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 های ژئوپولیتیکی دولت اقلیم کردستان عراقچالش
 *1هادی قنبری
 2علیرضا رضایی

 3قاسم ترابی

 

 چکیده

ای د  عیرا  یییا ان مییر دیرت اهیم ای  مقا میم های فرامنطقی ژئوپلیتیک تحمیلی  دیت  
 د لم کژئوپلیتی تبیین مطالع این  امجامهتف ان  . در نده اهمآمیز دوم    مذهب   ا خشومم
تا  ا ل یعت ان تشکیل اشو  عرا  پس ان جنگ جهام آت  یا      ی  چالشهای   اردهتات ادلیر

ای اهیتفاده ان مطالعیا  اتاینامی  تحلیل    ییا -این مطالع  ی  شیوه توصیف  .یاشتم  ی  امر ن
مشیا ام  .ای اهمهر چیز منلو  هیاهم ژئوپلیتیک  فرا منطق  اشو  عرا  دبل انامجام شت. 

هیر آمیز   مسیلحام  د  هرتامتادت اردها   اعراب شیع  د  عرا  ی  صو   مبا نا  خشومم
لیتیک   هت ا  اصرا  یر تتا م مقا میم دیت ژئیوپتا یخ عرا  ممود پیتا ارده اهم. ی  مظر م 
ی د  تهاجر متحتین یی   هبیر ۱۹۹۱صتام د  هال اردها د  عرا  د  متیج  شکسم میر های 

   ا موع  گشودگ  مرنهای مست د ژئوپلیتیک "اطوفات صحر"آمریکا د  ط  عملیا  موهوم ی  
ت د  شو ای امنییم هیانمات ملیل متحی ۶۸۸ی  دمبال داشت  اهم. اردها یعت ان صت   دطعنام  

دیوم     امت ی  حیتادل  ان حقیو  ت  د  های  منطق  پر ان ممنوع توامس ۱۹۹۱آ  یل  ۵تا یخ 
مستقل این منطقی   فرامت م اهتقالل اردهتات عرا  توهط د لم میم امسام  خود دهم ییاینت. 

ای   جهیام    فاصیل  اردهیا ییا های ژئوپلیتیک منطق دهنته پیچیتگ مشات ۹۶د  مهرماه هال 
هیای جررافییای ان  ادعیمعمل  شتت آ مات تشکیل اشو  اردی اهم. این پیچیتگ  ماش  ان 

ها   منافع اشو های تأثیرگذا    تأثیرپیذیر ان اهیتقالل اردهیتات هوی  خواهت یک هو   ماهر
گیری اهم. د  این موشتا  هع  شته اهیم  دیعیم پیچییته ژئوپلیتییک د  ا تبیاش ییا شیکل

 .مو د یر ه  درا  گیرد آت یا     ی  اردهتات مستقل د  عرا   چالشهای
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 مقدمه

ای   جهیام  ییا  ا هنر ایجاد موانم  دت   یا یانیگرات منطق « تیکیژئوپل»علر هیاهم، 

دامت. ییر ایین اهیان هنیر  هبیرات هتف تامین امنیم   حفظ   گسترش منافع مل  م 

ها   گییری ان فرصیمای اهم ا  یا یهرهمل  ی  گوم هیاه ، تنظیر مناهبا  مل    فرا 

اردهیتات ت.شیات  ا تیامین اننهای محیط ، منافع   امنیم مل  اشیو  متبیوعمحت دیم

میلیوت  ۶هزا  ایلومتر مریع مزدیک ی   74ای اوهستام  یا مساحت  حت د عرا  یا منطق 

اهیتات دهیو ،  ۶داده   میلیوت مفری عرا   ا د  خود جای  37مفر ان جمعیم ییا ان 

د صیت  20ت د حیگییرد ای  د  مجمیوع ، اراو ، دیال    مینیوی  ا د  یرم هلیمامی 

منتی ان ذخایر نیر نمینی    منیایع شود   ی  دلیل یهرهمساحم اشو  عرا   ا شامل م 

ان طرف  ادلییر اردهیتات،  م.تیک   ژئو اهتراتژیک  ادع شته اهیلپای ژئوآی  د  منطق 

اشو  دت تمنت خا  میام  یعن  جمهو ی اهالم  ایرات، ترایی ، هیو ی    عیرا   4یین 

 ادع شته   این مودعیم جررافیای  این منطق   ا ی  محل تالد  چها  تمتت یشری یعن  

ایرات، شب  جزیره العرب، آماتول    دفقان تبتیل ارده   یی  میوع  د  مسییر گیذ گاه  

همین شرح اوتاه ی  خوی   ت.انیقا  ا ی  هر مرتبط م اهم ا  ه  دا ه آهیا، ا  پا   آفر

تیک   ژئو اهتراتژیک  ادع شته، یلپای ژئوانت، ادلیر اردهتات اگرچ  د  منطق آشکا  م 

های مواج  اهم ا  هیاهیم«  مودعیم یست»اما یا چالا یز گ   پایتا ی تحم عنوات 

مقیت یی  دییودی گاهیا هینم    الملل ای   یینخا ج  این ادلیر  ا د  د  هطح منطق 

انیت، چیوت د  میتل پیچیته د  تعامل یا دیگر اشو ها ی   یژه اشیو های همجیوا  م 

پیا میان هرگوم  ا تبیاش   مبادلی  ییا دمییای  -تشکیل یافرض-، دهتاتار ملم -د لم

خا ج داشتن   ایط حسن  یا اشو های همجوا  ی   یژه د  اشو  ایرات   ترای  اهم   

 ی ان چنین مناهبات  منوش ی  این اهیم ای   ااینا اشیو های همجیوا  یی  یرخو دا

تشکیل اشو  جتیتی ی  مام اردهتات چی  خواهیت ییود   چی  تعیامل  ییا آت خواهنیت 

های داشم؟ آیا موجودیم آت  ا یی   هیمیم خواهنیت شیناخم؟ آییا تریییر مرنینیتی

خوشیامت گیوی   جررافیای    ظهو  یک اشو  جتیت، اوچک   محصو  د  خشک  یا

های د لم ادلیر اردهیتات ای  ییا آت   د  مهایم چالا همسایگات مواج  خواهت شت؟

پژ ها حادر ی  لحاظ هتف، ینیادی   ان حیی  ماهییم    مواج  شته اهم، اتامنت؟
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تحلیل  اهم، ایزا  گردآ  ی اطالعا  میز یا اهیتفاده  -  ش، ان موع تحقیقا  توصیف 

. هتف اصل  ان امجام این مطالع  پاهینگوی  یی  ایین هیوال همای اان   ش اتاینام 

امت گیری د لیم ادلییر اردهیتات د  عیرا  شیتههای  ا  مامع ان شیکلاهم ا  چالا

 امت؟اتام

 

 پیشینه پژوهش

ای متیج  گرفتنت یحرات اراو  تحوال  عیرا  ( د  مطالع ۱3۹۹ناده   همکا ات )مقیب

تر ان های عمیی   اانوت مظام فت ال عرا   ا یا شیکاف  منطق   ا تحم تأثیر درا  داده 

   ارده اهم   این یحرات یالفعل یا تأثیرگذا ی   تأثیرپیذیری ان تحیوال  گذشت    ی 

گیری منطق  اهتعتاد یالقوة ترییرا  ژئوپلیتیک   ا د  یردا د   یک  ان دالیل عیتم شیکل

 د لم اردهتات اهم.

جررافیای اشو  عرا  یا تأایت ییر » ا تحم عنوات  ، اتای (۱3۹۸) مام    محمتپو 

تألیف ارده   د  آت یی  تا ینچی  اردهیا، تعیتاد میر هیای مظیام ، « مسائل ژئوپلیتیک

ها   مقا آمها د  هیاختا  هیاهی  عیرا  پرداختی  اهیم. تعامال  اردها یا هایر گر ه

هیای   ان جایگاهاردها دا ای میر ی مظام  مستقل   دایل توجه  هستنت. همچنین یرخ

مهر د  اشو  عرا ، ان جمل   ئیس جمهو ی    نا   امو  خا جی  عیرا  د  اختییا  

 .اردها اهم ا  این مودوع مقا اردها  ا د  هاختا  هیاه  عرا  افزایا داده اهم

  ایط جمهو ی اهیالم  اییرات   » پژ هش  یا عنوات۱3۹0هانمنت   مو ی د  هال 

  ایط جمهو ی اهیالم  اییرات    ام دادمت. د  این پژ هاامج «حکومم ادلیر اردهتات

هیای جمهیو ی یعت ان پیر نی امقالب اهالم  تشریح   حماییم دبل   اردهتات عرا 

 اهالم  ایرات ان د  حزب اتحادی  میهن    دموارا  تشریح شته اهم.

 20۱۶حادر مریوش اهم، موشت  ان  پوال  د  هیال  پژ هاگزا ش دیگر ا  ی  

اهم ا  ییشتر متمراز یر ا داع داخلی  ادلییر   شیرح  نوات ا داع اردهتات عرا یا ع

امیتاند   د  معضال  ادتصادی آت شته   مگاه  گذ ا هر یی   ایطی  ا یییل   یریتاد م 

 هت ا  یرای جلوگیری ان تکرا  هبک متیریت  یک جامب  مو ی مهایم ی  این متیج  م 

یهتر اهم تا حیت العبادی  ا چنیتات تحیم پوشیا المالک    ی  منظو  تضعیف ایرات، 
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(. ماگفت  پیتاهم ا  مگیاه ایین اثیر یی  Pollack, 20۱۶درا  متاد   ادلیر  ا تقویم ارد)

مسئل  اردها، مگاه  آمریکای  اهم ا  طب  آت، یرای مقایل  یا ایرات، ان هر عنصری یایت 

ها د  عرا  تحم رموشم ادلیمیهره یرد. مویسنته این اثر ا  هع  دا د خود  ا مگرات ه

حاامیم د لم شیع  مشات دهت، هیچ توجه  ی   فتا  حکومیم ییا نام  ییا اعیراب   

 انت   این خود مشام  ان جامبتا ی این گزا ش اهم.ترامن ها مم 

هیا د  عیرا  موشیت  د  میات آثا  مرتبط یا مودوع پژ ها، گذشت    آینیته ادلییم

انت چرا ا  معتقت اهیم د لیم موادع ا ییل پشتیبام  م  الیزایم فریس ییا ان هم  ان

عرا  توامای  حفاظم ان مرنهای خود  ا متا د   ی  همین دلیل اهم ا  شاهت آ ا گی  

هزا  ایزدی یودیر. همچنین ی  اعتقاد این مویسنته اگر د لم عرا  یتوامت، د  جهیم  ۱0

ن اهم ای  ان ادلییر د  مقاییل تر ایها گام یر خواهت داشم، پس عادالم هراوب ادلیم

(. این اثر هر همامنت Ferris, 20۱4حکومم مرازی عرا  حمایم ییشتری ی  عمل آیت)

یسیا ی ان آثا  دیگر د  این مودوع، احتماال ان آت   ا  د لم تحم امر یا نام  یسییا  

یا موادع غرب هر  اهتا خواهت یود، دائما د  جهم مشر ع جلوه دادت جیتای  طلبی  

ای یسیا  هیاه ان  دیعیم حکومیم یریتاد، متحیت اوشت چهره  د   م ییل پیا م ا 

 ایرات، جلوه دهت.

