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انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟

تیگر به تل ل جایگاه ب نالمییتی روست ه و و نتی دته

مقدمه
به باور عمومی همه پرسی استقالل الیت ک درتستقا
عراق تنها یک موضوع محیی ن ست و نه تنهتا غاتا
بتترا تیهیتته عتتراق بتته تتمار متتیروت ،بیکتته بتترا
همسایگا هک احساس تهدید مشابه اییات میدند .به
هم ن تل ل اعلم موعد برگهار همه پرسی با موجی
گسقرته ا وادتن

هتا تر ستوو مخقیت تاخیتی و

خارجی همراه ده است و همچنا ایتن وادتن

هتا

اتامه تارت .حکومت الی ک درتسقا بته تتا گی اعتلم

حمایت احقمالی روسها ا اسقالل درتستقا بته غ
میتهد ،برا تهرا اهم ت مییابتد .بتر ایتن استاس
گهارش حاضتر بتا نگتاهی بته رابوته روست ه و الیت ک
درتسقا  ،به ار یابی رویکرت احقمالی روسها تر لبا
همه پرسی اسقالل الی ک میپرتا ت.

رابطه روسیه و اقلیم کردستان عراق
ا سا  2٠٠٧م لت ده مسکو دنستولگر ختوت را
تر ارب ل تر درتسقا عراق تایر دترته ،روست ه بترا

درته است ده  25سپقامبر تر منتاق تحتت دنقتر

جیوگ ر ا وادن

خوت همه پرسی اسقالل برگهار می دند .تر حالی ده

با الی ک خوتار می درت و حقی بته همت ن تل تل تر

مولع ت پ چ ده عراق پساتاع

ضمن اینکه می تواند

بغدات ،ا روابط مسقالل و گسقرته

سا ها اخ ر ا تلش برا مشتاردت تر تمار ا

این فرصت تاریخی را برا درتها فراهک دند ،غنها را با

قر ها پر سوت صتر نرتر دترته بتوت ،امتا تاهرا

موانع بهرگی هک روبه رو می دنتد .غمریکتا و اتحاتیته

رایط تر ماه ها اخ تر تغ ترام محسوستی تا تقه

اروپا مخالفت صریح خوت را بتا برگتهار همته پرستی

است .هر چند روسها به واسوه رعایت تواف بغتدات-

اسقالل تر الی ک درتسقا اعلم درتهاند اما بته راتک

ارب ل هک توانستقه انتد لرارتاتهتایی بتا الیت ک منعالتد

اینکه گفقه می وت روسها ن ه با ایتن التدام مختال

دنند ،اما ادنو روابط مسکو-ارب ل مسقالل تر به نرتر

هسقند ،وادن

صریحی ا غنها تادنو مشاهده نشده

است .تر این م ا موضتع روست ه ا یتک جهتت بته
واسوه همکار هتا منوالتها بتا ایترا و ا جهتت

میرسد.
ردت «گا پروم نفت» تر سا ها گذ قه با تر
اخق ار گرفقن سه بیوک برا ادقشا  ،اجتا ه حفتار

روسیه و همه پرسی استقالل اقلیم کردستان
برا اسقخراج ه درودربنها تر الی ک درتستقا را تر
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ب ن المییی ا تمام ت ارضی عراق حمایت میدند .بتا

