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 خارجی سیاست رویکرد و عراق کردستان طلبانه استقالل اقدامات

 ترکیه و ایران
 

 * 1 حسین پوراحمدی میبدی
  2 صابر قیاسی

 

 چکیده

 مسولهه بوا امورزز بوه توا 1921 سوا  از کشوو  یو  عنووان به خود سیاسی موجودیت زمان از عراق

 سوا  د  کردسوتان اقهوی  متحکو .است بوده د گیر کشو  شما  د  آن حدزد ز کردها خودمختا ی

 سوا  د  صودام سوقو  بوا اما گرفت، شکل مهل سازمان توسط پرزازی ممنوعه منطقه اعالم با 1991

 ده تجربوه از گیوریبهره ز عراق د  نفوذ ضمن توانست که ایگونه به گردید نوینی مرحهه زا د 2003

 گورفتن قورا  با حکومت این .باشد داشته فعا  نقشی اساسی قانون تدزین د  ای،منطقه حکومت ساله

 فعوا  ایذ ه بوازیرر یو  عنوان به 2005 انتخابات از پس عراق، هایبرنامه ز سیاسی هایفعالیت د 

 از اسوتقال  دنبوا  بوه مرکویی، دزلت با هاتنش ز اختالفات سرگیری از با 2007 سا  از ز شد ظاهر

 ز مهوی امنیوت بور تأثیرگذا ی بر عالزه عراق، زا استقال  برای کردستان اقهی  تالش .است بوده عراق

 نیی ترکیه، ز ایران جمهه از همجوا  کشو های داخهی ز ایمنطقه امنیت بر تواندمی عراق، سیاسی ثبات

  فرانودزم برگویا ی از پوس زیوهه بوه ترکیوه ز ایوران  زابط گردید، سبب امر این که .باشد تأثیرگذا 

 مجواز ت کوه آنجاست تا موضوع اهمیت .نماید پیدا سوق گذ ا ازیسائتالف سمت به اقهی ، استقال 

 متقابول پذیریآسویب همچنین ز همسایران فرهنری ز اقتصادی -سیاسی تعامالت مییان ز جغرافیایی

 ا زیوابی یکودیرر با انکا ناپذیری صو ت به منطقه این د   ا ناامنی ز امنیت بتوان تا گردیده باعث آنها

 فرآینود بر سوی صودد د  تحهیهی -توصیفی  زش از گیریبهره با حاضر پهزهش ،اساس این بر .نمود

 .بود خواهد آن به نسبت ترکیه ز ایران  زیکرد ز عراق کردستان اقهی  طهبیاستقال 
 

 سازیائتالف عراق، کردستان ترکیه، ،ایران :واژگان کلیدی

                                                           
 استاد گرزه مطالعات منطقه ای ز جهانی، دانشراه شهید بهشتی. 1

*ho_pourhamad@yahoo.com 
 المهل، دانشراه شهید بهشتیموخته کا شناسی ا شد  زابط بینآدانش . 2
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 مقدمه

 عنووان بوه عوراق کردسوتان قوهمنط ژئووپهیتیکی، تأثیرات ز جغرافیایی موقعیت لحاظ به

 عنووان بوه تووانیم آن از کوه اسوت مختهفوی اقووام سکونت محل ز خاز میانه ها تهند

 کسوب آ ززی کوه اسوتسوا   100ز ا بویش محول ایون .بورد نوام اقووام از موززائیکی

 هاییگام آ ایده این به  سیدن برای کردها ز پرز اندمی سر د   ا استقال  ز خودمختا ی

 دزلوت از سیاسی ز اقتصوادی برجدایی هموا ه کردستان اقهی  دزلت  زیکرد. اندبرداشته

 د  صدام سقو  که است بوده متمرکی کردستان مستقل کشو  تشکیل ز بغداد د  مرکیی

 کشوو  چهوا  بوین کردستان، اقهی  طرفی از .کرد تسریع  ا  زیکرد این  زند 2003  سا

 .اسوت شده زاقع عراق ز سو یه ترکیه، ایران، یاسالم جمهو ی یعنی خاز میانه قد تمند

 بوه اینکه بر عالزه عراق، از اقتصادی ز سیاسی استقال  جهت د  کردستان اقهی  اقدامات

 امنیوت بور تواندمی است کرده مواجه خطر با  ا عراق ا ضی تمامیت ز مهی امنیت شدت

 تاثیرگوذا  هاآن د  رُدک هایاقهیت حضو  به باتوجه مذکو  کشو های داخهی ز ایمنطقه

 فراسووی د  کورُد قومیوت محو یوت با مستقل ز خودگردان حکومت ی  تشکیل .باشد

 بوالقوه (پوهزهش د  موا توجوه مو د کشو  دز) ترکیه ز ایران اسالمی جمهو ی مرزهای

 حج  حضو  .شود کشو ها این ایمنطقه ز داخهی امنیت عهیه تهدیداتی به منجر تواندمی

عهقوه زجوود نیوی ز ترکیه جنوب ز ایران مرزهای حاشیه د  کرُد جمعیت از توجهی قابل

 ز ترکیوه ایران، کشو  سه د  کرُدی هایموجودیت  میان .... ز زبانی مذهبی، قومی، های

 بوه عراق کردستان از مرکی از گریی حرکات ز طهبانهجدای تمایالت تسری امکان ز عراق

 استقرا  به توجه ات( بمد بهند ز مدت یان)د  م کیهتر ز ایران کشو  دز کرُدنشین نواحی

فرامنطقوه هوایقد ت نفوذ همچنین ز  کردستان اقهی  د  کشو  دز کرُدی هایاپوزیسیون

 فا س خهیج حاشیه کشو های ز اسرائیل نظیر ایمنطقه هایقد ت ز آمریکا همچون ای

 کشو  دز مشترک  امنیتی هایمولفه جمهه از کردستان، اقهی  د  سعودی عربستان زیهه به

، پهزهش حاضور اساس این بر .است کردستان اقهی  طهبی استقال  مو د د  ترکیه ز ایران

 هایتسیاسو میان آشکا  تفازت عهیرغ  چرا گویی به این پرسش است که:د  پی پاسخ

 د  مشوترک ز زاحود  زیکورد اتخواذ شواهد ترکیوه، ز ایران اسالمی جمهو ی ایمنطقه

برای پاسخ گویی به پرسوش  هستی ؟ عراق کردستان طهبانهاستقال  گیریهتج خصوص
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 اسدقالل  اقدااات 

 کردسددقت  طلبتندد 

 رویکددرد و راقعدد

 خددتر   سیتسدد 

 ترکی  و ایرا 

 کردهوای طهبیاسوتقال  تسوری بابوت از نررانیحاضر فرض پهزهش بر این است که؛ 

 ز ایمنطقوه هایقود ت حضو  بابت از نررانی ز عراق به مناطق کردنشین این کشو ها

 ز ایورانبه زسیهه  مشترک ی زیکرد خاذات سبب (عربستان اسرائیل، آمریکا،) ایفرامنطقه

  .است شده عراق کردستان یطهب استقال  قبا  د  ترکیه

 

 پیشینه پژوهش. 1

های متعددی د  خصوص استقال  کردهای عراق انجام گرفته که هر یو  ابعواد پهزهش

به طو  مفصل تا یخ مبا زات « تا یخ معاصر کردها»اند. کتاب خاصی از آن  ا بیان نموده

. پایاناموه McDowall, 2004)ردها ز خصوصاً کردستان عراق  ا بر سی نموده اسوت)ک

)ترکیوه، ایوران ز  ای کردستان عوراق بور  زابوط کشوو های منطقوهتاثیر حکومت منطقه»

ای کردستان عراق بوه عنووان که د  آن نویسندگان معتقد هستند حکومت منطقه« سو یه(

مهی کرد  ا تقویت نماید ز بور جمعیوت کورد  هایتواند جنبشی  حکومت دزفاکتو می

امکان سنجی اسوتقال  »(. مقاله Shafi'I & Haji Minne, 2009د  منطقه تاثیر برذا د)

کوه د  آن « اقهی  کردستان عوراق ز تواثیر آن بور امنیوت مهوی جمهوو ی اسوالمی ایوران

 د ز با توجوه نرا ندگان معتقدند امکان استقال  کامل اقهی  کردستان کردستان زجود ندا

خای کوه دا د دا ی تواثیر قابول تووجهی بور امنیوت مهوی ایوران نخواهود به محودزدیت

کردهوای شوبه دزلوت: اعموا  نفووذ » (. ناتالی د  Shafi'I & Haji Minne, 2013بود)

پوردازد ز شورایط آنوان  ا بوه به زضعیت موجود د  حکومت اقهی  کردستان می« سیاسی

 زابووط آنووان  ا د  سووطا بووین المهوول بر سووی نموووده لحوواظ نفوووذ سیاسووی د  عووراق ز

(. د  تمامی آثا  یاد شده نویسوندگان بوه تواثیر تحوورت عوراق د  natali, 2015است)

فرآیند استقال  طهبی کردها ز همچنین تواثیرات  زانوی ز ذهنوی اسوتقال  طهبوی اقهوی  

تعاقبا هیچ کودام از کردستان بر مناطق کردنشین کشو های ایران ز ترکیه اشا ه ندا ند ز م

هوای مشوترک ز هماهنوو دز آثا  فوق د  مو د اتحاد ز ائتالف ایران ز ترکیوه ز زاکنش

کشو  د  قبا  استقال  طهبی اقهی  کردستان توجه نکرده ز هیچ کدام به صو ت مسوتقی  

اند، اما نرا ندگان د  این پهزهش سعی  دا ند بوا کا بسوت  ز این موضوغ تمرکی نکرده

تری د   ابطوه بوا اسوتقال  طهبوی های متفازتائتالف سازی ز اتحاد گذا ، تحهیلنظریه 
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کردهای عراق ز تاثیرات آن بر مناطق کردنشین کشو های همسایه  ز زاکنش ز  زیکورد 

 سیاست خا جی ایران ز ترکیه د  قبا  آن ا ائه نماید.

