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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
کردستان عراق بعد از ایجاد دولت فدرالی پیشرفت زیادی را در زمینه های علمی ،اقتصادی و سیاسی به
دست آورده است .همچنین علاوه بر پیشرفت در این زمینهها ،با حمایت از سیاست های آمریکا در عراق و
نیز ارتباط با رژیم صهیونیستی ،نفوذ بیشتری درمنطقه ،خصوصاً در کشورهای دارای اقلیت کردنشین پیدا
کرده است .وجود مرز مشترک و اشتراکات فرهنگی و مذهبی و از طرف دیگر پیشرفت های زیاد سال های
أخیر در اقلیم کردستان در مقایسه با مناطق کردنشین ایران ،در کنار سهم قابل توجه کردها در ساختار
سیاسی عراق ،تأثیرپذیری کردهای ایران را از کردستان عراق افزایش داده است .هدف اصلی این پژوهش نیز
بررسی تأثیرات استقلال اقلیم کردستان عراق بر امنیت ملی ایران است .بر همین اساس ،سوال اصلی پژوهش
بر این مبنا شکل گرفته است که تأثیر استقلال اقلیم کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
چیست؟ لذا این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیلی -توصیفی و با توجه به افق های ساختارگرایانة مکتب
کپنهاگ ،این انگاره را مفروض می دارد که با توجه به همسایگی کردهای ایران و عراق و تأثیرپذیری آنها از
یکدیگر بی شک استقلال احتمالی این اقلیم تأثیر زیادی بر امنیت مناطق کردنشین ایران خواهد گذاشت.
نتیجة پژوهش حاکی از آن است که در شرایط کنونی (فدرالی بودن اقلیم) این تأثیرگذاری صرفاً ممکن است
در بُعد اقتصادی آن چشمگیر بوده و در سایر مؤلفه های امنیتی مطرح شده ،تأثیر چندانی بر امنیت ملی
جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد.
واژگان کلیدی :مکتب کپنهاگ ،کردستان عراق ،ایران ،خاورمیانه ،امنیت ملی.
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مقدمه
کردستان عراق بعد از ایجاد دولت فدرالی ،پیشرفت های زیادی را در زمینه های مختلف به
دست آورده و علاوه بر پیشرفت در زمینه های علمی ،اقتصادی و سیاسی با حمایت از سیاست ها و
اقدامات آمریکا در عراق( ازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در سال )3003و همچنین
ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی ،نفوذ بیشتری در منطقه ،خصوصاً در کشورهای دارای اقلیت
کردنشین ،پیدا کرده است .وجود مرز مشترک و اشتراکات فرهنگی و مذهبی بین کردستان عراق و
مناطق کردنشین ایران و از طرف دیگر پیشرفت های زیاد سال های أخیر در اقلیم کردستان در
مقایسه با مناطق کردنشین ایران ،در کنار سهم قابل توجه کردها در ساختار سیاسی عراق،
تأثیرپذیری مناطق کردنشین ایران را از کردستان عراق افزایش داده و این موضوع می تواند تأثیر
منفی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد .از طرف دیگر رژیم صهیونیستی با حضور
در کردستان عراق و ایجاد روابط اقتصادی ،اطلاعاتی و نظامی درصدد اشراف اطلاعاتی بر جمهوری
اسلامی ایران است .این رژیم با ایجاد شرکت های پوششی و حضور در پروژه های اقتصادی و
تجاری کردستان عراق ،حضور خود را در این منطقه افزایش داده و همواره از استقلال اقلیم
کردستان حمایت کرده و استقلال احتمالی این منطقه می تواند منافع زیادی را برای آن کشور
داشته باشد.
کردهای خاورمیانه دارای جمعیتی در حدود  33/5میلیون نفر و اغلب در کشورهای ایران ،عراق،
ترکیه و سوریه ساکن می باشند که تاکنون نتوانسته اند کشور مستقلی را ایجاد کنند( زیباکلام و
عبدالله پور .)14 :4310 ،از جمعیت  33/5میلیون نفری کردها ،حدود  1میلیون نفر آن در
مساحتی در حدود  710000کیلومترمربع در اقلیم کردستان عراق قرار دارد(حدود  30درصد
جمعیت عراق) .در جمهوری اسلامی ایران کردها حدود  1/1میلیون نفر جمعیت دارند که( حدود
1درصد از جمعیت کشور) در مساحت  4350000کیلومترمربع سکونت دارند( لازریف.)5 :4334،4
در سوریه کردها حدود  3میلیون نفر از جمعیت  33میلیونی کردها را تشکیل می دهند( 1درصد از
جمعیت سوریه) که در نواحی کوهستانی شمال سوریه در مساحتی حدود 4330000کیلومترمربع
سکونت دارند .همچنین در ترکیه نیز کردها با جمعیت  43میلیون نفری درمساحتی حدود
 4110100کیلومترمربع قسمت زیادی از مناطق استان های جنوب شرقی ترکیه را به خود
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اختصاص داده اند( عبدالله پور .)43 :4314 ،این اقلیم با ترکیه حدود  350کیلومتر ،سوریه
400کیلومتر و قسمت زیادی از مرز  4101کیلومتری ایران و عراق را مناطق کردنشین ایران
تشکیل می دهد(قزاز .)45 :4334 ،3وجود مرز مشترک بین کردستان عراق و سه کشور کردنشین
ایران ،سوریه و ترکیه و تأثیرگذاری کردهای عراق بر مردم کرد سایر کشورها ،اهمیت این منطقه را
افزایش داده است.
کردها در عراق جنگ های زیادی را با دولت های مرکزی برای رسیدن به استقلال انجام داده
اند اما هیچ کدام منجر به استقلال کامل آنها نشد.در سال 4114با حملة عراق به کویت و اتحاد
کشورهای مخالف سیاست های حملة صدام ،این فرصت به کردها داده شد تا قیام خود را بیش از
پیش علنی کنند .بنابراین کُردها( پیشمرگه ها) با حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا که
منطقة پرواز ممنوع را طراحی و اجرا کردند( بالای مدار  31درجه) تا مانع از حملات ارتش صدام
حسین به کردهای شمال عراق شوند ،توانستند در سال  4113مجلس و حکومتی نسبتاً خودمختار
را تأ سیس کنند .پس از درگیری های داخلی بالاخره دو حزب قدرتمند اقلیم کردستان یعنی حزب
دموکرات و میهن توانستند در سال  3003در سایة همکاری هایی که با نیروهای آمریکایی در عراق
داشته اند ،قدرتی بیش از پیش بگیرند تا جایی که در سال  3005قانون اساسی عراق حق
خودمختاری در ذیل قدرت دولت مرکزی عراق را برای حکومت بر سه استان سلیمانیه ،اربیل و
دهوک به کردها واگذار کرد(امینی .)3 :4317 ،بعد از حملة آمریکا به عراق در سال  3003و
همکاری کردها در سرنگونی رژیم بعث ،زمینة فدرالی شدن قانونمند آنها شکل گرفت و درنهایت
این موضوع در قانون اساسی عراق نیز تصویب شد .شکل گیری این حکومت فدرالی و در ادامه
تثبیت موقعیت آن در قانون اساسی عراق و گرفتن برخی امتیازات در سال های بعد؛ ازجمله به
رسمیت شناخته شدن حکومت منطقه ای و اصل فدرالیسم ،قانونی اعلام شدن نیروی نظامی
کردها ،رسمی شدن زبان کردی در کنار مشارکت گستردة کردها در هرم قدرت حاکمیت سیاسی
مرکزی ،چهرة اقلیم کردستان را دگرگون کرد و موجب شد که آنها وزن بیشتری در منطقه به
دست آورند .با توجه به همسایگی کردهای ایران و عراق و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر بی شک
استقلال این اقلیم ،بی تأثیر بر امنیت مناطق کردنشین ایران و متعاقب آن امنیت ملی جمهوری
اسلامی ایران نیست اما در شرایط فدرالی کنونی این تاثیرگذاری صرفاً ممکن است در بُعد اقتصادی
. Qazaz
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آن چشمگیر بوده و در سایر مؤلفه های امنیتی مطرح شده در این پژوهش ،تأثیر چندانی بر امنیت
ملی جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد.
بر همین اساس ،هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تأثیرگذاری استقلال اقلیم کردستان
عراق بر امنیت ملی ایران است .در همین راستا با پرداختن به این سؤال اصلی که تأثیر مسئلة
استقلال اقلیم کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با توجه به افق های
ساختارگرایانة مکتب کپنهاگ ،به مسئلة استقلال اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر مناطق
کردنشین ایران در بخش های سیاسی ،نظامی و امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی و
تبعات منفی آن بر امنیت ملی ایران پرداخته شده است .همچنین در این پژوهش از روش
توصیفی -تحلیلی استفاده و برای پرداختن به این مسئله از منابع کتابخانه ای ،مقالات و پایان نامه
ها و همچنین در برخی موارد از منابع اینترنتی کمک گرفته شده است.

