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دلیل هبخواهی اقلیم کردستان عراق و تاثیر عوامل خارجی بر مباحث قومی ایران استقالل
دنشین طق کُرزبانی اقلیم کردستان عراق با منامجاورت و پیوندهای قومی، مذهبی، فرهنگی و 

گرایی عنوان کانون و محور همخواهی این اقلیم بهایران در تشدید مطالبات قومی و تبدیل استقالل
ی و ران قومجب بحمناطق کُردنشین ایران با کُردهای اقلیم کردستان عراق نقش اساسی داشته و مو

رات سی اثتبیین و برر مقالهان شده است. هدف این تضعیف انسجام ملی مناطق کُردنشین ایر
گیری هباشد و با بهرخواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران میاستقالل

خواهی دهد که استقاللین پرسش پاسخ میتحلیلی به ا -برداری و روش توصیفیاز ابزار فیش
های تحقیق افتهست؟ یم ملی مناطق کُردنشین ایران داشته ااقلیم کردستان عراق چه تاثیری بر انسجا

 خواهی اقلیم کردستان عراق از طریق تهدیدهای فرهنگی، تهدیدهای سیاسیدهد استقاللنشان می
دهای ( و تهدیطلبانه، قومیت و هویت، ناسیونالیسم قومی، فدرالیسم عراقی)مطالبات قومی و تجزیه

 ی مناطق گُردنشین ایران شده است. اقتصادی موجب تضعیف انسجام مل
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 مقدمه
آتش زیر خاکستری است  1های قومیدر کشورهای با اقلیت و مذهبی های قومیتنوع گروه

این  2های فعال منازعه تبدیل شده و تهدیدی بالقوه و بالفعل برای انسجام ملیکه هرلحظه به گسل
های های قومی و مذهبی برای انسجام ملی دولتگروه 3خواهیباشد. درواقع استقاللکشورها می
ترین مباحث سیاسی و امنیتی ایران در های قومی و مذهبی بسیار تهدیدزا و از چالشیدارای اقلیت
م ملی و تاثیرپذیری آن از تحوالت خارجی و نقش این عوامل در گسترش بحران حوزه انسجا

و 4خواهی اقلیم کردستان عراق تاثیر مستقیمی بر ناسیونالیسم قومیقومی بوده است. لذا استقالل
دارد و بستر مناسبی برای مناطق کُردنشین ایران فراهم کرده تا با تاثیرپذیری از این  5طلبیتجزیه
 شان را از جمهوری اسالمی مطالبه نمایند. هداف فرهنگی، سیاسی و اقتصادیاقلیم ا

 بوزان تهدیدهای نرم امنیتی 6ایی امنیتی منطقهشده در نظریه مجموعهبر مبنای ابعاد امنیتی بیان
ابعاد مختلف امنیت ایران و سایر کشورهای دارای مناطق  خواهی اقلیم کردستان عراقاستقالل

تاثیر قرار داده و قومیت را به معضلی کلیدی برای این کشورها و ایران تبدیل تحت کُردنشین را
ای قرار دارند کرده است. براساس این نظریه دو کشور ایران و عراق در یک مجموعه امنیتی منطقه

و هرگونه تحولی در یک عضو )اقلیم کردستان عراق( بر عضو دیگری )مناطق کُردنشین ایران( 
خواهی این اقلیم نه فقط نقش موثری در تضعیف انسجام ملی باشد. بنابراین استقاللمی تاثیرگذار

ی به رانیااقوام  ریسایابی ای برای دستتواند محرک بالقوهمناطق کُردنشین ایران دارد، بلکه می
ی که تهدیدهااست  نیمقاله ا نیا یال اصلوشد س انیچه ببه آنباتوجهشان باشد. مطالبات قومی

خواهی اقلیم کردستان عراق چگونه موجب تضعیف انسجام ملی مناطق نرم امنیتی استقالل
خواهی اقلیم کردستان عراق از استقاللاست که  نیا یپاسخ احتمالکُردنشین ایران شده است؟ 

طریق تهدیدهای فرهنگی، تهدیدهای سیاسی و تهدیدهای اقتصادی موجب تضعیف انسجام ملی 
عنوان ای بوزان بهی مجموعه امنیتی منطقهجا بحث نظریهایران شده است. در این مناطق کُردنشین
گرفته و  پژوهش مورد آزمون قرار هیاست تا در قالب آن فرض دهیگرد حیتشر چارچوب نظری

 تیو تقو یبه بررستحلیلی  -یفیروش توص قیتالش دارد از طر سندهینو نیچنهم شود. تیتقو
 یرا در راستا یتجرب یهاکه شاخص کندیتالش م تحلیلی -یفیروش توصخود بپردازد.  هیفرض

  .دینما لیتحل یها را به کمک استدالل عقالنکار گرفته و آنبه هیفرض دییتأ

                                                           
1. Ethnic Minorities 
2. National Cohesion 
3. Independence 
4. Ethnic Nationalism  
5. Separatism  
6. Regional Security Complex  
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پرسی از همهمیان مناطق کُردنشین ایران و عراق بسترهای تهدید را پس 1البته اشتراکات قومی
کوبی مناطق عنوان نمونه شادی و پایایش داده است. بهخواهی اقلیم کردستان عراق افزاستقالل

ریاست جمهوری عراق و تصویب قانون اساسی  به از انتخاب جالل طالبانیکُردنشین ایران پس
این شائبه را در میان مناطق کُردنشین ایران  -رسمیت شناخته استرا به 2که حقوق قومیتی -عراق

ای را در این مناطق گونهگرایانه فضای ملتهبساسات قومتوان با تحریک احالقاء نموده که می
ای که مجموعه امنیتی منطقهرا به کمک  تیواقع نیا کندیپژوهش تالش م نیاوجود آورد. به

  .دینما میترسبرداشت موسع و چندبُعدی از مسائل امنیتی دارد، 
 

 پیشینه تحقیق  -1
عنوان یک بازیگری جدید تواند بهکه میینا خواهی اقلیم کردستان عراق وموضوع استقالل 

ر قان قراه محقمنشاء تحوالت و تأثیرهایی در جایگاه مرکز برای پیرامون خود باشد، مورد توج
ی هایی صورت گرفته است. برای مثال حسن بوژمهرانی و مهدگرفته و در این باره پژوهش

های پیش روی تان عراق و چالشتاری کردسخودمخ»ای با عنوان در مقاله( 1394پوراسالمی )
با روش  (Hassan Bozhmehrani & Mahdi Poureslami, 2015: 43-76)«جمهوری اسالمی ایران

که  ین اقلیماسی خودمحتاری اقلیم کردستان عراق و افزایش اختیارات سیاسی علّی به برر -تبیینی
های تقویت گرایش جتماعی برای کُردها تبدیل شده و موجبا -به یک الگوی برتر سیاسی

کند که تقویت گیری میطلبانه در مناطق کُردنشین ایران گردیده، پرداخته، سپس نتیجهتجزیه
های خواهی کُردلاحساسات ناسیونالیسم قومی در میان مناطق کُردنشین ایران که متاثر از استقال

 اشد.بباشد، تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی و انسجام ملی ایران میعراقی می
 یاهیحکومت ناح لیتشک یامدهایپ» در مقاله( 1391زاده )و بهرام نصراللهی فردیشگاهیپزهرا 

با روش  (Pishgahifard & Nasrollahizadeh, 2012: 189-206)«رانیکردستان عراق در کردستان ا
رار ستقاا تصویر کلی از تحوالت نوین کشور عراق بعد از سقوط صدام و تحلیلی ابتد -توصیفی

ئه آن ارا ای و ابعادنظام سیاسی جدید با تاکید بر وضعیت کُردهای عراق در مقیاس ملی، ناحیه
 ن ایرانردنشیداده، سپس به تجزیه و تحلیل این تحوالت و پیامدهای احتمالی آن بر نواحی کُ

د جب احیاء مجدای کردستان عراق موکند که تشکیل حکومت ناحیهگیری میپردازد و نتیجهمی
ناطق مناسیونالیسم قومی کُرد، تقویت هویت و فرهنگ کُردی شده و توجه افکار عمومی 

ل کرده تبدی کُردنشین ایران را به خود جلب و قلمرو این حکومت را به کانون تحوالت کُردی
  است.