 

 گذرا سازیائتالف :نظری چارچوب. 2

 ائوتالف ز اتحواد  اهبورد .است خا جی سیاست د   اهبرد اعانو از یکی ائتالف ز اتحاد

 خود، توان بسیج با تواندنمی که برسد باز  این به کشو ی که شودمی گرفته کا  به زمانی

 ،  زشند ز ازغندی) کند تأمین شکل بهترین به  ا خود مهی منافع ز برسد هایشهدف به

 آن د  کوه ایهوبازی عمدتاً) هابازی هنظری تأثیر تحت ائتالف نظریه(. 138-139: 1390

 بواز  ایون بر (است صفر جبری جمع حاصل با بازی بیشتر ز دا د زجود متعدد بازیرران

 اتحواد ایجواد بوه اقودام امتیواز ز فایوده کسوب،پیرززی بورای صورفاً هوادزلت که است

 لتحهیو ز ا زیوابی د   زیکردهوا بهتورین از یکوی  .(22: 1373،یوسوفی حاجی)کنندمی

 تمرکوی جاییجابوه بوا .است نوکالسی  زاقعررایی قالب د  زالت استفن دیدگاه اتحادها

 د  مباحوث محوو ی نقطوه زالوت سووی از تهدید موازنه به قد ت موازنه از زاقعررایی

 احسواس بوه زاکونش د  موازنه ایجاد هدف با نظامی هایائتالف ز اتحادها عهت بر سی

 بوازیرران یا گیری ز سازیموازنه  فتا  بر ابتدا خود  زیکرد د  زالت .شد مطرح تهدید

 توجه تهدیدات به تهاجمی ز نظامی هایقابهیت بر تأکید جای به ادامه د  اما کندمی تأکید

 نیست قد ت موازنه د  بازنرری تهدید موازنه نظریه زالتی کنت نظر از زجود این با. دا د

 (book ana hennberg, 2013: 3) است خا جی سیاست د  قد ت موازنه کا برد بهکه

 کشوو های مقابول د  تووازن ایجواد بوا دا نود توالش کشوو ها  زیکورد این اساس بر .

 گیریشوکل بورای .آز دنود فوراه  امنیت ز ثبات ایجاد برای رزم هایزمینه تهدیدکننده

 باشود داشوته زجوود مشوترک منوافع ز مشترک تهدید یعنی عامل دز باید ائتالف ز اتحاد

  :از عبا تند اتحاد مفرزضات مهمترین از رخی(، ب38: 1390 ایمانی، ز قوام)

 .شوندمی متحد تهدید منشأ بیشترین مقابل د  خود امنیت حفظ منظو  به هادزلت -1

 نسوبت هادزلت تصو  بهکه شودنمی محدزد هادزلت قد ت مییان به صرفاً تهدید  -2

 .است نظر مد  زابط د  تهدید به
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 انرییه اندازه همان به باشد بیشتر خا جی تهدیدات ز تهاجمی هایقابهیت اندازه هر -3

 .شودمی بیشتر اتحاد برای هادزلت دیرر

  تهواجمی، ز نظوامی هوایقابهیت قود ت، افویایش از تابعی خود نوبه به تهدیدات -4

  .است تجاززگرانه مقاصد ز جغرافیایی مجاز ت

 زجوود زاسوطه بوه اتحادهوا قووا موازنه مفهوم چا چوب د  ز زاقعررایی پا ادای  د 

 مفهووم  زی از نوه زاقعررایوی پردازاننطریوه از برخی اما گیرد،می صو ت قوی دشمن

 د  .دا نود اشوا ه هواائتالف ز اتحادهوا تشریا د  تهدید موازنه مفهوم بر بهکه قوا موازنه

 موازنوه زاسوطه بوه بهکوه قووا، موازنه برای نه هادزلت زالت، استفان تهدید موازنه نظریه

 بورای  سومی غیور ز  سومی آ ایوش اتحواد زی دیود از .زنندمی اتحاد به دست تهدید

 نظریه این د  بنابراین .(Walt, 1987: 1-12)است مستقل هایدزلت بین امنیتی همکا ی

 قود ت نظیور عوامول بایود تهدیود د جوه ز میویان فه  برای دا د، زجود مشترک تهدید

 د  تهدیودزا منشوأ تهدیدآمیی،  فتا  نیات ز تهاجمی قد ت فیایی،جغرا نیدیکی عمومی،

 کوه اسوت معتقود زالتوی نتیجوه د (. 695: 1384، فوالتیاگراف ز دزیرتی)شود گرفته نظر

 پیوند ائتالف ز اتحاد برقرای برای هادزلت تمایل با المهلبین نظام ساختا  بودن آنا شی 

 بوه خودشوان از حفاظوت برای المهلبین نظام  آنا شی شرایط د  هادزلت بنابراین دا د

 برابور د  خوود امنیوت حفظ برای هاائتالف این از برخی .آز ندمی  زی اتحادها تشکیل

 برخوی .دا د المههویبوین ز ایمنطقوه ماهیت آنها اکثر اما اندشده تشکیل داخهی خطرات

 بور خوا جی خطورات بوا مقابهوه بورای ابویا ی عنووان به  ا هاگیریسمت این هادزلت

 سیاسوت د  مهوی نقوش ز گیریجهوت تووانمی هواائتالف نوع طریق این از .گیینندمی

 د  موفقیت گونه هر(. 551-549: 1373، هالسی)داد قرا  توجه مو د  ا کشو ها خا جی

 توجوه موو د  ا سازیائتالف از هاییجهوه که است آن نیازمند خا جی، ز امنیتی سیاست

 است توانسته که شودمی محسوب خا جی سیاست فرآیندهای زمره د  فائتال .دهد قرا 

 بورای  ا متقابول منوافع طریق، این از ز کند ایجاد کشو ها بین  زابط د  جدیدی شرایط

 اقودامات اخیور هاید سوا  (.9: 1379 القهو ، سوریع)آز د زجوود به سیاسی زاحدهای

 تووانمی که است حالی د  این ز یافته یجهان ابعادی عراق کردستان اقهی  طهبانه استقال 

 تعریف گذ ا سازیائتالف پایه بر  ا عراق کردستان اقدامات قبا  د  ترکیه ز ایران مواضع
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 زیرا هستند؛ نرران عراق کردستان اقهی  طهبی جدایی تبعات به نسبت ترکیه ز ایران نمود،

 .باشود همسوایه کشوو های رردی د  طهبیتجییه برای از  گام تواندمی که کنندمی گمان

 به بازیرر ی  که است ایگونه به ترکیه ز ایران مهی امنیت فرا زی تهدید شدت ز گستره

 با همررایی زجود با ترکیه بین این د  .بود نخواهد تهدیدات با مؤثر مقابهه به قاد  تنهایی

 ز نودیز غرایواق) اسوت برگییوده  ا ایوران بوا اتحاد زمشی خط کردها مسلهه د  غرب

 طهبانهاسوتقال  اقودامات از ناشوی تهدید دفع با ائتالف نوع این که (.79: 1393 ساکری،

 . زدمی بین از نیی عراق

 

 عراق کردستان اقلیم طلبی استقالل فرایند. 3

توان به سه دز ه تقسی  نموود: فرایند استقال  طهبی کردهای عراق  ا د  این پهزهش می

(، دز ه  2003 – 1918 ی عثمانی توا دز ان اشوغا  عوراق )دز ه از  از شکست امپراطو

 تا کنون(. 2014ز ظهو  داعش) 2014(، دز ه پس از 2014 – 2003اشغا  عراق )

 

 2003تا  1918دوره اول؛ . 3-1

 امپراتوو ی از جامانده به بقایای با  ا سو  پیمان از ، جهانی جنو فاتحان 1920  سا د 

 بوه بوا .داشوت اشوا ه کردهوا استقال  به  آن 64، . 63، 62 دموا که نمودند امضا عثمانی

 تشکیل ز گرفت  ا آن جای  لوزان پیمان سو ، پیمان فراموشی ز آتاتو ک  سیدن قد ت

 کردهوا، حقووق گورفتن نادیده ز عراق استقال  با .شد خا ج کا  دستو  از کردی دزلت

 قاس  1960  سا ابتدای د  .گرفت صو ت با زانی مصطفی  هبری به بیشما ی تظاهرات

 از برخوی  زی بور گذا یسورمایه بوه تصمی  با زانی، اجتماعی راهپای از نررانی دلیل به

 از توانسوت(، ز 141-116: 1394 ترابوی، ز محمودیان)گرفت بوا زانی ایقبیهوه  قبوای

 استفاده حکومت حیات تجدید د   مه عامهی عنوان به ای،قبیهه بین هاید گیری تحری 

 ز کردها با توافق د صدد زی ، 1963  سا د  عا ف عبدالسالم  سیدن قد ت به اد. بنمای

 هواآن بوه خودمختوا ی اعطای ز شناختن  سمیت به جهت د  ایماده 15 ایبیانیه تنظی 

 بینتیجوه مجودداً کردهوا موضووع ، 1968  سوا د  هوابعثوی کودتوای بوا اموا بوود،

 ازلوین برای شما ، د  ایران نفوذ با مقابهه فهد با بعث  ژی  .Lawrence, 2008))ماند
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 1975  سوا د  .شوناخت  سمیت به 1970هن معاهد اساس بر  ا کردها خودمختا ی با 

 ز کرد  فع  ا ا زند زد د  ایران با مرزی اختالفات کردها، از حمایت عدم قبا  د  صدام

 ز ایوران هوایکمو  قطوع موجب که شد امضاء کشو  دز بین 1975  د الجیایر قرا داد

 دشو کشوو ها دیرور ز ایران به هاآن از بسیا ی شدن پناهنده ز کردها مبا زات فرزپاشی

) 358: 2004McDowall, (. 

