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 چکیده
 فاکتو دو صورت م به 3113 سال که ازاست ژئواستراتژیکی  اهمیت ژئوپلتیکی و دارای ای کردستان عراق، منطقه

موفق به  ،آمریکا و دیگر متحدین دخالت در سایه تحولات جهانی و م1661موفق به خودمختاری و در سال 

با توجه به  اقلیم کردستان و سیاست های اعمالیوجود آمده ه بتشکیل حکومتی بر مبنای فدرالیسم شد. تحولات 

باعث تشدید نگرانی های کشورهای دارای اقلیت کرد منطقه  ،ناسیونالیسم کردی قه و شکل گیریجغرافیای منط

حکومت اقلیم کردستان عراق بر  ثیر تحولات سیاسی و ژئوپلتیکتأ .گردید، سوریه و عراق مرکزی( )ایران، ترکیه

در معادلات امنیتی منطقه در  یلآمریکا و اسرائ ذار دو کشورثیر گأو نقش ت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 

ال مطرح این سؤ رو از این. ملاك اصلی تحقیق بوده است ،امنیتی منطقه ای ةمجموعو  ارچوب مکتب کپنهاگچ

 جمهوری اسلامی ایران امنیت ملیبر  یثیرژئوپلتیک کردستان عراق چه تأ وتحولات سیاسی : که گردد می

با عنایت به جایگاه راهبردی و موقعیت استراتژیکی رسد  یبه نظر م خواهد گذاشت؟ در پاسخ به این پرسش

 تواند تبعات منفی و تهدیدات جدی بر امینت ملی می، آمریکا و اسرائیل در آن نفوذ ودر منطقه  عراق کردستان

 جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

 .، مکتب کپنهاگای ، فدرالیسم، مجموعه امنیتی منطقه، کردستان عراقژئوپلتیک ها:کلید واژه

 

                                                           
   :نویسنده مسئولrezasafaei23@gmail.com   

mailto:rezasafaei23@gmail.com
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 مقدمه

 است مرز و سوریه هم ترکیه ایران، کشور سه با که شده واقع عراق شمال در ای منطقه در عراق کردستان

 به که هستند توجهی قابل اقلیت کردنشین دارای کردستان اقلیم با خود مرزی در مناطق کشورها این و

 و عراق و ایران کردهای همسایگی به توجه با. دیکدیگر دارن از زیادی تأثیرپذیری نژادی، و قومی لحاظ

 مناطق امنیت بر زیادی تأثیر آن، شک تحولات سیاسی و ژئوپلتیک بی یکدیگر از ها آن پذیری تأثیر

 .خواهد گذاشت ایران کردنشین

گر به عنوان یک نیروی چالش کهکردها همواره یکی از عوامل مهم ژئوپلتیکی در عراق محسوب شده    

-عنوان بخشی از حاکمیت عراق محسوب میه رکزی در عراق تأثیرگذار بودند و در حال حاضر بقدرت م

. اعطای خودمختاری ثر دارندت های این کشور دخالت مستقیم و مؤدر طراحی و اجرای سیاس کهشوند 

. عراق فزونی بخشیده استا در صحنة، نقش ژئوپلتیک آنان رردها توسط قانون اساسی جدید عراقبه ک

حضور و حمایت مستقیم آمریکا در کردستان عراق طی دوازده سال پس از جنگ دوم خلیج فارس در 

بسترهای لازم برای بازیابی قدرت توسط کردها را  1661تا سقوط صدام حسین در سال  3113سال 

ع و مناففراهم آورد. البته آمریکا در حمایت از کردها اهداف متعددی را تعقیب نموده که در چارچوب 

: 3180ثقفی عامری، )ویژه ایران( نبوده استهخاورمیانه ) ب اهداف ملی کشورهای همسایة عراق و منطقة

330).  

از یکدیگر و  قومی کردهای ایران و عراق و تأثیرپذیری آنها -نزدیک فرهنگی  به رابطة باتوجه   

أثیر زیادی بر امنیت مناطق ت ،هرگونه تحولات سیاسی و ژئوپلیتک اقلیم، مشترك همچنین داشتن مرز

 و آمریکا از جمله رژیم صهیونیستی دیگراز سوی دیگر برخی کشورهای  .کردنشین ایران خواهد داشت

تحولات و و از پیدا کرده  آنجا، حضور بی سابقه ای در راهبردی به موقعیت اقلیم کردستانبا نگاه 

در نهایت  کهاستراتژیک جدید در منطقه  ، از جمله ایجاد یک متحدکنند آن حمایت می استقلال کامل

در نزدیکی مرزهای  و آمریکا تواند تهدیدات جدی امنیتی مانند ایجاد قلمرو استراتژیک برای اسرائیلمی

اق و ، ایجاد محیط بحران با حمایت از استقلال کردستان عرله با حضور و نفوذ ایران در عراق، مقابایران

  .(3: 3110 ،می ایران را در بر داشته باشد)اخوان کاظمی و دیگرانلاعراق، برای جمهوری اس تجزیة

برامنیت ملی جمهوری تحولات سیاسی و ژئوپلتیک کردستان عراق ثیرات أت بررسی ،هدف تحقیق   

ثیر گذار و دارای منافع خاص یعنی أزیگر تبا دوبوده است. در این راستا دیدگاها و منافع  اسلامی ایران
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ارچوب نظری تحقیق بر . چبررسی شده استدر اقلیم کردستان ل و مهمترین احزاب کرد آمریکا واسرائی

امنیتی منطقه ای بیان شده  ةزیرمجموع ةی و طبق آرای مکتب کپنهاگ و نظریمنطقه گرای روی اهمیت

آمریکا  کهباشد همسایه دارای اقلیت کرد میکشورهای رز با م عراق هم کردستان ةمنطق که در آن است.

 .نام گذاری شده است "نامنیتی کردستا ةزیر مجموع "نامه عنوان کشورهای صاحب نفوذ به اسرائیل ب و

امنیت ملی کردستان عراق چه تأثیری بر  سیاسی و ژئوپلیتیککه تحولات درپی آن است این پژوهش    

 تحلیلی بر پایة –از روش توصیفی  با استفادهکه ، در پاسخ به این پرسشایران دارد؟  جمهوری اسلامی

کردستان عراق جایگاه راهبردی  با عنایت به رسدبه نظر می ،صورت گرفتهاستفاده از منابع کتابخانه ای 

تحولات سیاسی  ،یکاو آمر اسرائیل حضور و ای هدر معادلات منطقآن و موقعیت استراتژیکی و ژئوپلتیکی 

ابزار  .هوری اسلامی ایران درپی خواهد داشتبر امنیت ملی جم تبعات منفی ،و ژئوپلتیک کردستان عراق

، فصلنامه ها و بولتن های تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش، سایت ، نشریاتلازم در این تحقیق کتب

باشد. طبقه بندی اطلاعات و استفاده از داده های گردآوری شده نیز تحقیقاتی می - یصها و مراکز تخص

 رود. کار میهد نیاز بوده ببه فرا خور موضوع در هر قسمتی که مور

 

 مکتب کپنهاک چارچوب نظری؛

، نه در محدوده ای خاص برای مقابه با گسترش کمونیسم 3149متعاقب صدور دکترین ترومن در سال 

( 3141، ناتو )در سال ای مهار )در برگیرندگی( سد نفوذبلکه در سرتاسر کره زمین و بر اساس تئوری ه

ب می بع تهدید مشخص بود و شوروی کانون چالشهای امنیتی غرب محسودر این برهه من تشکیل شد.

لتهای ملی تنها مرجع شد و دوکید میبر ابعاد نظامی امنیت تأ ، صرفاًگردید. متناسب با نوع تهدید

جهانی با  اری ایجاد شده در نظام بین الملل، جامعةبا فروپاشی شوروی و تحولات ساخت .امنیت بودند

تر از تهدیدات دوران به لحاظ شکلی و ماهیتی، متفاوت ی جدیدی مواجه گردید کهچالش های امنیت

جنگ سرد بودند. پیش بینی ناپذیری تهدیدات و مبهم بودن مرجع آنها همراه با گستردگی و تنوع 

تهدیدات در شرایط جدید منجر به باز تعریف مفهوم امنیت شد.براین اساس با توجه به تحولات نظام 
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ه گردید که نه تنها امنیت ، تفسیری موسع از امنیت ارائدیدات جدیدل برای رویارویی با تهبین المل

. در این شد، زیست محیطی را نیز شامل میابعادی جدید مانند امنیت اجتماعی، اقتصادیبلکه  نظامی

ی بودن کید بر چند بعدکپنهاك توانست جامع ترین نظریة تحلیلی امنیت را ارائه دهد. تأ میان مکتب

 های امنیتی نوین بود اسخ به چالش، راهکاری ارائه شده از سوی این مکتب در پامنیتمفهوم 

 .(4-1: 3111، )طباطبایی

رد تقویت شده است و علاوه بر س جنگ دوران با قیاس در گراییمنطقه است معتقد کپنهاگ مکتب   

در تعریف  :وزان و همکاران معتقدند. باری بهای امنیتی نیز افزایش یافته استآن اهمیت مجموعه

های مشترك، تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و از همه مهمتر هویت مشترك و خاطرات و منطقه بایستی دغدغه

های مشترك یا هویت مشترك دغدغه نطقه را مدنظر داشت. از این منظرسرنوشت مردمان آن م

با  نژادی و ملیتی کردستان عراق ، دین مشترك و از همه مهمتر ریشه هایعراقایران و  کردهای

شد. بنابراین لازم ای خواهد خود مبین درك مشترك آنها از امنیت منطقه کردستان ایران و ملت ایران

های به ساختار درونی منطقه و ویژگی ،فهم مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت ةاست برای ارائ

منیتی است که یک نظام ا «ایامنیت منطقه» . از نظر اندیشمندان مکتب کپنهاگکشورهایی اشاره کرد

ثانیًا؛ از نظر تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی  .امنیتی مشابهی دارند ةاولًا دغدغ ،کشورهای واقع در آن

ها و درك و آن برحسب نگرانی ةاند و واحدهای تشکیل دهندمشترکیدارای خاطرات یا سرنوشت نسبتاً 

