
  ؟ يا تماميت ارضياستقالل  ة گزينر مشروطي غزام به انتخابتال

  نو نيتها و مضامين اولوييدر راه تب
 

 ناصر ايرانپور
 

  

   :اشاره

الل چون آماج و استراتژي اصلي در ماهها و سالهاي اخير بين روشنفكراِن بيشتر غير متشكل و مستقل كُرد، به ويژه در كُردستان عراق، بحث جديدي پيرامون ضرورت يا عدم ضرورت طرح استق
اين امر حتي در مطبوعات كُردي داخلي ايران نيز با عنايت به تحوالت عراق و رفراندومي كه در آن خطه برگزار گرديد، . تأثير نبوده است هاي ديگر كُردستان نيز بي كُرد درگرفته كه بر پاره

اي را  كه در راه نزديكي نيروها و شخصيتهاي سياسي كُردستان ايران فعاليت خود را چندي پيش آغاز نموده است، جلسه» نگ ودهها«در خارج از كشور نيز جمع . وبيش بازتاب يافته است كم
نجا مطلبي را حول فدراليسم در شهر كلن ـ آلمان برگزار نمود كه از من نيز بعنوان يك فرد مستقل و كسي كه اينجا و آ» فدراليسم يا استقالل: كُردستان« آوريل امسال تحت عنوان 22در 

  . ، براي شركت در آن دعوت بعمل آورد نوشته يا ترجمه نموده

آنچه كه بايد براي ما اولويت داشته باشد، آن نظام سياسي ـ اجتماعي است كه ما . وي ما باشدـانـالقاعده بايد مسألة ث علي» فدراليسم يا استقالل«در آنجا من تالش نمودم استدالل كنم كه 
ر ارتباط  د از يک طرف بايد به اين معني که.كنيم خواهيم در كُردستان آينده ايجاد نمائيم، آنهم صرف نظر از ماندن يا نماندن در آن مجموعة كشوري كه در حال حاضر در آن زندگي مي يم

وردار ـرخـود بـل خـقـتـسـاص و مـي خـاسـيـ س وارهـک قـکه از يم ـز داريـيـن را نـگي ايـتـسـياق و شـم، حـيـتـلـک مـا يـم تأکيد داشت که با خواست استقالل
گيري از اين حق و دستيابی به  بهره که تصريح نموددر همان حال بايد اما . به اعتبار ارادة سياسي و مبارزة طوالني ملتمانچه  به اعتبار مساحت و جمعيت سرزمينمان و  چه، آنهممـيـاشـب

 )تسهيمي و توافقي (عدالت، پيشرفت و دمکراسيسروري ملی،  بر اساس کردستاندر  ويژه  به شخصبه يک نظام سياسی م برای نيل معين و نياز و معضل يکدولت ملی را براي پاسخ به 
اد برسيم که اين آرزوها در چارچوب مرزهاي کنونی  چنانچه ما به اين اعتقاما، اين آمالهااي است براي نيل به  نيست، بلکه وسيلهما استقالل به خودي خود هدف هر چند  لذا .خواهيم مي

  . نداريمکردستان  جز جدايي و تشکيل دولت ملي راهیيافتنی نيستند،  دست
   آمادهما نبايد  کهباشد مي اين  رويکردانديشة ناظر بر اين  .آور و نه در درجة نخست طرح شعارهای سوءتفاهم مضامين و محتواي مطالباتو محوری نمودن  مطرح يعني استراتژیاين 

جون تک ملتي   شهروند يک کشوربيشتر متمايليم آيا ما: چند پرسش فرضي . نامبردههایپارادايمهمة  زندگی کنيم، اما بدون برخورداری از) کردي( زير چتر يک دولت خودي باشيم
 سويس چون چند مليتی ي کشورتبعة يا، ت، نه از پيشرفت و نه از دمکراسيز عدالت خبر چنداني اساه به همان اندازه ناز ستم ملي خبری نيست، اما   هر چند که در آنهاکشورهاي عربی باشيم

م در كشوری زندگي كني همچنانم يحاضرآيا ما   کهپرسيددر ارتباط با وضع موجود بايد  با همين صراحت هم. گزينيم ميدر اين حالت يکي از اين دو کشور دمکراتيک را بر ؟ يقيناًيا بلژيک
 . پاسخ اين سوال هم مثبت نخواهد بودمطمئناً ؟بنا شده باشد... شووينيسم و تبعيضات متعدد ملي، قومي، فرهنگي، اقتصادي، ، ناسيوناليسم، »ك دولتي  ـ  يك ملت«بر اساس  كه نظام سياسي آن

