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Abstract 
The Kurdish political movement began in the early 1920s, and especially after the 

decision of the League of Nations on December 16, 1925, to annex the Kurdish 

province of Mosul to Baghdad and Basra (the central government of Iraq). The 

movement has since pursued a range of goals, from living within the government 

with a definite right to independence and forming an independent government, but 

after the US occupation of Iraq in 2003 and the adoption of a permanent new 

constitution; A federal, democratic and parliamentary Iraq was adopted under 

Article 1 of this law. In this regard, the question of the present study is why, despite 

the issue of federalism in the Iraqi constitution, this form of government has not yet 

been fully implemented in the Kurdistan region. The temporary answer to this 

question as a research hypothesis is that the reason for the non-implementation and 

full realization of the formation of the Kurdistan Provincial Government should be 

sought within the internal level of the KRG, ie the political system and society of 

Iraqi Kurdistan. In the sense that there are four categories of factors; That is, the 

factor of flawed structures, the limiting institutional factor, the factor of an 

incomplete political society, and the factor of unorganized public opinion with rival 

discourses such as confederalism (in the form of an independent Kurdish state) and 

the idea of a greater Kurdistan among Iraqi Kurds as independent variables; They 

have prevented the formation and full realization of the Kurdistan  provincial 

government. In analyzing the factors of the lack of full establishment of federalism 

in Iraq and its unrest and lack of hegemony in the Iraqi Kurdistan region, it is 

important that the cooperation of these factors paves the way for establishing  the 

hegemony of federalism and holding a referendum in Iraqi Kurdistan and moving 

towards Confederalism and the formation of an independent Kurdish state have 

sounded the bell for the decline of the legitimacy, acceptability and efficiency of 

federalism in the minds of the people and the elites of the region. So that the 

discourse of federalism may eventually cede power to rival counter-discourses. To 

test this hypothesis, the research method of the article is a comparative and 

analytical method and the purpose of this article is to examine the issue by 

comparing the Kurdish state government with the federal units in the United States 

and Switzerland. 
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عراقکردستاندراقلیمحکومتایالتیاستقرارهایچالش

 1جهانبخش مرادی

 چکیده
کردنشین  الحاق والیت موصلِۀ دربار 1925دسامبر  16ملل در  جامعة از تصمیم پس ویژه بهو  1920ة ده ابتدایاز 

فی از ، طیتاکنونآغاز شده است. این جنبش از آن زمان  ،رد، جنبش سیاسی کُ(دولت مرکزی عراق)به بغداد و بصره 

 ،دنبال کرده است دولت مستقل یکتا استقالل و تشکیل  یصحقوق مشخّکومت با اهداف را از زیست در درون ح

؛ عراق فدرال، دموکراتیک و دائم و تصویب قانون اساسی جدید 2003در سال  آمریکاوسیلة بهپس از اشغال عراق  اامّ

طرح  باوجودچرا  پژوهش حاضر این است که پرسش، زمینهدر این  اول این قانون پذیرفته شد. براساس مادۀپارلمانی 

 دهنش ق و عملیمحقّ در اقلیم کردستان، کامل طور بههنوز  ، این شکل حکومتیدر قانون اساسی عراق فدرالیسم مسئلة

حکومرت  گیرری   شکل کاملِ تحقّقعدم ت علّ پژوهش آن است که فرضیة عنوان به پرسشت به این پاسخ موقّاست. 

سیاسری  ة و جامعر  نظرام یعنری   ،را باید در سطح داخلی حکومرت اقلریم کردسرتان   نشدن آن  و عملی ایالتی کردستان

معیوب، عامل نهادی ختارهای وجود چهار دسته از عوامل؛ یعنی عامل سا کهمعنی  به این جستجو کرد. کردستان عراق

 هرای رقیبری ماننرد    همراه وجود گفتمانبه لمتشکّ  ر و عامل افکار عمومی نامتکثّ نا سیاسیة کننده، عامل جامعمحدود

رهای متغیّ عنوان بهن کردهای عراق ای( و ایدۀ کردستان بزرگ در مگیری دولت مستقل کرد کنفدرالیسم )در قالب شکل

عوامل عدم استقرار  لیو تحل هیدر تجز اند.دهامل حکومت ایالتی کردستان شک تحقّقو گیری  شکلباعث عدم  ؛مستقل

 یاریکه هم دیآ یدست ممهم به نیکردستان عراق ا مینشدن آن در اقل کیو هژمون یقرار یدر عراق و ب سمیکامل فدرال

سرمت  بهو  کردستان عراق میدر اقل یپرس همه یبسته و برگزار سمیگفتمان فدرال یهژمون تیعوامل راه را بر تثب نیا

و  تیو مقبول تیناقوس زوال مشروع م،یکرد در اذهان مردم و نخبگان اقلحرکت دولت مستقل  لیو تشک سمیکنفدرال

قدرت را به  ةعرص تیدرنها سمیکه ممکن است گفتمان فدرال ایگونهبه ،است درآوردهرا به صدا  سمیفدرال یکارآمد

و تحلیلی است  ای قایسهنوشتار پیش رو، م پژوهشروش  ه،یفرض نیا یبررس یبرا واگذار کند. بیرق یها پادگفتمان

را موضرو    سیسوئو  آمریکاومت ایالتی کردستان با واحدهای فدرال در حک مقایسةآن است که با  پژوهشو هدف 

 د.بررسی کن
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 مهمقدّ. 1

 مشکل برای حلّ راهترین مؤثّررا  فدرالی حکومتشکل نظران سیاسی،  و صاحب پژوهشگراناز  برخی

ازقبیل قوومی، نوژادی و   های ساختاری دانند که با چندگونگی ت در جوامعی میملّ –دولت  تأسیس

موذهبی اسوت، هو     کشوری چندقومی و چند نکهیاعطف به عراق نیز  هستند. کشور روهمذهبی روب

 عنوان بهاول قانون اساسی دائ ، فدرالیس  را  ت و ه  براساس مادةچهار قانون اساسی موقّ ةماد براساس

در این نیز های کُردها  قوط صدام انتخاب کرده است و تالشحکومتی خود برای دوران پس از س فرم

 از اهداف خویش بعضی، به خودشان باور به هنوز ه کردهای عراق،  هرچندبوده است،  مؤثّرمیان بسیار 

مناطق عراق هنوز فدرال  اقلی  شکل گرفته و در سایر سیست  فدرال تنها در منطقة اگرچهه البتّاند؛ نرسیده

  مورد فدرالیس  اجماع وجود ندارد.در نیزن کردها ایی در محتّا نگرفته است، امّپا

راق فدرال حکومت ایالتی کردستان در چارچوب ع به پروبلماتیکنوشتار پیش رو بر این اساس،  

های فراوان و تالش برخالفاصلی است که چرا  پرسشبه این گویی  ، پاسخپژوهشپردازد. هدف  می

حکومت ایالتی کردستان  استقرارشدن فدرالیس  و تا عملی س  در قانون اساسی عراقطرح و درج فدرالی

 هسیقامستان که در حکومت ایالتی در کرد تحقّقرسد  نظر میدیگر، به بیانبه  دارد؛ زیادی وجود فاصلة

عنوان یک حکومت ایالتی شناخته شود، با سوئیسهای یا یکی از کانتون آمریکاهای با یکی از ایالت

 چیست؟ مسئلهت این آمده است. علّدر 1معضل یا مشکلیک  صورت به

کامل و جامعی صورت  هایپژوهش ،صیو تخصّ علمیو ور مشخّص ط به ،با این موضوع ارتباطدر  

ای در دسوترس اسوت کوه     و مقاالت پراکنوده  هابااین مورد کت ه باید گفت که درالبتّ ؛گرفته استن

فدرالیس  در  ةمسئلتوان در ارتباط با  ی، میکلّ طور بهاند.  اص به موضوع پرداختهای خ از زاویه هرکدام

به تأثیر فدرالیس  در عراق و حکومت حری   گونهاشاره کرد. در یک  هاپژوهش گونه از دوعراق به 

توان به  ها می این پژوهش ةازجمل ؛شده است ی جمهوری اسالمی ایران اشارهکردستان بر امنیت ملّ

ای دیگر از تحقیقوات، بوه توأثیر     هگوندر  ( اشاره کرد.1387) شیرازی و امجدیان ( و1386) کرمانی

 توجّهدر این رهگذر  جادشدهیاهای  مشکالت این کشور و تهدیدها و فرصت بر حلّفدرالیس  در عراق 

کاکایی (، 1384) بانیر (،2018) 3رفعت (،2010) 2کِلِی ازتوان  نیز می این دسته ازجملهشود که  می

( 1398نژاد ) یقربان(، 1397(، خسروی )1397حاتمی )، (1387) خلیلی(، 1387)برنکاتی (، 1387)

                                                                                                                   
1. Problematic 

2. Kelly 

3. Rafaat 
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  نام برد. (1399)حسینی 

عراق با سیست  سیست  فدرال در ة شود با مقایس می تالشای است که در آن  ، مقایسهپژوهشروش  

مشخّص  کامل این روش حکومتی در عراق تحقّق، علل عدم سوئیس مریکا وفدرال در دو کشور آ

هوای   پرداخته شود که حکومت فدرال و حکومت مه که به این  شود ش میکوش، بینشود. در این 

اختیارات  دارای چه وظایف و سوئیسمریکا و این دو کشور مورد مقایسه، یعنی آ ایالتی در هر یک از

ا ق و کارآمد باشد، امّاین سیست  در این کشورها موفّ ده است تاش سببها و نهادهایی هستند که  یا ارگان

و نهادها در سیست  فدرال عراق و اقلی  کردستان این کشور  ها نایا ارگمقابل این وظایف و اختیارات در

ظورف  ای و در  در اینجا با شیوة کتابخانه همچنین، د یا در این موارد ضعف وجود دارد؛وجود ندارن

 ها داری . آوری و تحلیل داده سعی در جمع ،مکانی اقلی  کردستان عراق

 مفهومی بحث نظری و مبانی. 2

یافته ر تطوّ ،به چه اشکال دیگری حکومت در عراق به چه شکلی بوده وشود که مشخّص  کهاین برای

 از: اند عبارتاین سه شکل حکومت،  است، ناگزیر باید اشکال اصلی حکومت را بررسی کنی .

 گرا یا وحدت بافت تکحکومت  .2-1
در اختیار مرکز  تنهاحکومت است که در آن حاکمیت اصلی  روشیکی از سه بافت  تک حکومت

های حکومتی  آیند. در سیست  وجود میحکومت مرکزی بهة طبق ارادتر حکومتی  است و سطوح پایین

اختیارات خود را از  ای منطقه ی ومحلّهای  حکومتاست و « 1قدرت برتر»یکپارچه، حکومت مرکزی 

یک قانون اساسی قلمرو  بیشتر ها حکومت. در این (Schick & Pfister, 1972: 34) کنند اخذ میمرکز 

بوه   بافت تکهای  دولت»، 2آندره هوریو باور بهدهد.  سراسری پوشش می طور بهت کشور را حاکمی

)قاضی، « .از واحدهای آن داد هرکدامکشور را به  -اند که بتوان نام دولت  نشده منقس واحدهایی 

1389 :81 .) 

 بافوت  تکهای کشورهای  سوئد و اسپانیا از نمونهن، مصر، ، فرانسه، ژاپن، ایرابریتانیاکشورهای  

ه البتّ از این شکل حکومت بود؛ یا نمونهنیز  2003در سال  آمریکا کشور عراق پیش از حملة هستند.