ای یا عنوات تأثیر اختالفیا  داخلی  د  مییات د  مطالع  (۱3۹7میک فر   همکا ات )

احزاب ارد یر مااام  اهتقالل اردهتات عرا  مشات دادمیت ای  مهمتیرین دلییل ماایام  

 مستقل اردی  جود اخالفا  فرا ات یین احزاب داخل  اهم.موفقیم تشکیل د لم 

آت اهم ا   شت ماهیومالیسر ایردی  ( ییامگر۱3۹۶مطالع  حاتم    همکا ات)های یافت 

خا  میام   منطق   چنت هال اخیر الی ژئوپلیتیک ، تحوالان شرایط تا ین ،  نت یا متاثر

 هتیرین عوامیل تقوییم اننیتن اصل ای اق طای   فرامنطق یرخ  یانیگرات من حمایم  

شیومت   د  مقاییل، امیز ای ژئیوپلیتیک ، منالفیم م  بل اردهتات عرا  محسواهتقال

المللی    مسیئل  ارایو  یین حمایمای ان جمل  ایرات   ترای ، عتم ق طهای مندت  

 .ترین موامع ادلیر د   اهتای تشکیل د لم مستقل اردی اهمالیتی

ی تحم عنوات تیأثیر فت الیسیر اردهیتات عیرا  ییر هنجا هیای دیگر ایمطالع د  

هیاه    دومیت  اردهای ایرام ، مویسنتگات معتقتمت ای  اردهیا، د  مقیاطع مهمی  ان 
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امیت ای  امیت   اثبیا  اردهفراینتهای هیاه  اییرات مشیات داده تا یخ، خود  ا ینش  ان

خواهیات جیتا شیتت ان علیرغر  جود یرخ  گرایا های تجزی  طلبام ، یصو   الی  

ایرات میستنت. د  این میات آمچ  ا  د  مقطع انوم  یر جتای  طلب  اردی د  ایرات دامین 

نمت، مسئل  ادلیر اردهتات عرا  اهم ا  ی  لحاظ جررافیای ، مژادی   حت  فامیل ، یا م 

، یاعی  طلب  اردی د  ادلیرمتو م شتت تجزی  . ینایراین،اردهتات ایرات پیومت  ثی  دا د

 (.۱3۹0)هاجتی   همکا ات، شودهرایم آت ی  داخل ایرات م 

 

 چارچوب نظری

 و جغرافیای سیاسی تیکیلپژئو

شیود. جررافییای علر جررافیا ی  د  شاخة اصل  جررافیای طبیع    امسیام  تقسییر م 

آیت یک داما ای ان جررافیای امسام  اهم   همامطو  ا  ان ماما یر م  شاخ هیاه  

ییرای شیناخم . یاییت شت  ای اهم   یا هر د  علر جررافیا   هیاهیم ا تبیاش م یین 

ای ان  ادعییم هیای جررافییای  مرییوش یی  آت هیاهم د  یک هرنمین ماچا یر دهیت 

مهنت مو د توجی  توامنت یر مسائل هیاه  تأثیر مهنت   یا عمالً تأثیر م هرنمین  ا ا  م 

جررافیا یک  ان پای  های شناخم هیاهم د  ییک  درا  دهیر. ی  عبا   دیگر، شناخم

هیای هیاهی  د  ییک هرنمین اهم. د  عین حال یرای شناخم ددی  مسیایل   جریات

های جررافییای  یاییت یی  عوامیل فرهنگی ، ادتصیادی، هرنمین ی  جز توج  ی   ادعیم

 اجتماع ،   امشناخت ، حقود    هیاه    مظری  های علر هیاهیم مییز توجی  انییر.

توج  ی  این مسائل د  یسیا ی ان موا د اهمیت  ییاالتر دا د   صیرف توجی  یی  عوامیل 

د  حقیقیم د  مفهیوم ماهییم    ت.توامت گره  ان حقای  علم  یان ممایجررافیای  مم 

مت. ایتتا د   اژه جررافیای هیاه  ادلمر  جررافیای هیاه  میز یا تعریف این  اژه مرتبط

 ر:انیتفکیک   تعریف م  تیک  ا ان هریلپ  ژئو

ای ان یر ه  جررافیای  اهیم ای  عامیل فضیا  ا د  تیک ییامگر حیط یمفهوم ژئوپل

انت. اا یرد فعل  ایین  اژه گیری   ایط یین الملل مهر تلق  م شناخم چگومگ  شکل

آلمات ا  شکل خاص  ان جبر محیط  یود ا  ییرای مشیر عیم  تیکیلپژئومبایت یا  اژه 

یی   هییلة  ۱۹۱۶اشتباه گردد.  اژه اخیر ایتتا د  هال  ،عمال د لم ی  اا   فمدادت ی  ا
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 د لف ایلن دامشمنت علوم هیاه  هوئتی ی  اا   فم   هپس توهیط ایا ل هیا ن 

هوفر جرراف  دات آلمام  ا  طرفتا  ینش  ان افکا  فرد یک  اتزل ییود میو د اهیتفاده 

د لیم یعنی   جیود ییک   ح  احیت د  درا  گرفم    اتزل تحم تأثیر مفهوم هگل  

دامسم ا  افراد تیایع جامع  درا  گرفت  یا جمع آت یا افکا  دیگر، د لم  ا ا گامیزم  م 

آمنت   میان جتی ی  فضای حیات    توهع  هیرنمین  دا د. ایین افکیا  توهیط  هبیرات 

 حزب مانی ی   یژه   دلف د  طرح های گسترش هرنمین  میو د یهیره ییردا ی دیرا 

تییک دیری  ند   یگرفم. هوءاهتفاده ان این ایته ها د  اهتاف هیاه ، یی  دامیا ژئوپل

یاعیی  شییت مسییبم ییی  هرامییری ایی  شییباهت  یییا آت داشییت  یاشییت حساهیییم ایجییاد 

 ۱۹۸۹د  عین حیال، همیامطو  ای  پییم د  هیال (.J0histon, 2014; 176-180)شود

 ها شته یود، د  ا اخیر دهیة  ا  پس ان جنگ د م یا یتمام  تیکیلپژئوموشم اصطالح 

  تعیتادی ان دامشیمنتات یی  یییات    (20۱2) یچا د مویر، احیا شت ۱۹۸0  دهة  ۱۹70

 ت.شرح آت پرداختن

 ا یی  ایین صیو    تییکیلپژئویک  ان مویسنتگات د  مفهوم جررافییای هیاهی    

چهره  های هیاه  امسات  ا   یگیریجررافیای هیاه  اثر تصمیر»تعریف ارده اهم: 

  اشکال جررافیای  مریوش یی  محییط امسیام  هیر چیوت حکومیم، میرن، مهیاجر ، 

تیک یی  مطالعی  یانت، د  حال  ا  ژئوپلا تباطا ، تونیع، مقل   امتقال   غیره مطالع  م 

)مجتهیتناده،  «پیرداندهای دگرگوت شومتة جهام  م اثر عوامل جررافیای    ی هیاهم

ا  یگوییر جررافیای هیاه  ییا  ایطی  متقاییل جررافییا    اما ددی  تر آت اهم (.۱3۹4

تیک ا  ی  مقیا ی  ی  این ترتیب، مفهوم ژئوپل (20۱۱د)پرهکا ، هیاهم هر   اا  دا 

الملل معتقیت اهیم، جزئی  ان دامیا   علیر گیری   ایط یینشکلعمتة عامل فضا د  

 د.شوجررافیای هیاه  محسوب م 

« جررافیا   هیاهم د  جهات تقسیر شیته»د  اتایا د  این  ایط  هائول.ی .اوهن 

دامت ا  میات هیاهم همین مفهوم  ا ییات داشت    عصا ة ژئوپلتیک  ا مطالع    ایط  م 

های د  دهی (. ۱3۹3)امتظام ، شودجررافیای  یردرا  م  ، دت     مشنصا الملل یین

هیای   همیراه ییا پژ هاهای منتلفید یا ه ژئوپلتیک احییا   یرداشیم 20پایام  درت 
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تیک جهام  ی  صحن  آمت ا  ان آت میات هی  میو د یشما  تجری  یرای ییات مظر ژئوپلی 

 د:توات یرجست  شوم 

هیا د  د  ت دیتگاه   ایط مبتن  یر دت   ا  ی   یژگ  هلسل  مراتبی  د لم -۱

تریییر  فتیا  انت. متریر اصل  د  اینجا توات یک اشو  د  تأثیر ییا مظر جهام  تأایت م 

دیگرات د  مسیر مو د تقادای خود اهم. دامشمنتات علوم هیاه  ان دیریان این   اییط 

پیس ان جنیگ  الملل یینمبتن  یر دت    ا یا  اژة موانمة جهام    فرمول  اردت   ایط 

(، د  دطبی  هسیم ۱۹۵0  دهیة  ۱۹40های د  دطب  )پاییات دهیة د م جهام  د  متل

( مو د توج  درا  ۱۹۸0   ۱۹70های (   چنت دطب  )ده ۱۹۶0دهة    ۱۹۵0)پایات دهة 

امت، اوهن یا مشاهته ظهو  ه  دت   جتیت جهیام  یعنی  ژاپین، چیین   ا  پیای داده

موشم ا  جهات یی  هیوی ییک  ۱۹۸2ای، د  هال غری    ظهو  تعتادی دت   منطق 

یای جنوب شرد    هیستر هلسل  مراتب  د  حال حرام اهم. اوهن مناطق  مامنت آه

خا   میام   ا ی  دلیل اهمیم ژئواهتراتژیک جهام  آمها   گرفتا  آمیتت مییات د  حیونة 

ارد   ی  آمها ثبا  تصویر م ای شات ی های فرهنگ    منطق مفوذ د  ایردت      یژگ 

ب ای ان  دیب عقیداد. ی  مظر ا  هر گاه یک  ان  دبا د  منطق مام امرینتهای شکننته م 

 ت.شای دیگر ان جهات دهم ی  اا  م افتاد یرای اعمال مفوذ د  منطق م 

ای ی  مقا دت   هیای د جی  د م ای  آمهیا  ا اشیو های د  انه ۱۹۹0اوهن د  

خوامت معتقت شت. ی  مظر ا  د  عرص  د  یاالترین هطح ژئواهیتراتژیک  جیود دا د. م 

ای دا ة آمریکا   دیگیری عرصیة دیا ه یک  عرصة د یای  یعن  ا  پای غری ، آفریقا  

ها های د جی  د م فیو  د  د  ت ایین عرصی یعن  اتحاد شو  ی   چین. ااثر دیت  

محصو  هستنت، اما ه  منطق  هر د  خا ج آمهیا هسیم یعنی  جنیوب آهییا   امرینیت 

ای   موظهیو  ا  پیای مرایزی   امت   منطقة د  انهشکننتة خا  میام  ا  عرصة  دایم

توامت تمان   تعامل میات د  عرص   ا تسیهیل انیت. ای حائل یوده   م ا  منطق  شرد 

داد ای  فر پاشی  اتحیاد موشیم   امییت می ا  د   اهتای منافع مل  آمریکا چییزی م 

 ت.تر ان جهات خواهت امجامیای جتیت   یا ثبا شو  ی ی  ترهیر مقش 

د لم اهتوا  اهم. ی  عنوات دیتگاه د م یر توهع  دت   یر مبنای ایتئولوژی  -2

 ۱۹ای خود یرای توهع  دمواراه  مفیوذش  ا د  دیرت مثال، آمریکا یا ییات  هالم دا ه
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میز یا ییات  هالم خود د  مبیا نه ییا  20د  دا ة آمریکا گسترش داد. این اشو  د  درت 

د  امومیزم دت   جهام  خود  ا افزایا داد.   هی  تزا ی میز ییا یییات  هیالم خیود 

 م.پرداختنظیر جامع  آینته یشری، ی  توهع  ا اد  یا متاخل  د  جهات هوهیالیسم م 

دیتگاه ادتصاد هیاه ، ا    ی اینک  چ  اس ، چ  چیزی، اجا   چگوم  یی   -3

انت. د  اینجا فرض اایت یر این اهم ای  ییرای د   خیوب   آ  د تأایت م دهم م 

د جهام   ا د  مظر گرفم. اماموئل  الرشیتاین د  های ادتصااامل ژئوپلتیک یایت دینامیک

یا مالحظة  ایطة میات   متهای تجمع ثیر  ،  داییم ییر هیر منیایع   هیاهیم  ۱۹۸4

خا ج  ی  عنوات ینش  ان هیستر جهام  منفیرد یی  هیر  ایسیت  ای  د  آت ااپیتیالیزم 

فرض امیک  انت ی  اینها   مظر هلسل  مراتب  د لم ها  ا دیکت  م ده   یژگ شکل

ارده اهیم. چنیین هیسیتر جهیام ، آمریکیا  ا یی  هیوی ایفیای ییک مقیا مرایزی 

هیا، ژئواهتراتژیک   ادتصادی یرده اهم. د  ایین تحلییل، د  تعییین   اییط ییین د لم

امت   ی    متهای هیاه    فرهنگ  مقشی  عمیته تعلی  میر های ادتصادی تعیین اننته

 .(J0histon, 2014; 176-180)گیردمم 

جتا ان این ه  دیتگاه، یا فر پاش  اتحاد شو  ی   هیپس یی  دیت    هییتت میو 

محافظ  اا ات د  آمریکا، این اشو  یرای هلطة یالمنانع یر مناط  حیات  جهات د  تکاپو 

هپتامبر( د  این  اهتا مبردهیای  ۱۱شهریو  ) 20افتاده   یا مستمسک درا  دادت حمال  

 م.هانمات داده اه«   یسرمبا نه یا تر» ا تحم عنوات 

ی  طو  ال  محتوا، دلمر    مودوعا  مو د یحی  د  علیر جررافییای هیاهی   ا 

 م:توات د  چنت مو د نیر ییات داشم 

های جررافیای هیاه  )ان جمل  مباح  پیراموت تأثیر جررافیا الف. مظرا    امتیش 

 ک.یر هیاهم(   ژئوپلتی

ای هیاه  یک  احت هیاه  خاص یاشیت، ب. د  صو ت  ا  هتف یر ه  جررافی

 ن:یایت حتادل ی  چنت نمین    عامل توج  ممود ا  عبا تنت ا

. جررافیای هیاه  هیرنمین    یژگی  هیای طبیعی  آت شیامل 2علم  جودی. . ۱

مباحث  مامنت مودعیم   امواع آت،  هعم، شکل، ماهموا ی ها، آب   هوا، منایع معتم ، 

. اهمیم مراایز هیاهی  ییا پایتنیم 4. الملل یینه  مرنهای . جررافیای هیا3  غیره. 
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. جمعیم   ترایب اجتمیاع    محیوة ۶. امواع، میزات   شکل انترل هرنمین . ۵اشو . 

