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Abstract
Kurdistan Region, Iraq is one of regions in the world that has attracted the attention of
the scholars and researchers to its economic, political and social development since 2003.
Accordingly, the Kurdish officials have always been trying to illustrate their region’s
enhancement as a developmental state for years. From this standpoint, the article sheds
light on the extent of the balance between the development models of the Kurdistan
Region with the developmental state framework. To evaluate that, the article’s main
question is, “Based on developmental state framework, what are the main obstacles and
capacities of Kurdistan Region’s development?” To tackle the question, the article’s
hypothesis is this, “the main capacities of the Kurdistan’s developmental state features
include Determined Developmental Elites, Weak and Dependent Civil Society, and
Benefited from primary political democracy features, on the other hand, the main
obstacles of the Kurdistan region’s developmental states features include Deficiency in
Governmental and Nongovernmental Economic Resources Management, Dependency
of the Political Elites and Governmental Institutes, the lack of a Strong and Competent
Economy Bureaucracy, Unable to Oppress the Civil Rights, Exaggerating at the
Government’s Legitimacy and its Performance, and the lack of one Political PartyOriented rule over the region.” The findings revealed that, despite the fact that there are
some coincidences, the process of Kurdistan development does not adapt to the
developmental state model. The Method of data collecting is secondary sources – the
library sources- and the method of data analysis is descriptive-analytical. In this regard,
some parts of the article is based on historiography and the other part is theoretical based
on the developmental events in the region since 2003.
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چكيده
اقلیم کردستان عراق یكی از مناط ی است که طی سالهای بعد از  2003در بُعد توسعه اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی ازسوی مح ان مورد توجه قرار گرفته است .م امات سیاسی اقلیم با سان به
میان آوردن از توسعه تالل داشتهاند خود را بهعنوان یك دولتتوسعهگرا جلوه دهند .از این رهگذر
مسئله مورد توجه م اله حاار پردازل به همخوانی مدل توسعه اقلیم کردستان در چارچوب مدل
دولت توسعهگراست .در این راستا پرسش اصلی این است که مهمترین موانع و ظرفیتهای توسعه
در اقلیم کردستان عراق ،در چارچوب نظریه دولت توسعهگرا کداماند؟ در پاسخ به این پرسش
اساسی ،این فرایه مطرح است که مهمترین ظرفیتهای دولت توسعهگرا در اقلیم عبارتاند از؛
وجود نابگان توسعهگرای مصمم ،جامعه مدنی اعیف و تابع و برخورداری از ویژگیهای اولیه
دموکراسیهای سیاسی و از مهمترین موانع ظهور دولت توسعهگرا برای نیل به توسعه نیا میتوان
مدیریت اعیف منابع اقتصادی دولتی و ویردولتی ،عدم خودماتاری نابگان سیاسی و نهادهای
دولتی ،ف دان بوروکراسی اقتصادی قوی و صالحیتدار ،ناتوانی در سرکوب ح وق مدنی،
بارگنمایی از مشروعیت حكومت و عملكرد آن و درنهایت عدم حاکمیت یك حاب سیاسی بر
حكومت اقلیم را نام برد .درمجموع ،بنابر یافتههای پژوهش با وجود نادیكیهای قابل توجه ،مدل
توسعه اقلیم کردستان در قالب مدل دولت توسعهگرا قابل خوانش نیست .رول گردآوری دادهها در
پژوهش حاار کتاباانهای ر اسنادی است و رول تجایهوتحلیل دادهها ،توصیفی ر تحلیلی بوده
است .با این مضمون که باشی از پژوهش در قالب توصیفات تاریای خواهد بود و باش دیگر،
به تحلیل وقایع براساس مبانی نظری رساله اختصاص دارد.
كليدواژهها :اقلیم کردستان عراق ،دولت توسعهگرا ،حاب دموکرات کردستان عراق ،اتحادیه میهنی کردستان
نوع مقاله :پژوهشی.
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 .1مقدمه
مفهوم توسعه

)(Development

بهمثابه م ولهای چالشبرانگیا و مهم ،پس از جنگ

جهانی دوم رایج و به دستورکاری برای نظامهای سیاسی بدل شد .از آن زمان تا کنون،
واعیت عمومی هر کشوری با معیارهای خاص توسعه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
مورد سنجش قرار گرفته و بسیاری از کشورها با لحاظ کردن این معیارها ،سعی در
ارت ا موقعیت توسعه ای خود دارند .در این مسیر ،در ادامه کشورهای پیشرفته ،برخی از
کشورهای در حال توسعه نیا با عامی راسخ در تالل برای جهش و پیوستن به ح له
جهان توسعهافته بودهاند ،شماری از آنان نیا در این راه موفق عمل کردهاند (پیت و
ویك .)15 :1384 ،عموماً در ادبیات توسعه مالحظه میشود که ن طه محوری بسیاری
از نظریههای توسعه بهسمت فهم ساخت ،ن ش و عملكرد دولت در شكل دادن به
فرایندهای اجتماعی و پیشبرد توسعه تغییر کرده است .اهمیت ن ش دولت در توسعه و
سامان دادن به اقتصاد به آن اندازه است که حتی نهادهایی مانند بانك جهانی در دهه
 1980متأثر از سیاستهای نئولیبرال ،طرح ت ویت دولت کارآمد بهمنظور ت ویت باش
خصوصی را پیشنهاد دادند ،تا از این طریق بتوان فرایند توسعه را پیش برد و با نیل به
رونق و رشد اقتصادی فضای کسبوکار را بهبود باشید و بهتبع آن به کاهش سط
ف ر دست یافت (ربیعی .)108-109 :1399 ،در این چارچوب ،دولت عامل ایجاد،
پیشبرد و ت ویت امر توسعه در کشور بهحساب میآمد.
با این نگاه حكومت اقلیم کردستان که برآیند تحو،ت  1991در عراق و
بازصورتبندی آن در قالب نظمی فدرالی در یك دهه بعد از آن بود ،در تالل برای
نیل به توسعه ،خصوصاً پس از  2003برآمد .م امات اربیل در این دوران باصراحت از
رویكرد توسعهگرایانه سان به میان میآورند؛ اینكه مسیر ثبات سیاسی و امنیت اقلیم
کردستان ،باید به توسعه اقتصادی و سرمایهگذاریهای خارجی ختم شود؛ به این معنا
که حضور شرکتهای خارجی موجب حمایت قدرتهای بارگ از اقلیم در برابر
تهدیدات بغداد و نیا تهدیدات خارجی باشد .درعینحال ،تدارك امنیت در اقلیم ،به
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معنای جذب هرچه بیشتر سرمایهگذاری خارجی باشد .این امر موجب شده که مدل
توسعه اقلیم کردستان و سیاستگذاریهای اقتصادی حاکمان این اقلیم در م ام
مسئله ای جدی مورد توجه ناظران سیاسی و اقتصادی قرار بگیرد .درواقع ،هرچند اقلیم
کردستان در سط اقتصادی ،نسبت به دیگر استانهای عراق ،روندی قابل توجه از رشد
را تجربه کرده ،اما هنوز نتوانسته در مسیر توسعه متوازن و پایدار قرار گیرد ،لیكن تا
حدودی با مدل دولت توسعهگرا هماهنگ و در پارهای از حوزهها نیا قادر به ایجاد
شاخصههای این نوع دولت نبوده است .بااینحال ،این منط ه خودماتار که ذیل جوامع
در حال توسعه قابل تعریف است از پتانسیلهای بال وه اقتصادی و فرهنگی بسیاری
برای حرکت در راستای توسعه برخوردار است ،اما با چالشهایی عمیق در مسیر تبدیل
به یك دولت توسعهگرا روبهروست.
در این راستا ،بررسی موانع و ظرفیتهای اقلیم کردستان عرراق در گرذار بره مردل
دولت توسعه گرا باش اساسی م اله حاار است .بههمرین منظرور ،ایرن سرؤال مطررح
میشود که مهمترین موانع و ظرفیت های توسعه در اقلیم ،در چرارچوب نظریره دولرت
توسعهگرا کداماند؟ در پاسخ این فرایه مطرح است که مهمتررین ظرفیرتهرای دولرت
توسعهگرا در اقلیم عبارتاند از :وجرود نابگران توسرعهگررای مصرمم ،جامعره مردنی
اعیف و تابع و برخورداری از ویژگیهای اولیه دموکراسیهای سیاسی و از مهرمتررین
موانع ظهور دولت توسعه گرا برای نیل به توسعه نیا مریتروان مردیریت ارعیف منرابع
اقتصادی دولتی و ویردولتی ،عدم خودماتاری نابگان سیاسی و نهادهای دولتی ،ف دان
بوروکراسرری اقتصررادی قرروی و صررالحیتدار ،نرراتوانی در سرررکوب ح رروق مرردنی،
بارگنمایی از مشروعیت حكومت و عملكرد آن و درنهایت عدم حاکمیت یرك حراب
سیاسی بر حكومت اقلیم را نام بررد .شرایان ذکرر اسرت کره در کلیرت نوشرتار حاارر
کاربست نظریه دولت توسعهگرا درخصوص اقلریم کردسرتان عرراق برا تسراهل برهکرار
رفته است.
در راستای پرداختن به این فرایه اساسی در چارچوب کالن نوشتار حاار در
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ابتدا پیشینه و ادبیات پژوهش بررسی و سپس چارچوب نظری پژوهش با توجه به
نظریات موجود در باب دولت توسعهگرا ارا ه میشود .در ادامه در چارچوب اصلی
م اله ،در دو باش مجاا ظرفیتها و محدودیتهای پژوهش مورد واکاوی و تحلیل
قرار گرفته است.