                                                           
1. Ethnic Subscriptions 
2. Ethnic Rights 
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های اقلیم کردستان عراق بر امنیت بررسی تاثیر رسانه»( در مقاله 1396نیا )سیدعارف موسوی
به بررسی تحلیلی  -( با روش توصیفیMousavinia, 2017: 1-18)«وری اسالمی ایرانجمه

در مرزهای غربی 1فرصت -کانون تهدید ای کردستان عراق به منزلهگیری حکومت منطقهشکل
ها در جهان امروز در سطوح سیاسی و اجتماعی کند که رسانهگیری میایران پرداخته و نتیجه
طلب کُردی مستقر در کردستان های تجزیهای احزاب و گروهعالیت رسانهتاثیرگذار هستند و ف

ای این اقلیم موجب تحریک کُردهای ایران و تقویت های رسانهمندیگیری از توانعراق با بهره
 اند. طلبی در این مناطق گردیدهتجزیه

گذاری بر سیاست تحوالت کردستان عراق و تاثیر آن» ( در مقاله1397اصغر بیات و دیگران )
پژوهی به با روش آینده( Asghar Bayat & et.al., 2018: 101-132)«امنیتی جمهوری اسالمی ایران

ا ایران ر خواهی اقلیم کردستان عراق و تهدیدهایی که از سوی این اقلیم امنیتبررسی استقالل
اقلیم کردستان عراق خواهی کند که استقاللگیری میاندازد، پرداخته و نتیجهمخاطره میبه

ز دولت گرایی ُکردها با یکدیگر و افزایش واگرایی مناطق کُردنشین ایران اموجب تقویت هم
 مرکزی ایران خواهد شد.

ترین تهدیدهای فراروی جمهوری اسالمی مهم» عنوان در مقاله با( 1398) نصری و رضایی
تحلیلی به  -با روش توصیفی (Nasri & Rezaei, 2019: 168-197«)ایران در اقلیم کردستان عراق

تواند امنیت ایران را خواهی اقلیم کردستان عراق که میترین تهدیدهای استقاللمهمبررسی 
سیاسی  -کند که این تهدیدها ماهیت هویتیگیری میالشعاع قرار دهد، پرداخته و نتیجهتحت

 ین ایران تقویتمناطق کُردنش طلبانهگرایانه و تجزیههای قومدارند و در بلندمدت نیز حرکت
ی امیت ارضمنزله تهدید تمخواهد شد و درواقع تالش اقلیم کردستان عراق برای کسب استقالل به

 باشد. و انسجام ملی ایران می
زمینه تاثیر تحوالت اقلیم کردستان عراق بر مناطق پیرامونی  درمتعددی  یهاپژوهشاگرچه 

ها وارد است که اما ایراد اساسی به این پژوهش ،رت گرفته استصوویژه مناطق کُردنشین ایران به
خواهی اقلیم کردستان عراق )تهدیدهای فرهنگی، های تهدیدهای نرم امنیتی استقاللبه شاخص

تر توجه گردیده، کم 3که موجب تضعیف انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران 2سیاسی و اقتصادی(
نوشتارها  ریبا سا یلحاظ چارچوب نظرحاظ موضوع و هم بهلپژوهش حاضر هم بهشده است، لذا 

تواند برای مراکز د و نتایج آن مینکیم هیپژوهش را توج نیا ینوآور بهباشد و جنمی زیمتما
 دانشگاهی، پژوهشی و حتی مراکز سیاسی و امنیتی مفید باشد.

                                                           
1. Threat-Opportunity 
2. Cultural, political & economic threats 
3. Weakening the national unity of the Kurds of Iranian Kurdistan 
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 ایمجموعه امنیتی منطقهچارچوب نظری:  -2
را ی امنطقه لیالملل، سطح تحلنیب تیمسائل امن لیو تحل هیدر تجز یامنطقه یتیمجموعه امن

فرض است که بر این مبتنی هینظر نیا انتخاب نموده و بدان متکی است.عنوان چارچوب خود به
 یسوباره جهان بهکحرکت ی هینظر نی. در ادهدمیسوق  یناامنوی سجهان را به جنگ سرد

برداشتی با  ییگراواقع»درواقع . باشدمی2ییگراو جهان1گراییاقعومکاتب از تاکیدات ناشی یناامن
عامل  گانهیعنوان به یالمللنینظام بتعبیری از با  ییگراو جهان تیموضوع امنتنها عنوان دولت بهاز 
مجزا  یواحدهاکارکرد فهم  قیاز طرورزیده، لذا  تمنطقه غفل یاصل یهاحرکتپیدایی از  تیامن
تری بیشدرک 3یامنطقه تیامن یهاشیپووسیله فهم به دیرا درک کرد و باشان تیامن توانینم

که  اندهم گره خوردهبه یقدربهدر اشکال مختلف کشورها  یتیچراکه مسائل امن. افتی تیاز امن
  (.Buzan & Waever, 2009: 55«)ها وجود نداردی آنجداگانهامکان تحلیل 

 یقدرت توجه محور منظومه»داند و معتقد است که یز مناطق مایتابعرا 4منظومه قدرتبوزان 
تواند در نمی هالیتحلو  است یها در منظومه قدرت جهانآن کیتیوپلئژ تیمناطق و اهمجایگاه به 
 تیدر ابعاد و مرجع امن جادشدهیا راتییتغمناسبی در  یگوپاسخد ح کالن و خروسط

مجموعه  تیفیکاز واحدها  ایها دولت کهنیا یبرا هیظرن نیا(. مطابق با Buzan, 1991: 70«)باشد
داشته 5متقابل یوابستگبه هم نسبت یتیاز نظر امنای تا اندازه دیباشند، بابرخوردار  یامنطقه یتیامن

 تیکفای رامونیپ یتیاز مناطق امن یحال مجزانیمتصل و درع به مجموعهان آن لیتبد یبراو باشند 
 . کند

توان صرفاً در نمی وبوده ن دخوه ب متکی یرکشو هیچ منیتا»کنند تاکید می6و ویوور زانبو
 منیتاز االزم  فهمو  کلی ربسیاالمللی بین وحسطچنین هم. بسنده کرد منیتا تحلیلسطوح ملی به 

موعه امنیتی جمبوده و  مناسب تحلیل سطح انبهعنو ایمنطقه سطحلذا . را نداردها رکشو ایبر
از و هم  هشد ظلحا منیتیا متقابل بستگیوا . درواقع هماردرا د جهانیو  ملی مؤلفهدو  هر یامنطقه
 برای سطوح منطقهدر المللی پرهیز گردیده و امنیت ملی و بین منیتا هگستر حداز بیش گیدگستر

ای مجموعه امنیت منطقه(. »Buzan & Waever, 2009: 55-56«)استگذار بوده تأثیر یکدیگر
المللی یعنی مناطق ساختارهای امنیت بین ع چارچوب مفهومی است که دربرگیرندهبوزان درواق
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بینی تحوالت شود که براساس آن امکان تبیین و پیشای میاست و شامل مدلی از امنیت منطقه
 (.Moradi, 2019: 8«)درون هر منطقه وجود دارد
 که مرز دارد:متغیر چهار ای طقهیک مجموعه امنیتی من یندبنیا ر»ساختااز نظر بوزان و ویوور 

