستان

  ایجاد پادشاهی

  اشراف و اعیان
  شیوخ برزنجی

  فئودالیسم
 ارباب-رعیتی

  حق الهی شاهان

  گسترش سیاسی 
کردایتی

  تقویت برزنجی

جمعیت
 برایه تی

  استقالل 
کُردستان

  ایجاد دولت 
کردی

  بورژوازی
  اعیان

  دموکراسی
  استقالل

  حق تعیین 
سرنوشت

  گسترش بورژوازی
  تقویت بارزانی

جمعیت 
دارکر

  استقالل 
کُردستان

  ایجاد دولت 
کمونیستی کرد

  طبقات کارگر
  طبقات دهقان

  مارکسیسم-
لنینیسم

  کمونیسم
  مبارزه طبقاتی

 پرولتاریا

  گسترش 
سوسیالیسم

  گسترش کمونیسم
  تقویت مبارزه 

نظامی

حزب 
هیوا

  خودمختاری 
کُردستان عراق

  تحصیل حقوق 
مشروعه کردی

  تحصیل کردگان 
شهری

  روشنفکران 
شهری

  طبقه متوسط

  مارکسیسم-
لنینیسم

  مبارزه طبقاتی
  حق طبقه کارگر

  گسترش مبارزه 
طبقاتی

  تقویت نگرش 
طبقاتی

حزب 
دموکرات

  خودمختاری 
کُردستان عراق

  دموکراسی برای 
عراق

  مردم شهری
  مردم روستایی
  متنفذین ایالت
  متنفذین شیوخ

  نخبگان و 
شخصیت ها

  روشنفکران و 
تحصیل کردگان

  دموکراسی
  سوسیالیسم
  خودمختاری
  حق تعیین 

سرنوشت
  خودمحوری
  حامی پروری

  تشکیل جبهه واحد
  اختالف در روش 

مبارزه
  شکاف درون حزبی

  رهبری 
خودپسندانه

جدول3-3. جمعیت ها و احزاب مؤثر اقلیم کُردستان عراق در جنبش ملی کرد تا سال 1975 
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جمعیت و احزاب در اقلیم کُردستان از 1975 میالدی تا 2020
وضعیــت اســفناک کردهــا در ســال 1975 قدرت هــای خارجــی از جملــه امریــکا را از 
پیشرفت کردایتی و توانایی مقابله با اهداف شوروی در منطقه ناامید کرد. این شرایط 
البته به فرصتی تبدیل شد برای جناح های ناراضی داخل حزب دموکرات کُردستان تا 
راه خود را یک بار برای همیشــه از تصمیم گیری های یک طرفه مالمصطفی و خاندان 
بارزانی جدا کننــد. در نتیجه احــزاب جدیدی بــا گرایش ها و دال هــای گفتمانی جدید 
تشکیل شد. در این قســمت احزابی معرفی می شوند که نقشــی مهم و بسترساز در 

تاریخ گفتمان های سیاسی کردایتی اقلیم کُردستان ایفا کرده اند. 

1. حزِب اتحادیه میهنی کُردستان
حزب اتحادیه میهنی کردســتان، در ســال 1975 توســط جــالل طالبانی که یکــی از اعضای 
بلندپایه حــزب دموکرات کردســتان طی چند دهــه متوالی و از جمله منتقدین همیشــگی 
اقدامات خودسرانه مالمصطفی بارزانی بود، پایه گذاری شد. سه گروه عمده کردی که گرایش 
غالب آنها چپ گرایانه بود در دمشق به هم پیوستند و این حزب را تشکیل دادند )قارونی، 
1371: 173(. این سه گروه شامل الخط العام )یا الجاللیون( به رهبری شخص جالل طالبانی، 
جنبش سوسیالیست کردســتان عراق به رهبری افرادی نظیرِ خالد ســعید و گروه مبارزان 
کردستان )کومله( به رهبری نوشیروان مصطفی بودند. حزب اتحادیه میهنی کردستان خود 
را تنها وارث حزب دموکرات پس از ضایعه 1975 میالدی معرفی می کرد )قارونی، 1371: 175(.

اتحادیه میهنی در عین پذیرش مرام مارکسیستی-لنینیستی، مروج اندیشه دموکراسی برای 
عراق و خودمختاری برای کردستان بود. 

