
 

  
تغییر رفتـار  رایمثابه ابزاری برای اعمال فشار ب های قومی ایران به گروه ٢٠٠١سپتامبر  ١١پس از 

از مخـالفین سیاسـی سـازمان سـیا . هرچند حمایـت ندا یا تغییر رژیم ایران مورد استفاده قرار گرفته
کیـد بـر مقولـه أامـا ت ،گرفـت انجام مـی »مهر دوجانبه«سیاست قالب جمهوری اسالمی ایران در 

 ؛جدیـد اسـت یمین منافع آمریکا علیـه ایـران امـرأعنوان دستاویزی برای ت ایران به های قومی گروه
طور تاریخی توجه کمی  های غربی به گیران دولت کند: تصمیم ر که جان برادلی تصریح میطو همان

هـای قـومی درون ایـران  امـا اکنـون بیشـتر در سیاسـت ،اند به مسئله تکثر قومی ایران مبذول داشته
ثیر أتـ ثیر احتمالی بلندمدت دولت جمهـوری اسـالمی (بحـث تغییـر رژیـم) وأبر ت ده ومتمرکز ش

  ).٧٨٧: ١٣٩٨، دیگران کنند (ایمانژاد و داخلی ایران توجه می مدت بر سیاست خارجی و کوتاه
  رانیا .ا .ج یآن برا یتیامن یامدهایکردستان و پ میمعاند در اقل یروهایحضور ن
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  چکیده

ای و  طلبی آنان یکی از مسائل مهم سیاسی مرزهای غرب ایران است که ابعاد منطقه مسئله کردها و استقالل
ثیر زیادی بر مناطق پیرامونی دارد. تشـکیل اقلـیم أای پیدا کرده است و تحوالت آن ت ای گسترده فرامنطقه

ثیر داشته است. هدف أبر امنیت جمهوری اسالمی ایران ت ،های معاند کرد اق و حضور گروهکردستان عر
ناشی از  یاهشناسایی عوامل اثرگذار منفی بر روابط ایران و اقلیم  کردستان عراق و تهدیدپیش رو پژوهش 

  حضور گروه
ُ
هـای  فعالیتکـه رد ضدجمهوری اسالمی است. مفروض پژوهش ایـن اسـت های معاند ک

قالب پژاک و کومله در مرزهای شمال غربی ایران موجب ناامنی  گرا در خشونت طلب و های تجزیه گروه
. مسئله دیگر  ارتباط  امنیتی و اطالعاتی اقلیم کردستان عراق  بـا رژیـم صهیونیسـتی و ه استمرزی شد

ای است. این مقاله  طقهای و فرامن های منطقه های ضدایرانی با برخی قدرت مشارکت راهبردی اقلیم در طرح
زا در  های آسیب لفهؤترین م توصیفی با کاربست نظریه موازنه تهدید استفن والت به مهمـ  با روش تحلیلی

  پردازد.  ای ایران با اقلیم کردستان عراق می روابط منطقه
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  واژگان کلیدی 

    گرایی تدافعی ایران، اقلیم کردستان عراق، امنیت ملی، واقع
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  مقدمه

ی را پیچیدهمیگاه جغرافیایی اقوام، جا
ّ
هـای  تر کـرده اسـت. اقـوام گونـاگون و اقلیت عادله امنیت مل

عقبـه آنهـا ورای  و هسـتندکن اهای مرزی س های راهبردی کشور و جداره ترین حوزه مذهبی در مهم
ی قرار دارد. به

ّ
ها  این حوزه لحاظ ارتباط و پیوند مرزها و خارج از حوزه نفوذ و اثرگذاری حاکمیت مل

یابد و امکـان نظـارت  سادگی به داخل مرزها گسترش می با خارج از مرزها، هرگونه بحران بیرونی به
ی بر حوزه

ّ
هانی شدن، بـا ج. از طرفی، تحوالت مربوط به دهد میشدت کاهش  بهرا ها  حاکمیت مل

 طرح موضوعات فشردگی زمان و مکان، مرزهای جغرافیای را در نوردیده است.
 ،ای کردسـتان در شـمال آن کشـور ویژه تشکیل حکومت ناحیـه به ،ر عراقدوالت دهه اخیر تح

 ،کشـور وجود پیوندهای متقابل قومی وفرهنگی بین کردهـای دو دلیل مجاورت با نواحی ایران  و هب
 .برای ایران حائز اهمیت است

می ایـران زنـدگی از قومیت کرد در بخش غربی جمهوری اسال زیادیتوجه به اینکه جمعیت  با
  کنند، پیگیری تحوالت منطقه می

ُ
دو به نزدیک  .ردادرد در آن سوی مرزها بسیار اهمیت ای قومیت ک

خصوص پس  به .انگیز تبدیل شده است دهه است که موضوع کردهای عراق به جدالی بسیار مناقشه
نی سلیمانیه، اربیـل کردها حتی به سه استان تحت امر اقلیم کردی یع ١٣٨٢از اشغال عراق در سال 

 .هستندیر مناطق کردنشین خارج از اقلیم ساو خواستار در اختیار گرفتن  اند دهشو دهوک قانع ن
را نفـر میلیـون  ٣٠ترین گروه قومیتی بدون سرزمین مستقل هستند که جمعیتی معادل  گرکردها بز

رافیـایی، غلحـاظ ج ، بـهاند جوار ساکن شوند. این جمعیت که در نواحی مرزی سه دولت هم شامل می
در ایـن  .)٦٢: ١٣٩٧ ،شـمس آبـادی انـد (اسـالمی و حتی خویشاوندی به یکدیگر پیوسته فرهنگی و

عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه غرب آسـیا از گذشـته دور تـالش  میان جمهوری اسالمی ایران به
  بر اساس سیاست همسایگی و استکرده 

ُ
در کنار کمک   ،زبانی اشتراکات قومی و جواری و سن همح

از سـرنگونی رژیـم بعـث صـدام پس ویژه  به ،با تقویت دولت مرکزی عراق ،سازی در منطقه به امنیت
  ای با اقلیم کردستان داشته باشد. روابط سازنده ،حسین

 هـای داخلـی متغیرهـای چنـدوجهی  در حـوزه دایران  بای در مورد روابط اقلیم کردستان عراق  و 
های مختلف میان ایران  های دیرینه در حوزه رغم همکاری مد نظر قرار داد. به راای  رامنطقهف ای و منطقه

 ،ویژه  در حوزه امنیتی (در جنگ تحمیلی هشت سـاله) دلیل منافع مشترک  به هاقلیم کردستان عراق ب و
مهـوری گیرنـدگان ج ادراک تصـمیم بـوده اسـت. پنداشـت و رو هی روبـیها نشیب و این روابط با فراز

دلیـل حضـور کردهـای  هرویکردهـای امنیتـی اقلـیم کردسـتان عـراق بـ ها و اسالمی ایران از سیاست
اطالعاتی با رژیـم  پنهان برای برقراری روابط نزدیک امنیتی و و تمایل پیدا طلب مخالف ایران و تجزیه

ه مطالبات امنیتـی عدم پاسخ روشن مقامات اقلیم کردستان ب .منفی بوده است  ،صهیونیستی  و آمریکا
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بـرای ایـران بدان علـت اعتمادی بین طرفین شده است. این موضوع  تشدید فضای بی موجب نیزایران 
 نژادی با مناطق کردنشین جمهوری اسـالمی و ارتباطات قومی و جواری و که هم رداداسالمی اهمیت 

مسـتقیم طور  بـهخواهی  تقاللطلبی و اس خاک اقلیم کردستان عراق برای دامن زدن به تجزیه استفاده از
خواست رهبران اقلیم کردسـتان عـراق  ،در کنار این موضوع .شود برای ایران تهدید امنیتی محسوب می

عمیـق بـه  تیک و عالقـه یدلیل احساس تنگنای ژئوپل ههای ناخوانده ضدایرانی ب برای پیوستن به ائتالف
 .شود امنیت ایران اسالمی قلمداد می مخل ،زدن نظم موجود ای برای برهم های فرامنطقه قدرت

خصـوص  بـه ،تحوالت اقلیم کردستان عـراق کهاین پژوهش در پی دستیابی به این پرسش مهم است 
نیز تمایل سران اقلیم در نزدیکی بـه رژیـم  طلب معاند جمهوری اسالمی ایران  و های تجزیه حضور گروه

بـر آینـده روابـط داشـته  یثیرأچـه تـتواند  میترک سیس پایگاه اطالعاتی  در مرزهای مشأت صهیونیستی و
  حضور گروه ،در پاسخ به این پرسش ؟باشد

ُ
رد جمهوری اسالمی در اقلـیم کردسـتان  عـراق های معاند ک

عنـوان  یل و آمریکا در منطقـه بـهئحضور اسرا وشده ای  دامن زدن به ناامنی منطقه موجب واگرایی بیشتر و
  است.ایجاد کرده ی ضدامنیتی برای ایران وضعیت جد ،دشمن اصلی ایران دو

  گرایی تدافعی مبانی نظری تحقیق: واقع.  ١

   ۀنظری بزرِگ پردازان  تئوری
ِ
تدافعی از جمله کنث والتز، رابرت جرویس، اسـتفن ون اورا،  نئورئالیسم

 له امنیت و ماهیـت دفـاعی عملکـرد کشـورها درئسمچارلز گالسر و استفان والت با تأکید ویژه بر 
ای و جهـانی مهیـا  های منطقـه زمینه را برای فهم بسیاری از منازعات و کشمکش ،المللی سطح بین

ص رئالیسم تدافعی شـده، ظهـور و تولـد رئالیسـم تهـاجمی گفتنی اند.  دهکر
ّ
است آنچه سبب تشخ

رئالیسم تدافعی روی دیگر سکه رئالیسم تهاجمی اسـت  جان میرشایمر بوده است. به عبارت دیگر
هـا  های جان میرشایمر را در بـاب الزامـات آنارشـی، امنیـت و افـزایش قـدرت دولـت مفروضهکه 

گرایی بیـرون آمـد،  گرایی تدافعی از دل نوواقـع هرچند واقع). ١٥ :١٣٨٦ ,Wagnerنپذیرفته است (
  ). ١٣٨٢ ,Glaser(ولی از آن تا حدودی فاصله گرفت 

  نظریـه«عی ایـن نظریـه شـهرت دارد، در کتـاب والتز در نظریه نئورئالیسم خود که به وجه تداف
اما بر خالف اسالف رئالیست  ؛افزایش قدرت را در حد تضمین امنیت دانست ١»الملل سیاست بین

[در کـل] نظریـه  . ای... المللی و کالن مطرح کرد نه سطح ملـی و منطقـه آن را در سطح بین ،خود
ن تحلیل خود قرار داده، از فرآینـدهای خودیـاری  و جای دولت در کانو هالملل را ب والتز که نظام بین

کننـد تـا بـا افـزایش قـدرت  ها دنبـال می هایی یاد کرده است که دولت عنوان شیوه شدن به  اجتماعی

                                                                                                                                         
١. Theory of International Politics 
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). ٨: ١٣٩٠برقرار کننـد (فیضـی،  ناپذیر کنترل مرج و و  خود، نوعی توازن را در نظام مبتنی بر هرج
هـا در پـی کسـب امنیـت در نظـام  تدافعی هـم معتقـد اسـت دولت گرایی گرایی، واقع مانند نوواقع

 گرایی بـر ایـن ماننـد نوواقـع گرایی تدافعی  ). واقع٥٧ ـ٥٨: ١٣٩٤اند (المن،  المللی اقتدارگریز بین
دنبال امنیـت هسـتند و بـه عبـارت بهتـر،  الملل آنارشیک بـه ها در یک نظام بین است که دولتباور 

از سـه گرایی تـدافعی  واقـعولـی  ؛)١٣٨٢ ,Glaser(نـد های دیگر ها دولتتهدید اصلی علیه رفاه آن
گرایی علل متفاوتی را برای تبیین رفتار  نخست، نوواقع :کند گرایی جدا می جهت راه خود را از نوواقع

کیـد مـی حال آنکه واقع ،شمارد دولت برمی ورزد. دوم،  گرایی تدافعی فقـط بـر انتخـاب عقالیـی تأ
رهـایی کـه  تدافع را نیز بـه  ـ   فعی موازنه تهاجمگرایی تدا واقع