ادبیات پژوهش
در رابطه با موضوع پژوهش آثار متعددی به رشتة تحریر درآمده است که هر یک در صدد بوده
اند تا از زوایه ای خاص موضوع را مورد بررسی قرار دهند .در همین ارتباط ،عباس زاده و یوسف پور
( ،)4315در مقاله ای با عنوان"فدرالیسم کردستان عراق و تأثیرآن برامنیت ملی ایران" ،این گونه
بیان می نمایند که :کردستان عراق بعد از ایجاد دولت فدرالی ،در زمینه های علمی ،اقتصادی و
سیاسی پیشرفت نموده و ارتباط آن با رژیم صهیونیستی منجر به نفوذ بیشتری در منطقه شده
است.
شهیدی ( ،)4311در مقاله ای با عنوان"استقلال اقلیم کردستان عراق و واکنشهای احتمالی
جمهوری اسلامی ایران" ،این موضوع را مطرح می نماید که اصرار و اجماع کردها نسبت به استقلال
ناشی از آن است که مقامات اقلیم به این جمع بندی رسیده اند که در حل مشکلات و مطالبات
خود با دولت مرکزی بغداد به بن بست رسیده اند لذا به آخرین حربه یعنی همه پرسی استقلال
روی آورده اند؛ آن هم در برهة زمانی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق.
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هانوور ،3نادر و اسکاتن(  ،)3041در کتابشان با عنوان"تأثیرات منطقه ای استقلال کردستان"
میکوشند تا در پنج فصل مختلف واکنش های ایران ،ترکیه و عراق به استقلال احتمالی اقلیم
کردستان را پیش بینی کنند .لازم به ذکر است در بخش هایی از این کتاب هم به دیدگاه های
«اردشیر پشنگ» ،سردبیر فراتاب و پژوهشگر مسائل کُردها رفرنس داده شده است .او پیشنهاد
میکند که ایران همبستگی زبانی و فرهنگی خود با کُردها؛ نظیر سنتهای مشترک از جمله نوروز
را برجسته کند .چنین رویکردی مشابه استراتژی ترکیه در کوبیدن بر طبل ترکستان بزرگ است
که از آناتولی تا مغولستان امتداد مییابد.
به هرحال نوآوری این پژوهش ،بهره گیری از رهیافت نوین مکتب کپنهاگ در مطالعات امنیتی
و تلاش متفکران آن بر خروج از امنیت تک بعدی نظامی و طرح امنیت فراگیر در پی ظهور
تهدیدات جدید در مؤلفه های کلیدی امنیت ملی( نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی) است که تا کنون در پژوهش های گذشته به این شیوه به آن پرداخته نشده است .بنابراین
با توجه به رویکرد تخصصی این مکتب در تحلیل امنیت می توان به عنوان الگویی مناسب در
تحلیل مسائل امنیتی معاصر رسید که فهم و درک آن برای پژوهشگران آسان تر خواهد بود.

 .1چارچوب نظری؛ مکتب کپنهاگ
هر نظریه و رویکردی مبتنی بر یک سلسله مفروضات و گزاره هایی است که بر اساس آن
نهادها ،فرآیندها و پدیده های گوناگون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند(قوام:4313 ،
 .)417اعضای مؤسسة تحقیقات صلح کپنهاگ؛ اوله ویور 1و گروهی از نظریه پردازان ،به بسط
نگرشی سازنده در راستای امنیت پرداخته اند که حاکی از مسیری جدید در مطالعات مربوط به
امنیت است .نخستین کتاب مکتب کپنهاگ عبارت است از« :امنیت :چارچوب جدیدی برای
تحلیل» ،به قلم باری بوزان ،اوله ویور و جاپ دو ویلد ،5این کتاب بیانگر چارچوبی جامع از تحلیل
مطالعات امنیت است .در این کتاب دیدگاه سنتی به امنیت که تأکید فراوانی بر مقولة نظامی گری
و حوزة نظامی دارد ،رد می شود .در عوض بررسی خصوصیات امنیت به طور کل در پنج حوزه در
3
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دستور کار قرار می گیرد« :نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی» .نویسندگان
کتاب بر این عقیده اند که امنیت ،نوع خاصی از سیاست است که در گسترة وسیعی از مسائل
کاربرد دارد( اسماعیل زاده امامقلی و احمدی فشارکی.)431 :4315 ،
واژة«امنیت سازی» بر اساس مقالة ویور در سال  4131با عنوان«امنیت ،کنش گفتاری :تحلیل
سیاست های یک واژه» شکل گرفت .ویور در ابتدا به تعریف امنیت به عنوان یک«کنش گفتاری»
پرداخت و نشان داد که معنای امنیت با «گفتمان امنیت» پیوند دارد .این به آن معناست که یک
مشکل غیرامنیتی می توانست صرفاً به واسطة روش تفسیر آن بازیگر سیاسی از موضوع ،مشکلی
امنیتی به نظر برسد؛ به عبارت دیگر ،بحث اصلی تئوری امنیت سازی این است که در روابط بین
الملل ،هنگامی که موضوعی تبدیل به یک مسئلة امنیتی می شود ،علت این نیست که آن موضوع
تهدیدی عینی برای کشور محسوب می شود بلکه در واقع به این سبب است که یک بازیگر سیاسی
چیزی را به عنوان یک تهدید وجودی تعریف کرده است .بنابراین تنها هنگامی یک موضوع تبدیل
به موضوعی امنیتی می شود که به آن شکل برچسب زده شود .هرچند بنا بر اظهارات نیکلاس
گولور ،روش شناسی کنش گفتاری بسیار محدود است و از اذعان به نقش زمینة فیزیکی در
برقراری امنیت بازمی ماند( همو).
مکتب کپنهاگ تلاش کرده است به«گسترش» و «تعمیق» تعریف امنیت از طریق بیان این
موضوع بپردازد که تهدیدات غیرنظامی می توانند امنیت ،ثبات و بقای کشورها و همچنین زندگی
افراد را تضعیف کنند .هرچند برخی دانشمندان به اصطلاح سنتی به مخالفت با دیدگاه«غیرسنتی
ها» برخاسته اند .سنت گرایان طرفدار حفظ مفهوم جنگ سرد از امنیت ،تعریفی نظامی و دولت
محور از تهدید امنیتی ارائه می کنند .استفان والت 1برای مثال ،دیدگاه سنتی را تشریح می کند که
کاربرد امنیت را محدود به تهدیدات در حوزة نظامی می داند .بنابراین او امنیت را معادل با صلح در
نظر می گیرد و یا به تعبیری بهتر موقعیتی بدون هیچ درگیری نظامی.
براساس پیشرفت های انجام شده در محیط پساجنگ سرد ،دیدگاه سنتی امنیت مورد انتقاد
بسیاری از دانشمندان قرار گرفت .انتقاد اصلی بر تعریف سنتی از یک تهدید امنیتی است که طی
آن درگیری بین دولتی به عنوان منبعی از نا امنی تلقی نمی شود .طبق نظریات بوزان و هانسن در
بیشتر مدت جنگ سرد ،مطالعات امنیتی بین المللی به واسطة یک برنامة عمدتاً نظامی تعریف می
. Stephen Walt
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شد اما از دهة  4170به بعد ،همزمان با پیشرفت رقابت تسلیحاتی هسته ای ،این واژه به واسطة
استقرار امنیت اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی و انسانی توسعه یافت ،و نه یک برنامة نظامی-
سیاسی صرف( اسماعیل زاده امامقلی و احمدی فشارکی .)437 :4315 ،در حال حاضر نگرش های
بسیار متفاوتی در رابطه با نحوة مطالعه و تحلیل امنیت وجود دارد .اگرچه دستیابی به یک توافق
جمعی در خصوص روش تعریف امنیت هنوز محقق نشده است؛ شکی وجود ندارد که مکتب
کپنهاگ حوزة وسیع تری را برای مفهوم امنیت ارائه کرده و بنابراین دارای کاربرد بیشتری در
سیستم جهانی است .بنابراین با توجه به آرا و نظریات مکتب کپنهاگ ،درحالی که عوامل عینی و
مادی در درک امنیت حائز اهمیت هستند ،تحلیل دامنة وسیعتری از امنیت که شامل بخشهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی است ،مهم تلقی می شوند .در این رابطه ،به منظور
مشاهدة این موضوع که آیا استقلال اقلیم کردستان عراق یک تهدید امنیتی برای ایران به حساب
می آید یا خیر ،جنبه های مرتبط گوناگونی از تهدید امنیتی استقلال اقلیم کردستان عراق ضد
ایران ،بر طبق مکتب کپنهاگ در بخش بعدی این مطالعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
یادآوری این نکته ضروری است که بوزان ،اولین نقدهای جدی بر روی رهیافت های امنیتی
موجود را از اواخر دهة  4130مطرح ساخت که بر اساس آن ،بقای دولت ها یا بازیگران دولتی فقط
توسط اسباب و عوامل نظامی مورد تهدید قرار نمی گیرند بلکه باید سایر حوزه های موضوعی-
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی را نیز بدان اضافه کرد .عوامل اجتماعی نظریة امنیتی
مکتب کپنهاگ به ویژه حائز اهمیتند .این امر ،موضوع امنیت ملی را به هویت ملی ربط داده و باعث
می شود که موضوع مزبور جزء ترکیب کنندة امنیت ملی به حساب آید .بنابراین اگرچه به طور
سنتی ،نظریة امنیت ملی به حوزة نظامی وابسته بود ،اما امروزه این امنیت ملتهاست که به عنوان
مهمترین به وجود آورندگان مفهوم هویت ،امنیت ملی را تعیین می نماید(همو.)433 :4315 ،
بوزان تأکید اصلی خود را در تحلیل امنیت بر سطح تحلیل منطقه ای می گذارد و معتقد است
کشورها باید در سیاست خارجی خود جایگاه ویژه ای به «ابعاد منطقه ای امنیت» اختصاص داده و
امنیت را در ابعاد چندبعدی آن پیگیری نمایند؛ به عبارت دیگر وجه تمایز اصلی او ،مطالعات
امنیتی دوران پساجنگ سرد از دوران جنگ سرد ،وسعت دامنه امنیت و شمول موضوعاتی مانند
مهاجرت ،سازمان های جنایی(تروریستی) فراملی و فروملی و محیط زیست و رفاه اقتصادی است
که قبل ًا در تعاریف امنیتی لحاظ نمی شدند(طباطبایی .)34 :4313 ،با توجه به مقوله های مذکور و
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نیز افق های ساختارگرایانة مکتب کپنهاگ ،ناامنی های به وجود آمده در مناطق پیرامونی ایران،
امنیت آن را در حوزه های نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی تهدید می کند.
لذا به منظور شفافیت بیشتر ابعاد پنجگانة امنیت ،می توان تأثیر استقلال طلبی اقلیم کردستان
عراق را بر امنیت ایران در هریک از این مقوله ها و ابعاد سنجیده و به طور جداگانه به بررسی
مسائل اصلی تأثیرگذار بر این جنبه ها پرداخت.