)تفویض اختیارات  3عدم تراک  همچونهایی  با استفاده از روش نیز بافت تکی ای از کشورها هعدّ

                                                                                                                   
1. Supreme Power 

2. Andre Hauriou 

3. Deconcentrating 
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سعی در  )عدم تمرکز افراطی( 2گرایی منطقه و وحدت انضمامی ،)تمرکززدایی( 1عدم تمرکز ،اداری(

 .اند کردهخود را حفظ  ةکپارچیاند. با این وجود، ساختار  زدایی داشتهایجاد تمرکز

 دول( اتّحاد) 3فدرالیسم و فدراسیون .2-2
است. فدراسیون  گرفته شدهنامه  معنای قرارداد یا موافقتبه “ˮ Foedus التین ة فدراسیون از واژةواژ

و  را ایجاد کنندآید که دو یا چند دولت مستقل موافقت کنند که دولت جدیدی وجود میهنگامی به

اداری در تقسیمات کشوری حکومت یا هنگامی که واحدهای  ندکن حاکمیت خود را به آن واگذار

« ادغام»نخست به  دست آورند. روندمرکز را برای اعطای خودمختاری بهساخت یا بسیط، موافقت  تک

 .اند شدهمعروف « تجزیه»و روند دوم به 

ت. در روند دوم، وقتی یک دولت از نوع دوم اس مثالیاز روند نخست و کانادا  مثالی ایاالت متّحده 

کند و یا وقتی ساخت و دارای سرزمین وسیع، ضمن قبول گوناگونی، وحدت سراسری را حفظ می تک

تووان  که عراق فودرال را موی   آید وجود میدارند، فدراسیون بهتاری های آن آرزوی خودمخبخش

گارنر، حکومت فدرال حکومتی است که در  باورای از حالت دوم روند دوم )تجزیه( دانست. به نمونه

ای تقسی  شده است گونهی بههای محلّآن حاکمیت یا قدرت سیاسی میان حکومت مرکزی و حکومت

 تفاوت درمورد (.339-238: 1383مستقل از دیگری است )عال ،  ،خودة ها در حوزیک از آنکه هر

نهادها  ةجانب همهفدراسیون به اجرای دقیق فدرالیس  و به اصالحات  کهباید گفت فدرالیس  و فدراسیون 

 .است مربوط ها ها و بیان آن فدرالیس  به دنیای ایده و ی دولتی وابسته استها ناو سازم

خود  انطباقهای باالیی در  اصلی حکومت، از قابلیت فرمیکی از سه  عنوان به، فدرالیس  رویبه هر  

ای مطلوب بین  جوامعی برخوردار بوده است که همگی در جستجوی ایجاد موازنه مختلف احتیاجاتبا 

کشووری چنودقومی و    ازآنجاکوه اند. در عراق نیز،  شان بودهاریهای ساخت ی و چندگانگیوحدت ملّ

 یها سالو  1990 های اپوزیسیون صدام در اوایل دهة ها و نشست اساس اجالسذهبی است؛ ه  برچندم

ت و دائو ،  ت عراق و قانون اساسی موقّشورای حکومتی موقّ ةاعالمی براساسو ه   2003و  2002

در اقلی  کردستان پیاده  تنهالی فدرالیس  و ؛شکل حکومتی آینده انتخاب شده است عنوان بهفدرالیس  

 شوده شناختهنیز بسیاری از معیارها و ضوابط فدرالیس  که در سایر کشورهای  آنجاشده است که در 

و تثبیت گیری  شکلی با فرض ، حتّسواز دیگر ؛یا متفاوت است خورد چش  نمیفدرال وجود دارد، به

                                                                                                                   
1. Decentralization   

2. Regionalism 

3. Federalism and Federation   
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احان فدرالیس  در ترین طرّ ترین و اصلی نفعکه خود ذی یک دولت فدرال در عراق، در اقلی  کردستان

با سایر مناطق عراق وجود  اتّحاد و رویکردهای متفاوتی دربارة ها گفتمان ،اند قانون اساسی عراق بوده

ای از ابهام  کرده و آن را در هاله روهروبباب یک عراق فدرال را با چالش ر دردارد که تحلیل و تفکّ

 دهد. قرار می

 فاق دول()اتّ 1کنفدراسیون .2-3
هوای دفواعی،   زمینوه شدن خود بخواهند دریرومندماندن و نپایدار منظور بهچند کشور مستقل  گاههر

ای با ی مداوم داشته باشند و طی معاهدهاقتصادی، نظامی و سیاسی با یکدیگر اشتراک مساعی و همکار

های مشترک مرکزی واگذار کنند، پایه نالمللی میزانی از حاکمیت خود را به یک سازمابین ویژگی

 براساسورهایی هستند که کش ةیافتنهادین و سازمان ةیاتّحادراسیون، اند. کنفدکنفدراسیون را ریخته

ک  که خواهان چند کشور مستقل و حا هرگاه ،درواقعآید. می وجودبهالمللی ای با ماهیت بینعهدنامه

های محدودی باشند، ولی بخواهنود حاکمیوت سیاسوی و    نهیدرزمهای خود پیوند مشترک سرنوشت

)قاضی،  گیرد کنفدرال شکل می یةاتّحادمتحد شوند،  اه ب و شخصیت حقوقی خود را نیز حفظ کنند

1389 :88.) 

مستقی  ندارند و  طور بهمالیات از مردم  اخذبرای  صالحیتیمعمول طور بهنهادهای کنفدراسیون  

معموالً  ،اتّحادیهاست. این نوع  مبتنیعضو های  دولت یندگانآرای نمافاق اتّ براساستصمیمات آن 

عضو ایجاد های  دولتها و اختیارات مابین مرکز و  صالحیت درموردای مندانه قوای رضایتة موازن

 .انود  کورده فدراسیون گسترش پیودا   ایجاد ازراهتری درتمندهای ق اتّحادیهسمت به بیشترو  اند کردهن

تبدیل  ایاالت متّحدهمنسوخ شد و به فدراسیون  1787در سال  ایاالت متّحدهکه کنفدراسیون  گونه همان

 که این فرایند در عراق معکوس شود. رسد یمنظر ه بهالبتّ ؛(Grant, 1997: 350)شد 

هوا و  در وضوعیت حقووقی حکوموت    اوت ایون دو با فدراسیون باید گفت که تف مقایسهمقام در  

حقوقی  ازلحاظحاک  و مستقل های  دولت دو نهاد است. در کادر کنفدراسیون، های عضو این دولت

در فدراسیون فقط دولت فدرال )مرکوزی( وضوعیت و امتیواز     که درحالیعضویت دارند،  الملل بین

. در فدراسیون تنها یک دولت قدرت مستقی  را در دست ددار المللی بینحاکمیت و استقالل در سطح 

حاکمیت  یکهستند که هر ها  دولت از ای دستهیک دولت وجود ندارد، بلکه یون دارد. در کنفدراس

شهروندان خود اعمال  درموردقدرت انحصاری خود را  هرکدامکنند و  ی و مطلق خود را حفظ میملّ

                                                                                                                   
1. Confederation 
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طه دولت خود واسیمستقی  و ب شهروندِ ،افراد ؛های یکپارچهدر حکومت که درحالی. همچنین، کنند می

ها افراد ه  شهروند ایالت خود و ه  شوهروند حکوموت فودرال هسوتند، در     در فدراسیونهستند و 

که در اقلی   شود میگفته  این است کهنکتة مه   ها افراد شهروند نهاد کنفدرال نیستند.یونکنفدراس

سمت ایجاد کنفدرالیسو  در عوراق   ، گرایش بهپساداعش دورةت اخیر و تحواّلبه  توجّه کردستان با

 ه است.یافتت شدّ

 2الکالو و موفه «1گفتمانة ینظر»چارچوب نظری:  .2-4

 ةازجملاند که  ک جستهتمسّ یدمتعدّ یها فهو مؤلّ یگفتمان خود به مبانة ینظر نییتب یالکالو و موفه برا

اشاره  5یقرار یب و یران هیو حاش یساز معنا، برجسته تیو تثب 4یهژمون ،3یبند مفصل به توان یم ها آن

مورتبط  حاضر  پژوهش یلیکه با چارچوب تحل  یمفاه نیاز ا یمختصر برخ طور به نجایدر ا کهکرد 

 کیعناصر پراکنده در درون  انیاست که م یهر عمل یبند راستا، مفصل نی. در اشود یم تعریفهستند، 

معنا  تیتثبو  یشوند. هژمون لیعناصر اصالح و تعد نیا تیکه هو ایگونهگفتمان ارتباط برقرار کند به

اجتماع هرچند  یِجمع تیرا در ذهن شیمطلوب خو یینظام معنا یمعناست که اگر گفتمان نیه  بد

 Laclau and) شود یم یرا جلب کند آن گفتمان هژمون یعموم تیکند و رضا تیت تثبموقّ طور به

Mouffe, 1985: 44).  ریو ف غیخوود و تضوع   تیتقو یبرا یسازوکار زین یران هیو حاش یساز برجسته 

 هیت خود را برجسته و نقاط ضعف خود را به حاشنقاط قوّ ندوشک یمها  آن گفتمان براساساست که 

الکالو و موفه  ةیدر نظر یقرار یبمفهوم  ،تیدرنها(. 81-80: 1392 ،یو نظر یعکس )قجررببرند و ب

 یگفتموان  چیهو  نکوه یکشد. ا یچالش مها را به گفتمان یدارد که هژموناشاره  یو حوادث ها بحرانبه 

 نیا یشناس یمرکز ثقل هست د،یحفظ نما شهیهم یخود را برا ةشود و سلط تیکامل تثب طور به تواند ینم

و جذب عناصر  تیواقع ریآن در تفس یط و ناتوانگفتمان مسلّ یزوال هژمون ةنشان ،یقرار یاست. ب هینظر

  (Smith, 1998: 101).ودر یم شمارهب یاجتماع

 گفتمان کیشدن  کیعوامل هژمون. 2-4-1
و  یکارآمداز: الف:  اند عبارتشدن یک گفتمان دخیل هستند که  ی در هژمونیکخاصّ فاکتورهای

                                                                                                                   
1. Discourse Theory 

2. Laclau & Mouffe 

3. Articulation 

4. Hegemony 

5. Dislocation 
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 عنوان بهنتواند خود را  یگریگفتمان د چیکه ه یتیبودن و موقعدردسترس یعنیبودن: دردسترس تیقابل

با  دیگفتمان نبا یشنهادیاصول پ یعنی تیاعتبار و مقبول تیقابلب: نشان دهد.  کیهژمون یواقع نیگزیجا

مستتر  تیقانون و تیحقان فهومم یمعنا نوع نیدر ا تیمشروعج: جامعه ناسازگار باشد.  نیادیاصول بن

: 1396 ،یجامعه است )فالح کینزد افراد  دهیپد کی درونی – یذهن رشیپذ زانیاست که مظهر و م

 (.267و  45

در  تنها نهداشت که  دیگفتمان ام کیشدن  طرسوب و مسلّ ت،یبه تثب توان یم یزمان تنها، درواقع 

 ؛دیبربا گرانیرا از د یو کارآمد تیمقبول ،تیمشروع یبتواند گو یعمل ةبلکه در عرص ،ینظر ةعرص

و  تیمشوروع  یژگو یکوه و  کند میسقوط  ادتیو از منزلت س شود یم یقرار یدچار ب یگفتمان یعنی

 (.340-339: 1383 ک،یرا از دست دهد )تاج یو کارآمد تیمقبول

 ناشی از ساختار و تشکیالت حکومتی معضالتعامل ساختاری معیوب:  .3

 ساختار و تشکیالت حکومتی و اداری کردستان عراق .3-1
است؛ که از این میان حکومت اقلی  کردستان بر چهار استان   استان واقع شده هشت بینکردستان عراق 

و  شده استه جدا و مستقل از استان سلیمانی ،1392از اواخر سال  که و حلبچه دهوک، سلیمانیه، اربیل

 ,Kurdistan's Geography and Climate)دارد  تسولط  دیالوه و  نینووا های  هایی از استان نیز قسمت

، نینواهای  تری از استان های بزرگ و بخش استان کرکوک انضمامهمچنین حکومت کردستان  ؛(2018

 (.1شکل شماره ) است  کردهدرخواست را  الدین صالحو  دیاله

 
 (296: 1399)حسینی،  فیه با حکومت مرکزی مناطق تحت حاکمیت اقلیم کردستان و مناطق متنازعٌ .1شکل 

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%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%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9
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/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%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%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
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%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%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
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ا استقالل عملی با رژی  بعث امضا کرد، امّ 1970مارس  11استقالل خود را در ة نام توافقاین اقلی ،  