 .2پيشينه و ادبيات پژوهش
بررسی ادبیات و منابع تولیدی در حوزه مواوعی رساله بهمنظور درك کاستیها و نیا
فهم زمینه های مورد پژوهش تا پیش از تألیف م اله حاار از اهمیت زیادی برخوردار
است .بنابراین در باش حاار تالل میشود تا مهمترین ،آخرین و اهم تألیفهای
موجود در حوزه مواوعی نوشتار را در ادامه ارا ه شود.
دیكسررت و رزگررار احمررد ( )2019در م الررهای تحلیلرری توسررعه اقتصررادی اقلرریم
کردستان از طریق احتمال ایجاد تنوع از اقتصادی با حرکت از سرمت نفرت بره اقتصراد
کشاورزی را بررسی کردهاند .همچنین ،هدم دیگر نویسندگان ایرن اسرت کره دریابنرد
چگونه ن ش سرمایه گذاری مست یم بر رشد اقتصاد در باش کشاورزی تأثیر میگرذارد.
از دید آنها اقلیم کردستان بهدلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به یك مدل توسرعه
اقتصادی رانتیر وابسته شده که در آن باش کشاورزی بهعنوان یك منبرع عظریم برال وه
نادیده گرفته شده است که دارای پتانسیل زیادی برای کسب درآمد چشمگیر بررای ایرن
منط ه است

).(Dixit & Rzgar Ahmed, 2019

تابان کانابی ( )2018در م الهای آثار سرمایه گذاری مست یم خارجی بر توسعه
اقتصادی اقلیم کردستان را بررسی میکند و نشان میدهد روند توسعه زیرساختها و
رشد اشتغال در این منط ه در سالهای اخیر ،برخالم دوره پیشین کند شده است.
بنابراین از دید نویسنده با جذب مست یم سرمایهگذاری خارجی میتوان با چنین
مشكالتی م ابله کرد ).(Kanabi, 2018
محمد صال ( )2016معت د است رانتیریسم و وابستگی شدید به نفت ،زمینهساز
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شكلگیری یك اقتصاد شكننده را به نسبت تحو،ت بازار نفت ،خصوصاً در دورههایی
که قیمت آن کاهش مییابد ،فراهم میکند .ازاینرو ،اقلیم کردستان با وابستگی بیش از
 95درصد به درآمدهای نفتی یك اقتصاد رانتیر و تكمحصولی است و با توجه به اینكه
در دوران پیشادولت نیا قرار دارد ،بهشدت تحت تأثیر بازار جهانی نفت قرار دارد
(.)Salih, 2016

از دید المیهیا ( )2017اقلیم کردستان بهدلیل اتااذ سیاست اقتصادی بازار آزاد،
فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری دارد .بهروم برخورداری از ثبات نسبی ،عالوهبر
فراوانی منابع طبیعی ،هتلها و اماکن مذهبی ،اما این فضای سرمایهگذاری با انگیاههای
مدرن مناسب با واقعیت اقتصادی جدید پشتیبانی نمیشود .نامشاص بودن م ررات
داخلی برای سرمایهگذاری خارجی ،ف دان قوانین اقتصادی مشاص ،توجه بیش از حد
م امات اقلیم به درآمدهای نفتی ،ف دان برنامهریای اقتصادی در باشهای ویرنفتی،
عدم حمایت از باش خصوصی برای همكاری در باشهای ویرنفتی با جذب
سرمایهگذاری خارجی از مهم ترین مشكالت اقلیم است که مانع توسعه اقتصادی آن با
گذار از اقتصادی نفتی و جذب سرمایهگذاری در باشهای ماتلف اقتصادی شده
است ).(Al-Mihya, 2017

کژال عبداهلل آذر( )2017در پژوهش خود به این یافته میرسد اگرچه اقلیم
کردستان دارای ذخایر فراوان نفت و گاز است ،اما از آن بهعنوان ابااری برای توسعه
پایدار بهره نبرده است .بهروم فرصتهای ایجاد شده توسط صنایع نفت و گاز ،بهدلیل
عدم موف یت اقلیم در تنوع باشیدن به اقتصاد به دور از استاراج صرم و فرول منابع
نفت بهعنوان تنها منبع درآمد ،این منط ه نتوانسته بهسمت فعالیتهای تولیدی و پایدار
برود ).(Abdullah Auzer, 2017
با عنایت به آنچه در باش ادبیات پژوهش آمد ،میتوان به چند نكته اشاره داشت.
ناست ،ادبیات پژوهشی در حوزه زبان فارسی مواوع رساله با ف ر شدیدی مواجه
بوده و هیچ اثری درزمینه توسعه اقتصادی و رانتیریسم اقلیم کردستان به رشته تحریر

 528مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم523 - 549 ،

درنیامده است .دوم ،در زبان انگلیسی نیا ف دان یك اثر جامع احساس شده و بیشتر
م ا،ت و یادداشتهایی در این زمینه نگاشته شده است ،که پاسخگویی رول واعیت
رانتیریسم ،عدم توسعه اقتصادی یا مدل توسعه در اقلیم نیست .سوم ،در آثار مذکور به
چیستی و چرایی عدم توسعه ازمنظر اتكا به منابع نفتی بسیار توجه شده ،درصورتیکه
عوامل دیگر این مواوع مورد فراموشی قرار گرفته است .چهارم ،ادبیات مذکور فاقد
رویكرد نظری به مواوع دولت توسعهگرا در اقلیم است و بیشتر توصیف تحو،ت
اقتصادی را شامل میشود.

