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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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 چکیده
 اساس  بر  عراق  و  ترکیه  جمله  از  یمنطقه  هایکشور   نقش  بررسی   مقاله  این  نگارش  از  هدف

 گیری شکل  روند  در  المللیبین  هایفشار  تأثیر  تحت  و  منطقه   سطح  در  قدرت  توزیعی  هایساختار
 یزمینه  در  متعددی  مطالعات.  است  ۱۹۴۶  سال  در مهاباد  در  کُردستان  جمهوری  سقوط  نهایت  در  و

  حائز   ینکته  اما  است،  گرفته  انجام  ایران  در  کُردی  جنبش  البته  و  خاورمیانه  در  کُردی  هایجنبش
  الگوی   به  توجه   با  عراق  و  ترکیه  جمله  از  ایمنطقه  هایقدرت   نقش  بررسی  مطالعه  این  در  اهمیت

 مطالعات  در  که  ایمسأله  است؛  مهاباد  در  کُردستان  جمهوری  سقوط  و  ظهور  جریان  در  قدرت   توزیع
  با   مقاله  این  کانونی  بحث  رو،  این  از.  است  مانده  مغفول  زیادی  حدود  تا  زمینه  این  در  گرفته  انجام
 رویکُردی  با  موجود  هایآرشیو  و  الکترونیکی  منابع  و  ایخانهکتاب  و  دسترس  در  اسناد  و  منابع  به  توجه

 غیردولتی  و  دولتی  هایآرشیو  و  منابع  و  مستندات  به  توجه  با.  است  گرفته  صورت  توصیفی  -  تحلیلی 
  مهاباد   در  کُردستان  جمهوری  سقوط   در  را  عراق  و   ترکیه  جمله  از  ایمنطقه  هایکشور  نقش  نباید

ً   را  حرکت  این   و  گرفت  نادیده  چون   هایقدرت  هایحمایت  قطع  و  هاحمایت  منافع،  اقدامات،  به  صرفا
 به  ترکیه  ویژهبه  ایمنطقه  قدرت  دو  این  دیگر،  عبارت  به.  داد  تقلیل  متحده  ایاالت  و  بریتانیا  شوروی،

 جمهوری   قبال  در  المللیبین  هایقدرت   رویکرد  تغییر  در  محوری  نقش  گرتسهیل  هاینیرو  عنوان
 .داشتند مهاباد در کردستان
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 بیان مسأله ۱
ی سیاسی برای احقاق  ظهور جنبش کُردی و مبارزه 

ی دولت مستقل  ها مانند: مطالبهکُرد حقوق سیاسی  
کنفدرالیسم،  اخیراً  و  سیاسی  خودمختاری  یا  کُردی 

هایی مربوط به تاریخ معاصر کُردستان است.  پدیده 
امپراتوری  سقوط  از  سلسله پس  و  عثمانی    یهای 

های نهادی دولت ـ  ای مجموعه ینده آقاجار، با رشد فز 
ترکیه، ایران و  ملّت، و خیزش ناسیونالیسم ملی در  

کشور  جنبش  سایر  عراق،  مانند  عربی  های 
به نیز  کُردی  می ناسیونالیسم  آغاز  شود.  تدریج 

شکل می گفت:  از  توان  کُردی  ناسیونالیسم  گیری 
های ترکیه و سپس عراق در جریان جنگ  طریق کُرد 

شود و امواج این پدیده پس از  جهانی اول شروع می 
ایران نیز م به   ,Gunterرسد (یجنگ جهانی دوم 

قدرت 2010 سوی  از  ایران  اشغال  خارجی  ).    - های 
و عزل رضاشاه از    ۱۹۴۱در سال    - شوروی و بریتانیا  

هرج و مرج داخلی و تضعیف قدرت    یزمینه  ،قدرت
این   تبعات  از  یکی  کرد.  فراهم  را  ایران  در  مرکزی 
شدن   پررنگ  و  داخلی  اختالفات  تشدید  تحوالت 

و قومی  مرز اثنیکی  بین  های  اختالفات  بود. تشدید 
و گروه  مانند  دولت مرکزی  اثنیکی در مناطقی  های 

زمینه کُردستان  و  تقویت    را  آذربایجان  برای 
آن    یهای گریز از مرکز فراهم کرد که در نتیجههویت 

کُردستان   و  آذربایجان  جمهوری  دو  تشکیل  شاهد 
 بودیم.  

جامعه که  قبیله  یدر  کُردستان  پرآشوب  و  ای 
خان آقا  اکثریت  و  قدرت، ها  دنبال  به  محلی  های 

سپتامبر   در  بودند،  قلمرو  و  شخصی    ١٩٤٢منافع 
از طبقه   یعبدالرحمن ذبیحی، فرزند یک فروشنده 

متوسط و تقریباً فقیر جامعه که در دوران راهنمایی  
از مدرسه اخراج شده بود، در مهاباد حرکتی سیاسی  

به   خود  دوستان  از  دیگر  تن  سه  کمک  به  امید  را 
کُرد  برای  پایگاه سیاسی  تمام  کسب  کرد.  ها شروع 

خانواده  از  افراد  تا  این  البته  و  متوسط  و  فقیر  های 
ها  کرده (به نسبت جامعه) بودند. آن حدودی تحصیل

کومه  ژیانهلهبعداً  احیایی  هوی  کوردستان(کمیته  ی 
کُردستان) را بنیان نهادند و ذبیحی به عنوان رئیس  

). کومله ژکاف  McDowall, 2007(  آن انتخاب شد
های  تدریج پایگاه و موقعیت خود را در درون مرز هب

  ١٩٤٤مناطق تحت نفوذ محکم کرد. حتی در آگوست  
ای را با نمایندگانی از مناطق کُردنشین ترکیه  جلسه

  تدریج و پور ترتیب دادند. بههای داالن و عراق در کوه 
سط در  چه  پیرامونی  تحوالت  تأثیر  ح  تحت 

ای و ملی و محلی،  المللی، چه در سطح منطقهبین
توسعه و  رشد  گروه فعالیت  یشاهد  های  های 

ویژه در شهر  به   ،سیاسی در سطح مناطق کردنشین
ایده  هستیم.  اطراف  مناطق  و  جمهوری    یمهاباد 

ای از تاریخ شکل گرفت که در آن  کُردستان در برهه 
ای و  چندین عامل مهم در سطح محلی، ملی، منطقه

ببین را  آورده  ه  المللی، به طور کلی شرایطی  وجود 
بودند که ابتکار عمل را از دست رهبران کرد خارج و  

ها را در موضع انفعالی قرار داده بود.  در حقیقت آن 
تأسیس جمهوری کُردستان در    یبه عبارت دیگر، ایده 

ابتکار    یمهاباد به دست قاضی محمد نه در نتیجه 
باره خود  موقعیتی بود که به یک   یعمل بلکه نتیجه

مهم  از  بودند.  دریافته  زمینهرا  که  عواملی   یترین 
ایجاد و تشکیل جمهوری کُردستان و درنهایت سقوط  

کرد فراهم  را  بین می   ، آن  سطح  در  به  توان  المللی 
در  ،  های بزرگ از جمله شوروی و بریتانیانقش قدرت 

جمله    های ازای به نقش و کنش کشور سطح منطقه
آن  تعامالت  و  عراق  و  قدرتترکیه  با  های  ها 

توان به تغییر و تحوالت  المللی، در سطح ملی می بین
آمدن   کار  روی  با  که  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 

گرایانه که موجب به حاشیه  رضاشاه و تفکرات ملی 
های غیرفارس شد و در  رانده شدن و سرکوب هویت 

تماعی و در  سطح محلی کسب آگاهی سیاسی و اج
ملی  تفکرات  رشد  آمدن  نتیجه  صحنه  به  و  گرایانه 

 یگروهی از روشنفکران کرد که بیشترشان از طبقه 
تشکیل دولت    یجامعه بودند و ایده   ی متوسط نوپا

:  ١٣٧٨  ،یونس یو    یی اشاره کرد (برزو  ،کُردی را داشتند
٤٣  .( 

زمینهکتاب در  بسیاری  مطالعات  و  و    یها  علل 
عوامل ظهور و سقوط جمهوری کُردستان در مهاباد  

تحریر درآمده است که به جوانب مختلف    یبه رشته
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بررسی نقش    یاما در زمینه  ؛انداین حرکت پرداخته
تقریباً  دولت  عراق  و  ترکیه  جمله  از  منطقه  های 

توان گفت که هیچ کار جدی صورت نگرفته است.  می
این تال   از  مقاله  این  در  می رو  و  ش  نقش  تا  شود 

ای در ارتباط با ظهور و  جایگاه این دو بازیگر منطقه
سقوط جمهوری کُردستان مورد تحلیل و واکاوی قرار  

  یگیرد. در نگاه اول کامالً مبرهن است که در دهه 
بین   ۱۹۴۰ قدرت  ساختار  دلیل  نقش  به  الملل، 

بریتانیاقدرت به   ،های چون شوروی،  و  تدریج  آلمان 
منطقهایاالت   سطح  در  به متحده  و  در  ای  ویژه 

نمی  وزنه خاورمیانه  و  جایگاه  برای    یتوان  خاصی 
  ؛ های چون ترکیه، ایران و عراق در نظر گرفتکشور 

خوبی  توان به مل کرد می أتر شد و تاما اگر کمی دقیق
این کشور  به نقش  تا حدود کمتری  ها  و  ترکیه  ویژه 

هوری کُردستان  سقوط جم   یویژه در زمینهعراق را به 
تر این مقاله به صورت جزئی   یمشاهده کرد. در ادامه 

 به ابعاد مختلف این تحوالت پرداخته خواهد شد.  

 شناسی پژوهشروش ۲
توصیفی نوع  از  حاضر  می   - تحقیق  باشد.  تحلیلی 

جمع  کتابروش  اطالعات  و  خانهآوری  اینترنتی  ای، 
آرشیو  و  منابع  به  مستندات رجوع  و  تاریخی  های 

 وجود است.  م

 نظری پژوهش مبانی ۳
بین نظام بیشتر  های  بیستم  قرن  از  پیش  المللی 

را  منطقه خود  خاص  نظام  منطقه  هر  و  بود  ای 
المللی جهانی  های بین داشت. در قرن بیستم نظام 

شد و با ورود آمریکا و ژاپن از اروپا فراتر رفت. با این  
وجود ویژگی چندقطبی بودن آن حفظ شد. پس از  

المللی دو قطبی بود و  هانی دوم، نظام بین جنگ ج
یافتن   نقش  با  سپس  متصلب  ابتدا  وضعیت  این 

ها و چین تا حدودی منعطف گردید  جنبش غیرمتعهد 
بین ٨:  ١٣٩٨(شفیعی،   نظام  در  قطبیت  المللی  ). 

های  گیری تعداد بازیگران اصلی یا گروه موجب شکل
می  نظام  آن  در  بازیگران  از  منسجم  شود.  نسبتاً 

 
1 Holesti 
2 Bercher 

بازیگران  قطبی آن  توسط  که  است  روندی  شدن 
توانند بلوک یا ائتالف تشکیل دهند. واضح است  می

تواند تأثیر زیادی در  قطبش می  یکه ماهیت و درجه
بالعکس   و  باشد  داشته  سیستم  یک  قطبیت 

)Modelski, 1974  برای مثال، تقابل و تضاد منافع .(
ایاالت  در  بریتانیا،  آلمان  و  شوروی  دوران  متحده، 

پیش از جنگ دوم جهانی در مقایسه با دوران پس  
در   تحوالت  و  تغییر  و  بود  متفاوت  بسیار  جنگ  از 

های نفوذ و  المللل و تغییر در حوزه ساختار نظام بین 
ائتالف تا  شد  موجب  اتحاد قدرت  و  جدید  ها  های 

  متفقین   یجبهه   تشکیل  قالب   در   نظامی  –سیاسی  
  و   ناتو   شمالی   یکآتالنت  سازمان  جنگ  از   پس   یا   و

  را  حاکم   نظام   در   موجود   قطبیت   یدرجه   ورشو   پیمان 
   . کرد تغییر دستخوش و  برده   باال شدت به

و   فرآیند  و  ساختار  نظام،  اساسی،  مفهوم  سه 
آن  میان  نظریهپیوند  در  کلیدی  مفاهیمی  های  ها 

بین  می غالب  محسوب  (هالستی المللی   ،1شوند 
المللی طبق تعریفی که  بین ). هر نظام  ٤٤- ٤٦  : ١٣٩٠

می  ارائه  یهودا  و  از  برچر  است  عبارت  دهند 
قدرت  «مجموعه  آرایش  یک  در  که  بازیگران  از  ای 

می قرار  الگو(ساختار)  درگیر  و  منظم  گیرند  های 
هایی که به  مرز   یتعامل(فرآیند) هستند و به واسطه

یک موضوع معین ایجاد شده است از سایر    یوسیله
  شوند و در رفتار خود از درون نظام می   ها جداواحد

محدود    ی(زمینه (محیط)  نظام  برون  و  داخلی) 
(برچر می وینکنفلد   2شوند  طبق  ٥٨  :١٣٩٦  ،3و   .(

تعریف فوق ساختار به نوع قرار گرفتن بازیگران در  
که   دارد  اشاره  یکدیگر  با  ارتباط  در  و  نظام  یک 

