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چکیده
برگزاری همهپرسی از سوی دولت اقلیم کردستان عراق در  25سپتامبر  2017از مهمترین تحوالت سیاسی منطقه خاورمیانههه
بعد از شکلگیری جمهوری مهاباد در میانه جنگ جهانی دوم بود .این همهپرسی نشان داد که علیرغم همه افتوخیزهههایی کههه
جنبش استقاللخواهی و ملی گرایی کردها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی داشته است ،میل بههه تشههکیل یه

دولههت مسههتقل

کردی همچنان در بین کردها وجود دارد و چون این گرایش به استقالل با یکی از اساسیترین حقوق افراد و ملتها یعنی اصههل
حق تعیین سرنوشت ارتباط دارد انتظار میرود گرایش به استقاللخواهی در میان کردها در آینده نیز تداوم داشته باشد .با توجههه
به اینکه ایران ازجمله کشورهایی است که دارای جمعیت کردی بوده و با مسئله استقاللخواهی آنها نیز در داخل مواجه بههوده
است ،این سؤال مطرح میشود که پارادیپلماسی چه نقشی مههیتوانههد در تعامههل دولههت مرکههزی بهها کردهههای سههاکن در ایههران و
کردهای منطقه ایفا کند؟ در پاسخ به این سؤال یافتههای مقاله نشان میدهند که پارادیپلماسههی ،بههرخالا ناههاه امنیتههی -سیاسههی
حاکم بر دیپلماسی سنتی ،میتواند فرصت مناسبی برای بهبود تعامل دولت مرکزی ایران با کردها فههراهم آورد .همچنههین منههاطق
کردنشین در این سیاست میتوانند نقش مهمی در بازتعریف روابط ایران با مناطق کردنشههین در دیاههر کشههورهای منطقههه بههازی
کنند .پارادیپلماسی از طریق افزایش نقش و مشارکت اجتماعی هویتهای فروملی نظیر کردها به انسههمام اجتمههاعی منمههر مههی-
شود .انسمام اجتماعی از مهمترین عوامل در جلوگیری از اختالفات سرزمینی و مسئله استقاللخواهی است .روش مقالههه تبیینههی
است.
واژگانکلیدی :حق تعیین سرنوشت ،کردها ،عراق ،ایران ،پارادیپلماسی.
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Abstract
The 2017 Iraqi Kurdistan’s independence referendum and its results
demonstrated that independence and secessionist Kurdish movements in the region
would be a persistent political issue in the coming decades. Since their desire to
become an independent country in geared in the fundamental right of SelfDetermination, it is quite foreseeable that the countries which have considerable
Kurdish minorities within their borders would encounter critical challenges on how
to deal with their nationalist and secessionist desires. Iran is one of these countries.
But the tendency among Iran’s Kurds to be an independent nation is quite lower
than in other countries. The present paper seeks to answer this question: what’s the
role of Paradiplomacy in dealing with the Kurds for Iran’s government. The
findings of the article demonstrate that by boosting the role of sub-national
identities, such as Kurds, and their participation in low-politics, Paradiplomacy can
strengthen the social cohesion and social cohesion, in its turn, is one of the main
impediments on the way of secessionism. At the same time, Kurds can help the
Iranian government to reset its relations with the Kurdish population in the region.
Keywords: Self-determination, Kurds, Iraq, Iran, Paradiplomacy.
مقدمه

در ایههن

موضوع استقالل خواهی کردها در منطقه خاورمیانههه و تههالش بههرای تشههکیل کردسههتان بههزر