 .3چارچوب نظري (طرح مدل دولت توسعهگرا در خاورميانه)
اهدام سیاسی و ساختارهای نهادی کشورهای در حال توسعه ،اگرچه توسعهمحور
بودهاند ،اما اهدام توسعهای آنها همواره سیاسی بوده است .به عبارت بهتر ،عوامل
بنیادین سیاسی همیشه محور و سرعت استراتژیهای توسعهای را با ساختارهای دولت
شكل داده اند ،تا امر توسعه را سرعت بباشند و موانع پیش روی آن را کنار بانند.
بنابراین دولتهای توسعهگرا ( )Developmental Statesرا میتوان دولتهایی نامید که
سیاست آنها قدرت ،است الل و ظرفیت کافی را در کانون توجه برای شكلدهی ،پیگیری
و تشویق به دستیابی به اهدام توسعهای مشاص میکند ،حال خواه با ایجاد و ارت ا
شرایط و برای رشد اقتصادی یا با سازماندهی متمرکا یا ترکیبی از این دو .طرفداران
نظریه دولت توسعهگرا ،استد،ل میکنند که ازنظر تاریای ،امر توسعه موفق مستلام
مداخله دولت است ).(Chang, 2004
در باب فهم نظری دولت توسعهگرا فردریش لیست

(List

 )Friedrichاستد،ل

میکند «کشورهای کم تر پیشرفته باید از دولت برای نیل به پیشرفت استفاده کنند تا
روند توسعه اقتصادی کشور را به انجام رسانده و آن را برای پذیرل در جامعه جهانی
در آینده آماده کنند» ) .(List, 1885: 175وی بهصراحت (و با پیشبینی و به یادآوردن
ژاپن و کره جنوبی در قرن بیستم) مدعی است که « ...یك صنعت تولیدی کامالً
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توسعه افته ،یك نیروی دریایی تجاری مهم و تجارت خارجی در م یاس بسیار بارگ،
تنها با استفاده از بهکارگیری قدرت دولت» ) (List, 1885: 178امكانپذیر است.
البته در بعد تاریای با انتشار کار نهایی چالمرز جانسون ( )Chalmers Johnsonدر
مورد کشورهای توسعهگرای شرق آسیا و بهویژه ژاپن بود ) (Johnson, 1981: 1982که
عبارت دولت توسعهگرا اولین بار بهطور رسمی آواز و تالل جدی برای مفهومسازی
آن انجام شد .جانسون ) (Johnson, 1981: 9-10معت د بود منطق «جهتگیری
توسعهای» چنین دولتی ،آن را از دولت «اید ولوژیك» در اقتصادهای شوروی و
«جهتگیری نظارتی» دولتهای لیبرال دموکراتیك یا حتی سوسیال دموکراتیك متمایا
میکند .تنگاتنگی رابطه دولت توسعه گرا با باش خصوصی و شدت دخالت آن در
بازار یكی از ویژگیهای مهم آن است .دولت توسعهگرای ژاپن در « ...تعیین  ...اهدام
اجتماعی و اقتصادی اساسی» ) (Johnson, 1982: 19برای پیوند با باش خصوصی
بسیار برجسته بود ،درحالیکه دولت نظارتی ف ط چارچوبی را برای اجاای این باش
تعیین میکرد.
از آن زمان ،تفسیرهای ارزشمندی از دولت توسعهگرا صورت گرفته است (بنگرید
به ،)Evans, 1985; White and Wade, 1985; Deyo, 1987; Wade, 1990 :اما تمرکا
والب مطالعات کشورهای در حال توسعه در شرق آسیا بوده است ،با چند حالت جا ی
از مطالعات مرتبط به آسیای جنوب شرقی ) .(Hawes and Liu, 1993با این اوصام،
شش مؤلفه اصلی مدل دولت توسعهگرا بهشرح ذیل است:

نخبگانتوسعهگرایمصمم 

.1-3
دولتهای توسعهگرا با ویژگی نابگان توسعهگرا

(Elites

 )Developmentalخود متمرایا

می شوند .والباً نابگان اصلی با کادر کوچكی از سیاستمداران ارشد و بوروکراتهرای
مصمم به توسعه ارتباط دارند که معمو ً،به ر یس اجرایی دولت نادیكانرد و در ایجراد
رژیم توسعهگرا و فرهنگ آن ن ش اصلی را بازی میکننرد ) .(Henderson, 1990یكری
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دیگر از ویژگیهای بارز این نابگان ،صمیمیت و پیوند اجراای بوروکراتیرك (مردنی و
نظررامی) و سیاسرری آنهررا ،بررهویررژه در رأس قرردرت ،ماننررد ژاپررن بررود .تررردد بررا ،بررین
سطوح عرالی بوروکراسری مردنی و نظرامی و م رام عرالی سیاسری ،کره در کشرورهای
دموکراتیك وربی نادر است ،بهویرژه بیران واار ایرن امرر در دولرت توسرعهگراسرت
).(Johnson, 1981: 44-48

.2-3خودمختارینسبينخبگانونهادهایدولتي 
دومین جنبه مشترك دولتهای توسعهگرا ،خودماتاری نسبی نابگان و نهادهای دولتی
است که آنها بر آن حكومت میکنند ).(Rueschemeyer and Evans, 1985: 48-49
اگرچه در همهجا شكل و میاان خودماتاری نسبی دولت متفاوت بوده است (Mackie,

) ،1988: 295اما بهنظر میرسد برای دولتهای توسعهگرای دموکراتیك و
ویردموکراتیك یكسان است .مفهوم ،علل و عناصر تشكیلدهنده «خودماتاری دولت»
در زمینههای ماتلف نظری و تجربی در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته و به
رولهای ماتلف تعریف شده است (بنگرید به  .)Skocpol, 1985; Cotton, 1992اما
برای اهدام کنونی ،خودماتاری ممكن است صرفاً به این معنا تعریف شود که دولت
توانسته است به است الل نسبی از سر و صدای شدید منافع خاص (اعم از طب اتی،
منط های یا باشی) دست یابد و هم میتواند بر این منافع بهمنظور کسب منافع ملی
احتمالی ولبه کند ).(Nordlinger, 1987: 361

.3-3بوروکراسياقتصادیقدرتمند،دارایصالحیتومستحکم 
هماهنگی و توسعه اقتصادی در دولتهای توسعهگرا توسط نهادهای خاصی اداره
میشود که وظیفه آنها سازماندهی تعامالت مهم بین دولت و اقتصاد است .اینها
بوروکراسیهای اقتصادی ،مراکا اصلی جهتگیری استراتژیك اقتصادی در کشورهای
توسعه گرا یا نهادهای رهبری آنها بوده است که جانسون آنها را برای ژاپن توصیف کرد.
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بهنظر می رسد آنچه این دستورات عالی اقتصادی را از کلیت نهادهای برنامهریای در
بسیاری از کشورهای توسعهگرا متمایا میکند ،قدرت واقعی ،اقتدار ،صالحیت فنی و
ساختار مستحكم آنها در شكل دادن سیاست توسعه است ،اگرچه این نیا در دولتهای
ماتلف متفاوت است ).(Johnson, 1982: 26

جامعهمدنيضعیفوتابع 

.4-3
دولتهای توسعهگرا عموماً در بسترهای اجتماعیای عمل میکنند که در آن جامعه
مدنی از بین رفته یا در ابتدا اعیف بوده است .دولتهای توسعهگرا در م ابل جوامع
مدنی اعیف «دولتهایی قوی» بهشمار میآیند که از «قدرت زیرساختی»
( )Infrastructural Powerزیادی « ...برای نفوذ و هماهنگی متمرکا فعالیتهای جامعه
مدنی از طریق زیرساختهای خود» برخوردارند ) .(Mann, 1986: 114استفاده متداول
از قوانین و آژانسهای امنیت داخلی ،پلیس مافی و سازمانهای حابی شیوهای
استاندارد در ت ویت دولت و کنترل جامعه مدنی در همه کشورهای توسعهگرا بوده
است .همهجا رسانههای گروهی و سازمانهای کارگری بهشدت کنترل میشوند .اعف
جامعه مدنی اولب در نتیجه حمله مست یم دولت توسعهگرای جدید به آن بوده است،
مانند مورد چین پس از  1949که حاب کمونیست چین قصد داشت همه سازمانها و
تعامالت را از بین ببرد و تحت کنترل حاب درآورد ).(Cotton, 1992: 523-524