گران و  ند از تعداد بازی ا های اساسی آن عبارت متغیر
).  ١٥٧- ١٦٠  : ١٣٩٢  ،4ها (والتزنوع توزیع قدرت میان آن 

الگو  بیانگر  هم  فرآیند  کنش  مفهوم  یا  تعامل  های 
که   است  نظام  یک  بازیگران  میان  موجود  متقابل 

ند از نوع تعامل و شدت  اهای اساسی آن عبارت متغیر
تعامل؛ نوع تعامل به دو مفهوم همکاری و تعارض  

عامل هم میزان تعامل در یک  اشاره دارد و شدت ت

3 Winkenfeld 
4 Waltz 



 

183 

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

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

 ای های توزیعی قدرت در سطح منطقه ظهور و افول جمهوری کُردستان در مهاباد و ساختار. نژادجالل محمودی، سیامک بهرامی، حمیدرضا سعیدی 

کند. هر ساختار دارای یک  زمانی را بیان می   یدوره
عین  در  و  است  متناسب  تعامل  هم  فرآیند  حال 

می  حفظ  و  ایجاد  را  منظم  و  تعامل  (برچر  نماید 
)، اما در کنار مفهوم نظام ما با  ٥٨  :١٣٩٦وینکنفلد،  

روب زیرنظام  نام  به  دیگری  هستیم؛ ه مفهوم  رو 
که تناقض موجود در مفهوم محیط را برای  مفهومی  

زیرا بیرون از نظام   ؛کندالمللی حل می یک نظام بین 
جهانی چیزی به نام محیط وجود ندارد و یک نظام  

زمینه (شرایط داخلی) خود    یجهانی تنها به وسیله
ها دارای  ها هم مانند نظام شود. زیرنظام توصیف می 

(ل هستند  فرآیند  و  م  1کیساختار  :  ١٣٩٥  ،2ورگان و 
محیط  ٩٦ تأثیر  تحت  به شدت  که  تفاوت  این  با   (

  یپذیرند و نوعی رابطه خویش بوده و از آن تأثیر می 
نظام   از  تأثیرگذاری  لحاظ  به  مراتبی  سلسله 

ها  ها و از زیرنظام های آنالملل به سوی زیرنظام بین
زیرنظام  سوی  کوچکبه  آن های  بین  درونی،  ها  تر 

عین  در  است.  می برقرار  زیرنظام  هر  تواند  حال 
های تعامل نظام  الگو   یکنندهدهنده و تعیین نمایش 

باشد خویش  متأ  ؛باالدستی  تأثیرات  هرچند  از  ثر 
ایجاد کرده  محیطی است که نظام بزرگ برایش  تر 

 است.  

بین  تحوالت  بررسی  سطح  برای  چهار  الملل، 
ترین  تحلیل باید مورد توجه قرار گیرد. اولین و بزرگ 
الملل  و تأثیرگذارترین سطح تحلیل، سطح نظام بین 

ای است و سپس  است. دومین سطح تحلیل منطقه
ق ملی  فرو  و  ملی  اینکه  سطح  به  توجه  با  دارد.  رار 

مطالعه کشور   ،موضوع  نقش  و  بررسی  ترکیه  های 
در    - به عنوان دو بازیگر مهم در سطح منطقه    - عراق  

سقوط   و  ظهور  به  منتهی  تحوالت  و  تغییر  جریان 
است و    ١٩٤٦جمهوری کُردستان در مهاباد در سال  

این نکته که مطالعات بسیار محدودی در   با لحاظ 
زمینه بر   یزمینه این  در  کشور  دو  این  نقش  رسی 

این  در  است،  دامنهانجام شده  به  ی  جا  را  مطالعه 
سطح   تحوالت  از  آن  تأثیرپذیری  و  سطح  همین 

کنیم. ساختار توزیع قدرت در  المللی محدود می بین
بین  کشور نظام  جایگاه  عراق  الملل،  و  ترکیه  های 

ای) و کیفیت تعامل این دو کشور با  (سطح منطقه
الملل (شوروی، بریتانیا  ح فوقانی نظام یعنی بین سط

لحاظ   به  کشور  دو  این  جایگاه  اهمیت  و  آمریکا)  و 
به  آستانهژئوپلیتیکی،  نوین    یویژه در  نظم  تشکیل 

قابل   مانور  میدان  جهانی  دوم  پساجنگ  جهانی 
 داد.  ویژه ترکیه می ها به توجهی به آن 

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

 آزادی عمل بازیگران بزرگ آزادی عمل بازیگران کوچک  مراحل تکامل ساختار 
 وسیع  وسیع  ظهور

 وسیع  کمی محدود  رشد و تکامل 
 محدود  العاده محدود فوق بلوغ
 وسیع  کمی محدود  افول 

 وسیع  وسیع  فروپاشی 
 

تحلیل  همان  سطح  دومین  شد،  اشاره  که  طور 
منطقه سطح  این تأثیرگذار،  در  که  است  با  ای  جا 

به   «منطقه  که  منطقه  از  تعریف  این  به  استناد 
ها اشاره دارد که با جغرافیا و یک  ای از کشور مجموعه 

ک و  ی(ل  »ویژگی مشترک یا بیشتر با هم در پیوندند

 
1 Lake 

می ٩٦:  ١٣٩٥مورگان،   منطقه)  گفت  رد  مو  یتوان 
مجموعه  ما  کشور نظر  از  یک  ای  با  که  است  هایی 

عامل   کنار  در  کردی  عامل  نام  به  مشترک  ویژگی 
شود که به دلیل قرار گرفتن  جغرافیایی شناخته می 

ژئواستراتژیک  از  یکی  در  نقطه  و  این  ترین 

2 Morgan 
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ترین نقاط دنیا از ارزش راهبردی مهمی  ژئواکونومیک
دان معنی که  الملل برخوردار است، ببرای نظام بین 

های  الملل و فرآیند تحوالتش هم بر ساختار نظام بین 
آن  از  شدت  به  هم  و  است  تأثیرگذار  تأثیر  آن  ها 

های منتهی به  ). در سال ١١:  ١٤٠٠پذیرد (بهرامی،  می
بین  نظام  آن  جریان  در  و  جهانی  دوم  الملل جنگ 

نظام   شد،  جدی  تحوالت  و  تغییر  دستخوش 
یی به دوقطبی با محوریت  گراالملل از چندقطبی بین

های نوینی  بندیآمریکا و شوروی متحول شد و بلوک 
فرآیند  این  جریان  در  گرفت.  بازیگران    شکل  گذار، 

منطقهبین بیشترین  المللی،  از  فروملی  و  ملی  ای، 
 میدان مانور و آزادی عمل برخوردار هستند.  

است.   کشوری  سطح  ما  تحلیل  سطح  سومین 
ملی   سطح  از  دولت منظور  کشوری،  یا  یا  ها 

رو بوده  ه هایی هستند که با عامل کردی روبامپراتوری 
های ایران، عراق، سوریه و  یا هستند و شامل کشور 

ترکیه در زمان حاضر و امپراتوری عثمانی و امپراتوری  
می  گذشته  در  چهارم،  ایران  تحلیل  سطح  گردند. 

درون  تحلیل  و  سطح  ساختار  به  که  است  کردی 
کردی اشاره دارد.    یای حاکم در میان جامعههفرآیند

توان با تعریف یک نظام  هریک از این سطوح را می 
داد درون    ؛انطباق  در  هریک  ترتیب  به  که  هرچند 

باال   عوامل  یا  عامل  زیرنظام  و  داشته  قرار  دیگری 
می  محسوب  خویش  آن دستی  از  و  تأثیر  شوند  ها 

که در این    گذارند هرچندها تأثیر می پذیرفته و بر آن 
تر های بزرگ ها یا زیرنظام میان به طور معمول نظام 

دستی خویش  دارای تأثیرات بیشتری بر عوامل پایین 
 هستند.  

گذار در سه سطح مافوق    حال   های دروضعیت
کردی و حالت هژمونیک در سطح کردی  سطح درون 

بهترین شرایط را برای ظهور یک جنبش کردی بسیار  
).  ١١:  ۱۴۰۰  ،یطی در بر دارد (بهرام قوی را در هر شرای
  حال   های در توانیم بگوییم وضعیت در این شرایط می 

جنگ  بروز  مانند  نظم  گذار  آن  در  که  جهانی  های 
نظم   هنوز  و  شده  تعلیق  و  اختالل  دچار  مسقر 
  ، جایگزینی مبتنی بر توزیع قدرت شکل نگرفته است

شکل  برای  شرایط  کردی  بهترین  جنبش  یک  گیری 

قالب  می محسوب   در  موجود  نظم  تثبیت  و  گردد 
ای  ساختار جدید از طریق یک توافق جهانی یا منطقه

های کردی به لحاظ  همیشه موجب سرکوب جنبش 
 یتاریخی شده است. این حالت از آن رو که زمینه

آورند و از آن رو که  وجود می ه  خأل در نظم حاکم را ب
بجنبش کردی  بازیگران ه  های  و  کنشگران    عنوان 

موجود   نظم  در  خود  به  مختص  جایگاه  از  معتبر 
رسمیت   به  دیگر  عبارت  به  و  نیستند  برخوردار 

نشده  دوره شناخته  هر  در  درنتیجه  به    یاند،  گذار 
بنیان  تضعیف  درجه دلیل  حاکم،  نظم  آزادی    یهای 

جنبش  افزایش  عمل  خودکار  صورت  به  کردی  های 
ور و  ظه   یکند. این حالتی است که در دوره پیدا می 

 سقوط جمهوری کردستان در مهاباد نیز روی داد.  

الملل گذار در سطح نظام بین   حال   وضعیت در  
ها  چه کرد یابد و چنان به سایر سطوح هم تسری می 

تأثیرات   این  از  هژمونیک  شرایط  ایجاد  با  بتوانند 
را   قوی  بسیار  جنبش  یک  ایجاد  توانایی  بگریزند، 

). البته این امر به  ١٥:  ١٤٠٠  ،یخواهند داشت (بهرام 
بسیار مشکل   باز هم  الزامات ساختاری  تأثیر  دلیل 
لحاظ   به  این وضعیت  نگرفتن  دلیل شکل  و  است 

های جهانی  ها و در طول جنگ تاریخی در میان کرد 
ها  اول و دوم هم به همین دلیل بوده است و اگر آن 

در  وضعیت  نشده   حال   دچار  حداکثر  گذار  اند، 
م توانسته  حالت  شکل  اند  شرایط  این  در  را  وازنه 

شکل  به  که  جنبش دهند  میان  دهی  در  قوی  های 
هرچند  آن است.  منجر شده  نقاط  از  بعضی  در  ها 

الملل در این شرایط بسیار  تأثیرات ساختار نظام بین 
است سطوح    ، قوی  شامل  کارگزاران  نقش  اما 

کردی در مقاومت در برابر  ای، کشوری و درون منطقه
ه و  تأثیرات  ساختاری  این  حالت  با  نشدن  مسان 

ای که بین  الیهبسیار حائز اهمیت است. حالت الیه 
ساختاری   الزامات  از  تأثیرپذیری  در  کارگزاران  این 

دستی  خود عاملی است تا کارگزاران پایین   ،وجود دارد
نظام   ساختاری  فشار  و  بپذیرند  کمتری  تأثیرات 

سط  دستی توالملل نسبت به این کارگزاران پایین بین
(بهرام ضربه  گردد  کمتر  باالدستی  کارگزاران    ،یگیر 
گیری حالت موازنه و عدم  رو شکل   ). از این ١٦:  ١٤٠٠
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کردی  گذار در سطح درون   حال   گیری حالت در شکل
گذار است به    حال   الملل دردر زمانی که نظام بین 

گردد. در این شرایط تأثیرگذاری این  همین عامل برمی 
دهی ساختار کارگزاران  دستی بر شکلپایین کارگزاران  

بهتر روشن می  و    یگردد و رابطه باالدستی  ساختار 
هایی که از  گردد. درواقع فشار کارگزار بهتر درک می 

می  شکل  پایین  به  خاص    ،گیردباال  تأثیرات  از  بعد 
از ضربه  عبور  و  به  گیرخود  و  دوباره  چندگانه،  های 

ال هدایت شده و در  شکلی دیگر از پایین به سوی با
گردد  سطوح تحلیل باالتر، تغییر یافته و تقویت می 

ترین ساختار که همان ساختار  و در نهایت بر مافوق 
با فشاری متناسب با جایگاه    ،الملل استنظام بین 

گذارد. این شرایط به  اش تأثیر می کنندهمنشأ تولید
خوبی در قالب تأثیرات محیط بر نظام قابل تبیین  

الملل به عنوان محیط سایر سطوح  نظام بین   است.
ترین سطح تحلیل به آن، یعنی  تحلیل و البته نزدیک 

کند. به همین ترتیب از باال  ای عمل می سطح منطقه
محیط   جایگاه  در  باالتر  تحلیل  سطوح  پایین  به 

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

نظام   به  را  آن  محیطی،  الزامات  بار  حداکثر 
انتقال می پایین  در  دستی خویش  که  زمانی  تا  دهد 

ترین الزامات محیطی به کارگزار اصلی که  نهایت کم 
 رسد. می  ،کندخود در قالب یک نظام عمل می 

 پژوهش یادبیات و پیشینه ۴
(  -کوهی   عنوان  ٢٠٠٣کمالی  تحت  خود  اثر  در   (
قیام  س  یه«توسع وقایع  ایران»  کُردستان  در  یاسی 

مهاباد و وقایع پس از انقالب   ١٩٤٦سمکو، جمهوری  
کند. به نظر او، قیام سمکو  را بازنگری و بررسی می 

غارت ماهیتی  عملکرد  لحاظ  عشیره به  و  ای  گرانه 
سیاسی   و  اجتماعی  شرایط  از  متأثر  اما  داشت، 

نیز جنبش ناسیونالیستی  بویی  و    های منطقه رنگ 
رغم   را علی  کرد. کوهی کمالی جمهوری مهاباد  پیدا 

کاستی  جنبش  تمامی  نخستین  آن  های 
برای   مهم  دستاوردی  و  کُردی  مدرن  ناسیونالیست 

 
1 Chris Kutschera 

ها در  کُرد   یه جنبش استقالل طلبان  یه رشد و توسع
داند. از دید او، جمهوری  های ترکیه و عراق می کشور 

کُرد  از  تاریخی  تصویری  قمهاباد  در  را  ملتی  ها  الب 
 واحد پیِش رو گذاشت.  