. کسب کرددرجه شکل گرفت،  36این منطقه در باالی مدار  زمانی که، یعنی 1991خود را در اکتبر 

 .ق شود ن اساسی دائ  عوراق محقّو  و براساس قانو 2005ژانویه  30شناسایی استقالل این اقلی  نیز در 

 ةقپارلمان کردستان عراق برای منط است. ای منطقه کردستان عراق دارای دموکراسی پارلمانی با مجمع

ه و دولت این توانند کابین میکند و احزاب پیروز در کردستان عراق  می ریگذا قانونفدرالی کردستان 

ی )مستقر در بغداد( و پارلمان کردستان عراق )مستقر عراق دارای دو پارلمان ملّ ند.منطقه را تشکیل ده

 رئیسبوده و مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق  قبلی اقلی رئیس  .در اربیل( است

 .است مسعود بارزانی( برادرزادة) از سران حزب دموکرات بارزانی نچیروان ه  آنفعلی 

 سطوح تقسیمات اداری در کردستان عراق .3-1-1

ناحیه )اربیل، (، هشت و حلبچه سلیمانیه فرمانداری )اربیل، دهوک، چهارکردستان عراق متشکل از 

اربیل پایتخت . ناحیه استرانیه( و تعدادی زیرر، حلبچه و روانداز، دهوک، زاخو، سمل، سلیمانیه، کال

 حدود ترتیبو شهرهای سلیمانیه و دهوک نیز بهنفر جمعیت دارد  879071کردستان عراق است که 

 .(http://www.citypopulation.de/iraq.html)هزار نفر جمعیت دارند  340871و  676492

 کردستان حکومت حریمسیاسی  های جریان .3-1-2

اک ، جریان اپوزیسیون و جریان جریانات ح نام برد.توان  میجریانات سیاسی  از سه دسته از در اقلی 

 1میهنی کردستان کردستان در انحصار دو حزب اتّحادیةطرف. بر این اساس، حاکمیت کنونی اقلی   بی

ت اخیر تحواّلحزب دموکرات در  ویژه بهاست که  )پارتی( 2کردستان( و حزب دموکرات اتّحادیه)

ر اکمیوت د با بررسی ح ،حالبا این . شداپوزیسیون  های با جریان تقابلنماد حاکمیت، وارد  عنوان به

 زیراکردستان است،  کمابیش جدیدی در جامعةکه اپوزیسیون مفهوم  توان دریافت کردستان می منطقة

 اتّحادیه وسیلةبهمشترک  شکلکه حاکمیت منطقه به 2009 تا 2006و  1994تا  1992 یها سال در فاصلة

های  سال ةحضور داشتند. در فاصلتر در این حاکمیت مشترک، ، احزاب کوچکدش میو پارتی اداره 

و پارتی  اتّحادیهحزب  یک از دوجدا تقسی  شده بود و هرکه حاکمیت به دو بخش  2006تا  1994

های خود در  منافع و دیدگاه تناسب به تر نیز کردند، احزاب کوچک ش را کنترل میمستقل دو بخ ورط به

                                                                                                                   
1. Kurdistan Democratic Party  

2. Patriotic Union of Kurdistan 

http://www.citypopulation.de/iraq.html
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 طبقبود که  2009از انتخابات پارلمانی ژوئیه  پس تنهاو  شتنددا شرکتیکی از دو حکومت مستقل 

عراق ن در کردستان اپوزیسیو اسالمی و جماعت اسالمی؛ مفهوم اتّحادیت سیاسی جنبش تغییر، فعّال

هستند که با اکثریت  ها سوسیالیست همچون طرف یبجریانات  آخر نیز احزاب و شکل گرفت. دستة

و  46-47: 1396و دیگران،  درو پناه یزداندارند ) دیدگاهاپوزیسیون اشتراک  های جریان منویات قاطعِ

 (.1390خرداد  7پشنگ، 

 ساختار اداری در کردستان عراق عضالتم. 3-2

رو است روبه، با یک سری از مشکالت اداری است یجدیدواحد حکومتی اقلی  کردستان که ازآنجا

 اشاره کرد: زیربه موارد توان  می ها آنمیان که از

 کردستان حکومت حریمدوگانگی حاکمیت در  .3-2-1

از  ؛1930 دهة ابتدایو در  1920 طلبانه شیخ محمود برزنجی در دهة قیام استقالل عدم موفقیتاز  پس

 انةمسولّح  مبارزة «حزب دموکراتیک کردستان»به بعد مال مصطفی بارزانی، بانی و رهبر  1932سال 

مدار و فرمانده مشهور سیاست نیز جالل طالبانی، 1976کردها را علیه دولت عراق ادامه داد. در سال 

، این ترتیب(. به این 209-207: 1387الیس، را تشکیل داد )« میهنی کردستان اتّحادیة»رد، های کُ چریک

منواطق   نشینی دولت عوراق از ادارة  دند. با عقبشدو حزب اصلی کردستان عراق مطرح  عنوان بهدو 

ای کردستان  مت خودمختار منطقهاصلی در چارچوب حکو قدرتدو  عنوان بهکردها، این دو حزب 

های خارجی تشدید  قدرت و دخالتکه با اعمال نفوذ  های عمیق درونی اختالف سببا بهدرآمدند، امّ

آن، دنبوال  بهو شروع شد  1994ت بین این دو حزب اصلی از ماه مه سال مدّبلند های تصادم، شد می

از وضعیت جدید حکومت و دستگاه رهبری دو  ناشیصدها هزار نفر آواره شدند. این منازعات  دوباره

مستقل تفکیک شده کوه براسواس آن    قلمروها کردستان عراق به دو  این جنگ جهیدرنتحزب بود و 

جنوبی سلیمانیه  های حزب دموکرات کردستان عراق و استان وسیلةهای شمالی اربیل و دهوک به ستانا

ط توسّو ص اسوت،  شخّم 2 در شکلکه  هایی از استان تمی  )به مرکزیت کرکوک( بخش حلبچه و و

 «1حاکمیت دوگانة»، اعمال نفوذ و جهیدرنت(. 16-15: 1381کریمیان، اند ) میهنی اداره شده یةاتّحاد

ای در این اقلی   یکپارچهواحد و  حاکمیتشده است که  موجبو پارتی در کردستان عراق  اتّحادیه

 نفوذ بیشتر در مناطق خود باشند.ة ، در اندیشگفتهو هریک از دو حزب پیش شکل نگیرد

                                                                                                                   
1. Dual Sovereignty 
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 4پرس، کرد) حاکمیت دوگانه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در چهار استان اقلیم کردستان .2شکل 

 (1400شهریور 

 اقلیم کردستان تقسیم کار بین دولت مرکزی و منطقة مشکل .3-2-2

ها بین دولت مرکزی و واحدها و فدرال، تفکیک اختیارات و صالحیت هاینظام هاییکی از ویژگی

ت بر این اساس، دول د.کن از تمرکز قدرت در مرکز جلوگیری می مسئلهمناطق فدرال است که این 

و ایاالت و نواحی در ت دارد ی شرکامنیت ملّدفاع و های کالن در ارتباط با گیریفدرال در تصمی 

 مانندی فدرالی ها نظام در یخوب به مسئله(. این 45: 1386هستند )امجد،  فعّال صی خودهای تخصّ حوزه

ق هایی نسبت به سایر تجارب موفّ ا در عراق در این مورد، تفاوتامّاست،  دهشرعایت  سوئیسو  آمریکا

به موارد توان  می ها آن ةازجملکه  دشو مشاهده میی آن سوئیسو  ییآمریکا ةنمون ویژه بهی فدرال ها نظام

 د:زیر اشاره کر

 مرگهپیشنیروهای  مشکل .3-2-2-1

و در  کنود  اسوت کوه از مورگ اسوتقبال موی      فردیای معندر زبان کردی به مرگهپیشلغوی  ازلحاظ

براساس . شود میکردستان نام برده  و مبارزان آزادی مسلّحمبارزان  عنوان به ها مرگهپیشاز اصطالح، 

حفاظت از »و « تشکیل ارتش و نیروی دریایی»، آمریکا متّحدة ایاالتاول قانون اساسی  از مادة 8بخش 
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 از مادة 4بخش  براساسهمچنین،  ی مقامات فدرال و دولت مرکزی است؛از اختیارات انحصار« مرزها

ت مقامات فدرال اسوت و از  اختیارا حوزةدر « برابر تهاج  و آشوب داخلیحمایت از ایاالت در» 4

نظارت و سرپرستی  نیز سوئیسدات دولت فدرال نسبت به ایاالت است. در قانون اساسی فدرال تعهّ

ل از در زمان بحران از اختیارات مجمع فدرال )متشکّ مسلّحو تعیین فرماندهی نیروهای  مسلّحنیروهای 

 ها( است. ی و مجلس شورای دولتجلس شورای ملّم

ولت فدرال، ارتش د توانند بدون اجازة نمی 13ساس اصل برا ها ناکشور، ایاالت و شهرستدر این  

در نظام فدرال عراق، اقلی  کردستان نیروهوای   که یصورتنفر داشته باشند. در  دائمی بیش از سیصد

  2003 در سال آمریکاها در زمان حمله  را دارد که تعداد آن مرگهپیشهای خود به نام نیرو نظامی خاصّ

یک از دو حزب دموکرات ه هرالبتّ ؛(137: 1384شد )مقصودی،  می تخمین زدههزار نفر صدنزدیک به 

خود را  خاصّ مرگةنفوذ خود دارند، نیروهای پیش بخشی از اقلی  را تحت دامکمیهنی که هر یةاتّحادو 

 دارند.

دولت مرکزی و کردها وجود دارد این است که دولت  بینها مرگهپیش درموردنظری که اختالف  

عراق بوده و تحت فرماندهی فرمانده  مسلّحها باید بخشی از نیروهای  مرگهپیشمرکزی عقیده دارد که 

اقلوی    رئیسند که باید تحت فرماندهی بر این باورا کردها عراق باشند، امّ ریوز نخستیعنی  ،قوا کلّ

از ارتش  قسمتی عنوان بهاگرچه  این نیروها، (.1044: 1397فرد و کریمی، پیشگاهیکردستان باشند )

ا چالش بین دولت اقلی  ند، امّا هی کردها به رسمیت شناخته شدجدید عراق و تحت کنترل حکومت محلّ

هایی مثل کرکوک و خانقین شرایطی را فراه  آورده که این دو نیرو  وندهو حکومت مرکزی بر سر پر

تحوت امور    تنهوا  نوه  مرگوه پیشتوان گفت نیروهای  بنابراین، می؛ گیرندمقابل ه  قرار رمقاطعی د در

حکومت مرکزی  مسلّحبا نیروهای  و رویارویی تقابلحکومت مرکزی عراق نیستند؛ بلکه در مواقعی در 

 اند. عراق نیز قرار گرفته

 فدرالی اختیارات اداری فرا درموردرکزی با دولت م معضالت حکومت اقلیم. 3-2-2-2

نیروهای نظامی و انتظامی مشابهتی بین اختیارات اقلی  کردستان و  ةنیدرزماین است که  قابل ذکر ئلةمس

 درمورددیگر  مسئلةوجود ندارد. در این راستا،  سوئیسو  آمریکاواحدهای فدرال در کشورهایی مثل 

در نظوام فودرال    کوه  درحالیو معاهدات خارجی است. بر این اساس،  ها ناامضای پیم دربارةاختیار 

ها و اختیارات انحصاری  صالحیتة حوزکشورهای خارجی در  معاهدات با ، انعقاد8طبق اصل  سوئیس

نظارت بر »، ایاالت متّحدهاول قانون اساسی  براساس بخش هشت  از مادة دولت فدرال است و همچنین 
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کردسوتان بوا امضوای     حوری  ولت مرکزی گذاشته شده است، حکوموت  د برعهدة« تجارت خارجی

 .کند د در قانون اساسی عراق، رفتار میاز اختیارات موجو فراترخارجی )عموماً نفتی(،  های نامه موافقت

که  ی؛ درصورتکه درآمدهای آن شفاف ه  نیست استداشتن صادرات نفت خواهان درکنترل ،اربیل

 (.19: 1392ای،  خواجه) ورزد فدرال اصرار میبغداد بر حاکمیت دولت 

 و قلمروخواهی کردها الحاق کرکوک به کردستان مشکل .3-3

 ةلیوس بهچاه نفت در عراق  اولینزبانی است و  ازلحاظترین شهر عراق  عکرکوک متنوّآمارها،  براساس

گذشته قلوب رونوق   های  در دههاین شهر، در این شهر زده شد.  1927یک کمپانی خارجی در سال 

شهرنشوینی و اسوتعمار در    هوایی از نفوت،   داسوتان  ،صنعت نفت در عراق بوده است. شهر طالی سیاه

اند  قومی در کرکوک انجامیده ی درگیریگیر گوید و اینکه چگونه این فاکتورها به شکل کرکوک می

(Bet-Shlimon, 2019) . رالیس  در عراق، فد تحقّقیکی از مشکالت و موانع عدم ، چارچوبدر این

قرمز  قلب کردستان و خطّ مصطفی بارزانی، بانی حزب دموکرات، آن را کرکوک است. مال مسئلة

 اصیلِبه شواهد تاریخی و جغرافیایی، کرکوک یک شهر  توجّهدانست. کردها معتقدند که با  کردها می

و  در شوهر کرکووک(  ی سنّ هعمدطور بههای تعریب )اسکان اعراب  اثر سیاستکردنشین است و در

، بدون خاطربه همین  است؛ هعوض شدبافت جمعیتی آن  ترحیل )کوچ اجباری کردهای کرکوک(

با دولت مرکزی  ها آنکردها و روابط  ةمسئلاصلی خود،  قلمروکرکوک و بازگشت آن به  مسئلة حلّ

 عراق حل نخواهد شد.