به عبارتي .  دردها معرفی نمائيم  آن را درمان همه در عين حال را به خودي خود مردود بدانيم و نه از نظر من نه تن دادن به وضع موجود بايد مورد پذيرش باشد، نه خواست استقاللبنابراين
 و  مقدسآور،  سعادت منبرايآنچه .  موجود مرزهاي جغرافياييتماميت ارضي و و نه  دارد و تحت هر شرايطی قابل دفاع استتقدساز نظر من و حاکميت ملي در کردستان  نه وسعت :ديگر

 در يك نظام فدرال قابل دستيابي باشند، ما هيچ ضرورتي به طرح خواست استقالل آماجها و آرزوهااين  اگر  به اعتقاد من لذا. استفوق ارزشهاي نامبردة ، خاک نيست، بلکه استبل دفاعقا
 تنها در  افراد و جوامع،بر اساس منشور سازمان ملل. ن به تماميت ارضی کشور نداريماگر به اين مطالبات برحق نرسيم، ضرورتی به سوگند خورد: صادق استبرعكس اين استدالل هم . نداريم

هاي   در هر حال من در ارتباط با ايران دستيابي به برابري حقوقي در همة عرصه.ندها برخوردار باش  از حقوق و آزاديهاي کامل در تمام عرصهها که در آنهستندتعهد م دولتی هايمقابل آن نظام
  . دانم  قابل تحقق مي و سکوالررده را در يك نظام دمكراتيك و فدرالبرشم

رو داريد، مطلبي است كه من آن را براي قرائت در جلسة مذكور آمده نموده بودم، اما بدليل كمي وقت تنها بخشهايي از آن را بصورت بحث آزاد و ديالوگ طرح نمودم و  آنچه پيش
  . ختيار حاضران عالقمند گذاشتمهايي از شكل مكتوب آن را در ا نسخه

 

            

  عنوان سمينار
دانم، چرا كه ممكن است اين تصور اشتباه را  را اشتباه مي) فدراليسم يا استقالل(عنوان سمينار 

  كند كه  در ذهن تداعي 
  ما تنها اين دو راه را داريم؛  )1(
  گزينيم؛ بين اين دو تعارض است و ما ناچاريم اين يا آن را بر )2(
كُردستان ايران، عراق، تركيه، (ردن استقالل كجاست شخص است كه حيطة عملي كم )3(

  ؛ )سوريه؟
  ! ميزان عملي شدن اين دو يكسان است و تنها مانده كه ما از ميان اينها يكي را برگزينيم )4(

  تر کلی عنوان و موضوع  طرح و بررسیمن

  »وازم آنها و راههاي تحقق حق تعيين سرنوشت، مضمون، شرايط و ل  شيوه«

  .دانم  ميتر تر و ضروری در سمينارهای از اين دست اساسيرا 

  

   ؟ غير مشروطزام به گزينشت ال- »فدراليسم يا استقالل«
طرح مسئله به اين شيوه به اعتقاد من نادرست است، چرا كه ماندن يا نماندن در چهارچوب 

به اين معني كه نبايد راه . باشدكند، بايد مسئلة ثانوي ما  كشورهايي كه كُرد در آن زندگي مي
دهيم و به شعار عاجل خود تبديل نمائيم، در  حل جدايي و تشكيل دولت مستقل كُرد را ترجيح 
 و به هر حال طرح آنرا تحت هر شرايطی و ضمن آنكه بايد آن را حق طبيعي خود بدانيم

ر دستور خود قرار گيري از اين حق را د الوصف بايد بهره  مع.خود مردود ندانيم خودی به
خواستهاي ما در چهارچوب يك كشور فدرال و دمكراتيك تحقق آن هم زماني که  ،دهيم
بنابراين، اين مضمون خواستهاي ما و نوع ساختار سياسي مطلوب ما در كُردستان است كه . نيابند

  . بايد براي ما اهميت درجه نخست داشته باشند

 با صراحت تمام تأكيد شود كه هدف ما گرفتن  و خارجی در ديپلماسي داخلیبايددر اين راستا 
 هيچ امتيازي از يا به نسبت هيچ ملتي نيست، بلكه 

