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Abstract 

Iraqi Kurdistan has made great strides in the scientific, economic and political fields 

since the formation of the federal government. In addition to progress in these areas, it 

has gained more influence in the region, especially in Kurdish minority countries, by 

supporting US policies in Iraq as well as its relationship with the Zionist regime. 

Existence of common borders and cultural and religious commonalities and on the other 

hand the many developments in recent years in the Kurdistan region compared to the 

Kurdish regions of Iran, along with the significant contribution of Kurds in the Iraqi 

political structure, have increased the influence of Iranian Kurds from Iraqi Kurdistan. 

The main purpose of this study is to investigate the effects of the independence of the 

Iraqi Kurdistan region on the national security of Iran. Accordingly, the main question 

of the research is based on what is the impact of the independence of the Iraqi Kurdistan 

region on the national security of the Islamic Republic of Iran?, Assumes the idea that, 

given the Kurdish neighborhood of Iran and Iraq and their influence from each other, 

the possible independence of this region will undoubtedly have a major impact on the 

security of Iran's Kurdish regions. The results indicate that in the current situation 

(climate federalism) this impact may only be significant in its economic dimension and 

in other security components, it will not have much impact on the national security of 

the Islamic Republic of Iran. 
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 چکیده

 به یاسیس و یاقتصاد ،یعلم یها نهیزم در را یادیز شرفتیپ یفدرال دولت جادیا از بعد عراق کردستان    

 و عراق در کایرآم یها استیس از تیحما با ها،نهیزم نیا در شرفتیپ بر علاوه نیهمچن. است آورده دست

 دایپ نیکردنشی دارای اقلیت کشورها در خصوصاً درمنطقه، یشتریب نفوذ ،یستیونیصه میرژ با ارتباط زین

 یها سال ادیز یها شرفتیپ گرید طرف از و یمذهب و یفرهنگ اشتراکات و مشترک مرز وجود. است کرده

 ساختار در کردها توجه قابل سهم کنار در ران،یا نیکردنش مناطق با سهیمقا در کردستان میاقل در أخیر

 زین پژوهش نیا یاصل هدف. است داده شیافزا عراق کردستان از را رانیا کردهای یریرپذیتأث عراق، یاسیس

 پژوهش یاصل سوالهمین اساس،  بر .است رانیا یمل تیامن بر عراق کردستان میاقل استقلال راتیتأث یبررس

 رانیا یاسلام یجمهور یمل تیامن بر عراق کردستان میاقل استقلال ریأثت که است گرفته شکل مبنا نیا بر

 مکتب ةانیساختارگرا های افق به توجه با و یفیتوص -یلیتحل روش از یریگ بهره با نوشتار نیا لذا ست؟یچ

 از آنها یریرپذیتأث و عراق و رانیا یکردها یگیهمسا به توجه با که دارد یم مفروض را انگاره نیا کپنهاگ،

. گذاشت خواهد رانیا نیکردنش مناطق تیامن بر یادیز ریتأث میاقل نیا یاحتمال استقلال شک یب گریکدی

 است ممکن صرفاً یرگذاریثأت نیا( میاقل بودن یفدرال) یکنون طیشرا در که است آن از یحاک پژوهش ةجینت

 یمل تیامن بر یچندان ریتأث ده،ش مطرح یتیامن یها لفهؤم ریسا در و بوده ریچشمگ آن یاقتصاد بُعد در

 .باشد نداشته رانیا یاسلام یجمهور

 .یمل تیامن انه،یخاورم ران،یا عراق، کردستان کپنهاگ، مکتب واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های مختلف به  های زیادی را در زمینه کردستان عراق بعد از ایجاد دولت فدرالی، پیشرفت     

ها و  های علمی، اقتصادی و سیاسی با حمایت از سیاست در زمینهوه بر پیشرفت لادست آورده و ع

و همچنین  (3003الازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در س) اقدامات آمریکا در عراق

در کشورهای دارای اقلیت  ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی، نفوذ بیشتری در منطقه، خصوصاً

مشترک و اشتراکات فرهنگی و مذهبی بین کردستان عراق و  کرده است. وجود مرز پیدا ،کردنشین

های أخیر در اقلیم کردستان در ال های زیاد س مناطق کردنشین ایران و از طرف دیگر پیشرفت

توجه کردها در ساختار سیاسی عراق،  مقایسه با مناطق کردنشین ایران، در کنار سهم قابل

تواند تأثیر  و این موضوع می داده ستان عراق افزایشتأثیرپذیری مناطق کردنشین ایران را از کرد

می ایران داشته باشد. از طرف دیگر رژیم صهیونیستی با حضور لامنفی بر امنیت ملی جمهوری اس

جمهوری عاتی بر لاعاتی و نظامی درصدد اشراف اطلادر کردستان عراق و ایجاد روابط اقتصادی، اط

های اقتصادی و  های پوششی و حضور در پروژه شرکت است. این رژیم با ایجاداسلامی ایران 

اقلیم لال تجاری کردستان عراق، حضور خود را در این منطقه افزایش داده و همواره از استق

کشور تواند منافع زیادی را برای آن  ی این منطقه میالکردستان حمایت کرده و استقلال احتم

 .داشته باشد

میلیون نفر و اغلب در کشورهای ایران، عراق،  5/33ی در حدود کردهای خاورمیانه دارای جمعیت   

م و لازیباک) نندک اند کشور مستقلی را ایجاد باشند که تاکنون نتوانسته ترکیه و سوریه ساکن می

میلیون نفر آن در  1ود دمیلیون نفری کردها، ح 5/33از جمعیت (. 14 :4310پور،  للهعبدا

درصد  30حدود )مربع در اقلیم کردستان عراق قرار داردکیلومتر 710000مساحتی در حدود 

حدود ) میلیون نفر جمعیت دارند که 1/1می ایران کردها حدود لا. در جمهوری اس(جمعیت عراق

(. 5: 4،4334) لازریفکیلومترمربع سکونت دارند 4350000در مساحت  (درصد از جمعیت کشور1

درصد از 1) دهند میلیونی کردها را تشکیل می 33میلیون نفر از جمعیت  3در سوریه کردها حدود 

کیلومترمربع 4330000ود دکه در نواحی کوهستانی شمال سوریه در مساحتی ح( جمعیت سوریه

میلیون نفری درمساحتی حدود  43همچنین در ترکیه نیز کردها با جمعیت د. سکونت دارن

رقی ترکیه را به خود های جنوب ش کیلومترمربع قسمت زیادی از مناطق استان 4110100

                                                           
1 .  lazeriev 
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کیلومتر، سوریه  350اقلیم با ترکیه حدود (. این 43: 4314) عبدالله پور، اند اختصاص داده

کیلومتری ایران و عراق را مناطق کردنشین ایران  4101کیلومتر و قسمت زیادی از مرز 400

ر کردنشین وجود مرز مشترک بین کردستان عراق و سه کشو(. 45: 4334، 3قزازد)ده تشکیل می

ایران، سوریه و ترکیه و تأثیرگذاری کردهای عراق بر مردم کرد سایر کشورها، اهمیت این منطقه را 

 .افزایش داده است

 ل انجام دادهلاهای مرکزی برای رسیدن به استق های زیادی را با دولت کردها در عراق جنگ     

و اتحاد  به کویت عراق ةبا حمل 4114لدر سال کامل آنها نشد.لاکدام منجر به استق اند اما هیچ

تا قیام خود را بیش از  ه شدصدام، این فرصت به کردها داد ةسیاست های حملی مخالف کشورها

مریکا که آتلاف بین المللی به رهبری پیشمرگه ها( با حمایت ائ بنابراین کُردها) پیش علنی کنند.

درجه( تا مانع از حملات ارتش صدام  31بالای مدار  پرواز ممنوع را طراحی و اجرا کردند) ةمنطق

خودمختار  مجلس و حکومتی نسبتاً 4113توانستند در سال  ،شوند عراقحسین به کردهای شمال 

اقلیم کردستان یعنی حزب  تمندسیس کنند. پس از درگیری های داخلی بالاخره دو حزب قدرأرا ت

 عراقمریکایی در آهمکاری هایی که با نیروهای  ةدر سای 3003دموکرات و میهن توانستند در سال 

حق  عراققانون اساسی  3005قدرتی بیش از پیش بگیرند تا جایی که در سال  اند،داشته 

سلیمانیه، اربیل و   را برای حکومت بر سه استان عراقخودمختاری در ذیل قدرت دولت مرکزی 

و  3003آمریکا به عراق در سال  ةبعد از حمل(. 3: 4317دهوک به کردها واگذار کرد)امینی، 

ت و درنهایت فدرالی شدن قانونمند آنها شکل گرف ةهمکاری کردها در سرنگونی رژیم بعث، زمین

گیری این حکومت فدرالی و در ادامه  این موضوع در قانون اساسی عراق نیز تصویب شد. شکل

ازجمله به  ؛های بعد امتیازات در سال تثبیت موقعیت آن در قانون اساسی عراق و گرفتن برخی

 م شدن نیروی نظامیلاای و اصل فدرالیسم، قانونی اع رسمیت شناخته شدن حکومت منطقه

کردها در هرم قدرت حاکمیت سیاسی  ةشدن زبان کردی در کنار مشارکت گسترد دها، رسمیکر

وزن بیشتری در منطقه به  کرد و موجب شد که آنها اقلیم کردستان را دگرگون ةمرکزی، چهر

شک  با توجه به همسایگی کردهای ایران و عراق و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر بی. دست آورند

و متعاقب آن امنیت ملی جمهوری  بر امنیت مناطق کردنشین ایران بی تأثیرلیم، اق اینل لااستق

اسلامی ایران نیست اما در شرایط فدرالی کنونی این تاثیرگذاری صرفاً ممکن است در بُعد اقتصادی 

                                                           
2 . Qazaz 
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آن چشمگیر بوده و در سایر مؤلفه های امنیتی مطرح شده در این پژوهش، تأثیر چندانی بر امنیت 

 وری اسلامی ایران نداشته باشد.ملی جمه

کردستان  رگذاری استقلال اقلیمتأثی پژوهش بررسی میزانهدف اصلی این بر همین اساس،      

در همین راستا با پرداختن به این سؤال اصلی که تأثیر مسئلة عراق بر امنیت ملی ایران است. 

