Journal of Politics and International Relations

Volume 5. Issue 10. Autumn and Winter 2021. Pages 179 to 201.

Research Paper

The Rise and Fall of The Republic of Kurdistan in
Mahabad and The Power Distribution Structures
at The Regional Level
Jalal Mahmodi *1 ,

Bahrami, Siamak 2,

saeedynzhad, hamid reza 3

PhD student of Islamic Azad University, Kermanshah Branch
Faculty member of Islamic Azad University, Kermanshah Branch
3
Assistant Professor, Islamic Azad University
1

2

10.22080/JPIR.2022.22934.1273
Received:
January 5, 2022
Accepted:
October 15, 2022
Available online:
November 8, 2022

Keywords:
Power Distribution
Structure, Republic of
Kurdistan, Turkey, Iraq,
Iran, Kurdish movement

*

Abstract
The purpose of this article is to investigate the role of regional powers in the
Middle East, including Turkey and Iraq, according to the structures of power
distribution at the regional level, in the establishment and ultimately fall of the
Republic of Kurdistan in Mahabad in 1946. Numerous studies have been
conducted on Kurdish movements in the Middle East and, of course, the Kurdish
movement in Iran, but the significant point in this study is to examine the role of
regional countries such as Turkey and Iraq during the rise and fall of the Republic
of Kurdistan in Mahabad in 1946; which from this perspective has been largely
overlooked in political studies. Therefore, the focus of this article is on the study
of the role of these two countries in the process of the rise and fall of the Republic
of Kurdistan, considering the available sources and documents, libraries,
electronic resources and archives with an analytical-descriptive approach.
According to governmental and non-governmental documents, sources and
archives, the role of regional countries, including Turkey and to some extent Iraq,
in the fall of the Republic of Kurdistan in Mahabad should not be ignored and
reduced to the key role of international powers such as Soviet Union, Britain and
the United States. In other words, these two regional powers, especially Turkey,
as facilitating forces, played a pivotal role in changing the attitude of international
powers towards the Republic of Kurdistan in Mahabad.
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ﻋﻠﻤﯽ
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ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی، * 1

ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،٢

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ
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ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻘﻮط ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﺳﺎل  ۱۹۴۶اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪی
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐ ُﺮدی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐ ُﺮدی در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﺣﺎﺋﺰ

اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی
ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت در ﺟﺮﯾﺎن ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﻨﺎد در دﺳﺘﺮس و ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ روﯾﮑ ُﺮدی
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﻨﺎﺑﻊ و آرﺷﯿﻮﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت؛ ﺟﻤﻬﻮری
ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن؛ ﺗﺮﮐﯿﻪ؛ ،ﻋﺮاق؛ اﯾﺮان؛
ﺟﻨﺒﺶ ﮐ ُﺮدی.

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق را در ﺳﻘﻮط ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی ﭼﻮن
ﺷﻮروی ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻗﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮری

ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد داﺷﺘﻨﺪ.
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 ۱ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ

آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ) .(McDowall, 2007ﮐﻮﻣﻠﻪ ژﮐﺎف

ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﮐ ُﺮدی و ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ در آﮔﻮﺳﺖ ١٩٤٤

ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐُﺮدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐُﺮدی ﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﯿﺮا ً ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ،

و ﻋﺮاق در ﮐﻮهﻫﺎی داﻻنﭘﻮر ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ .ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و

ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻠﺴﻠﻪی

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ،

ﺟﻠﺴﻪای را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐُﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐُﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ

ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺰآﯾﻨﺪهای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎدی دوﻟﺖ ـ

ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺟﻨﺒﺶ

ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﺪهی ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﻠ ّﺖ ،و ﺧﯿﺰش ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻠﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﯾﺮان و

ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﻬﺮ

ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐُﺮدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﺑﺮﻫﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن

ﻃﺮﯾﻖ ﮐُﺮدﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ ) Gunter,

در ﺣﻘﯿﻘﺖ آنﻫﺎ را در ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.

ﺳﺎﯾﺮ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻋﺮﺑﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻋﺮاق،

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐ ُﺮدی از

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و

ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﻮاج اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺲ از

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را از دﺳﺖ رﻫﺒﺮان ﮐﺮد ﺧﺎرج و

 .(2010اﺷﻐﺎل اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ -

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﺪهی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در

ﻗﺪرت ،زﻣﯿﻨﻪی ﻫﺮج و ﻣﺮج داﺧﻠﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت

ﻋﻤﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺧﻮد

ﺷﻮروی و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  -در ﺳﺎل  ۱۹۴۱و ﻋﺰل رﺿﺎﺷﺎه از

ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺑﺘﮑﺎر

ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ

را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪی

ﻣﺮزﻫﺎی اﺛﻨﯿﮑﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮد .ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ

آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐُﺮدﺳﺘﺎن زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﮐﻨﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎی از ﺟﻤﻠﻪ

ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ و ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺛﻨﯿﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﯾﺠﺎد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻘﻮط
ﻧﻘﺶ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮروی و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در

ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن

ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق و ﺗﻌﺎﻣﻼت آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی

ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن

ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دو ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐُﺮدﺳﺘﺎن

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت

در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﭘﺮآﺷﻮب ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ

رﺿﺎﺷﺎه و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٤٢

ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در

اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻗﺎﻫﺎ و ﺧﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت،

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ذﺑﯿﺤﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﻃﺒﻘﻪی
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در دوران راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

راﻧﺪه ﺷﺪن و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس ﺷﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪن

ﮔﺮوﻫﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن از ﻃﺒﻘﻪی

از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮﭘﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺪهی ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ

ﮐﺴﺐ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐُﺮدﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم

.(٤٣

را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﯿﺪ

اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ

ﺣﺪودی ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ
ﺑﻌﺪا ً ﮐﻮﻣﻪﻟﻪی ژﯾﺎﻧﻪوهی ﮐﻮردﺳﺘﺎن)ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﯿﺎﯾﯽ
ﮐُﺮدﺳﺘﺎن( را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ذﺑﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ
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ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در درون ﻣﺮزﻫﺎی

ﮐُﺮدی را داﺷﺘﻨﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺑﺮزوﯾﯽ و ﯾﻮﻧﺴﯽ:١٣٧٨ ،
ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻞ و

ﻋﻮاﻣﻞ ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد
ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
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اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ

ﻗﻄﺒﯽﺷﺪن روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺎزﯾﮕﺮان

دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻠﻮک ﯾﺎ اﺋﺘﻼف ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ

از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﺶ و

ﻗﻄﺒﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺟﺪی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ دو ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و

ﺳﻘﻮط ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و واﮐﺎوی ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .در ﻧﮕﺎه اول ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪی

 ۱۹۴۰ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﻘﺶ

ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و درﺟﻪی ﻗﻄﺒﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در

) .(Modelski, 1974ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ،ﺷﻮروی و آﻟﻤﺎن در دوران
ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوران ﭘﺲ

از ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت در

ﻗﺪرتﻫﺎی ﭼﻮن ﺷﻮروی ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،آﻟﻤﺎن و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻔﻮذ و

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه و وزﻧﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای

ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﻪوﯾﮋه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﻮن ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛

اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪ و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ

ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪود ﮐﻤﺘﺮی
ﻋﺮاق را ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﻘﻮط ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ
ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺋﺘﻼفﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺗﻮ و
ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ درﺟﻪی ﻗﻄﺒﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ را

ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.

ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪ و

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی

ﻏﺎﻟﺐ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻫﺎﻟﺴﺘﯽ، 1

 ۲روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ

 .(٤٤-٤٦ :١٣٩٠ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻪ در ﯾﮏ آراﯾﺶ ﻗﺪرت

رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﺗﻌﺎﻣﻞ)ﻓﺮآﯾﻨﺪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

 ۳ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ

واﺣﺪﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد از درون ﻧﻈﺎم

ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺮﭼﺮ 2و وﯾﻨﮑﻨﻔﻠﺪ .(٥٨ :١٣٩٦ ، 3ﻃﺒﻖ

داﺷﺖ .در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﯾﮏ ﻧﻈﺎم و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ

ﺑﺮﭼﺮ و ﯾﻬﻮدا اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از

روش ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و

)ﺳﺎﺧﺘﺎر( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و درﮔﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ

ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

وﺳﯿﻠﻪی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺧﻮد را

)زﻣﯿﻨﻪی داﺧﻠﯽ( و ﺑﺮون ﻧﻈﺎم )ﻣﺤﯿﻂ( ﻣﺤﺪود
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان در

ﺷﺪ و ﺑﺎ ورود آﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ از اروﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮕﺮان و

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دو ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮد و

ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﮐﻨﺶ

وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮدن آن ﺣﻔﻆ ﺷﺪ .ﭘﺲ از

ﻧﻮع ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ )واﻟﺘﺰ.(١٥٧-١٦٠ :١٣٩٢ ، 4

اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﺼﻠﺐ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ

)ﺷﻔﯿﻌﯽ .(٨ :١٣٩٨ ،ﻗﻄﺒﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺗﻌﺎﻣﻞ؛ ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎرض

ﺟﻨﺒﺶ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﻬﺪﻫﺎ و ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻨﻌﻄﻒ ﮔﺮدﯾﺪ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺷﺪت

ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﻨﺴﺠﻢ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان در آن ﻧﻈﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﺷﺎره دارد و ﺷﺪت ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﯾﮏ

Holesti
Bercher

1
2

Winkenfeld
Waltz
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3
4
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دورهی زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دارای ﯾﮏ

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻈﻢ را اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺑﺮﭼﺮ و

و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﻫﻢ
وﯾﻨﮑﻨﻔﻠﺪ ،(٥٨ :١٣٩٦ ،اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﺑﺎ

ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم زﯾﺮﻧﻈﺎم روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ؛

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ

ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮو ﻣﻠﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮای

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﻧﻈﺎم

ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط

ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﯿﺮون از ﻧﻈﺎم

ﻋﺮاق  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ  -در

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی زﻣﯿﻨﻪ )ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ( ﺧﻮد

ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﺳﺎل  ١٩٤٦اﺳﺖ و

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻟﯿﮏ 1و ﻣﻮرﮔﺎن:١٣٩٥ ، 2

زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده و از آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪی

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی آن از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻄﺢ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮﻧﻈﺎمﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎمﻫﺎ دارای

 (٩٦ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ

ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی در

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦﺟﺎ داﻣﻨﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری از ﻧﻈﺎم

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت در

ﺑﻪ ﺳﻮی زﯾﺮﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ دروﻧﯽ ،ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ

)ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای( و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی زﯾﺮﻧﻈﺎمﻫﺎی آنﻫﺎ و از زﯾﺮﻧﻈﺎمﻫﺎ

ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﻫﺮ زﯾﺮﻧﻈﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق

ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ )ﺷﻮروی ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم

و آﻣﺮﯾﮑﺎ( و اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﺎﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ

ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮات

اﺳﺖ.

ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽداد.

ﺟﺪول  ١دا ﻣﻨﻪ ی آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر

آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻮﭼﮏ

آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ

ﻇﻬﻮر

وﺳﯿﻊ

وﺳﯿﻊ

رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ

ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺪود

وﺳﯿﻊ

ﺑﻠﻮغ

ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺤﺪود

ﻣﺤﺪود

اﻓﻮل

ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺪود

وﺳﯿﻊ

ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ

وﺳﯿﻊ

وﺳﯿﻊ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،دوﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﻣﻮرﮔﺎن (٩٦ :١٣٩٥ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﻮرد

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ »ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺮدی در ﮐﻨﺎر ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ،ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﯾﮏ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ« )ﻟﯿﮏ و

Lake
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ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ در ﯾﮑﯽ از ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ و

Morgan
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2
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ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻟﺐ

ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای

آن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت از آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از آن رو ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪی

ﺗﺤﻮﻻﺗﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺮدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد )ﺑﻬﺮاﻣﯽ .(١١ :١٤٠٠ ،در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

ﺧﻸ در ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و از آن رو ﮐﻪ

دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪی ﺷﺪ ،ﻧﻈﺎم

ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد

ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﭼﻨﺪﻗﻄﺒﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دوﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ و ﺑﻠﻮکﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ

ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﺑﺎزﯾﮕﺮان

ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﺮ دورهی ﮔﺬار ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺬار ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان

دﻟﯿﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ،درﺟﻪی آزادی

ﻣﯿﺪان ﻣﺎﻧﻮر و آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دورهی ﻇﻬﻮر و

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﻠﯽ و ﻓﺮوﻣﻠﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ.

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ،دوﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ

ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻘﻮط ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻧﯿﺰ روی داد.

وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺎل ﮔﺬار در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺮدی روﺑﻪرو ﺑﻮده

ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﻫﻢ ﺗﺴﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﺮدﻫﺎ

ﺗﺮﮐﯿﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری

ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی را

ﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و

اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻬﺎرم،

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ درونﮐﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ از اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ )ﺑﻬﺮاﻣﯽ .(١٥ :١٤٠٠ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﺮدی اﺷﺎره دارد.

اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

اﻧﻄﺒﺎق داد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮﯾﮏ در درون

اول و دوم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ آنﻫﺎ

ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻄﻮح را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و زﯾﺮﻧﻈﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻ

دﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺮدﻫﺎ و در ﻃﻮل ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

دﭼﺎر وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮازﻧﻪ را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﻞ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ

دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻗﻮی در ﻣﯿﺎن

دارای ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﯾﺎ زﯾﺮﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی در ﺣﺎل ﮔﺬار در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻓﻮق

ﺳﻄﺢ درونﮐﺮدی و ﺣﺎﻟﺖ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮدی
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدی ﺑﺴﯿﺎر

ﻗﻮی را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺑﺮ دارد )ﺑﻬﺮاﻣﯽ.(١١ :۱۴۰۰ ،

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی در ﺣﺎل

ﮔﺬار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوز ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﻢ

ﻣﺴﻘﺮ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﻧﻈﻢ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدی

آنﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﻗﻮی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح

ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﮐﺸﻮری و درونﮐﺮدی در ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺸﺪن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎﻟﺖ ﻻﯾﻪﻻﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ

اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران در ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری
وﺟﻮد دارد ،ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺰاران ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮐﻤﺘﺮی ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻓﺸﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﺎم

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ

ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮدد )ﺑﻬﺮاﻣﯽ،

 .(١٦ :١٤٠٠از اﯾﻦ رو ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮازﻧﻪ و ﻋﺪم

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
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ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺎﻟﺖ در ﺣﺎل ﮔﺬار در ﺳﻄﺢ درونﮐﺮدی

رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﮐُﺮدﻫﺎ در

ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ

ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﮐُﺮدﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻠﺘﯽ

در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺣﺎل ﮔﺬار اﺳﺖ ﺑﻪ

ﮐﺎرﮔﺰاران ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺰاران

ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و راﺑﻄﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎر و

ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻬﺘﺮ درک ﻣﯽﮔﺮدد .درواﻗﻊ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از

ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺎص

ﺧﻮد و ﻋﺒﻮر از ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،دوﺑﺎره و ﺑﻪ

ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻻ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و در

ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺎﻓﻮقﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهاش ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ
اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح

ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ آن ،ﯾﻌﻨﯽ

ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻ

ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ

ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮ را از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎر اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ،آن را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم

ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار اﺻﻠﯽ ﮐﻪ

ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽرﺳﺪ.

ﭘﯿﺶ رو ﮔﺬاﺷﺖ.
واﺣﺪ
ِ

ﮐﺘﺎب »ﮐُﺮدﻫﺎ و دوﻟﺖ در اﯾﺮان« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﺒﺎس وﻟﯽ

) (٢٠١٤ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﮐُﺮدی در

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص دارد .او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎن روی

ﮐﺎر آﻣﺪن رﺿﺎﺧﺎن و ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﺎﻣﻞ وی ﺑﺎ ﮐُﺮدﻫﺎ در
ﮐُﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم "دﯾﮕﺮی ﺳﺎزی" ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ

ﺟﺎﯾﮕﺎه "ﺧﻮد ِ" ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ -
ﻣﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی آﺛﺎر
وﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از روﯾﮑﺮد ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎراﻧﻪ و

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ذﮐﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﺻﺮف ،ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ و ﺗﻌﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻇﻬﻮر ﻫﻮﯾﺖ
ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐُﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان دارد.

ﮐﺘﺎب ﮐﺮﯾﺲ ﮐﻮﭼﺮا (١٣٧٧) 1ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ

ﮐﺮد« ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐُﺮد ﺳﺮاﺳﺮ

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮐُﺮدﺳﺘﺎن )ﻋﺮاق ،اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ( از آﻏﺎز ﻗﺮن
ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪی  .١٩٨٠اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪی

ﮐُﺮدﻫﺎ را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وﺳﯿﻌﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ

اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت

 ۴ادﺑﯿﺎت و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی ﭘﮋوﻫﺶ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻨﺪی

ﮐﻮﻫﯽ  -ﮐﻤﺎﻟﯽ ) (٢٠٠٣در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

»ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐُﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان« وﻗﺎﯾﻊ ﻗﯿﺎم

ﺳﻤﮑﻮ ،ﺟﻤﻬﻮری  ١٩٤٦ﻣﻬﺎﺑﺎد و وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
را ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﻗﯿﺎم ﺳﻤﮑﻮ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻏﺎرتﮔﺮاﻧﻪ و ﻋﺸﯿﺮهای

داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐُﺮد اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﺎ

اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اوّﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐُﺮدی آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﮐُﺮدی،
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و
ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠ ّﯽ ﮐُﺮد را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﯾﻠﺌﺎم اﯾﮕﻠﺘﻮن ) (١٩٦٣ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
2

ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻬﺎﺑﺎد را ﻋﻠﯽ رﻏﻢ

ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺴﺄﻟﻪ و

ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪرن ﮐُﺮدی و دﺳﺘﺎوردی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای

از ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدی  «١٩٤٦ﺑﻪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی

آن

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺟﻨﺒﺶ

Chris Kutschera
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ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﻣﯽداﻧﺪ .از دﯾﺪ او ،ﺟﻤﻬﻮری

1

ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐُﺮدﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﯾﮑﯽ

William Eagleton

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای

2

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺗﺤﻮﻻت آن در

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ

 ۱۹۵۴-۵۵رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺮﮐﻮک و

ﻣﻄﺎﻟﺐ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﻪ داﻧﺶﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮور

دﻫﻪی  ١٩٥٠ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﮕﻠﺘﻮن ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی

ﺳﭙﺲ ﮐﻨﺴﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد ) ،(۱۹۵۹-۶۱اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮان ﮐُﺮد آﺷﻨﺎ

ﺷﻮد .او ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ در وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎلﻫﺎی -۴۷ ،۱۹۴۵

 ۱۹۴۶ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون
ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزهی ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﮐُﺮدﻫﺎ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻓﺬ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐُﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

دﯾﻮﯾﺪ ﻣﮏداول (٢٠٠٧) 1ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ

دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﭼﯿﻨﺶ

و ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻨﺒﺶ ﮐُﺮدی

را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزهی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐ ُﺮدی ،اﺳﺘﻔﺎن ﻣﻨﺴﻔﯿﻠﺪ (٢٠١٤) 3اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺘﺎب او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰهی ﮐُﺮدﻫﺎ:

داﺳﺘﺎن زاﯾﺶ دوﺑﺎرهی اﻣﯿﺪ در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺑﻪﻃﻮر

وﯾﮋه و ﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻨﺒﺶ ﮐُﺮدی
در ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻣﯽﭘﺮدازد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐُﺮدﻫﺎ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﻮﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮاﯾﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻢﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی

ﺗﺤﻮﻻت ﮐُﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐُﺮد ﺑﻪ

ﺑﻌﺚ دوﺑﺎره از ﻧﻮ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ

از ﻣﻌﺪود ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎرهی ﮐُﺮدﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﮐُﺮدﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺮاق ﺑﻪوﯾﮋه رژﯾﻢ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮐُﺮدﻫﺎ در ﻋﺮاق اﺳﺖ ،اﻣﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐُﺮدﻫﺎ و ﮐﻨﺪوﮐﺎوی ﮔﺬرا در ﮔﻮﯾﺶ ﮐُﺮدی ،ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﺶ ﮐُﺮدی در اﯾﺮان و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﺦ و رﯾﺸﻪ و
ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
ﮐُﺮدﻧﺸﯿﻦ -ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ و

ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ -ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﻣﯿﺸﻞ ﮔﻮﻧﺘﺮ (٢٠٠٤) 2در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

ﮐُﺮدﻫﺎ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت

ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐُﺮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق،

در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﺷﺎرهﻫﺎی ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ

ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺑﺎرزاﻧﯽ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان ﻋﻨﻮان

ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﯾﺪه ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ ) (٢٠٠٣ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐُﺮدی ﻣﯽﭘﺮدازد و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ

ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺳﺎﺧﺘﺎری

در

اﻗﺘﺼﺎد

ﮐُﺮدﺳﺘﺎن

و

اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ

ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ زراﻋﯽ،

ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ در

ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﻤﮕﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ

ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

آﻏﺎزﯾﻦ آن ﺑﺎ ﻣﺮور ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای درک

اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﺸﺎﯾﺮی،

آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﮐُﺮدﻫﺎ ﺧﻮد را در

ﮐﺘﺎب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان

ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ

ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ

ﺗﻼش ﺑﯽاﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ و

ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه و ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی

ﮐُﺮدی ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

در ﻋﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﺧﺮﯾﻦ

ﻧﺴﺨﻪی وﯾﺮاﯾﺶﺷﺪهی آن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل ٢٠١٦
David McDowal
Michael Gunter

1
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐُﺮدی ﻧﻘﺶ

ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻮﻻت و
Stephen Mansfield

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
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ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮرد

اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ

ﻣﻬﺎﺑﺎد و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن اﺳﺖ.

ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ ﻓﺼﻞ از ﻓﺼﻮل دوازدﮔﺎﻧﻪی اﯾﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در
ﮐﺘﺎب ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان :ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﻠﻢ

ﮐﺮﯾﻢ ﯾﻠﺪز 1و ﺗﺎﻧﯿﻞ ﺗﺎﯾﺴﯽ (٢٠٠٤) 2ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ

ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎرهی وﺿﻌﯿﺖ ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐُﺮدﻫﺎ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دارﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮات

ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ

در

ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان و ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن از

اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﺮوع دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ

اﺳﺖ و ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻃﻊ

ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و واﮐﺎوی ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮروی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺟﻨﮓ دوم

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻮف ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی اﯾﺮان ،آنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ

ﻗﻠﻢ ﮔﺎﻟﯿﺎ ﮔﻮﻻن ) (١٩٩٠ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﻮروی

ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺗﺎ اﻧﻘﻼب  ،١٩٧٩ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و

ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در دﻫﻪی

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐُﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺮﯾﻢ

ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮروی

ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﺮور ﮐﻠﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر دوﻟﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﻗﺒﺎل
ﯾﯿﻠﺪﯾﺰ و ﺗﺎﻧﯿﻞ ﺗﺎﯾﺴﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و

ﻏﺮب ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻇﻬﻮر اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺄﺛﯿﺮ

دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .آنﻫﺎ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﺮان ﺑﺮای آﯾﻨﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻞ

ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐُﺮد در اﯾﺮان را در آﯾﻨﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﯾﺮان
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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در ﻗﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از

 ١٩٩٠دارد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی درﺑﺎرهی

در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی

ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﮕﺎه ﺷﻮروی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻮروی اراﺋﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﺮزوﯾﯽ ) (١٣٧٨در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » اوﺿﺎع

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐُﺮدﺳﺘﺎن« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻪ روﯾﺪاد

ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐُﺮدﻫﺎی اﯾﺮان در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ

در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﮐُﺮدﻫﺎ در

ﻗﯿﺎم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪﷲ ﻧﻬﺮی ،ﺷﻮرش ﺳﻤﮑﻮ و ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐُﺮدی در

رﺿﺎﺷﺎه ،و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ :ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﯾﺮان ،ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای

ﻣﻬﺎﺑﺎد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐُﺮدﻫﺎ در ﻋﺼﺮ

ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر ،دﯾﻮﯾﺪ روﻣﺎﻧﻮ و ﻣﻬﻤﺖ

ﮐُﺮدﻧﺸﯿﻦ در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت و روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐُﺮد و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه

ﺳﺲ (٢٠١٤) 3ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﺪی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﮔﻮر ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر

اﯾﺮان ـ ﺑﻪوﯾﮋه از دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ دورهی ﭘﻬﻠﻮی دوم ـ
اﺳﺖ و ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت

ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﻧﻘﺶ

اﺳﺖ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺟﻨﺒﺶ ﮐُﺮدی در ﻫﺮ ﮐﺪام از

اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

آن ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه

ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،

ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐُﺮدی در

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﻫﻢ

ﮐﻨﺸﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐُﺮدی در ﻫﺮ ﮐﺪام از
Kerim Yildiz
Tanyel Taysi
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ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺷﻌﺎر اﺳﺘﻘﻼلﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ

ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ
)ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ.(٢٤ :۱۳۹۲ ،

در آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن زﻣﺎن در ﺗﻬﺮان،

اﻧﺸﻘﺎق و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺑﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺒﻬﻪی ﻣﻠﯽ در ﺧﻔﺎ

ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان

ازآنﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﮔﻮﺷﻪ

و ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻮروی

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻗﺒﺎل ﮐُﺮدﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در

ﻗﺎﺟﺎر واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ روزﻣﺮه ﭘﯿﺮوی

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻮروی ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ اﻗﺒﺎل زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ

اﻧﺴﺠﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد .آنﻫﺎ

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﺷﺎه ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﺌﻮدالﻫﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ از

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد

ﺑﻪ ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .آنﭼﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮد .اﺣﺰاﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﻣﮑﺮات ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻗﻮام و

ﺑﻪ روﺳﺎی ﮐﺮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آنﻫﺎ

ﺣﮑﻤﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺰب ﺗﺠﺪد ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﯿﺎت

ﺳﺮان ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در آن زﻣﺎن ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺣﻀﻮر

ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه در

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان از ﮐﻨﺘﺮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد

ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﺑﺤﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ

روﯾﺎروﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ

و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ در ﻋﻤﻞ در آنﺟﺎ ﺣﻀﻮر ﺿﻌﯿﻔﯽ

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد

ﺗﻮﺳﻂ روسﻫﺎ اداره ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺮان

ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮد ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً

ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ) Koohi-Kamali,

ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺗﺤﺖ

درواﻗﻊ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﮐُﺮدﻫﺎ

داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺷﻤﺎل ﻧﯿﺰ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺷﻮروی ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﺑﺮﻗﺪرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﮐ ُﺮد ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ و

اﯾﺮان ﮔﺮوﻫﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی

 .(2003ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۴۴ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی

ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ژﮐﺎف )ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﯿﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن( ﺳﻌﯽ

ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺎ ﺣﺪی از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ

داﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺰب ﻫﯿﻮا در ﮐﺮدﺳﺘﺎن

اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۴۴ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺮان

ﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ژﮐﺎف ﻣﺒﺎﺣﺚ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮروی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت

ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد

ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،آﻣﺎده ﻧﻤﯽدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ

ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﮐﺮدن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﮐﺮدﻫﺎ

ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺧﻮاﻫﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺑﻮد.