 مشخص سازوکارهای و قواعد به تن خود حفظ و امنیت مین تأظور برداشت یکسان از تهدیدات، به من

  .(331: 3181 ،)عبدالله خانیدهندمی

 -نویسنده و محقق آمریکایی- ، والتر لیپمنتعریف کرده است ه امنیت ملی راک از نخستین کسانی   

ند تواب رای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگیک ملت وقتی دا» است. لیپمن می گوید:

 )روشندل،« به جنگ بتواند آن را به پیش بردو در صورت اقدام  ارزشهای اساسی خود را حفظ کند

حفاظت امنیت ملی آمریکا، امنیت ملی را  پیترسون با استفاده از تعریف کاربردی شورای .(4: 3194

اف.ان .سیمونی: د. در تعریفی از ارزش های  بنیادی آن تلقی می کن جامعه از لطمه خوردن نهادها و

یط مساعد سیاسی ملی و بین که هدفش شرا رت  از آن بخش از سیاست دولت استامنیت ملی  عبا

د. باری برای حفاظت یا گسترش ارزشهای حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه می باش المللی
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و وقتی این بحث در است امنیت بحث اصلی درباره رهایی از تهدیدات  در مسألة بوزان معتقد است:

امنیت به معنی توانایی کشورها و جوامع برای حفظ هویت مستقل و  بین الملل مطرح می شود، عرصة

مورد  های گوناگوناین مکتب امنیت را از جنبه  (.11: 3189 استحکام عملکردی خودی است)بوزان،

ها و هراس، امنیت اجتماعات لتم، دومردبوزان  در کتاب خود تحت عنوان:  مطالعه قرار داده است. باری

 )عبداله خانی،اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مقوله تقسیم کرده: نظامی، سیاسی،شری را به پنج ب

و تعریف می نماید  «رهایی از تهدید»باری بوزان امنیت را در برابر  در مکتب کپنهاگ .(06: 3188

یت به توان تهدید  درك می شود. از نظر بوزان، امن  دیگری  به نام معتقد است که امنیت در نبود مسألة

: 3188 )عبداله خانی، و تمامیت عملی آن مربوط می گرددحفظ هویت مستقل دولت ها و جوامع جهت 

06). 

 امنیتی روابط از ای شبکهدارای  ازکشورهای دسته یک صورت به را ای منطقه امنیتی ةمجموع بوزان   

یک  .هستند امنیتی متقابل ازوابستگی بالایی سطح دارای اعضا کند می مینتض که داندمی و مهم متمایز

 تصور درواقع که است پیوسته مه به ی ااندازه به آنها اصلی و اولیه امنیتی های نگرانی که کشورها از گروه

 امنیتی، های مجموعه در محوری و مرکزی عنصر بنابراین نیست. ممکن یکدیگر از جدا آنها امنیت ملی

 این همچنین بوزان. شود می مربوط امنیت به که است متقابل وابستگی های لفهمؤ و امنیتی آن روابط

 آسیایی امنیتی های مجموعه مانند کند. می تعیین و شناسایی جغرافیا برحسب عامل را ها مجموعه

 از جدا حیاتی دارای است ممکن ای منطقه امنیتی فرآیندهای که این نکته بر تاکید و... . شرقی جنوب

 بر( 01: 3189 )بوزان ب، کنند منعکس متفاوتی های صورت را به جهانی نظام ثیرتأ و بوده جهانی نظام

 برجسته سازی با نظریه این در ها آن است. الی ویور و بوزان باری اى منطقه امنیت مجموعة نظریة اساس

 کردن، امنیتی مشابه های شیوه و دشمنی و دوستی مشترك، الگوهای تاریخ مجاورت، چون مفاهیمی

 و مادی عناصر و کنند وارد کشورها مسائل تحلیل در را جغرافیا و فرهنگ، تاریخ های مؤلفه اند توانسته

 مسائل و فراکشوری فرایندهای با را کشوری درون تحولات آن، با همسان و یکدیگر درآمیزند با را فرامادی

 .(00-03: 3188 ،ج بوزان) کنند قتلفی کشورها ملی منافع با ای را منطقه
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 ساختار آنارشیک در نظام بین الملل و الگوهای رفتاری کشورها(الف

ها و رفتار سیاست خارجی لملل و انگیزه و منبع ارجحیتاسیاست بین ترین عامل تعیین کنندةهمم

به جای جستجوی  ابراین، است. بنبه ویژه ساختار آنارشیک آن ،های آنالملل و ویژگینظام بین ،کشورها

طلبی باید در پی یافتن علل اجتماعی بود که به صورت سازماندهی علل و عوامل طبیعی و انسانی قدرت

نامد. شی بین المللی می. والتز این سازمان اجتماعی را آنارگرددابط اجتماعی تجلی و تعیین میو رو

کنند، واقعگرایان طلب انسان تأکید میقدرت گرایان کلاسیک که بر سرشت و ذاتبرخلاف واقع بنابراین

 طلبی کشورها دارد. آنان در مقابلبا قدرت ساختاری براین باورند که سرشت و ذات انسان ارتباط اندکی

دارد تا در پی کسب الملل است که کشورها را وا میکنند که ساختار آنارشیک نظام بیناستدلال می

قتدار عالیه و حکومت مرکزی حاکم بر کشورها که آنان را از به چون یک نظام فاقد ا یندقدرت برآ

ورها برای کند تا کششدید و نیرومندی ایجاد می اوز علیه دیگران باز دارد، انگیزةکارگیری زور و تج

کافی قدرتمند شوند. ماهیت دموکراتیک یا دیکتاتوری نظام سیاسی کشورها  صیانت از خود به اندازة

 گیرندةها با سایر کشورها دارد. همچنین افراد تصمیمیاست خارجی و نوع رفتار آنتأثیر اندکی بر س

یری در سیاست خارجی کشورها ها نیز نقش و تأثهای شخصیتی و روانی آنسیاست خارجی و ویژگی

 (.338: 3113)مشیرزاده،  ندارد

در  ه جمهوری اسلامی ایراناری را برای کشورها از جملالملل سه الگوی رفتساختار آنارشیک نظام بین

اعتمادی و کند.نخست، آنارشی باعث بیناپذیر میالملل و سیاست خارجی ایجاب و اجتنابروابط بین

ها همواره از خطر حمله و تجاوز دیگران در ترس و آن شود؛ظن کشورها نسبت به یکدیگر میسوء

در جهانی که کشورها قادرند به کشور  هراسند. این نگرانی و احساس ترس ناشی از این واقعیت است که

اعتماد بی حفظ موجودیت خود نسبت به دیگراندیگر حمله و تجاوز کنند، هر کشوری حق دارد برای 

الملل که هیچ داوری نهایی و مرجع قانونی وجود ندارد که یک کشور تهدید شده باشد. در یک نظام بین

مراجعه کند، کشورها دلیل و انگیزة بیشتری برای آن و مورد هجوم قرار گرفته برای کمک گرفتن به 

الملل ترین ارجحیت و هدف کشورها در نظام بیندوم، مهم .(11: 3188)برزگر، یابندظن میسوء

به علت فقدان حکومت مرکزی جهانی که منافع اساسی  ک تأمین امنیت و تضمین بقاست.آنارشی

تا امنیت و بقای خود را به صورت خودیار تضمین کنند. در ها ناگزیرند نماید آننمیکشورها را تأمین 

شوند و هیچ اقتدار برتری وجود ندارد که کشورهای ای محسوب میاین شرایط کشورها تهدیدات بالقوه

توانند برای تأمین امنیت خود به دیگران، حتی دوستان مورد تجاوز را نجات دهد؛ پس کشورها نمی
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الملل خودیار است، هر یک از کشورها باید به تنهایی دیگر، چون نظام بینخود، متکی باشند. به کلام 

 هایی زودگذر و متغیرند. های نظامی پدیدهامنیت خود را تأمین کند و اتحادها و پیمان

کنند تا برای تأمین امنیت خود به کسب قدرت الملل غیرمتمرکز تلاش میسوم، کشورها در نظام بین

شدیدی به کسب قدرت دارند که عمدتاً برحسب مقدورات و  ها انگیزه و علاقةدرت ورزند. کشورمبا

نفسه هدف و غایت سیاست خارجی شود. قدرت فیهای مادی نظامی و اقتصادی تعریف میتوانایی

کشورها نیست بلکه ابزار مفید و مؤثری برای تأمین امنیت به هر میزان ممکن در وضعیت آنارشی بین 

 (18: 3188گر، المللی است )برز

  کردستان عراقجغرافیای سیاسی   (1

 کیلومتر مربع در شمال این کشور واقع شده وشامل سه استان 98910عراق با وسعت  کردستانة منطق

 .شوددرصد کل سرزمین عراق را شمال می11سلیمانیه، اربیل وصلاح الدین است. این منطقه درحقیقت 

که خود از ( ، ترکیه)درشمال(و سوریه)در غربران)در شرق(ور مهم منطقه یعنی ایهمسایگی با سه کش

ین منطقه ا اهمیت ویژه ای به د،ناقلیت کرد برخوردارند ومرکز ثقل مناطق کردنشین محسوب می شو

مرزهای  ةدربار کردستان ةجدی بین دولت مرکزی عراق و منطق ، اختلافاتداده است. علاوه بر این

سقوط صدام همچنان  سال از 13دارد که علیرغم گذشت بیش از  مدیریت کردی وجود ةتانی و حوزاس

موصل را  دیاله و کرکوك، ا، نینو مهمترین این مناطق بخشهایی از استان لاینحل باقی مانده است،

بیش اکردستان عراق کم.مناطق است یکی از دلایل آن وجود ذخایر عظیم نفت در این شامل می شود و

گویش  ؛متفاوت دارند است که دو نوع گویش کردی ینانی تقسیم شدهبین دو جریان سورانی و باد

خانقین را زیر پوشش  سورانی تحت نفوذ طالبانی است که قلاذه و کوه سنجاب و اربیل و سلیمانیه تا

  (31: 3181دارد)هوشمند، 

 قرن ها چندین یآریای وسیلة به که هستند اوستایی یا مادی زبانی ریشة دارای و آریایی اعقاب از کردها   