 نیرزهوای بوه حمهوه د   ا کردها ، 1991  سا د  عراق به متحدانش ز آمریکا حمهه

 شوهرهای موا س 30  د .. سوانید یوا ی دهووک ز سوهیمانیه ا بیول، شوهرهای د  بعثی

  هبوران .شد مردم آزا گی موجب ز د آمد صدام نیرزهای کنتر  تحت مجدداً کردنشین

 اعتماد نقطه چها  د   ا مذاکراتی کردها، انفا  تکرا  ز آزا گی از جهوگیری منظو  به کرد

 اما نمودند، شرزع صدام  ژی  با عراق زحدت ز کردها مهی حقوق سار ی،مردم متقابل،

 تبودیل سوازش اصوهی موانع به قبهی مذاکرات همانند مرزها، نتعیی ز کرکوک سرنوشت

 قطعنامه تصویب با امنیت شو ای ها،د گیری گسترش ا. ب Gunter, 1992: 70-73))شد

 هایاستان آن، پی د  .نمود اعالم عراق جنوب ز شما  د   ا پرزازی ممنوعه مناطق ،688

د   کردهوا .(Kakai, 1994: 97)دتنویاف  هوایی بغداد سیطره از ا بیل ز دهوک سهیمانیه،

 ضومن میهنی اتحادیه ز دمکرات بی گ حیب دز .کردند برگیا  پا لمانی انتخابات 1992

 ز دادنود شکل بعث  ژی  از مستقل چا چوبی د   ا کردی حکومت ازلین قد ت، تقسی 

 هاآن قعرا دزلت اما نمودند، اعالم عراق از جیئی  ا منطقه آن فد الیس  عنوان انتخاب با

 مسوهحانه د گیوری به حاک  حیب دز بین اختافات 1994 مه د  .نشناخت  سمیت به  ا

 گفتروهای حیب دز مقامات زضعیت، شدن آ ام با .داشت ادامه 1996ر اکتب تا ز انجامید

بوه توافوق  زاشونرتن د  1998ر سوپتامب د  طالبوانی ز بوا زانی ز کردند شرزع  ا زسیعی

 (. .141-116: 1394، یتراب ز محمدیان سیدند)

 

 2014تا  2003دوره دوم؛ . 3-2

ز بوه  2011توا  2003از  متحوده ایوارت توسط عراق ساله هشت اشغا  دز ان د  کردها

 پویش د  خوود نظور موو د اهوداف بوه دستیابی د   ا  زیکرد دز 2014دنبا  آن تا سا  

  د.گرفتن
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 مرکزی دولت با سازش و همکاری حضور،. 3-2-1

 متحدانش ز آمریکایی نیرزهای طرف از پایراهی عنوان به کردستان منطقه 2003  سا د  

 اطالعواتی متحودین به کردها اشغا ، جریان د  .شد گرفته کا  به صدام سرنرونی جهت

 25ع مجموو از 2003  سوا د  موقوت ائتالف شو ای د  ز شدند تبدیل عراق د  آمریکا

 :Darvishi & Mohammadian, 2014)تندداش اختیا  د   ا شو ا این کرسی 5 کرسی،

 انتخابات برگیا ی زمینه ز  سید تصویب به 2004س ما  8د  عراق انتقالی قانون (.147

 کسب با کردستان ائتالف ، 2005ه ژانوی 30ت انتخابا د   .شد فراه  2005 سا  عمومی

 د  ،شود برگویا  پرسویهموه یو  آن، با همیمان .کرد کسب  ا کرسی 75ا آ  د صد 26

 یون(. اGalbraith, 2006)دادنود  ای کردستان استقال  به دهنران ای د صد 98ه نتیج

  .بود عراق جدید نظام د  کردها زیهه جایراه نشاندهنده زاقع د  نتایج

 
 

 دبغدا با همکاری عدم و مخالفت. 3-2-2

 ایگسترده اختالفات منشاء ز شد آغاز اساسی قانون 140ه ماد نشدن اجرایی با دز ه این 

 باز نود، ایون بور کردهوا زاقع د  .است بوده کنون تا عراق مرکیی حکومت ز کردها بین

 قوانون خوالف حرکت ز ضدیت از اینشانه ، 140ه ماد اجرای از مرکیی حکومت امتناع

  ا  اه ز شوده عوراق د  سوار یمردم شدن ضعیف سبب که است مرکیی دزلت اساسی

 خورزج بوا (.141-116: 1394، ترابی ز محمدیان)نمایدمی زبا ایفرقه هاید گیری برای

 هایجریان بین تنش دلیل به همچنان ایفرقه هایتنش، 2011  سا د  آمریکایی نیرزهای

 اساسوی، قوانون 140ه مواد شودن اجرایی سر بر هاتنش افیایش  ز بود نشده حل سیاسی

 ز عوراق کردسوتان اقهوی  مرگهپیش نیرزهای بودجه ز تعداد مسلهه بودجه، ز نفت مسائهه

 اقهوی  میوان اختالفوات شودن تورگسوترده باعوث کرکوک شهر ادا ه بحث همه از مهمتر

 میویان 2013ل سو ازاسوط د  .(Pfeifer, 2011)شود عراق مرکیی حکومت ز کردستان

 ز  سوید جدید عراق تأسیس بطن از ممکن حد بارترین به بغداد ز ا بیل میان هایتنش

 اقهوی  حکوموت مودت ایون د  ز کردند تحری   ا یکدیرر با دیدا  اکره،مذ طرف دز هر

 مرکیی دزلت ز نمود، نفتی هایشرکت با یکجانبه نفتی قرا دهای تنظی  به اقدام کردستان
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 ضومن اقهوی  حکوموت اما نمود؛ قطع  ا اقهی  حکومت د صدی 17ه بودج مقابل د  نیی

 اداموه  ا خوود نفتوی را دادهوایق پیشومرگه، نموودن مهوی ز 140ه مواد بور تأکیود

 (.Hawrami, 2015داد)

 

 (2018تا  2014پرسی استقالل)دوره سوم؛ ظهور داعش و برگزاری همه. 3-3

بوود ز بوا توجوه بوه  اقهی  حکومت ز مرکیی دزلت بینها د زه ترینپرتنش ازاین دز ه 

فع کردهوا بوه ز تهاج  داعش مسیر اختالفات  ا د  جهت منا 2014اینکه انتخابات سا  

، شود 2017پرسی استقال  د  پاییی ای تغییر داد که د  نهایت منجر به برگیا ی همهگونه

 .شد خواهد بر سی قسمت دزد  
 

 جدید دولت و انتخابات برگزاری. 3-3-1

 انتخواب بوه کردهوا که.شود برگیا  2014ل آز ی 30 د  عراق پا لمانی انتخابات سومین 

 از (.116-141: 1394، ترابوی ز محمودیان) داشوتند تأکیود موالکی از غیر ززیرینخست

 بازگشوت ز کابینه کرد زز ای فراخواندن مدت، این د  اقهی  حکومت اقدامات مهمترین

 هوایشر پیش با ز مالکی ززیرینخست با مخالفت با کردها نهایت د  .بود کردستان به

 بوه اختالفوات اداموه بوا .ردندک مشا کت العبادی حید   یاست به جدید کابینه د  زیادی

 بوا نفتوی قرا دادهوای عقد به نیی 2014  سا د  کردستان منطقه مالکی، دز ان از جامانده

 طریوق از نفوت صودز  ز عراق مرکیی دزلت از مجوز کسب بدزن خا جی هایشرکت

  نهایوت د  اموا کورد، اجتناب مرکیی خیانه به نفتی د آمدهای زا یی از ز داد ادامه ترکیه

 به عبادی، حید  به مالکی نو ی از بغداد د  ززیرنخست تغییر ز کرُدها اقتصادی زضعیت

  نووامبر د  ز کورد کمو  عراق مرکیی حکومت ز اقهی  کردستان بین  زابط صحنه تغییر

 ز بودجوه بوه مربوو  اختالفات حل د با ه عراق مرکیی دزلت ز اقهی  حکومت ، 2014

 ز شود برقورا  ایتوافقناموه اگرچه. Smith and staff, 2016) سیدند) توافق به انرژی

 هور اموا یافت، بهبود شد ززیرنخست عبادی حید  که زمانی از بغداد ز ا بیل میان  زابط

 Nader) دنکنو عمل خود تعهدات به دیرری که داشتند  ا احساس این هموا ه طرف دز

et al, 2016: 43). 
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 عراق به داعش تهاجم. 3-3-2

 فورا  ز داعوش توسوط عراق خاک د صد 35  اشغا ز 2014ن ژزئ د  صلمو تصرف با

 نیرزهوای اسوتقرا  با  ا مناقشه مو د مناطق از د صد 40  اقهی حکومت عراقی، نیرزهای

  ماده موضوع کرد اعالم اقهی  حکومت  ئیس آن، از پس د آز د، خود کنتر  به پیشمرگ

 برخی ز است شده تبدیل کردستان منطقه از بخشی به کرکوک ز نیست مطرح دیرر 140

 منجور کوردی دزلوت تشوکیل ز کردها استقال  به داعش نهایت د  که بودند باز  این بر

 استقال  فرایند تسریع د  داعش ظهو  تاثیرات کهی، طو  به. (Henri, 2014)شد خواهد

 ا یهمکو تسهیل منازعه، مو د مناطق کنتر ت ز حاکمی :از عبا تند کردستان اقهی  طهبی

 ز آمریکوا نظوامی هوایحمایوت کسوب ز کوردی مسلهه کردن المههیبین غرب، با نظامی

 کا گران ز دمکرات احیاب همکا ی ز منطقه د  کردهاپان همبستری تقویت آن، شرکای

 نظامی همکا ی آغاز باعث داعش ظهو  (.141-116: 1394، ترابی ز محمدیان)کردستان

 ز کوا ایی بوهکوه  شود تسهیحات خرید برای دیرر تقد  9ز  دنیا کشو  21ا ب کردستان

 داعش حمهه ،. همچنین(Pollack, 2016: 8)د ش کردستان اقهی  حکومت مؤثر حاکمیت

 ز شود کردنشین مناطق د  مردم میان اتحاد ز ناسیونالیستی حس تحری  سبب کردها به

 طهبوی تقال اسو فراینود تسریع ز کردستان اقهی  د  زاحد ا تش ی  ایجاد زمینه همچین

ای که از زمان ظهو  داعش  هبران اقهی  کردسوتان بوا کنتور  منواطق موو د ، به گونهشد