جالل طالبانی
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رویکرد این حزب نشان دهنده این بود که کردها در عین اختالف های شخصی و مرامی اما 
برای یک هدف واحد و مشخص با دال های یکسان می جنگند. با این حال هر یک سیاست و 
راهکارهای خود را محق بر دیگران برای رهبری جنبش ملی کرد می دانند و بر اساس دال های 
گفتمانی خود نســبت به طرد یا جذب دیگــر گفتمان هــا و دال های آن ها اقــدام می کنند. 
اتحادیه میهنی کردستان بر اساس نظریه مارکسیستی-لنینیستی، جامعه کردستان را به 

4 طبقه زیر تقسیم می کند )قارونی، 1371(:
1. طبقه کارگر که از حیث تاریخی شایسته رهبری انقالب میهنی دموکراتیک است. 

2. دهاقین که اکثریت نیروی اکراد و نیروی اساسی انقالب را تشکیل می دهند )و ضرورت 
هم پیمانی آنان با کارگران(

3. خرده بورژوازی شــهری یا روســتایی، روشــنفکران، دانشجویان، کسبه، پیشــه وران و 
دهاقین متوسط در این طبقه جای می گیرند. 

4. بــورژوازی ملــی ضدامپریالیســتی و ضدفاشیســتی و ضدفئودالــی )ایــن طبقــه فاقد 

19461951 194619471948

1975 1982 1998-1994 2003 دسامبر 2012

اولین سخنرانی سیاسی در سن 
سیزده سالگی در جشن نوروز 

ضد کُردستیزی دولت عربی عراق

عضویت و سپس کناره گیری
از کمیته مرکزی حزب دموکرات 

در سن هیجده سالگی 

حمایت رسمی از انتفاضه فلسطین 
و ایجاد ارتباطات مستحکم با رهبران 

جمهوری اسالمی ایران و سران 
فلسطینی

سقوط صدام حسین: همراهی 
طالبانی در راس حزب اتحادیه 

میهنی با امریکا

عضویت رسمی در حزب دموکرات 
کُردستان عراق تحت رهبری 

مالمصطفی بارزانی

تاسیس انجمن مخفی 
دانش آموزان کُرد

نماینده دانشجویان و دانش 
آموزان کُردستان در کنگره 

دانشجویان عراق

خروج کامل از ائتالف احزاب تحت 
رهبری حزب دموکرات و ایجاد حزب 

اتحادیه میهنی

جنگ داخلی میان حزب 
دموکرات و اتحادیه میهنی

سکته مغزی و انتقال به 
آلمان و بهبود وضعیت

و وفات در اکتبر 2017 در آلمان

جالل حسام الدین 
طالبانی زنگنه
ملقب به مام جالل

تولد: 12 نوامبر 1933
وفات: 3 اکتبر 2017
زادگاه: کلکان سلیمانیه

دین و مذهب: مسلمان شافعی   
طریقت قادری
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صالحیت مبارزاتی است(
بنابراین به وضوح بر اساس این 4 بند می توان دال های گفتمانی حاکم بر اندیشه حزب را 
مشاهده کرد؛ انحصارگرایی، برتری طبقاتی و نگاه تبعیض آمیز طبقاتی حول محور دال 
مرکزی کردایتــی. تفکرات محوری این حزب ریشــه در اندیشــه های جالل حســام الدین 
طالبانی ملقب به مام جالل داشت. او پسر حسام الدین طالبانی، پیشوای فرقه قادری 
است. این خانواده که در اصل مروج اندیشه مذهبی طریقت قادری هستند، در دوران 
مبارزه های کردهــا با امپراتــوری عثمانی و الحاق کردســتان جنوبــی به عراق نفــوذ زیادی 
داشــتند. نفوذ آنها بین مردمان کردتبار اقلیم کردســتان، ناشــی از محبوبیت عشیره ای 
با پیشــینه ای مذهبی بود )ادموندز، 1957: 269-270(. مارتین وان برویین ســن در کتاب 
جامعه شناســی کرد، به نقل از منابع انگلیســی همانند کتــاب ادموندز، فرمانــدار وقت 
انگلیسی کردستان بیان می کند که خانواده طالبانی بانفوذترین خانواده استان موصل 
و رقیب شیوخ خاندان برزنجی بودند. خاندان برزنجی اغلب موضع ضدانگلیسی اتخاذ 