 های افق به توجه باان چیست؟ استقلال اقلیم کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایر

 مناطق بر آن ریتأث و عراق کردستان میاقل استقلال ةمسئل به کپنهاگ، مکتب ةانیساختارگرا

 و یطیمح ستیز و یاجتماع اقتصادی، ،یتیامن و ینظام ،یاسیس های بخش در رانیا نیکردنش

 روش از ژوهشپ نیا درهمچنین . است شده پرداخته رانیا یمل تیامن بر آن یمنف تبعات

 نامه انیپا و مقالات ،یا کتابخانه منابع از مسئله نیا به پرداختن یبرا و استفاده یلیتحل -یفیتوص

 .است شده گرفته کمک ینترنتیا منابع از موارد یبرخ در نیهمچن و ها

 

 ادبیات پژوهش 

 بوده صدد در کی هر که است درآمده تحریر رشتة به متعددی آثار پژوهش موضوع با رابطه در     

ارتباط، عباس زاده و یوسف پور  همین در. دهند قرار بررسی مورد را موضوع خاص ای زوایه از تا اند

، این گونه "ایران ثیرآن برامنیت ملیأتو درالیسم کردستان عراق ف"(، در مقاله ای با عنوان4315)

و  یاقتصاد ،یعلم یها نهیزم، در یدولت فدرال جادیکردستان عراق بعد از ابیان می نمایند که: 

شده در منطقه  یشترینفوذ بمنجر به  یستیونیصه میبا رژ ارتباط آنو ی پیشرفت نموده اسیس

 . است

ی احتمال یهاکردستان عراق و واکنش میاستقلال اقل"(، در مقاله ای با عنوان4311شهیدی )     

ار و اجماع کردها نسبت به استقلال اصر، این موضوع را مطرح می نماید که "رانیاجمهوری اسلامی 

اند که در حل مشکلات و مطالبات  دهیرس یجمع بند نیبه ا میاز آن است که مقامات اقل یناش

استقلال  یهمه پرس یعنیحربه  نیاند لذا به آخر دهیبغداد به بن بست رس یخود با دولت مرکز

  عراق. یپارلمان اتتخابان یاز برگزار شیپ یزمان ةآن هم در بره ؛آورده اند یرو
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 "استقلال کردستان یمنطقه ا راتیثأت"(، در کتابشان با عنوان3041، نادر و اسکاتن) 3هانوور     

 میاقل یو عراق به استقلال احتمال هیترک ران،یا یها فصل مختلف واکنشکوشند تا در پنج می

 یها دگاهیاب هم به دکت نیاز ا ییلازم به ذکر است در بخش ها. کنند ینیب شیکردستان را پ

 شنهادیو پ. افراتاب و پژوهشگر مسائل کُردها رفرنس داده شده است ریسردب ،«پشنگ ریاردش»

مشترک از جمله نوروز  یهاسنت رینظ ؛خود با کُردها یو فرهنگ یزبان یهمبستگ رانیکه ا کندیم

ترکستان بزرگ است بر طبل  دنیدر کوب هیترک یمشابه استراتژ یکردیرو نیرا برجسته کند. چن

 د.ابییتا مغولستان امتداد م یکه از آناتول

 یتیمکتب کپنهاگ در مطالعات امن نینو افتیاز ره رییگ بهره پژوهش، نیابه هرحال نوآوری      

ظهور  یدر پ ریفراگ تیو طرح امن یبعدی نظام تک تیآن بر خروج از امن متفکران و تلاش

 نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستامنیت ملی)  در مؤلفه های کلیدی دیجد داتیتهد

 نیبنابرا .که تا کنون در پژوهش های گذشته به این شیوه به آن پرداخته نشده است است (محیطی

مناسب در  ییالگو عنوان به توانی م تیامن لیتحل مکتب در نیا یتخصص کردیبا توجه به رو

 درک آن برای پژوهشگران آسان تر خواهد بود.رسید که فهم و معاصر  یتیمسائل امن لیتحل

 

 . چارچوب نظری؛ مکتب کپنهاگ1

هایی است که بر اساس آن  هر نظریه و رویکردی مبتنی بر یک سلسله مفروضات و گزاره     

 :4313قوام، )گیرند تحلیل قرار میو  تجزیه و های گوناگون مورد بررسی یندها و پدیدهآنهادها، فر

پردازان، به بسط  از نظریه و گروهی 1تحقیقات صلح کپنهاگ؛ اوله ویور ةساعضای مؤس .(417

اند که حاکی از مسیری جدید در مطالعات مربوط به  نگرشی سازنده در راستای امنیت پرداخته

امنیت: چارچوب جدیدی برای » نخستین کتاب مکتب کپنهاگ عبارت است از:. امنیت است

این کتاب بیانگر چارچوبی جامع از تحلیل  ،5ویور و جاپ دو ویلد اوله باری بوزان، ، به قلم«تحلیل

گری  نظامی ةمطالعات امنیت است. در این کتاب دیدگاه سنتی به امنیت که تأکید فراوانی بر مقول

طور کل در پنج حوزه در  بررسی خصوصیات امنیت به در عوض .شود رد می ،نظامی دارد ةو حوز

                                                           
3 . Hannover 
4. Ole Weaver  
5 . Jaap de Wilde 
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نویسندگان «. محیطی ظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستن»گیرد:  دستور کار قرار می

وسیعی از مسائل  ةاند که امنیت، نوع خاصی از سیاست است که در گستر کتاب بر این عقیده

  (. 431: 4315) اسماعیل زاده امامقلی و احمدی فشارکی، کاربرد دارد

تحلیل  : امنیت، کنش گفتاری»عنوانبا  4131ویور در سال  ةبر اساس مقال« سازی امنیت»ةواژ     

 «گفتاری کنش»عنوان یک شکل گرفت. ویور در ابتدا به تعریف امنیت به « های یک واژه سیاست

ین به آن معناست که یک . اپیوند دارد« گفتمان امنیت»پرداخت و نشان داد که معنای امنیت با 

زیگر سیاسی از موضوع، مشکلی روش تفسیر آن با ةواسط توانست صرفاً به مشکل غیرامنیتی می

 سازی این است که در روابط بین عبارت دیگر، بحث اصلی تئوری امنیت امنیتی به نظر برسد؛ به

شود، علت این نیست که آن موضوع  امنیتی می ةالملل، هنگامی که موضوعی تبدیل به یک مسئل

که یک بازیگر سیاسی  شود بلکه در واقع به این سبب است تهدیدی عینی برای کشور محسوب می

تنها هنگامی یک موضوع تبدیل  بنابراین .عنوان یک تهدید وجودی تعریف کرده است چیزی را به

هرچند بنا بر اظهارات نیکلاس  .شود که به آن شکل برچسب زده شود می به موضوعی امنیتی

کی در فیزی ةشناسی کنش گفتاری بسیار محدود است و از اذعان به نقش زمین گولور، روش

 ) همو(.ماند برقراری امنیت بازمی

تعریف امنیت از طریق بیان این « تعمیق»و « گسترش»مکتب کپنهاگ تلاش کرده است به     

توانند امنیت، ثبات و بقای کشورها و همچنین زندگی  موضوع بپردازد که تهدیدات غیرنظامی می

 غیرسنتی»نتی به مخالفت با دیدگاهاصطلاح س افراد را تضعیف کنند. هرچند برخی دانشمندان به

 دولت گرایان طرفدار حفظ مفهوم جنگ سرد از امنیت، تعریفی نظامی و اند. سنت برخاسته« ها

کند که  برای مثال، دیدگاه سنتی را تشریح می 1د. استفان والتنکن محور از تهدید امنیتی ارائه می

بنابراین او امنیت را معادل با صلح در  .داند نظامی می ةکاربرد امنیت را محدود به تهدیدات در حوز

 .گیرد و یا به تعبیری بهتر موقعیتی بدون هیچ درگیری نظامی نظر می

شده در محیط پساجنگ سرد، دیدگاه سنتی امنیت مورد انتقاد  های انجام براساس پیشرفت     

د امنیتی است که طی بسیاری از دانشمندان قرار گرفت. انتقاد اصلی بر تعریف سنتی از یک تهدی

شود. طبق نظریات بوزان و هانسن در  امنی تلقی نمی عنوان منبعی از نا آن درگیری بین دولتی به

 عمدتاً نظامی تعریف می ةیک برنام ةواسط المللی به بیشتر مدت جنگ سرد، مطالعات امنیتی بین

                                                           
6 . Stephen Walt 
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 ةواسط ای، این واژه به به بعد، همزمان با پیشرفت رقابت تسلیحاتی هسته 4170 ةشد اما از ده

 -محیطی، اجتماعی و انسانی توسعه یافت، و نه یک برنامة نظامی استقرار امنیت اقتصادی، زیست

های  در حال حاضر نگرش(. 437: 4315) اسماعیل زاده امامقلی و احمدی فشارکی، سیاسی صرف

چه دستیابی به یک توافق مطالعه و تحلیل امنیت وجود دارد. اگر ةبسیار متفاوتی در رابطه با نحو

جمعی در خصوص روش تعریف امنیت هنوز محقق نشده است؛ شکی وجود ندارد که مکتب 

تری را برای مفهوم امنیت ارائه کرده و بنابراین دارای کاربرد بیشتری در  وسیع ةکپنهاگ حوز

عینی و  املکه عو بنابراین با توجه به آرا و نظریات مکتب کپنهاگ، درحالی .سیستم جهانی است

های تری از امنیت که شامل بخشوسیع ةمادی در درک امنیت حائز اهمیت هستند، تحلیل دامن

منظور  شوند. در این رابطه، به محیطی است، مهم تلقی می زیست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و

حساب  یک تهدید امنیتی برای ایران به استقلال اقلیم کردستان عراقاین موضوع که آیا  ةمشاهد

ضد  استقلال اقلیم کردستان عراقهای مرتبط گوناگونی از تهدید امنیتی  آید یا خیر، جنبه می

 .گیرد ایران، بر طبق مکتب کپنهاگ در بخش بعدی این مطالعه مورد ارزیابی قرار می

 یتیامن های افتیره روی بر جدی نقدهای نیاول بوزان، که است ضروری نکته نیا ادآوریی     

 فقط یدولت گرانیباز ای ها دولت بقای آن، اساس بر که ساخت مطرح 4130 ةده اواخر از را موجود

 -یموضوع های حوزه ریسا دیبا بلکه رندیگ ینم قرار دیتهد مورد ینظام عوامل و اسباب توسط

 یتیامن یةنظر یاجتماع عوامل. کرد اضافه بدان زین را یطیمح ستیز و یاجتماع اقتصادی، ،یاسیس

 باعث و داده ربط یمل تیهو به را یمل تیامن موضوع امر، نیا. تندیاهم حائز ژهیو به کپنهاگ مکتب

 طور به اگرچه نیبنابرا .دیآ حساب به یمل تیامن ةکنند بیترک جزء مزبور موضوع که شود یم

 نعنوا به که ملتهاست تیامن نیا امروزه اما بود، وابسته ینظام ةحوز به یمل تیامن یةنظر ،یسنت

 (.433: 4315 ،همو)دینما یم نییتع را یمل تیامن ت،یهو مفهوم آورندگان وجود به نیمهمتر

 است معتقد و گذارد یم ای منطقه لیتحل سطح بر تیامن لیتحل در را خود یاصل دیتأک بوزان     

 و داده اختصاص «تیامن ای منطقه ابعاد» به ای ژهیو گاهیجا خود یخارج استیس در دیبا کشورها

 مطالعات او، یاصل زیتما وجه گرید عبارت به ند؛ینما رییگیپ آن چندبعدی ابعاد در را تیامن