که کرکوک  ندقدتعمها ، کردبه همین سبب و است 1ژئواکونومیکی دارای اهمیتی شهر کرکوک 

که  صورتیدهند. در  می کاهش %12اعراب این میزان را به ا امّ؛ ر نفت عراق را در خود داردذخای 40%

 (.1389خرداد  4دانند )پشنگ،  می %24تا  %18ن میزان را بین شرکت بزرگ نفتی و منابع قابل اطمینان ای

رد کُ مرگهپیشداعش، نیروهای  انینظام شبهبا  داعش و شکست ارتش عراق در رویارویی پس از حملة

ف خود درآوردند که امنیتی را پرکرده و مناطق مورد مناقشه را تحت تصرّ در مناطق مورد مناقشه خأل

 شدتبدیل ها برای عراق و منطقه  الشبه یکی از چ ،خواهی اقلی بهبود وضعیت امنیت در عراق قلمروبا 

اقلی  کردستان  وسیلةستیابی به منابع انرژی کرکوک بهد زیرا منجر شد؛درگیری مستقی  نظامی که به 

ای کردنشین منطقه سیاسی کشور عراق و امنیت کشوره و آیندة برداهمیت ژئوپلیتیکی کردها را باال می

 (.923: 1396)زارعی و رنجبری چیچوران،  نماید را تهدید می

                                                                                                                   
1. Geo-economics   
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، صادرات نفت اقلی  از دست اقلی  کردستان افتادبه کرکوک ةکه کنترل منطق 2014از سال  پس 

نفت تولیدی (. 1041: 1397فرد و کریمی، پیشگاهی) بشکه در روز رسید 650000بشکه به  250000

ترکیه  بندر جیهانشین عراق به و گذشتن از مناطق کردن جیهان - لوله کرکوک خطّ وسیلةبهاین منطقه 

، 2017در سال  استقالل کردهاپرسی  همهپس از برگزاری سه هفته ا امّ؛ شد و بازارهای جهانی صادر می

کرکوک  ةبسیج مردمی(، مورد حمایت ایران، منطق) حشد الشعبیدولت مرکزی عراق با کمک گروه 

میهنی کردستان عراق  ةیاتّحاد. (2017نوامبر  23رویترز، خبرگزاری ) فترا از اقلی  کردستان بازپس گر

کرد، با امضای یک توافق تسلی   کرکوک را کنترل می ةزیادی منطق اش هنوز تا حدّ که نیروهای نظامی

سیاسی  ةها( در صحن میهنی )طالبانی ةیاتّحادعراق شد.  وقت وزیر نخست، حیدر العبادیدولت فدرال 

تبعویض   نیوز موالی   ازنظور حاشیه رانده شده و ها( به حزب دموکرات )بارزانی وسیلةبهکردستان عراق 

کرکوک  ةاز پیشروی نیروهای عراقی به منطقها در جلوگیری  انگیزگی آن شوند. این امر باعث بی می

میهنی این باخت و  ةیاتّحاددانند و  ر میدادن کرکوک مقصّمیهنی را در ازدست ةیاتّحادها  رزانیشد. با

 .(Mercadier, 2017) دنمای ریت سیاسی بارزانی قلمداد میمدی سوء ةزیان را نتیج

 ناشی از قانون اساسی معضالتکننده: عامل نهادی محدود .4
سعی داری  که به مشکالت قانون اساسی کردستان عراق و همچنین ابهاموات قوانونی    قسمتدر این 

 گذاری قانوناجرایی، قضایی و  های حوزهایالتی در های  حکومتمرتبط با مناسبات حکومت فدرال و 

ترین مشکالت قانونی در مسیر فدرالیس  نام  مه  عنوان بهاز معضالت زیر توان  میبپردازی . در این راستا، 

 از: اند عبارتبرد. این معضالت 

 اقلیم کردستان استوار تنفیذ قانون اساسیتثبیت و عدم  .4-1

و  کیو دموکرات ریغدموکراتیک یا  حکومتی خواه آن سیست  است. هر بنیانقانون اساسی هر سیست  

قانون اساسی  ،و فدرالهای دموکراتیک  ا در نظامای قانون اساسی است، امّدار فدرال ریغفدرال یا 

ی حکومتی، وظایف و ها ناحکومت و تقسی  قوا بین سازم شکلی دارد؛ زیرا قانون اساسی صّاهمیت خا

 ، دراست ه مهای دموکراتیک  از حقوق شهروندان را که در نظام های حکومت و محافظت محدودیت

ی فدرال اهمیت ها نظامآن در ن و مدوّ  شده از نوع نوشته ویژه بهاسی همچنین قانون اس خود دارد؛ داخل

 شده به آن استناد کرد. یک قانون نوشته عنوان به شود میزیادی دارد، زیرا در مواقع ایجاد اختالف 

  2003و پس از سال  شد یخودمختار اداره م صورت به 1991کردستان که از سال   یاقل، جهتبه هر 

تاکنون  ،خود را دارد یداشتن قانون اساس شمرده شد که حقّ التیا کیعراق  یقانون اساس موجب به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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قانون  سینو شیپ 2009کردستان در سال   ی(. اقل2021 یم 5 وز،ین ستیا دلیاست )م یفاقد قانون اساس

 زیو ن 2015انجام نشد. در سال  ییکسب موافقت نها یاقدامات براا امّ ،کرد بیخود را تصو یاساس

نتوانست  ه  آنا شد، امّ لیکردستان تشک  یاقل ینگارش قانون اساس ةتیعنوان کمبا نفره  21 یا تهیکم

عراق آورده است که  یقانون اساس 120 ةماداین در حالی است که کند.  لیرا تکم  یاقل یقانون اساس

را خود  ةژیو یفدرال عراق، قانون اساس یعدم تعارض با قانون اساس شرط بهحق دارد  نکردستا  یاقل

 (.2021 یم 7 وز،ین ستیا دلیوضع کند )م

ده نافذ نشاین متن است و هنوز  نکرده؛ هنوز اقلی  کردستان، قانون اساسی خود را تثبیت حالبا این  

آن، مشروعیت سیست  و  تبع بهکه  ساختار سیاسی اقلی  سخن گفت درموردتوان  هنوز نمی بنابرایناست، 

ثبات  مسئلهخواهد شد. این  روههای مرتبط با آن نیز با مشکل روبیک دولت قانونی و نهادگیری  شکل

ر و مشکالت، تفکّ مسائلاین  باوجودکه  یاگونه، بهدهد میسیاسی اقلی  کردستان را تحت تأثیر قرار 

دست اولویت خود را از نشدن گفتمان فدرالیس ، دنبال آن هژمونیکو به آن تحقّق  و فدرالیس درمورد

 .دهد می

 گذاری قانوندر مباحث  معضالت .4-2

شمار  کردستان به ةداخل منطق یگذار قانون ةپارلمان کردستان، قوّ قانون اساسی اقلی  کردستان؛ براساس

انتخابات  کیآن در  یت کردستان بوده و اعضاساز ملّ مسائل سرنوشت ةو مرجع اظهارنظر دربار رود یم

 Draft of the Iraqi Kurdistan Region‘s) دنشو یمردم انتخاب م یازسو  یمستق یهاهویآزاد به ش

Constitution Project, August 22, 2006, Article79) نامیده « 1ی کردستان عراقمجمع ملّ»نام که به

دو  2غیر از نبراسکا ،های کشور آمریکا ایالت در گذاری قانوناست که نظام  در حالی. این شود می

بلکه در نظام  بودن تنها در سطح اقلی  نیست؛مجلسیه وضعیت یکالبتّ (؛48: 1386مجلسی است )امجد، 

ل متشکّ دو مجلسی گذاری قانونقانون اساسی دائ ، نظام  47 مادة براساس کهاین باوجودفدرال عراق نیز، 

مجلس دوم فعلیت  ا فعالًپذیرفته شده است، امّ ها استاناز مجلس نمایندگان و مجلس شورای مناطق و 

که ها  دولت ترتیب مجلس سنا و مجلس شورایبه سوئیسو  آمریکادر  که درحالینیافته است. 

  رد.داست، وجود ها آناز جمعیت و مساحت  نظر صرف ها التیایکسانی و برابری  ةدهند نشان

 دومکشورهای فدرال نیست و  خاصّی مجلسآید که نخست: نظام دو وجودبه ابهامممکن است این  

ایجاد  ها آنبرای  گذاری قانونمجلسی هستند و مشکالت برخی از کشورهای غیر فدرال نیز تک :کهاین

                                                                                                                   
1. The National Assembly of Iraqi Kurdistan 

2.  Nebraska 
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خاذ این سیست  که تفاوت موجود در اتّ معتقد است 1گ، پرستون کینابهامات. در پاسخ به این شود نمی

تر و  های فدرال حفظ منافع ایاالت کوچکدر کشورهای فدرال و غیر فدرال این است که در کشور

حفظ منافع ایاالت و مناطق، در عراق  سبببه جهیدرنت. (King, 1982: 94-95)تر مورد نظر است  ضعیف

 نیز الزم است که مجلس دوم فعلیت یابد.