  و نابرابريهاي بيشمار موجود، رفع ستم ملي )1(
 جانبة كُردستان،   همهپيشرفتدستيابي به امكانات و مكانيسمهاي  )2(
 چنينهم اجتماعي، فرهنگي، زباني، جنسي در كُردستان و عدالتبرقراري  )3(
   دمكراسيتأمين آزادي و  )4(

  .  باشد مي

  شيوة تحقق خواستهاي فوق 
   :ذيل قابل تحقق است و اصول  به مکانيسمها از طريق دستيابيمهماين 

  ،  ايران كشور فدرال چهارچوب دراستقالل عمل داخلي در كُردستان )1(
  ردن تمامي آن، غيرميليتاريزه ك )2(
  ، اجرائيه در كُردستان، ه، قضائيهتشكيل و تضمين استقالل قوه سه گانة مقنن )3(
  ردن كامل ارگانهاي انتظامي و امنيتي، ايالتي ك )4(
  نفوس آن، ) ماندگي و ب درجة عقب) برخورداري از منابع مالي كافي با عنايت به الف )5(
ردن بافت دولتي، مضامين  و سكوالريزه كدولتيدئولوژي از جدايي كامل دين و ا )6(

  ، )كيفري، مدني، اداري، كاري(ي  نظام آموزشي و حقوق قضاي ودروس
رسميت يافتن زبان كُردي در همة عرصة كشور و در اختيار قرار دادن امكانات  )7(

  آموزش زبان مادري كُردي در خارج از كُردستان، 
  تضمين خودمختاري و فدراليسم در قانون اساسي،  )8(
  ركزي، المللي براي مصون ماندن از تهاجم احتمالي دولت م تضمين سازمانهاي بين )9(
ها، ادارات فدرال،  وزارتخانه(مشاركت در كابينة دولتي و ارگانهاي فدرال   )10(

  به نسبت جمعيت، ) ها سفارتخانه
  برخورداري از حق وتو در ارگان مشترك ايالتها در سطح فدرال،   )11(
  برخورداري از ارگانهاي دولتي سراسري فدرال در منطقة كُردستان،   )12(
هاي همگاني و بازسازي نوين آن  ولت در آوردن رسانهتضمين استقالل و از انحصار د  )13(

  هاي اتنيكي،  بر اساس ايالتها و داده
 ...تضمين برابري زن و مرد،  )14(

يت داشته باشد، و نه حآري، تحقق و تضمين اين اصول است كه بايد براي ما اولويت و ارج
ي اين اصول از پذير به عبارتي ديگر تحقق. ماندن يا خارج شدن از مجموعة كشوري موجود
 اين مطالبات در ايران فردا اما چنانچهو  .نظر من بايد شرط ماندن ما در اين كشورها باشد

  . معين دستيافتنی نباشند، بايد ره جدايي در پيش گرفت، آنهم پس از طی يک پروسة

تي رد شايد بهتر باشد كه همزيستي و حيات مشترك مليتها را با همزيسبه منظور تفهيم اين رويك
ازدواج مدرن  قراردادهايدر اكثر . زوجين و ادامة زندگي مشترك زن و مرد مقايسه كنيم

رديده امروزي شرايط ادامة زندگي زناشوئي و در عين حال شرايط طالق براي طرفين قيد گ
آموزد  زندگي به ما مي: دانم مي» ازدواج يا طالق«را چون » فدراليسم يا استقالل«شعار . است

يل زندگي مشترك و يا ادامة آن بدون قول و قرار و شرايط الزم ممكن است و نه كه نه تشك



 نه نفس ادامة همزيستي به خودي خود درست است و نه پايان دادن به گر ي دیبه عبارت. جدايي
  .  است و در شرايطي ديگر آنصحيحدر شرايطي اين . آن

  :  منوط به پاسخ به پرسشهاي ذيل است››؟فدراليسم يا استقالل‹‹سوال اساسی  پاسخ قطعي به لذا
  ؟ در نظام سياسي آينده ستم ملي رفع خواهد گرديدتا چه اندازه     )1(
تا چه اندازه خواهيم توانست در مورد سرنوشت سياسي خودمان در كُردستان تصميم   )2(

   ؟بگيريم و نظام سياسي كُردستان را خود سازماندهي و ساماندهي كنيم
اري مجلس ذگيريهاي دولت مركزي و به ويژه در قانونگ تا چه اندازه در تصميم ) 3(