ها و دولت در ایران» به قلم عباس ولی  کتاب «کُرد 
بررسی مکانیزم ساخت هویت کُردی در  ٢٠١٤( به   (

قرن بیستم در ایران اختصاص دارد. او در این کتاب  
ویژه زمان روی  شرایط بعد از انقالب مشروطه و به 

با کُرد   یه کار آمدن رضاخان و نحو ا در  هتعامل وی 
کُردستان را بررسی و خاطرنشان کرده است که این  

برای تثبیت    "دیگری سازی" تعامل مبتنی بر مکانیزم  
دولت    "خودِ "جایگاه   حاکمیت  تثبیت  و    - فارسی 

آثار   یههای برجستملت جدید بوده است. از ویژگی 
تاریخ  رویکرد  از  دور  به  این است که  و  ولی  نگارانه 

صرف، وقایع  ذکر  از  شناخت    پرهیز  در  سعی 
تعین گفتمان و  غالب  هویت  های  ظهور  در  کننده 

 های سیاسی در کُردستان ایران دارد.  جدید و جنبش 

نام «جنبش ملی   ) به١٣٧٧( 1کتاب کریس کوچرا 
باب جنبش ملی کُرد سراسر    کرد»، پژوهشی است در 

کُردستان (عراق، ایران و ترکیه) از آغاز قرن    یمنطقه
  ی . این تحقیق مسأله١٩٨٠  ینوزدهم تا اواسط دهه

بهکُرد  اتکا  با  را  یعنی    ها  وسیعی،  اطالعاتی  منابع 
های جنگ و امور خارجه  خانهاسناد موجود در وزارت 

کتاب  فرانسه،  و  مکاتبات  بریتانیا  و  مقاالت  ها، 
این رو، این کتاب سندی    کند. ازگوناگون بررسی می 

جنبش ملی کُرد است. کتاب با    یتاریخی در زمینه
شکل  به  جنبشاشاره  اوّلین  آغاز  گیری  کُردی  های 

جریان می و  ملی شود  کُردی،    یگرایانه های 
های آن و سرانجام سرنوشت و  خصوصیات و برنامه

کشور  در  را  کُرد  ملّی  جنبش  شکست  های  علل 
 کند. مختلف بازگو می 

) یکی از اولین نویسندگان  ١٩٦٣(  2ویلئام ایگلتون 
زمینه در  پژوهش  به  که  است  و    یغربی  مسأله 

ها پرداخته است. او در یکی  تحوالت مربوط به کُرد 
کُردی   «جمهوری  عنوان  با  خود  کتاب  به  ١٩٤٦از   «

2 William Eagleton 
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بررسی جمهوری کُردستان در مهاباد و تحوالت آن در  
های  که در سال   پرداخته است. ایگلتون  ١٩٥٠  یدهه 
و    ۵۵-۱۹۵۴ آمریکا در کرکوک  رئیس مرکز فرهنگی 

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

- ۴۷،  ۱۹۴۵های  شود. او که از نزدیک در وقایع سال 
شرکت کرده بود، کتابش بسیار مستند و بدون    ۱۹۴۶

مسأله    یثار پژوهشی در حوزه شک یکی از بهترین آ
 ها است.  کُرد 

که توسط   کُرد  تاریخ معاصر  و جامع  نافذ  کتاب 
مک  توسط  ٢٠٠٧(  1داول دیوید  و  شده  نگاشته   (

یکی    ،ابراهیم یونسی به شیوایی ترجمه شده است
کتاب معدود  دربارهاز  جامع  تاریخ  کُرد   یهای  و  ها 

د به  تحوالت کُردستان است. کتاب تاریخ معاصر کُر 
ها در تاریخ معاصر  بررسی تاریخ پر فراز و نشیب کُرد 

بررسی  بین از  پس  کتاب  این  است.  پرداخته  الملل 
منحصربویژگی  و  ه های  ریشه  و  تاریخ  چون  فردی 

ها و کندوکاوی گذرا در گویش کُردی، به  فرهنگ کُرد 
سرزمین اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  های  بررسی 

شور ایران و ترکیه و  که در میان چهار ک- نشین  کُرد 
 پردازد.  می  -اندعراق و سوریه پراکنده شده 

گونتر عنوان  ٢٠٠٤(  2میشل  تحت  کتابی  در   (
تحوالت  کُرد  تاریخ  بررسی  به  معاصر  تاریخ  ها: 

های ترکیه، عراق،  ها در کشور اجتماعی کُرد   –سیاسی  
ایران و سوریه پرداخته است و این موضوع را با توجه  

آن به موقعیت جغرا و مکانی  بررسی  فیایی  ها مورد 
قرار داده است. این کتاب از آن جهت که در بخش  
به   تاریخی  مهم  تحوالت  سیر  مرور  با  آن  آغازین 
امروز همراه است در   به  تا  و متوالی  صورت منظم 

خوبی برای درک  همان ابتدای کار ذهن خواننده را به 
و خم  نشیب  پیچ  و  فراز  پر  جنبش  در  موجود  های 

کند. یکی از نکات قابل توجه این کتاب  ی مهیا می کُرد 
امان نویسنده برای به روز کردن مطالب و  تالش بی 

در عین فراگیر کردن آن است. در حال حاضر آخرین  
سال    یشدهویرایش   ینسخه  در  که  نیز    ٢٠١٦آن 

 
1 David McDowal  
2 Michael Gunter  

است شده  چاپ  یکی    ،تجدید  است.  دسترس  در 
جنبه از  کتابدیگر  این  توجه  قابل  چینش    ،های 

نامه است که مرور  مطالب آن در قالب شبه دانش 
های تاریخی و تحوالت جنبش کُردی  و بررسی رویداد 

 کند. را بسیار تسهیل می 

حوزه  در  فعال  نویسندگان  از  دیگر    ییکی 
  ) است که٢٠١٤( 3ستفان منسفیلدا ،مطالعات کُردی

با عنوان معجزه  او  ها:  کُرد   یجدیدترین کتاب کتاب 
دوباره  زایش  در شمال عراق به  یداستان  طور  امید 

ویژه و خاص به بررسی روند تحوالت جنبش کُردی  
می  عراق  کُردستان  کُرد در  چگونه  اینکه  و  ها  پردازد 

ستم تمام  وجود  با  سرکوب توانستند  و  های  ها 
رژیم  عر وحشیانه  در  مختلف  به های  رژیم  اق  ویژه 

بعث دوباره از نو بنیان یک جامعه جدید با تأکید بر  
ریزی کنند. اگر چه تأکید های دموکراتیک را پی هنجار 

اما    ، ها در عراق استاین کتاب بر روند تحوالت کُرد 
های خوب و قابل توجهی  در خالل این تحوالت اشاره

به و  ایران  در  کُردی  جنبش  موضوع  خاص  به  طور 
ری کُردستان در مهاباد شده و نقش مصطفی  جمهو 

 بارزانی در این رویداد به روشنی ترسیم شده است.  

کُرد  سیاسی  تحوالت  عنوان  کتاب  ایران  در  ها 
) که  ٢٠٠٣کتابی است به قلم فریده کوهی کمالی (

پردازد و پیوند بین  به موضوع ناسیونالیسم کُردی می 
و   کُردستان  اقتصاد  در  ساختاری  تغییرات 

کند. نگارنده  ها را تشریح می های سیاسی آن خواسته
می جامعهاستدالل  انتقال  که  عشایری،    یکند 

روستایی زراعی،    یای کُردستان به یک جامعهقبیله
ها خود را در  آن کُرد   یآغاز فرآیندی بود که به واسطه

می جامعه همگن  قومی  هویت  با  این  ای  در  بینند. 
کُرد های سیاکتاب همچنین جنبش  ایران  سی  در  ها 

دهد که مراحل  گیرد و نشان می مورد بحث قرار می 
توسعه جامعه  یمختلف  نقش    یاقتصادی  کُردی 

های  مهمی در تعیین نحوه و چارچوب بیان خواسته
های تعیین  ها در قالب مفاهیم و راهکار سیاسی آن 

و   تحوالت  از  یکی  است.  داشته  سرنوشت 

3 Stephen Mansfield 
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سیرجنبش این  در  که  مهمی  مورد    های  تکاملی 
است گرفته  قرار  در    ،بررسی  کُردستان  جمهوری 

 گیری آن است.  های شکل مهاباد و زمینه

ها در ایران: گذشته، حال و آینده به قلم  کتاب کُرد 
یلدز  تایسی   1کریم  تانیل  اولین  ٢٠٠٤(  2و  از  یکی   (

دربارهگزارش جامع  کُرد   یهای  ایران  وضعیت  در  ها 
ها در  بر موضوعاتی که کُرد است. نویسندگان مروری  

روب آن  با  کشور  هستندهداخل  اینکه    ،رو  و  دارند 
کشور  در  ژئوپلیتیکی  تغییرات  های  چگونگی 

تأثیر می آن   ، ایران  یهمسایه  تحت  را  این  ها  گذارد. 
کتاب یک مرور کلی از تحوالت ایران از زمان جنگ  

انقالب   تا  اول  و  ١٩٧٩جهانی  عراق  جنگ   ،
نوظهور سیاست قبال  دولت   های  در  حاکم  های 

کُرد  میجمعیت  ارائه  کشور  این  کریم  های  دهد. 
ییلدیز و تانیل تایسی به روابط ایران با همسایگان و  

های ظهور احمدی نژاد به قدرت و تأثیر  غرب، پیامد
می  بشر  حقوق  بر  اسالمی  آن دولت  ها  پردازند. 

حل  چشم تأثیر  چگونگی  و  آینده  برای  ایران  انداز 
کُرد در ایران را در آینده در چارچوب کلی    یمسأله

بین  روابط  و  و سیاست  تفسیر  ایران  منطقه  الملل 
 کنند. تحلیل می 

کُرد  و  دموکراتیزاسیون  مناقشه،  کتاب  در  در  ها 
ای  خاورمیانه: ترکیه، ایران، عراق و سوریه که مجموعه 

است از مقاالت تخصصی پیرامون مسأله کُردی در  
کش  چهار  مهمت  هر  و  رومانو  دیوید  مذکور،  ور 

) تالش دارند تا دیدی فراگیر نسبت  ٢٠١٤( 3گورِسس
مسأله آن   یبه  نقش  و  فرآیند  کُرد  در  ها 

ها در اختیار  دموکراتیزاسیون در هر کدام از این کشور 
خوانندگان قرار دهند. این کتاب و مجموعه مقاالت  
تنظیم شده  و  تهیه  مجزا  بخش  چندین  در  که  آن 

از    ،است کدام  هر  در  کُردی  جنبش  تحول  فرآیند 
زمینهکشور  و  بافت  به  توجه  با  را  های سیاسی،  ها 

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

های کُردی در هر کدام از  کنشی و تأثیرپذیری جنبش 

 
1 Kerim Yildiz 
2 Tanyel Taysi 

گونه این امر  ها بر یکدیگر است و اینکه چاین کشور 
تواند در تسریع و تسهیل فرآیند دموکراتیزاسیون  می

دوازدگانه  فصول  از  فصل  سه  باشد.  این    یمفید 
ها در ایران و سیر تاریخی آن از  کتاب به مسأله کُرد 

ابتدای قرن بیستم تا شروع دولت دوازدهم پرداخته  
فرود  و  فراز  و  مقاطع  است  در  شده  تجربه  های 

 لیل و واکاوی قرار داده است.  مختلف را مورد تح

دوم   جنگ  از  خاورمیانه  در  شوروی  سیاست 
تا ریاست گورباچوف عنوان کتابی است به   جهانی 

های شوروی  ) که به سیاست١٩٩٠(  4قلم گالیا گوالن 
ویژه ایران بعد از  های خاورمیانه و به در قبال کشور 

دهه  در  کشور  این  سقوط  تا  جهانی  دوم    یجنگ 
درباره   ١٩٩٠ مفیدی  اطالعات  کتاب  این    یدارد. 