 اجرایی موضوعاتدر  هامعضل .4-3

، نظامشده است. در این  گزینشپارلمانی برای مناسبات بین قوا  نظاماول قانون اساسی عراق،  مادة طبق

)مجلس نمایندگان( را در  2تر هبران ائتالفی است که مجلس پایینیا رکابینه شامل رهبران حزب اکثریت 

که کابینه در دست رهبران یک حزب یا  امکان نداردپارلمانی  یها ست یدر سرند. از این رو، دست دا

قوا در تفکیک کامل  مفهوم، درواقعدر دست حزب دیگری باشد.  گذاری قانونائتالف باشد و دستگاه 

در  به این معنی کهتفکیک نسبی قوا وجود دارد،  نجایادر . دشو نمی استعمال نهمجریه و مقنّ ةمناسبات قوّ

، جهت. به همین شوند میدستگاهی باشند که از آن ناشی  مسئولکیک، باید پاسخگو و عین تمایز و تف

 (. 176: 1389)قاضی،  دنماین میاستفاده « همکاری قوا»دانان اساسی از اصطالح از حقوق بعضی

دست یک نه و مجریه در مقنّة ع قوّیارد این است که در صورت تجموجود د نجایامشکلی که در  

کنترل صاحبان قدرت، خواست و  مانع یا نهاد قانونی برای هرگونهد دلیل نبویا ائتالف به نهاد یا حزب

صورتی که در نظام فدرال عراق، قومی است؛ کهاین به توجّهه با البتّ ؛شود میتقاضای مردم نادیده گرفته 

 بازه وند، انتخاب شدهندگان  رأی ةلیوس بهمجلس و ه   جمهور سیرئسیست ، ریاستی شود، یعنی ه  

نه را در مقنّة مجریه و ه  قوّة ومی که دارای اکثریت است، ه  قوّآید، زیرا آن گروه ق مشکل پیش می

پارلمانی بر  یها  یرژکه تعادل قوا در  شود میگفته  کهقابل ذکر دیگر این است  . نکتةگیرد میاختیار 

برابر پارلمان و امکان سقوط کابینه دریس  متقابل استوار است: نخست؛ مسئولیت سیاسی وزیران دو مکان

قاضی، مجریه ) ةقوّ وسیلةلت و دوم؛ حق انحالل پارلمان بهرأی عدم اعتماد نمایندگان به دو ةواسط به

ولیت ئقانون اساسی دائ ، شرط اول یعنوی مسو   81 مادة طبقدر عراق،  صورتی که(. در 178: 1389

 وسویلة امکان انحوالل کابینوه بوه    59ا براساس مادة امّ، وجودبرابر مجلس، و کابینة او در وزیر نخست

ط در صورت رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس وجود دارد نه امکان انحالل پارلمان توسّ جمهور رئیس

 مجریه. قوّة

                                                                                                                   
1.  Preston King 

2. Lower House 
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 . مشکالت در مباحث قضایی4-4

 عنووان  بوه ون امور به رسمیت شناخته شود و از قان اینکه در یک جامعه، برتری قانون در همةخاطر به

انگاری قانون  د تا از نادیدهگردد، الزم است که یک قوه قضاییة مستقل ایجاد شو باالترین مرجع پیروی

قوّة قضاییه قانون اساسی دائ  عراق،  85 قوای دیگر جلوگیری شود. در صورتی که طبق مادة ةلیوس به

اختالف بین دولت فدرال عراق و  همین قانون، حلّ 91 رسمیت شناخته شده و براساس مادةمستقل به

ا این دیوان عالی فدرال گذاشته شده است، امّة عهدها، شهرها و شوراها بر ی و استانا های منطقه حکومت

 140 ت عراق و مادةقانون موقّ 58 اجرای مادة درموردی ق نبوده است و حتّعمل موفّ دادگاه در عرصة

های مختلف قومی عای گروهمناطق مورد ادّ درموردسی پر قانون دائمی این کشور در ارتباط با همه

ی توجّه بی درموردو فصل کند. مقامات کُرد،  کرکوک، نتوانسته است که موضوع را حلّ همچون

اختالفات کردستان عراق با دولت مرکزی بغداد اعتراض دارند و معتقدند  دربارةدادگاه قانون اساسی 

 13دهد )خبرگزاری فارس،  شکل صحیح انجام نمید را بهضایی فدرال، کارکردهای خوکه سیست  ق

ه عدم استقالل سیست  قضایی تنها در سطح حکومت فدرال نیست، بلکه در سطح البتّ (؛1388اردیبهشت 

 خورد.  چش  میبه اقلی  نیز این مشکل

شده  روروبهالمللی  ی و بینانتقادهای شدید محلّبا  ا، سیست  قضایی کردستان عراق،در این راست 

ها اعتقاد دارند که این سیست  تحت نفوذ احزاب حاک  قرار دارد. به همین جهت، جریوان   است. آن

ای خود، یکی از محورهای اصلی طرح خوود را اسوتقالل    ماده 22اپوزیسیون در هنگام اعالم طرح 

ستگاه قضایی ضعف د باوجودبنابراین، ؛ (1390فروردین  18دستگاه قضایی اعالم نمود )کردپرس، 

ایاالت و مناطق نیز با  اختالف بین دولت مرکزی و حلّ مسئلةیکی از ساختارهای اصلی قانونی،  عنوان به

 شود. می رومشکل روبه

 سیاسی نامتکثر: معضالت ناشی از احزاب و نهادهای سیاسیة . عامل جامع5
 هستند که باالترین سه  ازترین نیروهای سیاسی  پس از دولت، احزاب سیاسی قدرتمندترین و شفاف

به نقش  توجّهبنابراین، با ؛ (201: 1380زاده، نقیباند ) های سیاسی را به خود اختصاص داده یتفعّال

شود. با  توجّهسیاسی کردستان  ها در جامعة های سیاسی مقتضی است که به نقش آن یتفعّال احزاب در

شوی  که خود این  می توجّهکردستان م ةجامع نقش و کارکردهای احزاب و نهادهای سیاسی در مطالعة

بوده و مشکالت و معضالتی را  مؤثّردر اقلی  کردستان  ویژه بهفدرالیس ،  تحقّقاحزاب و نهادها در عدم 

 از: اند عبارتترین این مشکالت  اند. مه  در این راستا ایجاد نموده
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 تولید اقتدارگرایی در قالب حزبی. باز5-1

ا با نگاه به ساختار های پیشین عراقی بر دوش این دو حزب بوده است، امّ بار اصلی مبارزه با رژی  هرچند

، این ساختار تغییر نیافته است و تمام تاکنون 1992شود که از سال  قدرت در کردستان عراق مشاهده می

اقتصوادی در   بواوجود توسوعة  دست این دو حزب قرار داشته اسوت.  امتیازات سیاسی و اقتصادی در 

شود که  ای در شمال این کشور، گفته می گیری دولت خودمختار منطقه از شکل پسکردستان عراق 

شدگان احزاب  دستاوردهای اقتصادی در انحصار بخش بسیار کوچکی از جامعه که عموماً از منصوب

 ور قور غوطوه  حاک  بر منطقه هستند، قرار دارد و این در صورتی است که بخش زیادی از مردم در ف

جریانات  ی رسیده است که شعار مبارزه با فساد به حرف مشترکحدّهستند. فساد اقتصادی و اداری به

، روشنفکران گفتهسبب و عطف به مسائل پیشاپوزیسیون و احزاب حاک  تبدیل شده است. به همین 

اند  فردی ابراز نگرانی نمودهی کردستان عراق نسبت به بازتولید اقتدارگرایی در قالب حزبی و حتّة منطق

 (.1390فروردین  15فر،  )هادی

 . عدم وجود ساختارهای مستقل از احزاب5-2

این دو حزب  وسیلةهایی که به ذ خود را دارند و ارگانتحت نفوة حوز یکو پارتی هر اتّحادیهاحزاب 

اند؛  های خود قرار داده یتفعّال بسیاری از جوانب زندگی مردم را تحت پوشش فقط نهاند،  تشکیل شده

شابه با وظایف ارتش و پلیس را های م یتفعّال المللی، کنترل مرزها و های بین بلکه کار هدایت کمک

(. در حال حاضر نیز، زندگی سیاسی و اقتصادی در کردستان 16: 1381اند )کریمیان، عهده داشتهبر

حزاب وجوود نودارد.   ارهای مستقل از ااختیار این دو حزب است و جایی برای ساختة عراق در حوز

د که مردم از سیست  سیاسی فاصله بگیرند و زمینه شو انحصار قدرت در دست این دو حزب باعث می

، این یکی درواقعکامل فدرالیس  فراه  نگردد.  تحقّقپیگیری و  منظورو جامعه به برای همکاری سیست 

جریانات اپوزیسیون بور آن تأکیود    ن آزادی وت میدااز مسائل اساسی است که اعضای شورای موقّ

 (1)کردند.

 بحران مشروعیت . تشکیل احزاب جدید درنتیجة5-3

وجود دارد. در این زمینه ماکس  یمستقیم کراتیک بین احزاب و دموکراسی، رابطةهای دمو در سیست 

این تشکیالت جدید فرزندان دموکراسی و آرای عمومی و نتیجه ضرورت جلوب و  »گوید:  می 1وبر

                                                                                                                   
1. Max Weber  
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وحدت هرچه شودیدتر در سوطح رهبوری و     یسو بهاحزاب قدی   تحوّلها و لزوم  توده دهی سازمان

ن اجای دیگر، خودِ ماکس وبر بی(. در 113: 1376)وبر، « .تر در تمامی سطوح هستند انضباط محک 

ک تواند محرّ ه یکی از دالیل گسترش رأی عمومی، فساد مالی است که چنین عاملی میدارد ک می

نهادی، کارکردی و رسمی، وارد حیات  یا گونه بهها  تشکیل حزب باشد. مه  این است که این سازمان

که اشاره شد، فساد مالی و اداری در بین دو حزب و  گونه (. آن204: 1380زاده، نقیبسیاسی شوند )

بنابراین، اگر حکومت به ؛ انکار تبدیل شده است قابل ای متمایز و غیر ها به پدیده شدگانِ آن منصوب

ه بدهود،  یافتن به ثروت بیشتر نسبت به دیگر آحواد جامعو   ای از مردم اجازه و فرصت برای دست هعدّ

سیاسوی   ی بورای جامعوة  حقیقت، فساد، تهدیدی جودّ د. درده میدست مشروعیت سیاسی خود را از

 های عمومی شود. نتواند باعث اعتراض و تحصّ کردستان است که می

 . رجحان منافع حزبی بر منافع ملی5-4

طوور  بوه ذاری گاین تأثیر .است حکومتروی دنبال تأثیرگذاری سازمانی سیاسی است که به، حزب

ها و مناصب سیاسی  لیتوسئسو با حزب برای کسب مهایی ه  کردن کسانی با دیدگاهنامزد راهمعمول از

و انتخاب  یسینو نام دنبالبهها  است و آن انتخابات وسیلة. هدف حزب کسب قدرت بهردگی صورت می

. در کردستان عراق نیز، (Roskin & Cord, 1991)در قدرت هستند  ماندنشانو جاودانه شانیداهایکاند

 ةنیدرزمخود مشکالتی را  مسئلهمیهنی و ه  حزب دموکرات به منافع خود هستند و این  اتّحادیةه  

 کند. فدرالیس  فراه  می تحقّق

ای از منازعات در کردستان عراق، منازعات داخلی است نه  این زمینه باید گفت که بخش عمدهدر  

ها نیست. وقتی برای احزاب پایگاه حزبی  م بر منافع حزبی آنهمکاری برای فدرالیس . فدرالیس  مقدّ

اینود،  ها را تضوعیف ننم  دیگر آن کنند که حزب مه  است، بیشترین انرژی خود را بر این متمرکز می

زنی با دولت مرکزی بغداد بر سر مطالبات تاریخی  منازعات داخلی هستند تا چانه دنبالبهبیشتر  براینابن

ها را تضعیف  تر جایگاه آن این هستند که احزاب کوچک دنبالبهتر  خود. در این مورد احزاب بزرگ

 حکومت نادیده گرفته نشوند. وسیلةدنبال این هستند که بهبهتر نکند و احزاب کوچک

دو حزب  وسیلةعراق بهی کردستان محلّ منتقدان احزاب اصلی نسبت به شیوة ادارة از سوی دیگر، 

های نزدیک به این دو حزب و منصوبین  خانوادهة اصلی که براساس آن ثروت و قدرت بیشتر در حلق

تصادی و اداری در وضع موجود آید، اعتراض دارند و خواهان اصالحات اق ها به گردش درمی آن

ی و به مسائل ملّ توجّه، رقابت بین احزاب و کسب قدرت سیاسی باعث شده است که درواقعهستند. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
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حفظ حفظ قدرت و حاکمیت و  مسئلةزنی با دولت مرکزی در بغداد به  فدرالیس  و چانه مسئلة یریگیپ

 کسب قدرت سیاسوی ازجانوب    و تالش برای سوی احزاب حاکو کسب مشروعیت هرچه بیشتر از

بووده   مؤثّرکامل فدرالیس   تحقّقخود در عدم  ةنوب بهکه این پدیده  ل شودیبدتجریانات اپوزیسیون 

 است.