 .2میزان تأثیرگذاری مؤلفه های امنیت مل ی بر اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت
ملی ج.ا.ایران
در بررسی امنیت ملی براساس مکتب کپنهاگ ،توجه به سه رهیافت رئالیستی ،لیبرالی و
رهیافت ترکیبی حائز اهمیت است .رهیافت رئالیستی با تقدم امنیت نظامی در روابط بین الملل
تأکید می کند .از دیدگاه رئالیست ها ،دولت ها با حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ،منافع خود
را دنبال کرده و اغلب تهدیدات خاستگاه خارجی دارند و این دیدگاه نگاهی سخت افزاری به امنیت
ملی دارد .در مقابل ،رهیافت لیبرالی نگاه جدید به امنیت ملی داشته و تأکید می کند که امنیت
ملی صرفاً قلمرو نظامی را در بر نمی گیرد و قابلیت های علمی ،عضویت در پیمان های امنیتی و
سایر عوامل نرم افزاری را برای برقراری امنیت ضروری می داند .رهیافت سوم نیز ترکیبی از این دو
دیدگاه را در برقراری امنیت ملی ضروری می داند .به دلیل نبود قدرت سخت افزاری مناسب و یا
قدرت نرم افزاری قوی در کشورهای خاورمیانه و نیز نوع ساختار آنها ،این رهیافت برای برقراری
امنیت در این کشورها مناسب است(ادوارد ای.)34 :4331 ،
بنابراین با عنایت به این مقدمة اجمالی ،برای بررسی موقعیت امنیتی ایران در برابر استقلال
احتمالی اقلیم کردستان ،پنج مؤلفة تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورهای خاورمیانه(بر اساس مکتب
کپنهاگ) شامل سیاست ،اقتصاد ،نظامی و امنیتی ،منابع طبیعی حیاتی و زیست محیطی و قابلیت
های فرهنگی و اجتماعی در خصوص ایران و اقلیم کردستان عراق قابل طرح خواهد بود که در
ادامه به میزان تاثیرگذاری این مؤلفه ها در ش رایط فدرالی کنونی و استقلال احتمالی اقلیم
کردستان عراق بر مناطق کردنشین ایران و متعاقب آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
خواهیم پرداخت.

........................................................... 022دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل ،دورة  ،1شمارة  ،7بهار و تابستان 3199

 .2-1مؤلفة اول؛ سیاست
 .2-1-1وضعیت مشروعیت سیاسی و مؤلفه های تأثیرگذار( در اقلیم کردستان عراق و
ایران)
مشروعیت ،وجه نرم افزار قدرت و امنیت ملی محسوب می شود و دولت هایی که از مشروعیت
لازم برخوردار نباشند ،نمی توانند دوام زیادی داشته باشند و درنهایت در اثر تحولات داخلی و یا
دخالت های خارجی سرنگون خواهند شد .موضوع مهم دیگری که لازم است در رابطه با مشروعیت
در کشورها به آن توجه نمود ،مشروعیت همراه با مقبولیت است که به مشروعیت دولت ها ثبات و
دوام می بخشد .وجود قوای مقننه ،قضائیه و مجریة مستقل و کارآمد می تواند اعتماد مردم به
حکومت ها را افزایش دهد و مشروعیت ایجاد نماید .همچنین مؤلفه های دیگری ازجمله انتخابات و
میزان مشارکت مردم ،میزان خشونت های سیاسی ،ناتوانی دولت در برآورده کردن نیازهای مردم،
حقوق اقلیت ها و ....بر مشروعیت دولت ها تأثیرگذار هستند(نصری و رضایی.)11 :4313 ،
در کشور جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان نیز مشروعیت از مؤلفه های توضیح داده
شده تأثیرپذیر می باشد .در ایران انتخابات در سطوح مختلف برگزار می شود .همة قوا با رأی
مستقیم یا غیرمستقیم مردم تعیین می شوند .قوة مجریه و مقننه توسط مردم انتخاب می شوند و
قوة قضائیه توسط رهبر ایران که خود توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب می گردد ،تعیین و
معرفی می شود .اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز توسط مردم انتخاب می شوند .در  40و 44
فروردین  4353همه پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رأی بی سابقه تصویب شد43 .
مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن 43 ،آذرماه سال
 4353قانون اساسی را به همه پرسی گذاشتند .طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،چهار
دسته انتخابات در این کشور برگزار می شود :انتخابات مجلس شورای اسلامی ،انتخابات ریاست
جمهوری ،انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و انتخابات مجلس خبرگان رهبری .تاکنون بیش از
سی و شش رأیگیری و انتخابات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شده است .انتخابات ریاست
جمهوری در ایران تاکنون دوازده دوره برگزارشده و میزان مشارکت مردمی بالایی نیز داشته است
در انتخابات ریاست جمهوری دورة دهم ،میزان مشارکت  31/33درصد بوده و در هیچ یک از
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انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت پایینتر از پنجاه درصد نبوده است .در انتخابات مجلس
شورای اسلامی نیز در اکثر موارد آمار مشارکت بالا بوده است.
جدول شماره( :)1انتخابات برگزارشده و میزان مشارکت عمومی در ایران
ردیف