اکتبر 1958 1963-19611959 1960 1961

تابستان 1951

1964

19531953195419551957

عضویت همزمان در کمیته 
مرکزی و دفتر سیاسی حزب 

دموکرات

دستگیری توسط دولت 
پادشاهی عراق : محاکمه نظامی 

و تبعید به موصل

اخراج از حزب دموکرات
 و آغاز دشمنی علنی با 

مالمصطفی بارزانی

انتخاب به عنوان دبیرکل 
اتحادیه دانشجویان 

کُردستان

نماینده حزب دموکرات کُردستان در 
کنگره جوانان و دانشجویان جهان و 
بازدید از شوروی،چین و اروپای شرقی

سردبیری روزنامه کُردستان و انتشار 
مقاله در دفاع از مالمصطفی و 

دستگیری وی

بازگشت مالمصطفی 
به عراق پس از کودتای 

عبدالکریم قاسم

رهبری حزب دموکرات در 
سلیمانیه

اعتراض به دستگیری و آغاز 
جنک مسلحانه با دولت 

مرکزی عراق

عضویت مجدد در کمیته مرکزی 
حزب دموکرات

کسب عضویت در دفتر 
سیاسی حزب دموکرات

موفقیت در کسب اجازه از 
دولت مصر برای ایجاد ایستگاه 

رادیویی کُردستان در قاهره
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شوروی حفظ منافع و گسترش 
کمونیسم در منطقه 

حمایت از یکپارچگی 
سرزمینی دولت عراق

شکل4-10. گفتمان سیاست خارجی شوروی در عراق

دولت قاسم به دلیل ماهیت کمونیستی اش با جلب حمایت تام و تمام شوروی کردها را 
تحت فشار قرار می داد. نخستین جنگ کُردستان با کشته شدن قاسم به دست بعثی ها 
در فوریه 1963 متوقف شــد. بعثی ها بالفاصله بــه تحریک ایاالت متحده امریــکا، هزاران 
کمونیست عراقی را کشــتند. آنها که به این شــکل، عالقه خود به خشــونت را نشان داده 
بودند، مذاکره های پراکنده ای را با کردها درباره کرکوک آغاز کردند. این مذاکره ها خیلی زود 
به بن بست کشیده شد. دولت هایی که در بغداد روی کار می آمدند دعوی کردها بر کرکوک 
و منابع نفتی اش را مردود می شــمردند )رندل، 1383: 184-183(. با شکســت مذاکره های 
سیاســی کار دوباره به میدان جنگ سپرده شــد. اندک زمانی پس از شــروع دومین جنگ 
بزرگ کردها با دولت مرکزی عراق، ژنرال عبدالسالم عارف در سال 1963 با کمک ارتش عراق 
کودتا کرد و بعثی ها را از اریکه قدرت به زیر کشــید. عارف با هدف فیصله دادن به مسئله 
کردها در دهم فوریه 1964 از طریق مذاکره، خواستار آتش بس شد )روحانی، 1398: 432(. 
مالمصطفــی در تصمیمی مبتنی بــر دال خودمحــوری و بــدون هماهنگی با اعضــای دفتر 

سیاسی حزب، با آتش بس موافقت کرد و با دولت جدید وارد مذاکره شد.

یکی از مالقات های صدام حسین و مالمصطفی بارزانی

 در پی این آتش بس، عده ای از چهره های کلیدی مانند ابراهیم احمد و جالل طالبانی، 
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حزب را تــرک کردنــد و پــس از چالش های جــدی بــا مالمصطفی همــراه با چهــار هزار 
نیروی کرد به ایران پناهنده شدند. هرچند دو سال بعد و پس از شکست مذاکره های 
ســال 1966 بین عارف و بارزانی، »دولت عراق از آن ها دلجویی کرد و آن ها را به کشــور 

بازگرداند و برای جنگیدن با بارزانی به خدمت گرفت« )همان(. 