 را آن امروزه که کوهستانی ناحیة در میلاد از پیش هفتم قرن در کردهااست.  شده می میلاد تکلم از قبل

 در سیاسی مختلف تحولات طی قوم در این زندگی محل. دان گردیده مستقر نامند، می بزرگ کردستان

 امروزه .هستیم شاهد مختلف یکشورها را در قوم این سبب پراکندگی بدین و شد تجزیه تاریخ طول

 عراق، ترکیه، ایران، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، کشورهای جمعیتی ترکیب از بخشی

گویش بادینانی که مرکزش .(110: 3188 ،)صالحی امیریدهند  می تشکیل کردها را لبنان و سوریه
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کنند در مناطق یکدیگر و جریان سعی میرود. هرداست و تا ترکیه پیش می بارزان ةمنطق ،زاخو است

گران، است. از دید تحلیل معاصر اغلب میانشان درگیری نظامی پیش آمده نفوذ کنند و در تاریخ

 ،های ایدئولوژیک و سیاسی باشد شمال عراق بیش از آن که ناشی از ستیزه درگیری دو جریان عمده

نی و طالبانی است که از این رهگذر البته تفاوتهای ای دو جریان بارزاو عشیره ناشی از تفاوتهای قومی

 .(31: 3181)هوشمند،  گیردکید قرار میأتحت نفوذشان نیز مورد ت زبانی ساکنان مناطق

و رهبران کرد عراق تشکیل شد. واحد  در پی پیمانی میان حکومت وقت 3196اقلیم کردستان سال    

های های کردی و عربی به عنوان زباناست و زبان کردستان عراق، دینار عراق ةدر منطقپول رایج 

میلیون نفر از  0نزدیک به  ای کوهستانیردستان عراق، منطقهکُ. روندرسمی در این منطقه به شمار می

های دهوك، اربیل، سلیمانیه، کرکوك، جمعیت این کشور را در خود جای داده است و شامل استان

شود. با نگاهی به نقشه درصد وسعت عراق را شامل می 16دیاله و نینوا است که در کل حدود 

ذخائر و  ةبر آن دربرگیرندشود. علاوهص میکردستان، موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک کردستان مشخ

اغلب از کردستان عراق با  .(83: 3180نیا، خیز و آبی و یا مشرف بر آن دو است )حافظمناطق نفت

م و می شود اما این بخش در حقیقت در سرزمین کردستان موقعیتی کعنوان کردستان جنوبی یاد 

پیوندی است بین آنچه به کردستان ترکیه یا کردستان شمالی  بیش میانی و مرکزی دارد و درواقع حلقة

 .رز استم کردنشین سوریه نیز  هم و با نواحی عمدتاً ران یا کردستان خاوری معروف است و کردستان ای

زاگرس واقع در کردستان ایران  جبال کردستان سرزمینی غنی و کوهستانی که از سلسلهاین بخش از    

در رشته کوه  . بلندترین قلة این منطقه حصار است کهکیه کشیده شده استبه سوی کوهستانهای تر

متر از سطح  1919هلگورد بر سر راه سوق الجیشی هامیلتون واقع در نزدیک مرز ایران مشرف است و 

، طلا، گوگرد، فولاد بوکیست ،رتقاع دارد.منابع طبیعی نظیر نفت، سنگ آهن، کروم، مس، آلومینیومدریا ا

ه عمل خوبی بهره برداری به که تا به امروز از آنها بشود ، سیمان و گچ در کردستان عراق یافت می

تی واقع در بی گمان نفت است. طوری که حوزه های نف نیامده است ولی منبع عمدة ثروت این منطقه

بیش از نیمی از منابع  درصد کل تولید نفت عراق را تولید می کند و 06مناطق کردنشین تا حدود 

ار دارد. از مجموع استانهای عراق، چهار استان گاز عراق نیز در مناطق کردنشین قر شناخته شدة

فرجی راد و ) گرفته اندخاك کردستان عراق قرار دهوك به تمام و کمال در   و ، سلیمانیهکرکوك، اربیل

  .(8: 3110قربانی نژاد، 

 

 



 696.................................   و نقش تأثیر تحولات سیاسی و ژئوپلتیک کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 کردستان عراقهای ژئوپلیتکی ا، مشکلات و تنگناهمیت  (2

بالای ژئوپلتیکی کردستان عراق به عنوان یک منبع حیاتی برای استقلال مورد توجه هر چند وزن 

، قدرت و استا الگوهای رفتاری منبعث از سیام استحکومت اقلیم کردستان و نخبگان سیاسی کرد 

طح منطقه ای قدرت با رقبا در س که به تعبیری تعریف ژئوپلتیک است، می تواند به ایجاد موازنةجغرافیا 

کلی کردستان عراق . به طور حفظ و گسترش منافع ملی بیانجامد منیت ومین او جهانی در راستای تأ

 به دلایل زیر از وزن ژئوپلتیک بالایی در خاورمیانه برخودار است.

 کردستان در  محل تلاقی چند سازة سیاسی ایران، عراق، ترکیهدر فضای جغرافیای خاورمیانه ، ،

 .سوریه و ارمنستان قرار دارد

 تورانی)ترك( و تمدن عربی )سامی( واقع ند تمدن کهن از جمله تمدن ایرانیکردستان بین چ ،

  .شده است

 ت قفقاز، فلات ایران و فلات شبه ظ ساختار طبیعی محل تلاقی سه حوزة فلاکردستان به لحا

  .عربستان است جزیزة

 هارتلند خاورمیانه استکردستان ،.  

 (43-46: 3116، ق العاده ای دارد) محمدی و خالدیبه لحاظ ژئوپلتیک انرژی اهمیت فو. 

 عنوان عمق استراتژیک و محافظت کردها به شمار رفته ه ، کوه های کردستان ببه لحاظ نظامی

ا قادر ساخته از آنها ر به مناطق کوهستانی، یی همسایگان قدرتمندشان در دسترساند و ناتوان

 .(80: 3114، )مبارکشاهیخود محافظت نمایند

شرایط بدخیم ژئوپلتیک،  بایستمی کردستان عراقهای ژئوپلتیکی اتنگناز لحاظ مشکلات و    

کرده که بر  لهبران آن تحمیر هایگذاریگیری بر سیاست سازی و تصمیمهایی را در تصمیممحدودیت

سزا داشته است. اهم این شرایط به شرح ذیل  به ای حکومت حریم کردستان تأثیریسیاست منطقه

 است:

 محصور در خشکی است. ةفراوان، عملاً کردستان عراق منطقرغم دسترسی به منابع آبی به  (3

ترك و عرب قرار  ،دنی پارسای ایران و ترکیه و گسل تماین منطقه بین دو قدرت بزرگ منطقه  (1

 دارد.
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های اعظم استان دیالی در نزدیکی مرزهای ایران و خیز کرکوك، موصل و قسمتهای نفتاستان  (1

 شود.پذیری امنیتی تلقی میترکیه قرار دارد و از نظر ژئوپلتیک این امر ضعف و آسیب

  -قومی ةرایش عمدبه طوری که دو گ ؛خطوط مذهبی و قومی ةیم کردستان عراق بر پایتقس  (4

های شیعه، سنی بادینی و حضور کردهای فیلی، یزیدی، شبک و حضور ترکمن و ای سورانلهجه

 ل را در منطقه به وجود آورده استهای عمیق ژئواتنیکاهای آشوری و نسطوری گسلاقلیت و

  .(01: 3116پور، )زیباکلام، عبدالله

نیاز هرگونه ترین چالش پایدار ژئوپلتیک آن است. پیشرگبز ،عراق جغرافیای کردستان ةموقعیت بست   

. بسیاری از به ویژه ایران و ترکیه است جهان خارج، جلب همکاری کشورهای پیرامونیمبادله با 

بروز هرگونه  شود.های مرزی این دو کشور برآورده میاز گذرگاه نهای کردستان عراق هم اکنونیازمندی

قعیت فرادستی خود جهت و آمریکا با این دو دولت نشان داده که آن دو از مو دهاچالش در مناسبات کُر

ینه دارد ولی ای دیرکُردستان گرچه سابقه ة. مسألدهندهایشان تردیدی به خود راه نمیتتحمیل خواس

 ةبه صورت پدید 3113ائتلاف در سال دوقطبی و شکست صدام از نیروهای  پس از فروپاشی نظام

 ظاهر شد و نوعی حکومت خودگردان کُرد را در شمال عراق شکل داد فعال در منطقه و جهان ژئوپلتیک

پذیر، عدم ثبات سیاسی و کردستان عراق به دلیل شرایط ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، جغرافیای آسیب.