انتخابات

تاریخ برگزاری

واجدان

رایدهندگان

میزان مشارکت

1

همهپرسی نظام جمهوری اسلامی

 40و  44فروردین 4353

30٬357٬314

30٬110٬403

 13درصد

2

خبرگان بررسی قانون اساسی

 43مرداد 4353

30٬357٬314

40٬731٬133

54٫74

3

همهپرسی تأیید قانون اساسی

 44و  43آذر 4353

30٬357٬314

45٬110٬413

75٫33

4

ریاست جمهوری 4

 5بهمن 4353

30٬113٬113

41٬453٬337

17٫13

5

مجلس 4

 31اسفند 4353

30٬357٬314

40٬375٬111

53٫41

6

ریاست جمهوری 3

 3مرداد 4310

33٬137٬047

41٬573٬113

11٫31

7

ریاست جمهوری 3

 40مهر 4310

33٬137٬047

41٬317٬745

71٫31

8

خبرگان 4

 41آذر 4314

33٬377٬374

43٬043٬014

77٫33

9

مجلس 3

 31فروردین 4313

31٬413٬113

45٬107٬301

11٫11

11

ریاست جمهوری 1

 35مرداد 4311

35٬113٬303

41٬333٬537

51٫73

11

مجلس 3

 41فروردین 4317

37٬131٬731

41٬741٬334

51٫73

12

ریاست جمهوری 5

 1مرداد 4313

30٬431٬513

41٬153٬513

51٫51

13

همهپرسی بازنگری قانون اساسی

 1مرداد 4313

30٬431٬513

41٬133٬171

51٫54

14

خبرگان 3

 41مهر 4311

34٬330٬031

44٬103٬143

37٫01

15

مجلس 1

 34فروردین 4374

33٬115٬553

43٬717٬013

57٫34

16

ریاست جمهوری 1

 34خرداد 4373

33٬451٬055

41٬711٬755

50٫11

17

مجلس 5

 43اسفند 4371

31٬741٬000

31٬133٬331

74٫40

18

ریاست جمهوری 7

 3خرداد 4371

31٬111٬137

31٬415٬751

71٫13

19

خبرگان 3

 4آبان 4377

33٬550٬517

47٬357٬311

11٫33

21

شوراهای اسلامی 4

 7اسفند 4377

31٬731٬133

33٬113٬731

11٫13

21

مجلس 1

 31بهمن 4373

33٬731٬134

31٬033٬457

17٫35

22

ریاست جمهوری 3

 43خرداد 4330

13٬470٬330

33٬455٬111

11٫77

23

شوراهای اسلامی 3

 1اسفند 4334

10٬504٬733

30٬335٬313

11٫11

24

مجلس 7

 4اسفند 4333

11٬354٬033

33٬731٬177

54٫34

25

ریاست جمهوری 1

 37خرداد 4331

11٬731٬143

31٬100٬357

13٫31

 3تیر 4331

11٬731٬143

37٬153٬134

51٫71

26

خبرگان 1

 31آذر 4335

11٬511٬013

33٬334٬370

14٫00

27

شوراهای اسلامی 3

 31آذر 4335

13٬500٬000

33٬411٬103

11٫33
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28

مجلس 3

 31اسفند 4331

13٬331٬351

31٬371٬747

55٫10

29

ریاست جمهوری 40

 33خرداد 4333

11٬411٬117

31٬374٬341

31٫33

31

مجلس 1

 43اسفند 4310

13٬333٬711

30٬311٬113

13٫37

31

ریاست جمهوری 44

 31خرداد 4313

50٬133٬413

31٬334٬533

73٫11

32

شوراهای اسلامی 1

 31خرداد 4313

50٬133٬413

34٬137٬701

13٫15

33

مجلس 40

 7اسفند 4311

51٬145٬031

33٬317٬447

14٫11

34

خبرگان 5

 7اسفند 4311

51٬145٬031

33٬130٬513

10٫17

35

ریاست جمهوری 43

 31اردیبهشت 4311

51٬140٬331

 14میلیون

٪73

36

شوراهای اسلامی 5

 31اردیبهشت 4311

51٬140٬331

 10میلیون

٪70

(منبع :ستاد انتخابات وزارت کشور).
در اقلیم کردستان تاریخچة انتخابات به سال  4113برمی گردد .بعد از ایجاد منطقة پرواز
ممنوع در مارس  ،4114اولین انتخابات پارلمان اقلیم کردستان برگزار شد که به دلیل بروز اختلاف
و درگیری بین دو حزب اصلی دموکرات و اتحادیة میهنی ،تا  43سال بعد انتخابات برگزار نشد و
دومین انتخابات در اقلیم کردستان در سال  3005برگزار شد .در این انتخابات اغلب وزارتخانه ها و
مسئولیت های مهم در اختیار دو حزب اصلی دموکرات و اتحادیة میهنی قرار گرفت و با توافق میان
دو حزب ،مسعود بارزانی به عنوان رئیس اقلیم کردستان و جلال طالبانی (نمایندة کردها) به عنوان
رئیس جمهور انتخاب شد( هوشمند .)13 :4331 ،همچنین نیچروان بارزانی از حزب دموکرات به
عنوان نخست وزیر و عدنان مفتی از اتحادیة میهنی به عنوان رئیس پارلمان معرفی شدند .در
انتخابات سومین دورة اقلیم در سال  4333حدود  73/3درصد مردم شرکت کرده بودند و دورة
چهارم در  30شهریورماه سال  4313برگزار شد .درمجموع تاکنون چهار دوره انتخابات پارلمانی در
اقلیم کردستان برگزارشده است .همچنین با توجه به قوانین وضع شده در اقلیم کردستان ،هر فرد
دو دوره می تواند رئیس جمهور اقلیم شود( محمدی و خالدی .)437-434 :4331 ،لذا می توان
عنوان داشت که انتخابات نماد مشروعیت سیاسی در هر کشوری است و آنچه در رابطه با مقایسة
انتخابات برگزارشده در اقلیم کردستان و ایران می توان جمع بندی کرد ،این است که روند
انتخابات در اقلیم کردستان در شرایط کنونی( فدرالی بودن) تأثیر چندانی بر مشروعیت سیاسی و
امنیت ملی ایران نداشته است.
اما در این میان و با توجه به گسترش فناوری ها و علوم نوین ارتباطی از آغاز سدة بیستم نمی
توان از تأثیر این امکانات در برانگیختن هویت های مشترک بدون درنظرگرفتن مرزهای سیاسی
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غافل شد؛ چرا که گستردگی پیوندهای مجازی در دهه های أخیر و نیز گسترش ارتباطات فراملی
هریک به نحوی در ایجاد بستری برای روابط بیشتر و آگاهی افراد از اوضاع و شرایط جای جای
جهان مؤثر بوده اند و این وسایل ارتباطی هریک به نحوی در رسیدن اخبار وقایع مناطق مختلف
گیتی به افراد و گروه های دیگر و نیز آگاهی نسبت به مشکلات مکان های دیگر و نیز پیوند متقابل
در سراسر کره خاکی نقشی غیرقابل انکار را ایفا می کنند و ازسوی دیگر ،همکاری مشترک میان
گروه های محلی یک جنبش را تسهیل می کند و ارتباطات فراملی درون آن را محکم می سازد؛ به
عبارت دیگر می توان گف ت که پیوندها و ارتباطات فراملی باعث بیداری و خودآگاهی فرهنگی می
شوند و این موضوع می تواند باعث شکل گیری جنبش های مقاومت فرهنگی در میان گروه های
فرهنگی به حاشیه رانده شده شود(فکوهی و آموسی.)53 :4333 ،
در همین زمینه کردهای عراق به منظور یادآوری گذشتة این قوم و آشناکردن کردهای منطقه
با تاریخ ،فرهنگ و آداب و رسوم سعی وافری داشته اند که با پخش اخبار و برنامه هایی با محتوای
فعالیت های کردی راید از طریق شبکه های ماهواره ای ،محلی ،منطقه ای و جهانی گسترش دهند
که در همین راستا ارزیابی می شود که هریک از این ها به نحوی باعث احیای ناسیونالیسم قومی به
عنوان محرک اصلی خواست های هویتی -قومیتی در مناطق کردنشین شده است و علاوه براین
موجب اعتلای بیش از پیش خواست های قومی و برانگیخته شدن عواطف شده است.