گذاری و تعیین منافع شوروی  های سیاست چارچوب 
های  کند و سرنخ در خاورمیانه به خوانندگان ارائه می 

کشور  به  شوروی  نگاه  از  و  خوبی  خاورمیانه  های 
ها در سیاست خارجی شوروی ارائه  جایگاه این کشور 

 کند.  می

ر کتابی با عنوان « اوضاع  ) د١٣٧٨مجتبی برزویی (
رویداد   تحلیل سه  و  بررسی  به  کُردستان»  سیاسی 

یعنی   ،های ایران در دوران معاصرمهم مربوط به کُرد 
قیام شیخ عبیدهللا نهری، شورش سمکو و جمهوری  

کُرد  وضعیت  تبیین  همچنین  عصر  مهاباد،  در  ها 
های  طور کلی اوضاع و احوال سرزمینرضاشاه، و به 

های تاریخ معاصر  در روند تحوالت و رویداد   کُردنشین 
ـ به دورهایران  تا  قاجار  از دوره  ـ    یویژه  پهلوی دوم 

پرداخته است. این کتاب در پنج فصل تنظیم شده 
است و فصل پنجم آن به صورت مفصل به جمهوری  
کُردستان در مهاباد و تحوالت مربوط به آن و نقش  

ناسیونالی پیدایش  سم کُردی در  جمهوری مهاباد در 
 ایران پرداخته است.  

 

3 David Romano and Mehmet Gurses 
4 Galia Golan 
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جمهوری کُردستان و رویکرد  ۵
 المللیهای بینقدرت

نیرو  آرایش  تهران،  در  در  زمان  آن  سیاسی  های 
گیری قابل مشاهده انشقاق و مراکز متعدد تصمیم

جبهه اعضای  بیشتر  سویی  از  خفا    ی بود.  در  ملی 
می  خاندان  تالش  به  را  دیگر سلطنت  بار  تا  کردند 

ر واگذار کنند و امید چندانی به محمدرضا پهلوی  قاجا
تأثیر   تحت  توده  حزب  دیگر،  سوی  از  نداشتند. 
مستقیم شوروی بود و نیز اقبال زیادی به محمدرضا  

فئودال  نداشت.  از  شاه  نیز  مجلس  در  بانفوذ  های 
انسجام کافی جهت حمایت از شاه جدید برخوردار  

ری قوام و  به آن نبود. احزابی نظیر دمکرات به رهب
بیات   رهبری  به  تجدد  حزب  همچنین  و  حکمت 

های سیاسی در خود را نداشتند.  توانایی تجمیع نیرو 
حضور    یواسطههمچنین اقتصاد ایران در آن زمان به 

بیشتر  نیرو  داشت.  قرار  بحران  در  متفقین  های 
مناطق ایران از کنترل حکومت مرکزی خارج شده بود  

نیرو  در  و  در عمل  ارتش  جا حضور ضعیفی  آن های 
نیز   ایران توسط انگلستان و شمال  داشتند. جنوب 

روس  می توسط  اداره  ایران  ها  دیگر  عبارتی  به  شد. 
طور غیر رسمی میان این دو ابرقدرت تقسیم شده  به

کردستان   مناطق  از  بخشی  در  دیگر  سوی  از  بود. 
ایران گروهی از روشنفکران و فعاالن سیاسی شهری  

ب که  بود  تحت  چند سال  مخفی  تأسیس سازمان  ا 
عنوان سازمان ژکاف (سازمان احیای کردستان) سعی  

پیگیری حقوق ملی کرد بر ترویج و نهادینه ها  کردن 
آن کردستان  داشتند.  در  هیوا  حزب  تأثیر  تحت  ها 

  یگرایی فرهنگی میان کلیه عراق مروج نوعی از ملی 
های منطقه بودند. اعضای سازمان ژکاف مباحث  کرد 

بخش   مهمی  میان  راستا  همین  در  مردم  را  از  های 
طوری که به دلیل وجود  بسط و گسترش دادند؛ به 

اول و قیام شیخ   یبستر تاریخی قیام سمکو در دهه 
محمود در کردستان عراق به راحتی قادر به گسترش  

داعیه که  گفتمانی  بودند؛  خود    ی گفتمان 
ها با اعالم  ها داشت؛ اما بعد طلبی برای کرد استقالل 

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

خواهی تعدیل  المللی، شعار استقالل ای و بین منطقه
افت  یشد و به خودمختاری در چارچوب ایران تغییر  

 ).  ٢٤:  ۱۳۹۲  ،ی(سرخاب

قدرت جا  ازآن حضور  ایران  که  در  خارجی  های 
های قومی در گوشه  عامل تشویقی برای ظهور قیام

بودند کُردستان  جمله  از  کشور  کنار  شوروی    ،و 
کُرد  قبال  در  مشخصی  در  سیاست  نداشتند.  ها 

آن  موارد،  پیروی  بیشتر  روزمره  سیاست  یک  از  ها 
آن می با  مشکالت  بروز  با  و  برخورد  کردند  ها 
چندانی    یها عالقهرسید که آن نظر می   کردند. به می

آن  ندارند.  کُردستان  آن به  که  حمایت  چه  آن  از  ها 
ها  ها مهم بود، آذربایجان بود. آن کردند و برای آن می

ها را به عنوان  به روسای کرد اعتماد نداشتند، زیرا آن 
کردند که در میان  نظمی تصور می سران عشایر بی 

ها  ند. با وجود این، آن خود هیچ اشتراک نظری ندار 
قبایل کرد را به عنوان یک نیروی نظامی بالقوه در  
رویارویی احتمالی با ترکانی که متفقین مشکوک به  

می  بودند،  آلمان  با  زمان  همدلی  در  تنها  دانستند. 
گیری و تأسیس جمهوری کُردستان در مهاباد  شکل

رسید شوروی تا حدودی نسبت  بود که به نظر می 
ملی کرد خوشبین شده است و این دقیقاً  به جنبش  

زمانی بود که رهبران کُرد یک نیروی سیاسی جدید و  
 ,Koohi-Kamaliقابل توجهی بسیج کرده بودند ( 

سیاست اتحاد جماهیر شوروی    ۱۹۴۴). تا سال  2003
ها  درواقع تمایل به حمایت از مقامات ایران علیه کُرد 

شد  ناشی می بود. این گرایش تا حدی از این واقعیت  
امتیاز نفت بود.   اتحاد جماهیر شوروی خواهان  که 

با نخست وزیر ایران    ۱۹۴۴این خواسته، در سپتامبر  
ناشی   این واقعیت  از  امر همچنین  این  مطرح شد. 

شود که شوروی خود را برای مواجهه با مشکالت  می
خلع سالح قبایل کُرد    یناپذیری که در نتیجه اجتناب

بود آمده  وجود  نمی به  آماده  با  ،  مطابق  این  دید. 
سیاست کلی اتحاد جماهیر شوروی در خاورمیانه نیز  
بود: به عبارت دیگر، شوروی قصد ندارد از اقلیتی در  
محتمل   بسیار  آن  پیروزی  امکان  که  اکثریتی  برابر 
به   آن  از  بتوانند  اینکه  مگر  کنند،  حمایت  است، 

ره  ت بهیاعمال موقت فشار بر اکثر  یعنوان وسیله
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های  در خاطرات حاجی بابا شیخ، یکی از چهره   ببرد 
  ۱۹۴۱شناخته شده هیأت اعزامی کُرد به باکو در سال  
،  ۱۹۴۶و نخست وزیر آتی جمهوری کُردستان در سال  

آن  نخست دیدار  با  مالقات  و  شوروی  از  وزیر  ها 
این باقروف  شوروی  کرده    آذربایجان  توصیف  گونه 

 است:  

کُردیم، زیرا هر  درک می   «ما خیلی خوب یکدیگر را
توانستیم به زبان آذری صحبت کنیم. در ابتدا،  دو می 

ها در طول تاریخ تحت  قاضی محمد از ظلمی که کُرد 
سلطه و  خارجی  کشور  یحاکمیت  مختلف  های 

صحبت کرد و در ادامه گفت که ما    ،اندمتحمل شده
ها از اتحاد جماهیر شوروی  به عنوان نمایندگان کُرد 

ک می بزرگ  تأکید  مک  پاسخ  در  باقروف  خواهیم. 
کند که تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی وجود  می

آذری   ،دارد کُرد آزادی  و  تضمین شده  ها  ایران  در  ها 
های کُردی حمایت  است و شوروی از قیام و جنبش 

مناطق   که  کرد  اعالم  باقروف  متعاقباً،  کرد.  خواهد 
 کردنشین به آذربایجان وابسته هستند.  

وقتی این جمله را شنیدم، سریع جواب دادم: ما  
کُردستان   آزادی  برای  و  هستیم  کُرد  نمایندگان 

شاه    یجنگیم. کُردستان در حال حاضر زیر سلطه می
خواهید که ما بخشی از  ایران است و اکنون شما می 

آذربایجان باشیم، این از چاله بیرون آمدن و در چاه  
کُرد  است  قرار  اگر  است.  زیر  افتادن  همچنان  ها 

سلطه  تحت  که  است  بهتر  باشند،  شاه    یسلطه 
از سخنرانی   پس  آذربایجان. جلسه  تا  کنند  زندگی 
من خاتمه یافت و ما بدون نتیجه به خانه بازگشتیم  

)Nerwiy, 2012«.( 

اطراف   در  کُردستان،  شمالی  مناطق  خالف  بر 
سنندج و جنوب این استان که تحت سلطه و نفوذ  

بود   و جریان بریتانیا  حرکات  گرایانه  های ملی تقریباً 
کُردی ضعیف بود که چندین عامل و مؤلفه را برای  

می  شوروی،  آن  خالف  بر  اینکه  اول  برشمرد:  توان 
به هیچ وجه موافق شکل و  گیری جریانبریتانیا  ها 

ملی حرکت  حاکمیت  های  و  استقرار  و  نبود  گرایانه 
اولویت بود این کشور در  برای  . دوم،  دولت مرکزی 

اینکه   و  مذهبی  اختالفات  وجود  محلی  سطح  در 

مذهب   شیعه  کرمانشاه  کرد  ساکنان  از  بسیاری 
شکل   ،بودند عدم  قوی  در  جریان  یک  گیری 

تأثیر نبود. سوم، رواداری حاکمیت با  گرایانه بی ملی
و منعطفکُرد  بیشتر  و  ها در مناطق جنوبی  بود  تر 

دودستگی  و  شکاف  ایجاد  در  مهمی  عامل  در    این 
کُرد  (میان  بود  دیگر،  Arfa, 1966ها  سوی  از   .(

عدم   سیاست  کُردستان  در  بریتانیا  سیاست 
مداخله گذاشتن  کنار  و  بود.    یمشارکت  نظامی 

 ها استدالل کردند که: انگلیسی 

این احتمال وجود دارد که در صورت تشدید   .۱
بی  و  انگلیسی آشوب  متعاقباً  ها  نظمی 

 نتوانند قبایل محلی را کنترل کنند. 

ها ممکن  این احتمال وجود دارد که انگلیسی  .۲
ای  پایان و پرهزینههای بی است درگیر جنگ

تضمینی   هیچ  همچنین  شوند.  قبایل  بین 
عنوان   به  قبایل  این  که  نداشت  وجود 

قدرتن برابر  یرویی  در  باشند  قادر  مند، 
 های آلمان مقاومت کنند.  پیشروی نیرو 

آن  .۳ دولت مرکزی تصمیم به سرکوب  ها  اگر 
کرد   قبایل  از  انگلیس  حمایت  بگیرد، 

قوا  نمی  توازن  در  محسوسی  تغییر  تواند 
 داشته باشد.  

منطقه .۴ دربارهمالحظات  بریتانیا  ی  ای 
داخلی کشور  عر وضعیت  و  ترکیه  و  های  اق 

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

 است.  