ّ
ـر مهـم بـه سـایر متغی

ّ
عنوان یـک متغی

  تهاجم  گرایان تدافعی معتقدند عقالنیت و موازنه افزاید. سوم، واقع می ،گیرد گرایی در نظر می نوواقع
  ها از وضع موجود حمایت کنند. د که دولتشو یتدافع باعث م ـ 

 :برجستگی اساسی را در نظریـه رئالیسـم تـدافعی والتـز بـاز شـناخت توان دو می ین اساسار ب
بـر اسـاس نظـر  ٢.المللـی توجه به سطح تحلیل کالن و بین ،و دیگری ١له امنیتئتوجه به مس ،یکی

گـر، یان دیبه ب ؛شود یتواند انعکاس اراده کشورها تلق ینم یتیو امن یکنث والتز، هرگونه اقدام نظام
ن یب، تعامل بـین ترتی. به ااست یالملل بین یاز فضا ین کشورها تابعیارض با تعی یهرگونه همکار

کیداشته باشد، اما با یاشکال و شدت مختلف کشورها ممکن است ب بـا یـن امر در ترکید کرد اید تأ
از  ین امـر تـابعیـ. ااسـتمد نظـر  یات کشورهایرد که مستقل از مقاصد و نیگ یقرار م ییها مؤلفه
 یاگرچه چگـونگ ،دهند یر قرار میگر را تحت تأثیکدیت که کشورها در آن رفتار اس یط راهبردیمح

، بـه ١٣٥ :١٩٧٩ ,Waltzکننـده اسـت ( نیین ارتباط تعیآنان در ا ینیآفر گران و نقشین بازیقدرت ب
ن یتـر یت اساسـیـدغدغه امن یسم تدافعی، در رئالدیگر ). به سخن١٢٨: ١٣٩٠نژاد،  نقل از مصلی

  نگاه رئالیست واقع درله است. ئمس
ً
امنیتی اسـت و در کنـار رئالیسـم  های تدافعی نیز نگاهی کامال

ن دو یـا تـوان گفـت هند. مید میشدن سوق   سمت امنیتی الملل را به تهاجمی، مطالعات روابط بین
ال اصـلی بـرای ؤند. سا هالمللی برآمد کرد درصدد پاسخ به معمای امنیت در نظام آنارشیک بینیرو

 یها الزم  ها این است که چه مقدار از قدرت برای دولت ه از رئالیستاین گرو
ً
 ا کافی است؟ یا اصوال

هایی که به ایـن پرسـش داده شـده  پاسخ ؟سازی قدرت روی آورند به بیشینه دها چه زمانی بای دولت
 ).٤ :١٣٩٣ ,Kirshnerاین دو نحله رئالیستی را متمایز ساخته است (

کنـد کـه  نگرد، اما ایـن نظریـه را رد می یها م دولت یمثابه هدف اصل ت را بهیاز طرف دیگر، والتز امن
  دولت ،قدرت خود تالش کنند؛ زیرا از نظر او ایشبرای افزباید ها برای رسیدن به امنیت  دولت

ً
ها ضـرورتا
                                                                                                                                         
١. Security 
٢. International Macro-level Analysis 
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د یـتول یتـو رقابـت ذا یاریك نظام خودی ینیتی تهاجمی و تجاوزگرانه ندارند. در واقع از نظر والتز، آنارش
 یکند؛ اما ا یم

ً
ت یـگر امنیکدی یتوانند با همکار یها اغلب م کند. دولت ید نمیتجاوز را تول ن امر ضرورتا

موضوع توازن قدرت از این جهت اهمیت دارد که قادر به کنتـرل منازعـات و «رو  ن کنند. ازاینیخود را تأم
جنگ و صلح نیـز توجـه  یگیر در شکل است. اگر چه وی به سرشت انسان و دولت یا منطقه یها بحران

دانـد کـه در محـیط  را ناشـی از چگـونگی موازنـه بـازیگرانی می یینـدآدارد، اما محور اصلی چنـین فر
ن یتـرشـکلی کلـی، مهـم ). در اینجـا بـه٧٨: ١٣٨٢(والتز، » پردازند المللی به رقابت می یا بین یا منطقه

 ذکر خواهد شد: یسم تدافعیرئال یها مفروضه
ك دولـت یـاست که در آن تـالش  یطیشرا »تیمعضله امن«ت: منظور از یامن همعضل ،تنخس

ر یـتعب یت نسـبیـشـود کـه از آن بـه امن یگـران مـیت دیـت خود باعث کاهش امنیش امنیافزا یبرا
شود. در واقع مسـئله  ینمختم ت یشه به امنیهم یطلب توسعه ی،تدافع یها ستیشود. به نظر رئال یم
ل یو چون احتمال ن یك هژمون جهانیل شدن به یست جز با تبدیت مطلق ممکن نین است که امنیا

الملل خواهد بود،  نیاست بیان سیپا یمعنا به یس دولت جهانیسأاندك است و ت یگاهین جایبه چن
 شوند. یرو م هروب یتیجو خواهند بود و با معضله امن تیشه امنیها هم دولت

ر یـف قـدرت کـه متغیـسـاختار ظر ی،تـدافع یها ستیلف قدرت: به نظر رئایساختار ظر ،دوم
ها را قـادر  است که دولت یماد یها یآن دسته از توانمند یع نسبیتوز یمعنا ست و بهیسطح نظام ن

ا زمخـت یـتـر از سـاختار خـام  را دنبال کنند، مهم یك خاصیپلماتیو د ینظام یسازد راهبردها یم
    .استقدرت 

هـای مـادی بـر رفتـار  ثیر ساختار ظریف قدرت و توانمندیأترهبران:  یهای ذهن برداشت ،سوم
  دولت از طریق تصورات یا برداشت

ً
 یهـا اسیـق یبر مبنا های ذهنی رهبران ملی است. آنها معموال

، رو ازاینرند. یگ یم میکنند و تصم یاطالعات واصله را پردازش م یگر ادراکید یانبرهایو م یخیتار
 شود. می یار مهم  تلقیبس یانیر میك متغین عامل یا

گرایـان تـدافعی، اسـتقالل دولـت در برابـر جامعـه  عرصه سیاست داخلی: به نظر واقع ،چهارم
 بخش

ِ
های لشکری و کشوری همگی  مدنی، ائتالف سیاسی، عرصه سیاست سازمانی و روابط میان

 ییتوانـا یمعنـا بـه ی،ملـ یاسـیدهند. قدرت س ثیر قرار میأتوانایی رهبران را در بسیج منابع تحت ت
). شـاید ١٣٨٧ ,Shippingکنـد ( یدا مـیـت پیـار اهمیبسـ ،دولـت یو انسـان یج منـابع مـادیبسـ

  موازنه تهدید است.   گرایی تدافعی نظریه ترین روایت واقع معروف
به آنچه در خصوص رئالیسم تدافعی گفته شد، استفن والت معتقد است آنچه در روابط  توجهبا 

عنوان تهدید است نه صرف میزان قدرت هـر  برداشت آنها از یکدیگر به ،اردها اهمیت د میان دولت
جـای موازنـه قـدرت  بـه» موازنـه تهدیـد«کید استفان والت بر اهمیت أیک از آنها. بر این اساس، ت
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، ینظـام یهـا یتوانمنـد دولت،  یاز قدرت تهاجم یبید در نگاه او عبارت است از: ترکیاست. تهد
ز یر عوامل نیست و سایآن. پس صرف قدرت مهم ن یات تجاوزکارانه احتمالیو ن ییایجغراف یکینزد 

عنـوان  ا از یکدیگر بههبرداشت آن ردادها اهمیت  گر آنچه در روابط میان دولتیاند. به عبارت د مهم
گـر امنیـت در شـرایطی در نظـام ید یتهدید است و نه صرف میزان قدرت هر یـک از آنهـا. از سـو

ثیر زیـادی نداشـته أافت که ایجاد موازنه به هنجار بدل شـده باشـد و ایـدئولوژی تـافزایش خواهد ی
کنند کـه تهدیـدی فـوری نسـبت بـه  سازی می هایی موازنه ها در برابر آن دسته از دولت دولت .باشد

  ). ١٣٥: ١٣٨٤موجودیت یا منافع آنها باشند (مشیرزاده، 
حسب قدرت نسبی، قرابت و  ها را بر دولت ها تهدیدهای ناشی از سایر والت معتقد است دولت
ات آنها و نیز موازنه تهاجم 

ّ
نحـو  سازی بـه از آنجا که موازنه ،والتاز دید کنند.  ـ تدافع ارزیابی می  نی

الملل وجود دارد، رفتار تجدیدنظرطلبانـه و تجاوزکارانـه محکـوم بـه شکسـت  فراگیری در نظام بین
 خوش میهای طرفدار وضع موجود  است و دولت

ً
ا اتخـاذ هتهدید بارهای در بینانه توانند دیدگاه نسبتا

 مملو از موازنه
ِ
داری  هایی هستند که خویشتن ها سیاست سازی، بهترین سیاست کنند. در یک جهان
  ). ٢٧ :١٩٨٧ ,Waltکنند ( و مالیمت را القا می

  
  
  
  
  
  

  
    های موازنه تهدید از استفن والت شاخصـ ١ شکل

نیـز افـزایش کنشـگری   آشـوب در منظومـه سیاسـی آن و ایط اقلـیم کردسـتان وبا توجه  به شـر
امنیتـی بـا رژیـم  اطالعـاتی و هـای همکـاری ...) وو کوملـه طلـب (پـژاک، های کرد تجزیـه گروه

های مسائل مرزی  بیفزایـد.  پیچیدگی تواند بر افزایش تهدیدهای امنیتی علیه ایران می، صهیونیستی
واکـاوی و ها در قالب نظریه رئالیسم تدافعی بیشتر قابـل تبیـین  سخ به این تنشاقدامات ایران  در پا

 هـا و کاسـتی های  این تئـوری، ابعاد امنیت در گزاره ارزیابی سطوح و را جامعیت تحلیل و؛ زیاست
کنـد. حضـور  تعـدیل مـی زیـادیهای سنتی واقع گرا در مطالعات امنیتی را به میزان  نقایص نگرش

نیـز برخـی  نام رژیم صهیونیستی در مرزهای مشترک با اقلیم کردستان عراق وه ای ب همنطق یبازیگر
  ده است.شک تهدید از این اقلیم برای ایران اهای  راهبردی  با آمریکا موجب افزایش ادر مشارکت

 موازنه تهدید

 قدرت نسبی 

 قابلیت تهاجمی  نیات تجاوزکارانه

 مجاورت جغرافیایی 
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 یخینه تاریشیپ .٢

 دهنـد میتشـکیل قومی را در خاورمیانه   ترین بلوک بزرگ ا،ه ترک ها و ها، فارس کردها پس از عرب
)Olson, یها نیسرزم«از  یبخش مهم ١٥١٤ن بار در ینخست .)٣ :١٩٨٦  

ُ
ران توسـط یا »نیردنشک

 ی، کردهـا١٩١٦انـه در یخاورم ین، خطـوط مـرزآجدا شد و چهارصد سال پس از  یدولت عثمان
 یمت قـویمختلف هرگز هو یك کردها در کشورهایتفک .دکرم ید تقسیجد یتبار را در مرزها یرانیا

و  بـوده اسـت و مـأمن قـوم کـرد أخ، ملجـیران در طول تـاریا. نها را دگرگون نکردآ یرانیت ایو ماه
   .)٥٣: ١٣٨٠ مقصودی،اند ( وسته مرکز امن کردها بودهیپ ...مهاباد و ،سنندج ،کرمانشاه

 حـال ایـن قـوم در. انـد نداشـته یت و حق شـهروندیران، امنیاندازه اه ب یچ کشوریکردها در ه
های  هـایی از اسـتان های کردستان، جنوب آذربایجان غربی و بخش ضر در غرب کشور در استانحا 

کرمانشاهان و ایالم مستقر هستند. این ناحیه بخشی از منطقه کردنشین، مشتمل بر نواحی شـمالی 
عراق، جنوب شرقی ترکیه و شمال شرقی سوریه است. دستجاتی از ایـن قـوم در شـمال خراسـان و 

ان کردها یم یاریبس یها جنگ.  برند سر می صورت اقلیت قومی به ز در کشور ارمنستان بهگروهی نی
 »یو منج یگانه حامی«وسته یران پیاما ا ؛ه رخ داده استیعراق و سور ،هیدر ترک یمرکز یها و دولت

ترین قومیت بـدون سـرزمین مسـتقل  در واقع کردها بزرگکردها بوده است.  یو مدن یحقوق انسان
رافیـایی، غلحـاظ ج ایـن جمعیـت بـه .شـوند میلیون نفر را شامل می ٣٠که جمعیتی معادل  ندهست

کردهـا، ). ٦٢: ١٣٩٧، شمس آبادی و اند (اسالمی حتی خویشاوندی به یکدیگر پیوسته فرهنگی و
ت ایران به ها و آذری پس از فارس

ّ
آیند. عقیده عمومی این اسـت کـه  شمار می ها، سومین گروه از مل

هـزار سـال پـیش در منطقـه  ا از اقوام ایرانی و نژاد هنـدواروپایی هسـتند کـه از حـدود چهـارکرده
ای از قوم آریایی هستند که ابتدا در اطراف دریاچـه وان، منطقـه  دسته. آنها اند کردستان استقرار یافته

منطقـه  تـدریج کـه انسـجام قـومی و فضـایی پیـدا کردنـد، در قفقاز و رود دجله پراکنده بودند و به
 کردستان کنونی مستقر شدند. 