تهدیدهای نرم سیاسی اقلیم کردستان را در چند دسته می توان مطرح کرد :نخست ،تقویت
هویت کردی است؛ در طول دهه های گذشته و از ابتدای قرن بیستم در همة نواحی کردنشین
منطقه ،جریان های هویت گرای کردی فعال بوده ،کمابیش بر یکدیگر تأثیرداشته اند(بوژمهرانی و
پوراسلامی )403 :4313 ،اما در چند سال أخیر ،حکومت اقلیم کردستان عراق به عنوان یک
حکومت با بنیان های ناسیونالیسم قومی که در آن هویت کردی به عنوان اصلی ترین و مهمترین
عنصر ماهوی و علت وجودی تشکیل حکومت ناحیه ای کردستان عراق نقش اصلی را ایفا می کند،
زمینة اعتلای بیش از پیش این مقولة مهم را فراهم کرده است؛ به طوری که توانسته تمایل های
قومگرایانه را در مناطق کردنشتین کشورهای پیرامون خود بالاخص در ایران تحت تأثیر قرار دهد.
این حکومت در راستای آرمان دیرینة کردها پدید آمده که لازمة قوام آن ،گسترش هرچه بیشتر
هویت کردی در مناطق کردنشین منطقه بوده که این تفکر ،موجب مباهات هر کردی است و به
نظر می رسد یکی از عوامل تقویت این مسئله ،استفاده از نمادهایی ازجمله پرچم حکومت اقلیم
کردستان است که همان پرچم جمهوری مهاباد در سال 4115م است که به نماد ملی کردها مبدل
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شده است که این پرچم و نمادهای مشابه در مراسم گوناگون به نمایش گذاشته می شود(حافظ نیا،
.)34 :4335
درگذشته درخواست خودمختاری در مناطق مورد مناقشة کشورهای دربرگیرندة قومیت کرد
هم از سوی نخبگان قومی و هم از سوی تودة اکراد مطرح بوده است ،اما با توجه به واکنش دولت
های مرکزی آن مناطق نسبت به درخواست آنان ،خواستة ایشان با ناکامی مواجه شده اما پس از
تصویب فدرالیسم در عراق ،در مناطق کردنشین منطقه ازجمله نواحی کردنشین ایران تشکیل
حکومتی برپایه فدرالیسم همانند آنچه در عراق اتفاق افتاد ،از سوی معارضان مطرح شد .ازاین رو به
نظرمی رسد دومین مسئله در تهدیدهای نرم سیاسی مبتنی بر رواج و گسترش اندیشة حکومت
داری برپایة فدرالیسم باشد که موفقیت های کردها در ایجاد حکومت خودگردان کردستان عراق،
جلب توجه نظام بین الملل در مسئلة کردها ،جهانی شدن مسائل کردستان عراق از طریق رسانه
های عمومی پس از استقرار حکومت خودگردان ،حمایت آمریکا ،اروپا و سیستم بین المللی از آنان
موجب شده است که فدرالیسم به عنوان یک الگوی حکومتی از سوی برخی اکراد معارض مطرح
شود که همین مسئله ،موجب ترویج این تفکر در کشورهایی مانند ترکیه ،سوریه و ایران شده
است( بوژمهرانی و پوراسلامی )401 :4313 ،و در ایران هم ،برخی گروه ها و احزاب با تأکید بر
امکان ایجاد چنین نظام حکومت داری تأکید می ورزند و علاوه برآن ،موضوع مشارکت کم برخی از
مناطق کردنشین ایران در انتخابات مختلف کشور را می توان در زیر مسئلة رواج تفکر فدرالیسم(
که در سایة انتخاب رئیس جمهور کرد در کشور عراق ،تشکیل حکومت خودگردان در کردستان
عراق ،رشد سیاسی اقوام کرد و رشد منزلت اجتماعی قوم کرد در این کشور صورت گرفته است)،
تحلیل کرد(همو.)405 :
ارتقای سطح خواست های قومیتی در سطوح مختلف جامعة کردها در ایران را باید از دیگر
تهدیدهای نرم سیاسی حکومت اقلیم کردستان به شمارآورد و به رغم عدم وجود تبعیض قومیتی
در کشور ،خواست هایی نظیر آزادیِ ترویج زبان و فرهنگ کردی ،رفع تبعیض اقتصادی -اجتماعی
و عمران منطقه ای ،داشتن اختیارها و حق مشارکت فعال سیاسی و نظایر آنها را باید ازجمله
درخواست های اکراد دانست(حافظ نیا )33 :4335 ،که به طور عمومی تحت تأثیر تحولات سال
های أخیر اقلیم کردستان روند فزونی داشته است .برای بیان افزایش مطالبات کردها از تحول های
أخیر و تأثیر آن بر کردهای ایران نمی توان قشری خاص را مطرح کرد که به تنهایی از آن متأثر
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بوده باشد؛ چرا که واقعیت این است که تحولات سیاسی شمال عراق ،اقشار مختلف کردهای ساکن
در کشور ایران را تحت تأثیر قرارداده است.
برخی از نخبگان اصلاح طلب در دولت رئیس جمهور ،سید محمد خاتمی ،اولین شرط مشارکت
کردها در انتخابات سال  4331را به رسمیت شناختن حقوق قومی کُردهای کشور دانستند و
مشارکت کردهای ساکن در ایران را گام اول در راستای مشارکت سیاسی آنان شمردندکه این گفتة
آنان ،بازتاب هایی گسترده را در داخل کشور درپی داشت(محمدی ،خالدی و سلیم زاده:4331 ،
 )433و در ادامة روند تأثیرهای سیاسی اقلیم کردستان ،نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی از
استان های مختلف فراکسیون کرد را تشکیل دادند که به گفتة حمیدی ،نماینده کرد مجلس ،هدف
آن جلب نیروهای قومیتی در بدنة دولت است(بوژمهرانی و پوراسلامی .)405 :4313 ،این اتفاق ها
گویای آن هستند که تهدیدات نرم سیاسی کردستان عراق ضد جمهوری اسلامی ایران و نیز
تأثیرپذیری از آن ،به فرد یا گروهی خاص از کردهای ایران منحصر نمی شود ،بلکه علاوه بر مردم
عادی ،نخبگان کشور هم از مسئله تأثیرپذیرفته اند.
بی تردید تهدیدهای نرم اقلیم کردستان به تدریج برخواست آنان برای تحقق کردستان بزرگ
خواهد افزود و ازآنجا که تهدید نرم به طور نامحسوس بر افکار افراد حاکم می شود ،نمی تو ان
میزان گرایش افراد را به تشکیل حکومت مستقل تشخیص داد اما از آنجاکه رسانه های کردی با
تبحری خاص ،اهداف مشترک کردی را مدنظر قرارمی دهند ،می توان بروز داعیه های قومی در
نواحی کردنشین ایران را در آینده پیش بینی کرد  .لذا می توان این گونه استنباط کرد که در مؤلفة
اول مطرح شده در این فصل( مشروعیت سیاسی) ،در شرایط کنونی اقلیم نظر به داده های موجود،
اقلیم کردستان عراق تأثیر چندانی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ندارد اما با توجه به
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
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود زیرا به سبب این مسئله برای کردهای عراق،
انتظارهای کردهای ایران را نیز به منظور کسب امکانات مشابه بالا برده و به طور مسلم ،عنوان
چنین درخواست هایی از سوی کردهای ایران دستکم با پشتیبانی کردهای اقلیم کردستان روبرو
خواهد شد .در این میان آن چه در داخل ضروری به نظرمی رسد ،مدیریت صحیح و به دور از
برخورد سخت افزارانه و عجولانه است که هریک از مسائل( به رغم وفاداری کردهای کشور به فلات
ایران) می توانند ابعاد این موضوع را به پیچیدگی دچارکرده ،پیامدهایی نظیر بروز هرج و مرج
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اجتماعی ،کاهش مشارکت مردمی ،افزایش انگیزه های واگرایانه و ایجاد حفره های دولت را درپی
داشته باشد .از این روی برای به حداقل رساندن پیامدهای تحول کردستان عراق توجه به نکاتی
پیشنهاد می شود:
 تقویت روحیة امید به آینده و مقابله با یأس و نومیدی القاشده از سوی رسانه های برون مرزی تلاش برای حفظ اتحاد میان اقوام ایرانی با تأکید بر آداب ،رسوم و فرهنگ های مشترک میاناقوام ساکن در فلات ایران
 افشا و بازگویی اهداف و چهرة افراد القاکنندة حس ناامیدی و معارضان جدایی طلب بازشناخت آسیب های رفتار داخلی برای مقابله با سوءاستفادة جنبش های معارض برنامه ریزی ،طراحی و اجرای امنیت هوشمند درراستای کنترل ،جلوگیری و خنثی سازیتبلیغات و تحرک های رسانه ای
 همفکری با سران اقوام کردزبان برای بررسی چالش ها و فرصت های مقابله با تهدیدهای نرماقلیم کردستان
 استفاده از ظرفیت های فکری و اجرایی افراد و گروه های متعهد مختلف اقوام کشور تقویت و توسعة روابط با مردم و مقام های منطقه در حوزه های مختلف سیاسی ،اقتصادی واجتماعی-فرهنگی
 گسترش برنامه های رادیویی و تلویزیونی با تأکید بر مشترکات فرهنگی ،اجتماعی و ... استفادة بهینه از تنوع قومی -فرهنگی به عنوان یک فرصت امکان سنجی انتخاب مدیران محلی از میان مناطق و استان ها -ایجاد کانال های مختلف ارتباطی با مقام های اقلیم کردستان و طرح موضوع های مورد اختلاف
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 .2-1-2وضعیت حقوق اقلیت ها (در اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران)
رعایت آزادی و حقوق اقلیت ها در قانون اساسی هر کشوری نیز می تواند در مشروعیت سیاسی
آن کشور تأثیر داشته باشد .در جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت ها در چارچوب قانون اساسی
محترم شمرده شده است .در مجلس ،هر یک از اقلیت ها دارای نماینده ای مستقل هستند و می
توانند به کتاب مقدس خود سوگند یاد کنند .اقلیت ها در ایران در انجام مراسم دینی خود آزاد و
در احوال شخصی بر عمل کردن طبق آیین خود مجاز می باشند .فعالیت های دینی مانند برگزاری
مراسم مذهبی ،فعالیت های فرهنگی مانند تأسیس مدارس و هنرکده و آموزش زبان برای آنها مجاز
و همچنین مانند سایر ایرانی ها از یارانة نقدی نیز برخوردار هستند.
در اقلیم کردستان نیز اقلیت ها از مجموع  444کرسی پارلمان دارای  44کرسی می باشند
( .)www.krg.comاقلیت ها در اقلیم کردستان آزادی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مربوط به
مراسم خود را دارند .اقلیت ترکمن دارای احزاب سیاسی خود هستند و در فضای سیاسی و
انتخابات اقلیم فعالیت می کنند .درمجموع فعالیت اقلیت ها در اقلیم کردستان و ایران و آزادی و
میزان مشارکت آنها در فعالیت های سیاسی ،نسبتاً در یک سطح است و تأثیرگذاری چندانی بر
یکدیگر ندارند و از این حیث به نظر نمی رسد که اقلیم کردستان عراق در وضعیت فعلی اش و
حتی بعد از استقلال احتمالی تأثیری بر وضعیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
 .2-2مؤلفة دوم؛ وضعیت نظامی و امنیتی
همانند مشروعیت سیاسی ،قدرت نظامی نیز از مؤلفه های امنیت ملی در هر کشوری محسوب
می شود و در کشورهای همجوار ،کشوری که از قدرت نظامی بیشتری برخوردار است می تواند
تهدیداتی را برای سایر کشورهای همسایه به وجود آورد .کشور ایران از نظر قدرت نظامی در سطح
خوبی قرار دارد؛ دارای نیروی زمینی ،هوایی و دریایی توانمند و سلاح ها و تجهیزات سنگین و
دوربرد زیادی است .نیروی هوایی ایران دارای خلبان های ورزیده و صدها فروند هواپیمای عملیاتی
است .در نیروی زمینی نیز تجهیزات سنگین زیادی ازجمله هلیکوپتر ،تانک ،نفربر ،خمپاره اندازهای
مختلف ،موشک های دوربرد مختلف و سایر تجهیزات دیگر است .نیروی دریایی نیز با ساخت ناوهای
جنگی و داشتن تجهیزات جنگی مناسب به یک نیروی راهبردی در منطقه تبدیل شده است و در
مجموع تجربة هشت سال دفاع مقدس ،نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران را توانمند و قدرتمند
نموده است .از نظر تجهیزات نظامی ،ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای استعداد نیروی انسانی بالغ
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بر 531هزار نفر در حال خدمت و 100هزار نفر نیروی ذخیره است .ایران دارای  4345خودروی
زرهی 4141 ،تانک 4171 ،خودروی راکت انداز 437 ،هواپیمای جنگی 71 ،هواپیمای بمب افکن،
 437جت جنگنده 433 ،هلیکوبتر جنگی و لجستیکی 33 ،زیردریایی 40 ،ناو جنگی 3 ،ناوچة
جنگی و کروز ،دارای  3بندر اصلی و  341فرودگاه فعال است(سایت اقتصادنیوز.)13/1/3 ،
همچنین لازم به ذکر است که وب سایت نظامی" گلوبال فایر پاور" جدیدترین ردهبندی خود از
قدرت و بزرگی  437ارتش مدرن جهان را در سال  3041با در نظر گرفتن  55شاخص منتشر
کرده که نیروهای نظامی ایران در این ردهبندی در جایگاه  41قرار گرفته است .در این رده بندی
در کشورهای خاورمیانه تنها دو ارتش مصر و ترکیه در جایگاهی برتر از ایران قرار گرفتهاند و سایر
کشور های منطقه حتی عربستان و رژیم صهیونیستی نیز در رده های پایین تر از ایران قرار
دارند(سایت  .)3041/3/7 ،Sputniknewsنکتة جالب این است که در این رتبه بندی و آمار بالا،
تجهیزات و امکانات سپاه پاسداران و نیروی های بسیج لحاظ نشده است .این موضوع نشان دهندة
توان بسیار بالای جمهوری اسلامی ایران در بُعد نظامی و امنیتی است.
اما در مقابل ،نیروی نظامی اقلیم کردستان از نظر تجهیزات و تعداد نیروی نظامی قابل مقایسه
با ایران نیست .اقلیم کردستان نیروی هوایی و دریایی ندارد و نیروی زمینی آن هم تعداد محدودی
تانک ،نفربر و توپ و سلاح های خمپاره انداز در اختیار دارد .مجموع نیروی نظامی اقلیم کردستان
در حدود  440هزار نفر نیروی نظامی است .عمده ترین و مهمترین تجهیزات اقلیم
کردستان(مجموع تجهیزات اتحادیة میهنی و دموکرات) حدود  400دستگاه انواع نفربر زرهی و
 400دستگاه تانک 50 ،دستگاه توپ های  401،430 ،475میلیمتری و 30اراده توپ های ،405
 430و  455میلیمتری می باشد(سانیار (331 :4315 ،که به هیچ وجه قابل مقایسه با قدرت نظامی
جمهوری اسلامی نمی باشد .لذا از بعد نظامی تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی نمی تواند
داشته باشد اما گاهی ضعف نظامی همسایگان نیز می تواند تبعات منفی امنیتی را در بر داشته
باشد.
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جدول شماره ( :)2مقایسة قدرت نظامی ایران و اقلیم کردستان عراق
اقلیم کردستان عراق