 مانند یموضوعات شمول و تیامن هدامن وسعت سرد، جنگ دوران از سرد پساجنگ دوران یتیامن

 است اقتصادی رفاه و ستیز طیمح و یفرومل و یفرامل( یستیترور)ییجنا های سازمان مهاجرت،

 و مذکور یها مقوله به توجه با(. 34 :4313 ،ییطباطبا)شدند ینم لحاظ یتیامن فیتعار در قبلاً  که
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 ران،یا یرامونیپ مناطق در آمده وجود به های یناامن کپنهاگ، مکتب ةانیساختارگرا های افق زین

. کند یم دیتهد یطیمح ستیز و یاجتماع اقتصادی، ،یاسیس ،ینظام های حوزه در را آن تیامن

 کردستان میاقل یطلب استقلال ریتأث توان یم ت،یامن ةپنجگان ابعاد شتریب تیشفاف منظور به لذا

 یبررس به جداگانه طور به و دهیسنج ابعاد و ها مقوله نیا از کیهر در رانیا تیامن بر را عراق

 .پرداخت ها جنبه نیا بر رگذاریتأث یاصل مسائل

 

ی بر اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت . میزان تأثیرگذاری مؤلفه های امنیت مل2

 ملی ج.ا.ایران

سه رهیافت رئالیستی، لیبرالی و براساس مکتب کپنهاگ، توجه به در بررسی امنیت ملی      

الملل  . رهیافت رئالیستی با تقدم امنیت نظامی در روابط بینحائز اهمیت استرهیافت ترکیبی 

ها با حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، منافع خود  دولت ،ها کند. از دیدگاه رئالیست تأکید می

افزاری به امنیت  دارند و این دیدگاه نگاهی سخت کرده و اغلب تهدیدات خاستگاه خارجی را دنبال

امنیت می کند که و تأکید  داشتهملی دارد. در مقابل، رهیافت لیبرالی نگاه جدید به امنیت ملی 

های امنیتی و  های علمی، عضویت در پیمان گیرد و قابلیت نمی بر در قلمرو نظامی را ملی صرفاً

داند. رهیافت سوم نیز ترکیبی از این دو  افزاری را برای برقراری امنیت ضروری می سایر عوامل نرم

افزاری مناسب و یا  داند. به دلیل نبود قدرت سخت دیدگاه را در برقراری امنیت ملی ضروری می

رهیافت برای برقراری این نوع ساختار آنها،  نیزقوی در کشورهای خاورمیانه و افزاری  قدرت نرم

 (. 34 :4331ادوارد ای، است) امنیت در این کشورها مناسب

استقلال برای بررسی موقعیت امنیتی ایران در برابر بنابراین با عنایت به این مقدمة اجمالی،      

مکتب بر اساس )ذار بر امنیت ملی کشورهای خاورمیانهتأثیرگ ةاقلیم کردستان، پنج مؤلفاحتمالی 

شامل سیاست، اقتصاد، نظامی و امنیتی، منابع طبیعی حیاتی و زیست محیطی و قابلیت  کپنهاگ(

کردستان عراق قابل طرح خواهد بود که در  در خصوص ایران و اقلیمهای فرهنگی و اجتماعی 

رایط فدرالی کنونی و استقلال احتمالی اقلیم ادامه به میزان تاثیرگذاری این مؤلفه ها در ش

کردستان عراق بر مناطق کردنشین ایران و متعاقب آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 

  خواهیم پرداخت.
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 . مؤلفة اول؛ سیاست 1-2

عراق و  در اقلیم کردستانو مؤلفه های تأثیرگذار)  مشروعیت سیاسی. وضعیت 1-1-2 

 ایران(

هایی که از مشروعیت  شود و دولت افزار قدرت و امنیت ملی محسوب می وجه نرم ،مشروعیت     

ت داخلی و یا لاتوانند دوام زیادی داشته باشند و درنهایت در اثر تحو نمی ،لازم برخوردار نباشند

های خارجی سرنگون خواهند شد. موضوع مهم دیگری که لازم است در رابطه با مشروعیت  دخالت

ها ثبات و  مشروعیت همراه با مقبولیت است که به مشروعیت دولت ،ه آن توجه نموددر کشورها ب

تواند اعتماد مردم به  مستقل و کارآمد می ةبخشد. وجود قوای مقننه، قضائیه و مجری دوام می

های دیگری ازجمله انتخابات و  همچنین مؤلفه د.و مشروعیت ایجاد نمای دهد افزایش ها را حکومت

های سیاسی، ناتوانی دولت در برآورده کردن نیازهای مردم،  کت مردم، میزان خشونتمیزان مشار

 (.11: 4313)نصری و رضایی، ها تأثیرگذار هستند ها و.... بر مشروعیت دولت حقوق اقلیت

 های توضیح داده از مؤلفه تو اقلیم کردستان نیز مشروعی جمهوری اسلامی ایراندر کشور      

قوا با رأی  ةشود. هم در سطوح مختلف برگزار می اتانتخاب یرانباشد. در ا شده تأثیرپذیر می

شوند و  مجریه و مقننه توسط مردم انتخاب می ةد. قونشو مستقیم یا غیرمستقیم مردم تعیین می

گردد، تعیین و  قضائیه توسط رهبر ایران که خود توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب می ةقو

 44و  40در . شوند جلس خبرگان رهبری نیز توسط مردم انتخاب میاعضای م. شود معرفی می

 43سابقه تصویب شد.  پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رأی بی همه 4353فروردین 

آذرماه سال  43مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن، 

چهار  یران،اجمهوری اسلامی ند. طبق قانون اساسی پرسی گذاشت قانون اساسی را به همه 4353

انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست  :شود برگزار می این کشوردسته انتخابات در 

انتخابات مجلس خبرگان رهبری. تاکنون بیش از  روستا و جمهوری، انتخابات شورای اسلامی شهر و

شده است. انتخابات ریاست  برگزار انقلاب اسلامیی گیری و انتخابات بعد از پیروزرأی و شش سی

بالایی نیز داشته است مردمی دوره برگزارشده و میزان مشارکت  دوازدهجمهوری در ایران تاکنون 

یک از  درصد بوده و در هیچ 33/31میزان مشارکت  ،دهم ةدر انتخابات ریاست جمهوری دور
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در انتخابات مجلس  .درصد نبوده است از پنجاه ترانتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت پایین

   شورای اسلامی نیز در اکثر موارد آمار مشارکت بالا بوده است. 

 ایران و میزان مشارکت عمومی دربرگزارشده  انتخابات(: 1جدول شماره)

 میزان مشارکت دهندگانرای واجدان برگزاری تاریخ انتخابات ردیف

 درصد 13 30٬110٬403 30٬357٬314 4353فروردین  44و  40 امیجمهوری اسل پرسی نظامهمه 1

 54٫74 40٬731٬133 30٬357٬314 4353مرداد  43 قانون اساسی خبرگان بررسی 2

 75٫33 45٬110٬413 30٬357٬314 4353آذر  43و  44 قانون اساسی ییدأپرسی تهمه 3

 17٫13 41٬453٬337 30٬113٬113 4353بهمن  5 4ریاست جمهوری  4

 53٫41 40٬375٬111 30٬357٬314 4353اسفند  31 4مجلس  5

 11٫31 41٬573٬113 33٬137٬047 4310مرداد  3 3ریاست جمهوری  6

 71٫31 41٬317٬745 33٬137٬047 4310مهر  40 3ریاست جمهوری  7

 77٫33 43٬043٬014 33٬377٬374 4314آذر  41 4خبرگان  8

 11٫11 45٬107٬301 31٬413٬113 4313فروردین  31 3مجلس  9

 51٫73 41٬333٬537 35٬113٬303 4311مرداد  35 1ریاست جمهوری  11

 51٫73 41٬741٬334 37٬131٬731 4317فروردین  41 3مجلس  11

 51٫51 41٬153٬513 30٬431٬513 4313مرداد  1 5ریاست جمهوری  12

 51٫54 41٬133٬171 30٬431٬513 4313مرداد  1 قانون اساسی پرسی بازنگریهمه 13

 37٫01 44٬103٬143 34٬330٬031 4311مهر  41 3خبرگان  14

 57٫34 43٬717٬013 33٬115٬553 4374فروردین  34 1مجلس  15

 50٫11 41٬711٬755 33٬451٬055 4373خرداد  34 1ریاست جمهوری  16

 74٫40 31٬133٬331 31٬741٬000 4371اسفند  43 5مجلس  17

 71٫13 31٬415٬751 31٬111٬137 4371خرداد  3 7ریاست جمهوری  18

 11٫33 47٬357٬311 33٬550٬517 4377آبان  4 3خبرگان  19

 11٫13 33٬113٬731 31٬731٬133 4377اسفند  7 4شوراهای اسلامی  21

 17٫35 31٬033٬457 33٬731٬134 4373بهمن  31 1مجلس  21

 11٫77 33٬455٬111 13٬470٬330 4330خرداد  43 3ریاست جمهوری  22

 11٫11 30٬335٬313 10٬504٬733 4334اسفند  1 3شوراهای اسلامی  23

 54٫34 33٬731٬177 11٬354٬033 4333اسفند  4 7مجلس  24

 13٫31 31٬100٬357 11٬731٬143 4331خرداد  37 1ریاست جمهوری  25

 51٫71 37٬153٬134 11٬731٬143 4331تیر  3

 14٫00 33٬334٬370 11٬511٬013 4335آذر  31 1خبرگان  26

 11٫33 33٬411٬103 13٬500٬000 4335آذر  31 3شوراهای اسلامی  27
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 55٫10 31٬371٬747 13٬331٬351 4331اسفند  31 3مجلس  28

 31٫33 31٬374٬341 11٬411٬117 4333خرداد  33 40ریاست جمهوری  29

 13٫37 30٬311٬113 13٬333٬711 4310اسفند  43 1مجلس  31

 73٫11 31٬334٬533 50٬133٬413 4313خرداد  31 44ریاست جمهوری  31

 13٫15 34٬137٬701 50٬133٬413 4313خرداد  31 1شوراهای اسلامی  32

 14٫11 33٬317٬447 51٬145٬031 4311اسفند  7 40مجلس  33

 10٫17 33٬130٬513 51٬145٬031 4311اسفند  7 5خبرگان  34

 ٪73 میلیون 14 51٬140٬331 4311ردیبهشت ا 31 43ریاست جمهوری  35

 ٪70 میلیون 10 51٬140٬331 4311اردیبهشت  31 5شوراهای اسلامی  36

 (.ستاد انتخابات وزارت کشور)منبع:  

 پرواز ةگردد. بعد از ایجاد منطق برمی 4113انتخابات به سال  ةدر اقلیم کردستان تاریخچ     

ات پارلمان اقلیم کردستان برگزار شد که به دلیل بروز اختلاف اولین انتخاب ،4114ممنوع در مارس 

نشد و  برگزارسال بعد انتخابات  43میهنی، تا  ةاصلی دموکرات و اتحادی و درگیری بین دو حزب

ها و  در این انتخابات اغلب وزارتخانه. شد برگزار 3005دومین انتخابات در اقلیم کردستان در سال 