ی شـافعی و شـیعه تقسـیم می
ّ
شـوند. بـرخالف کردهـای  از حیث مذهبی، کردهـا بـه دو گـروه سـن

ت و شافعی
ّ
 شیعه مذهب کردستان، که اغلب اهل سن

ً
  اند. اند، کردهای منطقه کرمانشاهان و ایالم عمدتا

های فرهنگی بـا  خی و بعضی خصلتهای نژادی، زبانی، تاری در مجموع اگرچه کردها در ریشه
هایی دارند، از جهات مذهبی، قومی و زبان محـاوره بـا  بخش مرکزی (ایران) مشترکات و همانندی

ویژه عـراق،  اند و در عـوض بـا نـواحی کردنشـین خـارج از مرزهـا، بـه بخش مرکزی ایران متفاوت
رکـزی ایـران و در مقابـل همگونی دارند. اجتماع این سه خصلت، که فصل ممیز کردها از بخـش م

های فضایی کردنشین خاورمیانه شده، زمینه بحرانـی مـداوم را در  پدیدآورنده نیروی جاذبه میان پاره
طـوری کـه اجـزای جـداافتاده قـوم کـرد، هـر یـک در جهـت کسـب  بـه ؛منطقه فراهم آورده است
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در عین تمایل پنهـان بـه اند. کردهای ایران نیز  های مرکزی متبوع خود برآمده خودمختاری از دولت
  خودمختاری، سودای باقی ماندن در ترکیب جغرافیای سیاسی ایران را دارند.

با این وصف، رفتار سیاسی کردهـا، جمعیتـی نـاآرام و در تکـاپو بـرای یـافتن هویـت مسـتقل 
های فضایی آن، چه در قالب حرکتی عمـومی و  کشد که همه پاره فرهنگی و سیاسی را به تصویر می

انفرادی، برای کسب خودمختاری طی یک قرن اخیر تالشی مستمر داشـته  های در قالب حرکتچه 
هـای ایـران،  اند و فقط زمانی آرامش ظاهری در منطقه حاکم شده است کـه دولت شستهنو از پای ن

  .)٥٠: ١٣٦١(سیدیان،  اند عراق و ترکیه توانایی کنترل آنها را یافته
هایی سیاسی را در مراحل  رن بیستم تجلی دیگری یافت و جنبشرفتار سیاسی کردها در اوایل ق

گذار تاریخ سیاسی معاصر ایران (مقاطع پایانی دو جنگ جهـانی اول و دوم و نیـز مقطـع پیـروزی 
 های انقالب اسالمی و سقوط رژیم پهلوی دوم) شکل داد. پس از جنگ جهانی اول، یعنی در سـال

نشین آذربایجان زد و با اسـتفاده  مناطق ترک به تهاجم به دست، اسماعیل آقا سمیتقو ١٢٩٨ ـ١٣٠٣
 
ِ
منظور اتحـاد قبایـل و تأسـیس کشـور کردسـتان مسـتقل،  پس از جنگ، به از اوضاع حاکم بر ایران

نیروهای اعزامی دولت مرکزی در  سمیتقو در برابرشورش  امااقدامات و تعرضات خود را آغاز کرد. 
    ستان مستقل عقیم ماند.زمان رضاشاه شکست خود و طرح کرد

 های ، پس از جنگ جهـانی دوم، طـی سـال»جمهوری خودمختار مهاباد«ها با شعار  این تالش
، هماهنگ با تالش منطقه آذربایجان برای کسب خودمختاری، تکرار شـد. ایـن بـار ١٣٢٣ ـ١٣٢٤

هبـری جای جنبش مخفی کوملـه بـه ر تحرکات سیاسی و نظامی کردها را جنبش حزب دموکرات به
داد. سرانجام دولت خودمختار کرد، تحت سیطره و حمایت  سامان می و قاضی محمد در مهاباد سر
). قاضی محمـد، پـس از ١٣٤٢ها، در کردستان تشکیل شد ( ویژه روس نیروهای نظامی متفقین، به

یـای کردسـتان بـزرگ از ؤتأسیس جمهوری خودمختار کردستان به مرکزیت مهاباد، بـرای تحقـق ر
کـرد، امـا در کمتـر از یـک سـال و در پـی  اسکندرون تا خلـیج فـارس همچنـان تـالش می خلیج
نشـینی نیروهـای شــوروی و پیشـروی نیروهــای دولـت مرکـزی ایــران، جمهـوری دمــوکرات  عقب

ــه ــار پیش ــوری خودمخت ــد جمه ــتان همانن ــار کردس ــت  خودمخت ــرو ریخ ــان ف   وری در آذربایج
   در مهاباد به دار آویخته شد. ١٣٢٥اسفند  ٢٦ ) و قاضی محمد محاکمه و در١٣٢٥آذر  ٢٦(

آخرین تالش سیاسی کردها برای کسب خودمختـاری، پـس از فروپاشـی رژیـم پهلـوی دوم و 
ی و ایرانی در تحقـق آن مشـارکت داشـتند، در 

ّ
پیروزی انقالب اسالمی که خود در قالب اقدامی مل

وقوع پیوست. در نهضت مردمی  ته بهها، اهداف و شعارهای سیاسی گذش با همان آرمان ١٣٥٨سال 
ی آنها برای سرنگونی رژیم شاه و تأسیس جمهوری اسـالمی ایـران، نیروهـای 

ّ
کردها و مشارکت مل

 چپ کار و شکست سیاسی کهنه
ً
گرای کردستان، فوری به بازسازی تشـکیالت خـود  خورده و عمدتا
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هـای  ن یافتند و شعارها و آرمانسرعت سازما دست زدند. احزاب دموکرات، کومله و فدائیان خلق به
وجود آوردنـد.  یند تقابل فزاینده کردستان با دولت مرکزی ایران را بـهآگذشته را از نو احیا کردند و فر

ویژه از طـرف عـراق در جنـگ  هـای خـارجی، بـه این بحران، با وجود گسـتردگی و جلـب حمایت
امنیتـی، عمرانـی و اقتصـادی دولـت  ای از تدابیر سیاسی، اجتماعی، نظـامی، تحمیلی، با مجموعه

 طوالنی، اوضاع پایدار سیاسی و امنیتـی در پرتـو 
ً
مرکزی فرو نشانده شد و پس از مدت زمانی نسبتا

اقتدار دولت مرکزی پدید آمد. همچنین موفقیت دولت مرکزی در عملیات مرصاد، حس واگرایی را 
ـی، طـی سـه  گیری ا در تصـمیمدنبال آن، مشارکت دادن کرده در کردستان تضعیف کرد و به

ّ
های مل

دهه پس از انقالب، همگرایی آنان را با دولت مرکزی قوت بخشید. البته ایـن وضـعیت و آرامـش را 
  .معنای حل اساسی و اصولی بحران کردستان دانست توان به  نمی

  ژئوپلیتیک اقلیم. ٣

رافیـایی غج ۀلفـؤده اسـت.  ایـن محیات سیاسی منطقه ایفا کر دوگانه در یتیک کردستان عراق نقشیژئوپل
موانـع  در مـواردی نیـز یکـی از مهم، گاهی در مقام یک منبع حیاتی برای استقالل کردستان ظهور کرده و

کردستان عراق در محـل تالقـی  فروپاشی عثمانی تا کنون بوده است. مهم تشکیل دولت مستقل کردی از
لحـاظ  ایـن سـرزمین هارتلنـد خاورمیانـه اسـت وبـه ارمنسـتان قـرار دارد. ایران، عراق، ترکیه، سـوریه و

توانـد بـه ایجـاد موازنـه  مـی ) و١٤٣: ١٣٩٨ مند،هفر و تیک انرژی اهمیت فراوانی دارد (اصفهانییژئوپل
 .گسـترش منـافع بینجامـدو حفـظ  مین امنیـت وأجهانی در راستای تـ ای و قدرت با رقبا در سطح منطقه

شـمار  تـوان محافظـت طبیعـی کردهـا بـه و هبردیارعنوان عمق  به اطراف اقلیم کردستان وجود کردها در
 .)١٤٣: ١٣٩٨، فرهمنداصفهانی و از لحاظ نظامی شایان توجه است ( و ودر می

مریکا پـس از جنـگ اول خلـیج آدنبال شکست نیروهای عراقی از نیروهای ائتالف به رهبری  به
، درصدد ایجاد منـاطق ٦٨٨قطعنامه ، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب ١٣٦٩فارس در سال 

 .برای کمک به مردم آواره برآمد عراقامنی در شمال و جنوب 
شـد کـه در  درجه را شامل می ٣٦های واقع در شمال مدار  منطقه امن کردستان عراق، سرزمین

ند های کردنشین سلیمانیه، اربیل و دهوک از نفوذ بغداد رهایی یافتند و کردها موفق شد پی آن استان
ای  یک دولت خودمختـار منطقـه ١٣٧٠اردیبهشت  ٢٩پس از برگزاری انتخابات پارلمانی به تاریخ 

به این ترتیـب جنـگ دوم خلـیج  .های آشوری و ترکمن در این مناطق تشکیل دهند ور اقلیتضبا ح
جـب سـقوط صـدام حسـین و وکه م ١٣٨٢فروردین فارس و حمله آمریکا و متحدانش به عراق در 

موقعیت کردها را نه تنها در شـمال عـراق بلکـه در سـطح دولـت ملـی  ،سی در عراق شدتحول سیا
دسـت  هـای عمـده دولـت عـراق را بـه جمهوری و وزارتخانه توانستند پست ریاست و بهبود بخشید



ر ن
ضو

ح
ی

وها
ر

 ي
 اقل

 در
اند

مع
 می

و پ
ن 

ستا
رد

ک
ی

دها
ام

 ي
 یتیامن

برا
ن 

آ
 ي

ی ا
الم

اس
ي 

هور
جم

ی
ان

ر
  

 

   

 45  

 .ندباش گیری نظام سیاسی جدید عراق تأثیرگذار گیرند و بر فرآیندهای سیاسی و شکلب
بـه حیـات  ،آن هم با اختیـارات گسـترده و رسـمی ،ایالت فدرال کردستان شمال عراق در قالب

قانون اساسی عراق اختیارات قانونی الزم را بـه حکومـت  ١١٣و  ٤، ١های  هد. اصلد میخود ادامه 
ق کردنشـین طکردستان عراق بخشی از منا ،. از لحاظ جغرافیاییه استی کردستان اعطا کرد ا منطقه

کیلومتر مربع از موقعیتی کم و بـیش میـانی و مرکـزی  ٧٥٠٠٠ل که با وسعتی معاد ستغرب آسیا
عنوان حلقه پیوندی  به عبارت دیگر کردستان عراق به .بین مناطق کردنشین پیرامونی برخوردار است