  .های ا تباط. شبکة  اه7تونیع هرنمین  آت. 

ج. د  صو ت  ا  هتف ما یر ه  جررافیای هیاه  یک منطق  خاص یاشت، عال ه 

ررافیای هیاه  هر یک ان اشو های د  ت آت منطق ، یایت ی  مسائل  یر د  مظر داشتن ج

ای های منطق مامنت ا نش منایع معتم  موجود د  آت منطق ، مقاش  اهبردی منطق ، دت  

ای د  آت منطق    های یز گ یر ت منطق ای آمها، حضو  دت  تأثیرگذا     اهبرد منطق 

 د.ز توج  مموای   جهام  آمها می اهبردهای منطق 

 

 ژئوپلیتیک دولت اقلیم کردستان بعد از تشکیل کشور عراق

ای د  پاییات جنیگ جهیام  ا ل، یا فر پاش  امپراطو ی عثمیام    مظیام هینت  منطقی 

های فرامنطق  ای د   اهتای تأمین منیافع ژئیوپلیتیک  خیود دهیم یی  ادیتاما  دت  

ا ل میز مهمترین ادیتام ژئیوپلیتیک  گسترده مظام    هیاه  ندمت. دبل ان جنگ جهام  

مییالدی د   اهیتای ایجیاد مظیر  ۱۹۱۶ای تت ین پیمات هایکس پیکو د  هال فرامنطق 

شود. هر چنت یا  دوع امقالب ااتبیر ای یعت ان جنگ جهام  ا ل محسوب م موین منطق 

پیکو ملر  گردییت امیا دیت تهای -میالدی مظر پیشنهادی هایکس ۱۹۱7  هی  د  هال 

ای یا منافع ژئواهیتراتژیک  خیود ای ان تالش د  جهم امطبا  مظر موین منطق فرامنطق 

ای پس ان جنگ اشیو های جتییتی ییر اهیان دهم یرمتاشتنت. د  مظر جتیت منطق 

های مستقیر ایر دت تها یوجود آمتمت. اشو  عرا  ان جمل  این اشو ها ییود ای  دخالم

  د   أن هم  آمها یریتامیا   یت ت توج  ی  تراییب  تنها یر اهان منافع مستقیر دت تها

جمعیت    دوم    مذهب  آت یوجود آمت. تشکیل عرا  جتیت مموم  یا ن اشو ی اهیم 

ای ا  یت ت هیچگوم  علم  جودی   تنهیا یراهیان ییک ادیتام ژئیوپلیتیک  فرامنطقی 

ت تیا یخ هاخت  شته اهم. ان آت تا یخ ی  یعت خشیومم دیوم    میذهب    اییم ایال

هیاه  عرا  اهم. د  عرا  جتیت ادلیم عرب هن  یر ااثریم عرب شیع    ارد ییا 

 ان هفم ده  حکومم  امته اهم.

یا تشکیل حکومم عرا ، شیعیات   اردها جهم احقا  حقو  دوم    مذهب  خود 

امت ا  ی  شیت  ان جامیب حکومیم مرایزی یریتاد آمیز ندهدهم ی  مبا نا  خشومم
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 هت ا  مرنهای هفم   هنم ژئوپلیتیک  منطقی  ای   اهم. ی  مظر م هراوب شته 

امطبا  آت یر منافع ژئواهتراتژیک  دت تهای فرامنطق  ای اصلیترین دلیل هراوب اردهیا 

  شیعیات د  ط  مبا نا  خشومم آمیز د  عرا  جتیت ییوده اهیم. تحیوال  پیس ان 

های دیت فرصیم ۱۹۹0جنگ هیرد   حملی  صیتام حسیین یی  اوییم د  میاه ا   

 هت مهمترین متیج  آت گشودت ژئوپلیتیک  یرای اردهای عرا  ایجاد ارد ا  ی  مظر م 

 ت.ای یاشمرنهای هفم   هنم ژئوپلیتیک  منطق 

 

 اهمیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق

ل ییرای اهیتقال حییات منبیع  کعنوات یی ژئوپلیتیک  اردهتات عرا  ی الهرچنت  نت یا

ادلیر اردهتات   منبگات هیاه  ارد اهم، همزمات یک  ان موامع   ممحکومو د توج  

امیا الگوهیای  هیم.تشکیل د لم مستقل اردی ان فر پاش  عثمام  تیاانوت مییز ییود ا

اهیم،  کرافیا ا  یی  تعبییری تعرییف ژئوپلیتییران هیاهم، دت     ج   فتا ی منبع

مین اای   جهیام  د   اهیتای تی قی طح منطدت   یا  دبا د  ه  توامت ی  ایجاد موانمم 

نییر  ی  دالیلطو  ال ، اردهتات عرا     گسترش منافع مل  یینجامت. ی  حفظامنیم   

 جررافیییای د  فضییای . ۱ی  د  خا  میامیی  یرخییو دا  اهییم: الان  نت ژئییوپلیتیک  یییا

هیاهی  اییرات، عیرا ، ترایی ، هیو ی     هد  چنت هانخا  میام ، اردهتات د  محل تال

 (تر ).اردهتات یین چنت تمتت اهن ان جمل  تمتت ایرام ، تو ام  2نستات درا دا د؛ ا م

. اردهتات ی  لحاظ هاختا  طبیع  محل تالد  3ه اهم؛ شت   ادع (هام )  تمتت عری 

. اردهیتات، 4ه  حونه فال  دفقان، فال  ایرات   فال  شب  جزییره عریسیتات اهیم؛ 

. یی  ۶ای دا د؛ العادهاظ ژئوپلیتیک  امرژی اهمیم فو . ی  لح۵ها تلنت خا  میام  اهم؛ 

لحاظ مظام ، اوه های اردهتات ی  عنوات عم  اهترتراتژیک   محافظم اردها ی  شما  

امت   ماتوام  همسایگات دت تمنتشات د  دهتره  ی  مناط  اوهستام ، آمها  ا دیاد   فت 

 (.۱3۹۶هاخت  ان خود محافظم مماینت)حاتم    همکا ات، 
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 اقلیم کردستان عراق

ادلیر اردهتات عرا  ینش  ان یک هرنمین یز گتر ی  مام اردهتات اهم ا  ان مقط  مظر 

 :جررافیای  شامل مناط  نیر اهم

 -4شیمال عیرا   -3غرب   شمال غرب اییرات  -2شر    جنوب شر  ترای   -۱

 .غرب هو ی  شمال شر    شمال

یک درت اخیر تحوال  هیاه  اردهیتات  ا همین مودعیم جررافیای  ینصوص د  

الشعاع درا  داده   تحلیل تا یخ هیاه    اجتماع  اردها یت ت توجی  یی  یشت  تحم

مودعیم ژئوپلیتیک    جررافیای  اردهتات مادص   مااا آمت خواهت یود. د  یین تمیام  

ر اردهیتات مناط  اردمشین خا  میام ، مودعیم اردهتات عرا  ممتان    یژه اهم. ادلیی

عرا  اانوت ان مقط  مظر ژئوپلیتیک  مراز ثقل تمام  مناط  اردمشین اهیم. ایین ادلییر 

مشتمل یر چها  اهتات ا ییل، هلیمامیة، دهو    اراو  اهم. هرچنت اهتات اراو  ان 

مظر ادا ی نیر مظر د لم مرازیعرا  اهم اما اردها د  این اهتات میز د  مراز دت     

ا  گرفت    حکومم ادلیر اردهتات د  اراو  مفوذ یسییا  نییادی دا د. گیری درتصمیر

شیر    شیمالررب ییتلیل  تعیین مرنهای ادلیر اردهتات عرا  د  جها  شمال، شمال

ییا ایین  .ترای ، ایرات   هو ی  یسیا  آهات اهیم الملل یینتعیین خطوش  هم  مرنی 

، مذهب    نییام  تحیم عنیوات تودیح ا  مردمات د  طرف مرن دا ای اشترااا  دوم 

ارد هستنت. تعیین خط مرنی جتااننته ادلیر اردهتات ان طرف جنوب یا د لم مرایزی 

عرا  یسیا  دشوا    چالا یرامگیز اهم. هیاهم تقسیما  ادا ی د لم مرازی، اوچ 

اجبا ی اردها   اهکات دبایل   اوچ مشینات عیرب د  منیاط  اردمشیین جنیوب ادلییر 

  پ  آت تعیین ددی  خطوش مرنی ادلیر   د لم مرازی هنون مو د منادش  اردهتات   د

 .ا ییل   یرتاد اهم

های اهتراتژیک د  هلیمامی  خطوش مرنی یر طب  مطالعا  امجام گرفت  مراز تحلیل

های ایر ا تفیاع جبیل حمیرین خیط میرنی دیوم ، ادلیر اردهتات   د لم عرا  تپی 

شیود. منیاط  ات عرا    د لیم مرایزی محسیوب م جررافیای    ادلیم  ادلیر اردهت

شمال  جبل حمرین ادلییر اردهیتات   منیاط  جنیوی  آت هیایر ینشیهای عیرا   اد  

ییم  یادی  عگیرد. یا توج  ی  مطالعا  مراز تحلیلهای اهیتراتژیک هیلیمامی  مودیرم 
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 د جی  شیمال    37ال   34ادلیر اردهتات عرا  یتین صو   اهم: عرض جررافیای  

(.  هیعم ادلییر 23: 2000د ج  شرد  )جزا توفی  طالب،  4۶ال   4۱طول جررافیای  

میلییوت  ۵اردهتات عرا  ییا ان هفتاد هزا  ایلومتر مریع   تعتاد جمعیم میز یییا ان 

مفر یرآ  د شته اهم. هرنمین ادلیر اردهتات عرا  تا دبل ان جنگ جهام  ا ل ینش  ان 

 امنت. این عثمام  یوده ا  امیرات محل  ارد یر آت حکر م  دلمر  یسیا   هیع امپراطو ی

هرنمین د  هالهای متمادی یین امپراطو ی عثمام    ایرات دهم ی  دهم شته اهم. یا 

فر پاش  امپراطو ی عثمام    تشکیل اشو  عرا ، د لم جتیت ترای  تیالش ممیود تیا 

هایتا د  ط  انفرامس موهوم ی  این هرنمین نیر هلط  مظام جتیت ترای  یاد  یمامت ا  م

  یا تالش یریتامیای ابیر د  د لم جتیت عرا  ادغام شت. انفرامس  ۱۹23لونات د  هال 

لونات: ادغام ادلیر اردهتات د  اشو  جتیت عرا  یا پایات جنگ جهام  ا ل   فر پاشی  

توهیل  امپراطو ی عثمام ، منبگات هیاه  ارد یا توج  ی  شراش  یژه پس ان جنگ   یا

الملل   تأایت ایین گفتمیات ییر حی  تعییین ی  حاامیم گفتمات  یلسوم  د  فضای یین

ای د   اهیتای هرموشم ملل  ها شته ان هلط  امپراطو ی عثمیام ، تالشیهای گسیترده

تشکیل یک اشو  مستقل تحتعنیوات اردهیتات امجیام دادمیت. ا ج ایین تالشیها د  طی  

میالدی یود. این انفرامس محیل تجمیع  ۱۹۱۹ل انفرامس موهوم ی  صلح پا یس د  ها

تمام  طرفهای د گیر جنگ د  منطق  یعن  اعراب، اردهیا، تراهیا   صهیومیسیتها ییود. 