   ؟فدرال سهيم خواهيم بود
   ؟چه حق وتويي خواهيم داشت  ) 4(
   ؟از چه امكانات مالي برخوردار خواهيم بود   )5(
 و دولتهاي چه ارگاني، با چه بافت و مكانيسمي، در مورد اختالفات دولت فدرال  )6(

   ؟رد داوري خواهد كايالتي
در چنين حالتي طرفدار اين  (داشتخواهند چه نقشي ارتش و نيروهاي امنيتي    )7(

هستم كه براي انحالل كامل ارتش فعاليت كنيم و در مقابل از برخورداري از 
   ؟)نظر كنيم نيروهاي منظم پيشمرگ صرف

 پس از ارزيابي مردم را دست آخر خود ››فدراليسم يا استقالل‹‹پرسش  به پاسخ مقتضي
  . در يك رفراندوم خواهند دادپارادايمهای فوق

  ؟ردتا آن زمان چه بايد ك اما 
اي   دستيابي به اهداف مرحله تالش در راه تا آن هنگام، از نظر من، اصلي پيشروان جامعه وظيفه

  :باشد ذيل مي

لي، ملت، ستم هويت م (آن و مدون کردن استراتژي ردن جنبش ملي كُردتئوريزه ك ) 1(
 ؛ ...) ملي،  و ارادةملي، شعور و آگاهي

سازي كُرد بر اساس اصول دمكراتيك و ترقيخواهانه و در  پيشبرد و تكامل پروسة ملت ) 2(
چرا كه كُرد هيچگاه (درجة اول رو به داخل، كمتر رو به خارج از كُردستان 

 ؛ )ردواهد كران تعريف نكرده و نخموجوديت خود را در ضديت و نابودي ديگ

 كوتاه مدت و صالح كُرد، شامل خواستها و اهداف و م ملي- تدوين پالتفرم سياسي ) 3(
 ها و نتايج بدست آمده از پژوهشهاي زيربنايي و تئوريكي دراز مدت آن بر اساس داده

 ،هاي رفع ستم ملي و برقراري يک نظام دمکراتيک و شرايط خاص کردستان و مؤلفه
  ؛ بر عدالت اجتماعیقانونمدار و مبتنی

 ؛  تعيين شعارهاي روز بر اساس اين برنامه  )4(

 تشكيل يك ائتالف كُردستاني براي دنبال كردن و عملي ساختن اين اصول و شعارها؛ ) 5(

، اهداف و خواستهاي كُرد صالحتشكيل اثتالف در سطح كشوري در چهارچوب م) 6(
 ).»اتيک و فدراتيو ايرانجبهة دمكر«(

* * * * *  
دانم و هم پذيرش  ردن شعار و خواست استقالل را اشتباه ميآري، در يك كالم، هم علَم ك

اين . دنهيچكدام از اينها نبايد تقدسي در بين ما داشته باش. را» تماميت ارضي كشور«شرط  پيش
  . امر خارج از صداقت كالم و صراحت لهجة ما به چندين دليل ضرورت دارد

شرط رشيپذ عدم داليل    ) الف و  يد  ق بي  ارضي«  ماميت    :»ت

 متهم به اًايم كه بعد آوري را امضاء ننموده تعهد الزامچک سفيد و زير هيچ  از ابتدا )1(
  زير پا گذاشتن آن بشويم؛ 

ي دارد،  آن بخش كه گرايشات ناسيوناليست و يا شايد به ويژهطرف مقابل ما، حتي )2(
ها را  نشيني ط ما بيشترين عقبردن خواست استقالل توسبراي جلوگيري از دنبال ك

  در مقابل خواستهاي ما خواهد نمود؛ 

تأكيدي دوباره به قائم به ذات بودن ما، شعور و آگاهي جمعي و ملي ما و خط  )3(
اكنون . بطالني بر اين رويه و منش تاكنوني خواهد بود كه آنها اصلند و ما فرع

 و بايد براي ما ثابت كنند ديگر آنها هستند كه در حالت تدافعي قرار خواهند گرفت
طلب و ناسيوناليست و شووينيست نيستند و براي ديگر مليتها همان حقوق  كه برتري