، سـرزمینی  شود. این بخش از کردسـتان میان کردستان ایران با کردستان ترکیه و سوریه محسوب می
هـای  سوی کردسـتان های زاگرس واقع در کردستان ایران به سلسله کوهکه از است غنی و کوهستانی 

  ت.ترکیه کشیده شده اس
 ایربــرا  ییهــا محــدودیت ،در کردســتان عــراق، برخــی شــرایط نامســاعد جغرافیــای سیاســی

ای دولـت کردسـتان  های منطقه که اثر قابل توجهی در سیاست کرد ایجاد کرده گیری رهبران  تصمیم
 :ند ازا ن شرایط مهم عبارتداشته است. ای

 ؛محصور بودن منطقه کردستان عراق در خشکی، با وجود در دسترس بودن منابع آب فراوانـ 
ای ایران و ترکیه و برخی کشـورها کـه از نظـر  قرار گرفتن منطقه کردستان بین دو قدرت منطقهـ 

 .هویت قومی (فارسی، ترکی و عربی) با کردستان عراق ناهمگن هستند
  .عمده از دیالی نزدیک مرزهای ایران و ترکیه یموصل و بخش و نیز خیز کرکوک رار گرفتن استان نفتقـ 

 
ً
عنوان یک دولت مسـتقل کردسـتان یـا قـانونی در  یک دولت است و به حکومت اقلیم کردستان عمال

بـرداری و بـا  منافع خود از مسئله کردهـا بهره راستایهای خارج این منطقه در  برخی از دولت. آینده است
منظـور   عـراق بـه هـایکنند. از طرف دیگـر کرد میاهداف خود را دنبال  ،تجهیز و همکاری با این قومیت

روی خـود را اتحـاد و همکـاری بـا    حفظ موجودیت خود و دستیابی به برخـی امتیـازات، تنهـا راه پـیش
 .کنند یتر از آن معارض با دولت مرکزی تصور م های خارجی قدرتمند و مهم دولت

 های سیاسی فعال      هگرو احزاب و. ١ـ٣

احزاب سیاسی عمده در اقلیم کردستان شامل حزب دمـوکرات کردسـتان (کـه محـل اصـلی آن در 
حـزب  و  )ه محل اصلی آن در سلیمانیه استکحزب اتحادیه میهنی کردستان عراق ( ،اربیل است)

سالمی در کردستان عـراق شـامل حـزب های ا گروه همچنین احزاب واست.  )گوران (جنبش تغییر
الـدین (واقـع در اربیـل  بـن سـماء حرکت وحدت اسالمی کردستان عراق به رهبری صـالح احمـد

حـزب نهضـت  الله شورشگری کردستان عراق به رهبری شیخ محمد خالد بـارزانی و حزب ،عراق)
مایـت حاز حـزب نهضـت اسـالامی  (شـود. میاسالمی کردستان عراق بـه رهبـری شـیخ صـدیق 
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گـوران از  حزب دمـوکرات، اتحادیـه مهینـی و ،در میان این احزاب )برخوردار بود.قطر  عربستان و
اغلـب مناصـب حکـومتی در  دارنـد ورثیرگذاری بیشتری در ساختار اقلیم کردسـتان برخوأتو وزن 

   ).١٨١: ١٣٩٨، رضایی و (نصری اختیار آنهاست
از تحوالت خارجی و  ثرأمت ،باشدداشته اخلی های د آنکه چالش موضوع کردهای ایران بیش از

هـای  تجربـه ،دوم ایران پس از جنگ جهـانی ست.اای  ای یا فرامنطقه های منطقه آفرینی قدرت نقش
منــاطق  هـای بیگانگـان در همـواره از کــنش له کردســتان را در حافظـه دارد وئناخوشـایندی از مسـ

  ).١٥٨: ١٣٧٦ القلم، کردنشیین منطقه نگران بوده است (سریع
  
  
  
  

  میهنی کردستان عراق  ـ احزاب متحد اتحادیه٢شکل 

  
  پژاک. ٢ـ٣

 سـوریه و و طور رسمی خواهان جدایی مناطق کردنشین کشورهای ترکیه، عراق، ایـران هک ب.ک.پ
وجود آورده است. حزب اتحـاد  این کشورها به هایی در شاخه ؛ بنابراینتشکیل کردستان بزرگ است

سیس شـد أت  کآزادی برای کردها) توسط پ.ک. و ری وپژاک (حزب زندگیکراتیک شاخه سوودم
 ).٨٩: ١٣٩٥، دیگران (خیری و

ترین گروه کرد مخالف جمهوری اسـالمی ایـران توسـط اعضـای  دیعنوان ج بهدر واقع پژاک  
 
ِ
بـا اسـتفاده از  خواهنـد یایـن افـراد م ).١٢٢: ١٣٩٨ سیس شد (پورموسـی،أپ.ک.ک ت غیرایرانی
اش بـا  مین کنند. گروه مسلح پژاک ضـمن اعتـراف بـه رابطـهأقوق اقلیت کرد ایران را تح ،خشونت

   .داند معنوی خود می ک، عبدالله اوجاالن زندانی را رهبر عالی و ک پ
 انجـام ابـایـن گروهـک . های اصلی اقدامات تروریستی پـژاک اسـت طلبی از شاخصه تجزیه 

گنـاه را در عملیـات ضدانسـانی  ها تن از شهروندان بی تاکنون ده ١٣٨٢سال  ازتروریستی اقدامات 
در اساسـنامه  »کراتیـک خلـق کـردوکنفدرالیسم دم«وجود  .غرب ایران کشته است ویژه در شمال به

طلبانه پژاک برای تشکیل کردستان بزرگ است. البتـه پـژاک  بـرای  خوبی بیانگر نیت تجزیه پژاک به
رسمیت شناختن حق جـدایی بـرای  ی دیگر اساسنامه از بهدر جا ،دشوطلبی محکوم ن آنکه به تجزیه

گویـد کـه  سـخن مـی »کراتیـک ایـرانوحـق تعیـین سرنوشـت در اتحادیـه دم«عنـوان  باملت کرد 
فعالیـت ). ١٧٠: ١٣٩٨، بیـات و (قنبری دهد نشان میدوگانه این گروه را  های فریبکارانه و سیاست

  حزب پیشرو دموکراتیک  کومله ـ ایران  اتحادیه میهنی کردستان
 کرد  ـ سوریه
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رش در استان آذربایجـان غربـی و کوهسـتان  نطقه قلعهاین حزب بیشتر در مرز بین ایران و ترکیه و م
ک) ترکیه است  ک این حزب از نزدیکان حزب کارگران کردستان (پ است.قندیل در کردستان عراق 

  .  استخواهان سیستم کنفدرالیسم برای خاورمیانه و مناطق کردنشین کشورهای منطقه  و
داننـد و  را پیشوای خود می ،الله اوجاالنک، عبد ک هبران و پیکارجویان پژاک، رهبر زندانی پر
. حـزب دارای اند دادههای خود قرار  فعالیت  های وی را [که به آپوئیسم مشهور است] سرلوحه آموزه
های قندیل در نـوار مـرزی ایـران، عـراق و ترکیـه و  های آموزشی در کوه های نظامی و اردوگاه پایگاه

از پیکارجویان این گروه زن هستند و این گـروه دارای . نیمی استحدود سه هزار پیکارجوی مسلح 
 است.تعهد قوی نسبت به حقوق زن در کردستان 

و دارای  کنـد یاحمدی که شهروند آلمـان اسـت، اداره م  حاجی ،هبر مؤسس آنرهنوز را پژاک 
دی است. بازوی نظامی آن  شاخه

ّ
زنـان   ، شـاخه)HRK»(نیروی دفاعی کردستان شـرقی«های متعد

نامیـده  »جوانـان کردسـتان شـرقی  اتحادیه«و جنبش جوانان آن  »زنان کردستان شرقی  اتحادیه«آن 
ی کردستان مستقر در بروکسل است و دارای یک کانال تلویزیـونی بـه  می

ّ
شود. پژاک عضو کنگره مل

  )٤٢٧٦/https://paaradoxe.com/problematic( .است )در نروژ نام نوروز (مستقر در اسلو
وسـیع از  یبـا طیفـ که رود شمار می حزب کارگران کردستان ترکیه به ای از ژاک شاخهگروهک پ

 ،انجـام عملیـات تروریسـتی متعـدد بـا اقدامات تروریستی در مناطق شمال غـرب فعالیـت دارد و
های تروریستی پژاک در مناطق  گسترش فعالیت .وجود آورده است همشکالتی برای ساکنان منطقه ب

آید. درگیری با نیروهای  حساب می های امنیتی به عراق، از چالش مرز ترکیه و هم وشمال غرب ایران 
گـاز همـراه تبلیغـات  جمله خطـوط انتقـال نفـت و اماکن عمومی از سیسات وأحمله به ت ونظامی 

   ).١٢٢: ١٣٨٩، دیگران (پورموسوی و غرب از اقدامات این گروه است شدید روانی در شمال
های اوجـاالن  اندیشه زیاداند از نفوذ  تازگی از گروه پژاک جدا شده ، افرادی که بهگذشته از این شواهد

  .ید این مطلب استؤهای پژاک م کثرت تصاویر اوجاالن میان پایگاه  .کنند در پژاک حکایت می
بـا  جـاالنوامنطقه دیاربکر ترکیه است. » لیجه«روستای  در ۱۹۴۷وجاالن متولد سال لله اعبدا

، از روسـتای محـل سـکونتش فـرار کنـد اش و پدری که از او به نفرت یـاد می ل خانوادهطغیان مقاب
 ؛داند کمونیستی، خود را یک کمونیست می یاه کردن گرایش کند و در سال آخر دبیرستان با پیدا می
کند و حتی آن را عامـل  د و از عقاید دینی با نفرت یاد میوش میطوری که به فردی ضددین تبدیل  به
  داند. ماندگی جامعه می بعق

هـای اطالعـاتی اتحـاد  اوجاالن و وصل شدن به سرویسلله با پیدا شدن افکار کمونیستی در عبدا
لنینیسـت و  ـ حزب پ.ک.ک را با ایدلولوژی مارکسیست ١٣٥٧آذر  ٦جماهیر شوروی سابق، وی در 

ی زادگـاه خـود تشـکیل در روسـتا» کردستان بزرگ«همچنین با هدف ایجاد کردستان مستقل یا همان 

https://paaradoxe.com/problematic/
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هـای  معاملـه سـران کشـورهای ترکیـه، آمریکـا و همـاهنگی سـرویس در پـی ۱۳۸۲داد.اما در سـال 
دنبال ایـن رویـداد، حـزب  دستگیر و به ترکیه آورده شد. به» کنیا«در   اوجاالن ،اطالعاتی این کشورها
جدیدی را  هبرداراین اتفاق، وجودآمده از  ههای ب رفت از سردرگمی و فراز و نشیب پ.ک.ک برای برون

و به اجـرا در آورد کـه کشـاندن مبـارزه بـه سـایر کشـورها و در عـین حـال رفـع اتهـام کرد ریزی  طرح
  تروریست بودن برای حزب بود.