و مجموعه امنیتی 1آنارشیک رساختاکند. می اجدهمسایگانش را از  یامنیتی منطقهامجموعه 
 یدماتوزیع  و رساختاگر بیان 2یتبقطو  هشد تشکیلخودمختار  حدواچند  یااز دو ای منطقه

و دوستی  یلگوهاابر مبتنی که 3اجتماعیساخت و  یامنطقهمجموعه امنیتی  نظریهدر  رتقد
 هراسو سوءظن در آن اشاره دارد که حدها وادشمنی به روابط میان . حدهاستوا نمیادشمنی 

شود. تامین امنیت تعریف میو ها تا انتظار حمایت دوستی به روابط میان دولت لیوبوده،  غالب
در  اینگ و جغراففره ،یقوم التیتما خ،یون مذهب، تارباحثی چمچنین به تاثیرگذاری آنان هم

چهار  نیابر  ( و عالوهBuzan & Waever, 2003: 50«)باور داشته یو دشمن یدوست یریگشکل
ای نیست، اگرچه از اجزاء یک مجموعه امنیتی منطقه کههم تاکید دارند  4نفوذشاخص  رب ریمتغ
ایجاد نماید. آن  درحتی تغییراتی قرار دهد و تاثیر تواند تحتعناصر درون یک مجموعه را میاما 

کشورهای ایجادکننده با بندی امنیتی را های بیگانه بتوانند صفدولت کهدهد نفوذ زمانی رخ می»
وجود دارد، منطقه هر در  که 5مهم از طریق منطق موازنه قوا نیدهند. ا لشکمجموعه امنیتی 

موازنه قوا، ائتالف و ای نیز الگویی از مجموعه امنیتی منطقهشکل استاندارد گردد و تسریع می
به این  دیباهای بیگانه را باشد که تاثیرگذاری نفوذ قدرتهای اصلی منطقه میرقابت میان قدرت

 (. Buzan & Waever, 2009: 58«)الگو اضافه کرد
یک مجموعه امنیتی اهمیت دارند،  دهندهلیتشکعناصر  انیمالگوهای دوستی و دشمنی که در

کننده گرایی مجزا نموده که تعیینواقع اتیآن را از نظر داده و6نهانگاراازهسبه نظریه بوزان بُعدی 
ای هستند و داللت دارد بر کشورهای عضو مجموعه امنیتی منطقه بر کمروابط حا ینوع الگوها

و  هایدوستبلکه  ،نیست یافکنطقه م درعه مناز یالگوهاتعیین  یبرانه فقط قدرت  عیتوز»که این
ها، دوستیاز ای مجموعه یریگدر شکل ،شوندعه میمنازهمکاری و موجب  که 7یانزجار تاریخ

تاثیر فراوانی دارند. لذا الگوهای دوستی و دشمنی متاثر از عناصری مانند  داتیتهدهراس و 
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معنوی و  یمادابعاد در ( و Buzan & Waever, 2009: 16« )بوده ایفرهنگ، مذهب و جغراف خ،یتار
و عامل  1ایسلطه منطقه یها برارقابت قدرتی و مرز تالفاتخابه  یمادبُعد ». دنشویمبندی دسته

مذهبی پرداخته و درمجموع  -2قومیمنازعات های معارض و معنوی هم به هویت، ایدئولوژی
ها دولت ،یلخداسطح در . دهدیقرار م یمورد بررسسطوح را در چهار  3ایمطالعات امنیت منطقه

تعامل تا از کشورها نوع روابط ای به باشد. سطح منطقهمدنظر میها آن هایپذیریسیبو آ
های ای با قدرتمنطقه یتیامنالمللی به جایگاه تعامل مجموعه اشاره دارد و در ابعاد بین4تخاصم
 (.Osiur, 2015: 43«)مورد نظر است یتیامنهای پویشاز منظر جهانی 

 یهار شاخصبا تمرکز بهای امنیتی دیتهد»رد که تاکید دا یاجتماع تیامنبوزان با تبیین 
ای یابند و برای اجرو... بروز می هازبان، خرده فرهنگ ،یقوم یهامانند ارزشی مل تیهو

 تساقتصاد، سیا )تمامیت ارضی، انسجام ملی، ریپذنقاط حساس و ضربهامنیتی باید نرم  هایدیتهد
 منیتیی نرم اهادیتهدکرد. بنابراین هدف  اردو به آن ضربه وشناسایی هر حکومت را  و فرهنگ(

نابراین دو ویژگی اساسی ب. است تیحاکمزوال جامعه و های اجتماعی در اخالل و ناآرامی
گری و در زمان دی دیتهدی در زمانری بودن آن که یک متغییاعتبارامنیتی یکی نرم های دیتهد

حتمال دارد متناسب با ا یر کشورهکه ست آن ابودن ینسبگردد و دیگری تهدید محسوب نمی
 ی(اتیلو عماز مراحل ذهنی )اعم دیتهدهای مولفه و... یاجتماع ،یخیتاراقتصادی،  ،یاسیسشرایط 

 و ییشناسا راو ابزارهایش جامعه هدف  ریپذبینقاط آس یدر مرحله ذهندشمن  .باشدرا داشته 
 (.Chena, 2008: 32)«کندیم یاتیآن را عملکرده و درنهایت  یگذارهیو سرما یگذارسپس هدف

موجب  ارد ومفاهیمی چون قومیت، هویت و فرهنگ د»درواقع تهدیدهای نرم امنیتی تکیه بر 
های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی های فکری، باورها و الگوهای رفتاری در حوزهتغییر زیرساخت

سزایی در هزینه کم نقش به کند و باویتی را تقویت میه -های قومیتیچنین بحرانگردد، هممی
 .(Bayat & et.al., 2018: 103-104)«های قومیتی داردتولید بحران

خواهی رو در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته که استقاللای ازاینمجموعه امنیتی منطقه
یر تاثی کُرد را تحتاقلیم کردستان عراق ابعاد مختلف امنیت ایران و سایر کشورهای دارای سکنه

قرار داده و موضوع قومیت را به معضلی کلیدی برای ایران و کشورهای دارای قومیت کُردنشین 
تبدیل نموده است. لذا براساس نظریه بوزان دو کشور ایران و عراق در یک مجموعه امنیتی 

گیرند و هرگونه تحولی در یک عضو )اقلیم کردستان عراق( بر عضو دیگری ای قرار میمنطقه
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های خواهی اقلیم کردستان عراق زمینهگذارد. استقاللکُردنشین ایران( تاثیر می )مناطق
به اشتراک فرهنگی، نژادی، قومی و مذهبی آنان با این مناطق کُردنشین ایران را باتوجه1گراییهم

ور ساخته و سبب گردیده تا مس له قومیت از حالت عادی و سیاسی به مس له امنیتی برای اقلیم شعله
خواهی این مناطق کُردنشین ایران تبدیل شود. درواقع تحول در اقلیم کردستان عراق و استقالل

تواند سایر اقلیم نه فقط نقش موثری در تضعیف انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران دارد، بلکه می
 تاثیر خود قرار دهد. مناطق قومیتی ایران را هم تحت

 
 ا     خواهی کُردهقاللتاریخچه است -3

داده  3ردها خودمختاریکه به کُ شد مقرر  2در پیمان سور»و  از تجزیه امپراتوری عثمانیپس
 و زمینه برای ایجاد شکاف دائمی (Nikfar & et.al., 2018: 71«)ها عملی نشداین وعده، ولی شود

اسی ازجمله تحوالت مهم سی ردیکُ  -جریان قومی»گردید.  ردها و دولت مرکزی فراهممیان کُ
عراق وارد کردستان ایران ترکیه و از کردستان  در خاورمیانه بوده که بعد از جنگ جهانی دوم

مداخله اسرائیل و آمریکا موجب رشد و نفوذ سیاسی »( و با Alaviyan & et.al., 2019: 34«)شد
های زبانی، واسطه تفاوتاین اقلیم به .(Heidary & et.al., 2018: 111)«گردید کُردها در خاورمیانه

دخالت »بوده و  4مذهبی، تاریخی و فرهنگی با اکثریت اعراب کشور عراق دچار واگرایی
در امور اقلیم و رویکرد بغداد به آن نیز که معموالً با تبعیض، 5ایای و فرامنطقههای منطقهقدرت

کُردها از (، در واگرایی Khosravi & Asadi, 2018: 192«)کُردها همراه بوده محرومیت و سرکوب
 دولت مرکزی موثر بوده است. 