 های خود در انجام کارویژه احزاب. عدم توانایی 5-5
هوای   ها و عملکردهای احوزاب؛ کوارویژه   ترین کارویژه از بحث الزم است بیان شود که از مه  پیش

 – 206: 1380زاده،  افراد است )نقیب 2پذیری های اجتماعی و آموزشی و جامعه ، کارویژه1انتخاباتی

های  ندوقص یسو بهها  انتخاباتی احزاب، بسیج مردم و هدایت آن نخستین کارویژة اساس،. بر این (209

میزان مشارکت مردم  مردم از احزاب و نهادهای سیاسی باعث شده است که یرضایتناا رأی است، امّ

نسبت  2009های ائتالف کردستان در انتخابات پارلمانی عراق در سال  شدن میزان کرسیکمتر شود. ک 

 عاست.گواه این ادّ 2005به انتخابات سال 

سووادی در   نسبت بوی باالبودن  ةواسط بهکردستان  در جامعةپذیری  از دیگرسو، ضعف در جامعه 

های خود و نقش  بودن امکانات آموزشی در مدارس، عدم توانایی رسانه در انجام نقش ها، ک  خانواده

شدن افراد سبب شده است که در این شرایط های اجتماعی افتگی سیاسی و کانالنی احزاب در این توسعه

بودن میوزان مشوارکت   بنابراین، با پایین؛ فدرالیس  نیز پایین آید تحقّقو  ریپیگیی برای همبستگی ملّ

های مردم، همراهی با سیست  سیاسی و ایجاد اجماع بین مردم و سیست  نیز  بودن آگاهیسیاسی و ک 

احقاق حقوق فدرالیس  و  تحقّق منظور، موقعیت ایجادشده برای کردها بهمسئلهتضعیف گردد که این 

 گیرد. ها می ی را از آنی و حقوق ابتدایشهروند

 مدنی در کردستانة . ضعف جامع5-6

آن، هرچه  ای معکوس وجود دارد که براساس، رابطه3مدنی ةدر ارتباط با دولت و جامع طور کلّیبه

سیاسی کردستان،  تر خواهد شد و برعکس. در جامعةمدنی کم قدرت دولت زیادتر شود، قدرت جامعة

مدنی کردسوتان از   ب اصلی است و سایر نهادها و جامعةقدرت سیاسی و اقتصادی در دست دو حز

، انتقوال  جامعة مدنیاز سوی دیگر، در صورت ضعف یا نبود ی برخوردار نیستند؛ توجّهقدرت قابل 

                                                                                                                   
1. Electoral Functions 

2. Socialization 

3. Civil Society 
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خود  مسئلهگیرد که این  مستقی  و بالفصل صورت می صورت بهگران های مردم به حکومتخواسته

صورت نگیرد، مردم دست به اعتراضات و  یخوب بهها  د که در مواقعی که انتقال خواستهشو باعث می

سلیمانیه در میدان آزادی بزنند و مشروعیت سیست  را  2011سال اوایل  هایی همچون اعتراضاتاعتصاب

 توجّهگیری مشکالت داخلی  بنابراین، با شکل؛ گردد ثباتی در جامعه میزیر سؤال ببرند که این باعث بی

 شود. می روهتحقّق آن نیز با مشکل روبفدرالیس  و  مسئلة پیگیریبه مسائل خارج از اقلی  و 

 لناشی از افکار عمومی نامنسجم و نامتشکّ های. عامل افکار عمومی: معضل6
کار برده شد. با ظهور ر سیاسی قرن هجده  بهخود، در تفکّبار در تعبیر لغوی برای اولین 1افکار عمومی

ی خود را از معنی کلّ نکهیا، بدون یافتتری  ، این اصطالح معنی دقیق1930 در دهةنظرسنجی علمی 

ت ، افکار عمومی را عبارت از ضمیر باطنی یک مل2ّ(. آلفرد سووی798: 1387لین،  دست بدهد )مک

ر هویچ قوانون   شود که د ی میسیاسی تلقّ اینیروی عنوان بها آید، امّ نظر میبیشتر گمنام به داند که می

 (. 10: 1354ده است )سووی، بینی نش اساسی پیش

دهند،  ها و نیروها و افراد، فیزیک یا جس  جامعه را تشکیل می اگر ساختار اجتماعی و آرایش گروه 

، همبستگی جامعه بیشتر باشد، روان آن هراندازهافکار عمومی روح و روان آن است و به همین سبب 

راین، عطف به بناب؛ (229: 1380زاده،  تر خواهد بود )نقیب یعنی افکار عمومی نیز مشهودتر و ملموس

ها، در اقلی  کردستان عراق نیز، افکار عمومی یکی از  تأثیر افکار عمومی در زندگی سیاسی حکومت

 خواهند آمد، در ذیلبه مشکالتی که  توجّها با عوامل تأثیرگذار در دوام و قوام فدرالیس  خواهد بود، امّ

اند. در این  نیافتهنسجام و تشکیل راستای حمایت از فدرالیس  اشود که افکار عمومی در میمشخّص 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: ها می آن ةازجملی وجود دارد که هایراستا، معضل

 های مردم و نخبگان نسبت به فدرالیسم . تفاوت دیدگاه6-1

از  پس های اولیة کاری، درک تاریخی و هوش ذاتی دارند، در سال نخبگان محافظه اینکه به توجّهبا 

افکار عمومی  بی به حقوق خود انتخاب کردند، ولیگیری عراق جدید، فدرالیس  را برای دستیا شکل

کردنود. هیووا،    مندی از چنین خصوصیاتی از استقالل حمایت موی  عدم بهره ةواسط بهکردستان عراق 

  خود را من و دوستان»گفت:  خواند، می حقوق درس میة دانشجویی که در دانشگاه سلیمانیه در رشت

اسبق  وزیر نخست(. بره  احمد صالح، 1383خرداد  19)کوهنورد، « .دانی ؛ ما عراقی نیستی  کرد می

                                                                                                                   
1. Public Opinion  

2. Alfred Sauvy 
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ا ما در مردم کرد به تشکیل دولت کرد و استقالل عالقه دارند، امّ»اقلی  کردستان عراق معتقد بود که 

ست. کُرد نیاز به مدرسه، آب ای  که تشکیل چنین دولتی پرزحمت ا کار رسمی خود به این نتیجه رسیده

 19)کوهنورد، « گرا باشی  کند. در این منطقه باید واقع و برق دارد. ناسیونالیس  شک  کسی را پر نمی

 (. 1383خرداد 

دانستند که  برده بودند و می شان، به قواعد بازی پی خصوصیات ذاتی ةواسط بهنخبگان  اینکه هنتیجدر 

از ظهور داعش و الحاق کرکوک به کردستان،  چند پسها نیست. هر آنراق فعالً به نفع شدن از عجدا

ا حوواد  بعود و   پرسوی اسوتقالل هو  برگوزار شود، امّو       دیدگاه بسیاری از نخبگان عوض شد و همه

ا نیست. به هر شکل، این های داخلی و خارجی نشان داد که هنوز ه  شرایط برای استقالل مهیّ مخالفت

-اجماع بین سیست  و جامعه نیز، بهبین مردم و نخبگان، باعث شده است که نوع نگرش به فدرالیس  در 

 و استقرار فدرالیس  شکل نگیرد. پیگیری منظور

 های رقیب در خصوص جایگاه کردستان . مشکالت ناشی از وجود گفتمان7
است که های رقیبی  اند، گفتمان فدرالیس  در عراق حاد  شده تحقّقاز دیگر معضالتی که بر سر راه 

ن روشنفکران و نخبگان کُرد وجود دارند. در ایمخصوص جایگاه کردستان چه در بین مردم و چه در در

 ها آنق شده و مدد مساعیِ کردها محقّه بهعمدطور بهنشدن گفتمان فدرالیس  که  این راستا، هژمونیک

و ها  اند، باعث ایجاد گفتمان کردهی اختیارات فرافدرالی پیدا شده و حتّ مندبیشتر از سایرین از آن، بهره

طلبانه و گریز از مرکزی در بین کردها شده است که در اینجوا بوه    تجزیه گاهمتفاوت و  های یشگرا

 به شرح ذیل نام برد:مشخّص  توان از سه گفتمان می یکلّ طور به. بر این اساس، پردازی  یم ها آنبررسی 

 . گفتمان فدرالیسم7-1
« فدرالیسو  »ت و قانون دائ  عوراق،  اپوزیسیون عراق و طبق قانون اساسی موقّهای  در اجالس گروه

گیری عراق  اس پس از شکلسیست  حکومتی عراق پذیرفته شد. در این ارتباط، در موقعیت حسّ عنوان به

ها و  ها در عراق، دارای دیدگاه های مختلف کردی و رهبران آن ، احزاب و گروه2003جدید در سال 

عراق نیستند و حکومت فدرالی را بهترین تضمین  تجزیة دنبالبه ینکها ازجملهشترکی بودند. محورهای م

 یدئالات نبود که وضعیت آن موقع را آرمانی و ها به این علّ ا این دیدگاهامّ؛ دانند برای حقوق کردها می

المللی  ای و بین ها در سطوح داخلی، منطقه و مخالفت تحوّل هرگونهبدانند، بلکه خطرپذیری ناشی از 

 (.89-85: 1382مقصودی، سبب شده بود که در آن زمان، خود را موافق فدرالیس  بدانند )

ا این بار نشسته، امّهای کردها بهکوششاثر بیشتر در« فدرالیس »فت که اگرچه حقیقت، باید گدر 
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اول ة مرحلو  عنووان  بوه اند که از فدرالیسو    این موضوع بوده لدنبابهها نبوده، بلکه  مطلوبِ نهایی آن

برای گسوترش  راستای رسیدن به استقالل کامل استفاده کنند، زیرا تثبیت طرح فدرالیس  زمینه را در

کسوب مشوروعیت جهوانی و تشوکیل      منظوور ها به آنة کردن خواست دیرینقدرت کردها و برآورده

 1396مهر  3پرسی استقالل در  مه(. طرح و برگزاری ه8: 1384نی، کند )ربا کردستان آزادتر فراه  می

؛ احان و بانیان فدرالیس  هستند، ارجحیت نودارد ی برای کردها که طرّنشان داد که فدرالیس ، حتّ نیز

آن در اقلوی    دنبوال بهکامل فدرالیس  را در عراق و  تحقّقتوان انتظار  بنابراین، در چنین شرایطی نمی

 کردستان داشت.

 «1دولت مستقل کُرد»گیری  . شکل7-2
چوون   تشکیل دولت مسوتقلِ کورد اسوت، ولوی     که گفته شد، هدف اصلی کردها در عراق، چنانآن

های معوارض عوراق    دیدند، با قبول واقعیات با مقاصد سایر گروه های تشکیل آن را آماده نمی زمینه

را « فدرالیس »ی به ثبات در عراق و حفظ تمامیت ارضی عراق، ده راستای شکلهماهنگ شده و در

ذیرش کردها برای ایجاد دولت فدرال، عبوارت اسوت از پو    بودند. در این زمینه، خواستة  هقبول کرد

بر سه  ه، افزوناین نقش . براساس2005در ماه جوالی  منتشرشده حکومت حری  کردستان طبق نقشة

ناطق جدیدی به اند، م در کنترل کردها بوده 1992یمانیه( که از سال استان قبلی )اربیل، دهوک و سل

جبلِ حمرین که از ة مناطق موجود در حاشیة از: کرکوک و هم اند عبارتاند که  دهکردستان اضافه ش

-به، کردها به این وسیله درواقع(. 1387سمت شمال شرق بغداد کشیده شده است )ویسی، کرکوک به

را اسواس  « 2سوازی   تملّو »اند که زمینه را برای استقالل خود در عراق فوراه  کورده و    این بوده دنبال

 تِ مستقل کرد را در عراق تشکیل دهند.ملّ -قرار دهند و دولت « 3سازی دولت»

شد کوه   روهران روب، اقتصاد اقلی  کردستان با بح2014به هر جهت، با سقوط بهای نفت در سال  

اقلی  و ورود سیل عظی  پناهندگان به کردستان، موجب  مرکزی از تأمین بودجة دداری حکومتخو

درصدی از بودجه عراق طبق قانون  17تشدید بحران شد. در چنین شرایطی رهبران اقلی  تقاضای سه  