  .  قائل هستند كه براي خود قائلند راشهروندي و ملي

هايمان در ايران دمکراتيک، فدرال، سکوالر و   بايد تأکيد کنيم که اگر به خواستهما )4(
لذا در اين . ديگر چيزی براي از دست دادن نداريمقانونمدار و عدالتخواه نرسيم، 

طلبي را  تجزيه» اتهام« با اين استراتژي .حالت ابايي از مبارزه برای استقالل نداريم
 .كنيم و بدين ترتيب آن را به ضد خود تبديل مي» حق ملي«يک به 

عدم    )  ب هداليل  ن ت ة  ب ا ث م ه  ب ان  ردست كُ قالل  ست ا خواست  طرح  رهايي  ه  ا ر    :ا 

اين دشواريها هم منشأ  :تر بودن تحقق استقالل به نسبت فدراليسم دشوارتر و پرهزينه  )1(
 : داخلي دارند و هم خارجي، چرا كه

شرط تشكيل دولت ملي در شرايط امروز قبل از هر چيز وجود يك  پيش     اوالً
اين . باشد گاه آن دولت مي كيان و آگاهي ملي ژرف به مثابة منبع و تكيه

بينم، اما آنرا نه از لحاظ كيفي و  شعور ملي را من در كُردستان ميكيان و 
ژرفش آن و نه از لحاظ كمي و وسعت آن براي تشكيل يك دولت ملي و 

 . دانم حتي طرح شعار آن كافي نمي
 مشكالت دولت اقليمي كُردستان عراق بايد برايمان اثبات نموده اًمخصوص     اًدوم

ترين  ي از منابع مالي نيازمند است كه اساسيباشد كه هر دولتي به حداقل

اين ننگ نيست اقرار كنيم كه شرايط . مايحتاج عمومي مردم را تأمين نمايد
ضالب، تورم، وضعيت ابرق، آب آشاميدني، ف(معيشتي مردم كُردستان عراق 

 نيروهاي سياسي حاکميتبيش از يك دهه و نيم پس از ) آموزشي و غيره
اين امر قبل از اينكه گناه . باشد ان صدام ديكتاتور ميكُرد اسفناكتر از زم

 اًصراحت. پيشروان سياسي كُرد باشد، ريشه در نبود منابع مالي كافي دارد
بگويم كه من معتقد نيستم كه كُردستان ايران، تركيه، سوريه و حتي عراق 

بدين .  سال آينده شرايط استقالل مالي خود را داشته باشد50در عرض 
ما در صورت تحقق دولت ملي در همين امروز، آنها را از پيشرفت و ترتيب 

تواند  و اين نمي. ايم سعادت و عدالت در پنج دهة آينده محروم ساخته
 . آرزو و آماج ما بوده باشد

تحقق امر استقالل كُردستان يا به سبب پذيرش آن از طرف مقابل ممكن    اًسوم
درحاليكه هيچكدام از . ا به سود مااست و يا به سبب سنگيني آرايش نيروه

حتي در صورت ضعف دولت . اين دو شرط در حال حاضر مهيا نيست
مركزي، دولتهاي فاشيستي منطقه به ويژه تركيه و مليتهاي دوروبر ما به هر 

 . آورند اي كه شده از اين امر جلوگيري بعمل مي وسيله
 . المللي نيز به سود ما نيست شرايط بين اًچهارم

و همة اينها يعني . اي براي تحقق آن در شرايط فعلي وجود ندارد ا هيچ روزنهلذ
ن امر ي بر ا و چنانچه .غيرعملي بودن آن در شرايط امروز كُردستان، منطقه و جهان

برای نسل امروزی بايد ما سياسيون  . وجود دارد ضرورتی براي طرح آن يم، چهواقف
  .نده و نه برای نسلهای آيکنندسياست ورزی 

يادآوري اين واقعيت بديهي شايد چندان ضروري نباشد كه سياست هنر طرح 
گيري از امكانات موجود در راستاي  آلترين آرزوها نيست، بلكه هنر بهره ايده

آلها و آماجهاي بزرگ است، حتي اگر اين امكانات اندك  حركت به سوي ايده
اندن مردم بر سر مقصود با لذا هنر واقعي سياستمدارن رس. باشند و گامها آهسته

  .        كمترين هزينة جاني و مالي ممكن است

نظران طرح خواست استقالل  اي از صاحب  دسته:امكان رفع ستم ملي در فدراليسم  )2(
. رفع ستم ملي در فدراليسم ممكن نيستبه گمان آنها گردانند كه  را به اين امر برمي