ﻋﺮاق ﻣﺮوج ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪی

ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ

ﻣﻬﻤﯽ را در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی از ﻣﺮدم

اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐُﺮد

ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﯿﺎم ﺳﻤﮑﻮ در دﻫﻪی اول و ﻗﯿﺎم ﺷﯿﺦ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ

داﻋﯿﻪی

ﺑﺮاﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺮوزی آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ

ﻣﺤﻤﻮد در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﮔﻔﺘﻤﺎن

ﺧﻮد

ﺑﻮدﻧﺪ؛

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ

ﮐﻪ

اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺮدﻫﺎ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم

ﺟﻤﻬﻮری و اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ رواﺑﻂ

ﺑﻮد :ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺷﻮروی ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد از اﻗﻠﯿﺘﯽ در

اﺳﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪی اﻋﻤﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه
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ﺑﺒﺮد در ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﯿﺦ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮد ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ

و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ آﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ،۱۹۴۶

ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد .ﺳﻮم ،رواداری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ﺑﺎﻗﺮوف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده

اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف و دودﺳﺘﮕﯽ در

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﯿﺄت اﻋﺰاﻣﯽ ﮐ ُﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ در ﺳﺎل ۱۹۴۱

دﯾﺪار آنﻫﺎ از ﺷﻮروی و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ

اﺳﺖ:

»ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را درک ﻣﯽﮐُﺮدﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻫﺮ

دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن آذری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در اﺑﺘﺪا،

ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ از ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﮐُﺮدﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺖ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐُﺮدﻫﺎ از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی
ﺑﺰرگ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﺑﺎﻗﺮوف در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی وﺟﻮد
دارد ،آزادی آذریﻫﺎ و ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه

اﺳﺖ و ﺷﻮروی از ﻗﯿﺎم و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐُﺮدی ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ،ﺑﺎﻗﺮوف اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺷﻨﯿﺪم ،ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻮاب دادم :ﻣﺎ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐُﺮد ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای آزادی ﮐُﺮدﺳﺘﺎن

ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ .ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﺷﺎه
اﯾﺮان اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن و در ﭼﺎه

اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐُﺮدﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﯾﺮ

ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی ﺷﺎه

زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن .ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﻣﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎ ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ
)«.(Nerwiy, 2012

ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ،در اﻃﺮاف

ﺳﻨﻨﺪج و ﺟﻨﻮب اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻔﻮذ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺣﺮﮐﺎت و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﮐُﺮدی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪ را ﺑﺮای

ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻋﺪم ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮی
ﮐُﺮدﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻨﻌﻄﻒﺗﺮ ﺑﻮد و

ﻣﯿﺎن ﮐُﺮدﻫﺎ ﺑﻮد ) .(Arfa, 1966از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم

ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد.
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ:

 .۱اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺪﯾﺪ
آﺷﻮب و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.

 .۲اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪای
ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ

وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 .۳اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب آنﻫﺎ
ﺑﮕﯿﺮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﺮد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﺗﻮازن ﻗﻮا
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .۴ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻣﻨﻄﻘﻪای

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

درﺑﺎرهی

وﺿﻌﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق و

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﮐُﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ

اﺳﺖ.

 .۵ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
در ﺣﺎل اﻓﻮل و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺻﺪد

ﭘﺮﮐﺮدن ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﺑﻮد.

آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد :اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻮروی،

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و

ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد و اﺳﺘﻘﺮار و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮد .دوم،

در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﯾﻨﮑﻪ
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ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
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ﺟﺎن ﮐﻮک ، 1ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وﺿﻌﯿﺖ

و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ در آن دوران را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪی ﻗﺒﺎﯾﻞ ،ﺗﻠﺨﯽ وﺻﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻋﻠﯿﻪ

درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻤﺎﻟﯿﺴﺖ روی داد

ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنﻫﺎ

درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد

)«.(Koohi-Kamali, 2003

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ

ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ارﺗﺶ و ﭘﻠﯿﺲ وﺟﻮد دارد و
ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ در دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان،

ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺗﺤﺖ

ﮐُﺮدﻫﺎ و ﻗﯿﺎم آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد .دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ،اﺟﺎزهی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت و

ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ از

ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ .ده

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد از ﮐُﺮدﻫﺎ

ﮔﻠﻪداری ،ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر و وﯾﺮاﻧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت

داد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺳﺎل ﻇﻠﻢ ،اﺧﺎذی ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﯿﺰار ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل

اﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﻀﻮر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮروی روی
و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﻨﮓ و وﺿﻌﯿﺖ

ﻧﺎآرام ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ

ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ وارد اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺸﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺎﺷﯽ از دﺧﺎﻟﺖ

آن ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺲ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ً آنﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد.

و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺟﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی در ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب

ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢﺟﻮار ﻋﺮاق وﻗﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺻﻼ ً

ﻗﺒﻮل ﻓﺮدی و زﺑﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر

اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ﭼﻮن آن را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ

اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺮد

ﻣﯽدﯾﺪ .ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان و ﺳﺮﮐﻮب ﮐُﺮدﻫﺎ

دارﻧﺪ .ﮐﻮک ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐُﺮدﻫﺎ ﺑﺮ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻊ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ

در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب و آﺳﯿﻤﯿﻼﺳﯿﻮن

را در ﻗﺒﺎل ﮐُﺮدﻫﺎ در دﻫﻪی  ۱۹۴۰در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﻗﺮاری ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ آﻣﻮزش
درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐُﺮدﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺮز ﻋﺮاق را

ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰی و

John Cook

ﺧﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﻠﯽ در راﺳﺘﺎی

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺷﻮروی و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ

1

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
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ﺟﺪول  ٢ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوره ی ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان و ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﮐ ُﺮد در اﯾﺮان

ﻗﺪرت

ﺧﺎرﺟﯽ

ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐ ُﺮد
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ آﻟﻤﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻮروی

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان و اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪی ﻗﯿﺎمﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ

اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﯾﺮان

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺎهﻫﺎی راﻫﺒﺮدی اﯾﺮان در ﺷﻤﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪر ﭘﻬﻠﻮی
ﺷﻮروی

ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ در ﺑﺎﮐﻮ

ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺮوﻫﺎی اﺛﻨﯿﮑﯽ )آذریﻫﺎ و ﮐ ُﺮدﻫﺎ( در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۱۹۴۵وارد ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺪاﻓﻊ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﻧﺪ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮروی از ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ اﺛﻨﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آذریﻫﺎ و ﮐ ُﺮدﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﺷﻮروی

ﭘﺮﮐﺮدن ﺟﺎی ﭘﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺒﻮد.

آﻟﻤﺎن

ﻧﻔﻮذ در اﯾﺮان و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻮروی و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻧﺒﺮد از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﺪن آذوﻗﻪ و ﻣﻬﻤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻮروی.

ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ آﻟﻤﺎن در ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻮروی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.

ﻧﻘﺶ ﺷﻮروی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐ ُﺮدﻫﺎ در ﻏﺮب اﯾﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد.

ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮروی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی آذری و ﮐﺮد ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺪودﮐﺮدن ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد.

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را ﮐﺮدﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﺴﺐ
ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور را در ﺗﺎد آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد.

ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎرز ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﮐﺮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان،
ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد.

ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻋﺮاق از ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐ ُﺮدی در اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺷﻮروی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

ﻋﺮاق

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻼ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ از ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد در
اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺮاق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد.

ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎرزاﻧﯽ و اﺧﺮاج
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ از ﻣﻬﺎﺑﺎد.