میالدی  1958 مصوب موقت اساسی قانون»رسمیت شناخته، ترین سندی که کُردها را بهمهم
 1963و در سال شده دانستههم  شریک عراق ردها در خاکها و کُعرب آن دوم مادهاست که در 

رسیدگی به امور اداری و محلی در  با هدف دادنِ حق اختیارات 6نیز قانون جدید تمرکززدایی
(. آرزوی دیرینه Ghorbaninezhad, 2019: 565-566«)رسید تصویببه کُردها به ردنشینمناطق کُ

در مناطق و کُردها به موجب آن  پیوست حقیقتاز رویا به  1970مارس»در کُردها سرانجام 
زبان کُردی »مقرر گردید  ن سند(.  در ایAsim, 2019: 5» )ردنشین به خودمختاری دست یافتندکُ
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ل عراق هم به کُردها داده شود، اما های رسمی تدریس و امنیت شمااز زبانعنوان یکیبه
 «نپذیرفترا  قانون ایندر قرارداد مذکور  دلیل عدم ذکر نام کرکوکبه بارزانی مالمصطفی

(Blanchard, 2017: 4 .) 
اقلیم کردستان عراق با حمله آمریکا به عراق  ای کُردهایتوده ترین خیزشسرانجام بزرگ

و  1تحت نظارت اتحادیه میهنی استان سلیمانیه»آغاز گردید و این اقلیم به دو قسمت یکی 
(.  ,2018Sumer & Joseph :3«)شدتقسیم  2کنترل حزب دموکرات زیر های اَربیل و دهوکاستان

استقالل در این اقلیم در  پرسیاری همهبرگز»ها بعد و با خواهی کُردهای عراقی سالاستقالل
ای ای و فرامنطقههای منطقهاگرچه با واکنش منفی دولت مرکزی عراق و قدرت 2017سپتامبر

خواهی استقالل . فرآیند(Driscall & Baser, 2019: 2016« )مواجه گردید، به اوج خود رسید
احتمااًل »رمیانه ارزیابی کرد، چراکه ی عطفی در آینده خاوعنوان نقطهکُردهای عراق را باید به

 (.Torabi & Taherizadeh, 2019: 13«)خواهد بود پیکونظم سایکس آغازی بر فروپاشی
 

 هایافته -4
 قخواهی اقلیم کردستان عراهای تهدیدهای نرم امنیتی استقاللشاخص -1-4

 کرد. توان به تهدیدهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تقسیمها را میاین شاخص
  3تهدیدهای فرهنگی -4-1-1

خواهی ازپیش به استقاللکُردهای اقلیم کردستان عراق را بیش 2003 سرنگونی صدام در سال
سمت تشکیل کردستان بزرگ امیدوار کرد. اقلیم کردستان عراق در این راه و حرکت به

خواهی، زمینه جنبش استقاللای ارتباطات فراملی مناطق کُردنشین ایران را تقویت و از ابزار رسانه»
( و موجب Nourirad & Hakimi, 2019: 207«)خودآگاهی فرهنگی و هویتی آنان را فراهم کرده

عنوان محرک اصلی به 4های مقاومت فرهنگی و احیای ناسیونالیسم قومیگیری جنبششکل»

                                                           
1. Patriotic Union of Iraqi Kurdistan :  مریدد    تسسرج لرد   1975اتحادیه میهنی کردستان عررا  د  سرا

باشرد کره ب رد ار پر یاشری ز سمرت طالبانی تاسیس شد. مرکزیت ایر  زرزا اسرتان کنردن ری  سریی انیه می
ا زسرری    ت رر یو ز سمررت اسدمدتررا   د  اسیرریع کردسررتان عرررا  تحررت ن ررا   ایرر  زررزصدام
    (.Abdolrahman, 2015: 151د آمد)

2. Iraqi Kurdistan Democratic Party :  مرریدد    تسسررج  1946زررزا دمررسکرا  کردسررتان عرررا  د  سررا
باشد که ب رد ار پر یاشری مدمصطفی با رانی د  بغداد تاسیس شد. مرکزیت ای  ززا استان کنردن ی  ا بیو می

ها  ا بیرو   دهرست تحرت دتا   د  اسییع کردستان عرا  استانزسی    ت  یو ز سمت اسدمز سمت صدام
 (. Valadbeigi, 2016: 125ن ا   ای  ززا د آمد)

3. Cultural Threats 
4. Ethnic Nationalism 
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تان عراق با اقلیم کردس. (Ahi, 2019: 81«)های قومیتی و هویتی در این مناطق گردیدخواست
های مشهور کُرد ایرانی مانند جشنواره ها در تجلیل از چهرهاقدامات فرهنگی )برگزاری همایش

نوعی  های کُردی توسط کُردهای ایرانی( بهو اجرای موسیقی محمد نکوداشت قاضی
رد بر رسانه تالش دا 900از بیش»خواهی مناطق کُردنشین ایران را به نمایش گذاشته و با استقالل

مندی نرم و تأثیرگذار اقلیم توانافکار عمومی مناطق کُردنشین ایران تاثیرگذار باشد و این نشانه 
با مفاهیمی نظیر و  شدت قومی شدهبهاین اقلیم در 1باشد و عنصر کُردایتیکردستان عراق می

 «است دهورختنگاتنگی دارد و با آن گره  پیوند 3های فراسرزمینیو ایدئولوژی 2خودگردانی
(Qaderzadeh & Mohammadzadeh, 2018: 38 .) 

از دو زبان رسمی، عنوان یکیشدن زبان کُردی بهتصویب قانون اساسی عراق، مطرح
حافل در اغلب نشریات محلی و م»یافتن فدرالیسم و برگزاری انتخابات محلی کُردها رسمیت

ت ه تجمعانجر بمداشته و در مواردی  عمومی مناطق کُردنشین ایران و نزد نخبگان سیاسی بازتاب
دی از (. شادمانی تعداد زیاNadimi, 2017: 4«)اعتراضی در شهرهای سنندح و مریوان گردید

 زانیجمهور عراق و مسعود بارعنوان رئیسکُردهای این مناطق به مناسبت انتخاب جالل طالبانی به
 حیعاطفی و رو پذیریای از نقشهدگردان اقلیم کردستان عراق نمونعنوان رئیس حکومت خوبه

ی و ان کُردخ و زباین اقلیم در ترویج فرهنگ، تاری مناطق کُردنشین ایران است. اقدامات فرهنگی
یده، موجب گسترش عالقه کُردهای این مناطق به این اقلیم گرد»ها انتشار آن توسط رسانه

ردنشین ذهان مناطق کُانی در اآل و آرممحبوبیت آن را افزایش داده و از آن یک الگوی ایده
 (. Barkey, 2019: 2«)ایران ساخته است

یران ردنشین اهای رسانه و ارتباطات نیز تاثیر جدی بر مناطق کُاقلیم کردستان عراق در حوزه
تی ای و رادیویی، صدها نشریه و هزاران سایت اینترنها کانال تلویزیونی، ماهوارهده»داشته و 

راهم کرده و سهم درجهت خدمت به ترویج فرهنگ و هویت کُردی فهای بزرگی را فرصت
ای های ماهوارهویژه شبکههای این اقلیم بهاخبار مربوط به مناطق کُردنشین ایران نیز در رسانه