با که  هرد را در خود جای داده و روابطی نه چندان دوستانهای کُهمسایگی آن با کشورهایی که اقلیت

ی استراتژیک برای کشورهای همسایه و سایر دول منتفع از رصد اند به حوزهها در قرن بیستم داشتهآن

فرهنگی و تمدنی  ةکشش و رانش سه حوز ةیل شده است. کردستان عراق در حوزمسائل فوق تبد

 در قبال مینانفارس، عرب و ترك قرار دارد. بعد از اشغال عراق و تحت فشار این سه حوزه و عدم اط

 )زیباکلام است شده ای تعبد ژئوپلتیک به سوی اسرائیل کشیدهمتأثر از گونه ناچار  ،های آمریکاسیاست

 .(06: 3116پور، عبداللهو 

 احزاب و جنبش های فعال و مهم سیاسی  درکردستان عراق (3

منطقة  ایجاد ائتلاف هاینیرو 3113 آوریل اواسط در  متحد ملل امنیت شورای 088 دنبال قطعنامة به

 نتیجه در. منع کردند درجه 10 مدار شمال بر پرواز از را عراق هواپیماهای و اعلام عراق درون در را امن

 احزابگرفتند. کرد قرار سیاسی احزاب کنترل تحت  دهوك اربیل و سلیمانیه،  کردنشین های استان

 کردستان اقلیم اولین بار حکومت برای سپس و شدند 3111 سال در انتخابات اریبرگز به تصمیم سیاسی
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 جنگ.کند اداره را خود دوفاکتو توانست صورت به 1661 سال تا که دادند تشکیل کردستان پارلمان و

 و رژیم بعث سقوط به منجر که 1661 مارس در عراق به متحدانش و آمریکا حملة و فارس خلیج دوم

 بلکه در کردستان تنها نه را کردها سیاسی موقعیت ،شد عراق در جدیدی سیاسی تحول و حسین صدام

 حزب (قدرتمند کردستان حزب دو خصوص به کردستان سیاسی احزابداد.  رونق المللی بین سطح در

 قانون نوشتن و دولت عراق تشکیل در ثریمؤ نقش توانستند (کردستان دموکرات حزب و میهنی اتحاد

 به را خارجه وزارت و جمهوری عراق ریاست پست توانستند همچنین و باشند داشته جدید عراق اساسی

 (.01: 3110 جلائی پور،) تاثیر بگذارند عراق جدید سیاسی نظام و سیاسی فرآیندهای بر و بگیرند دست

، اسی که در کردستان عراق نقش بارزی دارند سه حزب اتحادیة میهنیدر حال حاضراحزاب مهم سی

 ه به اختصار به شرح زیر به آنها می پردازیم. حزب دمکرات و حزب تغییر بوده ک

میهنی کردستان حزبی است  اتحادیة :نی )یه کیتی نیشتمانیی کوردستان(میه اتحادیة( 3-1

. این حزب یکی از احزاب کلیدی در سط جلال طالبانی تشکیل شده استتو 3190که در سال 

با احزاب شیعی عراق ارتباطی تنگاتنگ  مبارزه با رژیم بعث بوده و در سالهای مبارزه با رژیم بعث

، ، اتحادیة میهنیط شدن رژیم بعث در عراقداشته است و با توجه به نفوذی که داشته بعد از ساق

طوری که پست ریاست ه ب سیاسی در عراق و منطقه بوده است؛همیشه یکی از احزاب دارای وزن 

میهنی کردستان بر مناطق  حادیةاعضای این حزب بوده است. ات جمهوری در عراق همیشه از

. این مناطق از نظر فرهنگی و زبانی به سلیمانیه و قسمت هایی از کرکوك و خانقین نفوذ دارد

همین فصل مشترك ساختاری با ایران و ارتباط نزدیک با  کردهای ایران شباهت بیشتری دارند و

تصادی و امنیتی بیشترین احزاب شیعی در عراق موجب شده که این حزب از لحاظ سیاسی و اق

ک های متقابل ایران و . کمستهای ایران در منطقه داشته باشدگرایش را به سمت ایران و سیا

ان پناه میهنی کردستان در طول هشت سال دفاع مقدس گویای این اصل است )یزد حزب اتحادیة

  .(03: 3110، درو و دیگران

 3140حزب دموکرات کردستان عراق در سال : زب دمکرات  کردستان عراق) پارتی(ح( 3-2

در بغداد تشکیل شد و مصطفی بارزانی که از سالها قبل دست به قیام زده بود و در این زمان در 

. بعد از فرو ریختن جمهوری مهاباد و رفتن بارزانی به برگزیده شدبه رهبری این حزب  ،مهاباد بود

شد و بعد از بازگشت بارزانی به عراق بعد از  شوروی این حزب مشغول سازماندهی مخفی در عراق
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از  فاعاین حزب در عراق به رسمیت شناخته شد و به د 3108کودتای عبدالکریم قاسم در سال 

خود مختاری را از حکومت وقت عراق  3196تا توانست در سال  حقوق کردهای عراقی پرداخت

ور شدند ان و صدام این حزب و بارزانی مجبدر پی قرارداد الجزایر بین شاه ایر3190بگیرد. در سال 

بعداز او مسعود بارزانی  .ملا مصطفی بارزانی وفات کرد 3191. در سال به ایران عقب نشینی کنند

در یک انتخابات در کنگره حزب به رهبری این حزب انتخاب گردید و حزب دموکرات کردستان 

م در پی یک 3113ست در سال داد تا توان علیه حکومت دیکتاتور عراق ادامه عراق به مبارزاتش

و  ، خاك کردستان عراق را آزاد کندنظم حزب به پایگاههای حکومت عراقم لةقیام مردمی و حم

رسمی حزب دموکرات کردستان عراق در  روزنامة .سازد ن منطقه برپایک حکومت کردی در ای

کردستان عراق هماهنگی های  از لحاظ امنیتی حزب دمکرات .نامیده میشود خباتکردستان عراق 

طور مکرر مناطقی از قندیل ه کامل با نیروهای ترکیه جهت مقابله با شورشیان کرد ترکیه دارد و ب

اما هیچ وقت اعتراضی از طرف حزب دمکرات کردستان عراق نسبت  شودتوسط ترکیه بمباران می

  .(08- 01: 3116عبدالله، وبه رفتار ترکیه نشده است)زیباکلام 

ک حزب جنبش تغییر یا  جنبش گوران )بزووتنه وه ی گوران( یجنبش تغییر ) گوران(: ( 3-3

انشعاب نوشیروان مصطفی از  با 1660. این جریان در سال سیاسی در کردستان عراق است

در اعتراض به آن چه که فساد اصلاح ناپذیر در این  بنیانگذاران و رهبران اتحادیة میهنی کردستان

مدافع آزادی و دمکراسی و مخالف فساد و قبیله  . این حزب خود راپدید آمد ،شدده میحزب خوان

عمر سید علی به رهبری  1639مه  31کند. پس از مرگ نوشیروان مصطفی در گرایی معرفی می

 این حزب انتخاب شد. 

از دیگر : احزاب و جنبش های مهم  رادیکال اسلامی) جهادی ( درکردستان عراق ( 3-4

، اتحاد کردستان گروه اسلامیتوان از می ،در کردستان عراق فعالیت دارنداحزاب کوچکتر که 

 نام برد. ، حزب کمونیست کردستان عراق و ائتلاف دموکراتیک میهنی کردستاناسلامی کردستان

 ثیر پذیرفتهأاق از جنبش اخوان المسلمین مصر تگرا در کردستان عرهای سیاسی اسلامجریان اغلب

اند. در حال حاضر سه و بسیاری از رهبران اسلام گرای کرد عراقی با این جنبش در ارتباط بوده

اتحاد »، و «جماعت اسلامی کردستان عراق»، «اسلامی کردستان عراق جنبش»نام ه جریان اصلی ب

گروه های  .(8: 3189)پناهی، دهندهای خود ادامه میبه فعالیت «عراق اسلامی کردستان
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سم حزبی گرای کردی با بهره گیری از تعدد قومی و مذهبی در کردستان و فقدان مکانیاسلام

سیاسی و اجتماعی کردستان عراق ایفای  د در عرصةگرای کرد توانستنمناسب از جانب احزاب ملی

میهنی کردستان را  چون حزب دمکرات کردستان و اتحادیةنقش کنند و نه تنها احزاب کردی هم

)زنگنه و  ی، رعب و وحشت در کردستان شدندبلکه حتی باعث ایجاد نا امن دبه چالش کشیدن

 (.80-84: 3110 کریمی،

 کردستان عراق ، سیاسی و فرهنگی ( دغدغه های امنیتی 4

 :کرد مطرح توانمی دسته چند در را کردستان اقلیم سیاسی نرم تهدیدهایدغدغه های امنیتی و 

 نواحی ةهم در مبیست قرن ابتدای از و گذشته دهه های طول در؛ است هویت کردی تقویت نخست،

 اقلیم حکومت اخیر چند سال در اما بوده فعال هویت گرای کردی های منطقه، جریان کردنشین

به  کردی هویت در آن که قومی است ناسیونالیسم بنیان های با حکومت یک به عنوان عراق کردستان

 عراق کردستان حکومت ناحیه ای تشکیل علت وجودی و هویما عنصر مهمترین و تریناصیل عنوان

دنشین کشورهای که توانسته تمایلهای قوم گرایانه را در مناطق کرطوریهکند. بایفا می را اصلی نقش

پدید آمده است که  مت در راستای آرمان دیرینة کردهااین حکوثیر قرار دهد . پیرامون خود تحت تأ

 شین منطقه بوده که این تفکر موجبچه بیشتر هویت کردی در مناطق کردن ، گسترش هرلازمة قوام آن

از جمله استفاده از نمادهایی  عوامل تقویت این  مسأله،رسد یکی از مباهات هر کردی است و به نظر می

م است که به نماد  3140پرچم حکومت اقلیم کردستان است که همان پرچم جمهوری مهاباد در سال 

-گوناگون به نمایش گذاشته میمراسم  و نمادهای مشابه در ممبدل شده است که این پرچ ملی کردها

 .(364 :3111 ،)بوژمهرانی شود

دنشین ایران کردنشین منطقه از جمله نواحی کر مختلف ، در مناطقپس از تصویب فدرالیسم در عراق   

 . از ایناز سوی معارضان مطرح شد ،تادفدرالیسم همانند آنچه در عراق اتقاق اف تشکیل حکومتی بر پایة

داری  حکومت اسی مبتنی بر رواج و گسترش اندیشةهای سیدله در تهدین مسأرسد دومیرو به نظر می

  .(11: 3184 ،قهرمانپورفدرالیسم باشد ) برپایة

 داشتن اختیارها و حقو در ایران  کرد ستهای قومیتی در سطوح مختلف جامعةارتقای سطح خوا   

ه طور عمومی تحت مشارکت فعال سیاسی و نظایر آنها را باید از جمله درخواستهای اکراد دانست که ب

میتی کردها با توجه به اما تهدید هویتی و قو م کردستان روند فزونی داشته استثیر تحولهای اقلیتأ
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لی ایران ثیری بیشتر برای به چالش کشیدن امنیت متأ ،جریان خودمختاری کردستان عراق جدید

 .(360-364: 3111 ،بوژمهرانیداشته است)
 

ژئوپلتیک کردستان عراق بر امنیت منطقه و جمهوری اسلامی سیاسی و ثیر تحولات تأ(5

 (کپنهاگمکتب ارچوب چ در) ایران

خاورمیانه یکی از  ةاکنون موضوع قوم کرد در منطق ،خودمختار کردستان درشمال عراق ةمنطق باتشکیل