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

الملل  پرکردن جای این کشور در سطح بین 
 بود.  
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کنسول بریتانیا در کرمانشاه وضعیت    ،1جان کوک 
گونه    اطق کردنشین در آن دوران را این و شرایط من
 کند:  توصیف می 

ناپذیری علیه  ، تلخی وصفقبایل   ی«در میان همه 
به  ایرانی،  و  مقامات  دارد  پلیس وجود  و  ارتش  ویژه 

قطعاً مصمم هستند به هر قیمتی هم که شده حتی  
اجازه تبعید،  یا  و    یمرگ  مقامات  حضور  بازگشت 

ناطق کردنشین تحت  های دولت مرکزی را به منیرو 
کنترل قبایل محلی با همان شرایط قبل ندهند. ده  
صنعت   نابودی  شدن،  زندانی  اخاذی،  ظلم،  سال 

ها به شدت  داری، کشت و کشتار و ویرانی روستاگله
های  مردم این مناطق را از دولت مرکزی و سیاست 

رضاشاه بیزار کرده بود. از سوی دیگر، در چند سال  
های وابسته به  لت مرکزی و نهاد اخیری که حضور دو

رنگ شده بود، حس استقالل و آزادی که مردم  آن کم 
آن  کامالً  بودند،  بود.  تجربه کرده  کرده  را متحول  ها 

جوار عراق وقتی وضعیت زندگی  ساکنان مناطق هم 
جا را دیدند که از حقوق قابل    و تحصیل مردمان آن 

خواستار  قبول فردی و زبانی و اجتماعی برخوردارند،  
آموزش   با  بودند.  ایران  در  شرایطی  چنین  برقراری 
کرد   مقامات  از  برخی  و  عادالنه  برخورد  ابتدایی، 

های مجاور مرز عراق را  درخواست رفتار مشابه کُرد 
کُرد افزاید که به نظر می دارند. کوک می  بر  رسد  ها 

سر دو راهی قرار دارند یا بازگشت حاکمیت مرکزی و  
م سیاست سرکوب و آسیمیالسیون  تداو  یدر نتیجه 

چه که در ترکیه کمالیست روی داد  درست مانند آن 
ها  یا اینکه متقاعد کردن بریتانیا برای حمایت از آن 

آن  مانند  بود  درست  جریان  در  عراق  در  که  چه 
)Koohi-Kamali, 2003«.( 

با وجود این تفاسیر، دولت بریتانیا به هیچ وجه  
در  بدبینی  ایجاد  دنبال  ایران،  دولت   به  مرکزی  های 

از   در صورت حمایت  به خود  عراق نسبت  و  ترکیه 
آن کُرد  قیام  و  دنبال  ها  به  بریتانیا  دولت  نبود.  ها 

کُرد  از  نبود  بود و حاضر  امپرئالیستی خود  ها  منافع 
چه که در مناطق تحت کنترل شوروی روی  مانند آن

داد، حمایت کند. البته، تضعیف توان مالی، نظامی  
نتیجهو   در  بریتانیا  وضعیت    یلجستیکی  و  جنگ 

مستعمره  علت  ناآرام  بر  مزید  نیز  کشور  این  های 
شده بود که بریتانیا بیش از این وارد این بازی نشود.  
البته این سیاست را باید تا حدودی ناشی از دخالت  
و اعمال نفوذ آمریکا نیز تفسیر کرد. ایاالت متحده  

ر سطح جهانی اصالً  به عنوان یک نیروی نوظهور د 
موافق حضور نظامی شوروی در شمال و شمال غرب  
ایران نبود چون آن را تهدیدی مستقیم علیه منافع  

به  و  فارس  خلیج  در  سعودی  خود  عربستان  ویژه 
ها  دید. تقویت دولت مرکزی ایران و سرکوب کُرد می

های قومی و مذهبی محلی در راستای  و سایر گروه 
طور که    رفت. همانشمار میع  ب  تأمین منافع آمریکا

مشخص است، شوروی و بریتانیا دو سیاست متمایز  
 در پیش گرفتند.   ۱۹۴۰ یها در دهه را در قبال کُرد 
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 کُرد در ایران   ی جنگ دوم جهانی در قبال ایران و مسأله   ی های مختلف در دوره سیاست کشور   ٢جدول  

قدرت  
 خارجی

 کُرد یسیاست در قبال ایران و مسأله

 بریتانیا

 پیمانی با شورویمقابله با لشکرکشی آلمان و جلوگیری از گسترش و تصرفات سرزمینی در هم
 مقابله با گسترش نفوذ شوروی به مناطق جنوب ایران و خلیج فارس 

های  نظامی گروه -ها و حرکت سیاسی قیام  یحمایت از دولت مرکزی ایران و اجتناب از گسترش دامنه
 قومی و مذهبی 

 شوروی

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

 مال از جمله بندر پهلویهای راهبردی ایران در شکنترل بر بندرگاه
 های نفت در باکو تقویت امنیت و ثبات چاه

 های مرکزی و جنوبی ایران نفوذ خود به بخش یگسترش حوزه
ها) در شمال غرب ایران به منظور اعمال فشار بر دولت مرکزی ها و کُردهای اثنیکی (آذریحمایت از گرو

 اقتصادی برای کسب امتیازات بیشتر نظامی و  
 نفوذ بریتانیا در شمال ایران یمقابله با گسترش حوزه

 آمریکا

سیاسی ایران شد. به همراه بریتانیا مدافع دولت مرکزی بودند و   یوارد صحنه ۱۹۴۵آمریکا بعد از سال 
 کرد.ها حمایت میها و کُردهای اقلیت اثنیکی مانند آذریاین در حالی بود که شوروی از گروه

 میت ارضی و حاکمیت ایران برای مقابله با گسترش نفوذ شوروی حفظ تما
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
در نتیجه عدم امکان تقویت    نفوذ در ایران و جلوگیری از گرایش این کشور به سمت شوروی و بریتانیا و

 . های شمالی ایران به شورویهای نبرد از طریق رساندن آذوقه و مهمات از طریق مرزجبهه

 ترکیه 

 های جنوبی شوروی برای این کشور بسیار مهم بود. نقش ترکیه در مقابله با نفوذ آلمان در مرز
ها برای کسب خودمختاری برای ترکیه به  ها در غرب ایران و حمایت از آننقش شوروی در حمایت از کُرد

 هیچ وجه قابل قبول نبود. 
های آذری و کرد به  های شوروی در مناطق شمال غرب و غرب ایران عالوه بر حمایت از اقلیتحضور نیرو

 نفوذ بریتانیا در ایران بود. یمنظور کسب امتیاز از دولت مرکزی، به دنبال محدودکردن حوزه
داد هرگونه حرکت و کسب  ها تشکیل میاینکه بخش قابل توجهی از جمعیت آن را کردترکیه با توجه به 

 کرد.های مجاور را در تاد آشکار با منافع ملی خود تفسیر میحقوق سیاسی و فرهنگی در کشور
  های ایران،ها در کشورهای کردسعدآباد مسائل امنیتی و کنترل قیام یهای بارز عقد معاهدهیکی از جنبه

 عراق و ترکیه بود. 

 عراق 

گرایانه کُردی در ایران از طریق بریتانیا به  ها و جنبش ملیحرکت  یهای دولت وقت عراق از توسعهنگرانی
 شوروی منتقل شد. 

های سیاسی کرد در  حمایت مال مصطفی بارزانی از جمهوری کردستان در مهاباد و تعامالت متقابل گروه
 مرکزی عراق قابل قبول نبود. ایران و عراق برای دولت 

تالش برای تضعیف جمهوری کردستان از طریق درخواست از بریتانیا برای کمک به استرداد بارزانی و اخراج  
 های تحت فرمانش از مهاباد.نیرو

 

 ) دباغی  قادر  حمایت ١٩٩٨محمد  مورد  در  و  )  ها 
زمینه در  قاضی  از  حمایت   یرویکرد  خارجی  های 

گوید: «در سفر دوم  یل جمهوری کُردستان می تشک
قاضی به شوروی رسما به قاضی گفته شد که باید  
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حزب تشکیل شود و قاضی ناچار بود که از روسای  
کند. هم  استفاده  ورود مال مصطفی  عشایر  با  زمان 

لحاظ   به  توجهی  قابل  تغییرات  جنبش  به  بارزانی 
م  توان نظامی صورت گرفت و تقویت شد. البته الز 

مصطفی   مال  ورود  ابتدای  در  که  کنم  اشاره  است 
  ، بارزانی به مهاباد چندان مورد استقبال قرار نگرفت

 یتدریج اختالفات مرتفع شد. هم کمیته اما بعداً به 
به  محمد  قاضی  هم  و  نازیسم  ژکاف  مخالف  شدت 

حمایت   مورد  در  اما  بود.  نژادپرستی  و  آلمان 
نداش کشور  وجود  قرمزی  خط  خارجی  هر  های  ت. 

مورد پذیرش    ،کشوری از سازمان و حزب حمایت کند
نمی  فرقی  و  شوروی  بود  یا  آمریکا  انگلیس،  کرد 

 باشد.»

اشاره می   همان  نیز  ادامه  در  که  این  طور  شود، 
ها و بعداً  المللی نسبت به کرد های بین رویکرد قدرت

از   ناشی  غیرمستقیم  به صورت  کردستان  جمهوری 
ای  یژه اهمیت سطح منطقهوساختار توزیع قدرت به 

کشور  آنو  تعامالت  و  عراق  و  ترکیه  بود.  های  ها 
جایگاه   کردن  لحاظ  بدون  که  است  مبرهن 
که   نداشت  امکان  عراق  و  ترکیه  ژئوپلیتیکی 

بین قدرت جنبش  های  به  نسبت  این حد  تا  المللی 
کردی در مهاباد محتاط باشند. به عبارت دیگر، تعامل  

مختل  سطوح  تأثیرپذیری  به و  قدرت،  توزیع  ویژه  ف 
 ی المللی از یکدیگر در زمینهای و بین سطوح منطقه

این مسأله که هم  پیچیدگی  زمان و  جنبش کردی و 
ای (ایران، ترکیه، در هر مقطعی چهار کشور منطقه

عراق و سوریه) را به صورت مستقیم و با حساسیت  
گیرد، تقریباً میدان مانور زیادی  بسیار باال در بر می 

های  های کردی بلکه حتی قدرتتنها برای جنبش هن
نمی بین باقی  نیز  جمهوری  المللی  جریان  در  گذارد. 

روند   همین  شاهد  دقیقاً  نیز  مهاباد  در  کردستان 
سطح   در  قدرت  توزیع  جایگاه  و  اهمیت  هستیم. 

کشور منطقه نقش  و  منطقهای  بههای  در  ای،  ویژه 
، تقریباً  مورد حمایت یا عدم حمایت از جنبش کردی

های تعاملی را تحت تأثیر گذاشته  تمام ابعاد و جنبه 
میدان امکان  قدرتو  از  را  مستقیم  های  داری 

 المللی نیز گرفته است.  بین

ای: ترکیه و سطح منطقه ۶
 جمهوری کردستان در مهاباد

در جمهوری   کمالیستی  رژیم  تأسیس  آغاز  همان  از 
دنبال شد.  ها  سیاست انکار علیه کُرد   ۱۹۲۳ترکیه در  

کُرد  سیاست  قلمداد  این  کوهستانی»  «ترک  را  ها 
می می و  در  کرد  تالش  و  اقدام  گونه  هر  تا  کوشید 

طور  ها را به راستای احقاق حقوق قومی یا ملی کُرد 
قطع و با تمسک به اهرم نظامی و غیرنظامی رد و  

را می  این سیاست  بارز  کند. نمود  در  سرکوب  توان 
و    ۱۹۲۴همان اوایل سال    قانون اساسی جدید و از 

کرد   مشاهده  کُردی  زبان  از  استفاده  ممنوعیت 
)Candar, 2020 کُرد انکار  و  ).  و حقوق سیاسی  ها 

آن  جزء  فرهنگی  نیز  ترکیه  خارجی  سیاست  در  ها 
نظام  اولویت  بنابراین،  است.  بوده  کشور  این  های 

کمالیستی ترکیه به حمایت و همکاری با هر کشوری  
الملل که در این راستا گام  و بین   ایدر سطح منطقه

همکاری بود. در    یبردارد یا به ترکیه کمک کند، آماده
  ۱۹۳۷سعدآباد در    یای، انعقاد معاهدهسطح منطقه

از سوی چهار کشور ترکیه، عراق، ایران و افغانستان  
به  است  ترکیه  خواست  همین  بارز  که  طوری نمود 

ترین نگرانی مورد توجه  اختالفات مرزی یکی از مهم 
 ).  Horowitz, 1998در مفاد این پیمان بود (

نیرو  توسط  ایران  سال  اشغال  در  متفقین  های 
جاکه  نگرانی قابل توجه ترکیه شد. ازآن باعث    ۱۹۴۱

نتیجه  جنبش   یدر  ایران  در  سیاسی  های  بحران 
ملی   یجسورانه  و  بودند،  قومی  کرده  ظهور  گرایانه 

ساکن    ی های کرد  ترکیه  شرقی  مرز  امتداد  در  که 
قابل    ،هستند رضاشاه  دوران  و  گذشته  مانند  دیگر 

و   پیشرفت  هرگونه  که  تفکر  این  نبودند.  مهار 
ها  ها در ایران برای کُرد در جنبش ملی کُرد   گشایش 

در ترکیه نیز تبعاتی به همراه خواهد داشت، دولت  
راستای   در  را  احتیاطی  اقدامات  بود  مایل  ترکیه 

های سیاسی  اجتناب از این مهم انجام دهد. فعالیت
سال  کُرد  از  مناطق    ۱۹۴۶تا    ۱۹۴۱ها  و  ایران  در 

به  ترکیه  سوی  از  مور کُردنشین  بود.  شدت  توجه  د 
متوقف   و  تأثیرگذاری  برای  کوششی  هیچ  از  ترکیه 
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های جُنبش  کردن فعالیت و پیشرفت کردن و محدود 
این   مثال  عنوان  به  نبود.  فروگذار  ایران  در  کُردی 

ها و سپس  کنسول ترکیه در تبریز بود که انگلیسی 
ها را در مورد سفر رهبران کُرد به باکو در  آمریکایی 

ک  ۱۹۴۱سال   کُرد آگاه  اولین سفر  در  رد.  باکو  به  ها 
بین   ۱۹۴۱نوامبر   سیاسی  موضوع  یک  المللی  به 

تبدیل شد. بر روابط ترکیه و شوروی سایه افکند و  
کرد   نگران  حرکت  این  عواقب  مورد  در  را  بریتانیا 

)Nerwiy, 2012  طریق از  بریتانیا  وقت  مقامات   .(
به   که  دیداری  طی  و  تبریز  در  ترکیه  کنسول 

دولت ترکیه با شوروی داشتند به ترکیه  درخواست  
برای در نظر   را  دادند که تمام تالش خود  اطمینان 

های ترکیه در مورد سفر اخیر مقامات گرفتن نگرانی 
کُرد به باکو لحاظ خواهند کرد. در حقیقت، بریتانیا  

پیمانی با شوروی در نبرد با آلمان نازی و  به دلیل هم 
لب رضایت ترکیه  همچنین تالش این کشور برای ج

هم  که  و  بودند  واقف  کامالً  کشور  این  با  پیمانی 
ها در ایران در راستای جنبش کُرد   یتقویت و توسعه

 منافع این کشور نیست.  