جمهوری اسلامی ایران
سرباز
531000

درحال خدمت

440000

100000

ذخیره

10000

نیروی زمینی
4345

خودروی زرهی

410

4141

تانک

400

4171

راکت انداز

430

نیروی هوایی
437

هواپیمای جنگی

0

71

بمب افکی

0

437

جت جنگنده

0

433

هلیکوپتر جنگی

0

33

زیردریایی

0

40

ناو

0

5

ناوچه

0

3

کروز

0

نیروی دریایی

لجستیک
3

بنادر اصلی

0

341

فرودگاه فعال

3

از نظر امنیتی ،نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اقلیم کردستان که متعلق به دو حزب اتحادیة
میهنی و دموکرات ،تحت عنوان زانیاری و پاراستن دارای ساختار مناسبی نیستند و اغلب به صورت
سنتی کار می کنند .سیستم اطلاعاتی عراق به دلایل امنیتی اجازة فعالیت زیاد به سیستم های
اطلاعاتی اقلیم را نمی دهد و اغلب فعالیت آنها در حوزه های داخلی و تحت نظارت آمریکا و رژیم
صهیونیستی برای جمع آوری اطلاعات از کشورهای همسایه بلاخص ایران می باشد .در طرف مقابل
سیستم های اطلاعاتی ایران به صورت منسجم و هدفمند مشغول به فعالیت در حوزة داخل و خارج
از کشور هستند و اشراف خوبی در اقلیم کردستان دارند .ایران دارای چند سازمان اطلاعاتی-
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امنیتی است که از آن می توان به واجا ،7ساحفاجا ،3ساحفاسا ،1سازمان اطلاعات سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.
سیستم های اطلاعاتی در ایران برخلاف سیستم های اطلاعاتی اقلیم کردستان از ابزارهای فنی
پیشرفته برخوردار هستند که قابل مقایسه با سیستم های اطلاعاتی اقلیم نیستند(سلمانی:4311 ،
 .)313کشور ایران از نظر اطلاعاتی در سطح منطقه از توانایی زیادی برخوردار است و تأثیرپذیری از
سیستم های اطلاعاتی اقلیم کردستان ندارد و می تواند با توجه به توانمندیهای فنی و نیروی انسانی
خود ،حتی بعد از استقلال اقلیم نیز بر تحولات آن تأثیرگذار باشد.
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
صهیونیستی اسرائیل با اقلیم کردستان ،حمایت های رسمی نظامی و امنیتی ایالات متحدة آمریکا و
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
که این همگرایی و همکاری های نظامی و امنیتی فی مابین آنها در زمان بحران منجر به چالشی
اساسی برای ایران گردد .پیرامون تحولات أخیر در هیأت دولت اقلیم کردستان در سال أخیر،
هیأتی از وزارت خارجة آمریکا در اردیبهشت ماه سال  ،4313به این اقلیم سفر و با مسئولان آن
دیدار کردند .در آن دیدار ،این هیأت حامل پیامی از سوی« مایک پمپئو» -وزیر خارجه آمریکا-
برای« مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکراتیک کردستان و رهبران حزب اتحادیة میهنی کردستان
بوده که کُردها باید موضع خود را مشخص و تعامل سیاسی و تجاری با ایران را متوقف کنند .در این
پیام آمده بود که تعامل سیاسی و تجاری با ایران ،به ضرر منافع منطقة کردستان عراق است؛ به
ویژه اینکه آمریکا از نیروهای نظامی موسوم به "پیشمرگه" حمایت نظامی و مالی میکند .این
هیأت در پایان تأکید نمودند که رهبران کُرد در وضعیت دشواری قرار گرفتهاند؛ به ویژه اینکه ایران
نفوذ زیادی در مناطق تحت سیطرة اتحادیة میهنی در سلیمانیه و حلبچه دارد(باشگاه خبرنگاران
جوان .) 13/3/30 ،در واقع سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران برای تحت فشار
 . 7وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
 . 8سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
 . 9سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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قرار دادن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در منطقه است .در وضعیت فعلی اقلیم کردستان که
هنوز محدود به برخی قواعد قانونی کشور عراق است ،نفوذهای آمریکا و اسرائیل صرفاً در ابعاد
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،
واکنش این کشورها در تداوم حمایت و همگرایی با این اقلیم چگونه خواهد بود .بی شک با توجه به
شرایط فعلی موجود ،هرگونه تحرک اقلیم علیه جمهوری اسلامی ایران با حمایت های نظامی و
امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه خواهد شد.
 .2-3مؤلفه سوم؛ وضعیت اقتصادی
اقتصاد مناسب و رو به رشد در هر منطقه یا کشوری تأثیر زیادی در رفاه اجتماعی و
رضایتمندی مردم آن منطقه دارد .کشورهایی که از اقتصادهای تک محصولی برخوردار هستند با
نوسان ها و مشکلات زیادی مواجه خواهند شد .کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بخش عمدة درآمد
اقتصادی آن از نفت و گاز تأمین می شود .بخش عمدة صادرات ایران بر پایة نفت و گاز می باشد و
در سال  3041با وجود تحریم های آمریکا در کمترین حالت این صادرات  35درصد درآمد دولت را
به خود اختصاص داده است(مشرق نیوز.)13/3/34 ،
مشکلات اقتصادی در نتیجة ترکیبی از کنترل قیمت ها و یارانه ها به ویژه در بحث مواد غذایی
و انرژی باعث سنگینی اقتصاد شده و موانع زیادی سبب تضعیف رشد بخش خصوصی در ایران
گردیده است .بنا بر گزارش مرکز آمار ایران ،تورم در فروردین ماه سال  4313با رشدی 307
درصدی نسبت به اسفند ماه  4317به  3001درصد رسیده است .همچنین این گزارش نشان می
دهد که نرخ تورم خوراکی ها به  1305درصد افزایش یافته است(تابناک .)13/3/3 ،پیش بینی
کارشناسان و گزارش های بین المللی در مورد نرخ تورم در سال جاری روند خوبی را از این نرخ
نشان نمی دهد .این نرخ رشد بسیار کمتر از نرخ رشد جهانی و منطقه ای است .کمبود سرمایه
گذاری خارجی ،بیکاری افراد تحصیل کرده و بالا بودن نرخ بیکاری و همچنین کاهش قدرت خرید
مردم مشکلات اقتصادی زیادی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده و با توجه به منابع غنی
نفت و گاز و پتانسیل های زیادی که در کشور وجود دارد ،اقتصادی پویاتر مورد انتظار است .گرچه
وجود برخی مشکلات بی تأثیر از تحریم ها نیست اما نداشتن سیاست اقتصادی و نبود نرخ ارز ثابت
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و سایر موارد دیگر مشکلات اقتصادی زیادی را در ایران( که برابر سند چشم انداز در نظر دارد به
قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود) ایجاد کرده است.
تصویر شماره ( :)1ذخایر نفت و گاز ایران در مقایسه با دیگر کشور ها