.5-3مدیریتمؤثرمنافعاقتصادیغیردولتي 
این عامل همه ظرفیتهای دولتهای توسعهگرا را در م ابل برخوردشان با منافع
اقتصادی خصوصی ،داخلی و خارجی ت ویت میکند .نكته کلیدی در اینجا این است
که در دولتهای توسعهگرای آسیای شرقی ،قدرت و خودماتاری دولت ،قبل از
افاایش سرمایه ملی یا خارجی تثبیت شده بود .عالوهبر این ،دولتهای توسعهگرا ن ش
مهمی در تشویق ظهور و رشد مؤسسات اقتصادی خصوصی ،به شكل محدود و با
کنترل تمرکا بر فعالیت آنها داشتهاند .دولت در ترویج ،سوق دادن ،مت اعد کردن و گاهاً
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با قوه قهریه این منافع را در جهاتی که مطابق با استراتژی توسعه خود است ،فعال کرده
است .الگوهای روابط صمیمی و نادیك باش دولتی و خصوصی ناگایر باعث شده
است این اقتصادهای سیاسی بهعنوان «کورپوراتیستی» ( )Corporatistتوصیف شوند
) ،(Onis, 1991: 118-119که در آنها ن ش «رهبری» دولت بسیار مهمتر از ن ش
«پیروی» آن است (.)Wade, 1990: 295

.6-3سرکوبحقوقمدني،مشروعیتوعملکرد 
یكی دیگر از ویژگیهای ومانگیا دولتهای توسعهگرا ،گاهاً سرکوب وحشیانه ح وق
شهروندی آنها ،بارگنمایی ظاهری مشروعیتشان و عملكرد عموماً پایدار آنها در ارا ه
کا،های توسعهگرایانه است .در این میان ،دولتهای توسعهگرای ویردموکراتیك،
کشورهای جذابی نیستند و برخی سوابق وحشتناك ح وق بشری دارند ،حداقل وقتی
بر خالم استانداردهای لیبرال تنظیم شوند .مطالعات موردی حاکی از مشروعیت
گسترده ،حتی محبوبیت واقعی ،برای کشورهای توسعهگراست ).(Liddle, 1992: 450
با این اوصام از دیدگاه لفت ویچ تحلیلگر برجسته نظریه دولت توسعهگرا ویژگیهای
این دولت ر اعم از دموکراتیك و ویردموکراتیك ر را چنین میداند« :اداره دولت توسط
نابگان توسعهگرا ،است الل نسبی دولت ،وجود بوروکراسی قدرتمند و کارآمد ،اعف
جامعه مدنی و تحكیم اقتدار دولت پیش از افاایش اهمیت سرمایههای داخلی و
خارجی میداند .ازنظر او ،دولتهای توسعهگرای دموکراتیك ،عالوهبر ویژگیهای پنجگانه
یاد شده ،از دو ویژگی دیگر هم برخوردارند :حاکمیت طو،نیمدت یك حاب در کشرور
و برخورداری از ویژگیهای دموکراسیهای سیاسی (نبوی.)190-193 :1390 ،

 .4ظرفيتهاي گذار اقليم كردستان به مدل توسعهگرا

وجودنخبگانتوسعهگرایمصمم 

.1-4
تأثیری که نابگان متمایل به توسعه بر پیشرفت یك کشور دارند ناشی از کنترل آنها بر
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داراییها و مؤسسات مولد است ،که آنها را قادر میسازد هم بر تاصیص منابع و هم بر
تاصیص اختیارات تأثیر گذارند .کنترل آنها بر منابع به نابگان این امكان را میدهد تا
در مورد تولید و فناوری تصمیم گیری کنند .نابگان نیا از طریق کنترل خود بر
فرایندهای تصمیمگیری که منابع سیاسی را در یك جامعه تاصیص میدهند ،بر نتایج
توسعه تأثیر میگذارند .یكی دیگر از ن شهای نابگان بر توسعه ،کنترل آنها بر
مؤسسات اقتصادی است که آنها میتوانند بر نحوه درك نابگان و ویرنابگان در
مسا ل ماتلف تأثیر گذارند .میاان استفاده از این کانالها برای رفاه اجتماعی یا شاصی
در جوامع ماتلف ،متفاوت است .درمجموع اگر نابگان بتوانند رفتارهای توسعهای در
پیش بگیرند ،تأثیر مثبت بر رشد و توسعه خواهد داشت
.)Robinson, 2010

( Amsden, Dicaprio and

حال شناسایی و معرفی نابگان اقلیم کردستان عراق در بستر این

ظرفیت و ن ش آن در توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
در باب سیاست مداران اقلیم کردستان ،اگرچه نسل اول بیشتر فرماندهان نظامی و
سیاسی بودند که دودوه اصلیشان تحكیم موقعیت قانونی و سیاسی داخلی و
بین المللی اقلیم بوده است و فرصت چندانی برای پرداختن به مسئله توسعه نداشتهاند،
اما نسل دوم رهبران اقلیم کردستان که والباً پس از  2003ظهور کردند ،بیشتر
تكنوکراتهاییاند که به امر توسعه توجه بیشتری داشتهاند.
در این میان ،میتوان نچیروان بارزانی ،معاون ریاست حاب دموکرات کردستان
عراق ،را مشهودترین نمود این دست از نابگان ارزیابی کرد .وی تا پیش از سال 2019
در چند کابینه متوالی در م ام ناستوزیر اقلیم کردستان فعالیت میکرد و پس از آن
نیا به ریاست اقلیم رسید .او از نسل رهبران تكنوکرات جدید و پیشرو در مسیر رشد
در اقلیم کردستان است و در حال حاار با،ترین م ام رسمی در حكومت اقلیم
کردستان را در اختیار دارد .از مهمترین برنامههای اقتصادی وی تالل برای جذب
سرمایه گذاری خارجی ،ت ویت و توسعه روابط خارجی و منط های اقلیم ،بهویژه با
ترکیه و ایران ،در حوزههای گوناگون ،برنامهریای برای ت ویت فعالیتهای باش
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خصوصی در حوزه اقتصادی و ایجاد فرودگاه بینالمللی ،تأسیس دانشگاههای جدید و
بهویژه ن ش کلیدی در حوزه انرژی و بنیانگذاری صنعت نفت و گاز و همچنین
سرمایهگذاریهای بینالمللی ازسوی بارگترین شرکتهای نفتی جهانی بوده است .او
با سیاست توسعه در داخل و دیپلماسی تنشزدایی در خارج ،از مهمترین شاصیتهای
توسعهگرای اقلیم است ).(Razzouk, 2012 Aljazeera, 2019b
عالوهبر نچیروان ،مسرور بارزانی ،مشاور پیشین انجمن آسایش اقلیم (نهاد امنیتری) و
ناستوزیر فعلی اقلیم کردستان را بایرد از شاصرتهرای جدیرد و توسرعهگررای اقلریم
دانست که او نیا از تكنوکراتهای مهم این منط ه است .وی دورههای تحصریلیال را در
لندن و تحصیالت تكمیلی در حوزه مطالعات بینالمللی را در واشینگتن پشت سر گذاشته
است .وی در دو سال اخیر که به ناستوزیری رسریده اسرت ،از مهرمتررین چهررههرای
توسعه گرا در اقلیم بوده است که با پروژه اصالحات همهجانبه در کل سراختار اقتصرادی،
سیاسی و اجتماعی اقلیم ،در حال هدایت اقلیم بهسرمت توسرعه اسرت .مبرارزه برا فسراد،
ت ویررت باررش خصوصرری ،مشررارکت حكومررت در امررور اقتصررادی و تولیرردی ،ایجرراد
زیرسرراختهررای اقتصررادی کررالن نیررا از مهررمترررین فعالیررتهررای ایشرران اسررت .ایجرراد
زیرساختهایی نظیر سدهای استراتژیك ،سیلوهای بارگ گندم و کارخانرههرای تولیردی،
ساخت بارگترین کارخانهی فو،د عراق ،گشایش چنرد ایسرتگاه و نیروگراه بررقرسرانی
جدید ،توسعه کشاورزی با کمك کشور هلند و  ...از مهمترین اقردامات وی در ایرن دوره
از ناست وزیریال است (مهسرور بارزانی2020 ،؛ Aziz, 2020؛.)Shilani, 2021
همچنین ،هوبارد و حسن ( )2018در م الهای تفصیلی در نیویورك تایما ،برهم
صال  ،ر یسجمهور فعلی عراق ،را از چهرههای تكنوکرات عراق و اقلیم معرفی
میکند ،او دانشآموخته دانشگاه لیورپول انگلستان است که به توسعه تمایل دارد
(هیوای کورد2018 ،؛  .)Country.eiu.com, 2012درمجموع ،اقلیم کردستان دارای
ظرفیتهای بال وه نابگان مایل به توسعه است .این رهبران نسل جدید ،میتوانند ن ش
مهمی در روند توسعه اقلیم داشته باشند.
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جامعهمدنيضعیفوتابع