های دولت ترکیه در خالل جنگ  وقتی به سیاست 
به و  جهانی  سال  دوم  از  قبل  رجوع    ۱۹۴۵ویژه 

شود کامالً روشن است که این کشور و اهمیت  می
در    یسألهم کشور  این  خارجی  سیاست  در  کردی 

بین  و  منطقه  زیادی  سطح  بسیار  اهمیت  از  الملل 
تمکین  نیکوالس  کتاب  به  وقتی  است.   1برخوردار 

با  ۲۰۱۲( ارتباط  در  آن  در  شده  منتشر  اسناد  و   (
می راهبرد  رجوع  ترکیه  در  های  مهم  اصل  یک  شود؛ 

ی  این راهبرد نمایان است و آن تنظیم روابط خارج 
شیوه  به  کشورترکیه  که  کمای  خارجی  ترین  های 

آشیل این    یامکان را برای توسل به استفاده از پاشنه 
ها پیدا کنند. در حقیقت  کرد   یکشور یعنی مسأله 

کند که با حفظ  دولت ترکیه تمام تالش خود را می 
تعامل و تعادل در سیاست خارجی خود نسبت به  

کم  آلمان  و  بریتانیا  را    یهزینه   ن یترشوروی،  ممکن 
متحمل شده و از دخالت در امور این کشور و تشدید  

رو، موضع ترکیه    کردی اجتناب شود. از این  یمسأله

 
1 Nicolas Tamkin 

طرفی بود تا بتوانند از  در خالل جنگ دوم جهانی بی 
آلمان  های همها و پشتیبانی حمایت  و  بریتانیا  زمان 

ظرفیت بهره  تمام  حین  همین  در  شود.  های  مند 
گیرند تا از گسترش  کار می ه  دیپلماتیک را ب  سیاسی و 

تقویت جنبش  قیام و  و  های  های کردی در کشور ها 
جلوگیر ایران  جمله  از  بریتانیا    یهمسایه  کنند. 

ترکیه و شوروی که پس   ینسبت به روابط دو طرفه 
  ، شکل گرفته بود  ۱۹۱۸از انقالب بلشویکی و از سال  

کردند که این رابطه رو به  بدبین بودند و تالش می 
سردی بگذارد. در مقابل، دولت ترکیه تالش داشت  
رابطه   بودن  سویه  یک  از  بریتانیا  به  نزدیکی  با  تا 

). در  Ozkan, 2020خویش با شوروی خارج شود (
ای از  نتیجه،  بعد  که  موضع  تغییر  نمود    ۱۹۴۰ن 

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

به   ترکیه  به  بریتانیا  قوس،  و  این کش  در  داشت. 
دولت  و  شوروی  بین  ارتباطی  پل  غربی  عنوان  های 

نگریست و آن را برای تشکیل یک اتحاد فراگیر  می
نازیسم بسیار حائز    یبا گسترش جبههبرای مقابله  
دید. البته کامالً بدیهی است که تقابل و  اهمیت می 

های غربی تنها در تقابل با  دشمنی شوروی و کشور 
این   کماکان  وگرنه  رفت  حاشیه  به  که  بود  آلمان 
نظر   به  بود.  باقی  قوت خود  به  تقابل  و  خصومت 

سیاست می که  به رسد  ترکیه  به  مداران  خوبی 
های این تقابل و عدم اعتماد بین شوروی و  تظرفی

ها  غرب پی برده و با توجه به اینکه موضع هر دوی آن 
با آلمان بود، ترکیه توانست به بهترین وجه   تقابل 

ها استفاده کرده و با اتخاذ یک  ممکن از این ظرفیت 
دار و مریض و عدم تمایل و حمایت یک  سیاست کج 

را   ممکن  منافع  بیشترین  کند  جانبه  کسب 
)Tamkin, 2012  .( 

خوبی در رفتار و  این سیاست و موضع ترکیه به
بریتانیا و شوروی نیز راهبرد  از رهبران  های هر یک 

در    ٢ی ل گورودتسکیمشخص بود به طوری که گابر
توصیف راهبرد امنیتی استالین در خالل جنگ دوم  

گوید «استالین از امکان همکاری بریتانیا و  جهانی می 

2 Gabriel Crodetski   
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تهدید   ترکیه و  و  سیاه  دریای  طریق  از  که  های 
می  یمنطقه کنند قفقاز  شوروی  متوجه  توانند 

تهدید  به این  با  مقابله  برای  و  است»  نگران  شدت 
مسألهبه یعنی  ترکیه  ضعف  نقطه  به    ی سرعت 

به اقلیت و  کُرد ها  می ویژه  اشاره  عبارت  ها  به  کند. 
به  شوروی  دولت  و  استالین  به  دیگر،  خوبی 

کُردی دوباره    یهای ترکیه و ترس اینکه مسألهدغدغه 
گیرد قرار  توجه  کانون  بنابراین،    ، در  بودند.  واقف 

با اطمینان دادن به ترکیه در   استالین تالش کرد تا 
قبال موضع این کشور در جریان اشغال ایران و اینکه  

های ترک و کُرد در شمال غرب ایران اجازه پیدا  اقلیت
علیه منافع ملی ترکیه باشند،   نخواهند کرد که تهدید

اعتماد ترکیه را جلب و از گرایش این کشور به سمت  
و   بریتانیا  دیگر،  سوی  از  کند.  جلوگیری  بریتانیا 
اهمیت   که  بودند  واقف  کامالً  چرچیل  شخص 

از    یمسأله و  انکار است  کُردی برای ترکیه غیرقابل 
با    این بود  درصدد  مانند شوروی  به  نیز  بریتانیا  رو 

ها اعتماد ترکیه برای همکاری علیه  وری گرفتن از کُرد د
آلمان را جلب و در عین حال از گسترش روابط ترکیه  

 ,Beytullayvو شوروی تا حد ممکن جلوگیری کند (
ویژه ترس  ). به عبارت دیگر، مسأله کردی و به 2006

عاملی   مهاباد  در  کردی  جنبش  گرفتن  قدرت  از 
چندج تعامالت  تنظیم  در  به    یانبهمحوری  ترکیه 

المللی بود.  های بین ای و قدرتعنوان قدرت منطقه
قدرت مقابل،  بین در  تحقق  های  منظور  به  المللی 
بین  و  بودن میان  منافع ملی  المللی خود در مسخر 

کرد   یدوگانه  و  مشکلی  ترکیه  چندان  انتخاب  ها 
 نداشتند. 

می  بریتانیا  از  مصرانه  ترکیه  از  دولت  تا  خواهد 
ها در ایران  های آن ها و فعالیتحمایت از کُرد   هرگونه

خودداری کند و شوروی تحت فشار قرار دهد تا از  
های شوروی  این امر اجتناب کند. به باور ترکیه کشور 

بحران   به  زدن  دامن  و  ایران  اشغال  با  بریتانیا  و 
یا   مستقیم  صورت  به  کشور  این  در  سیاسی 

 
ی ارتباط خود را به  کومله ژکاف دامنه ۱۹۴۴در سال   1

،  ۱۹۴۴های عراق و ترکیه توسعه داد. در آگوست کشور 
نمایندگانی از سه کشور ایران، ترکیه و عراق در کوه داالنپور،  

کُر  جنبش  تحریک  و  تقویت  در  در  غیرمستقیم  دی 
  تبع   به  و  ان یرا  در   تیثباایران نقش دارند و موجب بی 

نگرانی ترکیه شده  این  به  پاسخ  در  مقامات  اند.  ها، 
شوروی به بریتانیا و ترکیه اطمینان دادند که منافع  

ایجاب نمی آن کند که در راستای توقیت جنبش  ها 
گرایانه کُردی گام بردارند و این کشور هیچ نقشی  ملی

نمی  ایفا  زمینه  این  شوروی  در  مقامات  کند. 
ایران به  های سیاسی کُردی د فعالیت ر شمال غرب 

این فعالیت  بهانه که  نفوذ  این  در مناطق تحت  ها 
گیرد توجیه کردند و در مورد  این کشور صورت نمی 

این  سفر چهره  که  گفتند  باکو  به  کُرد  های سیاسی 
سفر تنها در راستای تبادالت و تعامالت فرهنگی بوده  

). کامالً مبرهن است که ترکیه  Nerwiy, 2012است (
های  قبیل توضیحات قانع نشده و به دنبال گام   با این

 عملی از سوی شوروی بود.  

و اعالم رسمی تشکیل جمهوری    ۱۹۴۶  یدر ژانویه 
و   محمد  قاضی  سوی  از  مهاباد  در  کردستان 

 .1های ترکیه دامن زد سرعت به نگرانی همراهانش، به 
نیرو  کشور  این  تا  شد  موجب  امر  نظامی  این  های 

های ایران  رقی این کشور و مرز بیشتری به مناطق ش
امنیتی   سطح  عراق  دولت  کمک  با  و  کند  گسیل 
مناطق مرزی این دو کشور را با ایران افزایش دادند.  

محدودیت  دلیل  به  ترکیه  لحاظ  دولت  به  که  های 
می  سعی  داشت  سیاسی  و  طریق  نظامی  از  کرد 

علیه  کشور  فشار  اعمال  به  آمریکا  و  بریتانیا  های 
قط برای  کُرد شوروی  از  حمایت  کند  ع  اقدام  ها 

)Hawrami, 2008: 89 های ترکیه  ). یکی از دغدغه
ها در ایران به سایر  امکان تسری جنبش و قیام کرد 

های عراق و ترکیه بود که  مناطق کُردنشین در کشور 
قلمداد   خود  ملی  منافع  علیه  شدت  به  را  آن 

بی می ترکیه  نگرانی  این  نبودکردند.  در    ،مورد  چون 
چهره   یبقهسا نظامی  و  سیاسی  و  همکاری  ها 

های ترکیه، ایران، عراق و  های کُردی در کشور حرکت 
مال   سفر  نمونه،  برای  داشت.  وجود  سوریه  حتی 

محل تالقی مرزهای سه کشور، برای عقد پیمان برای پشتیبانی  
 و حمایت با یکدیگر دیدار کردند.  
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مصطفی بارزانی با چند صد نیروی نظامی به ایران  
و حمایت از تشکیل جمهوری کردستان در مهاباد در  

های پرنفوذ  جمیل پاشا از چهره   یو حمایت نوه   ۱۹۴۶
بکر ترکیه از جمهور مهاباد و ارتباطاتی    کُرد در دیار 

ها در ایران با حزب هیوا در عراق داشتند اشاره  که کُرد 
 ) با  Frederic, 2002کرد  ترکیه  دیگر،  سوی  از   .(

خواهد بر اساس  اعمال فشار بر عراق از این کشور می 
ا بریتانیا دارد از این  ای که برابطه و تعامالت گسترده 

کُرد  جنبش  مورد  در  بخواهد  نفوذ  کشور  اعمال  ها 
فشار  با  و  کرده  و    بیشتری  ایران  مرکزی  دولت  بر 

آن  از  و  شوروی  بارزانی  مصطفی  مال  تا  بخواهد  ها 
حمایت  نیرو  از  دست  و  کرده  ترک  را  ایران  هایش 

جمهوری کردستان و قاضی محمد بردارند. همچنین،  
سعدآباد در    یاستناد به مفاد معاهده   دولت ترکیه با 

های امنیتی، از دولت ایران و عراق  همکاری   یزمینه
امنیت مرز می در مورد  تا  تبادل فعاالن  خواهد  ها و 

آن  و  آنسیاسی  که  می چه  «شورشی»  خواهند  ها 
ان، یتری داشته باشند (آبراهامهای گسترده همکاری 

١٥٦:  ١٣٧٧  .( 

ایاالت متحده، گرچه به  ویژه  های غربی، به قدرت
مشترک    یدنبال شکست آلمان به حمایت از جبهه 

عالقه و شوروی  بودبریتانیا  پیروزی   ، مند  از  های  اما 
اتحاد جماهیر شوروی و موفقیت احزاب کمونیست  
مناطق   سایر  و  چین  یوگسالوی،  آلبانی،  یونان،  در 

پیروزی  این  بودند.  نگران  تقویت  جهان  به  ها 
آزادی جنبش سایر  های  در  سوسیالیستی  و  خواهی 
  زد و امکان سرایت این های جهان نیز دامن می کشور 

های ترکیه و ایران نیز دور از  ها در کشور گونه حرکت 
پایان جنگ   از  قبل  یک سال  بنابراین  نبود.  انتظار 