 خاصی کردشده وجایگاهویژه کشورهای با اقلیت هب ،خارجی کشورهای منطقه در سیاستمسائل اصلی 

منطقه ای پیداکرده است، تشکیل دولت منطقه منطقه و حتی فرا ای کشورهایدر روابط متقابل ومنطقه

ایران وترکیه  ،افکنده است. اکنون کردهای سوریه ای کردستان عراق بر روابط کشورهای منطقه سایه

به خواسته های خود هستند. بدیهی  ثر از تحولات شمال عراق با رویکرد نوینی به دنبال دستیابیأنیز مت

کردستان عراق، درصورت  ةمنطقاست با توجه به وضعیت خاص جمهوری اسلامی ایران در همجواری با 

و دیگر  متوجه کشورمان سیاسی از این ناحیه تهدیدات امنیتی و ،توجهی به اهمیت این موضوعبی

 .خواهد شد کشورهای کردنشین منطقه

 متمایز امنیتی روابط از ای شبکه با ازکشورهای دسته یک صورت به را ای منطقه امنیتی مجموعه بوزان   

 کشورها از یک گروهکند. می توصیف هستند، امنیتی متقابل ازوابستگی بالایی سطح دارای اعضا که ومهم

 آنها امنیت ملی تصور درواقع که است پیوسته بهم ایاندازه به آنها اصلی و اولیه منیتیا های نگرانی که

 امنیتی آن روابط امنیتی، های مجموعه در محوری و مرکزی عنصر بنابراین  .نیست ممکن یکدیگر از جدا

ه و دولت ایران، ترکی امنیتی ةمجموع .شود می مربوط امنیت به که است متقابل وابستگی های لفهمؤ و

امنیتی دانست که به دلیل داشتن  می توان از این منظر یک مجموعةرا مرکزی عراق و تاحدودی سوریه 

نگرانی های جمهوری اسلامی  .باشندجغرافیایی واحد می ت کرد، دارای تهدید مشترك و منطقةاقلی

 :ن عبارتند ازاقلیم کردستان و تحولات آ جموعة امنیتی از ناحیةو دیگر اعضای این مایران 

ثیرات کردستان عراق بر مناطق کردنشین ایران و افزایش نگرانی در خصوص افزایش نفوذ و تأ (3

 ترکیه و سوریه  :به تبع آن دیگر کردهای منطقه شامل و سطح مطالبات سیاسی کردهای ایران

 وجود پایگاه نظامی و مقر و دفاتر سیاسی و احزاب اپوزیسون مسلح کرد در کوهستانهای (1

 ، ترکیه و دولت مرکزی عراقدائمی کشورهای ایران در تهدیدهایقندیل 
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مله از ج ؛حضور و نفوذ قدرتهای رقیب و یا معارض جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان (1

 باشند.آمریکا که برای کشورهای منطقه تهدید بزرگی می واسرائیل

طور آشکار و پنهان فعالیت گسترده ه گی عراق، بکید بر راهبرد حفظ تمامیت و یکپارچأایران ضمن ت   

 اصرارله داشته است؛ أاقی از جمله کردها به حفظ این مسای برای کسب تعهد طرف های مختلف عر

ها ترین بحثاستقلال به یکی از مهم پرسیهمه برگزاریبر  عراق کردستان اقلیم در کرد هایگروه برخی

اصلی ایران در قبال عراق طی سال های اخیر راهبرد . بودل شده در سطح منطقه و حتی فرامنطقه تبدی

و « ظ تمامیت ارضیحف»کید و تلاش برای أه است که یکی از مهمترین آن ها تی بودیلفه هاؤدارای م

 .به نحوی که آن را خط قرمز خود اعلام داشته است ؛استبوده  این کشور ةمخالفت با تجزی

 علاوهتوسط مسعود بارزانی،  1639سپتامبر  10اقلیم کردستان در تاریخ اعلام همه پرسی استقلال در    

خشم ریاست جمهوری ترکیه اند،  کرده مخالفت شدت به عراق تجزیة که با کشورمان مقامات بر

به شدت اقلیم کردستان عراق برای همه پرسی استقلال  ةطرح منطقبرانگیخت و ازنیز  ( رااردوغان)

مور داخلی کشورهای دیگر عدم دخالت در ا کی از اصول سیاست خارجی ایران،ی همواره نمود. انتقاد

وضوعات داخلی کشورهای همسایه با توجه به پیوستگی آن با ماما از طرف دیگر برخی از  بوده است

ای از مسائل کردها نمونه ةلأداخلی تفسیر شود. مس ةلأعنوان یک مستواند صرفاً بهنمی مناطق دیگر

تابعی از شرایط  ،لهأهمین دلیل نگاه ایران به این مس المللی است. بهای و بینتأثیرات منطقهداخلی با 

 ای است. امنیتی و نظم منطقه

عراق و سوریه )مجموعه امنیتی  مرکزی با همراهی ترکیه، دولت تحریم اقتصادی و بستن مرزها   

هر چند با توجه به  ؛باشدمیلامی ایران به عنوان یک اهرم فشار مد نظر جمهوری اسای مذکور( منطقه

ازسوی  .بالای تجاری میان دو طرف، قطع مناسبات تجاری و اقتصادی کار ساده ای نیست حجم نسبتاً

، علیه اقلیم اقتصادی مشکلات حاد اقتصادی اقلیم، مهمترین ابزار دولت مرکزی در اعمال فشار دیگر

بزار در مقاطعی استفاده شده و چون از این ا است اقلیم ةسالیان ةدرصدی بودج 16یا  39 ةسهمی

 .همه پرسی نیز می تواند کارآیی داشته باشد ةلأدر مس و ثیرگذار بوده استأت

دولت حیدر العبادی نیز به وضوح اعلام کرده که در هیچ صورتی نتایج رفراندوم را نپذیرفته و در     

 ةحله جمهوری اسلامی با همکاری جبهاین مردر  صورت لزوم از اهرم نظامی استفاده خواهد کرد.

 و نیز )دولت مرکزی عراق، ترکیهمجموعة امنیتی منطقه ای طبق نظریة کپنهاگ  ندهمان ؛مخالفان
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 همچنان دیپلماسی و سیاسی بعد در ویژه به موجود ابزارهای به اتکا باسوریه( دولت مرکزی عراق و 

این حرکت  .، الکوثر(3110 )شهیدی،باشد می کردها قلالاست تحقق در خیرتأ حداقل یا ممانعت به قادر

اشتراك در داشتن اقلیت کرد و تهدید از سوی کردستان  شترك کشورهای مذکور که دارای نقطةم

، حاصلی جز ناامنی منطقه ندارد لذا عراق به تجزیه طلبی و احیای کردستان بزرگ در گام بعدی بوده

و مکتب کپنهاگ که شرایط پنج گانة وابستگی متقابل  زانامنیتی بو براساس یافته های مجموعة

استقلال  ،همانند ایران و ترکیه(قدرتمند) ، وجود حداقل دو بازیگرامنیتی، الگوی دوستی و دشمنی

ی مذکور قه اامنیتی منط پیدا نموده و برهمان اساس مجموعة شود عینیتنسبی و مجاورت راشامل می

روند همه پرسی کردستان عراق جلوگیری و تهدید را در نطفه خفه  امة، توانستند از ادکه اشاره شد

ای کردستان در شمال آن کشور تحولات چند سال اخیر کشور عراق به ویژه تشکیل حکومت ناحیهکنند.

متقابل قومی و فرهنگی بین کردهای دو  ردنشین ایران و وجود پیوندهایبه دلیل مجاورت با نواحی ک

. افزایش توجه به فرهنگ و هویت کردی، تبدیل شدن کردستان بوده استحائز اهمیت کشور برای ایران 

سطح مطالبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از  یمحور و کانون مباحث کردی، ارتقا عراق به عنوان

ی دیگر تهدیدهای ناشی از حضور سیاسی و نظامی از سوروند. جمله نمودهای این تأثیرات به شمار می

و آمریکا در اقلیم کردستان و مصمم بودن رهبران کرد اقلیم در برپایی مجدد رفراندم استقلال  واسرائیل 

ی و جهان تبدیل نموده است. منطقه را به کانون بحران منطقه ا، این تبدیل کردستان به کشوری واحد

رح برپایی تحریک کردهای منطقه و عنوان شعارهای تجزیه طلبانه و قوم گرایانه در سطح منطقه و ط

، مطبوعات و امل تمامی کردهای مستقر در ایران، ترکیه، سوریه و ...که از تلویزیونکردستان بزرگ ش

 منطقه ثبات و ایران اسلامی جمهوری علیه جدی تهدیدهای، گردددیگر رسانه های کردستان پخش می

ه ب ذیلاً  .بال داردهوری اسلامی ایران به دنکه امنیتی شدن رویکرد سیاست خارجی جم شده محسوب

 ی از تهدیدات امنیتی و سیاسی که از ناشی از تحولات کردستان عراق بوده می پردازیم. اختصار به پاره ا

عنوان تهدید بزرگ امنیتی علیه ایران و ه در کردستان عراق ب و آمریکا حضور اسرائیل-   

 در اسرائیل خارجی وسیاست ملی امنیت استراتژی تداوم واقع در عراق کردستان در اسرائیل نفوذ: منطقه

 کردستان در نوین تحولات پرتو در مسأله این است. منطقه این بر تسلط و انزوا از خروج برای خاورمیانه

 ازسقوط پس شده ایجاد قدرت خلع و م3113 سال در فارس خلیج جنگ از پس زمانی مقاطع( عراق

 آورده فراهم عراق کردستان در اسرائیل نفوذ و حضور ةتوسع برای مناسبی زمینة ،م  1661 سال در صدام

 وبا کرده آغاز کردها با را ای گسترده و پنهان روابط اسرائیل ه،شد ایجاد فرصت و بستر از استفاده با ت.اس
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 اقلیم در تاریخی و علمی اجتماعی، اقتصادی، های یتلفعا قالب در مستقیم، غیر ویا مستقیم حضور

 و منطقه در جدید ژیکتاسترا متحد ایجاد ه:ازجمل چندی راهبردی اهداف و فعمنا دنبال به کردستان

 زمان در ایران اسلامی جمهوری برای امنیتی چالش یک به حضور این و است خود ةطلبان توسعه اهداف

 شود.تبدیل می آینده و حال

اقدامات  همة عتاً، طبین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیلتوجه به تضاد ماهیتی و وجودی میابا   

گیرند که برخی در تعارض با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قرار می اسرائیل در اقلیم کردستان ذاتاً

دیگر به  واسطة عناصر غیرمستقیم، .ا هستند و بعضی ا .در تعارض با امنیت ملی ج اًمیاز آنها مستق

اتی را برای ایران مطرح می هند و تهدیدامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را  مورد چالش قرار می د

 های آرمان گرایانه و تبلیغاتیبر جنبه روابط اسرائیل و کردها علاوه .(30: 3110)اخوان کاظمی،  سازد

، حق تعیین سرنوشت، ضدیت با اعراب، بهبود اوضاع کردهای مانند احساس مشترك حبس و آوارگی

 وم به دست آوردن حقوق از دست رفتةیهودیان و لز یهودی یا اشتراکات ژنتیکی و نژادی کردها و

 اسرائیل آشکار و پنهان حضورتاریخی آنان و ... منافع استراتژیک بسیاری را برای دوطرف به همراه دارد.