موجـود در ظرفیـت هـا و تهیـیج احساسـات کردهـا، سـران حـزب متوجـه  دنبال این حرکت به
در راستای هدف فریبکارانه خود یعنی تشکیل  ۱۳۸۲و بر این اساس در سال  ندشددیگر  یکشورها
اقدام  ،، متشکل از مناطق کردنشین چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه»کردستان بزرگ« کشور

و کردنـد شان  های مرکزی فعال کردن کردهای ساکن این کشورها و کشاندن آنها به مبارزه با دولت هب
د و اقـدامات تروریسـتی پ.ک.ک در کشـورهای ننشوتهم مبرای اینکه به دخالت در سایر کشورها 

، احـزاب شـود انجـام میکردهای ساکن این کشورها  دست جلوه دهند که بهداخلی  ییادشده را امر
عرض پ.ک.ک را در این کشورها تشکیل و فعالیت آنها را در چهـار کشـور یادشـده  مختلف و هم

  )٣٠٤/http://danesh-ayda.blogfa.com/post(. ندتوسعه داد
در  ،رهبـر گروهـک پ.ک.ک ،روز تولد عبدالله اوجالن ،١٣٨٢آوریل  ۴بدین ترتیب پژاک در 

در » اتحـاد دموکراتیـک«در ترکیه و حزب » جنبش ملی دموکراتیک«در عراق، » چاره سری«ایران، 
 شـود خوانـده مـی» گـریال«ارتـش  با عنـوان شاناشرار تحت امر مجموعه ند.اندازی شد سوریه راه

)Urban, ٤ :١٣٨٤(.  
حـدود  ششمار اعضای ،شود و بنابر ادعای منابع آمریکایی شاخه ایرانی پ.ک.ک که پژاک نامیده می

حـزب حیـات آزاد « یعنـی »پـارتی ژیـانی ئـازادی کوردسـتان« صورت کامل بـه کـردی به ،هزار نفرند ۳
در » قلعـه رش«بیشـتر در مـرز ایـران، عـراق و ترکیـه و منطقـه  پژاکفعالیت  .شود انده میخو» کردستان

چهـل «منطقـه  ،از توابـع ایـالم و مریـوان» ایـوان« ،آذربایجان غربی، منطقه اورامانات از توابع کرمانشاه
تحـت  پـژاک .در کردسـتان عـراق اسـت» قنـدیل«از توابع کردستان و بخش شـرقی کوهسـتان » چشمه

رین گـروه تـ عنـوان مهم حـال حاضـر پـژاک بـه در .کنـد ایت و رهبری حزب پ.ک.ک فعالیـت مـیهد
غـرب  لنظـامی را  در شـما تعداد زیـادی از افـراد غیرنظـامی و،  تروریستی فعال جمهوری اسالمی ایران

  )١٥: ١٣٩٣(ایرانی،  .کشور ترور کرده است
  
  
  

http://danesh-ayda.blogfa.com/post/
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 کومله (کومه له). ٣ـ٣

ر بحـران قـومی کردسـتان نقـش بسـزایی داشـت، حـزب (سـازمان) هایی کـه د یکی دیگر از گروه
زحمتکشان کردستان معروف به کومله (کومه له) بود که قبل از انقـالب در یـک گـروه روشـنفکری 

ـا بعـد از انقـالب بـا شـعار دفـاع از دهقانـان اعـالم موجودیـت کـرد و 
ّ
عنـوان  بـاشکل گرفت، ام

با نظام جمهوری اسالمی را پیش گرفت. این گروه  خودمختاری در کردستان، مشی مقابله مسلحانه
هـای  هـایی کـه از پادگـان منطقـه غـارت کـرده بـود، جنایـت با حمایت رژیم بعثی عراق و سـالح

 .شماری در منطقه انجام داد بی
هـا یـا سـایر وابسـتگان رژیـم پهلـوی  گذاران کومله از اعضای ساواک، فئودال در حقیقت بنیان

. اسـتالدین مهتـدی  ل کومله صالحکآلت دست بیگانگان قرار گرفتند. دبیربودند و به همین علت 
ی از هـای صورت ایـذایی حرکت اعضای کومله هم اکنون در کردستان عراق مستقر هستند و گاهی به

 دهند.  خود نشان می
ها و اشخاص بانفوذ دیگری نیز در کردستان حضـور داشـتند کـه بـه دنبـال خودمختـاری  گروه

عزالـدین حسـینی بـود. او  ،انسـتد از این اشخاص که خود را رهبر روحانی کردها می یکی .بودند
آن را  ،گفت اگر جبرئیل از آسمان بیاید و قوانینی بیاورد که خودمختـاری کردسـتان در آن نباشـد می
ای بسـیاری درج هـ پذیریم! اسناد وابستگی وی به رژیم منحوس پهلوی و بعث عـراق در کتاب نمی

 شده است. 
تـوان بـه  های دیگری که در بحران قومی کردستان در اوایـل انقـالب نقـش داشـتند مـی از گروه

و  نـدهـای منطقـه بود د. شیخ عثمان نقشبندی و پسـرانش کـه از فئـودالکرصوفیان نقشبندی اشاره 
ها داشتند و در عـین حـال از یـک وجهـه  وابستگی بسیاری به ساواک، حزب بعث عراق و انگلیسی

توانستند نزدیک بـه یک دهه انرژی و تـوان  ،مذهبی میان مناطق کردنشین برخوردار بودندسیاسی و 
  .نظام را به خود مشغول کنند

ً
هـای  جناح وابسته بـه آن عـالوه بـر فعالیـت این حزب ملحد و اصوال

 توزیـع اعالمیـه مضـر، تراکـت و تبلیغی از جمله برگزاری جلسـات در خـارج از کشـور، پخـش و
 های تبلیغـی بـه روسـتاهای مـرزی در اعزام گروه این حزب و مرتبط با در ایام خاص وشعارنویسی 

بیات،  ست (قنبری واهرگونه تحرک نظامی  فاقد ،خصوص قشر بیکار منطقه به ،راجهت جذب هواد
  ).١٤٠: ١٣٩٧، همکاران به نقل از  قائد رحمتی و ،١٣٩٨
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  )١٠٢: ١٣٩٩ملی ایران (حیدری و همکاران، ی حزب کومله و پژاک علیه امنیت اهتهدیدـ ١جدول 
  

  .١ قرابت تفکر صهیونیسم (کردگرایی) در واگذاری مأموریت صهیونیسم  به کردها  
طلبی مشابه در  های تجزیه تأثیر روانی تصویب نظام فدرالی در قانون اساسی عراق بر تشدید اندیشه

  اقلیم کردستان 
٢.  

دیده در اقلیم با هدف تهدیدزا کردن منـاطق  اری از نیروهای آموزشبرد استقرار پایگاه  نظامی و بهره
  کردنشین ایران

٣.  

  .٤  طلبی کردستان عراق تشدید اقدام نظامی آنان در مناطق کردنشین ایران پس از ایده استقالل
گرایی و تأسیس خودمختاری در منـاطق کردنشـین ایـران وبرانـدازی  خواهی، تجزیه ترویج قومیت

  سالمی ایران جمهوری ا
٥.  

سازی و تصرف تدریجی منـاطق مـرزی کردنشـین ایـران بـا حمایـت اسـرائیل و آمریکـا بـا  ناامن 
  سوءاستفاده از موقعیت جغرافیایی اقلیم 

٦.  

  .٧  نفوذ میان دانشجویان کرد با هدف روشنگری مشکالت در مناطق کردنشین ایران  

  ارتباط با اسرئیل .٤

را بـه اعتقـاد منـاخیم زیـتحت نفوذ اسرائیل بـود،  شدت مطلوب و سیس بهأبدو ت اقلیم کردستان از
ل از بـدو یاسـرائ ).٧٦: ١٣٩٧ آبـادی، (شـمساسـت بگین، خداوند به یهود نیل تا فرات هدیه داده 

 یطلبـ توسـعه« یبـرا یتـیعنوان ظرف هن منطقه، بیص خود را بر صفحات کردنشیس، چشم حریتأس
پنهـان ی لیسـرائا یتیس امنیاسبات حزب دموکرات کردستان با سروسوابق من .دوخته است »وابسته

در اقلـیم  اسـرائیل نزدیکـی کردهـا و یی،هـا زمینـهعلت وجـود  ). بـه١٣٩٦مهر  ٦(اکبری،  ستین
پیشینه تاریخی حضور اقلیت  یهودی  :توان به موارد زیر اشاره کرد است که میده شکردستان هموار 

اختالفـات داخلـی  ؛یل همواره به این منطقه چشم طمع داشته باشدشود اسرائ در عراق که باعث می
اسـرائیل بـا  ک کردهـا وردشـمنی مشـت؛ گرایانه رهبران کـرد قوم سکوالریستی و یاه گرایش؛ کردها
نیاز آنهـا  کردها و تشکیل دولت فراگیر کردها برای کسب استقالل سیاسی و آرزوی دیرینه  ؛ اعراب

  ).٧: ١٣٩٦ دیگران، (کاظمی و ای فرامنطقه وای  به وجود حامیان منطقه
کـه  ای متصـور اسـت منافع گسـترده ارتباط با کردها، اهداف و منطقه و اسرائیل برای حضور خود در

 و عـراق، جملـه ایـران داخلی دشمنان اسرائیل در منطقـه از تجزیه تضعیف و :از ندا عبارت آنهااز  رخیب
 ؛خاورمیانـه فکـری در یاه ریانجکنترل  ؛کردزبان در این کشورهاطلبی اقلیت  سوریه با حمایت از تجزیه

 کشـورهای منطقـه از طریـق گسـترش نظـارت بـر کنتـرل و اد موازنه قوا در مقابل دشمنان این رژیم؛جای
 ؛گـاز های این رژیم در زمینـه نفـت و محدودیت کسب مشروعیت؛ حل مشکالت و؛ ارتباطات با کردها
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کسـب ؛ گـاز در زمینـه نفـت و خـودهـای  محـدودیت ؛ حل مشکالت وگذاری کسب بازارهای سرمایه
  .)٧: ١٣٩٦کاظمی و دیگران، ( گذاری؛ گسترش دموکراسی سکوالر در منطقه بازارهای سرمایه

ایـن طلبانـه  هـای توسـعه حضور رژیم صهیونیستی در منطقه اقلیم کردستان در راستای سیاست
رژیـم ه وسیله یا بهانه را ب ،استقالل و خودمختاریها برای کسب کردآرمان  .تنظیم شده استرژیم 

با تشویق آنها به استقالل، زمینـه را بـرای تجزیـه عـراق و تعقیـب و تحقـق دهد که  صهیونیستی می
همچنین ادعـای اسـتقالل و خودمختـاری کردهـا . ندکادعاهای ارضی خود در این سرزمین فراهم 

تا با مداخله و حضـور در شـمال عـراق و است داده این فرصت را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار 
حمایت از کردها زمینه را برای ایجاد ناامنی و افزایش منازعـات قـومی و مـذهبی در منطقـه فـراهم 

 آنهـاچون کردها در امتداد مرزهای ترکیه، ایران، عراق و سـوریه قـرار دارنـد و خودمختـاری  سازد؛
  .کندمواجه  داخلهای جدی در  حرانتواند ترکیه، ایران و سوریه را با ب می

ای، ایجـاد واگرایـی های منطقـهمنظور حفظ امنیت خود و تضعیف قدرت رژیم صهیونیستی به
خـود قـرار داده اسـت. ایجـاد هبـردی ارهـای س برنامهأامنیتی در کشورهای منطقه را در رـ  سیاسی

رژیـم صهیونیسـتی در منطقـه زنـی  ای و قومی ضمن آنکه باعث افزایش قدرت چانهاختالفات فرقه
. اسـتقالل هستندباشد که دشمن رژیم صهیونیستی  یتواند اهرم فشاری علیه کشورهایمی ،شودمی

تـا بـا مداخلـه و اسـت رژیم صهیونیسـتی قـرار داده  و خودمختاری کردها این فرصت را در اختیار
افـزایش منازعـات قـومی و  حضور در شمال عراق و حمایت از کردها زمینه را برای ایجاد نـاامنی و

  ند.کمذهبی در منطقه فراهم 
اتحـاد «هبرد ار رساند و اسرائیل را به فرات می در این راستا نفوذ در کردستان عراق، بازوی چپ 

کنار این دیدگاه، عوامل دیگری باعث نزدیکی تل آویو  به اربیـل شـده  در». برد پیش می را پیرامونی
  :شود که به آنها اشاره میاست 
به همین  ؛ئیل خواهد بوداشدن خطر از اسر معنای دور واگرایی در کشورهای غرب آسیا به ،اول 

شـمال دولـت  در ؛ یعنی)١٤٩ :١٣٩٦کاظمی و دیگران، دنبال تجزیه عراق هست ( هدلیل اسرائیل ب
   .دست گیرد هدرت را بقه عجنوب دولت شی در دولت سنی و در مرکز ،کردی

نیروهـای کـه گونـه  همـان ؛ه استدایران را فراهم آوردر عراق زمینه نفوذ  نفوذ در کردستان ،دوم
    انـد هـای جاسوسـی داخـل خـاک ایـران انجـام داده بـا کمـک کردهـای عراقـی فعالیـت یئیلااسر