.2-4
اگرچه جامعه مدنی اقلیم کردستان در حوزههای ماتلف از جامعه مدنی دیگر مناطق
کشور عراق قویتر است ،اما در کل جامعه مدنی بیشتر تابع احااب سیاسی دو حاب
حكمران؛ یعنی حاب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی ازیكسو و حكومت اقلیم
کردستان ازسویدیگر است .این یعنی جامعه مدنی مست ل ،چندان محلی از اعراب
ندارد و این خود ،در چارچوب دولت توسعهگرای ویردمكراتیك پیششرط توسعه
است ) .(Samudavanija, 1990چرا که جامعه مدنی قوی ،مسیر توسعه ازسوی دولت
را در پارهای از موارد سد کرده و باعث کند شدن و یا تغییر رویه این روند میشود.
در همین راستا ،احااب سیاسی اصلی حاکم بر اقلیم با محوریت حاب دموکرات
کردستان و اتحادیه میهنی ،ذیل ایجاد یك نظام توسعه حامیپرور به دنبال تشكیل
نظام سیاسی اند که تنها بازیگران آن افراد وابسته با این دو حاب و در نهایت حكومت
منط های باشد .مهم ترین هدم این نهادهای مدنی ،ت ویت مواوع حاب مطبوعشان
در قدرت است (حاجی .) 2016 ،این وابستگی ،باعث شده تا نهادهای مدنی اقلیم در
دایره همین وابستگی قرار گیرند .در واقع نهادهای مدنی مست ل ،اگر باعث به چالش
کشیدن اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی و سد مسیر توسعه شوند ،ازسوی حكومت
متوقف میشوند.
چنانکه مراد حكیم میگوید؛ عواملی چون« :سازمانهای اعیف نهادهای مدنی،
عدم وجود است الل در بین این جوامع ،تجربه شكننده سازمانهای ویردولتی و هژمونی
آژانسهای رسانهای وابسته به احااب بر نهادهای جامعه مدنی ،همه باعث اعیف و
تابع بودن جامعه مدنی در اقلیم کردستان» شده است ) .(Hakeem, 2017: 143این
نهادها منابع مالی محدودی دارند ،درحالیکه وابستگی این نهادها به حامیان مالی ،باعث
تضعیف است الل و مسئولیت پذیری آنها شده است همین تابعیت و اعف باعث شده تا
فعا،ن جامعه مدنی در هنگام پرداختن به مواوعات حساس مانند آزادی بیان،
رسانه های مست ل ،حمایت و نظارت بر انتاابات بسیار محتاط باشند (Chantizi,
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) 2017که این امر میتواند به نفع نابگان توسعهگرا در این منط ه ،در جهت پیشبرد
اهدام توسعهایشان ،بدون مااحمت جامعه مدنی باشد.

دموکراسيهایسیاسي 

هایاولیه


برخورداریازویژگي
.3-4
درحالیکه در دولت توسعهگرا ،بسط و بارگنمایی اقتدار بالمنازع نظام حاکم در عین
تابعسازی جامعه مدنی یا حفظ آن در موقعیت اعیف ،یك ویژگی مهم به حساب
میآید ،اما یك دولت توسعهگرا ،چنان که لفت ویچ میگوید ،به برخورداری از
ویژگیهای اولیه دموکراسیهای سیاسی نیاز دارد ) .(Leftwich, 2001اقلیم کردستان،
با وجود موانع و مسیر طو،نی که در راه بدل شدن به یك دموکراسی دارد ،اما نمونه
اولیه یك دموکراسی سیاسی کموبیش موفق در منط ه خاورمیانه و نیا عراق است و تا
حدی اصول و ویژگیهای دموکراسی سیاسی را دارد.
شایان ذکر است ،با کمك نیروهای ا تالم و با قطعنامه  688شورای امنیت
سازمان ملل م تحد ،خودماتاری کردها در طول سه دهه گذشته ایجاد و ت ویت شد و
تعریف آن در چارچوب نظامی دموکراتیك صورت گرفت .امروزه کردستان عراق در
کالبد یك حكومت دموکراتیك دیده می شود .دموکراسی جاء مهمی برای خودگردانی
کردستان و است الل آن است .درحالی که تالل کردها برای ایجاد دموکراسی در قرن
بیستم در موارد متعددی نادیده گرفته شد و مورد بی اعتنایی قرار گرفت ،رویدادهای
اخیر آینده روشنی را برای دموکراسی سیاسی در کردستان رقم زده است .در دو دهه
اخیر ،بارها از سوی برخی ناظران و مفسران داخلی و خارجی ادعا شده است که
منط ه کردستان عراق می تواند نمونه یك حكومت دموکراتیك در میان کشورهای
ویردموکراتیك این منط ه متااصم باشد ) . (Qaradaghi, 2021با این حال ،فارغ از
این ادعاها ،نمی توان انكار کرد که اقلیم کردستان به یك مدل از دموکراسی سیاسی با
هدایت حكومت منط ه ای نا ل آمده است ) (Ahmed, 2017: 29-31که در چارچوب
خواست آن برای توسعه قابل فهم است .ظرفیت اقلیم در این باش ،آن را به ابااری
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برای رسیدن به یك دولت توسعه گرا بدل کرده است .بنابراین اقلیم ،ظرفیتهای
سیاسی ،زم برای حرکت در مسیر توسعه را داشته است که با ویژگیهایی خوانش
سیاسی از توسعه هماهنگی دارد.