دولت  ،طور که گفته شد زیرا همان؛ شدند ا با واکنش مقامات بغداد مواجه میاساسی عراق داشتند، امّ

هزار  600ف مناطق مورد مناقشه مثل کرکوک، اقدام به صدور بیش از اقلی  پس از ظهور داعش و تصرّ

شد و داعش  بدتر می روز روزبهبشکه در روز کرده بود. در این شرایط که روابط اقلی  با دولت مرکزی 
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2. Nation  gnidliuB -  

3. State - gnidliuB 
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نگران  ها آنساداعش بودند. پ نی نگران دورةمسعود بارزا ازجملهدر حال افول بود، رهبران وقت اقلی  و 

بنوای اسوتقالل   های نفت آن بودنود کوه سونگ    ک و چاهکرکو ازجملهکنترل مناطق مورد منازعه و 

را برای برگزاری طرح  ها آنکردستان بودند. در این شرایط، مسعود بارزانی با دعوت از احزاب کُرد، 

 هنی به او پاسخ مثبت دادند. می ةدیاتّحاو  ا تنها حزب دموکراتپرسی استقالل دعوت کرد، امّ همه

 فوی کورد.  را روز تعیین سرنوشوت در اقلوی  کردسوتان معرّ    2017سپتامبر  25ترتیب بارزانی  بدین 

ر بوه  پرسی آری گفتند که برخالف تصووّ  از مردم به همه %93پرسی استقالل انجام شد و حدود  همه

کشوورهای   وسیلةتحمیلی، تحری  تجاری بهپلیتیکی ضررشان تمام شد و پیامدهایی مانند انزوای ژئو

دادن زدستبه آن، ا جوار ه اسیت کشورهای و حمایت اسراییل از مرکزگریزی کردها و حسّ جوار ه 

پرسی در کردستان را در پی داشت  و سرانجام تعلیق همه مناقشه مورد مناطق ریکنترل کرکوک و سا

 (.303: 1399و حسینی،  1042-1036: 1397فرد و کریمی، پیشگاهی)

شود که  سازد و سبب می می روهروبشدن عراق، کشورهای منطقه را با بحران امنیتی  ، تجزیهدرواقع 

، را ازبین ببرند. به همین سبب  ر نفوذ کرده و ثبات منطقهالمللی در این کشو ای و بین بازیگران منطقه

ترین محورهوای پیراموون   رائیل در چارچوب دکبیشتر کشورهای منطقه با آن موافق نیستند و تنها اس

با کشورهای غیر عورب   اتّحادامنیت اسرائیل طرح  ةتقویت حاشی منظورکه طبق آن، به -گوریون  بن

حدان استراتژیک خود به منافع متّ توجّهبا  ها ییآمریکابا آن موافق است. گرچه   -پیرامون طراحی شد 

لی طرح وعراق موافق نیستند،  تر ثبات منطقه با تجزیة  ترکیه، کشورهای عربی و از همه مه ازجمله

کشورهای منطقه را بیش از پیش به تقویت  توجّهتقسی  عراق  درموردمباحثی در محافل سیاسی امریکا 

رد که ک توجّهه باید البتّ (؛37: 1387)کاکایی،  احتمال تشکیل دولت مستقل کُرد، جلب کرده است

یت کورد،  دارای اقلّ تلفی مانند مشکل کشورهای همسایةهای مخ کردستان مستقل از عراق با چالش

ی های اقتصادی و شکاف داخل زیرساخت مشکل کرکوک، مشکل محصورماندن در خشکی و توسعة

 این معضالت، حیات سیاسی و اقتصادی آن با است که بدون حلّ روههای کرد روب میان احزاب و گروه

 د.شول یبدت 1«خورده شکستدولت »ای مواجه خواهد شد و احتمال دارد به یک  های عدیده چالش

 «2کردستان بزرگ»ة . اید7-3
غیر از فدرالیس  و تشکیل دولت مستقل کرد، یک گفتمان بسیار قوی و تاریخی وجود دارد که متمایل 

های کرد در ایران، ترکیه، عراق و سوریه  یتل از تمام اقلّبه ایجاد یک کردستان واحد و بزرگ، متشکّ

                                                                                                                   
1. Failed State   

2. Great Kurdistan 
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شیخ عبیدا... شمدینان مطرح شد. وی که یک ناسیونالیست  وسیلةبهبار . این اندیشه، برای اولیناست

افراطی بود، عقیده داشت که تنها درمان مشکالت مردم کُرد، ایجاد یک کردستان مستقل است که 

از کردستان عراق، ترکیه و سوریه امروزی( را در خود جای  لکردستان ایران و کردستان عثمانی )متشکّ

 (.26: 1377حد کند )کوچرا، داده و متّ

گیوری   هوای شوکل   ری است کوه در یوک قورن اخیور بسوتر و زمینوه      تشکیل کردستان بزرگ تفکّ 

های قومی را در ایران، ترکیه، عراق و سوریه فراه  کرده است. فقر، محرومیت و نابرابری از  حرکت

های گریز از  ، باعث این حرکتسودیگراز های بزرگ و استعماری  و اهداف و سیاست قدرت سو یک

 (.1386)کریمی،  مرکز و تشدید ناسیونالیس  قومی در بین کردها شده است

جدید خود را تنظی  و ة نام، حزب دموکرات کردستان عراق اساس1379که در بهار سال  هنگامی 

کردستان بزرگ اشاره کرد و شخصیت دوم این حزب در  ةمسئلفحه به تصویب کرد، در نخستین ص

میوان آورد  ت کرد و استقالل کردسوتان بوه  صی، بحث از ملّدر یک نشست تخصّ 1386اردیبهشت 

شود که اگرچه کردها از مدافعان اصلی فدرالیس  در عراق  ، گفته میسودیگر(. از 138: 1386)کرمانی، 

دهد،  ها اجازه می نگرند که به آن می یفرصت مثابة بهیک واقعیت، بلکه  عنوان بهه ا به فدرالیس  نهستند، امّ

هوای   در حوزه 1992از سال  های اقلی  کردستان پس ند. پیشرفتقدرت خود را در عراق نهادینه کن

در سایر ها اجازه داده است که تا حدود وسیعی به گسترش نفوذ خود  اقتصادی، نظامی و فرهنگی به آن

ق نشوده و دارای  هنووز فدرالیسو  در عوراق محقّو     کوه  درحوالی عبارتی، مناطقِ کردنشین بپردازند؛ به

ای  اند تا در آینده قرار داده« یساز تملّ»مه را مقدّ« سازی هویت»پروبلماتیک و معضل است، کردها 

نواک اسوت و   بخشند که این ایده برای ایران نیز خطر تحقّقدور رؤیای کردستان بزرگ را  چندان نه

 اسوت  ی منجور شوده  آن قدرت، امنیوت و منوافع ملّو    تبع بهتواند به خلل و ضعف در مشروعیت و  می

ای را برای کشور ما ه  ایجاد  ( و مشکالت فراوان و عدیده142-136: 1387پور و همکاران،  )احمدی

 کند.

 گیری نتیجه
اول قانون اساسی دائ  عراق  براساس مادةو سقوط صدام و  2003ل به عراق در سا آمریکا حملة دنبالبه

ا ایون شوکل   عراق انتخاب شود، امّو   دموکراتیک و پارلمانی برای آیندة ؛ نظام فدرال،2005در سال 

کامل نیافته و عملی نشده  تحقّقحکومتی، هنوز در عراق و در اقلی  کردستان این کشور عملی نشده 

مورتبط  سیاسی کردستان ة ای که با نظام و جامع رگانهتوان به عوامل چها را می مسئلهاست. دلیل این 
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انفکاک  ةمسئلط دانست. فاکتور اول در این مورد ساختارهای معیوب هستند. در این زمینه، وبهستند، مر

ها بین دولت مرکزی و حکومت اقلی ، وجوود سواختارهای اداری دوگانوه در     اختیارات و صالحیت

کرکووک بوه حکوموت حوری  کردسوتان، مشوکالتی را       الحواق   ةمسوئل حکومت حری  کردستان و 

دوم، فاکتورهای ة درخصوص مناسبات حکومت اقلی  کردستان با دولت مرکزی ایجاد کرده است. دست

نشدن و عدم تنفیذ قانون اساسی اقلی  کردستان، مشروعیت سیاسی  نهادی هستند. در این زمینه، تثبیت

 رو ساخته است؛هدهای مرتبط با آن را با مشکل روبو نهاگیری یک دولت قانونی  اقلی  کردستان و شکل

هایی نسبت به  گذاری، اجرایی و قضایی در قانون اساسی عراق تفاوت از سوی دیگر، در مباحث قانون

شود که باعث شده است که این نهادها کارکردهای خود را  ق فدرالیس  مشاهده میسایر تجارب موفّ

 صحیح انجام ندهند. طور به

شود که براساس آن بازتولید اقتدارگرایی در  سیاسی کردستان مرتبط می معضلِ بعدی به جامعة

بحران مشروعیت و  دنبالبهگیری احزاب جدید  قالب حزبی، نبود ساختارهای مستقل از احزاب، شکل

باعث  توانی احزاب در انجام کارکردهای خودو نا جامعة مدنیی، ضعف ترجیح منافع حزبی بر منافع ملّ

خاطر پرداختن به مسائل حزبی و مسائل داخل اقلی  از نهادها و احزاب سیاسی کردستان بهاند که  شده

، تیدرنهاچون فدرالیس  و تعقیب آن و فشار بر دولت مرکزی غافل شوند. همی به موضوع مهمّ توجّه

فاوت دیدگاه مردم و ل وجود دارد که براساس آن تمشکالت ناشی از افکار عمومی نامنسج  و نامتشکّ

ها و فقدان  نخبگان نسبت به فدرالیس ، مشکل تفاوت نسلی در کردستان عراق، مشکالت اقتصادی توده

و موفقیوت فدرالیسو  و    تحقّوق انود کوه زمینوه بورای     آمادگی ذهنی برای قبول فدرالیس  سبب شده

و شرایط موجود در  هاضلاین مع باوجودبنابراین، ؛ گیری حکومت ایالتی کردستان فراه  نشود شکل

کامول فدرالیسو     تحقّق منظورکزی و فشار بر آن بهزنی با حکومت مر کردستان، چانهة نظام و جامع

کامول و   تحقّوق ، معضل فدرالیس  و عودم  گفتهمشکالت پیش صورت ادامةکاهش یافته است و در

ماند و احتمال دارد که این آزمون ت خود باقی خواهد در اقلی  کردستان به قوّ ویژهبهنشدن آن، عملیاتی

های  یک واحد فدرال واقعی، مانند دیگر آزمون عنوان بهیعنی زیست  ،خودمختاری و استقالل کردها

 1920 سِور در سال معاهدة براساسشناختن استقالل کردستان رسمیتآن در قرن بیست  میالدی؛ یعنی به

 شود.  روهبه کردها، با شکست روب خودمختاریاعطای  درباب 1970مارس  11و قرارداد 

گیری و تثبیت یک دولت فدرال در عراق، در اقلی  کردستان و  ی با فرض شکلاز سوی دیگر، حتّ

گیری دولت  کنفدرالیس  )در قالب شکل ها و رویکردهای مختلف و رقیبی مانند گفتمان در بین کردها؛

کپارچه یک عراق فدرال و ی ر دربارةتحلیل و تفکّوجود دارند که  ستان بزرگدکر ایدة( و مستقل کرد
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منظر روش از. به هر حال، دهد ای از ابهام قرار می کرده و آن را در هاله روههای عدیده روب را با چالش

 سبب ،کردستان در سطوح مختلف یاسیس ةجامعة عوامل چهارگانتوان گفت که  تحلیل گفتمانی می

تا  ه استامر باعث شد نیبا چالش مواجه شود و ا س یفدرال یو کارآمد تیمقبول ،تیند تا مشروعا هدش

 شود.  یقرار یکردستان دچار ب  یدر اقل س یگفتمان فدرال

نشدن آن کیهژمون و یقرار یدر عراق و ب س یعوامل عدم استقرار کامل فدرال لیو تحل هیدر تجز