اخق ار گرفقه و ردت «روسنفت» بته عنتوا یکتی

این حا و تر بخت

تیگر ا دمپانی هتا نفقتی روست ه ،موافالقنامته هتا

ح میتها برا تع ت ن سرنو تت ختوت ن ته ستخن

تیگتر ا حمایتت روست ه ا

5

همکار با مالامتام الیت ک درتستقا را امضتا نمتوته

گفقه بوت .گفقنی است خبرگهار درتسقا  24خبتر

است .همچن ن ،روس ه تر سا ها جنگ بتا تاعت

تاته است اخه جوانا حتهب حتادک روست ه ،یعنتی

ن ه بترا درتهتا عتراق ستل و تیه تهام نرتامی

روس ت ه واحتتد بتتا اعتتلم حمایتتت ا استتقالل الی ت ک

یات ا این دار را هتک ا

درتسقا  ،برا مشاردت تر نرارم بر رفراندوم اعتلم

1

فراهک درته است ،اما بخ

قری تولت مرده عراق انیتام تاته تتا نشتا تهتد
لصتتد غست

رستتاند بتته یکپتتارچگی ایتتن دشتتور را

ندارت 2.اما به نرر میرسد این س است تر حا تغ تر
است .با غاا ستا  2٠1٧روسهتا وارت معامیته نفقتی
توجانبه مسقال ک با درتستقا عتراق تدهانتد .البقته
موضع نرم بغدات نسبت به دمپانیها اربتی ،روست ه
را هک میاب درته است ده ا این فرصت بهره ببرند.
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تر این راسقا والتیم ر پوت ن رئ س جمهور روست ه تر
حا ه میمتع جهتانی القصتات تر ستنپقر بتور

بتا

ن چروا بار انی نخستت و یتر الیت ک تیتدار تا تقه و
اعلم درت ا توافالام الی ک درتستقا بتا تردتهتا
نفقی روسی حمایت میدند.
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بتتا ایتتن حتتا ا متتا تع ت ن موعتتد رفرانتتدوم
اسقالل الی ک درتسقا عراق ،روس ه وادن

رستمی

به این مساله ندا تقه استت .غخترین موضتع روسهتا
ترباره اسقالل درتها عتراق بته ا هتارام تو ستا
گذ قه ویکقور س مادو سردنسو روس ه تر ارب تل
با می گرتت .و گفقه بوت مستکو بتر استاس لتوان ن
 .1لابل مشاهده تر http://www.iras.ir/fa/doc/note/3228
2. Maxim A. Suchkov, How Russia sees the
Kurdish quest for autonomy, Almonitor. 7 May
2016
3. http:// www. reuters. com/ article/ us- rosneftkurdistan- idUSKBN1600L6
=4. See more: http:// cabinet. gov. krd/a/d.aspx?s
010000&l=12&a=55656

غماتگی درته است.
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ارزیابی دالیل موضع روسیه
تر والع با توجه به رایط یات تده ،متیتتوا گفتت
موضع روس ه تر لبا اسقالل درتسقا عراق بست ار
محافرهدارانه است .تل ل این موضع هک این است دته
روسها تر برابر انقخاب یکی ا تو گهینه بس ار ت وار
لرار گرفقهاند:

٧

ا سویی برخی ا تحی ل گترا و تیپیمتام هتا
روسی بر این باورند ده به عیت یک فرغینتد تتاریخی،
سرانیام منواله با کلگ ر یتک دشتور دترت بته
قور اجقنابناپذیر روبترو خواهتد تد و بتا توجته بته
رایط دنونی عراق ده هنو به قور دامل ا جنگ بتا
تاع
با تاع

رها نشده و نالشی دی د ده درتهتا تر جنتگ
ایفا میدننتد ادنتو غنهتا میتا ال م بترا

عمیی ساخقن اتعاها ختوت بترا تشتک ل دشتور
مسقالل را یافقه اند .به عبارم تیگر ،این گروه بتر ایتن

5. See more: http:// www. kurdistan24. net/ en/
interview/ 91a42133- 9158- 42f7- a7ea412d3d2d1fcb/ Russian-Consulate--Russia-couldsupport-Kurdish-Independence

 .6لابل مشاهده تر
http:// www. kurdistan24. net/ fa/ news/ 41803585ec67- 407d-b40e-c9e61d10f7e5
7. Lorenzo Kamel, The Frailty of Authority
Borders, Non-State Actors and Power Vacuums in
a Changing Middle East, Istituto Affari
Internazionali (IAI) , 2017. Pp80-81
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روسیه و همه پرسی استقالل اقلیم کردستان

باورند ده مسکو باید برا چن ن تحولی غمتاته با تد.
یکی ا اعضا دم ست و روابتط م تا لوم تت هتا
ریاست جمهور روس ه هک سا  2٠15تر ا هتاراتی
گفقه بوت درتها تیر یا وت ،به کیی ا موقن تستت
خواهند یافت.
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بر این استاس بتا غنکته و ارم خارجته غمریکتا و
اتحاتیه اروپا تر ب ان ته هتا جداگانته برگتهار همته
پرسی اسقالل درتسقا را موج تضع
تاع

مبتار ه بتا

تانسقه انتد ،روست ه موضتع رستمی تربتاره غ

نگرفقه است.