 .5موانع و محدوديتهاي گذار اقليم كردستان به مدل توسعهگرا

نهادینهشدنفرهنگدوحزبيونظامدوادارهایي 

.1-5
یكی دیگر از شاخصهای مهم که بهعنوان شاخص دولتهای توسعهگرا ازسوی دید
لفت ویچ مورد توجه قرار گرفته ،حاکمیت طو،نیمدت یك حاب و تحكیم اقتدار
دولت پیش از افاایش اهمیت سرمایههای داخلی و خارجی است .تجربه بسیاری از
دولتهای توسعه گرا این مسئله را نمایان کرده که یك حاب سیاسی به صورت مست ل
و در یك بازه زمانی گاهاً چنددههایی مدیریت توسعه را برعهده دارد ،اما برخالم این
روند در اقلیم کردستان پدیده ای با عنوان نظام دو ادارهایی ( )Two Offices Systemو
نهادینه شدن نظام دو حابی ( )Two-party Systemمانعی بارگ در گذار به مدل دولت
توسعهگرا بودهاند.
نظام دو اداره ایی اساساً در نتیجه یك روند تاریای و مسیر پرفرازونشیب از
نااعهای سیاسی میان دو حاب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان
است ،اما مفصلبندی دقیق نظام دو ادارهایی را میتوان به میانههای دهه  1990و بعد از
آواز درگیری نظامی میان این دو حاب ارجاع داد .براساس نظام دو ادارهایی که در
سالهای بعد از  1994و در نتیجه یك دوره جنگ مسلحانه میان دو حاب اصلی
کردستان عراق کلید خورد؛ حاب دموکرات کردستان عراق ،مدیریت استانهای اربیل و
دهوك را در اختیار داشت و اتحادیه میهنی کردستان ،در استان سلیمانیه فرمانروا بود
).(Aydogan, 2020
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نقشه.1تقسیماقلیمکردستانبهدومنطقهاداریتحتنفوذحزبدموکرات
کردستانعراقواتحادیهمیهنيکردستان 

نظام مدیریت دو ادارهایی در سالهای بعد از  1998به شكل رسمی در هر دو
منط ه اجرایی شد و هریك از این دو حاب ،در مناطق تحت کنترل خود ،بوروکراسی
خاص خود را ایجاد کردند .در سالهای بعد از س وط رژیم بعث در  ،2003با توافق
تاریای مسعود بارزانی ،رهبر حاب دموکرات ،و جالل طالبانی ،دبیرکل اتحادیه میهنی،
گامهای عملی برای پایان نظام دو ادارهای برداشته شد .بعد از تصویب قانون اساسی
عراق که برمبنای ایجاد منط ه فدرال در شمال عراق بود ،به نظام دو ادارهایی خاتمه داده
شد و در قالب ح كومت اقلیم کردستان عراق ،مدیریت مشترك دو حاب آواز شد ،اما
همچنان سایه نظام دو ادارهایی و دو حابی برای اقلیم ادامه داشت ; (Al Jazeera 2019a

).NRT TV, 2020
در ادامه پس رفراندم است الل کردستان و بروز اختالفات داخلی میان حابی
اختالفات میان دو طرم بیش از بیش نمایان شد ) .(Aydogan, 2020درمجموع ،آنچه
بر اقلیم کردستان عراق نمایان شد و حتمی بهنظر میرسد این است که همچنان دو
حاب اتحادیه میهنی کردستان و حاب دموکرات کردستان عراق اداره مناطق تحت
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سلطه خویش را در اختیار داشته و همین امر مانعی بارگ در مسیر ایجاد دولت
توسعهگرا در این اقلیم شده است.
اکنون اوااع سیاسی بهگونه ای است که با وجود تصدی منصب ریاست اقلیم
توسط نچیروان بارزانی از حاب دموکرات کردستان و برگایده شدن مسرور بارزانی
بهعنوان ناستوزیر ،همچنان نظام دو ادارهایی حاکم است .هرچند در ظاهر امر این
حاب دموک رات کردستان عراق است که بیشتر مناصب را در اختیار دارد ،اما در عمل
فرمانروایی دو حابی همچنان حكمفرماست (موسی شهریف.)2021 ،
در سط ابتدایی اتحادیه میهنی کردستان با در اختیار داشتن نیروهای نظامی ت ریباً
همسط

1

با حاب رقیب خود ،توانایی ایجاد نظام دو ادارهای و بازگشت به واعیت

سالهای قبل از  2003را دارد و در م ابل حاب دموکرات کردستان در سیاستهای
اعالمی خود همواره از ماالفت با نظام دو ادارهای سان میگوید .در سط

دوم،

باشی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان با تمرکا بر اینكه قدرت نظامی و سیاسی
همتراز با دموکرات کردستان عراق دارند ،در مسیر سیاستگذاریهای کالن برای
توسعه از توانایی وتوی پنهان سان به میان میآورند؛ به این معنا که بدون در نظر
گرفتن تعداد کرسی های پارلمان و مناصب سیاسی تحت کنترل در حكومت اقلیم،
میتوانند مانع هرگونه تصمیم گیری و اجرایی شدن آن شوند .در سط

سوم ،عدم

حاکمیت یك حاب و یك جریان سیاسی خاص در مسیر گذار به دولت توسعهگرا مانع
ایجاد کرده و موجب شده است که یك اراده واحد برای گذار به توسعه در اقلیم
کردستان وجود نداشته باشد.

.2-5مدیریتضعیفمنابعاقتصادیدولتيوغیردولتي 
بنابر دیدگاه نظریهپردازن یكی دیگر از الاامهای گذار به مدل دولت توسعهگرا ،قدرت

 . 1بسیاری از ناظران سیاسی و کارشناسان حوزه مسا ل نظامی بر این باورند که حاب دموکرات ،از توان نظامی
با،تری نسبت به حاب اتحادیه میهنی برخوردار است.
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و اختیار مست ل دولت قبل از افاایش سرمایه ملی یا خارجی برای مدیریت صحی
منابع اقتصادی است .در این زمینه حكومت اقلیم کردستان در سالهای بعد از 2003
مدیریتی دوگانه داشته که باشی حاکی از سیاست مطلوب آنها بوده و باش دیگر
منجر به اعف آنها در زمینه اجرایی کردن مدل توسعهگرا در بُعد مدیریت منابع
اقتصادی دولتی و ویردولتی بوده است .بهطوریکه ،میتوان گفت در مرحله ناست
اقلیم کردستان در تشویق ظهور و رشد مؤسسات اقتصادی خصوصی ،به شكل محدود
و با کنترل تمرکا بر فعالیت آنها در اوایل سال  2003تا حدودی عملكردی موفق داشته
است .همچنین ،آنها در زمینه جذب سرمایه خارجی و فراهم کردن زمینه برای حضور
شرکتهای بین المللی در مناطق تحت کنترل خود عملكرد موف ی داشتند (بنگرید به
.)Heshmati and Davis, 2007
درمجموع ،در سالهای بعد از  2003سیاست جلب سرمایههای خارجی
فرصتهای قابل توجهی برای توسعه اقلیم کردستان ایجاد کرد و دولتمردان اربیل
تالل داشتند تا شرکتهای بارگ نفتی را نسبت به سرمایهگذاری برای منابع انرژی
اقلیم کردستان مت اعد کنند .در این زمینه ورود شرکتهای بارگ نفتی به اقلیم نیا
درآمدهای مست ل اقتصادی را در اختیار اقلیم کردستان قرار داد که با ماالفت و انت اد
شدید حكومت مرکای عراق نیا مواجه شد ) .(Kanabi, 2018اما با وجود در اختیار
داشتن سرمایه اقتصادی کالن که ناشی از دو منبع سرمایهگذاری خارجی و نیا دریافت
سهم بودجه از بغداد 1بود ،دولت اقلیم کردستان درزمینه مدیریت صحی منابع اقتصادی
در سالهای اخیر با مشكالت بارگی مواجه شده است .یكی از مهمترین این مشكالت
مواجه شدن با بحران بدهی بارگ خارجی بوده است ).)Snow, 2018
در واقع ،حكومت اقلیم کردستان متعاقب قطع بودجه اقلیم کردستان ازسوی دولت
مرکای در اواخر سال  2013تا کنون ( )2021با مشكالت بارگ اقتصادی مواجه شده

 .1شایان ذکر است که در سالهای بعد از  2013حكومت مرکای بغداد تنها چند ماه و آن هم به شكل محدود،
سهم بودجه اقلیم را ارسال کرده و همین امر محدودیتی دو چندان را برای رهبران اربیل بهوجود آورده است.