میهنی قرار گرفت و با توافق میان  ةتیار دو حزب اصلی دموکرات و اتحادیهای مهم در اخ مسئولیت

عنوان  به (کردها ةنمایند)طالبانی  جلالرئیس اقلیم کردستان و به عنوان مسعود بارزانی  ،دو حزب

 همچنین نیچروان بارزانی از حزب دموکرات به(. 13: 4331) هوشمند، جمهور انتخاب شد رئیس

. در ندعنوان رئیس پارلمان معرفی شد میهنی به ةعدنان مفتی از اتحادی وزیر و عنوان نخست

 ةدرصد مردم شرکت کرده بودند و دور 3/73حدود  4333اقلیم در سال  ةانتخابات سومین دور

برگزار شد. درمجموع تاکنون چهار دوره انتخابات پارلمانی در  4313شهریورماه سال  30چهارم در 

هر فرد  ،شده در اقلیم کردستان ده است. همچنین با توجه به قوانین وضعاقلیم کردستان برگزارش

(. لذا می توان 437-434: 4331) محمدی و خالدی، جمهور اقلیم شود تواند رئیس دو دوره می

 ةمقایس انتخابات نماد مشروعیت سیاسی در هر کشوری است و آنچه در رابطه باعنوان داشت که 

این است که روند  ،بندی کرد توان جمع لیم کردستان و ایران میانتخابات برگزارشده در اق

بر مشروعیت سیاسی و  چندانی تأثیر در شرایط کنونی) فدرالی بودن( انتخابات در اقلیم کردستان

 است.امنیت ملی ایران نداشته 

 یستم نمیب ةاز سدغها و علوم نوین ارتباطی از آ این میان و با توجه به گسترش فناوریاما در      

های مشترک بدون درنظرگرفتن مرزهای سیاسی  یختن هویتگتوان از تأثیر این امکانات در بران
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های أخیر و نیز گسترش ارتباطات فراملی  که گستردگی پیوندهای مجازی در دهه چرا ؛فل شدغا

ای هریک به نحوی در ایجاد بستری برای روابط بیشتر و آگاهی افراد از اوضاع و شرایط جای ج

اند و این وسایل ارتباطی هریک به نحوی در رسیدن اخبار وقایع مناطق مختلف جهان مؤثر بوده

ر و نیز پیوند متقابل گهای دی ت مکانلابه مشک نیز آگاهی نسبت و ریگهای د گیتی به افراد و گروه

ک میان ر، همکاری مشترگدی کنند و ازسوی می افانکار را ای یرقابلغدر سراسر کره خاکی نقشی 

 به ؛سازد می کند و ارتباطات فراملی درون آن را محکم می های محلی یک جنبش را تسهیل گروه

ی می گت که پیوندها و ارتباطات فراملی باعث بیداری و خودآگاهی فرهنفگ توان ر میگدی عبارت

های  ی در میان گروهگهای مقاومت فرهن گیری جنبش شوند و این موضوع می تواند باعث شکل

 (. 53: 4333)فکوهی و آموسی، شده شود رانده حاشیه ی بهگفرهن

این قوم و آشناکردن کردهای منطقه  ةشتذمنظور یادآوری گ در همین زمینه کردهای عراق به     

اند که با پخش اخبار و برنامه هایی با محتوای  و آداب و رسوم سعی وافری داشته گ، فرهنخبا تاری

دهند  گسترش جهانیو  ای ای، محلی، منطقه های ماهواره طریق شبکه ازراید  های کردی فعالیت

 ها به نحوی باعث احیای ناسیونالیسم قومی به هریک از این که شود می که در همین راستا ارزیابی

براین  وهلااست و ع قومیتی در مناطق کردنشین شده -های هویتی عنوان محرک اصلی خواست

 .است شدن عواطف شده یختهگهای قومی و بران تی بیش از پیش خواسلاموجب اعت

کرد: نخست، تقویت  توان مطرح تهدیدهای نرم سیاسی اقلیم کردستان را در چند دسته می     

نواحی کردنشین  ةشته و از ابتدای قرن بیستم در همذهای گ در طول دهه ؛هویت کردی است

)بوژمهرانی و اند ر تأثیرداشتهگیکدی گرای کردی فعال بوده، کمابیش بر های هویت منطقه، جریان

عنوان یک  اما در چند سال أخیر، حکومت اقلیم کردستان عراق به( 403: 4313پوراسلامی، 

ترین و مهمترین  عنوان اصلی های ناسیونالیسم قومی که در آن هویت کردی به حکومت با بنیان

کند،  می افنقش اصلی را ایای کردستان عراق  عنصر ماهوی و علت وجودی تشکیل حکومت ناحیه

های  که توانسته تمایل طوری به ؛است کرده مهم را فراهم ةی بیش از پیش این مقوللااعتة زمین

 .دهد تحت تأثیر قرار بالاخص در ایران قومگرایانه را در مناطق کردنشتین کشورهای پیرامون خود

قوام آن، گسترش هرچه بیشتر  لازمةکه  آمده کردها پدید ةراستای آرمان دیرین این حکومت در

 کر، موجب مباهات هر کردی است و بهفهویت کردی در مناطق کردنشین منطقه بوده که این ت

اده از نمادهایی ازجمله پرچم حکومت اقلیم فیکی از عوامل تقویت این مسئله، است رسد می نظر

 اد ملی کردها مبدلم است که به نم4115کردستان است که همان پرچم جمهوری مهاباد در سال 
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نیا،  ظحاف)می شود اشتهذگ نمایش است که این پرچم و نمادهای مشابه در مراسم گوناگون به شده

4335 :34 .) 

کرد  یتقوم یرندةدربرگ یکشورها ةدر مناطق مورد مناقش یدرگذشته درخواست خودمختار     

اما با توجه به واکنش دولت  ،است اکراد مطرح بوده ةتود یو هم از سو یمنخبگان قو یسو هم از

اما پس از  همواجه شد یبا ناکام یشانا ةخواست ،به درخواست آنان آن مناطق نسبت ی مرکزیها

 یلتشک یرانا ینکردنش یمنطقه ازجمله نواح یندر عراق، در مناطق کردنش یب فدرالیسمتصو

 به ین روازا .ارضان مطرح شدمع یاز سو فاق افتاد،همانند آنچه در عراق ات یه فدرالیسمبرپا یحکومت

 حکومت یشةرواج و گسترش اند ی برمبتن یاسینرم س یدهایدر تهد ین مسئلهدوم ی رسدنظرم

حکومت خودگردان کردستان عراق،  یجادکردها در ا یت هایموفق که باشد یسمفدرال یةبرپا یدار

 رسانه یقاق از طرمسائل کردستان عر ی شدنکردها، جهان مسئلة الملل در ینجلب توجه نظام ب

از آنان  ین المللیب یستماروپا و س یکا،آمر یتحما خودگردان، پس از استقرار حکومت یعموم یها

اکراد معارض مطرح  یبرخ یاز سو یحکومت الگوی یک به عنوان یسماست که فدرال موجب شده

شده  یرانو ا یهسور یه،مانند ترک ییدر کشورها ین تفکرا یجمسئله، موجب ترو ینشود که هم

بر  یدها و احزاب با تأک گروه برخی هم، یرانو در ا (401: 4313) بوژمهرانی و پوراسلامی، است

برخی از  کمموضوع مشارکت  برآن، وهلاو ع ید می ورزندتأک یدار نظام حکومت ینچن یجادامکان ا

یسم) فدرال کرفت ة رواجمسئل یرتوان در ز یمختلف کشور را م اتدر انتخاب یرانا نشینکردمناطق 

در کردستان  خودگردان حکومت یلجمهور کرد در کشور عراق، تشک یسانتخاب رئ یةکه در سا

، صورت گرفته است( کشور ینقوم کرد در ا یمنزلت اجتماع اقوام کرد و رشد یاسیعراق، رشد س

 (.  405یل کرد)همو: تحل

یگر از د یدرا با یراندر ا کردها ةدر سطوح مختلف جامع یتیقوم یها سطح خواست یرتقاا     

 یتیقوم یضعدم وجود تبع غمر شمارآورد و به کردستان به یمحکومت اقلسیاسی نرم  تهدیدهای

 یاجتماع -یاقتصاد یضرفع تبع ی،کردنگ زبان و فره یجترو یِآزاد یرنظ خواست هایی در کشور،

ازجمله  یدآنها را با یرو نظا یاسیو حق مشارکت فعال س یارهاداشتن اخت منطقه ای، و عمران

ات سال تحول یرتحت تأث یطور عموم که به (33: 4335 یا،ن ظحاف)دانست ی اکراددرخواست ها

 یها مطالبات کردها از تحول یشافزا یانب یاست. برا داشته فزونی کردستان روند یماقل های أخیر

از آن متأثر  ییتنها کرد که به را مطرح صخا یقشر یران نمی توانا یآن بر کردها یرأخیر و تأث
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ساکن  یشمال عراق، اقشار مختلف کردها تحولات سیاسی است که ینا یتکه واقع چرا ؛باشد بوده

  است. قرارداده یررا تحت تأث ایران کشوردر 

 مشارکت طشر یناول ی،محمد خاتم یدس یس جمهور،طلب در دولت رئ حلااص گاناز نخب یبرخ     

کشور دانستند و  یکُردها یحقوق قوم یت شناختنرسم را به 4331در انتخابات سال  کردها

 فتةگ ینکه اشمردندآنان  یاسیمشارکت س یراستا را گام اول در یرانساکن در ا کردهای مشارکت

: 4331، خالدی و سلیم زاده ی،محمدی داشت)گسترده را در داخل کشور درپ بازتاب هایی آنان،

 از یملااس یکرد مجلس شورا یندگانکردستان، نما یماقل یاسیس یرهایروند تأث ةو در ادام (433

کرد مجلس، هدف  یندهنما یدی،حم فتةکه به گ یل دادندکرد را تشک یونمختلف فراکس استان های

 ها فاقات ینا .(405: 4313بوژمهرانی و پوراسلامی، )دولت است ةدر بدن یتیقوم یروهاین جلب آن

 یزو ن یرانا یملااس یکردستان عراق ضد جمهور سیاسینرم  یداتکه تهد هستند آن گویای

بر مردم  وهلاعی شود، بلکه منحصر نم یرانا یاز کردها صخا یگروه یا از آن، به فرد یرپذیریتأث

  .تأثیرپذیرفته اند کشور هم از مسئله گاننخب ی،عاد

ستان بزرگ تدریج برخواست آنان برای تحقق کرد تردید تهدیدهای نرم اقلیم کردستان به بی     

شود، نمی تو ان  افراد حاکم می افکارطور نامحسوس بر  که تهدید نرم به افزود و ازآنجا خواهد

آنجاکه رسانه های کردی با ز داد اما اص میزان گرایش افراد را به تشکیل حکومت مستقل تشخی

می در دهند، می توان بروز داعیه های قو ، اهداف مشترک کردی را مدنظر قرارمیصتبحری خا