هیئم اردها ی  هرپرهت  ژمرال شریف پاشا   ییا اهیتناد یی  اعالمیی  چهیا ده میاده ای 

ردهیا    یلسوت  ئیس جمهو   دم آمریکا ا  د  آت ان تشکیل د لم ییرای اعیراب، ا

ا امن  یح  شته یود   یا تکی  یر مطالعیا  دیوم ، جررافییای  اییال    عشیایر ایرد، 

د خواهم خود  ا د   اهتای تشکیل اشو  اردهتات ی  شرح نییر یی  انفیرامس ا ایی  

 (:۸7: ۱3۸3دادمت)مرادی، 

های جررافییای    دالییل  د ادعای ا د  ا امن  د  اردهتات یا اهتناد یی  مقشی  -۱

تحتیت مرنهای اردهتات منطبی  ییر جررافییای اییال    عشیایر  -2ین    مژادی؛ تا 

د خواهیم ان جامعی   -3یطو یک  ییال    دشال  آمها د  داخالین مرنها درا  یگییرد؛ 

یرای ی   همیم شناختن اشو  مستقل اردهتات متیج  تالشهای هیئم ایردی  الملل یین
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د  پیمات موهوم ی  هیو  ییود. د   ۶4   ۶3 ،۶2د  انفرامس صلح پا یس گنجامتت ینت 

 این پیمات آمته اهم: ۶3ینت 

مطیرح گردییته پیس ان گذشیم یکسیال ان  ۶2هرگاه مناط  اردمشین ا  د  میاده 

اجرای این پیمات ی  شو ای جامع  ملل مراجع    ثایم اننیت ای  هیاانین ایین منیاط  

شایستگ  چنین اهتقالل   ا  یاشنت، چنامچ  شو ا تشنیص دهت ا خواهتا  اهتقالل م 

دا مت، د  این صو   ترای  ان هر اانوت موافقم انت ای  توصیی  شیو ا  ا یپیذیرد   ان 

هرگوم  ادعای  مسبم ی  آت مناط  چشر پوش  انت. جزئیا  موا د ایین چشیر پوشی ، 

مودوع ییات خاص یین ترای    دت تهای عمته متف  خواهت ییود. چنامچی  اردهیای آت 

ردهتات ا  اانوت جزء  الیم موصل هستنت ینواهنت جزء اتبیاع ایین اشیو  ینا ان ا

مستقل   تانه تأهیس ارد یاشنت، دت تهای عمته متفی  میامع آت منواهنیت شیت. ان مظیر 

تراهای جوات ا  تانه ی  دت    هییته یودمیت   د  پی  یانگردامیتت عظمیم   شیکوه 

، عهتمام  هیو  لطمی  شیتیتی یی  امپراطو ی عثمام  د  دالب د لم مت ت ترای  یودمت

حیثیم آمها  ا د ارده   ترای   ا یصو   یک  ان د لتهای اوچک د  آ  ده   مسیاحم 

اشو   ا ار   ح  حاامیم آت  ا ی  امتانه یک اشو  تحم الحمای  محت د هاخم. ان 

گرفیم. ایین  خیتاد طرف دیگر هرنمین تراها هموا ه مو د تهیاجر یومامیهیا دیرا  م 

 ت.شر ماهیومالیستهای تر  ی   هبری امال اتاتر  شموجب خ

امال اتاتر  یا اسب حمایم مظام    دیپلماه    هی    یا امک میر های مظام  

عشایر ارد توامسم یومامیها  ا شکسم داده   د یا ه مسیئل  ادعیای ا دی  د  جنیوب 

 هیو را داد شت  ا مطرح هاند.  ی چوت د  تنظیر دترای  ا  شامل مناط  اردمشین م 

دامسم. د  متیجی  عمیال ایین دیرا داد ان د جی  شرام متاشم خود  ا ی  آت پایبنت مم 

اعتبا  هادط شت. ترای  جتیت د  پ  امعقاد درا داد جتیت ییا متفقیین ییود. حتی  تراهیا 

خواهتا  ادغام ایالم موصل ا  شامل تمام  مناط  اردمشین انوم  عرا  می  شیت، د  

تشیکیل شیت   د   ۱۹22موامبر  20ی  همین دلیل انفرامس لونات د   ترای  جتیت یودمت.

یا امعقاد درا داد لونات پایات یافم. د  این انفرامس تراها   یریتامییا ییا  ۱۹23موامبر  24

اهتناد ی  دالیل دوم ، هیاه ، تا ین    جررافیای    ادتصادی   مظام  خواهات ادغیام 

اردهتات عرا  یودمت. د  انفرامس لونات طرف اصل  ایالم موصل   یا ی  عبا ت  دیگر 

http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html


242 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

مسئل  یعن  اردها ی  حاشی   امته شتمت. متیج  انفرامس لونات ادغام هرنمین اردهیا د  

اشو  جتیت عرا  یود. مقتضیا  ژئوپلیتیک  منطق  یاع  گردیت ا  دت تهای فرامنطقی  

طو ی عثمام  هریان نمنت. ای ان پیگیری تأهیس د لم اردی د  دلمر  فر  پاشیته امپرا

انفرامس لونات یعتها هنم یر تحوال  اردهتات تأثیر گذاشم. مکت  حائز اهمیم اینک  

ای امتیش  تأهیس د لتکردهتات  ا  ها ممودمت امیا یی  تشیوی  هرچنت دت تهای فرامنطق 

ییزا  دادمت یا این منظو  ای  ان آت د  مقیام  هییل    اماهیومالیسر معتتل اردی ادام  م 

هیای منطقی  اهیتفاده اننیت.د  پی  انفیرامس لیونات ایجاد تعادل   توانت دوا یین د لم

مرنهای یین د  اشو  جتیت ترای    عرا  د  طی  میذاارا  میتا م ییین هیئتهیای د  

خط مرنی موهوم ی  یر اسل  ۱۹2۵دهامبر  ۱۶د   طرف   یریتامیای  تثبیم شت    هماً

گردیت   ایالم موصل یعن ؛ ادلییر اردهیتات عیرا  یی  مرن  هم  یین د  اشو  تعیین 

این د  حال  یود ا  جمعییم د  طیرف میرن شیامل  .د لم جتیت عرا   اگذا  گردیت

 شت.اردها م 

 

 بعد از سقوط صدام حسین ژئوپلیتیک کردستان عراق

ی امریکا پس ان جنیگ ا ل برف ی   هالی  دمبال شکسم میر های عراد  ان میر های ائت

،د  صتد ۶۸۸،شو ای امنیم هانمات ملل یا تصویب دطعنام  ۱۹۹0فا ن د  هال  خلیج

ایجاد مناط  امن  د  شمال   جنوب این اشو  یرای امک ی  مردم آ ا ه یرآمت. منطقی  

شیت ای  د  د ج   ا شامل م  3۶های  ادع د  شمال متا  مینهرنامن اردهتات عرا ، 

 ییل،   دهو  ان مفوذ یرتاد  های  یافتنت   اردها های اردمشین هلیمامی ، اپ  آت اهتات

دی یک د لم المی ۱۹۹۱م   ۱۹مام  ی  تا یخ لموف  شتمت پس ان یرگزا ی امتنایا  پا 

های آشو ی   ترامن د  این مناط  تشیکیل دهنیت. و  ادلیمضای یا حخودمنتا  منطق 

  عیرا  د  میا ن ی  این ترتیب جنگ د م خلیج فا ن   حمل  آمریکا   متحیتاما یی

مودعیم اردها  ا  ،ا  منجر ی  هقوش صتام حسین   تحول هیاه  د  عرا  شت 2003

آمهیا توامسیتنت پسیم  .م  تنها د  شمال عرا  یلک  د  هطح د لم ملی  یهبیود ینشییت

های عمته د لم عرا   ا ی  دهم گیرمت   یر فرآینتهای  یاهم جمهو ی    نا تنام 

اردهتات شمال عرا  مییز   مت.هیاه  جتیت عرا  تأثیر یگذا گیری مظامهیاه    شکل
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ده    هم  ی  حیا  خیود ادامی  داده   ترد  دالب ایالم فت ال  آت هر یا اختیا ا  گس

ای داموت اهاه  عرا  اختیا ا  داموم  الیزم  ا یی  حکومیم منطقی  ۱۱3   ۱، 4اصول 

ینش  ان مناظ  ارد مشین غرب  اردهتات اعطا ارد. ان لحاظ جررافیای  اردهتات عرا ،

ایلومتر مریع ان میودعیت  ایر   یییا  7۵000  د ا  یا  هعت  معادل آهیا ی  شما  م 

میام    مرازی د  یین مناط  اردمشین پیرامیوم  یرخیو دا  اهیم؛ یی  عبیا ت  دیگیر 

اردهتات عرا  ی  عنوات حلق  پیومتی میات اردهتات ایرات یا اردهیتات ترایی    هیو ی  

شود. این ینا ان اردهتات، هرنمین  اهم غن    اوهستام  ا  ان هلسل  محسوب م 

 م.های ناگرن  ادع د  اردهتات ایرات ی  هوی اردهتات های ترای  اشیته شته اهاوه

 هم:ح نیر ارینتی اهتات های اردهتات عرا  ی  شتقسیر

مرییع، اهیتات  رتایلیوم ۱۵3۱۹ر مرییع، اهیتات ا یییل تایلوم ۱۹۵43اهتات اراو  

 ۹7۵4ر مرییع، اهیتات دهیو  تایلوم ۱۱000ر مریع، اهتات مینوا تایلوم ۱۱۹۹3هلمیامی  

ر مریع. ان ایین تایلوم ۸۹۵ر مریع   اهتات  اهط تایلوم ۵۵00ر مریع، اهتات دیال  تایلوم

 370۶2های ا یییل، هیلمامی    دهیو  یعنی  ر مریع، تنها محت ده اهتاتتایلوم 74000

 ۱۹7۵ای اردهتات درا  دا د ا  این مقتا  تا هال ریع د  دلمر  حکومم منطق ر متایلوم

شت. یقی  محت ده اردهتات عرا ، یعنی  چییزی میز جز  دلمر  خود منتا  محسوب م 

ر مریع د  انترل حکومم مرازی عرا  درا  گرفت  اهم ای  دیرا  تایلوم 40000حت د 

این مشیکل عمیته ییین حکومیم ادلییر داموت اهاه  عرا ،  ۱40اهم یر اهان ماده 

اردهتات   حکومم مرازی عیرا  حیل   فصیل شیود. همچنیین اهیتات مینیوا شیامل 

های ارد مشین اهتات دیال  ینا های اردمشین عقره، شینات، هنجا    نما  اهم،ینا

شود   اهتات  اهط ای  شیامل ینیا ایرد خامقین، منتل ، میتات   دره تو  ا شامل م 

د صیت 2۸د صت ان مسیاحم عیرا     ۱7هم. اردهتات عرا  یا دا ا یودت مشین یت ه ا

، گالریاییم)تژیک  د  اختییا  دا دتراجمعیم این اشو  مودعیم ممتانی  ا ی  لحاظ اهی

۱3۹۱.) 

 یسیت  آت مودعییم جررافییای  اردهیتات عیرا  ژئوپلیتیک پایتا  چالا رینتیز گ

یا اشو های اطیراف یی     همکا ی  جتبادل یا جهات خا یرای هرشرش النم  اهم. این

 ییین میرنی هایگذ گاه ان طری  اردهتات میانهای   ترای  اهم. یسیا ی ان  یژه ایرات
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 داخل  یین احزاب اردهاچالا  هر گوم   جود ان طرف    شودتامین م اشو   د  این

دعیم یرتیر، مو ی  دلیل د  اشو  مشات داده اهم ا  اینترای    ایرات یا  آمریکا   ایط  

 (.۱3۹۱رد)نیبااالم   همکا ات، ها منواهت اخواهت  تردیتی یرای تحمیل

 هییری مامسییاعت جررافیییای هیاهیی  یییک شییرایطد  اردهییتات عییرا ، یرخیی  

ات آمهیا، ای  اثیر داییل تیوجه  د  بیرگیری یرای  ههای   ا د  مو د تصمیرمحت دیم

ایط مهر عبا تنیت شرده اهم. این ای د لم اردهتات داشت ، اعمال ارهای منطق هیاهم

 ان:

رن ییودت تحصو  یودت منطق  اردهتات عرا  د  خشک ، یا  جیود د  دهیم -

 .منایع آب فرا ات

ای ایرات   ترایی    یرخی  ان منطق  اردهتات یین د  دت   منطق تن را  گرفد -

ییا اردهیتات عیرا  میاهمگن  (فا ه ، ترا    عریی )اشو ها ا  ان مظر هویم دوم  

 ت.نهست

ای ان دییال  د  اهتات مفتنییز ارایو ، موصیل،   ینیا عمیته تنرا  گرفد -

 .مزدیک  مرنهای ایرات   ترای 

یک د لم اهیم   یی  عنیوات ییک د لیم  ادلیر اردهتات ی  محوی عمالحکومم 

یرخ  ان د لتهای خا ج این منطق  د  جهم . مستقل اردهتات   یا داموم  د  آینته اهم

اردها یهرهبردا ی مموده   ییا تجهییز   همکیا ی ییا ایین دومییم  منافع خود ان مسئل 

اننت. ان طرف دیگر ااراد عرا  ی  منظو  حفظ موجودیم خیود م اهتاف خود  ا دمبال 

ییا د لتهیای    دهتیای  ی  یرخ  ان امتیانا ، تنها  اه پیشر ی خود  ا اتحاد   همکا ی

 مماینت.م رازی تصو  خا ج  دت تمنت   مهمتر ان آت معا ض یا د لم م

 

 حکومت اقلیم کردستان عراقهای داخلی و خارجی مواجهه چالش

 های داخلیچالشالف. 