 25پرسوی صوحبت کردنود کوه د  نهایوت د  منازعه د  مو د استقال  ز برگویا ی همه

  پرسی استقال  جامعه عمل پوشاندند.سران اقیه  به برگیا ی همه 2017سپتامبر 

 

 ترکیه و ایران دوکشور رویکرد و ردستانک اقلیم طلبی استقالل. 4

 هایقود ت حضوو  ز کردسوتان اقهوی  کردهوای طهبوی اسوتقال  تسری بابت از نررانی

 قبا  استقال  طهبوی د  ترکیه ز ایران مشترک  زیکرد اتخاذ سبب ایفرامنطقه ز ایمنطقه

 بوه هوامؤلفه این به توجه با نرا ندگان ادامه د  اساس، این بر .است شده عراق کردستان

 خواهنود کردسوتان اقهوی  طهبوی استقال  قبا  د  ترکیه ز ایران دزکشو   زیکرد بر سی

 .پرداخت
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 کردستان اقلیم قبال در ایران رویکرد بر تاثیرگذار هایمؤلفه. 4-1

 ایران کردهای. 4-4-1

 بوا نآ  زابط تأثیر تحت کردستان، اقهی  طهبی استقال  به ایران اسالمی جمهو ی  زیکرد

 کردسوتان منطقوه د  خوا جی هایقد ت قصد مو د د  آن اد اک ز خود کرُدی جمعیت

 ظهو  از ایران کرُدهای که حالی  . د( Yildiz and Taysi, 2007: 25)ودب خواهد عراق

 میویان  سودموی نظور بوه کننود،می خوشحالی ابراز عراق شما  د  مستقل کردستان ی 

 هوایزابستری از متعددی عوامل به بسته مستقل، ردستانک ی  به آنها ا تبا  ز زابستری

 متفوازت سیاسوی ایودئولوژی توا ایران د  جغرافیایی موقعیت به مذهبی ز زبانی ای،قبیهه

 د  شوده انجوام هوایمصواحبه اساس ر. ب(Yildiz and Taysi, 2007: 37)بود خواهد

 2013ا  سو د  آنکوا ا د  خاز میانوه صها المههیبین تحقیقات مرکی توسط ایران داخل

 توأثیر تحوت کننود،موی احسواس کرُدهوا دیرور با ایران کرُدهای که ا تباطی ز پیوستری

 سونجی نظور این مثا ، عنوان به .است گرفته قرا  ایران داخل د  آنها جغرافیایی موقعیت

 دا ای ایوران شوما  کرُدهای نسبت به ا زمیه، جنوب ایرانی کرُدهای که است داده نشان

. (Nader et al, 2016: 78)هسوتند عوراق کرُدهای با نیدیکتری اشتراکات ز هاستریپیو

 از خا ج کرُدهای از است ممکن نیی فرهنری دریل به ایران کرُدهای زاکنش کهی، طو  به

 کورُدی، ز فا سی فرهنو دز بین اشتراکات ز تشابهات دلیل به زیرا ،باشد متفازت کشو 

 تمایل بیشتر کنندمی زندگی سو یه یا عراق ترکیه، د  که دهایکرُ به نسبت ایران کرُدهای

تحهیول ز متخصصان توجه عهیرغ  ز خطو  این کنا  د . دا ند کشو شان به زابستری به

 کورُدی جووان نسل که سیاسی هایفعالیت اکثر شو شیان، ز کرُد سیاسی احیاب به گران

 کوه اسوت ایوران مدنی جامعه گسترده هایفعالیت از بخشی کنند،می شرکت آن د  ایران

 Yildiz and).اسوت اقتصوادی زضوعیت بهبوود ز عموومی دموکراسوی تعمیق خواستا 

Taysi, 2007: 63) 
 

 سیاسی احیاب .4-4-2

 حویب انود،داشته ایران کرُد جامعه د   ا نفوذ ز ثبات بیشترین که کرُدی ایرانی حیب دز

 ,Ahmadzadeh and Stansfield)هسوتند کومهوه حویبن ز ایورا کردستان دموکرات
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قدیمی ز شد تأسیس ( 1945) ش 1324  سا د  (KDPIدموکرات) یب. ح(15 :2010

  زشنفکران از متشکل عمدتاً که آن، سنتی پایراه .است ایران کرُدهای سیاسی حیب ترین

 ,Yildiz and Taysi)اسوت شوده متمرکوی مهابواد منطقوه د  است، شهری متوسط طبقه

 داده دست از خود مقازمت اصهی شکل عنوان به  ا خشونت KDPI رچهگ. (97 :2007

 زجود د خواست با  ا ایران اسالمی جمهو ی اصهی اعتقادات ز تمایالت هنوز اما است،

 موو د قوومی، هوایاقهیوت بورای فدا لیسو  ز خودگردانی پیریری ز سکور  دزلت ی 

 انقالبوی گورزه) کومهوه یب. حو(Iranian Kurdistan, 2010)دهودموی قورا  اعتراض

 سوازمان یو  عنووان بوه م(1969) ش 1348  سوا د  (ایوران کردسوتان زحمتکشوان

 خودمت برای KDPI    به ز شد تأسیس چپررا گرزه سه ادغام با ز  ادیکا  ما کسیستی

 از بیشوتر کومهوه سونتی ایرواه. پ (Bruinessen, 1986: 121)دکور حمهوه بو ژزازى به

 ی  به ایران شدن تبدیل خواستا  کومهه امرززه،. گیردمی هسرچشم سنندج اطراف نواحی

 Yildiz and) اسوت ایوران هوایقومیوت ز هوااقهیوت همه برای سوسیالیستی فد اسیون

Taysi, 2007: 123).  د  فرماندهی پایراه ز مقر دا ای حیب دز هر کردستان، اقهی  د 

 تشودید ز ایوران رُدیکو منواطق د  نواآ امی گیریت شوکلصوو  د . هسوتند سوهیمانیه

 هوایفعالیت تواننودموی حیب دز این مستقل، کردستان از حمایت د  کرُدی ناسیونالیس 

 نیرزهوای کوردن متصل ه  به برای ابیا ی عنوان به  ا ایران نیرزهای عهیه خود مسهحانه

 امنیوت بورای  ا هوایچوالش ز بریرنود سر از خود محهی هایخسا ت جبران ز داخهی

 .نمایند ایجاد نایرا داخهی

 

 کردستان اقلیم قبال در ترکیه رویکرد بر تاثیرگذار هایمؤلفه. 4-2

 ترکیه کردهای .4-2-1

موی یواد ترکیوه داخهی امنیت مسلهه عنوان به آن از که مسائهی مهمترین از یکی گمان،بی

 د  یافتوه تشوکیل هوایدزلوت با تقابل د  هموا ه ترکیه کردهای .کردهاست مسلهه شود،

 توسعه عدم ز ترکیه اساسی قانون توسط کردی هویت انکا  چون مسائهی ز بودند آنکا ا

 ترکیوه دزلوت ز ز کردهوا میان تعامل د  بی گی مانع هموا ه کشو ، این کردنشین مناطق

  جوب  هبری به توسعه ز عدالت گرایاسالم حیبپیرززی حیب  اما .است کرده ایجاد
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 زا د  ا کردها با مرکیی دزلت  زابط ، 2002نوامبر  انیپا لم انتخابات د  ا دزغان طیب

 که گرفتند پیش د   ا مهی آشتی سیاست ترکیه دزلت  هبران آن د  که کرد نوینی مرحهه

 مطالبوات بوه توجه ز خونرییی ز جنو دهه سی از بیش کردها مسلهه به نسبی  سیدگی

 با(. 118-90: 1396، میعیس ز فرحمند)بود مهی آشتی سیاست مصادیق با زترین از آنها

 بوه 2011ی هواسا  همچین ز 2007ی هاسا   زیدادهای با زیهه به ز ادامه د  حا  این

 عمول جاموه کردهوا قبوا  د  خوود تعهودات به نخواستن یا نتوانستند ترکیه  هبران بعد،

 .داد توضیا قسمت دز د  ترکیه د  کردها مسلهه توانمی لذا .بپوشانند

 

 ملی آشتی تسیاس .4-2-1-1

 زیرا بدانی  ترکیه داخهی سیاست د  جدیدی تحو  باید  ا توسعه ز عدالت حیب پیرززی 

 ک،.ک.پ بوا انعطواف ز کردهوا فرهنروی حقووق بر تأکید ز سیاسی نرم زبان با حیب این

 برداشتن میان از برای ا دزغان اصالحات، این طی .نمود آغاز  ا اصالحی نسبتاً هایفعالیت

 نخسوت شورقی، ز غربوی هایبخش میان د  ترکیه ناموززن توسعه ز اقتصادی هایشکاف

 ایجواد بوه اقودام سپس کرد، فراه  کردنشین مناطق برای  ا رزم آموزشی ز  فاهی امکانات