 در برهههههههای زمههانی.منطقه حداقل بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تهها بههه امههروز تههداوم داشههته اسههت
 جنبش های ملی و هویتی کردی این موضوع را پیایری کرده و تالش داشتهاند به آرزوی دیرینههه،مختلف
 آخرین مورد از ایههنگونههه.کردها در شکل دادن به دولت مستقل کردی در خاورمیانه جامه عمل بپوشانند
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تالش ها برگزاری رفراندوم از سوی دولت اقلیم کردستان عراق به رهبری مسههعود بههارزانی در سههال 2017
بود که علیرغم برگزاری و رأی به تشکیل کردستان مستقل نتیمه قابل لمسی به همراه نداشت .اخههتالا-
نظر بین گروههای کردی و نیز اقههدام و واکههنشهههای عههراق و دیاههر بههازیاران منطقهههای درجلههوگیری از
تشکیل چنین دولتی در منطقه خاورمیانه ،در این مورد نیز قابل مشاهده بود.
بررسی سیر تاریخی استقاللخواهی کردها در منطقه خاورمیانه نشان میدهههد کههه تههالش بههرای ایمههاد
جامعه و دولت کردی مستقل در این منطقه ،علیرغم همه سرکوبها و مخالفتها ،عنصری پایدار در میان
کردها بوده است .شدت و ضعف این گرایش در میان کردهای ایران ،ترکیه ،عراق و سوریه بسته به میزان
ادغام آنها در جامعه ،ساختار سیاسی ،فرصتهای سیاسی و اقتصادی و نیههز مشههارکت اجتمههاعی متفههاوت
بوده است .با این وجود ،چون گرایش به استقالل در میان جوامع کردی در ارتباط با یکی از بنیههادیتههرین
حقوق افراد و ملتها؛ یعنی حق تعیین سرنوشت است ،بنابراین انتظار میرود مسئله استقاللخواهی کردههها
در آینده نیز تداوم داشته باشد .این امر در مورد کردهههای ایههران نیههز صههادق هسههت .هرچنههد گههرایشهههای
استقالل خواهی در میان کردهای ایران خیلههی قههوی نیسههت ،امهها موضههوعی اسههت کههه در تههاریخ سیاسههی-
اجتماعی ایران ازجمله عوامل تاثیرگذار بر روابط دولت مرکزی با مناطق پیرامونی خود بوده است.
سوالی که در این ارتباط مطرح میشود این است که ،پارادیپلماسی چه نقشی میتواند در تعامل دولت
مرکزی ایران با کردهای داخل کشور داشته باشد؟ این موضوع چههه تههیثیری بههر روابههط ایههران بهها کردهههای
منطقه میگذارد؟ پیآمدهای آن برای کشور چیست؟ این مقاله استدالل میکنههد کههه رویکردهههای سههنتی
نظامی  -امنیتی در جهت تعامل با کردها پاسخ گو نیست و دولت مرکزی باید از ابزار نوینی در خطمشی-
گذاری های خود استفاده کند .این ابزار جدید پارادیپلماسی است .پارادپیلماسی به افزایش نقش بههازیاران
و هویت های فروملی ،نظیر کردها در عرصه سیاست خارجی و روابط بینالملل اعتقاد دارد .در این ارتبههاط
دولت مرکزی باید وزن و میزان تاثیرگذاری استانهای کردنشههین در سیاسههت خههارجی را افههزایش دهههد.
افزایش مشارکت کردها در سیاست داخلی و خارجی از پیش شرطهای انسمام اجتمههاعی بههوده و انسههمام
اجتماعی خود یکههی از اساسههیتههرین فههاکتورههها بههرای جلههوگیری از اختالفههات قههومی-سههرزمینی و مسههئله
استقاللخواهی است.
مقاله حاضر از چهار بخش تشکیل شده است .بخش اول پارادپیلماسی را به عنوان چارچوب مفهههومی
مطرح میکند .بخش دوم و سوم مسئله استقاللخواهی و ملیگرایی کردها در منطقه خاورمیانه و ایههران را

52

پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،8شماره  ،1پاییز و زمستان 1398

تحلیل و ارزیابی میکند .کاربست پارادیپلماسههی بههه عنههوان رویکههردی جدیههد در سیاسههت خههارجی ایههران
بهمنظور مشارکت دادن کردها در سیاست خارجی منطقهای بخش چهارم این مقاله را تشکیل میدهد.
پیشینه پژوهش

اولین مطالعات در زمینه مشارکت بازیاران فروملی در روابط خارجی به دهه  1970بازمیگههردد .ایههن
مطالعات عمههدتاد در محافههل علمههی آمریکههای شههمالی انمههام پههذیرفت .بهها انتشههار کتههاب "ابعههاد بینالمللههی
خودمختاری" توسط ایوو دوچاسه
اصطالحی است که دوچاس