ا لین چالا، ایهام د  هرموشم ادوام غیر ارد تحم تسلط یا نام  ییود. د  چالش اول: 

محت ده تحم تسلط پیشمرگ ، ادوام عرب   تیرامن نییادی هیکومم داشیتنت، چنیین 

خیو د. د  آخیرین هرشیما ی د  ارایو ، اراو  هر ی  چشیر م  دعیت  حت  د  
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(   عل   غر هجوم یسیا ی ان اردها ی  3۱ :۱3۹۶امت)ماد ، ااثریم جمعیم ترامن یوده

ها مشیات ان ایین دا د ای  هیر چنیت این منطق  پس ان هرمگوم  صتام، تحلیل امتنایا 

ثریم غالب فاصیل  دا د. ینیایراین، اردها د  ااثریم درا  گرفت  امت اما این ااثریم یا اا

اعمال هلط  اردها یر منطق  ای یا جمعیم دایل توج  ترامن، یی  هینت  امکیات پیذیر 

اهم. عال ه یر ترامن ها، عرب ها هر د  اراو  حادرمت. مشکل اصل  ییرای حفیظ 

هلط  یر اراو ، ماش  ان یرخو د ادلیر یا اعراب این ماحی  یود. یرای مموم ، منصیویین 

ا ییل د  اراو ، پس ان اشرال آت، د  گام ا ل اا گرات عرب پاالیشگاه های اهیتنراج 

های منالفم خود  ا یا  فتن نیر ها   هر ترامنمفم  ا اخراج اردمت. ینایراین هر عرب

 .(Jamkurdi, 2017)پرچر د لت  اردی اعالم اردمت

مییات د  حیزب  چالا د م د  یرایر   مت  شت اردهتات عیرا ، تیناچالش دوم: 

اصل  مؤثر د  این خط  یود. طیف یا نام    طیف طالبام  اختالفا   یش  دا ی یا هیر 

دا مت   موادع آمها د  مسائل متعتدی علی  یکتیگر اهم. این اختالفا  یا ها د  طیف 

اتفییا   20۱0مزیییو   ا تییا د گیییری مسییلحام  پیییا یییرده ایی  آخییرین آت د  هییال 

. همین امر یاع  شته هاختا  هیاه  هیلیمامی  )طرفیتا ات (Pollack, 2016: 20)افتاد

البت  . (Stansfield, 2003: 156طالبام (، متفا     جتای ان دهو    ا ییل ادا ه شود)

، «گیو ات»ی  موانا  مزدیک شتت ی  موعت  فرامت م، احزاب هیاه  دت تمنتی همچوت 

های اعالمی  اعضیای آت، اهمتر  ا د عمل شتمت ا  یا توج  ی  هیهر ی  صو   جتی

یا نام  مام یرد. احیزاب هیر، یی  صیو   « اپونیسیوت»م  توات ان آمها ی  عنوات حزب 

 اامل حادر ی  همراه  یا تفکرا  یا نام  مبودمت.

گیری اردهیتات ییز گ، چالا هوم پیا   ی پیشیرفم   میت شیکلچالش سوم: 

ام ییاال  فیتن دیمیم مفیم، ا یییل ای ی  یرا داع ادتصادی ادلیر یود. هرچنت د  د  ه

د آمتهای مفت  هنگفت  ی  دهم آ  د، اما یا افم دیمم، ادلیر میز ی  شت  افم ایرد   

هال یودجی  ادلییر(  ۵میلیا د دال  ) 20تا مرن   شکستگ  پیا  فم   یا یته  معادل 

های مفتی  ارایو  مییز حت  پس ان اشرال چاه. (tabyincenter.ir/12748)مواج  شت

 غیر ای ای  علی کومم خود منتا  متوامست  یر مشکال  مال  خود فائ  آیت ی  گوم ح

حقو  اا منتات خود، یان هر چنتین ماه پرداخم حقو  اا منتات  د صت 7۵تا  ۱۵اسر 

http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
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  ییرای تیأمین (Brookings.edu, 01/11/2016)ینا عموم   ا یی  تعویی  امیتاخم

شایت دلیل اصل  این معضل، فر ش مفم ی   هزین  پیشمرگ  دهم ی  دامات آمریکا مامت.

تر ان یانا  یاشت، چرا ا  اصوال فر ش مفم یرای ا ییل غیر دیاموم  اهیم   دیمم پایین

اننیت. ایین های خریتا  یرای امجام این عمل غیر دیاموم  مقیتا ی ییاج طلیب م طرف

خلی  پرهی   ا اختالفیا  داعوامل، ینش  ان فردی  مذاو   ا ا  عامل شکسیم همی 

انت. اگر فردی   دیب  ا د  این مجال، چنین عنوات انیر ا  مااام  هم  دامت تأییت م م 

های خا ج  یوده، یا اهتناد ی  شواهت فو ، چنین فردی  ای  د پره  تنها یر اثر دخالم

 شت.م 

یر جتای  ان د لیم مرایزی عیرا  اصیرا   ی   غر تمام این موامع، یا نام  همچنات

 ,Barkey)  نیت   اهتقالل   ح  تعیین هرموشیم  ا یز گتیرین هیتف خیود خوامیت

.  ی همچنات یر یرگزا ی هم  پره  اهیتقالل حتی  د  منیاطق  خیا ج ان (22 :2011

چها چوب ادلیر شامل اراو  پافشا ی ارد. مناطق  ا  انترل آمها  هعم ادلییر  ا د  

ارد   د  صو   تثبیم مودعییم حیزب دمیوارا  د  آت، حیونه ژئیوپلیتیک  م یرایر 

اردهتات عرا   ا ی  اردهتات هو ی  پیومیت می  ند   ایین خیود،  اه  ا ییرای هیرایم 

گذاشم. د  همین  اهتا  هبرات ارد عرا ، جتای  طلب  اردهای عراد  ی  هو ی  یان م 

پره   ا یرگزا  مماینت   یرای حفظ منیاط  این هم   20۱7 عته دادمت ا  هپتامبر هال 

 تحم هلط  خویا ادتام ی  حفر خنتد  عظیر د  مرنهای ادعای  خود اردامت.

خییز ارایو  ادعیای تیا ین   اردهیا یی  اهیتات مفیم: چالش چهارم: کرکوو 

(، هیاهم های مل  گرای  عری    یعث    ترییر یافم جمعیت  ۱3۸۸)مظهر احمت، دا مت

ها ی  جای اردها موجب هیاه  شتت آت   مبنای یر ن  فتا های عرب آت   جایگزین 

ارد درا  گرفم    عالشعا سین، مسئل  اراو  تحمح ژیر صتام  شهقوهیاه  شت. یا 

 ۹مودعیم اردهیا د  ادا ه شیهر تثبیم شیت. د  انیا   200۵اهتام   د  امتنایا  مل   

  شو ای شیهر ارایو   اه یافتنیت. مماینته ارد ی 2۶مماینته عرب،  ۶مماینته ترامن   

مرحل  عادی هانی)یانگشیم  3داموت اهاه  عرا  فت ال، یایت ط   ۱40یراهان ماده 

هاانات ارد، ترامن   مسیح  ی  اراو (، هرشما ی ان هاانات دیاموم  شیهر   همی  

مسئل  اراو  حل م  شت؛ اما این ماده تاانوت اجرای  مشته اهم.  2007پره  تا آخر 



247 

 

 

 

 

هططططططططای چالش

ژئوپول ت ک  دولطت 

اقلطط   دردسططتا  

 عراق

اجر داعا ی  عرا ، اردها توامستنت یا پس  امتت داعا ان اهتات ارایو    هیایر یا ته

ما ن  2۸مناط  مو د منادش  میات ا ییل   یرتاد، ی  یسط ژئوپلیتیک  یپردانمت. د  تا یخ 

شو ای اهتات اراو  یا ااثریم آ ا،  ای ی  یرافراشتن پرچر ادلییر اردهیتات د   20۱7

اهتات داد. اما پا لمات عرا  منالفم خود  ا یا این مسال  اعالم مرااز   ادا   د لت  این 

ارد.  ل  یا  جود منالفم گر ه های غیرارد هاان د  اراو     ای پا لمیات عیرا ، 

اردها مصمر ی  امجام  فرامت م د  اراو    هایر مناط  مو د منادش  یا یریتاد ییوده   

تنت. د  مجموع اراو    موامیع الحیا  د صتد یانگردامتت مناط  ی  ادلیر اردهتات هس

های اهاه  حکومیم ادلییر اردهیتات ییرای تشیکیل د لیم ایردی آت یک  ان چالا

 .(۱3۹۶اهم)حاتم    همکا ات، 

 

 های خارجیچالشب. 

ایرات، عرا ، ترای ، آمریکا   اهرائیل، پنج یانیگر اصل  یوده امت ا  موادیع   ادیتاما  

گیری داشم. د  ادام  ی  رح  فرامت م جتای  مقا چشرشات د  پیر نی یا عقیر شتت ط

شود   هیپس یی  طیو   ایط  هر یک ان این یانیگرات یا ادلیر د  طول تا یخ پرداخت  م 

 یژه تحوال  صو   گرفت  د    ایط این یانیگرات یا ا ییل، پس ان یرگزا ی  فرامیت م 

 مو د یر ه  درا  م  گیرد.

 اسرائیل( 1

گیری، ی  شت  مطلوب   تحم مفیوذ اهیرائیل ییوده، ن ایتتای شکلادلیر اردهتات ا

چرا ا  ی  اعتقاد مناخیر یگین، ختا مت ی  یهود مییل تیا فیرا   ا هتیی  داده)عزییزی   

(   د  این  اهتا، مفوذ د  اردهتات عرا ، یان ی چپ اهرائیل  ا ی  ۱44 :۱3۹۱ااظم ، 

یرد. د  انا  این دیتگاه، عوامل  ا پیا م « اتحاد پیراموم » هامت   اهتراتژی فرا  م 

 شود.دیگری هر یاع  مزدیک  تل آ یو ی  ا ییل شته ا  ی  آمها اشا ه م 

ا ل آت ا  اصوال  اگرای  د  اشو های غرب آهییا یی  معنیای د   شیتت خطیر ان 

 ایاهرائیل خواهت یود   ی  همین دلیل اهرائیل آ یو ی  دمبال طرح تجزی  عرا  ی  گومی 

اهم ا  د  شمال د لت  ارد، د  مراز د لم هن    د  جنوب د لم شیع ، دیت    ا 

. د م، مفوذ د  اردهتات نمین  مفیوذ (William, 2008: 191&Simpson)ی  دهم گیرد

http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
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آ  د. همامگوم  ا  میر هیای اهیرائیل  ییا امیک اردهیای عیرا ، ی  ایرات  ا فراهر م 

 :۱3۹۱یرات امجام داده امت)عزیزی   ااظم ، های جاهوه   هیع  داخل خا  افعالیم

(. هوم   مت ایجاد اشو  اردهیتات، د  صیو   یی  متیجی   هییتت، عیامل  ییرای ۱44

امحراف افکا  عموم  اشو های مسلمات ان مسئل  فلسطین فراهر م  انت، همیات گومی  

، همزمات یا نمزم  های پیوهیتن ا تیا عیرا  یی  میر هیای عریی ، ۱۹73ا  د  جنگ 

و ش  د  اردهتات ی   اه افتاد   د لم  دم عرا  مجبو  شت ی  داخل متمراز شیود. ش

ای اهیرائیل های منطقی ینایراین ایجاد اشو  اردهتات ان هر لحیاظ یی  هیود اهیتراتژی

خواهت یود. پس ان اعالم دطع  نمات یرگزا ی  فرامت م جتای ، اهرائیل تنهیا ییانیگری 

ان جتای  ادلیر اردهتات پشتیبام  هیاهی    احتمیاال  یود ا  علنا تا هطح منسم  نیر

های خود طرفتا ات جتای  ادلیر یا ها د  گردهمای . (Barel, 2017/8/17)اردمادی م 

هیای   د  مقایل، الی (Frantz man, 2017/8/17)پرچر اهرائیل  ا ی  اهتزان د  آ  دمت

فیتا ی ان ییا نام ، ادیتامات  صهیومیست  هر یرای یرامگینتن مسئولین آمریکای  یی  طر

 امجام دادمت.

  ( ایاالت متحده آمریکا2

  ایط ایاال  متحته یا اردهای عرا ، د  گذشت  دچا  فران   فیر د   عمیتتا هیرد 

یوده چرا ا  ترای ، متحت ااخ هفیت د  ماتو، ی  شت  منیالف هرگومی  دیت   گییری 

ا    ایط ا ییل   آمکیا ا گیرم مشیت، اردهای عرا  یود. د  همین  اهتا آمریکا تا نمام  

هرگز   ایط خود یا اردها  ا گسترش متاد. البت  د  انا  حذف تت یج  منالفم ترایی  

ی  عنوات یک عامل هلب ، دیتگاه یسیا  مثبم اهرائیل مسبم یی  اهیتقالل اردهیتات یی  

 عنوات یک عامل ایجای  هر، محرا  یرای آمریکا د  جهیم گسیترش   اییط ییا ادلییر

اردهتات یوده اهم. این مزدیک    ایط، ا ییل  ا ی  تسهیل اننیته   میت هیای مطلیوب 

  یاعی  شیت د  (Charountaki, 2012: 187)ایاال  متحته د  غرب آهیا تبتیل ایرد

، حکومم ادلیر اردهتات، ی   هیل  انگره ی   همیم شناخت  شیود. ییا ایین 200۸هال 

  میر هیای جیتای  طلیب ایرد ای  متشیکل ان ها، پنتیاگوت د  یتمی  مظیامنمین  چین 

شتمت   مفوذ ارد   آمونش   تجهیز آمهیا  ا ییر عهیته های طرفتا  یا نام  م پیشمرگ 

هیزا  پیشیمرگ  ییرای ادلییر  ۱0ای ییرای تریییم ، یودج 20۱0گرفم. آمریکا د  هال 
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 م ادامی  ها حت  تا نمات یرگزا ی  فرامیت(   ی  این امک4۱ :۱3۹۶اختصاص داد)ماد ، 

ای  یرگیزا ی  فرامیت م ان هیوی ادلییر  20۱۶داد. طب  گزا ش فا ین پالیس ، د  هال 

میلیوت دال  ی  پیشمرگ  امیک میال  ایرد. همچنیین یی   200دطع  اعالم شت، پنتاگوت 

لحاظ تسلیحات  هر تجهیزات  یرای د  لشکر د  همین یانه نمام  )ان نمات اعیالم دصیت 

 ,Coffey)تت م تا نمات یرگزا ی آت( یرای پیشیمرگ  ا هیال شیادلیر ی  یرگزا ی  فرام

2016). 