فهم نظري فرایند توسعه اقتصادي ( ...احمد محمود محمدصدیق و محمدعلي شیرخاني) 541

است و در عمل درخصوص مدیریت منابع و درآمدها نتوانسته عملكردی مناسب را ار ه
کند .در واعیت کنونی ،اقلیم کردستان از دو باش تأمین میشود که یك قسمت آن
مربوط به سهم بودجهای است که از بغداد به اربیل ارسال میشود .قسمت دیگر آن به
درآمدهای نفتی و گمرکی حكومت اقلیم کردستان مربوط میشود (Dooler and

) .Gardner Cuesta, 2021; Salam, 2020البته در چند سال اخیر نیا باشی از نابگان
و احااب منت د حكومت ،عملكرد دولت را درزمینه مدیریت منابع اقتصادی و ت سیم
بودجه مورد انت اد قرار دادهاند .درمجموع میتوان اظهار داشت مدیریت اعیف منابع
اقتصادی دولتی و ویردولتی توسط دولت اقلیم کردستان یكی دیگر از شاخصهای
مهمی است که میتوان از آن بهعنوان محدودیت یا مانعی برای تطبیق مدل توسعه اقلیم
کردستان به مدل دولت توسعه گرای طرح شده در چارچوب نظری یاد کرد .مدیریت
نادرست منابع عالوهبر شكلگیری شبكهای از فساد مالی در اقلیم موجبات ناراایتی
شهروندان را نیا به دنبال داشته و همین امر گذار اقلیم کردستان به مدل توسعهگرا را
بیش از بیش دشوار کرده است.

.3-5عــدماســتقاللنخبگــانسیاســيوفقــدانبوروکراســياقتصــادی
صالحیتدار 

خودماتاری نسبی نابگان و نهادهای دولتی مسئله مهم دیگری است که باید بهعنوان
یكی از شرط های گذار به مدل دولت توسعه گرا در ارتباط با اقلیم کردستان مورد
توجه قرار گیرد .اینكه یك دولت بتواند فراتر از منافع طب اتی ،منط های ،گروهی و
عشیره ای گام بردارد از الااماتی است که باید در ارتباط با اقلیم کردستان نابگان
سیاسی اقلیم مورد توجه قرار گیرد .در اقلیم کردستان عراق اساساً سان به میان
آوردن از نابگان سیاسی مست ل یا دولت مست ل از منافع حابی و گروهی تا حدودی
دشوار بهنظر می رسد .در ابتدا توجه به این گااره اروری است که در این اقلیم
هرگونه سازوکاری سیاسی ،اقتصادی و حتی اجتماعی از منفذ احااب سیاسی گذر
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خواهد کرد؛ به عبارت روشنتر احااب اند که سازوکار مناسبات دولت با جامعه،
شهروندان با م امات و مدیریت امور کالن سیاسی و اقتصادی را تعیین میکنند .در
این میان ،وابستگی احااب به پایگاه حل ه درونی خود ،نیا بیش از بیش بر پیچیدگی
واعیت افاوده است .احااب به نوعی نمایندگی حل ه درونی خود را برعهده دارند و
در سطوح کالن سیاسی هرگونه تصمیم سازی و اجرای تصمیمات بدون اراده آنها
ممكن نیست ).(Majid Khalil, 2016: 170-176
با این تفاسیر اکنون میتوان پی برد که اساساً مدیریت امور سیاسی اقلیم در دستان
دو حاب اصلی است و این دو حاب دولت را تشكیل میدهد .درنتیجه این دو حاب
نمایندگی منافع حل ه درونی خود را بهصورت نسبی برعهده دارند ،دولت نیا نمیتواند
است الل نسبی از منافع و اراده این احااب داشته باشد؛ ازاینرو اقلیم کردستان درعمل
فاقد تطابق و همخوانی با مدل دولت توسعهگراست.
همین امر در سط دیگری موجب شده که روند بوروکراسی اقتصادی قوی و
صالحیتدار بهعنوان یكی دیگر از شاخصهای دولت توسعهگرا در اقلیم کردستان
مادول و ناکارآمد باشد .زمانی که دولت نمیتواند است اللی نسبی در برابر احااب
داشته باشد ،بوروکراسی حاکم شده درزمینه اقتصادی نیا منافع نابگان سیاسی و افراد
وابسته به این جریانها را نمایندگی میکند .درح ی ت ،نابگان حاار در ساختار
بوروکراتیك اقلیم کردستان به سه دسته ت سیم بندی میشوند که عبارتاند از:
 . 1نخبگان سیاسي وابسته به دو حزب حاکم اقلیم کردستان یعني ،حزب
دموکراتکردستانواتحادیهمیهنيکردستان :این گروه از نابگان بهدلیل وابستگی
به این دو حاب که اکثریت منافذ قدرت و ثروت را در اختیار دارند ،عمالً خواست
احااب حاکم را نمایندگی می کنند و است اللی در برابر خواست عمومی ندارند .آنها
درزمینه برنامه توسعه نیا نماینده برنامه ارا ه شده ازسوی احااب متبوع خود محسوب
می شوند و نكته قابل تأمل این است که اکثریت نابگان دانشگاهی و تحصیلکرده در
این احااب حضور دارند.
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 .2نخبگان سیاسي وابسته با احزاب خارج از دو حزب حاکم :این گروه از
نابگان عضو احاابی همانند جنبش گوران ،جماعت (عدالت) اسالمی کردستان ،نسل
جدید ،اتحاد اسالمی کردستان ،سوسیال دموکرات و  ...بهشمار میروند .این گروه از
نابگان که بیشتر در ن ش منت د حكومت و دو حاب حاکم خود را بازنمایی میکنند،
بیشتر نمایندگی حاب متبوع خود را برعهده دارند و از کمترین میاان است الل در
موااع برخوردارند .درنتیجه این گروهها نیا نمیتوانند در روند توسعه دولت اقلیم
ن شی مؤثر داشته باشند و واعیتی مشابه با نابگان وابسته به دو حاب حاکم دارند.
.3نخبگانسیاسيمستقل :نابگان سیاسی مست ل در اقلریم کردسرتان در داخرل ایرن
منط ه بسیار انگشت شمارند و برخی از آنهرا نیرا کره در خرارج از عرراق در جوامرع وربری
حضور دارند ،گاهاً در ن ش اپوزیسیون ساختار حكومت و جامعه اقلیم ظاهر مریشروند ،امرا
در عمل تأثیر چندانی برر تحرو،ت ندارنرد .درمجمروع مریتروان اظهرار داشرت کره عردم
خودماتاری و است الل نابگان سیاسی و ف دان بوروکراسی اقتصادی قروی و صرالحیتدار
یكی دیگر از موانع جدی گذار اقلیم کردستان در مسیر دولت توسعهگراست.