ا ستتتو تیگتتتر ،برختتتی ا دار ناستتتا روس

به عنوان نتیجه گیری می توان گفت کاه باا

معقالدند با توجه به پ امدها س اسی چنت ن تحتولی

توجه به نشانه های موجود نباید درباار موضاع

برا مقحدا منوالها روس ه یعنی ایرا و ستوریه و

روسیه در قبال استقالل کردستان عراق نفیاً یاا

همچن ن ترد ه و عراق ،درمی ن باید به حمایت ختوت

اثباتاً مبالغه کرد .البقه موضع روسها حتادی ا ایتن

ا دشورها لدرتمنتد بته عنتوا تضتم ن دننتدگا

است ده ا نرر غنها ترتید وجوت نتدارت دته درتهتا

ثبام منوالها اتامه تهد.

نالشتک مهمتتی تر غینتده خاورم انتته تارنتد .عتتلوه بتتر

اما برخل تمام ار یتابیهتا و تحی تلهتا تربتاره

جذاب ت هتا مشتاردت تر پتروژه هتا انترژ الیت ک

پ امتتدها استتقالل درتهتتا و تر نق یتته تیهیتتته

درتسقا برا روسها ،گفقنی است ژئوپیق ک منواله

دشورهایی چتو ستوریه و عتراق ،بایتد مقتذدر تد

الی ک عراق تر میاورم ترد ه ،ایرا  ،سوریه به همتا

روسیه منافع صریح در حمایت و یاا مقابلاه باا

نسبت ده برا سایر لتدرمهتا بت نالمییتی جتذاب

استقالل کردها ندارد و دالیل آن را نیز میتاوان

است ،برا روس ه هک لابل توجه است .روس ه به راک

چنین برشمرد:

افهای

مناسبام با ایترا  ،تترم ک رابوته بتا ترد ته و

 .1مساله درتهتا موضتوع رلابتت بت ن روست ه و

حضور نرامی تر ستوریه ،همچنتا بته تنبتا یتافقن

غمریکا ن ست و به هم ن تل ل نمیتواند به مثابه یتک

ردا ب شقر تر منواله است تا فرصتهتا ختوت تر

دارم با

برا یکی ا تو قر با د.

 .2تر ع ن حا روس ها لاتر بته تع ت ن منتافع

خاورم انه و تر نق یه و
منواله را افهای

خوت تر معاتالم راهبترت

تهد .اما بته نرتر نمتیرستد درتهتا

مشقرک تر م نه مالابیه یا حمایت ا اسقالل درتهتا

بقوانند با اعوا امق ا

با ه چ ددام ا قر ها ن سقند.

احقمالی غنها بر خل روند ب ن المییی ام دوار با تند.

 .3همچن ن درتها ن ه نرر مساعد بته روست ه
ندارند و تل ی برا جی حمایت مسکو ندا قهاند.
 .4با این حا  ،روس ه تحت تحتریک هتا اترب،
توانسقه است تر حو ه انرژ الی ک سهمی ا غ ختوت
دند.
8. Maxim A. Suchkov, How Russia sees the
Kurdish quest for autonomy, Almonitor. 7 May
2016

به روسها نسبت به حمایتت

یرا ضمن اینکه موضوعام و مسایل روس ه بتا غمریکتا
افهای

یافقه ،هرگونه فرایند بتیثبتاتی تر خاورم انته

منافع روسها را هک تهدید میدند.