 بر تهدیدی که آمیییتبعیض هایگفتمان مسلهه، این تبع به .نمود سیاسی سطوح د  تغییراتی

 سیاسوت چون موا دی ز شد گرفته قرا  بازبینی مو د ،شدمی محسوب ترکیه داخهی امنیت

 گوام .گرفوت قورا  نظور تجدیود مو د کردی هویت گرفتن نادیده ز اجبا ی سازیهمرون

 اصالحات میان د  پهزهشرران. داد قرا  توجه مو د  ا فرهنری چها چوب ا دزغان، بعدی

 یوادگیری امکوان ز دزلوت سوی از زبان کرد شبکه تأسیس همچون مسائهی بیشتر فرهنری

 گموانبوی .انودداده قرا  مدنظر  ا عمومی مدا س د  انتخابی زبان ی  عنوان به کردی زبان

 حرکوت د  توانسوتمی بوود، ترکیه کردهای ساله چندین مطالبه که اصالحاتی چنین انجام

. گوردد زاقوع مووثر صوها نقطوه بوه  سیدن ز تعامل سمت به کردها ز ترکیه مرکیی دزلت

 جای به« شهرزندی» مفهموم کردن جایریین سیاست هدفی چنین به  سیدن برای نا دزغا

 کوه کوس آن اسوت خوشوبخت چه» عنوان با آتاتو ک شعا  ز بست کا  به  ا ترکی هویت

 دنبا  به که دهد نشان تا برچید کردنشین شهرهای اصهی میادین از  ا «هست  ترک من گوید

 فرحمند)است عدالت حیب با نواحی این مردم  یهمراه ادامه ز کا گران حیب سالح خهع

 عنوان با  ا فرایندی ا دزغان، گرفته، انجام اصالحات دنبا  به(. 118-90: 1396، سمیعی ز
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امنیوت ز سوازیعادی چون اهدافی جدید، اصالحی د. فرایندکر آغاز« دموکراتی  گشایش»

 صوها جهوت مدنی ز دموکراتی  ابیا های با حهی اه سازی فراه  ز کردها مسلهه از زدایی

 برناموه، ایون د  «دموکراتییاسویون»سور بر  موجود مباحث که نیست شکی .کردمی دنبا   ا

 همچنوان اموا شد،می آن کاهش حداقل یا قومی هایتنش ز هاچالش از ترکیه  هایی باعث

 حول د  کوافی قد ت از توانستنمی برنامه این داد، نشان خاز میانه د  بعدی تحورت که

 پاسوخرو مودت کوتواه د  چوه اگور هاییبرنامه چنین که چرا .باشد برخو دا  کردها مسلهه

 اینکوه خصووص بوه کننود حول ای یشوه شوکل به  ا کردها مسلهه توانستندنمی اما بودند،

. اسوت کشانده کردها با تقابل سمت به بیشتر  ا ترکیه دزلت ایفرامنطقه ز ایمنطقه حوادث

 تقویوت ز داعوش ظهوو  عربوی، بهوا  چوون خاز میانوه ایمنطقه هایبحران آغاز زاقع د 

 منواطق داخول بوه طهبانوه جودای تموایالت تسری از ترس ز عراق کردهای طهبی استقال 

 بور امر این بریرد، خود به امنیتی زضعیتی کرد اقهیت با دزلت  زابط تا شد سبب کردنشین،

 مجودد شودن فعوا  باعوث ز گذاشته تاثیر انا دزغ گرایانهآشتی هایسیاست ز صها  زند

 .است شده کرد – ترک شکاف

 

 سرکوب سیاست .4-2-1-2

 قبوا  د  ترکیوه مرکویی دزلوت نظوامی ز سیاسوی  فتا  از دیرری زجه سرکوب سیاست 

 قبوا  د   ا ا دزغوان اصوالحی هایبرنامه از بسیا ی که ایمؤلفه .است کشو  این کردهای

 داخهوی تهدیودات از شودید نررانی به عمدتاً  زیکرد این .برد  سوا زیر کردها مسلهه حل

 2007  سوا د  ک.ک.پ گسوترده حموالت از پوس .گورددمی باز حکومت امنیت به نسبت

 عمهیات انجام به قاد  ترکیه مسها نیرزهای آن موجب به که نمود تصویب  ا قانونی دزلت

 از جهووگیری منظوو  بوه ک.ک.پ د  حاضور مسها کردهای عهیه عراق شما  د  مسهحانه

 گرم سالح از استفاده اجازه ترکیه پهیس قانون این اساس بر .کردمی آنان ترز یستی اقدامات

 بوه ایگسوترده بسویا  اختیوا ات ز آز د دسوت بوه  ا تجمعوات ز تظواهرات بوا مقابهه د 

 کوه اسوت زاضوا .شود داده تجمعوات تمام سرکوب منظو  به پهیس مراکی ز هافراماندا ی

 ,Baykal). دادقورا  موی قرا  هدف  ا ترکیه کردنشین مناطق بیشتر سیاستی چنین تصویب

 شهرزندان از ایعده شدن کشته ز تجمعات سرکوب د  ا دزغان دزلت شونتخ(5 :2013

 جورم به ، 2009  سا د  دموکراسی ز صها حیب طرفدا ن از زیادی عده دستریری ز کرد
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 اسوت «ک.ک.پ» بوه زابسوته تشکهی که«کردستان جوامع اتحادیه» هایعمهیات د  شرکت

 ز ببورد سووا  زیور کردهوا مسلهه مو د د   ا حیبش ز ا دزغان نیت حسن تا گردید سبب

(. 118-90: 1396سومیعی، ز فرحمندد)ده سوق دزلت با مقابهه سمت به  ا ترکیه کرد مردم

 گورفتن فاصوهه د  ردیدیرو حادثوه هر از بیش ا دزغان معرزف سخنرانی سه این بر عالزه

 حوا  د  کوبوانی» چوون مسوائهی بور ا دزغان تاکید .گذاشت تاثیر دزلت از ترکیه کردهای

 موذاکره میی ی  سر بر هاترز یست با» ،«ندا د زجود کردها مسلهه ترکیه د » ،«است سقو 

 سوه این.کرد اعالم  ا کردها برابر د  دزلت مواضع تغییر آشکا ی صو ت به «کرد نخواهی 

 بودین ز آز د بوا  دزلوت بوا  ا کشو  این کردهای جامعه قهر ز کوبانی تظاهرات سخنرانی

 سورکوب سیاسوت بعد هایسا  د  ز گردید مواجه شکست با صها مذاکرات  زند ترتیب

 .شد دنبا  بیشتری شدت با کردها
 

 (ک.ک.پ)کردستان کارگران حزب .4-2-2

قود ت بوه مربوو  دا د کردسوتان اقهوی  طهبی استقال  از ترکیه دزلت که نررانی مهمترین

 شعا  با ازجالن عبداهلل  ا «کو دستان کریکا ین پا تیا» یا ک.ک.پ. است «ک.ک.پ»گیری

 تاسویس لنینیسوتی – ما کسیسوتی  زایت از نوعی طرح با 1987ا  س د  کردستان استقال 

 سوازمان کردی اییگرقوم ز ما کسیس  محو  حو   ا ترکیه دزلت با مبا زه حیب این .کرد

 کشوو ی  ا کردسوتان ز شناسودنموی  سومیت بوه  ا ترکیه کنونی مرزهایصور ا ز ز داده

 بر مسهحانه مبا زه ک.ک.پ. (kayhan, 2014: 82-83)داندمی گراشغا   ا ترکیه ز مستقل

 مناطق سایر د  ه  ز شرقی جنوب د  ه  فرازان ترز یستی عمیالت طریق از  ا ترکیه عهیه

 طورف از یکجانبوه بوسآتوش ز 1999ه فو یو د  ازجوارن بازداشت با اما کرد دنبا  ترکیه

 حودزد از پوس سرانجام .شد گشوده ترکیه د  کردها مسلهه حل برای امید د یچه ک.ک.پ

 سوالح خهو  هودف بوا ترکیوه امنیوت سوازمان 2005  سوا از مسهحانه، د گیری سا  سی

 به مذاکرات این نهایت د  زلی .پرداخت ارنازج با مذاکره به کردها مسلهه حل ز ک.ک.پ

 نظامی  زند به توجه با ز .نداد اینتیجه کردها مسلهه حل برای دزلت جدی اقدام عدم دلیل

 حاصول کردهوا مسولهه حول د  پیشورفتی 2011  سوا توا ک.ک.پ بوا ترکیه دزلت دیرینه

 خواسوتا  میاقودا د  ازجوارن 2013  سوا د  (.118-90: 1396 سومیعی، ز فرحمند)نشد

 دزلوت، سووی از موذاکرات قبوو  بوا .شود کردهوا مسولهه حل برای ترکیه دزلت با مذاکره



22 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و هفت 

 1399تابستان  

 
 
 

 مرحهوه د  طورف دز چنود هر. شد آغاز ازجارن هدا یرن محل د  طرف دز بین مذاکرات

 قانون 4ز  3، 2، 1  بندهای د  تغیرات ک،.ک.پ نیرزهای نشینیبعق بس،آتش سر بر از 

 ز ک.ک.پ نیرزهوای سوالح خهوع همچنوین ز 62نوت  42د اموو خصووص بوه ز اساسی

 ,Albayrak & Aldin) سویدند توافق به سیاسی فرایند د  شرکت ز خانه به آنها بازگشت

 سوبب کوردی مسلهه به نسبت ک.ک.پ ز ترکیه دزلت بنیادی هایتفازت اما ،(4-8 :2013

بوی د  کردهوا مسولهه  یشوه کورد، گرایوانمهی برای زاقع، د  .شد مذاکرات دزبا ه شکست

 د  بوه نیوی امورزز توا کوه است نهفته آنها فرهنری ز سیاسی حقوق انکا  ز تا یخی عدالتی