ة دهند نشان ،عراق بعث رژیم فروپاشی از ویژه پس به کردستان عراق، در آن اطلاعاتی های سرویس و

 باشد، موقت یا حضورغیررسمی این اگر حتی .است عراق شمال هیونیستی درص رژیم بلندمدت هایبرنامه

 عراق وجود کردستان اقلیم مسئولان اگرچهشود  می محسوب منطقه ثبات و کشورها جدی ضد تهدیدی

 این در نفوذ اسرائیل و حضور نافی، مستندات این گرچه نبود .کنندمی انکار همواره را روابطی چنین

: 3189، حق پناه) نیست عراق سوریه و ایران، یعنی اسرائیل برای پرچالش دولت سه با هم مرز و منطقه

311).  

 طریق حمایت از را ایران کردستان داخل در نیابتی جنگ پیوسته آمریکامتحدة ایالات در کنار اسرائیل   

 اظهارات . براساسازدبه راه می اند دارند، امکانی چنین بالقوه که کردی یهاسرمایه سایر و پژاك از

 با سوو هم وابسته حکومت ترتیب شامل به عراق در اسرائیل مطلوب ى ها گزینه صهیونیستى، مقامات

 براى را ویژه اختیاراتی که است فدرالی کم نظامدست و کردى دولت تشکیل و عراق تقسیم غرب،

 خصوص به عراق، در صهیونیستی یمرژ اقدامات به نگاهی با بدین منظور کند. تأمین  کردها خودمختارى

 الگوسازی جدید با دارد قصد صهیونیسم که دریافت را مطلب این خوبی به توانمی این کشور، شمال در

 تغییر را خاورمیانه سیاسی نقشة کشور، این در خود اهداف و منافع پیگیری بر علاوه عراق، در سیاسی

 صهیونیسم سیاسی و اقتصادی بلندمدت حقق اهدافت برای خاورمیانه فرهنگی و سیاسی فضای تا دهد
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 شمال در خود حضور و موقعیت تثبیت برای اسرائیل .(311: 3189، حق پناه) شود فراهم بین الملل

 اسرائیل ساکن کرد یهودی هزار 16 و باز گرداندن عراق، شمال در یهودیان حضورنةپیشی نةبها به عراق،

 زمین اسرائیل . رژیماست نموده منطقه این زمین در و املاك خرید به اقدام ،(عراق) اصلیشان سرزمین به

 خانواده این عملی و نظری آموزش از پس کند و می خریداری را بارزانی ةسیطر تحت مناطق در واقع های

 .(300: 3116عزیزی،  و کاظمی اخوان(گرداندمی باز عراق شمال به اًمجدد آنهارا اسرائیل، در ها

 از: اند بوده عبارت عراق کردستان برابر صهیونیستی در رژیم استراتژی بر حاکم کلی ایه قاعده   

 شمال عراق؛ در ایران اسلامی جمهوری نفوذ و حضور محدودسازی و فرصت سلب (3

 مرزهایش؛ مجاورت و درداخل ایران سازی مشغول و عراق شمال ایرانی در اپوزیسیون از حمایت (1

 همجوار؛ کشورهای و عراق لشما در جاسوسی فعالیت ةتوسع (1

  کردی مستقل دولت تشیکل و عراق ةتجزی مرکزی، دولت تضعیف (4

 .لبنان ویژه به منطقه در ایران اسلامی جمهوری نفوذ افزایش با مقابله و تضعیف (0

 حایز بسیار رژیم صهیونیستی برای ایران مرزهای به شدن نزدیک و عراق شمال در اسرائیل حضور   

مجاورت  در اسرائیل جاسوسی های پایگاه ،عراق کردستان در اسرائیل عوامل آمد و فتر با است. اهمیت

 کردن اجیر را برای لازم شرایط ایران و عراق کردستان ةمنطق آنکه ویژه به شد . خواهد برپا مرزهای ایران

 تا را یرانا مخابراتی تمامی مراکز ایران، مرزهای نزدیک شنود های پایگاه ایجاد دارند. محلی عوامل

 در اطلاعاتی و امنیتی ةجبه یک داد تا قرار خواهد اسرائیل جاسوسی عوامل دسترس در وسیع ایمحدوده

 ةموازن در مهم چرخشی و جدی تهدیدی عنوان به عراق در اسرائیل واقع حضور در .کند ایجاد ایران غرب

)لازریف،  ر پی خواهد داشتارجی ایران را دباشد که امنیتی شدن سیاست خژئوپلیتیکی ایران می

 .(00: 3183م.سی، 

 از مریکاآ اسرائیل و سوی ایرانی از کرد اپوزیسیون احزاب تقویت ن،کارا از راهبردهای نومحافظه یکی   

 در لیبرال دموکراسی باشد.ترویجمعارض پژاك، کومله و دموکرات کردستان ایران می گروهک جمله

 های سکولار در منطقه، تلاشحکومت آوردن کار روی دشمنانش، لو کنتر اسرائیل ثبات تأمین منطقه،

 کنترل برای عنوان ابزاری به کردستان منطقه ای حکومت اسرائیل، تقویت به کردستان نفت صدور برای

 تحریک عراق، درکردستان ایران نفوذ برای کاهش تلاش سوریه، و ترکیه ،ایران از جمله همجوار کشورهای

 در نظامی دائمی های پایگاه ایجاد ایران، علیه برای اقدام کردستان در مستقر ایرانی احزاب اپوزیسیون

 در سیاست استراتژیک و حساس ای لهمسأ به عراق تبدیل که باعث شده کردستان ...و کردستان عراق 

 .(10-11: 3181)حسینی،  متحده باشد ایالات خارجی
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 :حاصل ازآنامنیتی و پیامدهای م کردستان و استقلال اقلی عراق تجزیة استمرار طرح-   

های کرد های دوچندان میان جریانمساوی با وقوع درگیریمجدد در کردستان عراق  برگزاری رفراندوم

های خارجی از ها از سوی قدرتاز یکسو و دامنه دار شدن کسب حمایت سیاسی هر یک از این جریان

شده است تا جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از سوی دیگرخواهد شد. تبعات این تصمیم باعث 

این اتفاقات و  ةیری از بازیابی مجدد داعش در سایتشدید درگیری میان جریان های کَرد، جلوگ

جلوگیری از تَله گذاری اسرائیل برای سران اقلیم کردستان با برگزاری این رفراندوم مخالفت به عمل 

مانع درخواست و اجرای مجدد رفراندوم در چنین  ه این موضوع اذ رویکردی امنیتی بو با اتخ آورد

اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان حفظ حقوق مردمان کُرد بوده  .اوضاع سیاسی منطقه باشد

همان گونه که در عدم سقوط بغداد  داند و در این راهاست اما هویت کردی را جدای از ملت عراق نمی

 کند.میجانبداری در عدم سقوط اربیل نیز  ،کندیتوسط داعش فداکاری م

مرکزی و گروههای قومی و حتی پیش از هر گام بعدی، موج تقابل دولت  انجام رفراندوم در صورت   

سرعت و به ترتیب، محیط های ه این تقابل ب .بالا خواهد گرفت عراق با حاکمیت اقلیم ةمخالف تجزی

ه ب احتمال زیاده ب ی خواهد کرد. تصاعد بحران امنیتیامنیتی را ط، اقتصادی، اجتماعی و نهایتاً سیاسی

شرق کشور شود که جنگ، صفحات شمالپیش بینی می .نظامی کشیده خواهد شد ةسرعت به حیط

تمامی مناطق عراق سرایت به و  در همان محدوده باقی نخواهد ماند راق را مجدداً فرا گیرد. این جنگع

قدرت طلبی حزب بعث و جریانات قدرت طلب  ةی موجب بیداری موج خفتتداوم بی ثبات.خواهد کرد

سعودی، افراطیون منتسب به اهل سنت مورد حمایت  نینچپ و ناسیونالیست عرب خواهد شد. همچ

ریخی خود مناسب خواهند دید. حکومت مرکزی و شیعیان نیز موقعیت تا موقعیت را برای سهم خواهی

خود و  مکانی برای بازیافت و تثبیت جایگاهااز هر  ر خواهند یافت لذارا در مقام مرکزیت عراق در خط

 .(40: 3116، انتظار)بهره خواهند گرفت حفاظت از دولت فدرال عراق

 .در سطح منطقه افزایش خواهد داد تی را به موازات محیط داخلی عراقفشارهای امنی همین امر   

نزیتی افزایش خواهد یافت. درواقع تجزیه مسیرهای ترارقابتها برای تسلط بر منابع انرژی و  همچنین

این آنارشیسم  .مکمل روند تروریسم داعشی در ناامن سازی و بلبشوی امنیتی منطقه است طلبی بارزانی