 یهژمون تیعوامل راه را بر تثب نیا یاریکه هم دیآ یدست ممه  به نیا نیز، کردستان عراق  یدر اقل

و حرکت بوه   1397مهر  3کردستان عراق در   یپرسی در اقل همه یبسته و برگزار س یگفتمان فدرال

 ،تی ، ناقوس زوال مشروعیدولت مستقل کرد در اذهان مردم و نخبگان اقل لیو تشک س یسمت کنفدرال

 س یکه ممکن است گفتمان فدرال یطور به ؛است رآوردهدصدا را به س یفدرال یو کارآمد تیمقبول

 .نمایدواگذار  بیرق یها قدرت را به پادگفتمان ةعرص تیدرنها

 ها یادداشت
ة فصلنام های مختلف کردی، بنگرید به: ها و جریان باب دیدگاه گروهعات بیشتر در این مورد و نیز درالاطّ منظوربه( 1)

 .1390اقلی  کردستان، مرداد ة ، ویژ58 ةشمارفرهنگی و اجتماعی گفتگو، 

 منابع
تأثیر فدرالیسم عراق بر هنجارهای سیاسی و قومیتی کردهای »(، 1387) ابوالحسن شیرازی، حبیب ا... و امجدیان، فرامرز

 .80-57، 14 ۀ، شمارالمللی های سیاسی و بین رهیافت ةفصلنام، «ایران

 ةفصلنام، «تأثیر حکومت اقلیم شمال عراق بر کردستان ایران»، (1386)احمدی پور، زهرا؛ رومینا، ابراهیم و کرمانی، داود 

 .144-125های دوم و سوم،  شماره یشپ، آفاق امنیت

، در امیرر محمرد حراجی یوسرفی و احمرد      «خواسته کردها برای تشکیل دولت و آینده عرراق »(، 1387الیس، هادی )

، چرا  دوم، تهرران: مرکرز چرا  و انتشرارات وزارت      سامان سیاسی در عراق جدیدنژاد )گردآورندگان(،  انیسلط

 خارجه.

 ، چا  سوم، تهران: سمت.سیاست و حکومت در ایاالت متحده(، 1386امجد، محمد )

 کویر.(، تحوّل فرهنگی در جامعة پیشرفته صنعتی، ترجمة مریم وتر، تهران: 1373اینگلهارت، رونالد )

، در امیرر محمرد حراجی یوسرفی و     «آیا فدرالیسم به سامان سیاسی در عرراق مری انجامرد    »(، 1387برنکاتی، داون )

نژاد )گردآورندگان(، سامان سیاسی در عراق جدیرد، چرا  دوم، تهرران: مرکرز چرا  و انتشرارات        احمد سلطانی

 وزارت خارجه.

قابول دسوترس    ،«آورد یخاکسوتر سور بور مو     ریو کوه از ز  یآتشو  یهوا  کرکوک شوعله »(، 1389خرداد  4) ریپشنگ، اردش

 http://ardeshir,persianblog.ir/post/44در:
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 قابوووول دسووووترس ،«سووووت؟یدر کردسوووتان عووووراق مووووذاکره بوووور سووور چ   »(، 1390خوووورداد  7) ریپشووونگ، اردشوووو 

 .http://ardeshir58.persianblog.ir/post/365در

فصرلنامة  ، «پرسری در کردسرتان عرراق    ای همره  بررسی پیامدهای منطقره »(، 1397فرد، زهرا و حسن کریمی )پیشگاهی

 .1047-1029، 4، شمارۀ 50، دورۀ های جغرافیای انسانی پژوهش

 علروم  توسرعة  و تحقیقرات  مؤسسرة  اول، تهرران:  چرا   ،و سیاسرت  گفتمان پاد گفتمان(، 1383محمدرضا ) تاجیک،

 انسانی.

 ةفصرلنام  ،کردسرتان عرراق   یدولرت دوفراکتو   یعرراق، بررسر   یهرا  دولرت  ی(، تبارشناسر 1397محمدرضا ) ،یحاتم

 .242-262 دوره هفتم، شماره سوم،، یجهان استیس

، 2 ۀ، دورفضرا  یاسر یس شیآمرا  ةفصرلنام ، «کردستان عراق میاقل یطلب استقالل یمعما لیتحل»(، 1399حامد ) ،ینیحس

 .306-293، 4 ۀشمار

، در: «در بحوووران عووووراق  رانیوووومداخلوووه ا  زهینفوووت کرکوووووک جوووا  »(، 2017نوووووامبر  23) تووورز یرو یخبرگوووزار 

https://www.radiofarda.com/a/reuters -on-iran-and-kirkuk-oil/28855541.html 
، «بووده اسوت   تجربگوی  یاز بو  یکردستان عراق ناش ینفت یمشکالت قراردادها»، 1388 بهشتیارد 13فارس،  یخبرگزار

 .www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802130209قابل دسترس در:

مطالعرات   ةفصرلنام  ،«وهایو سرنار  یسراختار  لیر درعرراق: تحل  یکررد  یخرواه اسرتقالل » ،(1397) رضرا ی. علیخسرو

 .211-185، سوم ۀشمار کمیو  ستیسال ب ،یراهبرد

قرانون اساسری جدیرد عرراق و مهنردس سراختار دولرت؛ ناسرازواری قومیرت، مرذهب و           »(، 1387خلیلی، محسن )

 .162-127، 4 ۀ، سال چهارم، شمارالمللی مطالعات بین ةفصلنام، «تجدد

، شرمارۀ  ماهنامرة اقتصراد انرر ی   ، «بررسی وضعیت نفت و گاز در منطقره کردسرتان عرراق   »(، 1392ای، علی ) خواجه

155 ،6-14. 

، شرمارۀ شصرت و دو،   همشرهری دیللماتیرک  ، «فدرالیسم در عراق، تهدیرد یرا فرصرت   »(، 1384ربانی، محمدناصر )

  دوازدهم شهریور.  

هرای اقلریم کرسرتان و حکومرت مرکرزی عرراق و        تحلیل چالش»(، 1396، کمال )چورانیچ یرنجبر زارعی، بهادر و

، مجله دانشکده حقروق و علروم سیاسری دانشرگاه تهرران، شرمارۀ       فصلنامة سیاست، «تأثیر آن بر آینده این کشور

4 ،909-928. 

 تشارات فرانکلین.، ترجمة جمال شمیرانی، انافکار عمومی و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی(، 1354سووی، آلفرد )

 ، چا  دوازدهم، تهران: نشر نی.بنیادهای علم سیاست(، 1383عالم، عبدالرحمن )

 آزاد ایرالم: دانشرگاه   اول، چرا   ،اصرالحات  دوران در سیاسری  توسرعة  گفتمران  قرراری بری  (، 1396فالحری، سرارا )  

 ایالم. واحد اسالمی

 سیزدهم، تهران: میزان.، چا  های حقوق اساسی بایسته(، 1389قاضی، ابوالفضل )

 .http://www.Parsine.com /fa /pages /?cid=40782قابل دسترس در:  کا،یمتحده امر االتیا یقانون اساس

  http://www.ghatreh. com /news/5498329.htm1 قابل دسترس در: س،ییسو یقانون اساس

https://www.radiofarda.com/a/reuters-on-iran-and-kirkuk-oil/28855541.html
https://www.radiofarda.com/a/reuters-on-iran-and-kirkuk-oil/28855541.html
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چررا  اول، تهررران:  ،یاجتمراع  قرراتیگفتمرران در تحق لیر کرراربرد تحل(، 1392) یو جرواد نظررر  ینعلیحسرر ،یقجرر 

 .شناسان جامعه

-یعلمر  ةفصرلنام ، «کردسرتان عرراق   یالتیر دولت ا یساختار یها یژگیو لیو تحل یبررس»(، 1398) بازینژاد، ریقربان

 .282-261، شماره چهارم ازدهم،یسال  ،یانسان یاینو در جغراف یها نگرش یپژوهش

، سرال نهرم،   ای؛ جهران اسرالم   فصلنامة مطالعات منطقه، «ها ها و چالش عراق فدرال؛ فرصت»(، 1387کاکایی، سیامک )

 .34و  33شماره 

، قابووول دسوووترس  «کردسوووتان عوووراق   یاقلووو ریووواخ یهوووا بوووه بحوووران  ینگووواه»(، 1390 نیفووورورد 18کردپووورس )

 http://dayna.ir/nsite/fullstory/news/?id/185940در:

   در: یقابول دسترسو  ، «کردسوتان عوراق    یاقلو  یاسیس فیعامل تضع ،یحکومت خانوادگ» (،1400 وریشهر 4) کردپرس

https://kurdpress.com/fa/news/15920 
سرال ششرم،    ،فصرلنامة روز ، «تأثیر فدرالیسم عراق بر امنیت ملی جمهروری اسرالمی ایرران   »(، 1386کرمانی، داوود )

 .شمارۀ بیست و چهارم

، انتشرارات  پژوهشری گرزارش ، «تحوالت شمال عراق و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران»(، 1381کریمیان، کامیل )

 مطالعات راهبردی. ۀپژوهشکد

 ، ترجمة ابراهیم یونسی، تهران: نگاه.جنبش ملی کرد(، 1377) کوچرا، کریس 

-http://sherko.blogfa.com/post: ، قابول دسوترس در  «فدرال کردهوا  یایرؤ»(،  1383خرداد  19) سهیکوهنورد، نف

53.aspx 
آورنردگان(،  ، در حسرین دهشریار و دیگرران )گرد   «انرداز آینرده  چشرم »کردسرتان عرراق:   (، 1382مقصودی، مجتبری ) 

 المللی ابرار معاصر تهران. ، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینمسائل ایران و عراق

دهی به نظام سیاسی عراق، برا تأکیرد برر نقرش کردهرا، در      های قومی در  شکل نقش گروه(، 1384مقصودی، مجتبی )

المللری، چرا  اول، تهرران: مرکرز چرا        برین شده توسط دفتر مطالعات سیاسی و ، تهیهعراق پس از سقوط بغداد

 و انتشارات وزارت خارجه.

 ، ترجمه حمید احمدی، چا  دوم، تهران: نشر میزان.فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد(، 1387لین، ایان )مک

قابول   ،« یاقل لیکردستان پس از سه دهه از تشک  یاقل یقانون اساس نیتدو یتالش برا»(، 2021 یم 5) وزین ستیا دلیم

 https://mdeast.news/2021/05/05 ر: د یدسترس

در:  یقابل دسترس ،«ست؟یمستقل خود دنبال چ یقانون اساس نیکردستان با تدو  یاقل» (، 2021 یم 7) وزین ستیا دلیم

https://mdeast.news/2021/05/05 
 ، چا  دوم، تهران: سمت.شناسی سیاسی درآمدی بر جامعه(، 1380نقیب زاده، احمد )

، قابوول دسووترس  «در کردسووتان عووراق یوویاقتوودار گرا دیوواعتووراض بووه بازتول»، (1390 نیفوورورد 15فوور، محموود )یهوواد

  http://www.sercawe.com/shnote.php?noteid=6در:

 سوم، تهران: دانشگاه تهران. زاده، چا  ، ترجمة احمد نقیبدانشمند و سیاستمدار(، 1376وبر، ماکس )

س ، قابوووول دسووووتر «عووووراق  یهووووا یکرکوووووک در راهبردهووووا و اسووووتراتژ   گوووواه یجا»(، 1387مووووراد ) ی،سوووویو

  .http://www.aftabir.com / articles/view / politics / world / clcl2209در:

https://kurdpress.com/fa/news/15920
https://kurdpress.com/fa/news/15920
https://mdeast.news/2021/05/05
https://mdeast.news/2021/05/05
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تحلیلی بر  ئوپلیتیک اقلریم کردسرتان عرراق بعرد از     »(، 1396درو، کیومرث؛ حسن کامران و کمال رنجبری ) پناهیزدان

، دوره جدیرد، سرال   المللی انجمرن جغرافیرای ایرران(    علمی ر پژوهشی وبین  ة)فصلنام جغرافیا، «فروپاشی داعش

 .54-37، 53ۀ پانزدهم، شمار
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