 حقووق شوناختن  سومیت د   ا مسولهه حل اه هاآن .است کرده پیدا ادامه ترکیه جمهو ی

 نسبت بنیادی تفازت که دانندمی کردی مناطق د  فد الیس  سیست  ایجاد ز فرهنری سیاسی،

 زقوع اثر بر ز  احتی به صها مذاکرات  زند که بود دلیل همین به. دا د ترکیه دزلت نراه به

 ز نظوامی برخوو د ازلویوت ز انکوا  به  ا خود جای  2015ن ژزئ انتخابات از بعد حوادث

 .داد کردنشوین مناطق مدنی ز سیاسی فعالین از برخی دستریری ز ک.ک.پ با دزبا ه جنو

 ک.ک.پ بوه زابسته سو ی کردهای گیریقد ت همچون نیی، دیرری ئلمسا این، بر عالزه

 پرسویهموه برگویا ی ز کردسوتان اقهوی  طهبوی اسوتقال   زنود تسریع ز سو یه شما  د 

 .داد ک.ک.پ ز کردنشین مناطق با ترکیه دزلت تقابل از خبر که بودند دیرری  زیدادهای

 کردسوتان اسوتقال  از ترکیوه ز انایور داخهی هاینررانی که گفت توانمی کهی طو  به

 کشوو  دز این کردنشین مناطق داخل به منطقه این از طهبانه جدای تمایالت تسری ز عراق

 به ز کشو ها این کردی جامعه د  تواندمی کردستان اقهی  طهبی استقال  که است تاثیراتی از

 : از ا تندعب که تاثیراتی .باشد داشته کردی اپوزیسیون احیاب گیریقد ت زیهه

 کوه آنجوا از؛ ترکیه و ایران کردهای ذهن بر ایدئولوژیک تأثیرات و الگوسازی (الف

 کامول خودمختوا ی از کشو  این کردهای ز گرفته شکل عراق کردستان اقهی  د  س فد الی

 انتقا  ز ترکیه ز ایران د  الروسازی موجب کردستان اقهی  طهبی استقال  اند،شده برخو دا 

 چیویی یوا خودمختا ی برای آنان ذهن بر ایدئولوژی  تاثیر ز کردنشین مناطق به آن  زانی

 عراق کردهای دستاز دهای ز جدید زضعیت  زانی انتقا  .بود خواهد عراق س فد الی شبیه

 سیاسوی، زضوعیت سونجش ز کردهتحصویل قشور ز نخبران بخصوص کردنشین مناطق به

 افویایش سوبب کشوو  دز کردنشوین نواحی با عراق کردستان  فاهی ز اقتصادی اجتماعی،

 از مختهف دریل به عراق کردستان تحورت همچنین .شد خواهد مرکیی دزلت از انتظا ات
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 سوبب کوردی هوای سوانه طریوق از حووادث ز اخبوا  انتشوا  جغرافیوایی، نیدیکی جمهه

 د  یوههز بوه امر این که است شده منطقه د  کردی هویت ز خودآگاهی  شد بر تأثیرگذا ی

 زدن سرباز ز کردی فرهنو ز زبان هویت، با ترکیه برخو د شیوه به توجه با ترکیه کردستان

 اقهوی  طهبانوه اسوتقال  اقودامات زاقوع د  .است لمس قابل بیشتر کردی هویت شناسایی از

 .شد خواهد منطقه کل د  کرد مردم گرایانه مهی احساسات  شد باعث کردستان

 سازمان بر زیادی تاثیرات عراق کردستان تحورت؛  سیاسی باحزا بر تاثیرگذاری (ب

 ایون مهمتورین جمهوه از .است داشته ترکیه ز ایران هایدزلت مخالف احیاب تشکیالت ز

 د زن گسوترده تغییورات خوود، مبوا زات سورگیری از ز احویاب دزبا ه احیای تاثیرگذا ی

 کردسوتان اقهوی  ایمنطقوه دزلت اگرچه این بر عالزه .است د زنی هایانشعاب ز سازمانی

 نحووه اموا دا د، اقتصوادی زمینوه د  زیوهه به ترکیه ز ایران کشو  دز با  ا ایگسترده  زابط

 ز موادی حمایوت بوا آنهوا که است ایگونه به کشو  دز کرد مخالفین ز احیاب با آن تعامل

 .دهندمی ادامه خود فعالیت به عراقی، کرد هایشخصیت معنوی

 به خاز میانه، کردنشین مناطق؛ کشور دو کردنشین مناطق بر اقتصادی ذاریتاثیرگ (ج

 مثوا  بورای .هسوتند خوود متبوع کشو های افتاده عقب مناطق از توسعه، ز اقتصادی لحاظ

 د صد 2ط فق که کنندمی تولید  ا داخهی ناخالص تولید د صد 4ا تنه ترکیه کردنشین مناطق

 سورانه د آمود .است ترکیه مناطق دیرر برابر دز مناطق ینا د  بیکا ی .است نفتی تولید آن

 نیی ایران کردنشین مناطق اقتصادی زضعیت .است استامبو  %1ر از کمت کردنشین هایاستان

 خوود کا  نیرزی کمترین که استانی پنج از ش، 1396  سا ازاسط د  .نیست مناسب چندان

 آموا  مرکی)هسوتند کورُد اکثریوت ایو کرُدنشوین اسوتان سوه انود،داشته صنعتی بخش د   ا

 ز حمل طریق از اقتصادی کارهای سیاه بازا  شدن فعا  به منجر بار بیکا ی (. 1396ایران،

 این که است، شده کشو  دز کردنشین مناطق به عراق از کار قاچاق ز کولبری یا کرُدی نقل

 بوه قاچاقچیوان ضوو ح غیرقوانونی، آمدهای ز  فت نظامی، تهدیدات زجود به توجه با امر

 هموه از مهمتور ز اشورا  کشو ، دز مرکیی حکومت مخالف هایگرزه  کار قاچاق دلیل

 نقوا  بوه  ا کردنشوین مناطق مرزهای جغرافیایی، هایگاهسکونت ز فضاها نیافتری توسعه

 اقهی  اقتصادی زضعیت با مقایسه د  اقتصادی عوامل این مجموعه .است ساخته مبد  خطر

 افویایش ز کردنشوین منواطق بور ذهنی ز  زانی تأثیرات باعث منطقه این توسعه ز کردستان

 .است شده کشو  دز مرکیی هایدزلت از انتظا ات
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 کردستان اقلیم در ایمنطقه رقبای حضور از نگرانی و ژئوپلیتیک مالحضات. 5

 بوه بتنسو  زیکردشوان د  زیوادی حود توا هواآن ژئوپهیتی   قبای با ترکیه ز ایران  قابت

 بسیا ی هاینررانی موجب امر این که باشدمی مؤثر کردستان اقیه  طهبانه استقال  اقدامات

 دزلوت ز ایوران اسوالمی جمهوو ی  زیکورد ز زاکنش زاقع، د  .است شده کشو  دز برای

اد اک ز خوود کورُدی جمعیت با هاآن  زابط تأثیر تحت کرُدی، مستقل دزلت ی  به ترکیه

 بیسوت  قرن طو  د . است عراق کردستان منطقه د  خا جی هایقد ت دقص مو د د  شان

 قود ت بوه  سویدن بورای اهرمی عنوان به ایران کرُدهای از عراق ز شو زی جماهیر اتحاد

 دلیول بوه نیوی سو یه دزلت. (Yildiz and Taysi, 2007: 25)دکردنمی استفاده ایمنطقه

 از آنکوا ا، مخوالف سیاسوی هوایجنبش از برخی دهه چندین طی ترکیه، با خود اختالفات

 اهورم عنووان بوه گرزه این از متنازب طو  به ز داده قرا  حمایت مو د  ا« ک.ک.پ» جمهه

 اصوهی متحود عوراق اخیور هایسا  د  چند هر .است کرده استفاده ترکیه دزلت عهیه فشا 

 اهورم ایون از نیستند طیشرای د  عربی بها  از ناشی تاثیرات دلیل به نیی سو یه ز بوده ایران

 کشوو  دز ایمنطقوه  قبوای دیرور بورای شرایط این اما کنند، استفاده ترکیه ز ایران قبا  د 

 ثبواتیبی ز بحران ایجاد برای اهرم این از که بود نخواهد ذهن از دز  ز پابرجاست همچنان

 پیش آ ایده ترکیه ز ایران برای شرایط که حالی د  اساس، این بر .کنند استفاده کشو  دز د 

 تاثیرات کنتر  نیی ز اقهی  د  شده ایجاد اقتصادی هایفرصت دلیل به کشو  دز اما  زد،نمی

 کنود دلسورد  ا ا بیول دزلوت خواهنودنمی خود، کردنشین نواحی بر اقهی  استقال  گسترده

 یکشوو ها ز عربسوتان ز اسورائیل  جمهوه از خود ایمنطقه  قبای برای  ا بیشتری زفضای

 لذا .کنند فراه  خود مرزهای د  جدید کشو  ی  د  مانو  برای امریکا همچون ایفرامنطقه

 ایمنطقوه امنیوت تواندمی کردستان اقهی  د  کشو  دز ایمنطقه  قبای حضو  که آنجایی از

 اسوتقال  امنیتوی تبعوات بهتور د ک بورای ز مقاله ادامه د  ما سازد، مواجه چالش با  ا آنها

 کردسوتان اقهوی  د  آنهوا ایمنطقوه  قبای نفوذ ز حضو  بر سی به کشو  دز برای کردستان

 .پرداخت خواهی 
 

 آمریکا. 5-1

 از دریهوی به آمریکا حا ، این با  گرددمی بر پیش هاسا  به آمریکا با کردها همکا ی سابقه