ای این اقلیم مندی رسانهتوجه بوده و بر مخاطبان کُردی تاثیرگزار بوده است. قلمرو توانقابل
که طوریالملل گردیده، بهبه مناطق کُردنشین ایران به نظام بینبوطموجب اتصال تحوالت مر

 «ردها گردیده استبا مسائل کُ های غیردولتیالمللی و سازمانهای بینموجب آشنایی رسانه
(Gholami Razini & et.al., 2019: 17-18باتوجه .)گفته عناوین تهدیدهای فرهنگی به موارد پیش

 آمده است. 1کُردنشین ایران گردیده، در جدول ملی مناطق که موجب تضعیف انسجام
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 تهدیدهای فرهنگی  ردیف

طلبانه و های مقاومت فرهنگی و زایش گرایشات تجزیهخیزش جنبش 1
 واگرایی از دولت مرکزی در مناطق کُردنشین ایران

 یلیون کُرد ایرانمی 7م به مرکز عاطفی و آمال شدن این اقلیتبدیل 2
گرایی در های فرهنگی در این اقلیم با هدف تهییج قومیتبرپایی جشنواره 3

 مناطق کُردنشین ایران
 خواهی اقلیم کردستان عراق در مناطق کُردنشین ایرانهنگی استقاللتهدیدهای فر -1جدول

Table 1- Cultural threats to the independence of the Iraqi Kurdistan region in the Kurdish regions of Iran 
(Ahi, 2019: 81); (Nadimi, 2017: 4); (Qaderzadeh & Mohammadzadeh, 2018: 38)Source:  

  1سیاسیتهدیدهای  -4-1-2
برانگیختن »لذا هر نظام سیاسی برای حفظ بقای خود نیازمند ثبات سیاسی و انسجام ملی است. 

و  تواند به بحران هویتمی در جامعه 2های مدنیو نافرمانی بیمذه، های قومی، نژادیشکاف
یک نظام سیاسی را کاهش  3مجموعه این موارد قدرت نرم .گرددمنجر مشروعیت 

های طور طبیعی آن نظام را در برابر تهدیدو به( Jafarzadeh & et.al., 2018: 102-103«)دهدمی
خواهی کُردهای عراقی که با حمله ائتالف غرب اللدنبال استق. بهکندپذیر میآسیب امنیتی نرم

به کشور عراق به اوج خود رسید، مناطق کُردنشین ایران نیز متاثر از تحوالت این  1990در دهه»
فرهنگ و آزادیِ خود را از دولت مرکزی افزایش داده و خواهان  اقلیم سطح مطالبات قومی

شده و اجتماعی و حق مشارکت فعال سیاسی  ،اقتصادی 4ردی، رفع تبعیضکُ رسمی زبان آموزش 
 .(Hassanzadeh, 2018: 1)«مشابه کُردهای این اقلیم باید به این امتیازات دست یابند رندتاکید دا

 1384ردها در انتخابات اولین شرط مشارکت کُ اصالحاتدولت زمان در »که طوریبه
ست. کُردها به مطالبات دیگری ازجمله این مناطق بوده اشناختن حقوق قومی کُردهای رسمیتبه

 «هم تاکید نمودندنیروهای قومیتی در بدنه دولت آزادی نشر مطبوعات کُردی و جذب 
(Shafieinia & Ahmadi, 2018: 184 .)توان در توجهی به این قبیل مطالبات را میپیامد ناگوار بی
می، دوره ه دوم شوراهای اسالکاهش معنادار میزان مشارکت کُردها همانند سه انتخابات دور»

این (. Nasri & Morsali, 2019: 93«)و دوره نهم ریاست جمهوری مشاهده کرد هفتم مجلس
خواهی اقلیم کردستان عراق در دهد تهدیدهای نرم امنیتی استقاللرویداد و نظایر آن نشان می

این مناطق ردهای از کُ یخاص فرد یا گروه هتضعیف انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران صرفاً ب
 اند. تاثیرپذیر بودهمس له این  کشور هم از سیاسی نخبگانو  مردم عادی، بلکه شودنمیتهی من
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دنبال به»یابی به فدرالیسم و خودمختاری رسد رهبران کردستان عراق باوجود دستنظر میبه
ق کُردنشین عراق، تحقق آرزوی دیرینه خود )تاسیس دولت کردستان بزرگ متشکل از همه مناط

های توان در صحبتو این خواسته آنان را می (Turnbull, 2019: 2)«ترکیه، سوریه و ایران( هستند
باید بپذیرید کُردها یک »نام نیچروان بارزانی که عنوان کرده بود از رهبران کُرد عراقی بهیکی

(، مشاهده کرد. بنابراین Kheiri & et.al., 2018: 100«)ها نیز حقوقی دارندملت هستند و آن
یک تهدید جدی است و با ترویج این ایده بحران ناامنی مناطق کُردنشین ایران  1فدرالیسم عراقی

های قومی، مذهبی در این مناطق گیری شورشرا فرا خواهد گرفت و درنهایت موجب شکل
 گردد. می

شین ایران ایجاد نماید، تواند برای مناطق کُردنترین مشکلی که فدرالیسم عراقی میمهم
بر اذهان کُردهای این های روانی الگوسازی فدرالیسم و تأثیر ایدئولوژیک آن کردن زمینهفراهم

باشد. عنوان خودمختاری رخ داده است، میچه که در اقلیم کردستان عراق تحتمناطق مشابه آن
ها و منازل یر راه و در کنار جادهکند، در مسهر کُرد ایرانی که به اقلیم کردستان عراق مسافرت می

نماید که تا آن روز حتی مشابه آن را در مناطق مجلل تغییرات اساسی را از نزدیک مشاهده می
توان تصور کرد که کُردهای ایرانی کُردنشین ایران به چشم خود ندیده بود و در این شرایط می
به این اقلیم در مناطق کُردنشین ایران متردد به این اقلیم در ذهن خود درحال ساختن الگویی مشا

های چگونه آثار فدرالیسم و خودمختاری در اقلیم کردستان عراق راه»هستند. آنان با مشاهده 
پرورانند. لذا هرچه کُردهای عراقی در اند، در سر میچه را که دیده و لمس کردهرسیدن به آن

مقابل نیز مناطق کُردنشین ایران این توقع  تری برخوردار گردند، دردولت مرکزی از نقش برجسته
چه درنتیجه فدرالیسم عراقی برای کُردهای را از دولت جمهوری اسالمی دارند که مشابه آن

تواند تاثیرگذاری عراقی فراهم گردیده، برای آنان هم مهیا گردد. موضوع دیگری که می
 2طلبهای تجزیهتر نماید، گروهفدرالیسم عراقی را بر اذهان مناطق کُردنشین ایران برجسته

است که با مقایسه اوضاع کُردهای عراقی در قبل و بعد از  5و پژاک 4، دموکرات3کومله
سازی اوضاع داخلی این خودمختاری در تولید نارضایتی کُردها از جمهوری اسالمی و ناامن

 (.   Mennati & Hadian, 2019: 156«)مناطق نقش اساسی دارند
ب فدرالیسم عراقی شهرهای مناطق کُردنشین ایران از امتیازات سیاسی که اقلیم از تصویپس
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یاد کرده که باید  عنوان یک پیروزی بزرگ برای قوم کُرد، بهانددست آوردهکردستان عراق به
نوایی با اقلیم کردستان عراق گیری کُردهای مناطق کُردنشین ایران قرار گیرد. آنان در هممورد پی
ه راهپیمایی کرده، شعارهایی با مضامین مطالبات قومی سرداده و خواهان شرایطی مشابه شروع ب