)Kazemi & Azize, ١٥٠ :١٣٩٠(. 
عـاملی بـرای انحـراف افکـار  ،روند ایجاد کشور کردستان در صورت بـه نتیجـه رسـیدن ،سوم

زمـان بـا  هـم ،١٩٧٣جنـگ  که درخواهد بود؛ چنان له فلسطین ئمس ی کشورهای مسلمان ازعموم
دولت عراق مجبور  اه افتاد ورهای پیوستن ارتش عراق به نیروهای عربی، شورش در کردستان  زمزمه
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  داخل متمرکز شود. رشد ب
علیـه ایـران اق حضور رژیم صهیونیستی در کردستان عـرامنیتی  یاهترین تهدید به مهم زیردر  

    .شود پرداخته می

پلیتیک و ژئواستراتژیک حضور رژیم صهیونیستی در شمال عراق یاهتهدید .١ـ٤   ژئو

مرزهای هر بازیگری در نقـاط نزدیک بدون تردید هر گونه حضور جاسوسان و نیروهای یک دشمن 
. بالطبع طـی شود کشور محسوب میآن مختلف جهان یک تهدید ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک برای 

اطالعـاتی  و های نظامی از پیروزی انقالب اسالمی ایران تا کنون، نزدیک شدن پایگاه پسهای  سال
امنیتـی بـرای  یو گسیل شدن نیروهای جاسوسی رژیم صهیونیستی به نواحی مجاور ایـران تهدیـد

  است.کشور بوده 
جـوار جمهـوری  ق که هماین افزایش حضور و تقویت نفوذ رژیم صهیونیستی در شمال عرابرانب

از یک سو حضور  کشور است؛ چونطور مستقیم تهدیدی ژئوپلیتیکی برای  ، بهاستاسالمی ایران 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایـران در  کنندۀجاسوسان رژیم صهیونیستی در کردستان عراق تهدید

ستان عراق، حضور ها در کرد و از سوی دیگر، با توجه به حضور گسترده ایرانی استمرزهای غربی 
(گروه رصـد،  شود میجاسوسان رژیم صهیونیستی تهدیدی برای امنیت شهروندان ایرانی محسوب 

  .)١/١/١٤٠١، اندیشکده جریان

  تهدید امنیتی تجزیه عراق .٢ـ٤

عنوان خواسته مطلـوب بخشـی از سیاسـتمداران اقلـیم و نیـز  گونه که در بحث تجزیه عراق به همان
هر گونه دولت کردی مستقل تهدیدی بزرگ بـرای گیری  شکل، صحبت شدی سران رژیم صهیونیست

 ،وجود جمعیتی از کردها در داخل ایـرانعلت  به. استامنیت و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران 
ــه اســتای  تضــعیف دولــت عــراق، بــر خــالف خواســته و منــافع ایــران در ســطح منطقــه . توطئ

ی مختلف در غرب آسیا، سیاستی آشکار است که همـه ها برای چندپاره کردن کشورها صهیونیست
هـای منطقـه  رژیم صهیونیسـتی بـا حمایـت از تجزیـه دولت نظر دارند.  ناظران سیاسی بر آن اتفاق

بخشـد. یش تـداوم حفظ موجودیت خـو برایجاد و خود تقویت قدرت را برای کند زمینه  تالش می
بر خـالف  ،یه عراق و ایجاد دولت مستقل کردیهر گونه تالش رژیم صهیونیستی برای تجز بنابراین
  .ستای غرب آسیا ها و نیز قواعد مطلوب جمهوری اسالمی ایران در نظم منطقه خواسته

  هم خوردن موازنه قوا در منطقه بر.٣ـ٤

عنـوان رقیـب در عرصـه معـادالت  های دوگانه میان دو کشـور بـه ها و چالش امروز عالوه بر رقابت
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بدین معنا که همواره  ؛ای است موازنه قوا در سطح کالن منطقه مربوط بهد مهم سیاسی، یکی از ابعا
دیگر،  یها ای تالش دارند از بر هم خوردن موازنه قوا به ضرر خود و به نفع قدرت های منطقه قدرت

  خودداری کنند. ، با هر سطح از تنش و مناسبات سیاسی
ی و اقـدامات ویـژه ایـن رژیـم در اقلـیم با این تفاسیر اکنون حضـور فراگیـر رژیـم صهیونیسـت

تواند تهدیدی جدی برای بر هم خوردن موازنه قـوا بـه  های ایرانی می تژیستاکردستان، از نگاه استر
ضرر محور مقاومت باشد. اقدامات ویژه رژیم صهیونیسـتی در مسـیر نفـوذ اطالعـاتی و گسـترش 

که مسیر موازنه قـوا  ستیت ایران رخدادی امنظور تهدید امن های جاسوسی در اقلیم به دامنه فعالیت
همـین اسـاس  را به ضرر جمهوری اسالمی ایران و به نفع رژیم صهیونیستی تغییـر خواهـد داد. بـر

هـای جاسوسـی رژیـم صهیونیسـتی در شـمال عـراق را  توان مطالبـه مقابلـه بـا پایگـاه مالحظه می
  .دانستای برحق و مشروع  خواسته

  ویت تروریسم در عراق و منطقهتق ازحمایت مخفی  .٤ ـ٤

از هر جریان و گروهی کـه در مسـیر است نشان داده  ١٣٨٢های بعد از  رژیم صهیونیستی طی سال
ثبـاتی  های این رژیم تشدید بی کند. استراتژیست حمایت می ،بر هم زدن ثبات و امنیت منطقه باشد

زیـرا بـازیگران رقیـب را درگیـر داننـد؛  و اشاعه تهدید تروریسم را رخدادی مطلوب بـرای خـود می
سوی مقابله بـا تجـاوزات  بهاین بازیگران شود نگاه  موجب می که خودمشکالت امنیتی خواهد کرد 

سطینیان معطوف نشود. همچنین اشاعه نـاامنی و تهدیـد تروریسـم علیـه لرژیم صهیونیستی علیه ف
رای تضـعیف دشـمنان و نیـز سیاسـتی بـ ،ویژه جمهوری اسالمی ایران به ،ستییرقبای رژیم صهیون

  شود. محسوب میاین رژیم حفظ موجودیت 
حمایـت از  درایـن رژیـم اقـدام با این اوصاف، حضور رژیم صهیونیسـتی در شـمال عـراق و 

صورت بالفعـل و بـالقوه تهدیـدی  ، به١٣٩٣های بعد از  ویژه داعش در سال به ،های تروریستی گروه
قـع، راهبـرد تقویـت تروریسـم در ا. در وبوده اسـتیران بزرگ برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ا

امنیتـی در مرزهـای غربـی بـرای جمهـوری  یاهساز تهدید تواند زمینه یممنطقه غرب آسیا و عراق 
ترین بازیگر در مقابله با تروریسـم  های گذشته نشان داده که مهم اسالمی ایران باشد. تهران در سال

   کنـد منطقه را بخشـی از مسـیر حفـظ امنیـت خـود تلقـی میو حفظ ثبات در است در منطقه بوده 
  ).١/١/١٤٠١(گروه رصد، اندیشکده جریان، 

  تقویت امکان اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی در نواحی مرزی و داخل ایران .٥ـ ٤

صورت عینی حضور عوامل رژیم صهیونیستی در منطقه کردستان عـراق، ابـزار  در سطحی دیگر، به
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برای انجام اقدامات خرابکارانه نیروهای مزدور این رژیـم در مرزهـای داخلـی ایـران فـراهم الزم را 
بـه دست کند. طی چند دهه گذشته مزدوران رژیم صهیونیستی در اقدامات و تحرکات مختلف،  می

. حتی عوامل این رژیم بارهـا مـدعی انجـام اقـدامات خرابکارانـه در اند زدهترور دانشمندان ایرانی 
گاه صحت این ادعاها اثبات نشده اسـت).  اند (هر چند هیچ سات و نواحی مختلف ایران شدهسیأت
طور حـتم تهدیـدی بـرای امنیـت ملـی جمهـوری  ها در شمال عراق به حضور صهیونیست براینانب

  .استاسالمی ایران 
های  در جهت سیاست ،ثیرگذار در منطقهأعنوان یک قدرت ت اسرائیل به، که اشاره شد طور همان

کـرده ـ امنیتـی اسـتفاده   برای نفوذ سیاسـی های فنی منطقه کردستان عراق  ضدایرانی از زیرساخت
آنهـا و آمـوزش نظـامی  هـادن کردکـرمسـلح  مثلاقدامات گسترده انجام  اباسرائیل است. در واقع 

رد هـزار یهـودی کـ ٩٠باز گردنـدان  خرید اراضی و ن،به پیشمرگا هزار کماندوی کرد ٧٥(آموزش 
در اقلیم کردستان عراق گسـترش خود را حضور  نفوذ و ،شان عراق ساکن اسرائیل به سرزمین اصلی

  ).٢٠٧: ١٣٩٩ دیگران، (عالیشاهی و داده است
 اسـت،عراق  همسایگی با ایران، سوریه، ترکیه وکه ناشی از منطقه کردستان  هبردیارموقعیت   

 ـ هـای اطالعاتی ایجاد پایگـاه با حضور در منطقه وه کده است کربرای اسرائیل فراهم را ن امکان یا
امنیـت  وکنـد ایـران را کنتـرل  وعـراق، سـوریه ه جنـوب ترکیـدر فعالیـت  ،امنیتی  در شمال عراق

  جمهوری اسالمی ایران را به خطر اندازد.
شـدت مطلـوب وتحـت  گیری به اقلیم کردستان  عراق از ابتدای شکل ،که اشاره شد طور همان 
 هدیـه دادرا خداونـد بـه یهـود نیـل تـا فـرات  ،را به اعتقاد مناخیم بگینزی، استاسرائیل بوده نفوذ 

  .)٧٦: ١٣٩٩ ،(اسالمی شمش آبادی
تحـاد ا« هبـردار رسـاند و به فـرات مـی اسرائیل را پکردستان عراق، بازوی چ این راستا نفوذ در در 
ویو بـه اربیـل آ دیگری هم باعث نزدیکی تـل کنار این دیدگاه، عوامل در  .برد پیش می را  »رامونییپ

معنای دور شـدن  کشورهای غرب آسـیا بـه در واگرایی : نخست،شود اشاره می ابه آنهاست که شده 
دنبال تجزیه عراق است تـا در شـمال دولتـی  خطر از اسرائیل خواهد بود و به همین دلیل اسرائیل به
دست گیرد. دوم، نفوذ در کردسـتان  قدرت را به کردی، در مرکز دولتی سنی و در جنوب دولتی شیعه

گونـه کـه نیروهـای اسـرائیل بـا کمـک کردهـای عـراق  آورد؛ همان زمینه نفوذ در ایران را فراهم می
اند. سوم، روند ایجاد کشـور کردسـتان،  های جاسوسی وسیعی داخل خاک ایران انجام داده فعالیت

افکـار عمـومی کشـورهای مسـلمان از مسـئله در صورت به نتیجه رسیدن، عـاملی بـرای انحـراف 
های پیوستن ارتش عراق بـه  زمان با زمزمه هم ١٩٧٣گونه که در جنگ  کند؛ همان فلسطین فراهم می



ر ن
ضو

ح
ی

وها
ر

 ي
 اقل

 در
اند

مع
 می

و پ
ن 

ستا
رد

ک
ی

دها
ام

 ي
 یتیامن

برا
ن 

آ
 ي

ی ا
الم

اس
ي 

هور
جم

ی
ان

ر
  

 

   

 55  

 نیروهای عربی، شورشی در کردستان راه افتاد که دولت عراق مجبور شـد بـر داخـل متمرکـز شـود

)Kazemi & Azize, ١٣٩٠:١٥٠( . 