ناتوانيدرسرکوبحقوقمدني،بزرگنمایيمشروعیت حکومتو

 .4-5
عملکردخود 
همان گونه که در چارچوب نظری م اله بحث شد ،یكی دیگر از ویژگیهای ومانگیا
دولتهای توسعهگرا ،ترکیبی از سرکوبگاه شدید ح وق شهروندی آنها ،بارگنمایی
ظاهری مشروعیت شان و عملكرد عموماً پایدار آنها در ارا ه کا،های توسعهگرایانه
است .هرچن د اقلیم کردستان جامعه مدنی فعال و پویایی ندارد ،اما با توجه به ماهیت
دموکراتیك احااب سیاسی حاکم و عدم جدیت آنها در ایجاد یك فضای بسته سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ،توانایی حكومت در سرکوب اعترااات شهروندان و ساکت کردن
صداهای ماالف ،تا حدود زیادی اعیف بوده است .در سطحی دیگر ،حكومت اقلیم و
در بطن آن دو حاب اصلی اتحادیه میهنی کردستان و حاب دموکرات کردستان عراق،
در مشروعیتسازی برای خود تا حدی اعف داشتند و دارند.
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هررر چنررد واررعیت رفرراه شررهروندان در سررالهررای بعررد از  1991کرره حكومررت
خودماتاری کردستان در شرمال عرراق در مردار  33درجر ه و متعاقرب قطعنامره 688
شورای امنیت ایجاد شد ،روند رو به رشد کمیو کیفی قابل توجهی داشرته اسرت ،امرا
باشرری از شررهروندان برره ویررژه در منط رره سررلیمانیه نسرربت برره واررعیت حكمرانرری
معترض اند .در واقع ،برخی از شهروندان نسبت به ناکارآمدی حكومت و فساد موجود
در ساختار اداری معتر ض بوده و خواهان انجام اصالحات اند این واعیت در شرایطی
است که سه استان اربیل ،سلیمانیه و دهوك از نظر آزادی های مدنی ،رشد اقتصرادی و
شاخص های کالن رفاه اقتصادی واعیتی به مراتب بهتر از اسرتان هرای جنروبی عرراق
دارند ،اما با وجود این دولتمردان اقلیم در ارا ه چهرهای مشرروع از خرود کره بتوانرد
برنامه ها و مدیریت آنها را م بول جلوه دهد ناکام مانرده انرد .افراون برراین ،در اقلریم
کردستان رسانه ها و شبكه های مجازی متعددی وجود دارند که شدیدترین انت ادات را
نسبت به نابگان حكومتی و عملكررد دولرت وارد مری کننرد .همرین امرر درمجمروع
موجب ش د که مدل توسعه اقلریم کردسرتان برر خرالم بسریاری از مردلهرای دولرت
توسعه گرا در کشورهای ویردموکراتیك فاقرد توانرایی ،زم بررای سررکوب صرداهای
ماالف و پیش بردن روند و برنامه های توسعه بدون توجره بره خواسرت عمرومی یرا
هاینه کردن برای مشروعیتسازی باشد.

 .6نتيجهگيري
در پی پاسخ به پرسش اساسی و بررسی مهمترین موانع و ظرفیتهای توسعه در اقلیم
کردستان تالل شد چارچوب نظری منسجمی درباره نظریه توسعهگرا در قالب  6متغیر
ترسیم شود .با تأمل و دقتنظر در همین چارچوب در باش ظرفیتهای تطبیق اقلیم
کردستان با مدل دولت توسعهگرا ،مهمترین پتانسیل و ظرفیت را میتوان وجود نابگان
توسعهگرای مصمم دانست .هرچند متغیرهای دیگری مانند جامعه مدنی اعیف و تابع
و برخورداری از ویژگیهای اولیه دموکراسیهای سیاسی با الگوی توسعه اقلیم
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همخوانی دارند ،اما این قشری از نابگان توسعهگرای تحصیلکردهاند که روند و
راهبرد توسعه را پیش میبرند.
هرچند اقلیم کردستان در زمینه گذار به شاخصهرای دولرت توسرعهگررا نسربت بره
مناطق جنوب و مرکا عراق از پتانسیلها و ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است ،اما برا
بررسی و تحلیل واعیت تحو،ت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نیرا توجره بره فرهنرگِ
سیاسی حاکم بر اقلیم کردستان بهواوح میتوان به این مسئله پیبررد کره ایرن منط ره در
مسیر گذار به دولت توسعهگرا با محدودیتهایی قابل توجهی مواجه است .در ایرن میران
هرچند اقلیم درزمینه بوروکراسی ،مدیریت منابع و است الل نسربی نابگران برا مشركالت
بارگی مواجه باشد ،اما بیتردید مهمترین محدودیت و مانع اقلیم کردستان در ایرن زمینره
در ارتباط با حاکمیت نظام دو حابی و تداوم سایه نظام دو ادارهایی بهصرورت ویررسرمی
است .درح ی ت ،دو حاب دموکرات و اتحادیه میهنی ،با کنترل بر ساختار قدرت نظرامی،
سیاسی و اقتصادی برخالم تجارب موجود درزمینه دولتهای توسعهگرا ،امكان در پریش
گرفته شدن یك راهبرد توسعه واحد را ندارند .اگر یكی از ایرن احرااب رونرد توسرعه را
بهصورت یكجانبه مدیریت میکرد ،بهنظر میرسید در پیشبرد برنامهها موف یت بیشرتری
کسب میشد .دو صدایی یا بهعبارت دقیقتر نظام مدیریت جداگانه هریك از این احرااب
در مناطق تحت کنترل خود ،موجب شد که وحدت رویه در فرهنرگ سیاسری شرهروندان
اقلیم در حداقل ممكن باشد و سطحی قابل توجهی از لغال مدیریتی در راسرتای کسرب
منافع حابی در این اقلیم حاکمیت پیدا کند.
درمجموع میتوان اظهار داشت که حاکمیت نظام دو حابی و سایه پنهان نظام دو
ادارهای زمینهساز یا حتی تعیینکننده اصلی دیگر موانع پیش روی گذار اقلیم به مدل
توسعه گرا همانند مدیریت اعیف منابع اقتصادی دولتی و ویردولتی ،عدم خودماتاری
نابگان سیاسی و نهادهای دولتی ،ف دان بوروکراسی اقتصادی قوی و صالحیتدار،
عدم تمایل در سرکوب ح وق مدنی ،بارگنمایی از مشروعیت حكومت و عملكرد آن
بوده است.
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Abstract

Kurdistan Region, Iraq is one of regions in the world that has attracted the
attention of the scholars and researchers to its economic, political and social
development since 2003. Accordingly, the Kurdish officials have always been
trying to illustrate their region’s enhancement as a developmental state for years.
From this standpoint, the article sheds light on the extent of the balance between
the development models of the Kurdistan Region with the developmental state
framework. To evaluate that, the article’s main question is, “Based on
developmental state framework, what are the main obstacles and capacities of
Kurdistan Region’s development?” To tackle the question, the article’s
hypothesis is this, “the main capacities of the Kurdistan’s developmental state
features include Determined Developmental Elites, Weak and Dependent Civil
Society, and Benefited from primary political democracy features, on the other
hand, the main obstacles of the Kurdistan region’s developmental states features
include Deficiency in Governmental and Nongovernmental Economic
Resources Management, Dependency of the Political Elites and Governmental
Institutes, the lack of a Strong and Competent Economy Bureaucracy, Unable to
Oppress the Civil Rights, Exaggerating at the Government’s Legitimacy and its
Performance, and the lack of one Political Party-Oriented rule over the region.”
The findings revealed that, despite the fact that there are some coincidences, the
process of Kurdistan development does not adapt to the developmental state
model. The Method of data collecting is secondary sources – the library sourcesand the method of data analysis is descriptive-analytical. In this regard, some
parts of the article is based on historiography and the other part is theoretical
based on the developmental events in the region since 2003.
1. This article has been taken from the Ph.D dissertation of the Corresponding author entitled,
“The Theory of Developmental State and Political Economy of the Kurdistan Region, Iraq” at
International Relation Department, University of Tehran.
* Professor in International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, International
Relations Department, University of Tehran, Tehran, Iran.
** Ph.D Student of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences,
International Relations Department, University of Tehran, Tehran, Iran, (Corresponding
author: Mohamad.sadeeq.m@ut.ac.ir).
International Political Economy Studies, 2021, Vol. 4, Issue 2, 523-549.
Copyright © The Authors
Publisher: Razi University.

355 - 331 ، شمارة دوم، دورة چهارم،1400 ، مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل756
Keywords: Kurdistan Region of Iraq, Developmental State, Kurdistan Democrat Party,
Kurdistan Patriotic Party.
Article Type: Research Article.
Citation: MohammadSedigh, AhmadMahmoud & Shirkhani, MohammadAli (2021).

Theoretical Understanding of the Economic Development in the Kurdistan Region, Iraq:
Obstacles and Capacities, 4(2), 523-549.