راهپیمایی مردم سنندج به درگیری با »عنوان نمونه این اقلیم برای مناطق کُردنشین ایران شدند. به
ماموران دولتی تبدیل شد. آنان با تجمع در مراکز اصلی شهر تعداد زیادی از اماکن دولتی و 

مردم مریوان  .مومی ازجمله مساجد شیعیان و ناحیه مقاومت بسیج را آتش زده و تخریب کردندع
کوبی پرداخته و با سردادن شعارهایی در حمایت از میادین اصلی شهر به رقص و پاینیز در یکی

کشیدند. کُردها در شهرهای  ییناز کومله، دموکرات و پژاک، تندیس شهید حسین فهمیده را پا
و سقز هم راهپیمایی کرده و با سردادن شعارهایی علیه جمهوری اسالمی با ماموران امنیتی  بانه

 .(Iran newspaper, 2004/03/11: 3)«درگیر شدند
به امتیازاتی که کُردهای عراقی از فدرالیسم کسب کردند، مناطق  توجه رسد بانظر میبه

مردم سایر نقاط ایران و دیگری با کُردهای عراق کُردنشین ایران منبعد خود را از دو زاویه یکی با 
باشد، جایی که میزان سطح توسعه در مناطق کُردنشین ایران پائین میمقایسه خواهند کرد. از آن

فدرالیسم »توان گفت که کنند. بنابراین میو ناکامی فکر نمی طبعاً به چیزی جز احساس تبعیض
 1طق کُردنشین ایران با کُردهای عراق(، حوزه سیاسینوایی منا)هم عراقی در سه حوزه فرهنگی

)واگرایی مناطق کُردنشین  2ای)تعیین حق سرنوشت برای مناطق کُردنشین ایران( و حوزه منطقه
گرایی آنان با کُردهای عراقی( بر مباحث قومی مناطق ایران از دولت جمهوری اسالمی ایران و هم

ترین (. درمجموع مهمNasri & Rezaei, 2019: 191-192«)باشدکُردنشین ایران تاثیرگذار می
باشد که بازتاب و تاثیر فدرالیسم عراقی بر بحران قومیت در مناطق کُردنشین ایران موارد زیر می

ایجاد فضای امن برای فعالیت ( »1 موجب تضعیف انسجام ملی کُردهای این مناطق شده است:
الیسم عراقی از سوی آنان و افزایش تهدیدهای طلب کُردی، الگوسازی فدرهای تجزیهگروه
ای از سوی اقلیم ایجاد فضای رسانه( »2 ؛( ,2019Jahangiri :164)«در مناطق کُردنشین ایران 3قومی

کردستان عراق با هدف تاثیر بر بحران قومیت در مناطق کُردنشین ایران، افزایش مطالبات قومی، 
  .(Bigzadeh & Haghpanah, 2018: 83«)اقوام کُرد و غیرکُرد ایران سیاسی و فرهنگی از سوی

خواهی اقلیم کردستان عراق که گفته عناوین تهدیدهای سیاسی استقاللبه موارد پیشباتوجه
آمده یش در به نما 2موجب تضعیف انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران گردیده، در جدول شماره

 است.
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 تهدیدهای سیاسی ردیف 
 ردنشینطق کُدی در ترویج فرهنگ، زبان، رفع تبعیض اقتصادی و اجتماعی در مناخواهان آزا 1

 ایران مشابه اقلیم کردستان عراق
ی یابی مناطق کُردنشین ایران به قدرت سیاسی در دولت جمهوری اسالمتالش برای دست 2

 ایران و اداره امور محلی مناطق کُردنشین مشابه اقلیم کردستان عراق
طلب کُردی از فضای سیاسی اقلیم کردستان عراق در تهییج های تجزیهاری گروهبردبهره 3

 مطالبات قومی مناطق کُردنشین ایران
ریز از گعنوان سالح جنگی تولیدکننده ناسیونالیسم قومی و عامل محرکه نیروهای قومیت به 4

 مرکز
 ردیکُسوی تاسیس دولت طلبی و حرکت بهناسیونالیسم قومی عامل تجزیه 5
 های کُردیعنوان محور جنبشطلب کُردی بر زبان کُردی بههای تجزیهتاکید گروه 6
 های قومیناسیونالیسم قومی عامل ناامنی و زایش بحران 7
های قومی و مذهبی در مناطق گیری شورشفدرالیسم عراقی عامل بحران، ناامنی و شکل 8

 کُردنشین ایران
 انثباتی و ناامنی در مرزهای غربی ایری تدریجی کشور، بیه تجزیهفدرالیسم عراقی به منزل 9

راق(، عردهای نوایی مناطق کُردنشین ایران با کُتاثیر فدرالیسم عراقی در سه حوزه فرهنگی )هم 10
شین ق کُردنای )واگرایی مناطسیاسی )تعیین حق سرنوشت برای مناطق کُردنشین ایران( و منطقه

 گرایی آنان با کُردهای عراقی(وری اسالمی ایران و همایران از دولت جمه
 کردستان عراق در مناطق کُردنشین ایران خواهی اقلیماسی استقاللتهدیدهای سی -2جدول

Table 2 - Political threats to the independence of the Iraqi Kurdistan region in the Kurdish regions of Iran 
(Jafarzadeh & et.al., 2018: 102-103);(Hassanzadeh, 2018: 1)Source:  

 1اقتصادی هایتهدید -4-1-3
خواهی اقلیم کردستان عراق موجب تنش میان روابط ایران با این اقلیم گردیده و بر استقالل

ترکیه و اسرائیل با »جا گذاشته است. درنتیجه مابین نیز آثار منفی بهتعامالت اقتصادی فی
موجود میان اقلیم کردستان عراق و ایران تالش نمودند تمام بسترهای  ری از تنشبردابهره

نمونه این اتفاق در کشورهای سودان و . های اقتصادی ایران را در این اقلیم نابود سازندفعالیت
های ایرانی فعال در محض گسترش نفوذ اسرائیل در این دو کشور شرکتازبکستان رخ داده و به

 & Aminpour«)ادی یا اخراج شدند و یا در سودان مورد حمله نظامی قرار گرفتندحوزه اقتص
Ismaili, 2018: 5 ن عراق، های ترکیه و اسرائیل در اقلیم کردستاگذاریسرمایه»(. از سوی دیگر

 . (Akhavan Kazemi & et.al., 2018: 35-36)«کندنیاز میکُردها را از فعالیت اقتصادی ایران بی
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ن کُردها دو رویکرد در برابر ایران دارند که هر دو رویکرد مانع نفوذ ایران خواهد بود. چنیهم
داند و رویکرد دوم که گرایی قومیت کُرد میرفتن ملیرویکرد سکوالر که اسالم را عامل تحلیل»

دولت شیعی در کردستان مستقل را طرد 1گرایی مذهبی سنی است و هرگونه هژمونیملی
از انقالب اسالمی به مناطق کُردنشین . این باور وجود دارد که پس(Leezenberg, 2017: 6)«کندمی

دهند و برای چنان با همان وضع سابق به زندگی خود ادامه میایران توجه چندانی نشده است و هم
که وضعیت رسد برای ایننظر میبه .امرار معاش خود مجبور هستند که به قاچاق روی آورند

و عمومی مناطق کُردنشین ایران به شرایط بهتری تبدیل شود، ضرورت دارد ضمن توجه معیشتی 
 های شغلی متنوع برای آنان ایجاد گردد. تر به عمران این مناطق، فرصتبیش

مراتب بهتر از اقلیم که درگذشته وضعیت اقتصادی مردم مناطق کُردنشین ایران بهدرحالی
ای را برای توسعه و آبادانی ها و اقدامات گستردهاین اقلیم برنامهکردستان عراق بوده، اما امروزه 

درپیش گرفته و برتری اقتصادی و رفاه اجتماعی این اقلیم توانسته است، توجه کُردهای ایران را به 
مناطق کُردنشین ایران در کنار تحوالت اقتصادی اقلیم  2نیافتگیتوسعه»خود جلب کند. اگر 