ارتباط با ایران
بارزانی که اوضاع را بر ضد خود و حزب دموکرات کُردستان می دید، برای بار دیگر و بر 
اساس دال حامی پروری به سمِت نزدیک ترین قدرت خارجی و متحد احتمالی یعنی 
حکومت پهلوی گرایش پیدا کــرد. به مرور نقش ایــران در مخاصمــات کردهای اقلیم 
عراق با دولت مرکزی و مبارزه های حزبی کردها فزونی گرفت؛ به خصوص که بخشی 
از تاریــخ مبارزه های جنبــش ملی کرد در کُردســتاِن ایــران و با جمهــوری مهاباد قاضی 

محمد رقم خورده بود. 
مالمصطفی با دولت پهلوی دوم روابط خوبی داشت. او که همیشه به مبارزه کردهای 
عراقی اولویت مــی داد، در تعارض های میان نیروهای ارتش پهلــوی و کردهای ایرانی، 
حامی ارتش پهلوی بود. بارزانی ها تا سال 1968 میالدی برخوردهای خونینی با کردهای 

حزب دموکرات کُردستان ایران و دیگر معارضین کرد ایرانی داشتند. 
در ســال 1968 دولــت عبدالرحمــان عــارف )بــرادر عبدالســالم( در یک کودتــای بدون 
خونریزی توســط حــزب بعث بــه رهبری حســن البکــر از قدرت به زیر کشــیده شــد. 
مالمصطفــی که در کشــتار اعضای حــزب بعث توســط کردها بــه دســتور عبدالکریم 
قاسم در اوایل دهه شــصت نقش داشــت، از نیت بعثی ها نســبت به کردها آگاهی 
زیادی داشت )روحانی، 1398: 435(. او با در نظر گرفتن وضعیت ایدئولوژیکی حاکم 
بر حکومت پهلوی و نیز اختالف های مرزی که میان ایران و عراق وجود داشت »چاره را 
در آن دید که از اختالف های ایران و عراق، سود ببرد و هرچه بیشتر از ایران، کمک های 
تسلیحاتی و دارویی بگیرد. از قضا شاه هم عطش زیادی به این کار داشت و کردهای 
عراق را بهترین وســیله برای تضعیف آن دولت و تســلیم آن ها در برابر خواســت های 

خود می دانست« )همان(. 
حزب بعــث در دوره جدید حکمرانــی اش با هدف تقویــت موضع حــزب، در پی »حل 
مسئله کرد به شیوه مسالمت آمیز« بود. بعثی ها می خواستند این تصور را در اذهان 
عمومی ایجاد کنند که دولت جدید پایگاه وسیع مردمی دارد و به این شکل خطری که 
از جانب کردها و کمونیست ها وجود داشت را خنثی کند. تعداد زیاد هواداران کردها 
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و کمونیست ها، در آن شــرایط یک تهدید جدی برای حزب بعث بود )یونسی، 1380: 
570(. البته حدود دو ماه پس از به قدرت رســیدن بعثی ها در عراق، ارتش با تعرضی 
تازه به مناطق جنوب کُردستان، نشان داد که هیچ سازشی ندارد. به این ترتیب کردها، 
جنگ ناخواسته دیگری را شروع کردند که بیش از چهارده ماه طول کشید. این جنگ 
با توفیق پیشــمرگان بارزانــی و ناکامی ارتش عراق، همــراه بود. در نتیجــه دولت عراق 
مانند گذشــته درخواســت آتش بس و انجام مذاکره برای دســتیابی به صلحی پایدار 
را ارائه کرد )روحانی، 1398: 436(. پس از اینکه کردها بــا حمایت ایران ارتش عراق را 
به سختی شکست دادند، دولت مرکزی در زمیِن مذاکرات سیاسی طی توافقنامه ای 
در ســال 1970 اعالم کــرد »موجودیت ملت کــرد را تصدیق می کرد، پیشــمرگه ها را به 
گاردهای مــرزی تبدیل می کــرد و حق آمــوزش به زبــان کردی و کاربســت زبــان کردی 
را در دســتگاه دولت و تأســیس منطقــه ای خودمختار را کــه مرکز آن شــهر اربیل بود 
می پذیرفت و مقرر می داشــت کــه یکی از معاونیــن رئیس جمهور کرد باشــد و کردها 

وزیرانی در دولت مرکزی داشته باشند« )رندل، 1383: 185(. 
پس از این توافق، دوره ای کوتاه از آرامش میان کردها و دولت مرکزی حاکم بود اما بر 
اساس آنچه چهار سال بعد رخ داد می توان گفت که این دوره آرامش پیش از طوفان 
بوده است. هرچند کردها پس از 9 سال جنگ پراکنده توانسته بودند برای اولین بار 
امتیاز ایجاد منطقه خودمختار را از یک دولت حاکم بر عراق بگیرند »اما بارزانی موفق 
نشــد دولت عراق را به موافقت درباره مســائل اساســی یعنی شــهر کرکــوک و حدود 
منطقه خودمختار« )رندل، 1383: 185(، راضی کند. او در نهایت به یک موافقت نامه 
مبهم تــن داد. از ســوی دیگر توافــق کردها و دولــت مرکزی عراق، »شــاه را خشــمگین 
می کرد. وی مدت ها بود به بارزانی کمک می کرد، با این هدف که دولت عراق را تضعیف 

کند« )رندل، 1383: 194(.