. لذا می توان این گونه استنباط کرد که در مؤلفة کرد بینی نواحی کردنشین ایران را در آینده پیش

اول مطرح شده در این فصل) مشروعیت سیاسی(، در شرایط کنونی اقلیم نظر به داده های موجود، 

با توجه به  اقلیم کردستان عراق تأثیر چندانی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ندارد اما

توانمندی های عملیات روانی اقلیم و تأثیرپذیری مردمان ساکن در مناطق مرزی ایران در غرب 

کشور، بی شک هرگونه تغییر در رژیم سیاسی اقلیم، بالاخص استقلال این منطقه، بی تأثیر بر 

راق، برای کردهای ع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود زیرا به سبب این مسئله

طور مسلم، عنوان  برده و بهلا منظور کسب امکانات مشابه با بهنیز انتظارهای کردهای ایران را 

کم با پشتیبانی کردهای اقلیم کردستان روبرو چنین درخواست هایی از سوی کردهای ایران دست

ر از رسد، مدیریت صحیح و به دو نظرمی چه در داخل ضروری به آن در این میان .شد خواهد

ت لام وفاداری کردهای کشور به فغر به) نه است که هریک از مسائللاافزارانه و عجو برخورد سخت

نظیر بروز هرج و مرج  یتوانند ابعاد این موضوع را به پیچیدگی دچارکرده، پیامدهای می (ایران
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 را درپی های دولت رهفیزه های واگرایانه و ایجاد حگاجتماعی، کاهش مشارکت مردمی، افزایش ان

تحول کردستان عراق توجه به نکاتی  روی برای به حداقل رساندن پیامدهای این از .باشد داشته

 :شود می پیشنهاد

  مرزی های برون امید به آینده و مقابله با یأس و نومیدی القاشده از سوی رسانه ةتقویت روحی -

های مشترک میان گ رسوم و فرهن اتحاد میان اقوام ایرانی با تأکید بر آداب، فظش برای حلات -

  ت ایرانلااقوام ساکن در ف

 طلب حس ناامیدی و معارضان جدایی ةافراد القاکنند ةفشا و بازگویی اهداف و چهرا -

  های معارض جنبش ةادفهای رفتار داخلی برای مقابله با سوءاست بازشناخت آسیب -

سازی  خنثی و کنترل، جلوگیری ریزی، طراحی و اجرای امنیت هوشمند درراستای برنامه -

 ای های رسانه ات و تحرکغتبلی

های مقابله با تهدیدهای نرم  ها و فرصت کری با سران اقوام کردزبان برای بررسی چالشفهم -

  اقلیم کردستان

  های متعهد مختلف اقوام کشور های فکری و اجرایی افراد و گروه اده از ظرفیتفاست -

های منطقه در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و  ا مردم و مقامروابط ب ةتقویت و توسع -

 گیفرهن-اجتماعی

  ی، اجتماعی و ...گهای رادیویی و تلویزیونی با تأکید بر مشترکات فرهن گسترش برنامه -

  عنوان یک فرصت ی بهگفرهن -بهینه از تنوع قومی ةادفاست -

  ها و استان سنجی انتخاب مدیران محلی از میان مناطق مکانا -

 فلاهای مورد اخت های اقلیم کردستان و طرح موضوع های مختلف ارتباطی با مقام ایجاد کانال -
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 عراق و جمهوری اسلامی ایران( در اقلیم کردستان)ها  وضعیت حقوق اقلیت. 2-1-2

یاسی تواند در مشروعیت س ها در قانون اساسی هر کشوری نیز می رعایت آزادی و حقوق اقلیت     

اساسی ها در چارچوب قانون  حقوق اقلیت می ایراناجمهوری اسلآن کشور تأثیر داشته باشد. در 

 ای مستقل هستند و می نماینده ها دارای شده است. در مجلس، هر یک از اقلیت محترم شمرده

اد و ها در ایران در انجام مراسم دینی خود آز توانند به کتاب مقدس خود سوگند یاد کنند. اقلیت

های دینی مانند برگزاری  باشند. فعالیت در احوال شخصی بر عمل کردن طبق آیین خود مجاز می

ه و آموزش زبان برای آنها مجاز دهای فرهنگی مانند تأسیس مدارس و هنرک مراسم مذهبی، فعالیت

 .برخوردار هستند نیز نقدیة ها از یاران و همچنین مانند سایر ایرانی

د باشن کرسی می 44کرسی پارلمان دارای  444ها از مجموع  دستان نیز اقلیتدر اقلیم کر     

(www.krg.com). های فرهنگی و اجتماعی مربوط به  ها در اقلیم کردستان آزادی فعالیت اقلیت

سیاسی و  مراسم خود را دارند. اقلیت ترکمن دارای احزاب سیاسی خود هستند و در فضای

و آزادی و  ایرانها در اقلیم کردستان و  کنند. درمجموع فعالیت اقلیت انتخابات اقلیم فعالیت می

بر چندانی در یک سطح است و تأثیرگذاری  های سیاسی، نسبتاً میزان مشارکت آنها در فعالیت

علی اش و عراق در وضعیت ف اقلیم کردستانبه نظر نمی رسد که  حیثیکدیگر ندارند و از این 

 داشته باشد. یرانا جمهوری اسلامی امنیت ملیوضعیت تأثیری بر حتی بعد از استقلال احتمالی 

 وضعیت نظامی و امنیتی . مؤلفة دوم؛ 2-2 

محسوب در هر کشوری های امنیت ملی  از مؤلفهنیز قدرت نظامی همانند مشروعیت سیاسی،      

تواند  قدرت نظامی بیشتری برخوردار است میشود و در کشورهای همجوار، کشوری که از  می

نظامی در سطح  نظر قدرت از یراناکشور تهدیداتی را برای سایر کشورهای همسایه به وجود آورد. 

ها و تجهیزات سنگین و  حلادارای نیروی زمینی، هوایی و دریایی توانمند و س ؛خوبی قرار دارد

های ورزیده و صدها فروند هواپیمای عملیاتی  لباندوربرد زیادی است. نیروی هوایی ایران دارای خ

اندازهای  است. در نیروی زمینی نیز تجهیزات سنگین زیادی ازجمله هلیکوپتر، تانک، نفربر، خمپاره

های دوربرد مختلف و سایر تجهیزات دیگر است. نیروی دریایی نیز با ساخت ناوهای  مختلف، موشک

 شده است و در یک نیروی راهبردی در منطقه تبدیل جنگی و داشتن تجهیزات جنگی مناسب به

را توانمند و قدرتمند  جمهوری اسلامی ایراننیروی نظامی  ،هشت سال دفاع مقدس ةمجموع تجرب

از نظر تجهیزات نظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای استعداد نیروی انسانی بالغ  .نموده است

http://www.krg.com/
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خودروی  4345نفر نیروی ذخیره است. ایران دارای  هزار100هزار نفر در حال خدمت و 531بر 

هواپیمای بمب افکن،  71هواپیمای جنگی،  437خودروی راکت انداز،  4171تانک،  4141زرهی، 

ناوچة  3ناو جنگی،  40زیردریایی،  33هلیکوبتر جنگی و لجستیکی،  433جت جنگنده،  437

 (.   3/1/13است)سایت اقتصادنیوز،  فرودگاه فعال 341بندر اصلی و  3جنگی و کروز، دارای 

بندی خود از جدیدترین رده "گلوبال فایر پاور "وب سایت نظامیهمچنین لازم به ذکر است که      

منتشر  شاخص 55با در نظر گرفتن  3041در سال ارتش مدرن جهان را  437قدرت و بزرگی 

در این رده بندی  .قرار گرفته است 41بندی در جایگاه کرده که نیروهای نظامی ایران در این رده

و سایر  انددر کشورهای خاورمیانه تنها دو ارتش مصر و ترکیه در جایگاهی برتر از ایران قرار گرفته

کشور های منطقه حتی عربستان و رژیم صهیونیستی نیز در رده های پایین تر از ایران قرار 

و آمار بالا،  در این رتبه بندیاست که  (. نکتة جالب اینSputniknews ،7/3/3041دارند)سایت 

. این موضوع نشان دهندة تجهیزات و امکانات سپاه پاسداران و نیروی های بسیج لحاظ نشده است

 توان بسیار بالای جمهوری اسلامی ایران در بُعد نظامی و امنیتی است. 

مقایسه  نیروی نظامی قابل نظر تجهیزات و تعداد نیروی نظامی اقلیم کردستان ازاما در مقابل،      

هم تعداد محدودی  نیست. اقلیم کردستان نیروی هوایی و دریایی ندارد و نیروی زمینی آن یرانبا ا

انداز در اختیار دارد. مجموع نیروی نظامی اقلیم کردستان  های خمپاره تانک، نفربر و توپ و سلاح

مترین تجهیزات اقلیم ترین و مه عمده .هزار نفر نیروی نظامی است 440در حدود 

دستگاه انواع نفربر زرهی و  400حدود  (میهنی و دموکرات ةمجموع تجهیزات اتحادی)کردستان

 ،405های  اراده توپ 30و میلیمتری 401،430 ،475های  دستگاه توپ 50دستگاه تانک،  400

قدرت نظامی  مقایسه با وجه قابل هیچ که به )331 :4315سانیار، )باشد میلیمتری می 455و  430

تواند  نمی اسلامی باشد. لذا از بعد نظامی تأثیری بر امنیت ملی جمهوری جمهوری اسلامی نمی

اما گاهی ضعف نظامی همسایگان نیز می تواند تبعات منفی امنیتی را در بر داشته  داشته باشد

 باشد.
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 (: مقایسة قدرت نظامی ایران و اقلیم کردستان عراق2جدول شماره )

 اقلیم کردستان عراق  ری اسلامی ایرانجمهو

 سرباز   

 440000 درحال خدمت 531000

 10000 ذخیره  100000

 نیروی زمینی

 410 خودروی زرهی 4345

 400 تانک 4141

 430 راکت انداز 4171

 نیروی هوایی

 0 هواپیمای جنگی 437

 0 بمب افکی 71

 0 جت جنگنده  437

 0 هلیکوپتر جنگی 433

 وی دریایینیر

 0 زیردریایی 33

 0 ناو 40

 0 ناوچه 5

 0 کروز 3

 لجستیک

 0 بنادر اصلی  3

 3 فرودگاه فعال 341

 ةنیروهای امنیتی و اطلاعاتی اقلیم کردستان که متعلق به دو حزب اتحادی ،نظر امنیتی زا     

صورت  یستند و اغلب بهتحت عنوان زانیاری و پاراستن دارای ساختار مناسبی ن ،میهنی و دموکرات

های  فعالیت زیاد به سیستم ةکنند. سیستم اطلاعاتی عراق به دلایل امنیتی اجاز سنتی کار می

های داخلی و تحت نظارت آمریکا و رژیم  دهد و اغلب فعالیت آنها در حوزه اطلاعاتی اقلیم را نمی

باشد. در طرف مقابل  می کشورهای همسایه بلاخص ایراناز  اطلاعات آوری صهیونیستی برای جمع