گیری قومی، تقویت احساس تبعیض و شکلتشدید مباحثتواند بهگیرد، میکردستان عراق قرار 
(. شهرهایی  ,2020Turki :10«)عنوان الگو بیانجامدبه اقلیم کردستان عراق به3گرایانهنگرش حسرت

بانه و مریوان به بارانداز کاالهای وارداتی تبدیل شده و در نقطه مقابل نیز قاچاق گسترده »مانند 
به مناطق کُردنشین ایران بر خسارات مالی به اقتصاد رزهای اقلیم کردستان عراق عالوهکاال از م

وآمدهای غیرقانونی، حضور چنین رفتگسترش مفاسد اقتصادی و اجتماعی انجامیده، هم
دلیل قاچاق کاال و قاچاق تسلیحات نظامی، مناطق مرزی کُردنشین ایران را به نقاط به4چیانقاچاق

. روزانه شاهد قاچاق (Siyafzadeh & et.al., 2019: 52)«ی امنیتی تبدیل کرده استبا تهدیدها
گسترده سوخت از طریق مناطق مرزی کُردنشین ایران به خاک عراق و بالعکس و ورود گسترده 

از طریق اقلیم کردستان عراق به  5کاالهای مصرفی، کاالهای ضدفرهنگی توسط باندهای مافیایی
 730مبلغ 1393در سال»یران هستیم. براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال مناطق کُردنشین ا

میلیارد دالر قاچاق مشروبات الکلی سهم همسایگی مناطق کُردنشین ایران با اقلیم کردستان عراق 
گفته عناوین تهدیدهای به موارد پیش(. باتوجهHaghshenas & et.al., 2019: 169«)بوده است

خواهی اقلیم کردستان عراق که موجب تضعیف انسجام ملی مناطق کُردنشین لاقتصادی استقال
 شود.شرح زیر نمایش داده میبه 3ایران گردیده، در جدول شماره

                                                           
1. Hegemony 
2. Underdevelopment 
3. Aregretful Attitude 
4. Smugglers  
5 . Mafia Gangs 
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 تهدیدهای اقتصادی ردیف 
ناطق مان تاثیر روانی بهبود اوضاع اقتصادی اقلیم کردستان عراق بر اذه 1

 قتصادی این مناطقکُردنشین ایران در مقایسه با اوضاع بد ا
وضعیت بد اقتصادی و نرخ بیکاری در مناطق کُردنشین ایران و  2

 گیری بازار سیاه با محوریت قاچاق کاال و مواد مخدرشکل
گیری نگرش رشد اوضاع اقتصادی اقلیم کردستان عراق در شکل 3

 گرایانه به این اقلیم در اذهان مناطق کُردنشین ایرانحسرت
اچاق ، قمرزی کُردنشین ایران به بارانداز مفاسد اقتصادی تبدیل مناطق 4

 رانای کاال و ناامنی اقتصادی از طریق این اقلیم به مناطق کُردنشین
 خواهی اقلیم کردستان عراق در مناطق کُردنشین ایرانتصادی استقاللتهدیدهای اق -3جدول

Table 3 - Economic threats to the independence of Iraqi Kurdistan in the Kurdish Regions of Iran 
(Haghshenas & et.al., 2019: 169); (Siyafzadeh & et.al., 2019: 52)Source:  

 گیری نتیجه
بر تهدیدهای سخت امنیتی که در ابعاد نظامی خواهی اقلیم کردستان عراق عالوهاستقالل

ر مناطق دفرهنگی، سیاسی و اقتصادی  هایتی را در حوزهیابد، تهدیدهای نرم امنیظهور می
های ولفهصرفاً م همراه داشته است. بقای دولت و بازیگران دولتی در نظریه بوزانکُردنشین ایران به

محیطی را هم های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستنظامی نیستند، بلکه سایر حوزه
 شوند. شامل می

ضور حتاری در اقلیم کردستان عراق و م فدرالی و خودمخهای اخیر و با تأسیس نظاسال در
ی طلب کُرد ایرانهای تجزیهموثر نخبگان کُردی در دولت مرکزی عراق بستری فراهم شد تا گروه

ی مناسب برای مناطق عنوان تنها گزینهی فدرالیسم عراقی و خودمختاری را بهتالش کنند نسخه
 ون عراق ردستاویکرد جدید در واکنش به تحوالت اقلیم ککُردنشین ایران ترویج نمایند. این ر

از عنوان یکیکه اقلیم کردستان عراق به دهدتوجه عمیق آنان به ناسیونالیسم کُردی نشان می
ای های داخلی و منطقهای در سیاستتواند از اهمیت فزایندهبازیگران جدید در منطقه می

ا در دهای نرم امنیتی ربه خود جلب کند و تهدی های خارجی رابرخوردار باشد، توجه قدرت
 مناطق کُردنشین ایران رقم بزند. 

خواهی اقلیم کردستان عراق بر سه حوزه های تهدیدهای نرم امنیتی استقاللترین مولفهمهم
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استوار است و این اقلیم در حوزه تهدیدهای فرهنگی توانسته است با 

های گیری از عواطف و احساسات قومیتی و برگزاری برنامهای و بهرهفضای رسانهاستفاده از 
ها، انتشار مجالت و نشریات، ای، سایتهای ماهوارهاندازی شبکهگسترده فرهنگی، اجتماعی، راه
محمد( و... افکار های برجسته کُردی )همایش نکوداشت قاضیهمایش بزرگداشت شخصیت
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 تاثیر خود قرار دهد.ایران را تحت عمومی مناطق کُردنشین
گرایانه، هویت های قومیتاین اقلیم در حوزه تهدیدهای سیاسی عامل اصلی رشد گرایش

ی اقلیم چه که کُردهاویژه ترویج اندیشه فدرالیسم مشابه آنکُردی، تهییج ناسیونالیسم کُردی و به
های شی تهدیدباشد. درواقع اثربخن میکردستان عراق به آن دست یافتند، در مناطق کُردنشین ایرا

با  ن اقلیمان ایسیاسی اقلیم کردستان عراق در پیوند عاطفی، ذهنی، مذهبی، نژادی و فرهنگی می
تر در قالب یک های کُردی بیشهای اخیر جنبشمناطق کُردنشین ایران نهفته است. در سال

ز این استان ارفتار انتخاباتی کُردهای توان در های آن را میمقاومت اجتماعی ظاهر شده و نشانه
تواند برای مناطق ترین مشکلی که فدرالیسم عراقی میتاکنون مشاهده کرد. مهم 1372سال

به  های روانی الگوسازی فدرالیسم و انتقال آنکردن زمینهکُردنشین ایران ایجاد نماید، فراهم
چه نآطق مشابه بر اذهان کُردهای این منا ژیک آن باشد و تأثیر ایدئولومناطق کُردنشین ایران می

ک یواقع که در اقلیم کردستان عراق تحت عنوان خودمختاری رخ داده است، خواهد بود. در
ی امنیت شدن تا مرحلهی اجتماعیباشد که در یک بازه زمانی از مرحلهتهدید درصورتی موثر می

  با بحران مواجه سازد.را سپری کند، سرانجام هدف موردنظر را نشانه گرفته و 
رهنگی و فخواهی اقلیم کردستان عراق نیز به موازات تهدیدهای تهدیدهای اقتصادی استقالل

 ه مناطقکه درگذشتسیاسی این اقلیم در مناطق کُردنشین ایران رشد و نمو داشته است. درحالی
حاضر اند، اما درحالبه اقلیم کردستان عراق داشتهکُردنشین ایران شرایط اقتصادی بهتری نسبت

وند ره و این از خودمختاری از توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی باالیی برخوردار شداین اقلیم پس
گرایانه در مناطق کُردنشین ایران گیری نگرش حسرتموجب تقویت احساس تبعیض و شکل