د  مقطع  ا  تصمیر ی  یرگزا ی  فرامت م ان هوی ادلیر اعیالم شیت، ییا توجی  یی  

طرف  ترای ، مظر مثبم  ژیر صهیومیست  یی  اردهیتات   یی  ایین علیم ای  ینیا ی 

، (Brookes, 2007)ریکا یودترین ینا عرا  ی  آمترین   متمایلاردمشین عرا  یاثبا 

 اشنگتن هیچ ادتام جتی یرای منصرف هاختن یا نام  امجام متاد   هیاهم دفع الودم 

پیش  ارد. ط  این یره  ا  مصادف یا ا ایل   ی اا  آمتت ترامپ یود، شنص  ی هیچ 

مودع  د  دبال  فرامت م جتای  اردهتات اتناذ مکرد. د   ادع ترامپ شنصا هرگز د  

  یا  فرامت م جتای  مودع  مگرفم   د لم ا  تنها نمام   ا د عمل شت ای  تنهیا  ایط

ماه ی  موعت یرگزا ی هم  پره  جتای  یاد  مامته ییود.  ایس تیلرهیوت،  2مزدیک ی  

ا لین مقام یلنت پای  آمریکای  یود ا   هما د  دبال طرح های یا نام  مودیع گرفیم   

پره  شت. د لم آمریکا تأاییت   م  تعلی  هم « تعوی »د  تمان تلفن  یا  ی، خواهتا  

شود   ان همیین    داشم ا  هم  پره  د  آت مقطع یاع  خلل د  مبا نه یا داعا م 

 حمایت  ان آت مکرد.

های مال    تجهیزات  آمریکا ی  پیشمرگ ، مودع  ل  یا نام  احتماال یا مگاه ی  امک

اش یرای حفیظ تمامییم ، ار شتت ان هر هنت دیرهنگام   م  چنتات جتی این یانیگر

  یا توج  ی  مزدیک یودت د لم مرازی عرا  یی  (Jamnews.ir, 2017)هرنمین  عرا 

پنتاشم ا  د  صو   دهم یردت ی  میر ی مظام  ان هوی یرتاد ییرای ایرات، چنین م 

واهنیت خاموش اردت جتای  طلب  ا ییل، مظامیات آمریکای  ی  هود ادلییر  ا د عمیل خ

هم  پرهی  اصیرا  « تعوی »شت. البت  این یرآ  دها غلط ان آب د  آمت   آمریکا یر لز م 

  نیت   هیچ یا ی جز چنت مودع هیاه  د  پهلو د  دبال ادتام داطع د لیم العبیادی 

توات ییشتر متیأثر ان  داییم دت یا نام  مرهامت. علم عتم دفاع  اشنگتن ان ا ییل  ا م 
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(. ۱3۶ :۱3۹۶ای تبتیل یرتاد یی  ییک متحیت اهیتراتژیک جسم)اهیتی، آت یا تهرات یر

، 200۸، امضای هنت  اهبردی یا عیرا  د  هیال 2003تهاجر  اشنگتن ی  یرتاد د  هال 

ا د  هال اصرا  یر یاد  مامتت میر های آمریکای  د  عرا  حت  پس ان خر ج  هم  آت

 اهم.، همگ  ی  منظو  دهم یافتن ی  این هتف یوده 20۱۱

 ترکیه( 3

جمعیم این اشیو   د صت 20گاه تقریبا میم  ان اردهای جهات اهم ا  ترای  منزل

(.  جود این جمعیم یز گ ان اردها ا  ۶، ۱3۹۶دهنت)اوالی    همکا ات،  ا تشکیل م 

ی  تنهای  ظرفیم ان یین یردت یکپا چگ  اشو  ترای   ا داشتنت، یاع  هراوب آمهیا ان 

( ای  گیاه یی  23۵ :۱3۹4شیت)مرادی   صیبو ی، الیات متمیادی م هوی آمکا ا ط  هی

اردهای اشو های همسای  هر هرایم یافم   د  این مییات، اردهیتات عیرا  یییا ان 

یا شیکل گییری  ۱۹70اردهتات هو ی ، مو د تهاجر میر های تر  درا  گرفتنت. ان ده  

  میت تشیتیت شیت   ( حت  این ۸ :۱3۹۶حزب اا گرات اردهتات)اوالی    همکا ات، 

عمال آمکا ا یا مناط  جنوی  خود، شمال  عرا   ا د یک جنگ شت. این د گیری ها تیا 

 ,Charountaki)د  میایر ی  انییا ۱۹۹۹فو یی   ۱۵نمات دهتگیری عبتاهلل ا جاالت د  

، حزب عتالم   توهع  دت    ا 2002جست    گرینت  ادام  داشم. هال (188 :2012

مر   د  دبال اردهای ترای    عرا ، هیاهیم تینا ندایی  پیشی  ی  دهم گرفم   ی  

العیاده د  منیاط  هیال،  دیعیم فو  20ارد. تحم تأثیر این چرخا دیتگاه، پس ان 

شیبک   200۹اردمشین لرو شت، شرایط معیشیت  ایین منیاط  هیامات یافیم   د  هیال 

یسییا ی ان اعضیای اردنیات  اه امتانی شت. متعادب این پیشرفم ها،  T.R.Tتلویزیوم 

ای حزب اا گرات اردهتات ی  خا  اشو  خود یانگشتنت   مذاارا  آتا ییس   ترای 

 .(Gerigoriadis, 2015: 7)گیری مسیبم یی  ا جیاالت الییت خیو دهای هیهلهیاهم

ی پیشینهادی اپونیسییوت ایرد، مبنی  ییر های د  طرف تا پذیرش یرمام مزدیک  دیتگاه

 :Aydin, 2016)ترای ، ان جامب د لم مرازی پیا  فیمدمواراتیک هانی اردهتات 

ا  د  متیج  فضای هیاه  یرای اردها ییا ان پیا یان شت   امیت آت  فم ا  مشکل (1

آمکا ا یا اردهای خود یرای همیش  حل شود. ی  موانا  دهتیای  ی  این پیشرفم هیا د  
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یا ادلیر اردهتات  ا یهبود  یرخو د یا اردهای خود، ترای  ی   هبری ا د غات،   ایط خود

 ینشیت.

ها یا اردهای های ایتتای ، متأثر ان تناهیاهم آمکا ا د  دبال اردهتات عرا  د  گام

های ا ییل یا اایون اردی تر  ها یعن  حزب اا گرات اردهیتات، مرنمشین   همکا ی

 خ  2007   ۱۹۹۵ها میات د  طرف د  هال ترین د گیریآمیز یوده اهم. شتیتخشومم

میر ی مسلح ی  یهام  مقایل  یا  400000ا  ط  آت، ترای  ییا ان  (Brookes, 2007)داد

   د حزب اا گرات اردهتات ان خا  عرا  ی  مناط  اردمشین خیود گسییل داشیم   

)ایوالی    یرای انترل ا داع یسیا ی ان اردهای خود  ا مجبو  ی  ایوچ اجبیا ی ارد

د  ه ترای  حکومم خودمنتیا  اردهیتات  ا یی   هیمیم د  این (. 2 :۱3۹۶همکا ات، 

آتا خام  همسای  ی  خام  خودی میز هیرایم »شناخم چرا ا  ا د غات معتقت یود: مم 

(. ینیایراین، ۱3 :۱3۹0حاج  یوهیف    ایمیام ، »)انت. پس یایت جلوی آت  ا گرفمم 

ا  ا ییل مکرد. اما ی  عرا  داشم هیچ دیتا ی یا مقام 2007ا د غات د  هفری ا  هال 

احتماال یا تضمین یا نام  ی  عتم حماییم ان حیزب ایا گرات اردهیتات،  200۸ان هال 

ای شت. د  همین هال ترای  حکومم ادلیر  ا یی   هیمیم   ایط د  طرف  ا د فان تانه

شناخم     ایط ادتصادی خود  ا یا این ینا افزایا داد   د  ا ییل انسولگری ایجاد 

 نیر خا ج  ترای  یرای ا لین یا   ا د ا ییل شیت. پیس ان  20۱0ا  د  هال  ممود تا آت

ی  ا ییل آمت   یا اهیتقبال گیرم  20۱۱این یا نام  ی  آمکا ا  فم   هپس ا د غات هال 

. د  هیفرهای یعیتی ای  ییا نام  یی  (Charountaki, 2012: 191)یا نام    یر  شت

هتات  ا یرافراشتنت. پس ان این،   ایط تجا ی آمکا ا داشت ، مقاما  تر  حت  پرچر ارد

تبادال  تجیا ی ترایی  ییا عیرا   ا د   د صت 70ترای    ادلیر یسیا  گسترش یافم   

آمکیا ا   یی  مییانی ادلییر ان د لیم  -یرگرفم. یرای اهتحکام ینش  ی    ایط ا یییل 

رم تجا  ، آمکا ا  ا مرازی عرا ، یا نام  تالش  گسترده ی  خرج داد تا یا اهتفاده ان اه

ی  مفع خود  ا د یانی جتای  طلب  انت. د  آهتام  یرگزا ی  فرامت م، ادلیر اردهتات ی  

هزا  یشک  مفم  ۱2هال  یرای فر ش مفم ی  ترای  دهم یافت  یود     نام   ۵0توافق  

ارد ا  ی  لحاظ ادتصادی پشتوام  محکمی  ییرای (  ا صاد  م 37 :۱3۹۶اراو )ماد ، 

آ  د. این   اییط ادتصیادی، تیا حیت نییادی یر های گریز ان مراز ارد عرا  فراهر م م
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های یا نام  خوش یین ارد   چشر  ی  ا یر   ی یسییا ی ا د غات  ا مسبم ی  یرمام 

های تجزی  طلبام  ادلیر یسم.   ایط ادتصادی د  طرف هپس  ا د فان مظام  شت. ان گام

عتراض د لم مرازی عرا ، د  یعشیق ، حوال  موصل، یا میر های مظام  تر  علیرغر ا

. گفتن  اهم د  هنگام     د این (Kalin, 2016)هماهنگ  ادلیر اردهتات مستقر شتمت

میر ها، این ماحی  ان اهتات مینوا تحم انترل پیشمرگ  های ایرد ییود. چنیین مسیئل  ای 

ت ا  عوایت مادی یسیا ی عمتتا ان مگاه ادتصاد محو  حزب عتالم   توهع  ماش  م  ش

طلب  اردهای دموارا  عرا  اسب ارده یود. ی  طو  خالص  ان ماحی  همراه  یا تجزی 

د  طرف ا  تا د  ده  پیا خصر یکتیگر یودمت، د  آهتام  یرگزا ی همی  پرهی ، یی  

. اعتمیاد  ئییس (Charountaki, 2012: 200)متحتین اهتراتژیک تبیتیل شیته یودمیت

ای  ی  اردهای عرا  ط  این یره  نمیام  تیا آمجیا ییود ای  ییا  جیود جمهو  فعل  تر

حسان شتت ی  تحراا  اردهای هو ی، تبعا  آت د  اردهتات ترای  پس ان تظاهرا  

دت « هپر فرا »  حتى أغان عملیا  مظام  (Aydin, 2016: 14)د  حمایم ان اویام 

ی  طلب  آت یقین میافم، هرد مکرد. آمها، هرگز   ایط خود  ا یا ا ییل تا نمام  ا  ان جتا

ها ادام  یافم   حت  نمام  ا  تنها هکو  ا د غات د  خصوص  فرامت م جتای  تا ماه

چنت   ن ی  یرگزا ی آت یاد  مامته یود، آمکا ا تالش م  ارد ی  جای داطعیم د  مقایل 

  ترای  د  ا ییل، آت  ا تشوی  انت تا ان یرگزا ی هم  پره  دهم یکشت.  نا   خا ج

تنها ی  توصیف این  20۱7 اانا ی  خبر یرگزا ی هم  پره  اردهتات د  هپتامبر هال 

  مسئولین تر  هنگام دطع  (BBC Persian, 2017)یسنته ارد« اشتباه یز گ»عمل ی  

شتت یرگزا ی  فرامت م منالفم جتی خود  ا اعالم اردمت. این موادع هیاه ، ترایی  

های ییانیگر طلب دهت ا  ان ترن نیادهگر جویای امنیم مشات م  ا د  جایگاه یک یانی

یا  فرامت م منالفیم  طمع اا  یعن  ادلیر، چشر یر   ایط حسن  یا ا ییل یست    صریحاً