  آمریکا  هنزدیکی ب .٥

سیاسـت خـارجی ، ویـژه کردسـتان عـراق منطقه به تحوالت پس از آن در ا حمله آمریکا به عراق وب
هـای سیاسـی،  این میان تشدید حمایت ه است. دریافت یقبال ایران ابعاد جدید اسرائیل در آمریکا و

ان آموزش آن های مسلح کردی (پ.ک.ک وپژاک و گروه ویژه اسرائیل از مریکا بهآنظامی  اقتصادی و
  وجود آورده است. تهدید امنیتی جدیدی در منطقه به )ای قندیل کردستان عراقه در کوه

تقویت تـوان نظـامی  به آنان و» مبارزان«اطالق  گروه پژاک و مریکا ازآسوی دیگر حمایت آشکار  از 
 ان عـراقالله لبنان در برابـر اسـرائیل در منطقـه کردسـت سازی مدل حزب عملیاتی پژاک در راستای شبیه و

    ).٢١٨: ١٣٨٦، مقدم و (موسویتایران تحمیل کرده اس بررا جنگ ن فضای علیه ایرا
یـا » خاورمیانـه بـزرگ«له ئآمریکا به کردستان عراق بـه زمـان اشـغال عـراق و طـرح مسـ توجه

در ایـن  ،نخستین حاکم نظامی آمریکایی عـراق ،گردد. ژنرال جی. گارنر باز می» خاورمیانه جدید«
، بایـد از اسـتقالل کردهـا دفـاع کـرد. خـورداگر تالش آمریکا در عـراق شکسـت ب«گوید:  باره می
توانـد  گونه که فیلیپین سکوی آمریکا برای حفظ اقیانوس آرام بود، کردسـتان در ایـن سـده می همان

  ).١٠٦: ١٣٩٠ پور، عبداللهو اکالم یب(ز سکوی آمریکا برای خاورمیانه عربی باشد
 
ً
را کـاخ سـفید زیـ ؛نقش ایاالت متحده هم بسیار مهم و حائز اهمیـت اسـت در این میان قطعا

 
ُ
صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم  کردهای اقلیم، به یاردها، چه کردهای سوریه سعی دارد از اهرم ک

تـوان از ایـن مفـروض  برای حفظ امنیت اسرائیل استفاده یا بـه تعبیـری سوءاسـتفاده کنـد. امـا نمی
های اسرائیل در منطقه بوده یا اربیل هـم خواهـان ایفـای  استنباط کرد که اقلیم مجری طرح گونه این

های خود با ایران و نیز جبر ژئـوپلیتیکی  واسطه علقه را اقلیم کردستان عراق بهزی ؛تچنین نقشی اس
توانـد خـود را  تر از آن حساسیت جدی تهـران نمـی ناشی از همسایگی با جمهوری اسالمی و مهم

  البته. بداندای در جهت تداوم امنیت اسرائیل  عنوان مهره به
ً
مقامـات اربیـل در نگـاه غـایی  احتمـاال

ناپـذیر تصـور  گیری مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بـا اسـرائیل را یـک واقعیـت اجتنـاب شکل خود
در خصـوص  ایندیپندنتزبان روزنامه  چنان که مسعود بارزانی در مصاحبه با نسخه عربی ؛کنند می

ئیل یـک رابطه با اسـراکه ما بر این باوریم  :درک آویو اذعان  تل ـ ش از آغاز روابط میان اربیلا ارزیابی
کـس  شـده اسـت و هـیچتبـدیل گیری این روابـط بـه یـک واقعیـت  را شکلزیمسئله طبیعی است، 

بر این باورم کـه بیشـتر کشـورهای عربـی در  بنابراینها) را به دریا بیندازد؛  اسرائیلی(تواند آنها  نمی
  و این یک مسئله طبیعی و بهتر است.با اسرائیل رابطه دارند حال حاضر 
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  )١٠٤: ١٣٩٩ی حضور اسرائیل و آمریکا در شمال عراق (حیدری و همکاران، اهدیدتهـ ٢جدول 
  

خواهی اقلیم در مناطق مـرزی  مریکا (همسایه ناخوانده) پس از استقاللآ تشدید حضور اسرائیل و   .١
  کردنشین ایران

ان در ایجـاد تـوان نظـامی آنـ اسـتفاده از طلب کردی و های تجزیه گروه مالی از پشتیبانی نظامی و   .٢
  طق کردنشین اناامنی در من

  امنیتی در مرزهای کردنشین ایران های جاسوسی در اقلیم با هدف ایجاد چتر اطالعاتی و استقرار پایگاه   .٣
  ای ایران  ر مقابله با نفوذ منطقهدایجاد همگرایی میان کردها  ایربتالش    .٤
  ردنشین ایرانطق کاطلبی در من تجزیه خواهی و ترویج قومیت   .٥
 اندازی جنگ نیابتی بـا هـدف حضـور دائـم در مذهبی برای راه های قومی و شکاف برداری از بهره   .٦

  مرزهای ایران

  

  طمع عربستان. ٦

پس از سقوط صـدام  ،ای جمهوری اسالمی ایران ترین رقیب منطقه عنوان جدی عربستان سعودی به
تـالش کـرده همواره گر  عنصر مداخلهیک عنوان  به ق،اعرها در  تضعیف موقعیت برتر سنی حسین و

با توجه به نزدیکی شـیعیان عراقـی  در این کشور شود.امنیتی  از تثبیت  شرایط  سیاسی واست مانع 
هـای  های جبهه مقاومت در قالـب حشـد شـعبی در سـرکوب گـروه حضور پرثمر گروه و[به ایران] 
  سلفی و

ِ
 ـ عیـار نیـابتی میـان تهران شک یک جنگ تمام بی ،مورد حمایت عربستان سعودی داعشی
نزدیکـی هرچـه بیشـتر  ،ای هـای منطقـه ویژه عراق جریان دارد. فراتـر از رقابـت به ریاض در منطقه

 اسـتدر این میان محور مقاومت توانسـته  .طلب ایرانی است های تجزیه عربستان سعودی به گروه
ائتالف  یاهاز تهدید این کشوردور نگهداشتن  وبا تهدیدزایی از مناطق ژئواستراتژیکی چون سوریه 

  کند.د معادالت منطقه غرب آسیا ربازیگر قدرتمندی چون روسیه را وا ،عبری ـ غربی ـ عربی
 گذاشـت.ایران در منطقه رو بـه افـزایش مهوری اسالمی نفوذ ج ١٣٨٢با سقوط صدام در سال 

 ،شـود سازی با ایران تعریف می ل و موازنهاین مسئله عربستان سعودی را که منافع و اهدافش در تقاب
 .دکـرنفوذ و قدرت ایران در منطقه  ه رویارویی بااست؛ به همین علت این کشور اقدام بنگران کرده 

 ،هـا عراق نخستین عرصه رویارویی عربسـتان سـعودی بـا ایـران در منطقـه بـود. از نظـر سـعودی
های سنی در ساختار سیاسی نوین، هویت  های شیعی در عراق و کاهش نقش گروه ابی گروهی قدرت

های آنهـا در  های شیعی و سیاست عربی عراق را در معرض مخاطره قرار داد. به قدرت رسیدن گروه
کـه د تلقی را میان سـران عربسـتان ایجـاد کـراین سازی دموکراتیک تکثرگرایانه،  ملت ـ قالب دولت
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  .)١٣٢ :١٣٨٨ ست (اسدی،جهان عرب وپیوند با ایران ا زحال جدایی ا عراق در
های ایدئولوژیک بـا رویکـرد تکفیـری  کارگزاران جنگ برای سازماندهی گروه عربستان یکی از

علت اصـلی کند،  میایدئولوژیکی  وحمایت اقتصادی از آنها های تکفیری که عربستان  گروه است.
ژئواسـتراتژیکی اقلـیم  و تیکییسازی در منطقه هستند. در این میان با توجه به شرایط ژئـوپل ثبات بی

عربستان تالش کرد بـا نزدیکـی بـه رهبـران کـرد  از طریـق  ،ای های منطقه تبرقا کردستان عراق  و
هماننـد  ،نیز ایجاد روابط مسـتقل کنسـولی در اربیـل عـراق گذاری و سرمایه های اقتصادی و کمک
ضـربه زدن بـه منـافع ملـی کوملـه بـرای  پژاک و مانندطلب  یهای جدای از مطالبات گروه ،اسرائیل

 ایران استفاده کند.جمهوری اسالمی 
در  ،ر عشقی، مشاور سابق امیر بندر بن سلطان، سـفیر سـابق عربسـتان سـعودی در آمریکـاوان

ئه کرد کـه تصـویب ارا ار »شرق نزدیک آینده«طرح  ،الملل در واشنگتن کنفرانس شورای روابط بین
کردستان از لحاظ تـاریخی  .وابسته استلح با اسرائیل و حصول ص »کردستان بزرگ«آن به تشکیل 

 
ً
و اسـت بزرگ است که بین چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه تقسیم شـده  یک سرزمین نسبتا

مـا خواسـتار حصـول صـلح بـین اعـراب و «انور عشقی گفـت:  .داردسرحدات مشخص طبیعی ن
های ایـران، ترکیـه،  بلندپروازی متحد کردناسرائیل و در صورت امکان تشکیل کردستان بزرگ برای 

 
ً
 سوم اراضی هرکدام از این کشـورها را تصـرف باید یک عراق و سوریه هستیم. کردستان بزرگ اصوال

 .)١٣٩٤٠٦١٨/١٣٩٤١٢/https://af.sputniknews.com( کند
دلیل این حمایت واضح است. اگـر کردسـتان عـراق مسـتقل شـود، بـرای ایـران، عـراق و سـوریه و 

 از قطـر در ترکیـهدلیل نزدیک شدن آن کشور به ایـران و روسـیه و حمایـت  که عربستان به ـ همچنین ترکیه
جـب جنـگ وتواند م د که میکرخواهد  یجادا دردسر بزرگی ـ شدت خشمگین است هبرابر عربستان از آن ب

عربسـتان کـه   واقعـیو تجزیه این کشورها نیز شود. برای محمد بن سلمان، ولیعهد، وزیر دفاع و سـلطان 
های سهمگینی برای عربستان در سراسر خاورمیانه شده، این موضـوع بسـیار مهـم اسـت.  باعث شکست

بـرای   پرسـی همـه« :خـود نوشـت ١٣٩٦ ژوئـن ۱۳اسـرائیل در شـماره  ضرتآهـاطور که روزنامه  همان
ربسـتان از آن اسـتفاده شـده اسـت و عتبـدیل ای برای کنترل خاورمیانه  استقالل کردستان عراق به اسلحه

  شبکه .»کند می
ً
از » طوفـان حمایـت«، سعودی هسـتندرژیم در کنترل های اجتماعی عربستان که مطلقا

  .)https://psri.ir/?id=qykyfmmb١p( اند ستقالل کردستان را راه انداختها
ها  . اتحاد عربستان سعودی با اسـرائیل، کـه سـالقرار دهیم مد نظرباید  هم دو موضوع دیگر را

های این دو  ده است که رژیمشعلنی و روشن  اکنونمحرمانه وجود داشت،  و نیمه  طور غیررسمی هب
خاطر نفرت  از جمهوری اسالمی با یکدیگر متحد هستند. حتی گـزارش شـده اسـت کـه  هکشور ب
  اخیر
ً
در حمایـت از عربسـتان واضـح اسـت کـه . ده استکردیدن بن سلمان از اسرائیل محرمانه ا

https://af.sputniknews.com/
https://psri.ir/?id=qykyfmmb
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  استقالل کردستان عراق با اسرائیل شریک است. 
صورت گرفت. در  ١٣٩٤موضوع دوم مسافرت بارزانی به عربستان سعودی است که در دسامبر 

ز ا پـیشهای بیشتر به نیروهای پیشمرگه کرد دهد.  آن سفر بارزانی از عربستان تقاضا کرد که اسلحه
. داردده بـود. عربسـتان در اربیـل کنسـولگری کراز عربستان دیدن  ۲۰۰۷هم بارزانی در مارس  آن

های عـرب ناحیـه  او با سران کشـور های بخشی از دیدار ١٣٩٤بارزانی به عربستان در دسامبر  سفر
سـند و  هـزار ١٢٠از بـیش لـیکس  ویکـی. آنها با ایران خصومت دارند بیشترکه  است خلیج فارس

دهنـد کـه سـرویس  ده است. اسناد منتشرشده نشـان مـیکرهای محرمانه عربستان را منتشر  لگرامت
دلیـل ایـن اصـرار  ت.جاسوسی عربستان اصرار بر دعوت از بارزانی برای بازدیـد از عربسـتان داشـ