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎدر دﺑﺎﻏﯽ ) (١٩٩٨در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ و

روﯾﮑﺮد ﻗﺎﺿﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از
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ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺳﻔﺮ دوم

ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﻮروی رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
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ﺣﺰب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ از روﺳﺎی
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 ۶ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای :ﺗﺮﮐﯿﻪ و

ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد

ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم

از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺄﺳﯿﺲ رژﯾﻢ ﮐﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻤﻬﻮری

ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ،
اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ً ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ .ﻫﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪی

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐُﺮدﻫﺎ را »ﺗﺮک ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ« ﻗﻠﻤﺪاد

اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ورود ﻣﻼ ﻣﺼﻄﻔﯽ

ژﮐﺎف و ﻫﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺎزﯾﺴﻢ

آﻟﻤﺎن و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺗﺮﮐﯿﻪ در  ۱۹۲۳ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮑﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﮐُﺮدﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ.
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام و ﺗﻼش در

راﺳﺘﺎی اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﮐُﺮدﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر

ﻗﻄﻊ و ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﻫﺮم ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ رد و

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺮ

ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮد ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در

ﺑﻮد و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد اﻧﮕﻠﯿﺲ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺷﻮروی

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﮐُﺮدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آنﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء

ﮐﺸﻮری از ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ و از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۲۴و

ﺑﺎﺷﺪ«.

) .(Candar, 2020اﻧﮑﺎر ﮐُﺮدﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و

روﯾﮑﺮد ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮدﻫﺎ و ﺑﻌﺪا ً

ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﺑﻪوﯾﮋه اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق و ﺗﻌﺎﻣﻼت آنﻫﺎ ﺑﻮد.

ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ

ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺮدی در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ

و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ،ﺑﻪوﯾﮋه

ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪی

اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻈﺎم
ﮐﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری
در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎم

ﺑﺮدارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،آﻣﺎدهی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻮد .در

ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﺳﻌﺪآﺑﺎد در ۱۹۳۷

از ﺳﻮی ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻧﻤﻮد ﺑﺎرز ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
در ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮد ).(Horowitz, 1998

اﺷﻐﺎل اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﺳﺎل

ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدی و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن و

 ۱۹۴۱ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ .ازآنﺟﺎﮐﻪ

ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ( را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﯿﺪان ﻣﺎﻧﻮر زﯾﺎدی

ﺟﺴﻮراﻧﻪی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،

در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪای )اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ،

ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺮدی ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی

در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی

ﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮز ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﺎﮐﻦ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و دوران رﺿﺎﺷﺎه ﻗﺎﺑﻞ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﻬﻮری
ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ

ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐُﺮدﻫﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻧﻘﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺑﻪوﯾﮋه در

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ را در راﺳﺘﺎی

ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ

ﻣﻬﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و

در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،دوﻟﺖ

ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدی ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً

اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ

و اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪانداری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را از ﻗﺪرتﻫﺎی

ﮐُﺮدﻧﺸﯿﻦ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.

ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐُﺮدﻫﺎ از ﺳﺎل  ۱۹۴۱ﺗﺎ  ۱۹۴۶در اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﻣﺘﻮﻗﻒ

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
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ﮐﺮدن و ﻣﺤﺪودﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟُﻨﺒﺶ
ﮐُﺮدی در اﯾﺮان ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻟﻤﺎن

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ رﻫﺒﺮان ﮐُﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ در

ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﺴﺘﺮش

ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۴۱ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﺮد

از اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ و از ﺳﺎل  ۱۹۱۸ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،

ﮐﻨﺴﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻃﯽ دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺳﺮدی ﺑﮕﺬارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻼش داﺷﺖ

ﮐﻨﺴﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ و ﺳﭙﺲ

ﺳﺎل  ۱۹۴۱آﮔﺎه ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﮐُﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ در
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺷﻮروی ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ و
) .(Nerwiy, 2012ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻗﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﻮروی داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ

اﻃﻤﯿﻨﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﮐُﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻮروی در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ ً واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻨﺒﺶ ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ

دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۹۴۵رﺟﻮع
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎﻣﻼ ً روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐﺮدی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در

ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﮑﻮﻻس ﺗﻤﮑﯿﻦ

1

) (۲۰۱۲و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ رﺟﻮع ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در

اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ و آن ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﺷﻨﻪی آﺷﯿﻞ اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐﺮدﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی

و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﮐﺮدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ دو ﻃﺮﻓﻪی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺷﻮروی ﮐﻪ ﭘﺲ

ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ رو ﺑﻪ

ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﻮروی ﺧﺎرج ﺷﻮد ) .(Ozkan, 2020در

ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۱۹۴۰ﻧﻤﻮد

ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ﺑﺮای ﺷﻮروی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد و
ﺑﺪﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺟﻮد

داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺶ و ﻗﻮس ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮروی و دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ

ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و آن را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺒﻬﻪی ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ و

دﺷﻤﻨﯽ ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ

آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن اﯾﻦ

ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﺷﻮروی و

ﻏﺮب ﭘﯽ ﺑﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ

ﻣﻤﮑﻦ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺞدار و ﻣﺮﯾﺾ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﮑﻦ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ

).(Tamkin, 2012

دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در رﻓﺘﺎر و

ﺷﻮروی ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻟﻤﺎن ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﻤﮑﻦ را

ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﻮرودﺗﺴﮑﯽ  ٢در

ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎدل در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه و از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐﺮدی اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮﮐﯿﻪ
Nicolas Tamkin

193

در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از

1

راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از رﻫﺒﺮان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ

ﺗﻮﺻﯿﻒ راﻫﺒﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ دوم

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و
Gabriel Crodetski

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای

2

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۱۷۹ﺗﺎ .۲۰۱

ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه و

ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐُﺮدی در

ﺑﻪﺷﺪت ﻧﮕﺮان اﺳﺖ« و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮروی ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪی

اﯾﺮان ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ

ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐُﺮدﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت

آنﻫﺎ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐُﺮدی دوﺑﺎره

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻮروی

دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ

ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐُﺮدی ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ

در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐ ُﺮدی در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﻪ

ﻗﺒﺎل ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺟﺮﯾﺎن اﺷﻐﺎل اﯾﺮان و اﯾﻨﮑﻪ

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮرد

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﺳﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺎدﻻت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ) .(Nerwiy, 2012ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ

اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮک و ﮐُﺮد در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان اﺟﺎزه ﭘﯿﺪا

اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺟﻠﺐ و از ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و
ﺷﺨﺺ ﭼﺮﭼﯿﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐُﺮدی ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ و از

اﯾﻦ رو ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮروی درﺻﺪد ﺑﻮد ﺑﺎ
دوری ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐُﺮدﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠﯿﻪ

آﻟﻤﺎن را ﺟﻠﺐ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ

و ﺷﻮروی ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ) Beytullayv,

 .(2006ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺮدی و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺮس

از ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدی در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻋﺎﻣﻠﯽ

ﻣﺤﻮری در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد در ﻣﺴﺨﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎن

دوﮔﺎﻧﻪی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﮐﺮدﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻠﯽ

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ

ﺳﻔﺮ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐُﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺎمﻫﺎی

ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﻮی ﺷﻮروی ﺑﻮد.

در ژاﻧﻮﯾﻪی  ۱۹۴۶و اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻬﻮری

ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ و

ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ داﻣﻦ زد. 1

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان

ﮔﺴﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ.

دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻋﻠﯿﻪ

ﺷﻮروی ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐُﺮدﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ

) .(Hawrami, 2008: 89ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ

اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺮی ﺟﻨﺒﺶ و ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ

دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺼﺮاﻧﻪ از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ از

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐُﺮدﻧﺸﯿﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و ﺷﻮروی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ از

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯽﻣﻮرد ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن در

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐُﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ در اﯾﺮان

آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد

اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮروی

ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻫﻤﮑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎ و

ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ

ﺣﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﻔﺮ ﻣﻼ

و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل اﯾﺮان و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان

1

در ﺳﺎل  ۱۹۴۴ﮐﻮﻣﻠﻪ ژﮐﺎف داﻣﻨﻪی ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .در آﮔﻮﺳﺖ ،۱۹۴۴

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق در ﮐﻮه داﻻﻧﭙﻮر،

ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐُﺮدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﯾﺮان ،ﻋﺮاق و

ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
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ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان

 ۱۹۴۶و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻮهی ﺟﻤﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذ

ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد ) .(Mojab, 2001در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و

و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد در
ﮐُﺮد در دﯾﺎر ﺑﮑﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻬﺎﺑﺎد و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ

ﮐﻪ ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺰب ﻫﯿﻮا در ﻋﺮاق داﺷﺘﻨﺪ اﺷﺎره

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد

ﺗﻮﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار

ﮐﺮد ) .(Frederic, 2002از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ

ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ

راﺑﻄﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دارد از اﯾﻦ

ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ

اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻋﺮاق از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس

در راﻫﺒﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد

ﮐﺸﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﮐُﺮدﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﮐُﺮدی در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﻪ

ﺷﻮروی از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻼ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ و

ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻮروی

ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،

ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان و

ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮده و دﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر اﯾﺎﻻت

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ را از

دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﺳﻌﺪآﺑﺎد در

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎریﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل ﻓﻌﺎﻻن

ﻫﻤﻮاره در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐﺮدی و ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن،

ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی و ﺣﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ

زﻣﯿﻨﻪی ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،از دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻋﺮاق

ﺳﯿﺎﺳﯽ و آنﭼﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ »ﺷﻮرﺷﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
.(١٥٦ :١٣٧٧

ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺸﺘﺮک

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺷﻮروی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ از ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی

) .(Bilgin & Morewood, 2004در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﻄﺢ

ﭼﺎرﭼﻮب و ﻧﻮع ﮐﻨﺶ ﮐﻨﺸﮕﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺮدﻫﺎ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺷﺎﻫﺪ آن

ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
در ﯾﻮﻧﺎن ،آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﯾﻮﮔﺴﻼوی ،ﭼﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آزادیﺧﻮاﻫﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺮ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ داﻣﻦ ﻣﯽزد و اﻣﮑﺎن ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﻦ

ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دور از
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ

ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از
ﺑﺮوز ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﻮﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و ﻣﻬﺎر

ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺎﻟﮑﺎن و آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در راﻫﺒﺮد آﺗﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن آن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری اﯾﻔﺎ
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 ۷ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای :ﻋﺮاق و

ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد

ﻋﺮاق ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۲اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﺘﺮدهی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ

و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر

روﺑﻪرو ﺑﻮد .ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ )ﺷﯿﻌﯿﺎن( و

ﻗﻮﻣﯽ )ﮐﺮدﻫﺎ( ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت و ﻃﺮح

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری از ﺳﻮی ﮐﺮدﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻧﺎآراﻣﯽ و ﻫﺮجوﻣﺮج در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر

ﺟﺰء ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ذیﻧﻔﻮذ در ﻣﻨﻄﻘﻪی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در ﻗﺒﺎل ﻋﺮاق و
اﯾﺮان و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐﺮدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
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ﺑﻮد و آن ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖﻫﺎی

ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﺎمﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮد ).(Candar, 2020

ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در

آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ۱۹۴۱از ﻋﺮاق وارد ﺧﺎک اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره

ﺷﺪ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ

آن اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ؛ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺮاق ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ارﺗﺒﺎط

ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﻣﻌﻤﺎر و ﺑﺎﻧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺮاق ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد،

ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮداد ﻣﻼ

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﻋﺮاق در ﺻﻮرت ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎرزاﻧﯽ

از ﻣﻬﺎﺑﺎد اﻣﮑﺎن ﺗﺪاوم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﺟﻤﻬﻮری
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ).(Mcdowell, 2007

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ

ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﮐﺮدی و اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺮی آن در ﻫﺮ

ﮐﺪام از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ )اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق و

ﺳﻮرﯾﻪ( ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ واﻗﻒ ﺑﻮد و در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪی

ﻣﺮﮐﺰی

ژﮐﺎف

)ﮐﻮﻣەڵەی

ژﯾﺎﻧەوەی

ﮐﻮردﺳﺘﺎن( ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻼ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده

ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدﻫﺎ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر
ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺎﻣﻼ ً آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺲ از اﻃﻼع دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺮاق از ﻣﺘﻦ و

ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﺮان داﺷﺖ از

آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ و

ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻔﻮذ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،در
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ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﺣﻤﯿﺪ ﭘﭽﺎﭼﯽ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ دوﻟﺖ
ﻋﺮاق ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را از ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﺻﺮاﺣﺘﺎ ً اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ دوﻟﺖ

ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺮاق ﺣﻀﻮر ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ در ﻣﻬﺎﺑﺎد را ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺮاق ﻣﺒﺪل ﺷﻮد

) .(Nerwiy, 2012از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻋﺮاق
ﺑﺴﯿﺎر دردﺳﺮﺳﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد

ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮﮐﻮک
و ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮدﻫﺎ
در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و

ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺴﺮی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﺎی ﻋﺮب

ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺮدﻫﺎ و ﻧﻮﻋﯽ
از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ روی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در
ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ

ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب در اﯾﺮان دوﺑﺎره

از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ) .(Mcdowell, 2007از اﯾﻦ رو،
وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در اﯾﺮان را

ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮای

ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد؛ اﺑﺘﺪا در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٤١ﺑﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ

اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻮروی

ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪ.

دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺮان و ﻋﺮاق دوﻟﺖ ﺷﻮروی را ﺗﺤﺖ

ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎرزاﻧﯽ و

ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﺮ دو دوﻟﺖ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎرزاﻧﯽ را

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
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ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺳﺎده و

ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در

ﻋﺮاق ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ورود ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺑﻪ

ﺷﻬﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ و

روﺷﻦ ﺑﻮد .زاﺗﯿﺴﻒ ، 1ﺳﻔﯿﺮ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در
ﺧﺎک اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،دوﻟﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺮدﻫﺎی ﻋﺮاق

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮ

ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻨﺘﯽ آن زﻣﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ

ﻣﺮﮐﺰی در ادارهی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ آن ﺗﺎ

را در ﺧﺎک اﯾﺮان ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ .در واﮐﻨﺶ

دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در اﻣﻮر اﯾﺮان و در ﻧﻬﺎﯾﺖ

زﻣﯿﻨﻪ ،دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪهی

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﻦ

ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﺑﻪ ﺷﻮروی ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﻋﻤﻼ ً اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﻣﻔﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﻣﺬﮐﻮر را

ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و
اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻤﻼ ً در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ

ﻣﺎﻧﻊ روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ و

ﻋﺮاق ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ از ﺟﺎﯾﮕﺎه

ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و اﺷﺮاف آنﻫﺎ ﺑﻪ

ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺪرت و ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﻮد ،از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در

ﻣﻮرد ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار

داده و ﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺤﻮری اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس در

زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻘﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﺒﺪل ﺷﻮﻧﺪ.