  ند. یا نام  یا این پیشفرض هم  پره   ا یرگزا  ارد ا  ا د غات، ی  خاطر منیافع م 

 د   همچنیین جهیم تضیعیف د لیم مرایزی ادتصادی ا  د    ایط تجا ی یا ادلیر دا

شیع  مزدیک ی  ایرات، مودع ی  طرف  مثبم یا پشتیبام   ا د  دبیال اردهیای عیرا  د  

پیا خواهت گرفم؛ د  حال  ا   ئیس جمهو  ترای  یا   میت تجزیی  طلبی  اردهیتات 

عرا  منالف یود. البت  ترای  ثایم ارد ا  هرگز جتیم عیرا    اییرات  ا د  خیاموش 
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اردت گرایشا  گریز ان مراز ادلیر متا د   همچنات یرای منافع ادتصادی خود، ی  امتانه 

منافع هیاه  ا نش دائل اهم. تودیح آمک  پس ان یرگزا ی همی  پرهی  ای  عیرا    

های مرنی خود یا ادلیر   مسیر پر انها ی  فر دگاه های هلیمامی    ا یییل ایرات گذ گاه

اه خر ج ادلیر اردهتات ان تنگنای ژئوپلیتیک  یود ای  د  آت دیرا   ا یستنت، ترای  تنها  

یحیرات تنهیا  ارد، مسلماًگرفت  یود   اگر همامنت یرتاد   تهرات مجتام  یا ا ییل مقایل  م 

د  عرض چنت   ن ی  پایات م   هیت؛  ل  ا د غات هرگز تهتیتا  خود مبن  ییر دطیع 

های مرنی دی جتای  طلبات یود(   یستن گذ گاه ا دا  مفم ان ادلیر )ا  شریات ادتصا

طلبات ارد  ا عمل  مکرد. امری ا  یاع  شت  اه  جز گزین  مظام  یرای هراوب تجزی 

 یاد  ممامت.

 ایران( 4

دهنت. این میلیوت مفر  ا اردها تشکیل م  ۸إلى  7ینش  ان جامع  ایرات یعن  حت د 

امت   اگیر ان یرخی  صیتاهای هرنمین هاان یوده گر ه ان ایرامیات ان دتیر االیام د  این

مظر انیر، آثا  تا ین  غالبا مژاد اردی تانه د  مو د جتای  مژاد ارد ان مژاد آ یای  صرف

(. ییا  جیود ایین هیایق  ۵0 :۱3۹۶امت)احمیتی،  ا جزئ  ان مژاد آ یای  محسوب ارده

های ا  یسیا ی ان حکوممطوالم  هکومم ی  عنوات ایرام ، آثا  تا ین  مؤیت آت اهم 

 :۱3۹4امیت)دنبری   دریشی ، اردهمرازی، اردها  ا ی  عنوات یک دشر شو ش  تلق  م 

ایر. د  (. ان همین    شاهت اوچ اجبا ی این گر ه د  چنیتین مقطیع نمیام  ییوده۱23

د  ه معاصر میز عصیات داد  محمت) هبر جتای  طلبات ارد پس ان جنگ جهام  د م( 

خو شییتی( چنیت ممومی  ان  ۸0دموارا  )د  ا ایل امقالب(   پژا  )د  ده    اومول  

پتیته جتای  طلب  د  مییات ینشی  ان اردهیای ایرامی  اهیم. د  تمیام  ایین میوا د 

جمهو ی اهالم  ایرات توامسم صف ادوام ارد ایرام   ا ان جتای  طلبیات مسیلح جیتا 

ال،  جود جمعیم یز گ  ان اردها های تر  یست   ا شکسم دهت. یا این حانت   گر ه

  هر جوا ی آمها یا ادلیر اردهتات عرا  ا  مماد اهیتقالل طلبی  ایردی شیته، یاعی  

شود ا  جمهو ی اهالم  همچنات ان ماحی   اگرای  دومیت  د  میات اردهیای غیرب م 

 اشو ، احسان ماامن  انت.
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ام  خواهات جیتای  ان دهت، ینا اعظر جامع  ارد ایرالبت  مشاهته شواهت مشات م 

 :۱3۹0طلبنت)هاجتی   امجیتیات، د لم مرازی میستنت یلک  آنادی عمل ییشتری  ا م 

(. چرا ا  د  انا  هایق  دیرین  همزیست  اردهای ایرام  یا هایر ادوام اشو ، پس ان ۵4

های آمها یانتر شیته   امکیات  شیت امقالب اهالم  د  ایرات فضای هیاه  یرای فعالیم

گذا  حزب ایرات، معا مات جبه  مل ، ا د  ت هیستر فراهر آمته اهم. یرای مموم  پای آمه

شما ی ان مسئولین  ده یاالی جمهو ی اهالم  ان جمل  شما ی ان فرمامیتهات هیپاه   

امت. ی  عال ه امنیم د  مناط  اردمشین ایرات یهتر ان ه  هفیر ایرات د  اامبو ج ارد یوده

معیم ارد، تأمین شته اهم. این ی  معنای عیتم ما دیایت  میسیم اشو  دیگر دا ای ج

 ل  تأییت اننته این اهم ا  فضا تا حت دی یرای  شت اردها د  هیسیتر فیراهر شیته 

اهم. شایت ی  همین علم مشا ام اردها د  امتنایا  هر چنت همچنیات پیایین اهیم 

 ها   یلوچ ها یرتری دا د. ل  مسبم ی  ترامن

ع ایرات د  دبال ادلیر اردهتات، همجوا ی مناط  اردمشین ایرات یا د  خصوص مواد

این ادلیر   اشترا  دومیت    ی  تبع مفوذپذیری مرنها اهمیم  ییژه داشیت  اهیم. البتی  

هیا ا تباطیا  ها   چ  طالبام تهرات هالیات د انی یا اردهای عرا  چ  ان طیف یا نام 

علیی  حکومیم یعثی ، ای   ۱۹۹۱بامی  د  هال مزدیک داشم   یویژه پس ان امتفاد  شع

موع  اتحاد طبیع  میات اردها   شیعیات عرا  ایجاد شت،   ایط خود یا اردهای عرادی  

، شیعیات 2003تر ارد. اما این همراه  چنتات ی  د انا مکشیت، چرا ا  پس ان هال  ا گرم

اد دیت    ا د  شیتمت د  یریتا  ان مظر ایرات مح  ی  حاامیم د  عرا  محسیوب م 

دهم گرفتنت. ان همین   ، میر ی گریز ان مراز اردی ا  د  ه صیتام مطلیوب تهیرات 

شت، پس ان   ی اا  آمتت د لم شیع ، ی  یک میر ی مامطلوب تبتیل شیت. ان تلق  م 

های ژئیوپلیتیک  اییرات د  عیرا ، ظهیو    میت ها   محت یماین یره ، یک  ان دغتغ 

(   هر گوم  تقوییم جبهی  ۱۵2 :۱3۹4ک موین اردها شت)اهتی، توهع  طلب  ژئوپلیتی

امگینم. د  ایین مییات، مسیائل  های جتی ژئوپلیتیک  یرای تهرات یر م اردی، مگرام 

ها یا اهرائیل   احتمال هوء اهتفاده ان یرخ  مرنمشینات همچوت گرم شتت   ایط یا نام 

شمنات جمهیو ی اهیالم ، هیر ییر گرای  ان هوی دارد ایرام  د  جهم تشتیت دومیم
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های جمهیو ی اهیالم  ان  شیت گرایشیا  گرییز ان مرایز د  ادلییر اردهیتات مگرام 

 (.۱44 :۱3۹۱افز د)عزت    همکا ات، م 

البت  ایرات د  حمایم ان جبه  مطلوب خود د  عرا  یر خالف ترایی    آمریکیا د  

اف خود  ا د   اهتای تقوییم ها یر میامت   هر چنت عمتتا اهتجهم حذف هایر عراد 

د لم مرازی دمبال ارده  ل  دهتیای  ی  این موفقیم  ا جز یا مشا ام اردهیا   اهیل 

یینت. شاهت این متعا تالش تهرات یرای جلوگیری ان امتقام جیوی  تسنن عرا  میسر مم 

 200۹شیعیات ان اهل تسنن پس ان امفجا  حرم امام حسن عسکری   امام هادی د  هال 

دا د: (. همچنین اتحادی  ا  پا د  هنت اهتراتژی خود اذعات م ۱۵0 :۱3۹4هم)اهتی، ا

ها ان جمل  ا تا   اردها   تهرات ی  منظو  پرهیز ان فرد  گرای  د  عرا ، ی  هم  طرف

ها امک ارده اهم. این تالش یرای تودف مزاع داخل  چنات مجتام  پیگیری شیته هن 

اهیتاف اییرات   غیرب د  عیرا  یکی  اهیم؛ جلیوگیری ان افزایت: ا  هنت مذاو  م 

 European)ای   شکسییم داعییاچنییتپا گ ، ان یییین یییردت پتامسیییل جنییگ فردیی 

Parliament, 2016: 22). 

توات گفم ایرات همزمات یا حفظ   ایط یا گر ه های منتلف هیاهی  د  مجموع م 

(، ینایراین ی  هییچ ۱3۸ ،۱3۹4اوشت د لم مرازی  ا هر تقویم انت)اهتی، عراد ، م 

عنوات د  صتد مادیته گرفتن حقو  شهر متات ارد عراد  میسیم یلکی  خواهیات حفیظ 

های ادلییر یاعی  تضیعیف  حت  د  عین اثر  اهم.  ل  ان آت    ا  جتای  طلب 

شود، جمهو ی اهالم  ایرات هرگز آت  ا یر متاییته   تالش داشت  د لم شیع  عرا  م 

حت  تهتیت، احزاب اردی  ا ان منتزع اردت ادلیر ان خا  عرا ، منصرف یا تشوی    یا 

 هاند.

تر شتت ادلیر اردهتات ی  یرگزا ی هم  پره  جتای ، جمهیو ی ی  موانا  مزدیک

اهالم  صتای خود د  اعتراض ی  این مودوع  ا یلنتتر ارد. تهرات تأایت داشم ا  د  

  یرتاد خواهت ایستاد   توامای  عمل  اردت ایین های ا ییل، د  انامقایل  یا تجزی  طلب 

تهتیت  ا میز داشم، چرا ا  حشت الشعب ، عنصر مظام  یسییا  دت تمنیت د لیم عیرا ، 

های  د  شود. پس ان یرگزا ی همی  پرهی ، جشیناهرم جمهو ی اهالم  محسوب م 

یم امنیت  یرخ  ان شهرهای اردمشین ایرات همچوت هننتج   یام  یرگزا  شت ا  یا متیر

http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
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دوی، یت ت این ا  ی  خشومم اشیته شومت، پاییات یافتنیت. د  جبهی  عیرا ، تهیرات د  

گیری مظام  مناط  مو د منادشی ، ییویژه پسهماهنگ  اامل یا یرتاد، طرح   ا یرای یان

اراو  ا  یا منایع مفت  خود پشتوام  ادتصادی النم یرای ایجاد اشو  اردهتات  ا فراهر 

را ارد. هردا  داهر هلیمام  چنت   ن پس ان یرگیزا ی  فرامیت م ییرای هاخم، اجم 

های ایردی ادای احترام یر هر مزا  جالل طالبام  حادر شت   ان آمجا یا یرخ  ان طیف

مذاارات  یرای جتا اردت صفوف آمها ان یا نام  امجام داد. اتحادیی  میهنی  یی   هبیری 

طلب همچوت اوهر   هیول  ا د  خیود جالل طالبام  هر چنت یرخ  عناصر جتای  

جای داده  ل  د  مجموع دیتگاه مثبت  مسبم ی  یرگیزا ی  فرامیت م جیتای  متاشیم. 