اختالفات مرزی با عراق 
تعارض با کمونیسم

دفاع از آمریکا

منفعت حمایت از 
مبارزان کرد

ایران 

شکل 4-11. دال های گفتمانی ایران برای حمایت از کردها

ارتباط با امریکا
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دولت عراق در ســال 1972 با اتحاد جماهیر شــوروی قراردادی بست که به موجب آن 
امتیــازات فراوانی بــه روس ها داده شــد. عراق به شــوروی تعهــد داد به مدت 15 ســال 
همکاری نزدیک سیاســی، اقتصادی و نظامی داشته باشــند. در پی این قرارداد حزب 
کمونیست و حزب بعث عراق در سال 1973 با هم ائتالف کردند. این شرایط برای ایران 
و امریکا به عنوان قدرت های منطقه ای و جهانی ناخوشایند بود. از سوی دیگر اسراییل 

نیز در منازعات اعراب و فلسطین در معرض تهدید عراق قرار گرفته بود. 
همزمان با تجهیز و آموزش ارتش عراق توسط مستشاران روسی، کیسینجر، وزیر امور 
خارجه وقت امریکا و مشاور امنیت ملی نیکسون در دیداری که با شاه پهلوی در ایران 
داشت بیان کرد »روس ها در روابطشــان با عراق زیادی پیش رفته اند و افزود که باید 
کاری کرد و جلوی این فساد را گرفت« )رندل، 1383: 196(. بارزانی نیز شاه و اسرائیل را 
به ستوه آورده بود تا راهی برای ارتباط میان کردها و مقامات آمریکایی باز کنند )همان: 
195(. شــاه ایران در ادامه نقش پلی را ایفا کرد که آتش آخرین جنــگ کردها با دولت 

مرکزی عراق را در سال های 1974 و 1975 افروخت. 

دیدار تاریخی نیکسون با محمدرضا پهلوی )کیسینجر نیز در تصویر دیده می شود(

کیسینجر سال ها بعد گفت استراتژی کامالً روشِن آمریکا تضعیف هر کشوری بود که 
به اتحاد شوروی وابســته بود. بنابراین چون شــوروی با عراق پیوند نظامی برقرار کرد، 
آمریکا برای کمک به کردها روی خوش نشان داد. در حالی که امریکا در دهه هفتاد تنها 
16 میلیون دالر به جریانات جنبش ملی کرد در عراق کمک کرد )رندل، 1383: 196-197( 
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اما محمدرضا پهلوی بیشترین کمک ها را در این دهه به کردهای عراق اختصاص داد. 
شــاه ایران متناســب با سیاســت های دولت مرکزی عراق، کمک های خود را کم و زیاد 
می کرد؛ بــرای مثال وقتی عبدالســالم عارف در ســال 1964 در عراق قدرت را به دســت 

گرفت، کمک شاه به کردها به میزان چمشگیری افزایش یافت )همان: 242(. 

ارتباط با اسرائیل
بــا توجــه بــه نقشــی کــه دولــت اســرائیل در تصمیم گیری هــای اســتراتژیک امریــکا 
داشت، پهلوی دوم ترجیح می داد پای این کشور نیز به قضیه کردهای عراق باز شود. 
ناسیونالیســم عربــی دولــت عــراق و همچنین جنــگ بین اســرائیل و اعــراب، تعارض 
گفتمانی شدیدی میان آنها ایجاد کرده بود. اســرائیل دولت کوچکی بود که برخالف 
محمدرضا پهلوی، متهــم به خیانت به کردها نبود. اســتفاده از اســرائیل در کمک به 
کردها از نظر اطالعاتی بســیار مفید بــود. آنها می توانســتند به نحــوی موجه و قابل 
 قبول دخالت شان در امور کردها را انکار کنند. به این ترتیب با موافقت و تأیید ایران، 