آژانس اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد :کشور ایران دارای چهارمین ذخایر اثباتشدة نفت خام
و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان است(اقتصادنیوز .)17/3/30 ،در داخل کشور زمین های
کشاورزی ،نیروی کار جوان و زمینة رشد اقتصادی زیادی وجود دارد که با توجه به پتانسیل های
موجود نتوانسته در حد انتظار آرامش و پیشرفت اقتصادی را در کشور فراهم کند .وضعیت اشتغال
در اکثر استان های کشور منفی است .برابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در کشور 4003درصد
در سال  4313بوده است .رشد فرصت های شغلی و تعداد کل شاغلین در استان های کشور
مناسب نبوده و به طور مثال در استان کردستان تعداد کل شاغلین در سال  134013 ، 4333نفر و
در سال  131373 ، 4314نفر و در استان کرمانشاه تعداد شاغلین در سال  510113 ، 4333نفر و
در سال  510117، 4314نفر اعلام شده است که با توجه به رشد جمعیت در این استان ها فرصت
های شغلی کافی ایجاد نشده است( نصری و رضایی .)11 :4313 ،توانمندی ها و زیرساخت های
اقتصادی در ایران دارای پتانسیل های زیادی است اما روند حرکت به آینده از سرعت مناسبی برای
داشتن اقتصادی پویا و رو به رشد برخوردار نیست.
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در اقلیم کردستان عراق  15میلیارد بشکه نفت خام وجود دارد و اغلب بودجه آن از طریق
فروش نفت تأمین می شود .در سال های أخیر مسئولین اقلیم با افزایش ارتباط با کشورهایی
همچون ترکیه ،رژیم صهیونیستی ،آمریکا و  ...قراردادهای نفتی جداگانه ای را بدون موافقت با
دولت مرکزی عراق منعقد نموده و شرکت های نفتی زیادی را به این منطقه آورده که در توسعة
اقتصادی آن نقش زیادی را خواهند داشت و مسئولین اقلیم در نظر دارند ظرفیت تولید روزانة نفت
این منطقه را تا سال  3041به دو میلیون بشکه در روز برسانند .وجود شرکت های نفتی بزرگی
مانند اکسون موبی ل آمریکا ،جنرال انرژی ترکیه ،آنگو و گلف کیستون از انگلیس و  ...در افزایش
صادرات نفت این منطقه مؤثر بوده است .بیش از  50شرکت نفتی از  41کشور مختلف در این
منطقه فعال هستند و وجود این شرکت ها باعث ارتباط اقلیم کردستان با کشورهای دیگر و توسعة
اقتصادی اقلیم شده و همچنین اقلیم را از تنگنای ژئوپلیتیکی خارج خواهد کرد(همو)  .از طرف
دیگر تأسیس بانک ها و شرکت های تجاری مختلف زمینة رشد و توسعه و ایجاد فرصت شغلی در
این منطقه را فراهم نموده و حتی افراد زیادی از استان های کردنشین ایران برای کار به اقلیم
کردستان می روند .گرچه ازنظر زیرساخت ها و تجربة کار اقتصادی منطقة اقلیم با کشور ایران قابل
مقایسه نیست اما این منطقه با سرمایه گذاری های ایجادشده روند رو به رشد خوبی را طی می
کند و حتی در مواردی از این منطقه به دبی دوم در آینده یاد می کنند(خاکسار و رضایی:4313 ،
.)13
در سال های أخیر روابط تجاری بین ایران و اقلیم کردستان عراق نسبت به گذشته افزایش
داشته است .در سال  4317با حضور شرکت ها و تجار ایرانی در نمایشگاه بین المللی سلیمانیه7 ،
قرارداد تجاری جدید با شماری از تجار و بازرگانان سلیمانیه منعقد گردید و به امضا رسید .این
قراردادها در محل اتحادیة صادرات و واردات اقلیم کردستان عراق در شهر سلیمانیه به امضا رسید.
بنابر اظهارات مصطفی عبدالرحمان ،رئیس اتحادیة صادرات و واردات اقلیم کردستان ،تجار ایرانی و
اقلیم کردستان در نمایشگاه بین المللی سلیمانیه توانسته اند به نوعی از تفاهم همکاری مشترک
برسند و قراردادهایی را در زمینه های مواد غذایی ،وسایل برقی ،وسائل تزئینی و لوازم خانگی امضا
نمایند .شرکت های ایرانی تلاش می نمودند حجم صادرات خود به اقلیم کردستان را افزایش
دهند(جام کوردی .)17/1/7 ،علاوه بر این در سال های گذشته نیز قراردادهای مختلفی فی مابین
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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گردیده و پروژة همگرایی بیشتر بین اقلیم کردستان عراق و ایران را با چالش روبرو می ساخت.
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
قرار داده است .بی شک دولت اقلیم برای عبور از این بحران ،مسیری را در پیش خواهد گرفت که
منافع بیشتری داشته و مانع از بروز هرگونه تهدید در آن منطقه گردد.
علی ای حال در یک جمع بندی کلی می توان عنوان داشت که همسایگی اقلیم کردستان با
کشور ایران سبب تأثیرپذیری آنها از یکدیگر در زمینه های مختلف(از جمله از طریق اقتصادی) می
شود .منطقة کردستان عراق دارای مرز مشترک با مناطق کردنشین ایران است .در داخل کشور
ایران ،خصوصاً در مناطق کردنشین آن ،رشد و توسعه اقتصادی مورد انتظار صورت نمی گیرد و در
طرف دیگر در اقلیم کردستان ،توسعة اقتصادی روبه رشد مناسبی را دنبال می کنند و این موضوع
می تواند تأثیر منفی بر امنیت ملی ایران خصوصاً در مناطق کردنشین داشته باشد .جایگاه
کردستان ایران در بین استان های کشور ازنظر رشد اقتصادی در رده های آخر است که مسلماً به
دلیل هم مرز بودن ،هم قوم و هم نژاد بودن و مقایسة وضعیت اقتصادی خود با یکدیگر ،تأثیر منفی
بر مناطق کردنشین ایران خواهد داشت.
 .2-4مؤلفة چهارم؛ منابع طبیعی حیاتی و زیست محیطی
همانگونه که در بحث های پیشین به آن اشاره شد از دیگر مؤلفه های تاثیرگذار در امنیت ملی
بر اساس مکتب کپنهاگ ،منابع طبیعی حیاتی و زیست محیطی در هرکشور است .منابع طبیعی
حیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است .ازجمله منابع طبیعی حیاتی در هر کشوی منابع آبی ،منابع
جنگلی و منابع نفتی می باشد که کمبود و یا نبود آنها در امنیت ملی کشور می تواند تأثیرگذار
باشد .ازجمله مهمترین عوامل حیاتی محیط زیست ،آب است .درواقع برای توسعة یک کشور آب
اهمیت زیادی دارد .میانگین بارش سالانة کشورمان  310میلیمتر است(حدود  4/3میانگین بارندگی
کرهةزمین) که این خود می تواند ارزش های حیاتی مناسبی را به بار آورد .در قسمت شمال کشور،
دریای خزر و در قسمت جنوب ،خلیج فارس ازجمله منابع آبی مناسبی هستند که ضمن وجود
منابع نفت و گاز فراوان و ایجاد فرصت حمل ونقل دریایی ،سبب توسعة شیلات در این دو منطقه
شده است .بعد از انقلا ب در رابطه با ساخت سد و ذخیره سازی آب اقدامات بسیار خوبی انجام شده
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و در اغلب استان ها و محل های موردنیاز ،سدهای زیادی احداث شده است(بانک مطالعات منابع
طبیعی.)33 :4314 ،
جنگل ها نیز ازجمله مهمترین ثروت های طبیعی ایران هستند .جنگل های ایران در شمال در
حد متراکم و در دیگر نقاط به صورت پراکنده مشاهده می شوند در مناطق شمال ایران جنگل ها
به صورت متمرکز و در منطقة غرب و جنوب غرب و حتی شمال شرق به صورت پراکنده قرار دارند
که از منابع مهم کشور محسوب می گردند.
در بیان اهمیت جنگل ها باید گفت که از هر هکتار جنگل های شمالی سالانه تا  44میلیون
مترمکعب چوب به دست می آید .از موارد دیگر اهمیت جنگل ،محافظت از خاک است .اصولاً در
یک ناحیه ارتباط تنگاتنگی بین ج نگل و پوشش گیاهی آن با فرسایش خاک وجود دارد .از سوی
دیگر ،جنگل در اعتدال آب و هوایی نقش اساسی ایفا می کند .به طورکلی پوشش گیاهی و به ویژه
جنگل ها به عنوان ریة تنفسی محیط زیست محسوب می شود که برای بسیاری از باکتری ها و
قارچ های تک سلولی و نیز برخی از حشرات مضر ،خطرناک است .در واقع جنگل ها و منابع
طبیعی اهمیت زیادی در سلامت محیط زیست ،اقتصاد و توسعه هر کشور دارد.
در اقلیم کردستان نیز به لحاظ نوع آب وهوا ،زمین های حاصل خیز و جنگل های مناسبی
وجود دارد و بارش باران و برف به دلیل کوهستانی بودن اغلب مناطق آن به خوبی انجام و مشکل
خاصی ازنظر بارندگی وجود ندارد اما کار ذخیره سازی آب در این منطقه به خوبی انجام نشده
است(مرادی )3 :4313،و در حال حاضر با ساخت  43سد ،توانایی ذخیره سازی  37میلیون
مترمکعب آب را دارا می باشند .طبق آمار محیط زیست اربیل بارش باران تا قبل از سال  4133بین
 150تا  150میلی مترمکعب بوده و در سال  3041بین  450تا  150میلی مترمکعب شده است.
همچنین رودخانه خه بات که یکی از رودخانه های بزرگ در این منطقه است ،در سال 3041
معادل  333مترمکعب آب داشته است .مقدار قابل توجهی از آب اقلیم کردستان از کشورهای
همسایه مانند ایران(آب رودخانه های سیروان و زاب) و ترکیه(آب رودخانه های دجله و فرات)
تأمین می شود و این وابستگی می تواند مشکلاتی را برای اقلیم ایجاد کند .کشورهای ایران و ترکیه
با ایجاد سد در مسیر آب رودخانه و سرچشمه ها میزان آب ارسالی به اقلیم را کاهش داده اند و
حتی ترکیه در مواردی از این موضوع به عنوان ابزاری استراتژیک استفاده و تا قطع کامل آب دجله
و فرات پیش رفته است.
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درمجموع در رابطه با منابع طبیعی حیاتی در کشور ایران و منطقة اقلیم کردستان عراق باید
اذعان نمود که هر دو دارای منابع طبیعی حیاتی مناسبی هستند و اقلیم کردستان حتی بعد از
استقلال نیز تأثیری از این طریق بر امنیت ملی ایران نخواهد داشت و حتی در خصوص تأمین آب
وابستگی به ایران دارد.
 .2-5مؤلفة پنجم؛ توانمندی اجتماعی و فرهنگی
بر اساس مکتب کپنهاگ ،توانمندی های اجتماعی و فرهنگی در هر کشوری می تواند در تأمین
امنیت پایدار آن کشور نقش زیادی داشته باشد و از هجوم فرهنگ های بیگانه جلوگیری کند.
فرهنگ در هر کشوری نقش عمده ای در اقتدار ملی آن کشور دارد .ازجمله مهمترین عوامل
تأثیرگذار فرهنگی ،رسانه های گروهی و ارتباط جمعی است که می تواند فرهنگ و توانمندی های
اجتماعی یک کشور را گسترش دهد .فرهنگ هر جامعه اساس تمدن آن محسوب می شود و در
صورت خدشه دار شدن ،هویت و تمدن آن جامعه آسیب خواهد دید .شاخصه های فرهنگی و
رفتارهای اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران اغلب نشأت گرفته از دین و مذهب آن می باشد .اکثر
انقلاب ها که رنگ بوی اسلامی دارند بیشتر یک انقلاب فرهنگی هستند و در ایران ،فرهنگ جامعه
با باورها و ارزش های دینی درآمیخته است(خاکسار و رضایی .)13 :4313 ،انقلاب اسلامی دارای
ایدئولوژی نشأت گرفته از اسلام است و درصدد صدور انقلاب و ترویج باورهای دینی در سراسر دنیا
است و درواقع به دلیل صدور همین باورها و ارزش هاست که دشمنان نظام درصدد جنگ و فشار
علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی برآمده اند .در ایران حوزه های علمیه و مراکز دینی فعال و
نقش اساسی در فرهنگ و ارزش های دینی دارند .فرهنگ در جمهوری اسلامی برآمده از ارزش
های اسلامی است که توان تأثیرگذاری در کشورهای همسایه را نیز دارد و از آن به عنوان یکی از
مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می توان نام برد .در سال های أخیر رسانه های جمعی
و شبکه های مختلف صداوسیما در ایران گسترش زیادی یافته که در افزایش توان فرهنگی و
اجتماعی کشور نقش زیادی دارند(سایت وزارت ارشاد)4313/4/1 ،
از سوی دیگر اقلیم کردستان نیز نسبت به گذشته ازنظر اجتماعی و فرهنگی پیشرفت هایی
داشته است اما در مقایسه با ایران از قدمت فرهنگی و توان تأثیرگذاری لازم برخوردار نیست .نقش
دین و ارزش های دینی در اقلیم کردستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران کم رنگ است و ارزش
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های دینی در آنجا مانند ایران نقش زیادی ندارد و از توان لازم برای تأثیرگذاری برخوردار نیست.
در رابطه با رسانه های گروهی و نشریات در اقلیم در بخش های دولتی و غیر دولتی رسانه های
زیادی به صورت نوشتاری و دیداری فعال هستند .تعداد روزنامه ،مجله ها و فصل نامه های منتشره
در حال حاضر در منطقة کردستان عراق بیش از  410شماره است .این تشریات وابسته به احزاب و
شخصیت های علمی و سیاسی و بخش های خصوصی بوده و امر اطلاع رسانی را به عهده دارند.
تعداد شبکه های تلویزیون ماهواره و محلی  33شبکه و تعداد ایستگاه های رادیو در منطقة
کردستان  15ایستگاه می باشد(سایت سرکنسولگری ایران در اربیل ،بی تا) که گرچه نسبت به
گذشته افزایش قابل توجهی داشته است اما از توان تأثیرگذاری در رابطه با ایران برخوردار نیست.
درمجموع به دلیل نوع ایدئولوژی و انقلاب در جمهوری اسلامی ایران(که نوعی انقلاب فرهنگی
بود) و همچنین رهبری جهان اسلام توسط ایران ،اقلیم کردستان در شرایط فعلی و حتی بعد از
استقلال توان تأثیرگذاری فرهنگی بر جمهوری اسلامی را ندارد و حتی ایران با حمایت از گروه ها و
احزاب اسلامی در اقلیم ،می تواند با توجه به اشتراکات دینی و قومی بر ارزش ها و فرهنگ اقلیم
کردستان تأثیرگذار باشد.