داخل و خارج  ةصورت منسجم و هدفمند مشغول به فعالیت در حوز های اطلاعاتی ایران به سیستم

 -ایران دارای چند سازمان اطلاعاتی از کشور هستند و اشراف خوبی در اقلیم کردستان دارند.
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اطلاعات سپاه پاسداران سازمان ، 1، ساحفاسا3، ساحفاجا7امنیتی است که از آن می توان به واجا

 یران را نام برد.ا یاسلام یجمهور یانتظام یروین یعموم یتاطلاعات و امن یسپلی و انقلاب اسلام

های اطلاعاتی اقلیم کردستان از ابزارهای فنی  سیستم فلاهای اطلاعاتی در ایران برخ سیستم

: 4311)سلمانی، قلیم نیستندهای اطلاعاتی ا مقایسه با سیستم پیشرفته برخوردار هستند که قابل

نظر اطلاعاتی در سطح منطقه از توانایی زیادی برخوردار است و تأثیرپذیری از  از کشور ایران .(313

تواند با توجه به توانمندیهای فنی و نیروی انسانی  های اطلاعاتی اقلیم کردستان ندارد و می سیستم

 . تأثیرگذار باشد آنت لابر تحو حتی بعد از استقلال اقلیم نیز خود،

اما علیرغم موارد مطروحة بالا، از نکات حائز اهمیت در این میان، می توان به نقش آمریکا و      

اسرائیل در تعاملات با اقلیم کردستان اشاره نمود. علاوه بر همکاری اطلاعاتی و امنیتی رژیم 

منیتی ایالات متحدة آمریکا و صهیونیستی اسرائیل با اقلیم کردستان، حمایت های رسمی نظامی و ا

آموزش نیروهای این اقلیم نیز از نکات قابل تأملی است که می توان در این بخش به آن اشاره نمود. 

با توجه به دشمنی دیرینة اسرائیل و آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران، دور از ذهن نخواهد بود 

مابین آنها در زمان بحران منجر به چالشی  که این همگرایی و همکاری های نظامی و امنیتی فی

اساسی برای ایران گردد. پیرامون تحولات أخیر در هیأت دولت اقلیم کردستان در سال أخیر، 

سفر و با مسئولان آن  یماقل این به، 4313در اردیبهشت ماه سال  یکاآمر ةاز وزارت خارج یأتیه

 -یکاخارجه آمر یروز-« پمپئو یکما» یاز سو یامیحامل پ یأته یناند. در آن دیدار، کرد یدارد

کردستان  یهنیم یةکردستان و رهبران حزب اتحاد یکرهبر حزب دموکرات «یمسعود بارزان »یبرا

 ینر ا. درا متوقف کنند یرانبا ا یو تجار یاسیموضع خود را مشخص و تعامل س یدکُردها باکه  بوده

کردستان عراق است؛ به  ةبه ضرر منافع منطق ان،یربا ا یو تجار یاسیکه تعامل س بودآمده  یامپ

کند. این یم یو مال ینظام یتحما "یشمرگهپ"موسوم به  ینظام یروهایاز ن یکاآمر ینکها یژهو

 یراناینکه ا یژهاند؛ به وقرار گرفته یدشوار یترهبران کُرد در وضع نمودند که یدتأک یاندر پاهیأت 

)باشگاه خبرنگاران و حلبچه دارد یمانیهدر سل یهنیم یةاداتح یطرةدر مناطق تحت س یادینفوذ ز

(. در واقع سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران برای تحت فشار 30/3/13جوان، 

                                                           
 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران . 7
 ظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایرانسازمان حفا.  8
 سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.  9
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قرار دادن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. در وضعیت فعلی اقلیم کردستان که 

کشور عراق است، نفوذهای آمریکا و اسرائیل صرفاً در ابعاد  هنوز محدود به برخی قواعد قانونی

اقتصادی و افزایش تحریم ها نمود داشته اما مشخص نیست که آیا در شرایطی که اقلیم به کشوری 

مستقل تبدیل گردد و ادعای دیرینة آنها نسبت به تصاحب مناطق کردنشین ایران مطرح شود، 

همگرایی با این اقلیم چگونه خواهد بود. بی شک با توجه به  واکنش این کشورها در تداوم حمایت و

شرایط فعلی موجود، هرگونه تحرک اقلیم علیه جمهوری اسلامی ایران با حمایت های نظامی و 

 امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه خواهد شد. 

 وضعیت اقتصادی . مؤلفه سوم؛ 3-2

قه یا کشوری تأثیر زیادی در رفاه اجتماعی و اقتصاد مناسب و رو به رشد در هر منط     

محصولی برخوردار هستند با  کشورهایی که از اقتصادهای تک رضایتمندی مردم آن منطقه دارد.

درآمد  ةنیز بخش عمد جمهوری اسلامی ایرانت زیادی مواجه خواهند شد. کشور لاها و مشک نوسان

باشد و  نفت و گاز می ةصادرات ایران بر پای ةشود. بخش عمد اقتصادی آن از نفت و گاز تأمین می

درصد درآمد دولت را  35این صادرات  با وجود تحریم های آمریکا در کمترین حالت 3041در سال 

 .(34/3/13است)مشرق نیوز، به خود اختصاص داده 

غذایی ویژه در بحث مواد  ها به ها و یارانه ترکیبی از کنترل قیمت ةنتیج مشکلات اقتصادی در     

و انرژی باعث سنگینی اقتصاد شده و موانع زیادی سبب تضعیف رشد بخش خصوصی در ایران 

 307 یبا رشد 4313سال فروردین ماه تورم در  یران،مرکز آمار ا بنا بر گزارشه است. گردید

 یگزارش نشان م ینا یناست. همچن یدهدرصد رس 3001به  4317نسبت به اسفند ماه  یدرصد

 ینیب یش. پ(3/3/13)تابناک، است یافته یشدرصد افزا 1305ها به  یتورم خوراک دهد که  نرخ

نرخ  ینرا از ا یروند خوب یدر مورد نرخ تورم در سال جار یالملل ینب یکارشناسان و گزارش ها

 کمبود سرمایه. ای است نرخ رشد جهانی و منطقه دهد. این نرخ رشد بسیار کمتر از  نمینشان 

کرده و بالا بودن نرخ بیکاری و همچنین کاهش قدرت خرید  یکاری افراد تحصیلگذاری خارجی، ب

ایجاد کرده و با توجه به منابع غنی  جمهوری اسلامی ایرانمردم مشکلات اقتصادی زیادی را برای 

اقتصادی پویاتر مورد انتظار است. گرچه  ،های زیادی که در کشور وجود دارد نفت و گاز و پتانسیل

ها نیست اما نداشتن سیاست اقتصادی و نبود نرخ ارز ثابت  تأثیر از تحریم مشکلات بی وجود برخی
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انداز در نظر دارد به  که برابر سند چشم) و سایر موارد دیگر مشکلات اقتصادی زیادی را در ایران

 .ایجاد کرده است (قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود

 کشور ها یگربا د یسهدر مقا نیرانفت و گاز ا یرذخا(: 1تصویر شماره )

 

نفت خام  ةشداثبات یرذخا ینچهارم یدارا یراناکشور  :اعلام کرد یکاآمر یآژانس اطلاعات انرژ     

های  . در داخل کشور زمین(30/3/17)اقتصادنیوز، جهان است یعیبزرگ گاز طب یرذخا ینو دوم

های  ود دارد که با توجه به پتانسیلرشد اقتصادی زیادی وج ةکشاورزی، نیروی کار جوان و زمین

موجود نتوانسته در حد انتظار آرامش و پیشرفت اقتصادی را در کشور فراهم کند. وضعیت اشتغال 

درصد 4003کشور منفی است. برابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در کشور  های استان اکثردر 

های کشور  کل شاغلین در استان های شغلی و تعداد بوده است. رشد فرصت 4313در سال 

نفر و  134013،  4333طور مثال در استان کردستان تعداد کل شاغلین در سال  مناسب نبوده و به

نفر و  510113،  4333نفر و در استان کرمانشاه تعداد شاغلین در سال  131373،  4314در سال 

 ها فرصت جمعیت در این استانشده است که با توجه به رشد  نفر اعلام 510117، 4314در سال 

های  ها و زیرساخت . توانمندی(11: 4313) نصری و رضایی، های شغلی کافی ایجاد نشده است

آینده از سرعت مناسبی برای  های زیادی است اما روند حرکت به اقتصادی در ایران دارای پتانسیل

 .داشتن اقتصادی پویا و رو به رشد برخوردار نیست
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میلیارد بشکه نفت خام وجود دارد و اغلب بودجه آن از طریق  15کردستان عراق در اقلیم      

های أخیر مسئولین اقلیم با افزایش ارتباط با کشورهایی  شود. در سال فروش نفت تأمین می

ای را بدون موافقت با  همچون ترکیه، رژیم صهیونیستی، آمریکا و ... قراردادهای نفتی جداگانه

 ةهای نفتی زیادی را به این منطقه آورده که در توسع منعقد نموده و شرکتدولت مرکزی عراق 

نفت  ةاقتصادی آن نقش زیادی را خواهند داشت و مسئولین اقلیم در نظر دارند ظرفیت تولید روزان

های نفتی بزرگی  به دو میلیون بشکه در روز برسانند. وجود شرکت 3041این منطقه را تا سال 

ل آمریکا، جنرال انرژی ترکیه، آنگو و گلف کیستون از انگلیس و ... در افزایش مانند اکسون موبی

کشور مختلف در این  41شرکت نفتی از  50صادرات نفت این منطقه مؤثر بوده است. بیش از 

 ةها باعث ارتباط اقلیم کردستان با کشورهای دیگر و توسع منطقه فعال هستند و وجود این شرکت

از طرف )همو( . و همچنین اقلیم را از تنگنای ژئوپلیتیکی خارج خواهد کرد اقتصادی اقلیم شده

رشد و توسعه و ایجاد فرصت شغلی در  ةهای تجاری مختلف زمین ها و شرکت دیگر تأسیس بانک

های کردنشین ایران برای کار به اقلیم  این منطقه را فراهم نموده و حتی افراد زیادی از استان

 قابل ایراناقلیم با کشور  ةکار اقتصادی منطق ةها و تجرب رچه ازنظر زیرساختروند. گ کردستان می

 های ایجادشده روند رو به رشد خوبی را طی می گذاری مقایسه نیست اما این منطقه با سرمایه

: 4313)خاکسار و رضایی، کنند کند و حتی در مواردی از این منطقه به دبی دوم در آینده یاد می

13.) 