 1در سههال  1984تحقیقههات در ایههن زمینههه جههدی شههد .پارادیپلماسههی

آن را مرسوم ساخت .بعههد از دوچاسه

افههرادی ماننههد میشههلمن،)1986( 2

کین کِید )1990( 3و سولداتوس ) 1990( 4مطالعات وی را گسترش داده و باعث شههکل گیههری چههارچوب
نظری در قالب پارادیپلماسی شدند .از آن زمههان تهها کنههون ،از ایههن چههارچوب نظههری بههرای بررسههی طیههف
مختلفی از موضوعات مرتبط با نقش و کههارایی بههازیاران منطقهههای ،فروملههی و محلههی در حههوزه سیاسههت
خارجی و به ویژه روابط خارجی در مناطق مختلههف جهههان اسههتفاده شههده اسههت .مقایسههه ادبیههات پژوهشههی
موجود در زمینه پارادیپلماسی حاکی از آن است که این چارچوب نظری از جایاههاه ویههژهای در مطالعههات
سیاسی مناطق آمریکای شمالی و اروپای غربی برخوردار است و در محافل علمی سایر مناطق مانند آسیا و
اروپای شرقی نیز گرایش به این حوزه مطالعاتی در حال رشد است .افزایش آثار منتشرشده به زبان فارسهی
در حوزه پارادیپلماسی نیز نشان دهنده افزایش توجه محققان ایرانی بههه نقههش و جایاههاه بههازیاران فروملههی
است.
ازجمله مطالعات انمام شده در ایران در حوزه پارادیپلماسی میتههوان بههه ایههن مههوارد زیههر اشههاره کههرد:
پورحسن و خالقی نژاد (" ،)2017پارادیپلماسی"؛ توحیدفام و دلیلی (" ،)2016جهانیشدن شهرها و جهههان
محلی شدن دیپلماسی"؛ پورحسههن و خههالقی نههژاد (" ،)2016جایاههاه پارادیپلماسههی در اقتصههاد مقههاومتی"؛
خالقی نژاد (" ،)2016جایااه پارادیپلماسی در سیاست خارجی جمهههوری اسههالمی ایههران در مقابههل عههراق
(بررسی موردی استان کرمانشاه)"؛ مؤمنی و همکاران ("،)2015پارادیپلماسی و کههاربرد آن در شهههرهای
مههرزی ،مطالعههه مههوردی آذربایمههان غرب هی"؛ حبی هبزاده و دلیلههی (" ،)2015راهبردههها و راهکارهههای
________________________________________________________________
1.

Ivo Duchacek
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4. Panayotis Soldatos
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پارادیپلماسی

پارادیپلماسی شهری جهت برونرفت از مناقشه پرونههده هسههتهای جمهههوری اسههالمی ایههران"؛ زلفعلیفههام و
سههعادتی (" ،)2015بررسههی مههوردی دیپلماسههی شهههری در فراینههد پارادیپلماسههی در عصههر جهانیشههدن"؛
دهشیری (" ،)2013پارادیپلماسی در عصر جهانیشدن :بررسی مههوردی دیپلماسههی شهههری"؛ احمههدی پههور
وهمکاران (" ،)2012تبیین جایااه دیپلماسی شهری در توسعه حوزه نفوذ ژئههوپلییتکی"؛ و نمههاتی حسههینی
( " ،)2011سیاست شهری و دیپلماسی شهری (از نظریه تا تمربه).
هرچند در سالهای اخیر پژوهش در زمینه نقش گروههای فروملههی در سیاسههت خههارجی و مخصوصهاد
مفهوم پارادیپلماسی در ایران رو به گسترش است ،اما هیچ ی

از پژوهشهای انمامشده بهطور خاص بههه

این مسیله نپرداختهاند که گروههای کردی چه نقشی میتوانند در پارادیپلماسی منطقهای ایران ایفا کننههد و
این امر چه پیآمدهایی برای جمهوری اسالمی ایران دارد .پژوهش حاضر بههه ایههن مسههئله میپردازنههد و در
حقیقت نوآوری آن نیز محسوب میشود.
چارچوب مفهومی