اﺷﻐﺎل آن از ﺳﻮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺷﻮروی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﮐﺎﻣﻼ ً
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در

ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آن در ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﺑﺪون
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮروی و اﯾﺠﺎد ﺧﻸ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ در

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .در ﮐﺶ و

ﻗﻮس اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و اﻋﻼم ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﺳﻮی

ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ،دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﺗﻼشﻫﺎ و
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮروی و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﯾﮏ

واﺣﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﮐﺮدی در اﯾﺮان و در ﺟﻮار ﻣﺮزﻫﺎی

ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻼشﻫﺎی ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ داد و

ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭘﺲ از ﯾﺎزده ﻣﺎه ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ

ﺗﻼشﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﻗﺪرت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮑﯽ آن و اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﮐﻪ در راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻗﺪرت ﺷﻮروی و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

داﺷﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ آنﻫﺎ را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ از

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از

 ۸ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق در ﺳﻘﻮط

ﻓﺸﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮروی ﺑﻪ

ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از اﯾﺮان و ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﮐُﺮدﻫﺎ ﺑﻪ

ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﺗﺮوﻣﻦ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﯾﺎﻻت

وﻗﺘﯽ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ،

ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻮروی از اﯾﺮان

ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار

اﻋﻤﺎل زور ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ).(Lucas, 1999

ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮاز و ﻓﺮود

ﻣﯽدﻫﯿﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در وﻗﻮع

اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ
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ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪم اﺋﺘﻼف ﺗﺎ ﺳﺎل

ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ

1
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دو ﻗﺪرت ﺷﻮروی و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻤﮑﻦ را

ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻞ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف
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ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ،دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﺳﻌﺪآﺑﺎد و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی

ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .درواﻗﻊ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ

اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر

ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و در

ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و

ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر را

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﯿﺎم ﮐُﺮدﻫﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪی ﯾﮏ اﺋﺘﻼف ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻮﭘﺎی

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا و ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ و

ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻫﺮم دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﺑﻪ

در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و

ﮐُﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر

واﺳﻄﻪی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت

ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺮاق داﺷﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺛﺒﺎت و ﺗﻘﻮﯾﺖ

را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻤﮑﻦ

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از

در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ و

از اﯾﻦ رو ،ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ

ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐُﺮدی ﭼﻨﺪاﻧﯽ روی ﻧﺪاد و

ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی و راﻫﺒﺮدی از ﻗﯿﺎم

ﻣﻬﺎﺑﺎد ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮروی و ﺧﻸ ﻗﺪرت

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺟﺪی

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﻋﺮاق ،اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪی

ﻗﯿﺎم و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪهی اﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﻮد.

ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻗﯿﺎم و

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽﺗﺮ و اﻃﺮاف
ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه ،ﮐُﺮدﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری

از ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺷﻮروی ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻗﺪرت در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺗﻼش دوﻟﺖﻫﺎی

واﺳﻄﻪی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و در ﺳﻄﺢ

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻣﺘﺤﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻮروی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی

ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﺮاق و

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز دادن و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزهی

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاﺿﻊ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﮐُﺮدﻫﺎ

ﺻﻔﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮد

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ دوﻟﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ

ﺷﻮروی در اﯾﺮان و ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و

دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار آنﻫﺎ در

ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ زور ﺷﺪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﮐُﺮدی در ﺷﻤﺎل

ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم

ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻧﻔﻮذ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺮاق

ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮد ﺟﻤﻬﻮر

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ داﺷﺘﻨﺪ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ ) .(Cakal, 2006ﺗﻼشﻫﺎی
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺷﻮروی ﺑﺮای ﻋﺪم
ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻫﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮدهی آنﻫﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ
ﻋﻠﺖ ﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪی ﻗﯿﺎم

ﮐُﺮدﻫﺎ در اﯾﺮان ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ و ﻧﺎﮐﺎم

ﻣﺎﻧﺪ آن ﺷﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ –

ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺟﻤﻬﻮری ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭘﺲ از ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد

ﻧﻔﻮذ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی

) .(Ozkan, 2020ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻮروی را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺧﺎرج
ﻧﺸﺪه ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﯿﺎن ﺷﻮروی و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده
ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻮد ).(Hasanli, 2011

 ۹ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﯿﻨﻪﭼﯿﻨﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﻮر ﯾﮏ

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺗﻨﯿﮑﯽ ﻣﺪرن ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ،اﻣﺎ در
اداﻣﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻠﻄﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﻋﺸﯿﺮهای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪی ﻣﺆﺛﺮ در

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
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ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﮐﺮدی ﺑﻮده از آن رﻫﺎ ﺳﺎزد .ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻬﺎﺑﺎد

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری

و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺪی روﺑﻪرو ﺷﺪ .اﻋﻼم و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻬﻮری
ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﺳﺎل  ١٩٤٦ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﮐُﺮدی ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ )در
ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﮐﻪ در ﺧﻼل آن اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ و
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ

و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﺞ از

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن در
آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﯾﺄس و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی

اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ

دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ

ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺷﻮروی ﻣﻮﺟﺐ

ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
اﯾﺮان ﻋﻤﻼ ًﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر را از دﺳﺖ
داده و ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و

ﺷﻮروی ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺪا ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای
دﯾﮑﺘﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﮏ دﻫﻪ از آﻏﺎز اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ،

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺿﺎﺷﺎه در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﻠﺐ اﻗﺘﺪار دوﻟﺖﻫﺎی

ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد
ﻣﻮﺟﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮان و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺤﻠﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل اﯾﺮان از ﺳﻮی

ﺷﻮروی و و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮد.

ﺗﺸﮑﯿﻞ دو ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪی اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و

ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد در  ١٩٤٦و ﺗﺤﻮﻻت

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی در ﻋﺪم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮوز

ﻗﯿﺎم و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی از اﯾﻦ دﺳﺖ در اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره
ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
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ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در

ﻗﺒﺎل ﺷﻮروی و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﺞ
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ و ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ در

آن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮروی در ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

در ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای آنﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ دو

ﭼﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﭘﺲ از آﻏﺎز اﻧﺤﻄﺎط ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در

اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً اﯾﻦ

ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﯾﺎ از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎ اﺗﺮﯾﺶ  -ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﻌﺪا ً
از آﻟﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﮐﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﻧﻘﺶ را در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی

ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ و ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ در دو اردوﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪی در

ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻮروی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب
ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد .از اﯾﻦ رو ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﻧﺪوﻟﯽ را

ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺳﺮد در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .در

ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق

ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﺧﯿﻞ
در ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی از
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای )ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق ،اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ( در

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ،اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐﺮدی
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ

ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺮدی )در اﯾﻦﺟﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در

ﻣﻬﺎﺑﺎد( ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﺷﻮد و در

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪیﻧﮋاد .ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۱۷۹ﺗﺎ .۲۰۱

ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﮐﺮدن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺮدی در

ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺮدی از ﻣﯿﺪان ﻣﺎﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻮری در

ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﺮﮐﻮب و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺮدی دارد.
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