نتیجهگیری
اغلب کشورهای خاورمیانه به لحاظ عقب ماندگی در زمینه های اقتصادی ،علمی و نداشتن
مشروعیت لازم همواره زمینة به وجود آمدن معضلا ت امنیتی در آنها وجود دارد و آنچه در خصوص
معضلات امنیتی کشورهای خاورمیانه می توان بیان کرد این است که در کشورهای خاورمیانه
رهیافت مکتب کپنهاگ بیشتر از رهیافت های دیگر مؤثر است .معضلات امنیتی کشورهای خاورمیانه
را نمی توان با توسل به یک متغیر تنها (مثلا توان اقتصادی یا مشروعیت سیاسی) حل کرد و این
معضلات توسط یک کشور و یا دولت تنها حل نمی شود و برخی از آنها مانند مشروعیت سیاسی
باید توسط خود دولت ها برطرف شود و برخی نیز با کمک و همکاری دولت های مرتبط قابل حل
است .در رهیافت مکتب کپنهاگ عوامل گوناگون غیرنظامی در کنار عوامل نظامی آورده می شود و
برای برقراری امنیت از هر دو عامل استفاده می گردد و در واقع می توان گفت که از ابزارهای
سخت افزار و هم نرم افزار برای برقراری امنیت استفاده می شود .مهمترین مؤلفه های ایجادکنندة
این نوع امنیت در خاورمیانه :توانمندی نظامی ،مشروعیت سیاسی ،توانمندی اقتصادی ،مسائل
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قومی و مذهبی ،توانمندی اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی حیاتی و زیست محیطی هستند که
در خصوص هر یک از آنها توضیحات لازم داده شده و میزان تأثیرگذاری هر یک از آنها بین اقلیم
کردستان و جمهوری اسلامی ایران مقایسه شده است .در رابطه با مشروعیت سیاسی ،رعایت حقوق
اقلیت ه ا ،توانمندی نظامی ،منابع طبیعی حیاتی و توانمندی فرهنگی و اجتماعی اقلیم کردستان
بدون کمک و همگرایی با کشورهای غیر؛ نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی تواند تأثیر چندانی
بر امنیت ملی ایران داشته باشد و حتی در مواردی تأثیرپذیر نیز می باشد .به عنوان مثال در
توانمندی نظامی یا منابع طبیعی حیاتی ،اقلیم کردستان نه تنها تأثیرگذار نیست بلکه تأثیرپذیری
هم می تواند داشته باشد و تنها در رابطه با توانمندی اقتصادی و روند روبه رشد توسعة اقتصادی در
اقلیم نسبت به روند روبه رشد توسعة اقتصادی در ایران می تواند تأثیرگذار باشد(خصوصا مناطق
کردنشین ایران) و چشم انداز اقتصاد ایران بخصوص در مناطق مرزی و استان های کردنشین در
مقایسه با چشم انداز اقتصادی در اقلیم کردستان تأثیرپذیر خواهد بود و بر امنیت این منطقه تأثیر
منفی خواهد گذاشت .علاوه بر این نکته ای که در رابطه با شرایط فعلی اقلیم کردستان(با توجه به
اختیاراتی که به واسطة فدرالی شدن به دست آورده) قابل تأمل است ،نداشتن امکانات نرم افزاری و
سخت افزاری کافی برای پشتیبانی تهدید و تأثیرگذاری بر امنیت ملی کشورهای همسایه است.
ساختار فدرالی بودن اقلیم کردستان اجازة انعقاد قراردادهای نظامی ،اقتصادی و برقراری ارتباطات
خارج از کنترل دولت مرکزی عراق را به مسئولین اقلیم نمی دهد و به همین دلیل نمی تواند در
شرایط فعلی ارزش های حیاتی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه کنند اما همانگونه که در
این فصل به آن به صورت کامل اشاره شد ،در صورت خارج شدن از دولت فدرالی و تشکیل کشور
مستقل ،می تواند با اتحاد ،همکاری و همگرایی با سایر کشورهای مخالف سیاست های جمهوری
اسلامی ایران ،به عنوان تهدید و چالشی نوظهور برای امنیت ملی ایران مبدل گردد.
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