يچكدام از مليتهاي داخل سويس، اسپانيا و ه. به اعتقاد من، اين برداشت اشتباه است
اگر در كانادا يا اسپانيا با اين وجود نيروهاي . گيرند كانادا تحت ستم ملي قرار نمي

 اين امر نبايد ارتباطي به ستم اًسياسي وجود دارند كه خواهان استقالل هستند، الزام
ظام سياسي اگر دو يا چند مليت نخواهند در چهارچوب يك ن. ملي داشته باشد

. اند  نشانة اين نيست كه يكي يا بخشي از آنها سركوب شدهاًواحد زندگي كنند، الزام
 برعكس، ممكن است اتفاق بيافتاد كه مليتي به دليل اينكه وضعيت اقتصادي و اًاتفاق

، و يا )اسپانيا (مالي بهتري دارد و نخواهد مليت ديگري را از آن بهرمند سازد
آميز آنها دشوار  ذهبي آنها چنان عميق باشند كه همزيستي صلحتمايزات اتنيكي و م

در اين بخش شايد الزم باشد تعريفي . ، آنها بخواهند از هم جدا شوند)ايرلند (گردد
ها و نمودهاي ستم  ها و نشانه از ستم ملي ارائه كنيم و نشان دهيم كه از نظر ما مؤلفه

 آزاد و دمكراتيك رأي موافق ت كامالًآيا اگر مردم ما در يك انتخابا. ملي كدامند
به قراردادي بدهند كه نيروهاي پيشرو ملتمان با نمايندگان سياسي مليتهاي ديگر 

ايم؟ آيا اين همان حق تعيين  اند، باز مورد ستم و سركوب ملي قرار گرفته بسته
 رده است نيست؟       مبارزه كسرنوشتي كه مردم ما براي آن

.  به تجربة دولتهاي ملي امروز توجه كنيم:استقالل و دولت مليمفيد نبودن الزامي   )3(
حتي نيرومندترين آنها در جهان گلوباليزه و به هم پيوسته و تك اقتصادي قدرت 

شوند، از ناسيوناليسم  رويارويي با مسائل بزرگ جهان را ندارند، لذا متحد مي
ند، بازار مشترك ايجاد دار جويند، مرزها را بين خود برمي روزبروز بيشتر دوري مي

كنند، ارتش مشترك تشكيل  كنند، نظام حقوقي و سياسي مشترك ايجاد مي مي
كنند، ارگانهاي قانونگذاري و  دهند، يك سياست خارجي مشترك را دنبال مي مي

آيا ما . ، آنهم بعد از اين همه جنگ و ستيز با هم...آورند، قضايي مشترك بوجود مي
ج از عملي بودن يا نبودن آن، تجربة تشكيل دولت ملي را بايد به هر قيمتي، خار

تر آن است كه در هم جذب و  كسب كنيم، تا بعد به اين نتيجه برسيم كه درست
 آيا تحقق اين ؟هاي آسيا را بوجود آوريمملت ه يا کنفدراسيونادغام شويم و اتحادي

 ؟ نيستتر هزينه  و کمحق از هم اكنون و از سكوي فدراليسم ميسرتر

، آنهم هم در سطح تر بودن خواست فدراليسم به نسبت استقالل دولتي قابل قبول  )4(
المللي؛ خواست فدراليسم جبهة ما را به نسبت استقالل  داخلي و هم در عرصة بين

تر خواهد نمود، جبهة ارتجاع را به انشقاق خواهد كشاند، مليتهاي ديگري را  نيرومند
 ...  ميدان خواهد آورد،هم در تعارض با حاكميت مركزي به 

در صورت عدم تحقق  (تر بودن پيگيري خواست استقالل از سكوي فدراليسم سهل  )5(
تر شدن مرزها، تضعيف دولت مركزي به نسبت  به دليل مشخص): خواستهاي فوق

گيري افكار عمومي كُردستاني،  قبل، وجود ساختارهاي دولتي كُردستاني، شكل
ن امر ملت سازي، پرورده شدن كادر دولتي ردمكان و وسايل دنبال كوجود ا

داخلي، كسب تجربة احزاب سياسي و نخبگان جامعه، وجود امكان تالش براي جلب 
گيري از امكانات مالي دولت فدرال براي بازسازي  افكار عمومي خارجي، بهره
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