ای یویژه د  خامواده جالل طالبام  مشهود یود. همچنین د  آهتام  یرگیزا ی چنین مسئل 

 فرامت م، حزب گو ات دت   چشیمگیری یافیم    هبیری اپونیسییوت د لیم ادلییر 

ات ی   هبری مسعود یا نام   ا یر عهته گرفم. متیج  مذاارا  داهر هیلیمام  ییا اردهت

یز گات اردی هنگام  مشنص شت ا  یا آغان پیشر ی میر های مظیام  عرادی  تحیم 

پوشا حشت الشعب ، میر های پیشمرگ  مستقر د  اراو  ا  عمتتا ان حیزب اتحادیی  

اردمت، امیری ای  مسیعود ییا نام  د   میهن  یودمت، موادع خود  ا یت ت د گیری خال 

خوامیت. ایین شکسیم ییرای « خیامیم»ا لین هننرام  پس ان مااام  هم  پره ، آت  ا 

یا نام  )ان دهم دادت اراو (، آغان د مینیوی تیر  موادیع توهیط هیایر میر هیای 

پیشمرگ  یت ت مقا مم شت. ی  طو  ال  ی  جز د  چنت منطقی  همچیوت طونخو میاتو، 

، داعیا ان 20۱۵راد  توامستنت یت ت د گیری  ا د موادع  شومت ای  هیال میر های ع

ها یی  ها، ا تبیاش منیاط  تحیم انتیرل پیشیمرگ آمها گرفت  یود. د  متیج  این پیشیر ی

های یا نام  یرای ایجاد اشو ی مستقل اردهتات هو ی  هر دطع شت   ی  تبع، جاه طلب 

ین فشا  مظام ، جمهیو ی اهیالم  ییا یسیتن د  اردهتات عرا  خاتم  یافم. د  انا  ا

های مرنهای خود ی    ی ادلیر )ی  د خواهم د لم مرازی عرا (   دطع پاالیا مفم

ا هال  ان ادلیر اردهتات، شریات ادتصادی مو د میان یرای ادام    مت جتای  طلب  اردی 

مال ی  ادلیر اردهتات تر ارد. ایرات همزمات د  تالش یود تا یا تکی  یر ترای  ان ش ا تنگ

فشا  ییا  د   دیتا  هرلشکر یادری یا خلوص  آاا ،  ئیس هتاد ال ا تا ترای  ادتام  

جهم هماهنگ  النم یرای فشا  یر ا ییل ان جبه  شمال  یود. یا نام  یرای پیشیگیری ان 
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تقایل یا ایرات، تأایت داشم ای  ایجیاد اشیو  مسیتقل اردهیتات یاعی  دخالیم آت د  

گری میات اردهای ایرات   ترای  ییا های همسای  منواهت شت   حت  ان میامج اتاردهت

 ای ا  هرگز مقبول مسئولین ایرام  میفتاد.گفم، گفت های مرازی خود هنن م د لم

ترین ییانیگر د  تقاییل ییا  فرامیت م ی  طو  خالص  جمهو ی اهالم  ایرات جیتی

 لم عرا  شتافم تا جیتای  طلبیات  ا پیس د مگ ی  یا ی دجتای  اردهتات یود   ی 

طلب  یانیگر طمع اا  یود   یزمت. ایرات، مؤثرترین یانیگر جویای امنیم د  مقایل تجزی 

 های ادلیر اثبا  انت.توامسم دت   خود  ا د  مها  نیاده طلب 

 دولت مرکزی عراق( 5

  یردیرا  مظامییات آمریکیای  هرگیز متوامسیتنت صیلح  ا د  عیرا 2003پس ان هال 

  یا خالء دت ت  ا  ی   جود آ  دمت، نمین  تبتیل (Beau & Trotsky, 2007: 2)هانمت

 ا هموا  هاختنت. د  متیج  این امیر انتیرل « د لم   شکست »شتت د لم یرتاد ی  یک 

یرتاد یر جریاما  تجزی  طلب ارد د  ادلیر ی  حتادل  هیت   عیرا  یی  ماچیا  جهیم 

اش امتیانا  ادتصادی   هیاه  متعتدی یی  ادلییر داد تیا د  حفظ یکپا چگ  هرنمین 

ها   دعف د لم مرازی همچنات ادام  داشیم   ا ج ثبات ظاهر ان یرتاد جتا مشود. ی 

د صیت  40یر جهامیات ممایات شت ا  گر ه تر  یست  داعا توامسم،  20۱4آت د  هال 

 دعیم یررمج ان فرصم هیوء  ان خا  این اشو   ا اشرال انت. ادلیر اردهتات د  این

اهتفاده ارد   مناط  تحم انترل داعا  ا تصاحب ارد   یی  د لیم مرایزی تحوییل 

توامسم د  مقایل  یا جتای  ها یود چنتات مم متاد. العبادی ا  د گیر جنگ یا تر  یسم

های یا نام  عرض امتام انت. د  متیج  دضی   ا مسیکو  گذاشیم تیا نمیام  ای  طلب 

اد شت. این د  ه مصادف یود یا   نهای مزدیک ی  یرگزا ی  فرامیت م جیتای  موصل آن

ای د لیم یریتاد یی  میردم ایرد، جفاهای چنتین دهی »ا  یا نام  تأایت داشم ی  دلیل 

دیت چرا ا  ی  تانگ  یا نام  د  این مودع، العبادی  ا د  مودع دعف م «. در  یسم

مم  توامسم  ا د جنگ  دیگر یا اردها شود. امیا ان میتات مبرد یا داعا  ها شته یود   

مسعود یا نام  د  این مسئل  هر دچیا  اشیتباه محاهیبات  شیته ییود چیرا ای ، ا گیات 

گیری مناط  های ایرات، منسم  نیر عرا   ا یرای دهتو  یانپسحشتالشعب    حمایم

ییت داشیم ای  هاخم. العبادی پس ان یرگزا ی هم  پره ، تأامو د منادش  تواممنت م 

http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
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متایج آت یایت لرو شومت   هیچ هیئم اردی  ا ی  مذااره مپذیرفم.  ی د  مهایم پس ان 

منقض  شتت مهلم ا لتیماتوم ی  ادلیر، دهتو  داد تا مناط  اشرال شته توهط پیشیمرگ  

آناد شومت   توامسم یا همکا ی مزدیک جمهو ی اهالم  ایرات، ی  هتف خیود دهیم 

های طرفتا  اتحادی  میهن  ا  عمتتا د  ارایو  های پیشمرگ همراه یایت. یا توج  ی  

مستقر یودمت، میر های حشت الشعب    ا تا توامستنت یت ت د گیری خاص  پیر نمنتام  

 ا د شومت. د  متیج ، ادلیر اردهتات، هنگیام یرگیزا ی  فرامیت م جیتای ، د  محاهیب  

گرفیم.   این یانیگر  ا دهیم ایر م دت   د لم مرازی عرا  دچا  اشتباه شته یود 

طلبات  ا مها  داد تا تجزی ها م حال آت ا ، هانمات حشت الشعب  این دت    ا ی  عراد 

 اننت.

د  اینجا النم اهم متذار شت ای  ییانیگرام  ای  د  خصیوص همی  پرهی  ادلییر 

تلیف، د  ها   اشیو های منامت   هانماتگیری اردمت، محت د ی  مواد فو  مبودهمودع

عنوات مموم ،   هی  یا اتناذ هیاهم اعالم  د  پهلیو، امت. ی این مو د اعالم مودع ارده

داد. هانمات همزمات یا یستن درا دادهای مفت ، ی  موع  هم  پره   ا مو د تاییت درا  م 

ملل هر هرگز مودع  داطع د  این  ایط  اتناذ مکرد. دییر ال هانمات ملل، تنها ی  ایران 

ای مگرام    دعو  ی  گفتگو ااتفا ارد   شو ای امنیم، ییت ت دهیم ییافتن یی  متیجی 

 .(UN, 2017)ملمون، مسئل  هم  پره  جتای   ا یر ه  ارد

 وضعیت بحرانی سوریه( 6

  یسیا ی گردیت. اردهیا الدهتنوش تحو« عری  یها »هو ی  همرا موج معر ف ی 

اردها موف  یی  . آینتشما  م    ی الاین تحو هد  هو ی  ان جمل  یانیگرات مهر   یرمت

اردهای هو ی تایع  همت. آینتاهاویام  شت های خودمنتا  جزیر، عفرین  تشکیل اامتوت

 . مظیامب دت   د  این منادشی  اهیمحای   مقا یانیگرات صاق طشرایط جهام    من

ای مبتنی  ییر ملم   د لته -دموارات  مناط  خود منتا  اردهتات هو ی ، مفهوم د لم

ملم هانی  –شناهت. امکا  د لم ، مذهب    مرازگرای   ا ی   همیم مم مظام میر ی 

ت اهیم ای  اردهیای هیو ی د لتی  مجیزا آهوی میردم اردهیتات هیو ی  مشیام   ان

 ایمنطق های م  مگرش  اهتراتژی ی   ادعیمپشم این تصمیر عادال کشی . تنخواهمم 

ل د  هیو ی    منیاط  و جود ایین، هیر گومی  تحی (. یا۱3۹4، نآ تامو)هر  جود دا د
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انت   هر هاخم هیاه  ا  د  هو ی  پساداعا ثر م ااردمشین آت، ادلیر اردهتات  ا مت

یا هو ی  پس ان یشا  اهت شکل گیرد، د  آت اردها  دعیت  یی  مراتیب یهتیر ان د  ات 

 (.۱3۹۶حت  االت دا مت) ح  پناه، یشا  اهت   

 

 گیرینتیجه

ها مواج  شته اهم. یک  ان مهمترین میالدی، یا هیل  ان یحرات 20اشو  عرا  ان هته 

ها،   مت جتای  طلب    اهتقالل خواه  ادلیر اردهتات اهیم ترین این یحرات  پیچیته

. یعت ان تاهیس ی  ممایا د  آمت ۱3۹۶ا  ا ج آت د  یرگزا ی  فرامت م د  مهر ماه هال 

هیای ژئیوپلتیک  مهمتیرین شاخصی  جنگ جهام  ا ل، یحراتعرا  جتیت د  عصر پسا

های هیاه  د  این اشو  یوده اهم ا  ی  صو    یژه د  فراینت دت ژئوپلتیک  پویای 

 متریرهای مهر ا  ییر   میتیک  ان های گذشت  ممود پیتا ارده اهم. اردی د  ط  ده 

ان جمل  اردهیا    ای  فرامنطق ای مفوذ یانیگرات منطق توات    توهع امنیت  خا  میام ، 

د  حت  ا  موجود د  منطق های دوم    مذهب  اهم ا  هیاهم خا ج    امنیت  هگر 

تیوات گفیم ای  ژئوپلیتییک گیری ی  عمل آمته م یراهان متیج  هانمت.نیادی متاثر م 

ا   توات اینگوم  ییات اردصرفاً یک عامل محت د هان اهم م  هم  عوامل   ان طرف  م 

گیری یک د لم مستقل اردی عوامل داخل    خا ج  نییادی آت  ا هیو  یرای شکل

شومت، اما یک  ان دالیل اصل  مااام  اردهتات عرا  د  دهیتیای  دهنت یا مامع آت م م 

ی  اهتقالل   داشیتن ییک د لیم مسیتقل، اخیتالف ییین احیزاب ان جملی  د  حیزب 

فع شنص  یی  جیای منیافع دیوم  اهیم. یی  اصل )یا نام    طالبام (   جستجوی منا

فیا  داخلی  الیا توج  ی  هاختا  مامتعادل دت   د  ادلیر اردهتات عیرا ، اخت عبا ت 

طلب  اردهای اردهتات  لالاحزاب   عتم هماهنگ  یین آمها، مهمترین دلیل مااام  اهتق

ل های ییز گ مییز ان اهیتقالهمچنین عال ه یر اشو های همسیای  دیت   .عرا  اهم

اردهتات عرا  حمایم مکردمت نیرا مم  خواهنت یی  خیاطر اردهیا   اییط خیود  ا ییا 

مناهیب  الملل ییناشو های اردمشین منطق  ی  خطر یینتانمت. ینایراین شرایط داخل    

 هیت اخیتالف احیزاب ایردی یرای اهتقالل اردهای عرا   جود متا د. اما ی  مظیر م 

http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
http://www.iisajournals.ir/article_113628.html
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ها د  دهتیای  ی  ح  تعیین هرموشم د  عیرا  جتییت ترین عامل مااام  اردعرا  مهر

 اهم.

تشیکیل د لیم یرای  های نیادیها   ظرفیملمسیپتااردهتات عرا  دا ای ان طرف  

یراهیان  شیت ادلیر اردهتات  حکوام   مستقل اردی   اهتقالل ان اشو  عرا  اهم

توجی  یی  موامیع   نیاد ماهیومالیسر اردی   میز ظرفیم ها   منایع   ان هوی دیگر ییا 

یرای تشکیل د لم مستقل اردی  های شتال های ا  یرای خود متصو  اهممحت دیم

ل  ا یا توج  ی  موامع   شرایط م اهتقال. اما د  شرایط انوم ، امکات اعالامجام داده اهم

ل اردهیتات اهیتقال ان آمریکا د  حال حادیر،  جودمتا د. یا این  الملل یینای   ق طمن

فت ال   هانت   خواهات اهتمرا   دعیم انوم  ادلیر اردهتات ی  شیومم  حمایمعرا  

، داخلی  نیاد فا   خودمنتا ی موجود اهم. امز ای ژئوپلیتیک ، مسئل  اراو ، اختال

  منالفیم ترایی ، عتم همراه  اتحادی  ا  پا   آمریکا، مشکال  نیاد حونه ادتصیادی 

ییا تجزیی  عیرا  ان مهمتیرین موامیع پییا   ی  منطق ایرات   یرخ  اشو های عری  

یاشینت ای  مییان دا د ییرای اعیالم م گیری د لم مستقل اردی د  شیمال عیرا  شکل

اهتقالل   تشکیل یک د لم مستقل اردی ا  آ ن ی دیرین  ااراد یوده اهم، این موامع 

م  مناهب ان پیا    یرداشم   د  نما الملل یینهای داخل     ا یا ظرافم   همکا ی

 ادتام ی  تشکیل د لم مستقل اردی ممود.
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