کیل ا تشر گردیده است. درواقع مناطق کُردنشین ایران که حدود یازده درصد جمعیت ایران
عنوان یک نیروی گریزازمرکز و درجهت واگرایی از دولت توانند تحت شرایطی بهدهند، میمی

 مرکزی ایران عمل نمایند.
خواهی اقلیم کردستان عراق بر مناطق کُردنشین ایران تاثیرگذار بوده و درمجموع استقالل

بر کُردها اقوام دیگری نیز الوهرا افزایش داده است. در ایران ع1های گریز از مرکزظهور جنبش
نوعی ای بهای و فرامنطقههای منطقهتاثیر نفوذ قدرتکنند که هر یک از آنان تحتزندگی می

خواهی و جدایی از دولت مرکزی را دارند. با ظهور فدرالیسم عراقی و روند ی استقاللداعیه
نظر انتظار رویکردی خاص بوده و به طلبی در این اقلیم، مناطق کُردنشین ایران درتدریجی تجزیه

خواهی اقلیم شود. لذا استقاللتر از سوی آنان دنبال میصورت جدیای بهرسد چنین مطالبهمی
وجود آورده که درصورت عدم توجه به تهدیدهای نرم کردستان عراق شرایطی را در خاورمیانه به

را برای مناطق کُردنشین ایران فراهم  ی تهدیدهای سخت امنیتی زیرتواند زمینهامنیتی آن می

                                                           
1. Centrifugal Movements 
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قر طلب کومله، دموکرات و پژاک که در اقلیم کردستان عراق مست( گروهای تجزیه1 نماید:
توانند با سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و جغرافیایی این اقلیم به مناطق مرزی کُردنشین هستند، می

حضور اسرائیل و آمریکا در این اقلیم موجب  (2نمایند؛  1ایران نفوذ کرده و این مناطق را ناامن
توانند امنیت مرزهای نفوذ آنان به مناطق مرزی کُردنشین ایران شده و هر زمان که بخواهند می

 را به مخاطره اندازند. 2غربی ایران
  و راهکارها پیشنهادها

ف عیخواهی اقلیم کردستان عراق در تضبرای کاهش نقش تهدیدهای نرم امنیتی استقالل
 گردد:  انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران پیشنهادهای زیر ارائه می

در 3های توسعهویژه در مناطق کُردنشین ایران طرح( در مناطق محروم و مرزی کشور به1
کُردهای  4های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی طراحی و اجرا شود تا از این طریق از واگراییحوزه

در مسائل 5مندی نخبگان کُرد( استفاده از توان2؛ جلوگیری گردداین مناطق از دولت مرکزی 
 ( ترویج هویت ملی در میان مناطق کُردنشین ایران. 3؛ سیاسی

 کردستان عراق  میاقل یخواهاستقالل یتیامننرم  یاهدیمقابله با تهد یکارهاراه -1-1
بوده،  یکیزیدت و فکوتاه مکشورهای با جمعیت کُردنشین  یشگیحل همکه راه ییجااز آن

از نه در عراق تا قبلحل دموکراتیک راه. درواقع استمرار داردچالش کُرد رسد که نظر میبهلذا 
نداشته  6یقومهای بحراندر حل  یگاهیجا چیاز انقالب هشیتا پ رانیو ا هیصدام و نه در ترک

 کرد.وجو جست یو داخل یادر دو سطح منطقه دیبامقابله با آن را  یکارهاراهبنابراین است. 
  7ایکارهای منطقهراه -1-1-1

برانگیز را های چالشی قومیتحل حذف مس لهعراق، ترکیه، سوریه و ایران در گذشته راه
ین نوع ها گاه ابزاری در دست طرفین برای فشار علیه یکدیگر بوده است. ابرگزیده و قومیت

عملیات انفال »که در طوریاق نیز پیش رفته، بهعام کُردها در عرگیری حتی تا مرز قتلجهت
. (Khalid Abid, 2019: 28-29)«ر شدکُرد عراقی منج 000/180عام به قتل 1989و  1988هایسال

 ومیتی ضروری است.قزدایی بحران گرایی کشورهای منطقه و امنیتلذا هم
 لیت قومی گرایی کشورهای دارای اقهم -1-1-1-1

ساسی غرب آسیا گرایش به واگرایی است و پیرامون تهدیدهای مشترک های ااز چالشیکی

                                                           
1. Unsecured 
2. Western Borders of Iran 
3. Development Plans 
4. Divergence 
5. Kurdish Elites 
6. Ethnic Crises 
7. Regional Solutions 
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گرایی منسجم یافت. اساساً این کشورها قومیت کُرد را تهدیدی توان یک هماین کشورها نمی
پرسی استقالل اقلیم کردستان ای تلقی نموده و تا زمان برگزاری همهدرون سرزمینی و نه منطقه

خواهی اقلیم کردستان عراق توجهی نکرده بودند. درواقع استقاللای آن عراق به ابعاد منطقه
ای باید درک گرایی منطقهبه هم بوده و برای شروع همواگرایی کشورهای منطقه نسبت»ی نتیجه

گرایی اخیر میان ایران، عراق، ترکیه و سوریه مشترکی از ضرورت آن وجود داشته باشد. هم
 اخواسته بوده و نهادمند نیست که باید نهادمند گردد. خواهی کُردها ندرباره استقالل

 زدایی بحران قومیتی امنیت -1-1-1-2
زدایی یتبه مولفه امن زازدایی بحران قومیتی درواقع حرکت از سوی مولفه حساسیتامنیت

های قومی و مذهبی های اخیر سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه از رشد هویتاست. در دهه
دی شدن رفته است. چنین روندی دولت را از نهادی عمومی به نهاسمت امنیتیرفته و بهتاثیر پذی

ها و دولت مرکزی را نوعی مرز بین قومیتکند و بهانحصاری برای گروه خاصی تبدیل می
شود. بنابراین در فضای التهابی آورد که هر کدام تهدیدی علیه امنیت دیگری تلقی میوجود میبه

 ومیت دنبال شود.زدایی از عنصر قالزم است، امنیتاین اقلیم 
 کارهای داخلی: انسجام ملی و قرار دادن اسالم به عنوان مبنای انسجامراه -1-1-2

ذا داده، ل خواهی اقلیم کردستان عراق سطح مطالبات قومی کُردهای ایران را افزایشاستقالل
 گردد.یر توصیه میکار زدر میان اقوام راه منظور کاهش احساس تبعیضبه

و  تا به وحدگرایی دارد. قرآن کریم همه مسلمانان رتاکید بر انسجام ملی بُعد مذهبی و ملی
امام  «.همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید»خواند که پرهیز از تفرقه فرا می

 رهیافت امام این داند.ی دیانت میوحدت را عامل قدرت و تفرقه را موجب سستی پایه)ره( خمینی
ه اجرای از وحدت زمیندر سایه وحدت توان شنیدن سخن مخالفان و در آیه برابری ناشی»بود که 

 (. Khomeini, 1989: 187)«شودعدالت و منع تبعیض نیز فراهم می
اهنگی و منظور ما از وحدت، هم»اند رهبر انقالب در باب اهمیت انسجام ملی ابراز داشته

 های تفنگ دشمنرند و لولهصدایی است تا برادران دیگر در مقابل هم قرار نگینواختی و همیک
م متحد هد با به دوست منصرف نشود. حرف ما به عنوان پیام وحدت این است که مسلمانان بیاین

می اسال و شریعت)ص( بشوند و با یکدیگر دشمنی نکنند و محور هم کتاب خدا و سنت نبی اکرم
 . (Bayanat Rahbari, 2005/05/13)«کندمیکه هر عاقل منصفی آن را قبول  باشد. این حرفی است
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