 سوو یه ز رانای ترکیه،د.از ؛ کنمی خوددا ی استقال  سمت به حرکت برای کردها به اجازه
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. دزم؛ انودمخوالف کشو شان مرزهای د  کرد مستقل دزلت با کردشان زیاد جمعیت دلیل به

موی اکثریت شیعه جمعیت که شودمی کشو  بقیه د  زضعیتی به منجر کردها خود حاکمیت

 . سووم؛دهودموی تغییور باشود ایران بازتاب که دیرری اسالمی جمهو ی به  ا عراق ز یابد

 هویچ بودزن سنی مثهث که شودمی سبب موصل ز کرکوک نفتی هایحوزه بر کردها کنتر 

  اهبوردی اهمیوت آمریکوا برای حاضر حا  د  چهآن .شود  ها خود حا  به د آمدی منبع

 اقهوی  د  آمریکوا هرچنود. اسوت عوراق ا ضوی تمامیوت ز یکپا چری حفظ دا د بیشتری

 ز احمدیان)نیسوت عراق تجییه خواهان حاضر حا  د  اما کندمی دنبا   ا منافعی کردستان

  (.1397  دیرران،
 

 اسرائیل. 5-2

 بوه ز کورده آغاز فنی هایزیرساخت با عراق کردستان د   ا خود حضو  هایزمینه اسرائیل

 حمایوت جهوب ز اسورائیل بوه نیدیکی با دا ند امید کردها بوده، امنیتی -سیاسی نفوذ دنبا 

 .دهنود تغییور کردها طهبیاستقال  از قطعی حمایت د   ا اآمریک نظر ، آمریکا د  یهود ربی

 منطقه د  حامی دزلت جهب :از است عبا ت اسرائیل با خود  زابط توسعه از کردها اهداف

 دیروران، ز احمودیان) ایران نفوذ با مقابهه ز آن طریق از  قیب ز مخالف هایقد ت مها  ز

 برخوو دا  یکدیرر اب  زابط د   سمی ایراهج از اسرائیل ز عراق کردستان زاقع د  (.1397

ی طو د  مصوطفی موال بوه  ژی  آن نظامی هایکم  به آنان  ابطه  سدمی نظر به اما نیستند

 کننود،موی زندگی عراق د  یهودیان از اندکی جمعیت که آنجا از .گرددمی بر  1963-1975

 ز 2003  سوا جنوو زا پوس. اسوت عوراق دزلوت برابر د  کردها بازی دنبا  به  ژی  این

 بورای  ا خوود آموادگی ایوران نفوذ قد ت با مقابهه منظو  به اسرائیل کردها، جایراه تقویت

 از یکوی اسورائیل (.161-116: 1394 ترابوی، ز قاسمی) نمود اعالم اقهی  حکومت به کم 

 بنابراین، .کرد حمایت 2017ر سمپتامب 25  د عراق کرُدهای پرسیازهمه که بود کشو هایی

 اسوالمی جمهوو ی ایمنطقوه  قبای مهمترین از که عراق کردستان اقهی  د  اسرئیل حضو 

 ز توسوعه ز عدالت حیب گرایانهاسالم تمایالت عهت به ز هست خاز میانه منطقه د  ایران

 د  کشو  دز ایمنظقه امنیت ز مهی منافع آینده د  تواندمی فهسطینیان، هایآ مان از حمایت

 ایران نمایی قد ت عمل عرصه ز متحد مهمترین 2003ز ا که عراق د  زیهه هب ز آسیا غرب
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 انورژی کننوده تامین ز اقتصادی شرکایی مهمترین از یکی که کردستان اقهی  د  ز است بوده

 .کند مواجه بی گی هایچالش با  است، ترکیه نیاز مو د
 

 عربستان. 5-3

 بورای عوراق کردسوتان اقهوی  هوایلپتانسوی ز اقتصادی مناسب محیط زجود چون عوامهی

 انسجام عدم ز نظامی تضعیف تجییه، بر مبنی عراق د  آمریکا هایسیاست اجرای عربستان؛

  احتوی به تواندمی کردستان اقهی  سیاسی طرف اینکه به اعتقاد سیاسی؛ گیریتصمی  نظر از

گرزهو  کوردن جهیم ز ایران نفوذ از جهوگیری شود؛ هماهنو آن تمایالت ز هاخواسته با

 ز ایران غربی مناطق د  ترز یستی اقدامات انجام برای آنها از استفاده ز کرد ترز یستی های

 شور  بوه عوراق د  کردسوتان اقهوی  اسوتقال  ز تشکیل از حمایت مناطق؛ این سازیناامن

 انریویه جمهه از غرب؛ ز شما  سنی هایاستان از متشکل نشینسنی اقهیمی تشکیل فرصت

 مچنین. ه(Phillips, 2017: 264)است کردستان اقهی  به شدن نیدی  برای عربستان های

 عراقوی آزا گوان بوه کمو  بورای در  میهیوون 500مبه   2014  سا د  سعودی عربستان

 کردسوتان اقهوی  حکوموت از حمایت د  ایبیانیه بشردزستانه هایکم  این .داد اختصاص

 ززنوه عنووان بوه نیوی هو  ز گرفته قرا  سنی نظامیانشبه مقابل د  ه  که شودمی محسوب

 سوعودی عربسوتان ایون بور عوالزه کنود؛موی خودمت بغداد د  ایران نفوذ مقابل د  تعادلی

می تکیه المههیبین هایکم  بر کردها آن د  که کند،می نمایندگی ترکیه برای  ا آلترناتیوی

 (. 1397 دیرران، ز احمدیان)نمایند
 

 به استقالل طلبی اقلیم؛ ائتالف سازی و اتحاد ترکیه و انایر واکنش. 6

 که شودمی گرفته کا  به زمانی ائتالف ز اتحاد  اهبرد همچنان که د  بخش نظری گفته شد؛

 مهی منافع ز برسد هایشهدف به خود، توان بسیج با تواندنمی که برسد باز  این به کشو ی

ریه ائتالف سازی گذ ا با تاکید بر مفهووم  موازنوه . د  نظکند تأمین شکل بهترین به  ا خود

ها د  زاکنش به احساس تهدید مشترک است. بور ایون اسواس، تهدید، عهت ز هدف اتحاد

 زجوود مشوترک منافع ز مشترک تهدید یعنی عامل دز باید ائتالف ز اتحاد گیریشکل برای

وازنه تهدید دست بوه اتحواد ها نه برای موازنه قد ت، بهکه به زاسطه مباشد ز دزلت داشته

 تهدیود د جوه ز مییان فه  برای دا د، زجود مشترک تهدید زنند. بنابراین د  این نظریهمی
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  فتوا  نیوات ز تهواجمی قود ت جغرافیوایی، نیدیکوی عموومی، قود ت نظیور عوامل باید

 سوتقال ا دنبا  به عراق کردستان اقهی   هبران. شود گرفته نظر د  تهدیدزا منشأ تهدیدآمیی،

پرسی د  سوپتامبر . هر چند اقدامات کردها از جمهه برگیا ی همههستنداز عراق   کردستان

 ز سیاسوی پیامودهای د  صو ت استقال ، این امور اما با شکست مواجه شده است، 2017

 کوه پیامودهایی .آز د خواهود ببوا  خاز میانوه پرآشوب جغرافیای د  ایعدیده ژئوپهیتیکی

 ز خاز میانوه لورزان مرزهوای ترسوی  بواز ای،منطقوه قود ت موازنه تغییر هب منجر تواندمی

 از ایمنطقه بازیرران ز المههیبین جامعه .شود منطقه کردی هایسیاست د  انقالبی تحورت

 عراق ا ضی تمامیت حفظ مدافع ز طالب همیشه که بازیررانی عنوان به ترکیه ز ایران جمهه

 سوری یو  ایجواد موجوب توانودمی عراق سرزمینی تجییه که دهستن باز  این بر اند،بوده

 توانودمی استقال  اقهی  کردسوتان که کنندمی گمان ز شود خاز میانه د  دزمینویی تغییرات

 ز ایوران اصوهی ترس. همچنین باشد همسایه کشو های دیرر د  طهبیتجییه برای از  گام

 هایپوذیری آسویب افویایش ز طقوهمن هایآشووب تعمیوق از استقال  طهبوی اقهوی  ترکیه

 . است خا جی هایقد ت مداخهه برای خاز میانه

خودمختوا  د  « منطقوه»از  پشوتیبانی د  ا زپوا ز آمریکا حمایت با ترکیه ز ایران اینکه با

 سوود به که داشتند اتفاق نظر موضوع این د  کشو  دز شما  عراق موافقت کرده بودند، هر

 صودام سوقو  از ایون منطقوه ایجواد شوود. پویش د  کُرد تقلمس کشو  ی  نیست که آنها

 بورای نظرهوا، اخوتالف برخوی زجوود با کردها، مسأله با برخو د د  ز ترکیه ایران حسین،

 1993(. از سوا  Hale, 2007: 32-34کردنود)می توالش خود هایسازی سیاستهماهنو

رد د  شوما  عوراق تشوکیل خواستند ی  کشو  کوها که نمیها ز نیی سو یها، ایرانیترک

هایی  ا امضوا کردنود ز بوا زجوود ناموهشود، برای جهووگیری از چنوین  خودادی، موافقت

های مختهوف مسوائل اختالف نظرهای مهمی که د  این میان این کشوو ها د  موو د جنبوه

کردها ز دیرر موضوعات زجود داشت، سه کشو  برای جهوگیری از پیودایش یو  کشوو  

 :Lundgren, 2007اق د  اتحاد ز ائتالف با ه  دست به همکا ی دادند)کرد د  شما  عر

(. هر سه کشو  بر این باز  بودند که این هدفی است که ایارت متحده ز اسرائیل ز 85-86

 ایران ز ترکیه هاینامهموافقت از برخی(. Olsen, 2005: 160-175ا زپا د  پی آن هستند)