سال های أخیر روابط تجاری بین ایران و اقلیم کردستان عراق نسبت به گذشته افزایش در      

 7 یمانیه،سل یالملل ینب یشگاهدر نما یرانیبا حضور شرکت ها و تجار ا 4317داشته است. در سال 

 ینا .یدو به امضا رس گردید منعقد یمانیهاز تجار و بازرگانان سل یبا شمار ی جدیدقرارداد تجار

 .یدبه امضا رس یمانیهکردستان عراق در شهر سل یمصادرات و واردات اقل یةاردادها در محل اتحادقر

و  یرانیتجار ا، کردستان یمصادرات و واردات اقل یةاتحاد یسرئ ،عبدالرحمان بنابر اظهارات مصطفی

مشترک  یاراز تفاهم همک یتوانسته اند به نوع یمانیهسل یالملل ینب یشگاهکردستان در نما یماقل

امضا  یو لوازم خانگ ینیوسائل تزئ ی،برق یلوسا یی،مواد غذا یها ینهرا در زم ییبرسند و قراردادها

 یشکردستان را افزا یمحجم صادرات خود به اقل نمودند یتلاش م یرانیا یشرکت هانمایند. 

لفی فی مابین (. علاوه بر این در سال های گذشته نیز قراردادهای مخت7/1/17)جام کوردی، دهند

ایران و اقلیم کردستان عراق در زمینه های مواد نفتی، همکاری علمی وزارت علوم و ... منعقد شده 

بود اما دخالت های اسرائیل و آمریکا در اقلیم و منطقه سبب ایجاد تنش هایی بین این دو منطقه 
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چالش روبرو می ساخت.  گردیده و پروژة همگرایی بیشتر بین اقلیم کردستان عراق و ایران را با

آمریکا در سال أخیر یکی از شروط ادامة همکاری های امنیتی و نظامی با اقلیم کردستان را قطع 

کامل روابط این منطقه با کشور ایران اعلام و از این رو  بارها دولت بارزانی را بر سر دو راهی تصمیم 

ان، مسیری را در پیش خواهد گرفت که قرار داده است. بی شک دولت اقلیم برای عبور از این بحر

 منافع بیشتری داشته و مانع از بروز هرگونه تهدید در آن منطقه گردد.

همسایگی اقلیم کردستان با علی ای حال در یک جمع بندی کلی می توان عنوان داشت که      

 می (اقتصادی جمله از طریق از)های مختلف سبب تأثیرپذیری آنها از یکدیگر در زمینه ایرانکشور 

کردستان عراق دارای مرز مشترک با مناطق کردنشین ایران است. در داخل کشور  ةشود. منطق

گیرد و در  رشد و توسعه اقتصادی مورد انتظار صورت نمی ،در مناطق کردنشین آن ، خصوصاًایران

این موضوع کنند و  اقتصادی روبه رشد مناسبی را دنبال می ةطرف دیگر در اقلیم کردستان، توسع

در مناطق کردنشین داشته باشد. جایگاه  تواند تأثیر منفی بر امنیت ملی ایران خصوصاً می

به  های آخر است که مسلماً های کشور ازنظر رشد اقتصادی در رده کردستان ایران در بین استان

تأثیر منفی وضعیت اقتصادی خود با یکدیگر،  ةنژاد بودن و مقایس مرز بودن، هم قوم و هم دلیل هم

 .بر مناطق کردنشین ایران خواهد داشت

 محیطی  منابع طبیعی حیاتی و زیست. مؤلفة چهارم؛ 4-2

همانگونه که در بحث های پیشین به آن اشاره شد از دیگر مؤلفه های تاثیرگذار در امنیت ملی      

بع طبیعی منابر اساس مکتب کپنهاگ، منابع طبیعی حیاتی و زیست محیطی در هرکشور است. 

از اهمیت خاصی برخوردار است. ازجمله منابع طبیعی حیاتی در هر کشوی منابع آبی، منابع  حیاتی

تواند تأثیرگذار  باشد که کمبود و یا نبود آنها در امنیت ملی کشور می جنگلی و منابع نفتی می

 کشور آب یک ةازجمله مهمترین عوامل حیاتی محیط زیست، آب است. درواقع برای توسع .باشد

میانگین بارندگی  3/4حدود )میلیمتر است 310کشورمان  ةسالان اهمیت زیادی دارد. میانگین بارش

های حیاتی مناسبی را به بار آورد. در قسمت شمال کشور،  تواند ارزش که این خود می (زمینةکره

وجود فارس ازجمله منابع آبی مناسبی هستند که ضمن  دریای خزر و در قسمت جنوب، خلیج

ت در این دو منطقه لاشی ةونقل دریایی، سبب توسع منابع نفت و گاز فراوان و ایجاد فرصت حمل

شده  سازی آب اقدامات بسیار خوبی انجام ب در رابطه با ساخت سد و ذخیرهلاشده است. بعد از انق
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منابع )بانک مطالعات شده است های موردنیاز، سدهای زیادی احداث ها و محل اغلب استان و در

 (.33: 4314طبیعی، 

های ایران در شمال در  های طبیعی ایران هستند. جنگل ها نیز ازجمله مهمترین ثروت جنگل     

ها  شوند در مناطق شمال ایران جنگل صورت پراکنده مشاهده می حد متراکم و در دیگر نقاط به

ت پراکنده قرار دارند صور غرب و جنوب غرب و حتی شمال شرق به ةصورت متمرکز و در منطق به

 .ندگرد کشور محسوب می مهمکه از منابع 

میلیون  44های شمالی سالانه تا  ها باید گفت که از هر هکتار جنگل در بیان اهمیت جنگل     

در  لاًآید. از موارد دیگر اهمیت جنگل، محافظت از خاک است. اصو مترمکعب چوب به دست می

نگل و پوشش گیاهی آن با فرسایش خاک وجود دارد. از سوی یک ناحیه ارتباط تنگاتنگی بین ج

ویژه  طورکلی پوشش گیاهی و به کند. به دیگر، جنگل در اعتدال آب و هوایی نقش اساسی ایفا می

ها و  شود که برای بسیاری از باکتری زیست محسوب می تنفسی محیط ةعنوان ری ها به جنگل

ها و منابع  واقع جنگل مضر، خطرناک است. درسلولی و نیز برخی از حشرات  های تک قارچ

 .زیست، اقتصاد و توسعه هر کشور دارد مت محیطلاطبیعی اهمیت زیادی در س

های مناسبی  خیز و جنگل های حاصل زمین ،وهوا در اقلیم کردستان نیز به لحاظ نوع آب     

خوبی انجام و مشکل  بهوجود دارد و بارش باران و برف به دلیل کوهستانی بودن اغلب مناطق آن 

نشده  خوبی انجام سازی آب در این منطقه به خاصی ازنظر بارندگی وجود ندارد اما کار ذخیره

میلیون  37سازی  ذخیره توانایی، سد 43ساخت  باو در حال حاضر  (3: 4313)مرادی،است

بین  4133سال  اززیست اربیل بارش باران تا قبل  باشند. طبق آمار محیط میرا دارا مترمکعب آب 

 .میلی مترمکعب شده است 150تا  450بین  3041میلی مترمکعب بوده و در سال  150تا  150

 3041در سال  ،های بزرگ در این منطقه است همچنین رودخانه خه بات که یکی از رودخانه

توجهی از آب اقلیم کردستان از کشورهای  مقدار قابل. مترمکعب آب داشته است 333معادل 

 (های دجله و فرات آب رودخانه)و ترکیه (های سیروان و زاب آب رودخانه)ایه مانند ایرانهمس

تواند مشکلاتی را برای اقلیم ایجاد کند. کشورهای ایران و ترکیه  شود و این وابستگی می تأمین می

و  اند ها میزان آب ارسالی به اقلیم را کاهش داده با ایجاد سد در مسیر آب رودخانه و سرچشمه

عنوان ابزاری استراتژیک استفاده و تا قطع کامل آب دجله  حتی ترکیه در مواردی از این موضوع به

 . و فرات پیش رفته است
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اقلیم کردستان عراق باید  ةدرمجموع در رابطه با منابع طبیعی حیاتی در کشور ایران و منطق     

حتی بعد از  تند و اقلیم کردستاناذعان نمود که هر دو دارای منابع طبیعی حیاتی مناسبی هس

نخواهد داشت و حتی در خصوص تأمین آب  ایرانتأثیری از این طریق بر امنیت ملی  استقلال نیز

 د.دار یرانوابستگی به ا

   توانمندی اجتماعی و فرهنگی. مؤلفة پنجم؛ 5-2

واند در تأمین ت های اجتماعی و فرهنگی در هر کشوری می توانمندیبر اساس مکتب کپنهاگ،      

های بیگانه جلوگیری کند.  امنیت پایدار آن کشور نقش زیادی داشته باشد و از هجوم فرهنگ

ای در اقتدار ملی آن کشور دارد. ازجمله مهمترین عوامل  فرهنگ در هر کشوری نقش عمده

های  تواند فرهنگ و توانمندی جمعی است که می های گروهی و ارتباط تأثیرگذار فرهنگی، رسانه

شود و در  اجتماعی یک کشور را گسترش دهد. فرهنگ هر جامعه اساس تمدن آن محسوب می

های فرهنگی و  دار شدن، هویت و تمدن آن جامعه آسیب خواهد دید. شاخصه صورت خدشه

اکثر باشد.  گرفته از دین و مذهب آن می اغلب نشأت جمهوری اسلامی ایرانرفتارهای اجتماعی در 

فرهنگ جامعه  ایران،ب فرهنگی هستند و در لابیشتر یک انق دارند اسلامینگ بوی که ر ها بلاانق

انقلاب اسلامی دارای (. 13: 4313)خاکسار و رضایی، درآمیخته است های دینی با باورها و ارزش

گرفته از اسلام است و درصدد صدور انقلاب و ترویج باورهای دینی در سراسر دنیا  ایدئولوژی نشأت

هاست که دشمنان نظام درصدد جنگ و فشار  واقع به دلیل صدور همین باورها و ارزشاست و در

های علمیه و مراکز دینی فعال و  حوزه ایراناند. در  علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی برآمده

 های دینی دارند. فرهنگ در جمهوری اسلامی برآمده از ارزش نقش اساسی در فرهنگ و ارزش

عنوان یکی از  توان تأثیرگذاری در کشورهای همسایه را نیز دارد و از آن به های اسلامی است که

های جمعی  های أخیر رسانه توان نام برد. در سال می جمهوری اسلامی ایرانهای قدرت نرم  مؤلفه

توان فرهنگی و  گسترش زیادی یافته که در افزایشایران های مختلف صداوسیما در  و شبکه

 (1/4/4313)سایت وزارت ارشاد، یادی دارنداجتماعی کشور نقش ز

هایی  از سوی دیگر اقلیم کردستان نیز نسبت به گذشته ازنظر اجتماعی و فرهنگی پیشرفت      

نقش . از قدمت فرهنگی و توان تأثیرگذاری لازم برخوردار نیست ایرانداشته است اما در مقایسه با 

 رنگ است و ارزش کم یراناجمهوری اسلامی به در اقلیم کردستان نسبت  های دینی دین و ارزش
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لازم برای تأثیرگذاری برخوردار نیست.  نقش زیادی ندارد و از توان ایرانهای دینی در آنجا مانند 

های گروهی و نشریات در اقلیم در بخش های دولتی و غیر دولتی رسانه های  در رابطه با رسانه