وقوع تمامی این تهدیدات و  . یل استئنفوذ اسرا ةجدید و توسع ةایجاد خاورمیان ةشرط ضروری و مقدم

یه طلبی بارزانی ودیگر رهبران کردستان عراق بوده که اصرار فراوان در پیامد تجز، جنگهای احتمالی
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. لذا جهت اجرای مجدد همه پرسی و استقلال کردستان عراق در این وفقه از زمان  حساس دارند

رویکرد امنیتی در سیاست  به برخورداری از دپیلماسی سیاسی و پیشگیری و مدیریت موضوع نیاز

 . باشدیخارجی جمهوری اسلامی م

: های حاصل از آنپیامد  و ، روانی و ترویج قوم گرایی درکردهای ایرانتحریک های روحی-   

-های هویتنواحی کردنشین منطقه، جریان ةشته و از ابتدای قرن بیستم در همهای گذدر طول دهه

کومت اقلیم ؛ اما در چند سال اخیر، حاندکمابیش بر یکدیگر تأثیرداشتهگرای کردی فعال بوده، 

 عنوانبه کردی هویت آن در که قومی ناسیونالیسم هایبنیان  عنوان یک حکومت باکردستان عراق به

 نقش عراق کردستان ایناحیه حکومت تشکیل وجودی علت و ماهوی عنصر ترینمهم و تریناصلی

که توانسته طوریست؛ بهادهکرفراهم را مهم مقولة این پیش از بیش اعتلای زمینة کند،ایفامی را اصلی

این حکومت  دهد؛گرایانه را در مناطق کردنشین کشورهای پیرامون خود تحت تأثیر قرارهای قومتمایل

 در کردی هویت بیشتر هرچه گسترش آن، قوام لازمة که استپدیدآمده کردها ةدرراستای آرمان دیرین

 .رسدنظرمیبه که بوده منطقه کردنشین مناطق

له، استفاده از نمادهایی ازجمله پرچم حکومت اقلیم کردستان است که أعوامل تقویت این مسیکی از    

قاضی محمد( و دیگر همدستانش پس آن) رهبر واست بوده م 3140پرچم جمهوری مهاباد در سال  قبلاً 

به نون روسیه( در مهاباد به دار آویخته شد که اکرم تجزیه طلبی و عاملیت بیگانه )از دستگیری به ج

پیشوا »نکوداشتی با عنوان  ةبرپایی جشنوار با گشته و همه ساله  مبدل ی کردستاننماد ملی کردها

کردستان و قاضی با طی آن از جمهوری ها از او یاد شده و ها و جشنوارهدر همایش« قاضی محمد

  .(00: 3116، انتظار)شودمیدرخشان ملت یاد ةعنوان دو ستار

  

از سوی مقامات اقلیم فدرالیزم کردی  ترویج اندیشةکردستان بزرگ و تشکیل  وعدة-  

ردنشین پس از تصویب فدرالیسم در عراق، در مناطق کردنشین منطقه ازجمله نواحی ک: کردستان

افتاد از سوی معارضان مطرح شد؛  عراق اتفاقچه در فدرالیسم همانند آن ةایران تشکیل حکومتی برپای

 ةبر رواج و گسترش اندیشاسی مبتنیتهدیدهای نرم سی ائلمساز  دیگرکه یکی رسدنظرمیرو بهازاین

، های کردها در ایجاد حکومت خودگردان کردستان عراقفدرالیسم باشد که موفقیت ةداری برپایحکومت

المللی از آنان موجب کردها، حمایت آمریکا، اروپا و سیستم بین ةلأالملل در مسجلب توجه نظام بین
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حکومتی از سوی برخی اکراد معارض مطرح شود که همین  عنوان یک الگویاست که فدرالیسم به هشد

: 3184است )قهرمانپور، موجب ترویج این تفکر در کشورهایی مانند ترکیه، سوریه و ایران شده لهأمس

11).  

ون اساسی در اختیار عراق اعتقاد واقعی به فدرالیزم به معنای امروزی و اختیارات وسیعی که قاندر    

کایی، ها در این کشور گذاشته است از یک سو و تمرکز نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، )آمریقومیت

، از سوی دیگر تا امروز، به ویژه استقرار در مناطق شمال عراق 3116 انگلیسی و اسرائیلی( از دهة

های ایران را تقویت کند. ضای قومیتطلبانه در فجدایی شود تا ایدة فدرالیزم بتواند اندیشةموجب می

های کردی مبنی بر آن با کمک خارجی در کنار اساسنامه لیم کردی در شمال عراق و توسعةساخت اق

تواند بر ذهن سایر کردهایی که پیوسته با عراق تشکیل کردستان بزرگ به عنوان یک الگو، به تدریج می

درالیسم از سوی کردستان عراق تنها با هدف گسترش ف لذا ترویج ایدة ، تأثیر بگذاردمرتبط هستند

بزرگ با ناامنی و شورش در مناطق کردنشین ایران بوده و پیامی جز تجزیه طلبی و احیای کردستان 

این اقدامات جز تهدیدات امنیتی و به آشوب کشیدن منطقه نیست لذا  حاکمیت بارزانی ها ندارد. نتیجة

ردن امکانات لازم زندگی و رسیدگی به امور کردهای ایران در امور آو همجمهوری اسلامی در کنار فرا

 بایست با رویکرد امنیتی به این موضوع بپردازد.خارجی می

 

 نتیجه گیری 

سازی ناقص و ملت -های قومی، مذهبی و نژادی و دولتبه دلیل تکثر هویتخاورمیانه  منطقة

رو بوده است. در این میان در شرایط کنونی، بههای متعددی رو، همواره با چالشساختگی در تاریخ

چرا که هرگونه تغییر  شود؛خاورمیانه محسوب می ةتحولات کردستان ، متغیر مهمی برای تحولات آیند

گذارد. از سوی دیگر در وضعیت کردها در این کشور به صورت مستقیم  بر کشورهای منطقه تأثیر می

کردها شده و در  ای به مسألةای و فرامنطقههای منطقهولتتحولات کردستان سبب افزایش حساسیت د

افزوده است. این روابط که  لهاسرائیل و کردها بر اهمیت این مسأاین میان روابط پنهانی و استراتژیک 

منافع مشترك حیاتی دوجانبه کردها و اسرائیل برقرار شده و توسعه یافته است، پیامدهای  برپایة

به دنبال دارد. بر  -ویژه ایرانبه -های منطقهادی و اجتماعی بسیاری برای دولتسیاسی، امنیتی، اقتص

، ران در قبال کردستان باید بر پایة ملاحظات امنیتیاین اساس استراتژی و رویکرد سیاست خارجی ای
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 ترین منافع و تهدیدات استراتژیک ایران در کردستانمنافع و تهدیدات آن در کردستان شکل گیرد. مهم

 عراق عبارتند از:

 . حفظ تمامیت ارضی عراق و عدم استقلال سیاسی و اقتصادی کردهای آن؛3

 امنیتی و اقتصادی آن؛ ،در منطقه و پیامدهای سیاسی و آمریکا . مقابله با نفوذ اسرائیل1

 های مسلح کردی مانند پژاك؛ویژه گروهکردی و به. جلوگیری از تقویت جریانات پان1

 کردی. -اصالت ایرانی کردهای منطقه و نژاد مشترك ایرانی. تأکید بر 4

از سوی دیگر همانطور که اشاره شد با وجود درد مشترك منطقه در پراکندگی اقوام کرد در منطقه و    

اخله گر ی مدرژیم ها وجود آمده از سوی رهبران قوم مدار کردستان عراق و دیگره تحریک های ب

که  بایست همانند وضعیتیسیاست خارجی ایران می ،لاوه بر رویکرد امنیتیع ،همانند اسرائیل و آمریکا

ی طبق الگوی مکتب کپنهاگ  را مدنظر ی کردستان پیش آمد، مجموعة امنیتی منطقه ادر همه پرس

، ایج و تحقیقات حاصل از این پژوهش. طبق نتدن الگو را در موارد دیگر لحاظ نمایو ای ه باشدداشت

امنیت ملی جمهوری اسلامی ، ز تحولات ژئوپلیتیک کردستان عراقی و تهدیدات حاصل اپیامدهای امنیت

رویکرد ، بحث امینیت را در وابط مابین ایران و کردستان عراقبایست در ررا نشانه رفته است که می

توان دیپلماسی منطقه را فعال این رویکرد  امنیتی است که می در سایةکه  لحاظ نمودسیاست خارجی 

  .نمود

باور بیشتر  هایی که به سرزمین است. آریایی سرزمینهای و نوروز جغرافیای از کردستان عراق جزئی   

ناخواه در مقایسه با دیگر مناطق،  ، منطقه ای است که ایران خواه وایی جدیدتئوریسینهای منطقه گر

از جدید ) ن منطقةور است در راستای تقویت ایتری در آن است و ایران مجب نقش محوری دارای

چرا که علاوه بر  ( گام بردارد؛یه و ترکیه، سور، عراقستان و ترکمنستان گرفته تا قفقاز، افغانتاجییکستان

 –قرابتها و شباهتهای گسترده اش از نظر هویتی و تاریخی و فرهنگی با آن در آینده نیز منافع سیاسی 

تواند با توجه به ژنتیک . ایران میوده و دارای قرابت استجین ببا این منقطه عاقتصادی و امنیتی ایران 

ساختگی مبنی بر این که: نژاد کرد  مردم کرد آنها را از خود دانسته و پای اسرائیل را که با تئوریهای

آمریکا که هدف اصلی سیاست خارجی اش در منطقه تا به ایالات متحدة، کوتاه کند.یهودی بوده اند

ای ایران بوده است،  وذ جمهوری اسلامی ایران و منزوی ساختن و کاهش نقش منطقهمقابله با نف زامرو

اقلیم کردستان عراق تلاش و اهداف خود را در این منطقه معطوف به کاهش نفوذ ایران در  پس از ایجاد
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ل کرد برای حفاظت از اسرائی ظامی خود و تقویت نیروهای پیشمرگةاین اقلیم و گستراندن پایگاه های ن

 و مقابله با نیروهای نظامی ایران خواهد کرد.