 ز دمیور  سوهیمان دز ه د  امنیتی هاید  نشست کُرد کشو  ی  پیدایش از جهوگیری برای

 مهو  جنبوه چنود از 1995 سوا  توا هانامهاین موافقت بود. گرفته شکل  فسنجانی هاشمی
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 داشوت. اهمیوت ترکیوه بورای ککزیهه پبوه دز، هر برای کُردی گراییمهی تهدید بودند:

 منابع ز عوامل به  ا اسالمی اییه  بنیادگر ز کردی طهبیجدایی های یشه ه  ترکیه  هبران

ها از ایون ناموه(. امضوای موافقتAras & Polat, 2008: 496دادنود)می نسوبت خوا جی

های کردی د  شما  عراق همواهنری کرد که دز کشو  آماده هستند د  سیاستحکایت می

ه داشته باشند. این موضوع با احساس تهدید مشترک  عهیه منافع هر دز کشو  بورآز د شود

کورد. سیاسوت بود ز د دسرهای ژئوپهیتکی ز ژئواستراتهیکی برای هر دز کشوو  ایجواد می

های پس از سقو  صدام ز بوه زیوهه د  قبوا  اتحاد ز ائتالف بین ایران ز ترکیه نیی د  سا 

 پرسی استقال  اقهی  قابل مشاهده است. همه

ز کنتور   داعوش ظهوو  همچنوین ز بغوداد ز ا بیل اختالفات تشدید با ز 2014  سا از

 مقودمات نموودن فراه  حا  د  که کرد اعالم کردستان اقهی  حکومت ،مناطق مو د مناقشه

 مسولهه با هوا اقهوی  سوران دیرور ز با زانی. باشدمی منطقه این استقال   فراندزم برگیا ی

 رگیا یب مسلهه با  هر زلی نمودند مطرح  ا کردستان اقهی  استقال  برای  فراندزم برگیا ی

 ترکیه ز ایران زیهه به کشو  این همسایران عراق، مرکیی حکومت مخالفت با  فراندزم این

 هوامخالفت این مقابل د  اقهی  حکومت ز شد مواجه آمریکا جمهه از خا جی هایقد ت ز

 عودم چنود هور (.1397 دیروران، ز خیری)انداخت تعهیق به  ا  فراندزم برگیا ی ناچا  به

 از بعود کردسوتان اقهوی  زسیهه به مناقشه مو د مناطق کنتر  با ترکیه ز ایران صریا مخالفت

 ترکیوه زیوهه به اقهی  با کشو  دز  زابط گسترش ز 2014ز ا بعد هایسا  د  داعش تهاج 

 دهنده نشان نظامی ز سیاسی هایحمایت زمینه د  ایران ز انرژی خرید ز اقتصادی زمینه د 

 اسوتقال  مسولهه بوا کشوو  دز مقاموات هوایمخالفت ز هاحساسیت کاهش ز موضع تغییر

 مخوالف خود هاینررانی دلیل به ایران ز ترکیه حا  این با زلی بود، کردستان اقهی  احتمالی

د بعو تحورتز بر خالف تصو   هبران اقهی ،  بودند خود مرزهای د  دزلتی چنین پیدایش

 ترکیوه قرمی خط همچنان عراق کردستان ی اقه استقال  که داد نشان پرسی از برگیا ی همه

 نخواهنود سازش خود مرزهای د  کرد مستقل دزلت تشکیل با کشو ها این ز است ایران ز

 منجور هواآن بین اقتصادی ز امنیتی هایهمکا ی پاشیدن ه  از به مسلهه این اگر حتی نمود

 ، 2017ر سوپتامب 25  د اسوتقال   فراندزم برگیا ی برای ا بیلمی  تص به زاکنش د  .شود

 هوای،بیانیوه انتشا  با ز شده هماهنو قبل از اقدام ی  د  ایران ز ترکیه خا جه هایززا ت

 اشوتباهی  ا منطقوه اسوتقال  پرسویهمه برگیا ی برای عراق کردستان اقهی  دزلت تصمی 
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 نا کوا از یکی عراق سیاسی اتحاد ز ا ضی تمامیت حفظ که کردند تاکید ز خواندند بی گ

 صو ت به کشو  دز مقامات این بر عالزه. است عراق مو د د  کشو ها این سیاست اصهی

 نشوان  فرانودزم برگیا ی با  ا خود مخالفت مختهف هایبیانیه ز هایسخنرانی د  ز مکر 

 (.Turkiye Cumhuriyeti Disisleri Bakanligi, 2017)دادند

 استقال   فراندزم جهانی هایقد ت تربیش ز ترکیه ز ایران عراق، هایمخالفت زجود با

 آن بوه کنندگانشرکت د صد 93ز ا بیش ز شد برگیا  2017ر سپتامب 25  د کردستان اقهی 

 هماهنوو ز عمهوی اقدامی ز د  استقال   فراندزم برگیا ی به زاکنش د  .دادند مثبت  ای

 بعوداً کوه کردسوتان  اقهوی بوا خود مرزهای د  نظامی مانو  برگیا ی با آنکا ا ز تهران شده

 کردسوتان اقهی  طهبی جدای با جدی مخالفت ز مبا زه به پیوستند آن به نیی عراقی نیرزهای

 ترکیوه، ز ایران زیهه به ز عراق دزلت تند هایزاکنش پی د  کردستان اقهی  دزلت .پرداختند

 از عودب .(118-90: 1396 سومیعی، ز فرحمنود)د آز د تعهیوق حالوت به  ا  فراندزم نتایج

 برگویا ی از بعود کوه کردند تهدید ه  با هماهنری د  ترکیه ز ایران نیی  فراندزم برگیا ی

 د  زلوی بسوت، خواهنود کردسوتان اقهی   زی بر  ا خود زمینی مرزهای استقال   فراندزم

 د  مورز سووی دز د  مورازدات امورزز بوه تا ز نرردید متوسل اقدامی چنین به ترکیه عمل

 کردسوتان اقهوی  ز ترکیوه اقتصوادی عمیق هایهمکا ی نتیجه این شاید که باشدمی جریان

 اقهوی  بوا  ا خوود زمینوی مرزهوای ز کورد عمهوی  ا خود تهدادت ایران مقابل د  اما .است

 اقهوی  قود ت موقعیوت تضوعیف ز اسوتقال   فرانودزم دنبوا  به اصل د  .بست کردستان

 هموه بوود، ترکیوه آنکا ا ز تهران هماهنو اتاقدام ز ائتالف نتیجه بیشتر که عراق کردستان

 یو  کردسوتان اقهوی  دا د تمایولز   نکرد خراب  ا کردستان اقهی  با خود ا تباطی هایپل

 .بماند باقی ترکیه به متکی اما پابرجا منطقه

 

 گیرینتیجه

 بوا امورزز بوه توا 1921 سوا  از کشو  ی  عنوان به خود سیاسی موجودیت زمان از عراق

 اقهوی  توالش .اسوت بووده د گیور کشوو  شما  د  آن حدزد ز کردها خودمختا ی مسلهه

 عوراق، سیاسوی ثبات ز مهی امنیت بر تأثیرگذا ی بر عالزه عراق، از استقال  برای کردستان

 نیوی ترکیوه، ز ایوران جمهوه از همجووا  کشوو های داخهوی ز ایمنطقوه امنیت بر تواندمی

گیری های بعد از شکلد  سا  ترکیه ز ایران  زابط گردید، سبب امر این که .باشد تأثیرگذا 
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 سومت بوه اقهوی ، اسوتقال   فرانودزم برگیا ی از پس زیهه به ز  1990اقهی  کردستان د  

 طهبیاسوتقال  تسری بابت از نررانی. د  زاقع،  نماید پیدا سوق ز اتحاد گذ ا سازیائتالف

 هایقود ت حضوو  بابوت از نررانوی ز عراق به مناطق کردنشوین ایون کشوو ها کردهای

به زسویهه  مشترک ی زیکرد اتخاذ سبب (عربستان اسرائیل، آمریکا،) ایفرامنطقه ز ایمنطقه

 بواز  ایون بور ترکیه ز ایران .است شده عراق کردستان یطهب استقال  قبا  د  ترکیه ز ایران

 د  دزمینوویی راتتغییو سوری یو  ایجاد موجب تواندمی عراق سرزمینی تجییه که هستند

 بورای از  گوام توانودمی اسوتقال  اقهوی  کردسوتان کوه کننودموی گموان ز شود خاز میانه

از  ترکیوه ز ایوران اصوهی تورس. همچنوین باشود همسوایه کشوو های دیرر د  طهبیتجییه

 بورای خاز میانوه هایپذیری آسیب افیایش ز منطقه هایآشوب تعمیق استقال  طهبی اقهی 

با احساس تهدید مشترک  عهیه منافع هور دز کشوو   . لذا،است خا جی هایقد ت مداخهه

ایران ز ترکیه د  ی  ائتالف ز اتحاد گذ ا د  قبا  استقال  طهبوی اقهوی  کردسوتان زاکونش 

توان د یافت هور چنود های اخیر، مینشان دادند. با نراهی به   زابط ایران ز ترکیه د  سا 

اند، اما مسولهه کوردی دز کشوو   ا بورای ود د  منطقه بودهدز کشو  د  پی افیایش نفوذ خ

ای به سوی همکا ی پیش برده است. د  زاقوع، منوافع ایوران ز تامین امنیت داخهی ز منطقه

تر ای انجام دهند کوه منوافع زسویعکند که مدیریت مسلهه کردها  ا به گونهترکیه ایجاب می

 ا تهدید نکند ز هر چند دز کشو  د   قابت با شان ژئوپهیتیکی، ژئواستراتهیکی ز اقتصادی

ه  هستند زلی د  قبا  استقال  طهبی اقهی  کردستان همووا ه د  اتحواد ز ائوتالف بوا هو  
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