اسرائیل و بارزانی در دهه شصت در آغوش هم افتادند )همان(. 
جمعی از کردها معتقد بودند در جریان جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در ژوئن 1967 
می توان با استفاده از فرصتی که پیش آمده و ضعفی که بر اعراب مستولی شده کار را 
با دولت عراق یکسره کرد و ضربه نهایی را زد. آنها حتی نسبت به حمایت اسرائیل هم 
دلگرم بودند. در مقابل، عبدالرحمان عارف از بارزانی انتظار داشت که به دفاع از اسالم، 
پیشمرگان کرد را به پشتیبانی اعراب به جنگ با اسرائیل بفرستد. در چنین شرایطی 
مالمصطفی به صراحت اعالم کرد هیچ گاه حاضر نیســت دســتش را برای همکاری یا 

درخواست کمک به سمت اسرائیلی ها دراز کند )روحانی، 1398: 435(. 
با این وجود، کردها و مالمصطفی بارزانی در شرایطی که اوضاع به ضرر ناسیونالیسم کردی 
پیش می رفت، بنا بر دال حامی پروری از حمایت اسرائیلی ها استقبال کردند. این چرخش 
مالمصطفی در پذیرش همراهی با اســرائیلی ها را می توان بر اســاس دال های گفتمانی 
مشترک ضدناسیونالیسم عربی که با اسرائیل داشت تعبیر کرد. مالمصطفی بارزانی در 
جواب عارف که انتظار حمایت کردها در جنگ با اسرائیل را داشت بیان کرده بود: »شما 
سال هاست که به نام ناسیونالیسم عرب، مردم ما را به ناجوانمردانه ترین شیوه ممکن 
قتل عام می کنید؛ اکنون چگونه انتظار دارید، خودمان را به خاطر همان ناسیونالیسم عربی 
قربانی کنیم؟ چه خودتان بهتر می دانید که دست کم در کادر رهبری تمام کشورهای عرب، 

چیزی که وجود ندارد، اسالم است« )همان(. 
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الجزایر و شکست قاطع کردایتی در سال 1975
آتِش جنگ بین کردهای ائتالف بارزانی با ارتش مجهز عراق از سال 1974 برافروخته شد. 
دولت عراق با صدور اعالمیه ای یک طرفه برخالف توافقنامه 1970، استان های کرکوک، 
خانقین، سنجار و چند منطقه کردنشین دیگر را خارج از محدوده کُردستان خودمختار 
دانست. مالمصطفی بارزانی این اعالمیه را نپذیرفت و جنگ باال گرفت. کُردستان عراق 
تحت حمله تمام عیار نیروهای زرهی و پیاده ارتش با پشتیبانی گسترده جنگنده های عراقی 
قرار گرفت. کردها نبردی را شروع کردند که پایان آن به بزرگ ترین ناکامی و شکست دوران 
جنبش های ملی کرد تبدیل شــد. آنها به وجه المصالحه بین صدام حسین و محمدرضا 
پهلوی در سال 1975 تبدیل شدند. در این جنگ، ایران به پشتیبانی لجستیکی و نظامی 
گسترده نیروهای کرد پرداخت. حتی بخشی از توپخانه برد بلند ارتش ایران برای پشتیبانی 
رزمی از نیروهای مبارز ائتالف کردی به داخل خاک کُردستان عراق منتقل شد. مهمات و 

حتی جیره غذایی پیشمرگان کرد نیز از ایران تأمین می شد )روحانی، 1398: 438(. 

دیدار صدام حسین و محمدرضا پهلوی در مطبوعات عصر پهلوی

در اثنای این جنگ پرچالش، روز ششــم مارس 1975 پس از انعقاد توافقنامه الجزایر 
بین محمدرضا پهلوی و صدام حسین، پشتیبانی لجستیکی ایران متوقف شد و نیروهای 
نظامی اعزامی ایران از خاک عراق خارج شدند. مالمصطفی پس از مالقاتی بی نتیجه با 
محمدرضا پهلوی به عادت دال خودمحوری پیشین خود »ناگهان فرمان ترک مقاومت 
را صادر داد« )رندل، 1383: 221(. او از آن پس، خود را برای همیشه از مبارزه های جنبش 

ملی کرد کنار کشید و ائتالف یکپارچه احزاب کردی ازهم پاشیده شد. 
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