گردد جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی و امکان پیشنهاد میبا توجه به این مسائل 

 : اولویت سیاست خارجی خود لحاظ کندسیاست های زیر را در  ،استفاده از فرصت های موجود

محلی کردستان عراق و لزوم بستن پیمان های  با دولت گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی  -

دفاعی با رویکرد امنیتی و نظامی در راستای کاهش تهدیدهای امنیتی و سیاسی موجود از سوی 

 گروه های رادیکال و جلوگیری از نفوذ اسرائیل

امنیتی  و دولت مرکزی و تشکیل مجموعةبا ترکیه و سوریه  گسترش روابط امنیتی و سیاسی -

 .مقابله با نفوذ اسرائیل در منطقه بویژه در کردستان عراق برای رویارویی با تهدیدات وه ای منطق

وجود آوردن مناطق آزاد اقتصادی کردنشینان جهت مراودات سیاسی و ه ایجاد فضای مناسب وب

 کرد. کردهای منطقه با کشورهای همسایةاقتصادی مابین 

خنثی سازی تواند علاوه برآنان در خاورمیانه میتاریخی  ید بر هویت ایرانی کردها و پیشینةتأک -

ه ، وحدت نژادی و قومیتی در کردهای منطقه بسازی نژاد کرد و یهودتلاش اسرائیل برای همسان

 وجود خواهد آورد.

ویژه در کردستان که با پوشش اقتصادی و به کارسازی اهداف اسرائیل در منطقهشناسایی و آش -

 تای ممانعت از برقراری روابط اسرائیل و کردها محدود شود. گیرد، در راسنظامی صورت می

های ترکیه و سوریه و مناسبات نزدیک ایران و کردهای با توجه به تیرگی روابط کردها با دولت -

عراق و دولت مرکزی این کشور و جمهوری اسلامی ایران باید از فرصت موجود برای گسترش 

  .استفاده شودهای اقتصادی در کردستان عراق فعالیت

ها در ساختار سیاسی عراق و مقابله با مداخلات تأکید بر همکاری کردها و شیعیان در کنار سنی -

 .ای در امور داخلی این کشورای و فرامنطقههای منطقهقدرت

اسرائیل با حضور در کردستان عراق و تقویت احزاب اپوزیسیون ایران به عنوان اهرم فشاری علیه    

لامی ایرن، در نهایت دارای تأثیراتی حداقلی و ضعیف بر امنیت ملی ایران بوده است. با جمهوری اس

توجه به ارتباطات فرهنگی و نفوذ غیرقابل انکار ایران در عراق و تجانس بالای فرهنگی کردها با ایران، 

یقین با تقویت طور این اهرم نتوانسته است به طور جدی امنیت ملی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. به

های فرهنگی ها در قدرت سیاسی و توجه به خواستاقتصادی مناطق کردنشین ایران، مشارکت دادن آن
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دستان عراق بر امنیت ملی ایران مردم منطقه، تأثیرات امنیتی نامطلوب حضور ایالات متحده در کر

گر قدرت مرکزی در عراق عنوان یک نیروی چالشه د. کردها برخلاف گذشته که بیشتر بکنترل خواهد ش

ائتلاف و همکاری کردها  شوند.عنوان بخشی از حاکمیت عراق محسوب میه معروف بودند، اکنون خود ب

چه در مجلس ملی و چه در  -ها به منظور کسب سهم بیشتربا هر یک از دو گروه شیعیان یا سنی

ور جمهوری اسلامی ایران و تواند نقش بسیار مهمی در میزان نفوذ دو کشمی -حکومت مرکزی عراق

 ترکیه در عراق داشته باشد. 
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 منابع  

                الف. منابع فارسی
کردستان عراق هارتلند ژئوپلیتیک در تحول راهبرد ترکیه »(. 3116) اخوان کاظمی، مسعود و عزیزی، پروانه

 .343-308 ص، ص06اره شم ،سال بیستم، . فصلنامه راهبرد«نسبت به کردهای عراق و سوریه

تحلیل رابطه اسرائیل و ( »3110) ، حامدشاهملکیرستمی، فرزاد رستمی  و و  ؛اخوان کاظمی، مسعود

، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ،«کردستان عراق و   پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران

 .زمستان 4شماره  8سال

 نشر علم. رجمه عرفان قانعی فرد، تهران:ت ،ر خاورمیانهسیاست کردها د(. 3116) ، نادرانتظار

ترجمه  ،روابط بین الملل در عصر نوین جهانی شدن سیاست: (.3181اسمیت، استیو و جانبیلیس )

   .ابرار معاصر: تهران، راه چمنی و دیگران ابوالقاسم

انتشارات  :دی، تهران، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبرها و هراسمردم دولت. (3198) بوزان، باری

 چاپ اول. ،پژوهشکده مطالعات راهبردی

عراق و تأثیر تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم کردستان . »(3111مهدی ) ،بوژمهرانی، حسن  و پوراسلامی

 .، بهار  و تابستان3، شماره1، دوره دوفصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام ،«آن بر کردهای ایران

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد  ، تهران:سیاست خارجی ایران در عراق جدید .(3181) برزگر، کیهان

 .اسلامی

فصلنامه مطالعات منطقه ای جهان  ،«گزارش جریان های اسلامی در شمال عراق» .(3189) جعفر پناهی،

 .و تابستان بهار، 14و11، شماره های اسلام

 .، بهار11شما ره ، فصلنامه راهبرد، «ئوپلتیکیعراق جدید: تغییرات ژ» (.3180) ، ناصرثقفی عامری

: موسسه تحقیقات بین تهران ،سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کردها و( 3189) جعفر حق پناه،

 المللی ابرار معاصر.

 .لی، مشهد: انتشارات پاپاصول و مفاهیم ژئوپلتیک(. 3180محمدرضا ) حافظ نیا،

الگوی خودگردانی کردستان عراق با الگوهای خودمختاری و  تطبیقی،تحلیل » .(3181) حافظ نیا، محمدرضا

 .130 شماره ،34دوره ، فصلنامه علوم انسانی ،«فدرالیسم

، طرح خاورمیانه بزرگتر، القاعده و قاعده در راهبرد امنیت ملی آمریکا (.3181، حسن )حسینی

 ر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصتهران
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مذهبی عراق و تأثیر آن بر  -ژئوپلیتیک قومی»(. 3111و علی نژاد و امینی ) محمد باقر ،چوخاچی زاده

-196، صص 19، شماره ، سال یازدهمفصلنامه انجمن جغرافیای ایران، «امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

149. 

مطالعه موردی اقلیم  – نقش احزاب در توسعه سیاسی» .(3110جلائی پور، حمیدرضا و حسن، بارزان )

  .دی 1، شماره ماهنامه آفاق علوم انسانی ،«کردستان عراق

تهران: چاپ سوم، ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(. 3181) دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال

 انتشارات سمت.

ئی با استفاده از ابررسی انتقادی نظام مجموعه امنیتی منطقه» (.3181گرچی، ولی )داداندیش، پروین و کوزه

 .00، سال نوزدهم، شماره فصلنامه راهبردی، تهران، «محیط امنیتی منطقه قفقاز جنوبی

همگرا در یتیک شکننده کردستان عراق، عاملی ژئوپل »(. 3116) عبدالله پور، محمدرضا زیباکلام. صادق و

 .01-90ص ص ،4شماره  ،43دوره ، صلنامه سیاست. ف«نزدیکی کُردهای عراق به اسرائیل

 الکوثر ، تهران:واکنش های احتمالی ایران به استقلال کردستان عراق .(3110فرزان )  ،شهیدی

تحقیقات  مرکز نشر :تهران اول، جلد ،ایران در قومی منازعات مدیریت .(3180) رضا سید، امیری صالحی

 .استراتژیک

رز ایران و عراق و تأثیر آن بر تحلیل ژئوپلیتیکی م»(. 3111عزتی، عزت الله و نامی، محمد حسن )

 . تهران: ناشر دانا پناه. «امنیت ملّی

 تهران: موسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر « نظریه های امنیت »( 3181) ، علیعبدالله خانی

 سال اول، ،فصلنامه مدیریت بحران، «کلان امنیت ملی طرح ریزی الگوی». (3188) علی ،عبداله خانی

 .4و1شماره 

فصلنامه  ،«پیشینه گروه های جهادی در اقلیم کردستان عراق(. »3110) ، حسنصباح و کریمی ،زنگنه

 .، تابستان1، شماره 13، سال سیاست خارجی

بررسی عوامل موثر ژئوپلیتیک عراق و »(. 3110)مصطفی و سرور، رحیم  ،فرجی راد، عبدالرضا؛ هاشمی

 .18، شماره نامه تحقیقات سیاسی بین المللیفصل ،«تأثیرآن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی

 نشر میدیا. ، ترجمه بهزاد خوشحالی، سنندج:کردستان و علل ایجاد آن. (3183) لازریف، م.سی

 .چاپ دوم ،سمت ، تهران:غرافیای سیاسی و سیاست جغرافیاییج(. 3183مجتهد زاده، پیروز )

 تهران: نشر انتخاب.  ،تان عراقژئوپلتیک کردس(. 3113) حسین ،و خالدی حمیدرضا ،محمدی

ران: نشر پانیذ، چاپ دالاهو ته ،ابراهیم یونسی ، ترجمهتاریخ معاصر کُرد (.3181-3140مک داول، دیوید )

 .1جلد



 669.................................   و نقش تأثیر تحولات سیاسی و ژئوپلتیک کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 پژوهشکده مطالعات راهبردی ن:، تهراچهره متغیر امنیت ملی (.3199ماندل، رابرت )

 .، تهران: سمتالمللینهای روابط بتحول در نظریه(. 3113مشیرزاده، حمیرا )

، شماره نشریه گفتگو ،«مدخلی جامعه شناختی بر کردشناسی کرد یا کردها(. »3181) هوشمند، احسان

 .پائیز ،31ص ، 46

فرو پاشی  تیک اقلیم کردستان عراق بعد ازتحلیلی بر ژئوپل» (.3110) یزدان پناه درو، کیومرث و دیگران

 ، تابستان.01، ش 30، سال فصلنامه جغرافیا ،«داعش
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