، مجله ها و فصل نامه های منتشره ند. تعداد روزنامهیداری فعال هستصورت نوشتاری و ده زیادی ب

 و احزاب به وابسته تشریات این. است شماره 410کردستان عراق بیش از  ةدر حال حاضر در منطق

. به عهده دارندرا علمی و سیاسی و بخش های خصوصی بوده و امر اطلاع رسانی  های شخصیت

 ةمنطق در ویراد یها ستگاهیا تعداد و شبکه 33 یمحل و ماهواره ونیزیتلو یها شبکه تعداد

که گرچه نسبت به می باشد)سایت سرکنسولگری ایران در اربیل، بی تا(  ستگاهیا 15 کردستان

 . برخوردار نیست ایرانتوجهی داشته است اما از توان تأثیرگذاری در رابطه با  گذشته افزایش قابل

که نوعی انقلاب فرهنگی یران)اجمهوری اسلامی در  درمجموع به دلیل نوع ایدئولوژی و انقلاب     

در شرایط فعلی و حتی بعد از ، اقلیم کردستان ایرانو همچنین رهبری جهان اسلام توسط  (بود

ها و  با حمایت از گروه ایرانتوان تأثیرگذاری فرهنگی بر جمهوری اسلامی را ندارد و حتی استقلال 

ها و فرهنگ اقلیم  بر ارزش  توجه به اشتراکات دینی و قومیتواند با  احزاب اسلامی در اقلیم، می

 .کردستان تأثیرگذار باشد

 

 گیرینتیجه

های اقتصادی، علمی و نداشتن  ماندگی در زمینه اغلب کشورهای خاورمیانه به لحاظ عقب     

صوص ت امنیتی در آنها وجود دارد و آنچه در خلابه وجود آمدن معض ةمشروعیت لازم همواره زمین

توان بیان کرد این است که در کشورهای خاورمیانه  ت امنیتی کشورهای خاورمیانه میلامعض

خاورمیانه  امنیتی کشورهای تلامعض دیگر مؤثر است. های بیشتر از رهیافت مکتب کپنهاگرهیافت 

ن حل کرد و ای (توان اقتصادی یا مشروعیت سیاسی لامث) توان با توسل به یک متغیر تنها را نمی

شود و برخی از آنها مانند مشروعیت سیاسی  ت توسط یک کشور و یا دولت تنها حل نمیلامعض

حل  های مرتبط قابل ها برطرف شود و برخی نیز با کمک و همکاری دولت باید توسط خود دولت

شود و  عوامل گوناگون غیرنظامی در کنار عوامل نظامی آورده میمکتب کپنهاگ در رهیافت . است

توان گفت که از ابزارهای  واقع می د و درگرد رقراری امنیت از هر دو عامل استفاده میبرای ب

 ةهای ایجادکنند مهمترین مؤلفه .شود افزار برای برقراری امنیت استفاده می افزار و هم نرم سخت

توانمندی نظامی، مشروعیت سیاسی، توانمندی اقتصادی، مسائل  خاورمیانه:این نوع امنیت در 
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محیطی هستند که  و مذهبی، توانمندی اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی حیاتی و زیست قومی

شده و میزان تأثیرگذاری هر یک از آنها بین اقلیم  در خصوص هر یک از آنها توضیحات لازم داده

مقایسه شده است. در رابطه با مشروعیت سیاسی، رعایت حقوق  یراناجمهوری اسلامی کردستان و 

ا، توانمندی نظامی، منابع طبیعی حیاتی و توانمندی فرهنگی و اجتماعی اقلیم کردستان ه اقلیت

 چندانی تواند تأثیر نمیبدون کمک و همگرایی با کشورهای غیر؛ نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی 

مثال در به عنوان باشد.  بر امنیت ملی ایران داشته باشد و حتی در مواردی تأثیرپذیر نیز می

 یتنها تأثیرگذار نیست بلکه تأثیرپذیر مندی نظامی یا منابع طبیعی حیاتی، اقلیم کردستان نهتوان

اقتصادی در  ةتواند داشته باشد و تنها در رابطه با توانمندی اقتصادی و روند روبه رشد توسع هم می

صا مناطق خصو)تواند تأثیرگذار باشد اقتصادی در ایران می ةاقلیم نسبت به روند روبه رشد توسع

های کردنشین در  انداز اقتصاد ایران بخصوص در مناطق مرزی و استان و چشم( کردنشین ایران

انداز اقتصادی در اقلیم کردستان تأثیرپذیر خواهد بود و بر امنیت این منطقه تأثیر  مقایسه با چشم

با توجه به )ردستاناقلیم کبا شرایط فعلی ای که در رابطه  نکتهعلاوه بر این  .منفی خواهد گذاشت

افزاری و  تأمل است، نداشتن امکانات نرم قابل (فدرالی شدن به دست آورده ةواسط اختیاراتی که به

افزاری کافی برای پشتیبانی تهدید و تأثیرگذاری بر امنیت ملی کشورهای همسایه است.  سخت

تصادی و برقراری ارتباطات انعقاد قراردادهای نظامی، اق ةساختار فدرالی بودن اقلیم کردستان اجاز

در تواند  دهد و به همین دلیل نمی خارج از کنترل دولت مرکزی عراق را به مسئولین اقلیم نمی

اما همانگونه که در را با چالش مواجه کنند  جمهوری اسلامی ایرانهای حیاتی  ارزششرایط فعلی 

ولت فدرالی و تشکیل کشور خارج شدن از داین فصل به آن به صورت کامل اشاره شد، در صورت 

می تواند با اتحاد، همکاری و همگرایی با سایر کشورهای مخالف سیاست های جمهوری مستقل، 

 مبدل گردد.امنیت ملی ایران اسلامی ایران، به عنوان تهدید و چالشی نوظهور برای 
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 الف( منابع فارسی

 .مطالعات راهبردی هتهران: پژوهشکد ،مورهای جهان سوشامنیت ملی در ک. (4331) ای دواردا

داعش و امنیت ایران با تکیه بر » .(4315) اسماعیل زاده امامقلی، یاسر و حسنعلی احمدی فشارکی

 . 431-433 ، صص43، سال پنجم، شماره های راهبردی سیاست فصلنامه پژوهش ،«مکتب کپنهاگ

 .مرکز بین المللی مطالعات صلح، «یش رواقلیم کردستان عراق و آینده ی پ» .(4317) امینی، انصار

 .4314. بانک مطالعات منابع طبیعی

کردستان عراق و  میاقل ینرم خودمختار یدهایتهد(. »4313بوژمهرانی، حسن و مهدی پوراسلامی )

 .440-37 ، صص(3دوره )1شماره ، فصلنامه جامعه شناسی جهان اسلام،  «رانیا یآن بر کردها ریتأث

تاثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای (. »4335حافظ نیاء، محمدرضا و صادق قاسملو )

 . 5 - 31(، صص 34)دوره 1، شماره نشریه تحقیقات جغرافیایی، «همسایه

، می ایرانلاکردستان عراق و امنیت ملی جمهوری اس. (4313) و داوود رضاییخاکسار، ذبیح ا... 

 (.ص)نبیاءلاا قرارگاه پدافند هوایی خاتمانتشارات  تهران:

همگرایی کردها و شیعیان و تأثیر آنها بر سیاست (. »4310) پور اللهعبد و محمدرضا م، صادقلاکزیبا

 .4، شماره 4دوره  ،فصلنامه سیاست ،«گذاری ج.ا.ا

امکان سنجی استقلال اقلیم کردستان عراق و پیامدهای آن بر امنیت  .(4315) سانیار، میکائیل

 .دانشگاه پیام نور: نشر ، مرکز تهران غربملی ج.ا.ا

 .3/1/4313.سایت اینترنتی اقتصادنیوز

 .30/3/4317.سایت اینترنتی اقتصادنیوز

 .30/3/4313.سایت اینترنتی باشگاه خبرنگاران جوان

 .3/3/4313. سایت اینترنتی تابناک

 .34/3/4313.سایت اینترنتی مشرق نیوز

 .www.krg.comرنتیسایت اینت

 .7/1/17. سایت تحلیلی و خبری جام کوردی

 .Sputniknews .7/3/3041سایت خبری 

 ، بی تا.سایت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل

 .1/4/4313. سایت وزارت فرهنگ و ارشاد

 ،سوته دلانوبلاگ ، «وضعیت نظامی و امنیتی ج.ا.ا و اقلیم کردستان عراق(. »4311) سلمانی، محمد

http://fajr85.blogfa.com/post/268. 

http://iws.shahed.ac.ir/issue_44_14_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+87-110%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-180.html
http://fajr85.blogfa.com/post/268
http://fajr85.blogfa.com/post/268
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سرد بر  تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ(. »4313) فتحیو سیدمحمد  طباطبایی، محمدجواد

 .هم، سال پنجم، شماره چهاردفصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن ،«اساس مکتب کپنهاگ

جذب  ،یمنطقه ا یها دانیکردستان عراق با م یکیتیتعارض ژئوپل». (4310) پور، محمدرضا للهعبدا

 ، تابستان.15، شماره مطالعات خاورمیانهفصلنامه  ،«کردستان عراق یسیمغناط دانیدر م لییاسرا

دی هویت ملی و هویت قومی در کردستان: مطالعه مور» .(4333) آموسی و مجنون فکوهی، ناصر

لنامه پژوهش فص ،«یررسمی پیرانشهرغل در اقتصاد غهای هویتی نزد جوانان شا معیشت اقتصادی و تعلق

 .بهار و تابستان ،5، شماره و جامعه گجوانان، فرهن

 ،تحلیلی تاریخی و جامعه شناختی بر جنبش های سیاسی و فرهنگی کرد. (4334) قزاز، رمزی

 .آزاد اندیشانانتشارات  :تهران، ترجمه مسعود ایزدی

 .انتشارات دنیای اقتصاد :تهران، الملل های روابط بین کاربرد نظریه. (4313) قوام، عبدالعلی

نشر  :ترجمه بهزاد خوشحالی، سنندج، کردستان و کرد و علل ایجاد بحران .(4334) زریف م.سیلا

 .میدیا

شمال عراق و تأثیرات  خودگردانی» .(4331) خالدی و ندیمه سلیم زاده حسین ؛محمدی، حمیدرضا

 .433-434، صصبهار ،4، سال ششم، شماره فصلنامه ژئوپلیتیک ،«گرایانه پیرامونی های قوم آن بر حرکت

 .نشر سمت :، تهرانمنابع تأثیرگذار در امنیت نوین. 4313. مرادی، سید مهدی

عراق و تأثیر آن  ل اقلیم کردستانلاسنجی استق امکان» .(4313) و داوود رضایی نصری مشکینی، قدیر

 -30سال دوازدهم: ، 11، زمستان، شمارهفصلنامه امنیت پژوهی، «می ایرانلابر امنیت ملی جمهوری اس

51 . 

، تیر و مرداد ،چشم انداز ایران، «تحولات کردستان عراق پس از انتخابات» .(4331) هوشمند، احسان

 .13شماره 