قدرت  دوم،  از  جهانی  تا  بودند  تالش  در  غربی  های 
جنبش  کنند. بروز  جلوگیری  ضداستعماری  های 

های ایران، ترکیه و یونان را به  یاالت متحده، کشور ا
های  عنوان مناطق مهم استراتژیک برای ایجاد پایگاه 

مهار   و  شوروی  جماهیر  اتحاد  علیه  خود  نظامی 
های کمونیستی در بالکان و آسیای غربی در  جنبش

این  از  گرفت.  کشور   نظر  این  آتی  رو،  راهبرد  در  ها 
ایفا  پیمان  های هم آمریکا و کشور  آن نقش محوری 

ثباتی و ایجاد بحران  کردند و هرگونه تالش برای بی می
ها برای آمریکا قابل  سیاسی و نظامی در این کشور 

) نبود  و  Mojab, 2001قبول  نتیجه، مطالبات  در   .(
های مورد  های ترکیه به عنوان یکی از کشور خواسته

قرار   توجه  مورد  جدی  صورت  به  آمریکا  توجه 
این جایگاه کلیدی که    یرکیه به واسطهگرفت. تمی

در راهبرد آمریکا برای مقابل به شوروی پیدا کرده بود  
راحتی توانست تا مواضع خود را علیه تشکیل یک  به

به    یمنطقه ایران  غرب  در شمال  کُردی  خودمختار 
ایاالت   فشار  اعمال  با  نتیجه،  در  بقبوالند.  آمریکا 

، سرانجام شوروی  های مانند بریتانیامتحده و کشور 
علی  شد  نیرو مجبور  باطنی  میل  از  رغم  را  هایش 

از   حمایت  به  و  کند  خارج  ایران  غرب  شمال 
دهد  خودمختاری  پایان  کُردستان  و  آذربایجان  های 

)Bilgin & Morewood, 2004  ،حقیقت در   .(
کردی و جمهوری کردستان    یهمواره در مورد مسأله

بهساختار قدرت،  توزیعی  سطح  ویژه  های  در 
تعیین  منطقه در  بنیادینی  حتی  و  کلیدی  نقش  ای 

المللی  چارچوب و نوع کنش کنشگران در سطح بین 
جنبش   مورد  در  هم  امروز  که  امری  است.  داشته 

آن  کرد  شاهد  کماکان  نیز  سوریه  و  عراق  در  ها 
 هستیم.  

 

ای: عراق و سطح منطقه ۷
 جمهوری کردستان در مهاباد

  و   کرد  ل خود را کسب استقال  ۱۹۳۲در سال  که  عراق  
بریتانیا بود، با مسائل    یهمچنان تحت نفوذ گسترده 

سیاسی در داخل و خارج کشور    یو مشکالت عدیده 
های مذهبی (شیعیان) و  رو بود. نارضایتی گروه هروب

ها) بر سر چگونگی تقسیم قدرت و طرح  قومی (کرد 
ها سبب شده بود تا  مسأله خودمختاری از سوی کرد 

ومرج در مناطق شمالی و جنوبی کشور  ناآرامی و هرج 
مؤلفه  جدایی جزء  باشد.  های  کشور  این  ناپذیر 

 ینفوذ در منطقه بریتانیا به عنوان قدرت جهانی ذی 
خاورمیانه سیاست نسبتاً مشابهی را در قبال عراق و  

ها در پیش گرفته  کردی در این کشور   یایران و مسأله
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های  ضی و حمایت از دولت بود و آن حفظ تمامیت ار 
های مذهبی و قومی  های اقلیت مرکزی در برابر قیام

 ). Candar, 2020ها بود (در این کشور 

نظامی   مهم  پایگاه  یک  به  مصر  از  پس  عراق 
آماده  برای  در  انگلیس  دوم  جهانی  جنگ  سازی 

نیرو  بود.  شده  تبدیل  در  خاورمیانه  بریتانیایی  های 
ارد خاک ایران شدند.  از عراق و  ۱۹۴۱آگوست سال  

حوزه  تحت  ایران  کردستان  جنوبی  نفوذ    یقسمت 
طور که پیشتر نیز اشاره    بریتانیا قرار گرفت. همان

های نظامی برای  شد، مصطفی بارزانی به همراه نیرو 
کمک به جمهوری کردستان در مهاباد وارد این شهر  
شده بودند و نقش مهمی در تقویت قدرت نظامی  

ارتباط    یدولت مرکزی عراق به واسطه   آن ایفا کردند؛ 
ای که با بریتانیا داشتند و اینکه بریتانیا در  گسترده 

حقیقت خود معمار و بانی تأسیس عراق جدید بود،  
کشور   این  از  و  کرده  نفوذ  اعمال  تا  کردند  تالش 

زمینه ایران  کمک  به  که  مال  بخواهند  استرداد  های 
نیرو  اخراج  و  عراق  به  بارزانی  تحت  مصطفی  های 

دولت  باور  به  کند.  فراهم  را  و  حمایتش  ترکیه  های 
های تحت حمایت بارزانی  عراق در صورت خروج نیرو 

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

پتانسیل   به  عراق  دولت  مقامات  دیگر،  سوی  از 
سری آن در هر  های کردی و امکان تها و قیامحرکت 

کشور  از  و  کدام  عراق  ترکیه،  (ایران،  منطقه  های 
ای که  ها واقف بود و در نامهسوریه) به سایر کشور 

(کوم  یکمیته ژکاف    ژیانەوەی   ی ەڵەمرکزی 
  فرستاده   بارزانی   مصطفی  مال   به  ترپیش )  کوردستان

ها در هر چهار  لزوم اتحاد و همبستگی کرد   بر  و   بود 
کامالً آگاهی داشتند.   ،کشور منطقه تأکید کرده بود

بنابراین، پس از اطالع دولت مرکزی عراق از متن و  
به   و  بریتانیایی  مقامات  طریق  از  نامه،  محتوای 

از    یواسطه داشت  ایران  در  کشور  این  که  نفوذی 
کنترل بیشتری ها خواستند تا دولت مرکزی ایران  آن

و   کند  اعمال  غرب  شمال  کردنشین  مناطق  بر 
ایده  نفوذ  و  فعالیتگسترش  و  گروه ها  های  های 

در   راستا،  همین  در  کند.  جلوگیری  کردی  سیاسی 

وزیر وقت دولت  حمید پچاچی، نخست   ۱۹۴۵سال  
مناطق   تحوالت  از  را  خود  عمیق  نگرانی  عراق، 

د گفت  و  کرد  اعالم  صراحتاً  ایران  ولت  کردنشین 
های تحت  مرکزی عراق حضور مصطفی بارزانی و نیرو 

امنیت   را یک تهدید جدی علیه  فرمانش در مهاباد 
کند و نگران است که مهاباد به پایگاه  خود قلمداد می 

شود   مبدل  عراق  منافع  علیه  سیاسی  و  نظامی 
)Nerwiy, 2012  حق هرگونه  دیگر،  سوی  از   .(

کرد  استقالل  یا  ایراخودمختاری  در  عراق  ها  برای  ن 
می  تلقی  دردسرساز  وجود  بسیار  دلیل  به  شد. 

های کرکوک  گرایانه در شهر های ملی ها و قیام حرکت 
ها  و سلیمانیه، کامالً مشخص بود که موفقیت کرد 

در ایران تنها به این کشور محدود نخواهند ماند و  
خیلی زود به کشور همسایه تسری پیدا خواهد کرد.  

محتمل   خیلی  گرو همچنین،  که  عرب  است  های 
ها و نوعی  ساکن ایران نیز خواستار حقوق مشابه کرد 

تأثیر  امر  این  خود  که  باشند  خودمختاری  از 
مستقیمی بر روی قبایل عرب و از جمله شیعیان در  
جنوب عراق خواهد داشت. بنابراین، دولت عراق به  
شدت نگران تحوالت داخلی ایران بود و بریتانیا نیز  

واسطه گسترده تجربه   یبه  زمهای  در  که   ینهیای 
گروه   همقابل و  قبایل  کشور با  در  قومی  های  های 

بین  از جمله  مناطق  مختلف  و  البته هند  و  النهرین 
در نتیجه به    ،شمال و شمال غربی این کشور داشت

هیچ وجه راضی نبود که این تجارب در ایران دوباره  
رو،    ). از اینMcdowell, 2007شود (از سر گرفته  

را   ایران  در  متفقین  مداخله  محمد  قاضی  وقتی 
یابی به خودمختاری برای  فرصتی مناسب برای دست 

سپتامبر   در  ابتدا  کرد؛  تفسیر  به    ١٩٤١کردستان 
انگلیس متمایل شد و امیدوار بود که بتواند حمایت  
هرگز   که  امری  کند  را جلب  بریتانیا  نظر مساعد  و 

ار به سوی شوروی  اتفاق نیفتاد و قاضی محمد به ناچ
 متمایل شد.  

تحت  دولت  را  شوروی  دولت  عراق  و  ایران  های 
و   بارزانی  علیه  جدی  اقدامات  تا  دادند  قرار  فشار 

دولت  نیرو  دو  هر  دهد.  انجام  ایران  در  هایش 
های بارزانی را  نیرو   یهای برجستهخواستند چهره می
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و   ساده  شوروی  دولت  پاسخ  برگردانند.  عراق  به 
سفیر اتحاد جماهیر شوروی در    ،1زاتیسف روشن بود.  

عدم پذیرش ورود بارزانی به    یعراق، گفت که مسأله 
داخلی ایران و عراق است.    یخاک ایران یک مسأله 

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

های عراق  تواند به ارتش خود دستور دهد که کرد نمی 
ا در خاک ایران خلع سالح و تخلیه کند. در واکنش  ر 

این   در  دخالت  عدم  به  شوروی  دولت  تصمیم  به 
 یزمینه، دولت مرکزی ایران با اشاره به عقد معاهده 

یادآور می شوروی  به  این  سعدآباد  حضور  که  شود 
امکان   عمالً  ایران  غربی  شمال  مناطق  در  کشور 

معاهده پیاده  مفاد  کردن  عملی  و  را    یسازی  مذکور 
کشور  همکاری  و  است  کرده  و  غیرممکن  عراق  های 

ها با  تأمین امنیت مرز   یایران و ترکیه عمالً در زمینه
 رو شده است.  همانع روب

ای یعنی ترکیه و  های منطقهدر حقیقت، قدرت
عراق خیلی خوب و نامحسوس توانستند با توجه به  

جایگاه  ظرفیت از  منتج  که  قدرت  توزیعی  های 
آن ژئو اشراف  و  استراتژیکی  اهمیت  به  پلیتیکی،  ها 

بین  سطح  در  جدید  نظم  و  قدرت  المللی  معادالت 
ظرفیت  تمام  از  پتانسیل بود،  و  موجود  ها  های 
قدرت و  کرده  بیناستفاده  در  های  ویژه  به  المللی، 

مورد جمهوری کردستان در مهاباد را تحت تأثیر قرار  
نامحسو اما  محوری  کنشگران  به  و  در  داده  س 

کرد   یزمینه تالش  گذاشتن  کسب  عقیم  برای  ها 
 خودمختاری مبدل شوند.  

نقش ترکیه و عراق در سقوط  ۸
 جمهوری کردستان 

وقتی سطوح تحلیل و نقش کنشگران محلی، ملی،  
بین منطقه و  فرود  ای  و  فراز  جریان  در  المللی 

قرار   بررسی  مورد  را  مهاباد  در  کردستان  جمهوری 
کهمی است  روشن  وقوع    دهیم  در  عوامل مختلفی 

این تحول مهم اما کوتاه سیاسی در ایران نقش ایفا  

 
1 Zatisv 

در   و سیاسی  فرهنگی  اجتماعی،  تحوالت  از  کردند. 
چهره  و  خرد  طبقه سطح  سیاسی  متوسط    یهای 

و   تشدید  تا  گرفته  کردنشین  مناطق  در  شهری 
نارضایتی  که  انباشت  اصالحاتی  از  عمومی  های 

در پیش گرفته بود و بر    رضاشاه به نام مدرنیزاسیون 
سنتی آن زمان تحمیل کرد. از ناتوانی دولت    یجامعه

جامعه و اعمال حاکمیت بر آن تا    یمرکزی در اداره
نهایت  دخالت قدرت  و در  ایران  امور  های بزرگ در 

نتیجه   در  و  شوروی  و  بریتانیا  سوی  از  آن  اشغال 
که   مرکزی  دولت  موقعیت  پیش  از  بیش  تضعیف 

سنگین کامالً  تبعات  داشت.  دنبال  به  ایران  برای  ی 
شکل  که  است  در  روشن  کردستان  جمهوری  گیری 

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

نتیجه تضعیف دولت مرکزی ممکن نبود. در کش و  
قوس این تحوالت و اعالم جمهوری کردستان از سوی  

محمد دولت قاضی  تالش ،  عراق  و  ترکیه  و  های  ها 
کشور  با  را  خود  سیاسی  و  تعامالت  شوروی  های 

بریتانیا افزایش دادند تا مانع از تشکیل و تثبیت یک  
مرز  در جوار  و  ایران  در  کردی  های  واحد خودمختار 

تالش  شوند.  و  خود  داد  نتیجه  نهایت  در  که  های 
قوط  جمهوری کردستان در مهاباد پس از یازده ماه س