جمهوری اسـالمی  هچون مالکی ب .وزیر وقت عراق بود نخست ،مخالفت بارزانی با نوری المالکی
دهند  د که مخالفان او را تقویت کند. این اسناد همچنین نشان میکر ود، عربستان تالش مینزدیک ب

 ١٣٩١در کردستان عـراق در ژانویـه  »جنبش اسالمی«دالر به سازمان  هزار ٥٠٠که عربستان مبلغ 
 ،بریتانیـا گـاردینقـول روزنامـه ه از آن اسـت کـه بـ  هـم ناشـی »سـخاوت«ده است. این کرکمک 

ن سیاسـت خـارجی رژیـم سـعودی در مسئوال ».ستها ماشین پول نقد برای تروریستربستان ع«
هـای  روابط نزدیک با واشنگتن، مسلح کردن جریان ز برقراریا اند کردهچند دهه اخیر همواره سعی 

صـورت اهـرم فشـار بـر  حال جنگ با دوستان ایران و همچنین نفوذ خود در اوپک به تروریستی در
خواهند با نزدیک شدن بـه  می اکنونو  اند به این سه عامل بسنده نکردهحتی آنها  .دننایران استفاده ک

  .مقابله با ایران بردارند ایربمرزهای جمهوری اسالمی گام خطرناکی 

  گیری نتیجه

و پیامـدهای آن در اقلـیم کردسـتان عـراق  رای بررسی حضور نیروهـای معانـد درپژوهش حاضر ب
 ،پـژوهش هـای گرفت. بر اسـاس یافتـه انجام ایرانجمهوری اسالمی ی براهای مرزی  ناامنیایجاد 

 ای و محلی برای رقابت بازیگران منطقه ،تیکی و تاریخییدلیل شرایط  ژئوپل هاقلیم کردستان عراق  ب
کات ادلیل اشتر هب ،ده است. ایران اسالمی در کنار سیاست حفظ تمامیت ارضی عراقشای  فرامنطقه
ولـی حضـور  ؛رو و همسو با منافع خـویش حمایـت کـرده اسـت ردهای میانهفرهنگی از ک قومی و

ای با عربستان سعودی در اقلیم  های منطقه اسرائیل و آمریکا و رقابت مثلگر  برخی بازیگران مداخله
باشـد پژاک و کومله   مثلطلب کرد  کردستان عراق  باعث شده که ایران همواره نگران عناصر تجزیه

  کنند. یحمایت وپشیبانی ماز آنها مریکا آ اسرائیل وچون 
هـای سـعودی  در کنار همکـاریدر اقلیم کردستان عراق اسرائیل  امنیتی آمریکا و حضور اطالعاتی و

نیـز ایجـاد  ای ایـران و نفـوذ فزاینـده منطقـه های مخالف ایران در اقلیم در راستای تحدید منـافع و با گروه
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عنـوان  گیرد. مسئله کرد بـه ویو صورت میآ جدید با تضمین برتری تلرای خاورمیانه بتیکی یلپتغییرات ژئو
کـه  طـور همـان  .دارد به چالش کشیدن امنیت منطقـه را برای یائمظرفیت د ،ترین قوم بدون دولت بزرگ

های مسلح کرد مخالف ایران در اقلیم، داشتن منافع حیاتی (نفـت  عالوه بر حضور دیرینه گروه ،اشاره شد
. های اخیر شـده اسـت ای در دهه رقبای منطقه ساز حضور دشمنان و ز موقعیت راهبردی، زمینهنی و )گازو 

نـژادی بـا منـاطق  ارتباطـات قـومی و جـواری و هـم کـه ردادبرای ایـران اهمیـت بدان علت این موضوع 
  .تواند اثر مستقیم بر امنیت کشور داشته باشد کردنشین جمهوری اسالمی می

رصــد،  ،هــای مــرزی ویــژه در اســتان هامنیــت نــرم، بــهبــردی اریت یکــی از ملزومــات مــدیر 
گـرای  های تروریسـتی فرقـه ست که از جانب برخی سازمانابندی و تهدیدسنجی آفندهایی  اولویت

مستقر در محیط امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در شمال غرب ایران در اقلیم کردسـتان عـراق 
بـا رویکـرد  دارهای اطالعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی بایـآیند. به همین منظور ساخت وجود می هب

گـرا در  های تروریسـتی فرقـه شناسی شطرنجی چینش سازمان ، ضمن آسیبهبردیارپژوهی  امنیت
های احتمالی تبیین کنند. در همـین  محیط امنیت خارجی، راهبرد منسجمی را برای مقابله با آسیب

ای تروریستی در محـیط امنیـت ملـی جمهـوری اسـالمی ه زمینه، تهیه جدول ریسک آمایش گروه
هـای  نـرم ناشـی از  گـروه یاهرویـدادی تهدیـد سـازی مـدیریت پـیش ثری در بهینهؤایران، نقش م

 .کند گرا ایفا می تروریستی فرقه
جـوار بـا  ویژه در مرزهـای هـم های پیرامونی ایران، به ای در الیه گرایی فرقه با توجه به تکثر افراط

هبردی ارئیل برای نفوذ در عمق ااسر های امنیتی غرب و تالش فزاینده دستگاه ردستان عراق واقلیم ک
 تضعیف موقعیت راهبردی جبهه محور مقاومت به رهبری ایران از طریق اخالل در امنیت ملـی و و

ای نیازمنـد  های مسلحانه فرقه های ناشی از سایش سازی تهدیدها و آسیب داخلی، مدیریت و خنثی
پـس از انجـام مطالعـات  دساختارهای مـرتبط بایـ .های مطالعاتی و عملیاتی است کیل کارگروهتش

بـه انعقـاد بایـد اقـدام هـا،  رسـانی ایـن گـروه توزیع پراکندگی یا ضـریب آسـیب رهابردکارشناسی 
ک و  ک هـای پ مثـال، در مـورد گـروه رایبا کشورهای همسایه کنند. ب» نامه امنیتی دوجانبه توافق«
 انصار االسـالم بـا دولـت مرکـزی و حکومـت خودمختـار کردسـتان عـراق، ک با ترکیه و عراق،پژا

  های امنیتی فراهم است. نامه های انعقاد تفاهم زمینه
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   و مآخذمنابع 

 پیامدهای امنیتی آن بـرای جمهـوری  کردستان عراق و تحلیل رابطه اسرائیل و« ،)١٣٩٦( دیگران اخوان، کاظمی و
   .٤، ش٨ س ،مطالعات فرهنگی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و ،»اناسالمی ایر

 ) سـازی ایـران؛ راهبـرد جمهـوری اسـالمی ایـران در امنیتی نقش عربستان سعودی« ،)١٣٩٨اسدی، علی اکبر« ،
      .٣ ، ش٢٢ س فصلنامه مطالعات راهبردی،

 ،ثیر آن أتـ گرایش جوانان کرد به گروهک تروریستی پژاک و علل«)، ١٣٩٣( دیگران و ، بختیارالوندی، آوات ایرانی
   .٤ش   ،٨ س ،امنیت انتظامی ، فصلنامه مطالعات اطالعات و»بر امنیت استان کردستان

 فصـلنامه »عراق پرسی جدایی اقلیم کردستان عوامل ناکامی همه«، )١٣٩٧آبادی ( شمسو علی  اسالمی، مسعود ،
    .٣ ش ،٤ ژئوپلتیک، س

 قابـل بازیافـت در:  ،١٣٩٦مهر٦ ،»طلبی کردستان عراق های راهبردی ایران در قبال تجزیه گزنیه«، لیرضااکبری، ع 
http://www.khabar online .ir /news /  

 سیدیان :، ترجمه سید محمد صمدی، مهابادکردستان ۱۹۴۶جمهوری  )،١٣٦١( ایگلتون جونیر، ویلیام.   
 پژوهشـی  ـ ، فصـلنامه علمی»انامنیتـی شـمال غـرب ایـر بررسی ساختارهای قـومی و«، )١٣٩٨مانژاد، علی (ای

 .٣٠، ش ٩ ای، س ریزی منطقه جغرافیایی برنامه
 آن بر امنیـت ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران ثیرأت تحوالت کردستان عراق و« ،)١٣٩٨( دیگران بیات، اصغر و«، 

   .٣٦ ش  ،انشگاه آزاد اسالمی واحد شهر رضاالمللی د فصلنامه تحقیقات بین
 امنیـت جمهـوری اسـالمی  ثیر برأت های تروریستی پژاک و فعالیت«، )١٣٨٩( دیگران  پورموسوی، سید موسوی و

   .٩ ، ش٣س  ،، فصلنامه آفاق امنیت»ایران
 ایـران رضـیمریکـا در تضـعیف اآ راهبـرد اسـرائیل و استقالل خـواهی کردهـا و«  ،)١٣٩٩دیگران ( حیدری و« ،

  . ١ش  ،١٧س  ،المللی فصلنامه مطالعات بین
 نشریه سیا »تبیین اهداف حکومت اقلیم کردستان  عراق در ائتالف با ترکیه«  ،)١٣٩٧دیگران ( خیری، مصطفی و ،

  .١ش   ،ست جهانی
 مگرایـی شکننده اقلـیم کردسـتان عـراق عامـل ه ژئوپلیتیک«)، ١٣٩٠عبدالله پور ( و محمدرضا یباکالم، صادقز

  .٤، ش٤١دوره  ، فصلنامه سیاست،»کردهای عراق به اسرائیل
 انتشارات گاندیتهران: اقتدارگرایی ایران در عصر پهلوی، ، )١٣٩٧( سریع القلم، محمود.   
 پرسـی اسـتقالل کردسـتان عـراق سـناریوهای همـه« ،)١٣٩٨( فرهمنـد و سـارانیرضـا لسمعیی اصـفهانی، ع« ،

  .٢٥، ش ٧ لل، سالم بین  نامه سیاست پژوهش
 نامـه ایرانـی  پـژوهش  ،»امنیت ملـی ایـران استقالل  کردستان عراق  و« ،)١٣٩٩دیگران ( رضا والعالیشاهی، عبد

  .٢ ، ش٨ الملل، س سیاست بین
 ) سسـه ؤ، فصـلنامه راهبـردی جهـان اسـالم، م»های بـزرگ منطقه نفوذ؛ راهبرد قـدرت«، )١٣٩٠فیضی، سیروس

 .٤٥، ش ١٢ س سازان نور، مطالعات اندیشه
  انشناسی تهدیدهای تروریستی در سطح جمهـوری اسـالمی ایـر محیط« ،)١٣٩٨( بیات و بهرامقنبری، محمد« ،
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  .٤٦ش ، ٤ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی، س ـ  فصلنامه تخصصی علوم سیاسی علمی
  ،ق؛ تهدیـدات و پیـدا و پنهـان حضـور رژیـم صهیونیسـتی در اقلـیم کردسـتان عـرا«گروه رصد اندیشکده جریان

  .٠١/١٤٠١/ ٠١، »مالحظات امنیتی ایران
 ) سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم  :تهـرانالملـل،  های روابط بین ، تحول در نظریه)١٣٨٥مشیرزاده، حمیرا

  (سمت).  ها انسانی دانشگاه
 ) ا، تهران: صاحب کوثره )، تحوالت قومی در ایران: علل و زمینه١٣٨٠مقصودی، مجتبی.  
 فصلنامه آفـاق  »امنیت جمهوری اسالمی ایران های تروریستی پژاک  و فعالیت« ،)١٣٨٩، سید موسوی  (موسوی ،

   .٩ ش ،٣ س  ،امنیت
 الزامات  ئیل واجایگاه استراتژیک عراق در سیاست خارجی اسر« ،)١٣٨٨جاودانی ( و مهدیزاده، علیرضا  موسوی

  .١١ش  تحقیقات تهران، نشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم وسیاست، دا ، دانشنامه حقوق و»جمهوری اسالمی ایران
 کردسـتانترین تهدیدات فراروی جمهوری اسالمی ایـران در اقلـیم  مهم« ،)١٣٩٨رضایی ( و داود نصری، قدیر«، 
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