همان شد    کرد.  اشاره  بدان  نیز  پیشتر  که  طور 
ویژه ترکیه به  های دیپلماتیک هر دو کشور به تالش

قدرت و موقعیت ژئوپولتیکی آن و اهمیتی   یواسطه
راهبرد  در  بریتانیا  که  و  شوروی  قدرت  دو  هر  های 

آن   ،داشت از  توانست  دست  که  کند  مجاب  را  ها 
در اینجا نباید از  ها بردارند. البته  حمایت جنبش کرد 

به  فشار  شوروی  ترغیب  در  آمریکا  دولت  های 
ها به  نشینی از ایران و قطع حمایت خود از کُرد عقب 

سادگی گذشت. ترومن، رئیس جمهور وقت ایاالت  
ایران   از  شوروی  اگر  که  کرد  تهدید  آمریکا،  متحده 

نظامی و    یآمریکا ناچار است به گزینه ،خارج نشود
 ).  Lucas, 1999شود ( اعمال زور متوسل 

سال   تا  ائتالف  عدم  طریق  از  توانست  ترکیه 
ای رفتار کند که هر  پایانی جنگ دوم جهانی به گونه 
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دو قدرت شوروی و بریتانیا بیشترین تالش ممکن را  
برای بازداشتن ترکیه برای توسل و گرایش به طرف  
مقابل انجام دهند. درواقع، ترکیه موفق شد با توسل  

استراتژیک خود در منطقه، مطالبات و  به موقعیت  
های مذکور  های خود را به هر کدام از قدرت خواست 

ها  تحمیل کند و در این میان عدم حمایت از قیام کُرد 
در ایران یکی از مطالبات محوری ترکیه بود. دولت  

ابتدا و به  نفوذ و    یحوزه  یواسطهبریتانیا از همان 
کشور  در  که  استعماری  و  های  منافع  خاورمیانه 

ویژه عراق داشت و اینکه به دنبال ثبات و تقویت  به
 یهای حاشیه موقعیت خود در عراق، ایران و کشور 

از   دنبال حمایت  به  وجه  هیچ  به  بود  فارس  خلیج 
این ثبات باشد نبود.    یقیام و جنبشی که برهم زننده 

این جنوبی    از  مناطق  در  که  هستیم  شاهد  رو، 
د به   ، کُردستان و  ویژه  قیام  کرمانشاه  و  کردستان  ر 

نظامی کُردی چندانی روی نداد و    -مبارزات سیاسی  
مناطق شمالی  در  که  بود  حالی  در  اطراف  این  و  تر 

واسطه   ، مهاباد خأل   یبه  و  شوروی  قدرت    منافع 
جمهوری  کُرد   ،وجودآمده هب تأسیس  به  اقدام  ها 

دولت  دیگر،  سوی  از  کردند.  و  کُردستان  عراق  های 
ترکیه به دلیل تعامالت نزدیکی که با بریتانیا داشتند 

ها  های خود را در مورد کُرد توانستند مواضع و دغدغه 
با این کشور در میان گذاشته و از طریق بریتانیا بر  

این دولت را نیز با    دولت آمریکا نیز تأثیر گذاشته و
های  ). تالش Cakal, 2006منافع خود همراه کنند (

مهم عراق  و  ترکیه  آن دیپلماتیک  ابزار  در  ترین  ها 
قدرت عدم  ترغیب  برای  شوروی  و  بریتانیا  های 

حمایت از تشکیل منطقه خودمختار کُردی در شمال  
موقعیت    یغرب ایران بود. اهرمی که خود به واسطه

کیه و نفوذ مقامات دولت مرکزی عراق  ژئوپولتیکی تر 
تعامل گسترده  مزیدآن  یو  بریتانیا  دولت  با  بر    ها 

قیام    یعلت شد و سبب شد که از گسترش دامنه
ها در ایران کاسته و بعدتر باعث توقف و ناکام  کُرد 

 ماند آن شود.  

واسطه  به  و  نهایت  سیاسی    یدر    – تحوالت 
  المللی بین   و  ایمحلی، ملی، منطقه  سطوح  در   نظامی

  خود   کوتاه   عمر   از   پس   مهاباد   در   کُردستان  جمهوری

دولت   و  محلی   سطح   در   . ماند  ناکام    و   ترکیه   ملی، 
  های همکاری   و   سعدآباد  یمعاهده   به  توسل  با   عراق

شور  ک   این   بر  فشار   اعمال   و   ایران  دولت   با  امنیتی
خودمختار را    یموفق شدند خطر ایجاد یک منطقه

می  آنکه  از  در    ،نمودبیشتر  و  دهند  جلوه  بزرگ 
نوپای    ینتیجه جمهوری  علیه  نانوشته  ائتالف  یک 

کُردستان ایجاد کنند. در سطح منطقه، این دو کشور  
به   و  دیپلماسی  اهرم  به  توسل  با  شدند  موفق 

قدرت    یموقعیت ژئوپولیتیکی خود موازنه   یواسطه
برداری ممکن  که حداکثر بهره ای رقم بزنند  را به گونه 

از تضاد منافع موجود میان شوروی، بریتانیا و آمریکا  
نفوذ و    یحوزه   یدر خالل جنگ دوم جهانی و مسأله

دولت  تالش  دهند.  انجام  خاورمیانه  در  های  قدرت 
به   ترکیه  حمایت  جلب  برای  شوروی  و  بریتانیا 

موقعیت حساس این کشور سبب شد تا    یواسطه
ها به حمایت جدی و راهبردی از قیام  از آن هیچ کدام  

ها در ایران فکر نکنند. از سوی دیگر و در سطح  کُرد 
ببین جدی    یواسطههالملل،  ایدئولوژیکی  تقابل 

ایدئولوژی   و  شوروی  با  غربی  متحدان  و  بریتانیا 
و گسترش حوزه  دادن  امتیاز  هرگونه   یکمونیستی، 

با حاصل   بازی  قواعد  به  توجه  با  جمع جبری  نفوذ 
شد و در نتیجه غیرقابل پذیرش بود  صفر ارزیابی می 

)Ozkan, 2020 حوزه گسترش  بنابراین،  نفوذ    ی). 
شوروی در ایران و شمال این کشور برای بریتانیا و  
آمریکا قابل قبول نبود و در همین راستا بود که در  
نهایت آمریکا مجبور به تهدید به اعمال به زور شد  

را مجاب کند که از شمال ایران خارج    تا بتواند شوروی
شود. به عبارت دیگر، جنگ جهانی دوم هنوز تمام  
نشده جنگ سرد میان شوروی و آمریکا کلید خورده  
بود و یکی از اولین قربانیان این تقابل سرد جمهور  

 ).  Hasanli, 2011کردستان در مهاباد بود (

 گیرینتیجه ۹
زمینه حقیقت  موفقیت  در  و  جمهوری  چینی 

یک   تبلور  عنوان  به  ابتدا  در  مهاباد  در  کردستان 
ملی  کردجنبش  مدرن ظهور  اتنیکی  در    ،گرایانه  اما 

سلطه دلیل  به  را  خود  نتوانست  فرهنگ    یادامه 
عشیره قبیله و  مؤلفهای  یک  که  در  ای  مؤثر  ی 
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ها سازد. جمهوری مهاباد  های کردی بوده از آن ر قیام
های ساختاری  با ضعف   به دلیل عدم انسجام داخلی

رو شد. اعالم و تشکیل جمهوری  ه و بنیادین جدی روب
عطف    ییک نقطه   ١٩٤٦کردستان در مهاباد در سال  
ملی  جنبش  در  محسوب  تاریخی  کُردی  گرایی 

تاریخی و شرایطی که (در  می شود. وقتی به بستر 
المللی) که در خالل آن این  سطح محلی، ملی و بین 
نگاه شد  انجام  می می   حرکت  مشخص  شود  شود، 

تشکیل جمهوری کردستان به دست قاضی محمد و  
تحوالت سیاسی    یهمراهانش بیشتر از آنکه نتیجه

از  منتج  بیشتر  باشد،  محلی  سطح  در  اجتماعی  و 
المللی است که ایران و جهان در  شرایط ملی و بین 

س و درماندگی دولت مرکزی  أبردند. یآن به سر می 
تحو برابر  در  بین ایران  جنگ  الت  جریان  در  المللی 

به  و  جهانی  برابر  دوم  در  کشور  ناتوانی  ویژه 
های خارجی از جمله بریتانیا و شوروی موجب  قدرت

جنگ جهانی دوم دولت مرکزی    یشد تا در بحبوحه 
ایران عمالً کنترل بسیاری از مناطق کشور را از دست  

نیرو  که  مناطقی  در  حتی  و  و  داده  بریتانیا  های 
برای    شوروی چندانی  اقتدا  نیز  نداشتند  حضور 
حاکمیت خود نداشته باشد. از سوی دیگر،    یدیکته 

سیاسی،   اصالحات  آغاز  از  دهه  یک  تقریباً  از  پس 
تحکیم   راستای  در  رضاشاه  فرهنگی  و  اجتماعی 

دولت  اقتدار  سلب  و  مرکزی  دولت  های  حاکمیت 
ایجاد   موجب  کشور  مناطق  از  بسیاری  در  محلی 

از نارضایتی میان سران و قبایل محلی    موجی گسترده
سوی   از  ایران  اشغال  از  بعد  نیز  مهم  این  که  شد 
شوروی و و بریتانیا بیش از پیش خود را نمایان کرد.  
تشکیل دو جمهوری آذربایجان و کردستان در شمال  

پیامد  از  کشور  و  غرب  تحوالت  این  جدی  های 
تشکیل  نارضایتی  بود.  کشور  در سطح  عمومی  های 

در  جم مهاباد  در  کردستان  تحوالت    ١٩٤٦هوری  و 
های  مرتبط با آن حاکی از آن است به دلیل سیاست

حقوق   شناختن  رسمیت  به  عدم  در  مرکزی  دولت 
های الزم برای بروز  های قومی و مذهبی زمینهاقلیت

جنبش  و  همواره  قیام  ایران  در  دست  این  از  های 
جی در  های خار فراهم بوده و است. این امر که قدرت

ای  ها نقش برجستهتسریع فرآیند این قبیل حرکت 
 به هیچ وجه قابل انکار نیست.   ،دارند

ای نیز سیاست خارجی ترکیه در  در سطح منطقه
قبال شوروی و انگلیس تا حدود خیلی زیادی منتج  
این کشور   از موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی 

د که در  بود. موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه به نحوی بو
آن منافع شوروی در شمال این کشور و منافع بریتانیا  

ها از اهمیت دو  در جنوب و غرب این کشور برای آن 
چندان برخوردار بود. پس از آغاز انحطاط عثمانی در  
برای   بود  ناچار  همواره  ترکیه  هفدهم،  قرن  اواخر 
ایجاد تعادل و کسب حمایت در برابر شوروی به یکی  

قدرت بز از  این  های  عموماً  ترکیه  متوسل شود.  رگ 
مجارستان و بعداً    -حمایت را یا از بریتانیا یا اتریش 

کرد، اما در کل بریتانیا بیشترین  از آلمان دریافت می 
می  ایفا  میان  این  در  را  استثنای  نقش  به  کرد؛ 

منافع  سال  و  مواضع  که  دوم  جهانی  جنگ  های 
. سیاست  بریتانیا و ترکیه در دو اردوگاه مخالف بود

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  

می  تالش  و  سوسیالیستی  سیاسی  نفوذ  کرد 
دست  ه  سرزمینی خود را به قیمت تقابل با ترکیه ب

یاست پاندولی را  رو، ترکیه همواره یک س  آورد. از این
در   گرفت.  پیش  در  سرد  جنگ  شروع  از  قبل  تا 

عراق  سال  و  ترکیه  جهانی،  دوم  جنگ  پایانی  های 
فشار اعمال  با  شدند  به  موفق  دیپلماتیک  های 

های دخیل  تعامالتی که با هر کدام از کشور   یواسطه
سیاسی   امتیازات  داشتند  جنگ  قابل    -در  نظامی 

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

جایگاه   دیگر،  سوی  از  بود.  امتیازات  این  از  یکی 
ای (ترکیه، عراق، ایران و سوریه) در  های منطقهقدرت

کردی    یساختار توزیع قدرت، اهمیت حیاتی مسأله 
کشور  این  از  کدام  هر  سیالیت  برای  و  پویایی  ها، 

کر جنبش این های  (در  در  دی  جا جمهوری کردستان 
ها به  مهاباد) که در صورت بروز هریک از این کشور 

نیز گسترده می آسانی به سایر کشور  شود و در  ها 
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در   کردی  مسأله  کردن  جلوه  اهمیت  کم  حال  عین 
جمله   از  مختلف  سطوح  میان  سیاسی  معادالت 

منطقهبین و  که  المللی  است  شده  سبب  ای 
سرکوب و مقابله با    یی در زمینهاهای منطقهقدرت

توجهی  جنبش قابل  مانور  میدان  از  کردی  های 
های توزیع قدرت  برخوردار باشند. در نتیجه، ساختار

ای نقش بسیار محوری در  ویژه در سطح منطقهبه
 های کردی دارد.  موفقیت یا عدم موفقیت جنبش 
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