چارچوب مفهومی این مقاله را پارادیپلماسی شکل میدهد .پارادیپلماسی مقوله و مفهوم نسبتاد جدیدی
در روابط بینالملل هست که مشتق از دیپلماسی میباشد .از اینرو ابتدا به بحث مفهومی دیپلماسی پرداخته
میشود و سپس پارادیپلماسی مورد مداقه قرار میگیرد.
دیپلماسی

واژه دیپلماسی از ریشههه یونههانی  Diplomaاتخههاذ شههده و در فرهنههگ لمههت بههه معنههای ورقههه مکتههوب
تاخورده آمده است .دیپلماسی در مفهومی گسترده به روابط میان دولتها اطالق میشود و از یه
مترادا با مذاکره است و چون منظور از مذاکره در نهایت نیل به ی

منظههر

سازش اسههت ،دیپلماسههی فههن هههم-

سازی در سیاسههت بینالمللههی اسههت کههه بهههجای بههه خطههر افکنههدن منههافع و امنیههت ملههی بههر آن مههیافزایههد
( .)Mojtahedi, 1998, p. 104دیپلماسی در کلیههت خههود پیچیههده اسههت و طیهف گسههتردهای از اقههدامات
ازجمله نشست مشترک بین رهبران سیاسی ،فرستادن پیامهای سیاسی و بیانیههای عمومی را شامل میشود.
دولتها معموالد دپیلماسی را به صورت ی

جانبه ،دوجانبه و چندجانبه پیایری میکنند .واتسون دیپلماسی

را به عنوان مذاکره و گفتوگوی اشخاص سیاسی تعریههف مههیکنههد کههه طههرفین مههذاکره در آن اسههتقالل
یکدیار را به رسمیت شناختهاند .او همچنین استدالل میکند که دیپلماسی چهههار وفیفههه اولیههه دارد :اول،
جمعآوری اطالعات از خارج از کشور ،دوم ،آنالیز و تحلیل چنین اطالعههاتی از سههوی وزارت خارجههه و
نهادهای مربوط ،سوم ،توسعه سیاست ها بر اساس چنین اطالعاتی و در نهایت ارتباط برقرار کردن بهها سههایر
بازیاران از طریق این سیاستها (.)Wasike et all, 2015,p.521
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دیپلماسی سهم عمدهای در شکل دادن به تحوالت و پویاییهای نظام بههینالمللههی داشههته و از ایههنرو
یکی از عمدهترین ابزارهای سیاست خارجی دولتها بودهاست".دیپلماسی موتور محرکه روابط بینالملل
است .دیپلماسی بستری را فراهم می کند که کشورها از طریق آن اهداا سیاست خههارجی خههود را تنظههیم
میکنند و از طریق بهکارگیری این روش تالش دارند بر تصمیمگیری و رفتار سههایر دولههتهههای خههارجی
تیثیر باذارند .تمام تالشهایی که در چارچوب دیپلماسی صورت میگیرند عمههدتاد یه

هههدا را دنبههال

میکنند :کاهش تنش و به حداقل رساندن احتمال جنگ و خشونت" ( .)Adesina, 2017, p.2-3در شکل
سنتی برای دیپلماسی سه ویژگی اصلی در نظر گرفته می شد که عبارت بودند از الف) سلسله مراتبههی ،ب)
ارتباط ی

طرفه با افکار عمومی ،ج) محرمانه بودن ( .)Al-muftah, 2018, p.4یکی از تحههوالتی کههه در

سههالهههای اخیههراین ویژگیههها را تمییههر داده و اشههکال جدیههدی از دیپلماسههی را بههه وجههود آورده اسههت
جهانیشدن است.
جهانی شدن نه تنها بازیاران جدید بلکه موضوعات جدیدی را به روابط بهینالملههل معرفههی کههرد .ایههن
موضوعات و بازیاران جدید کانون اصلی دیپلماسی مدرن را تشکیل میدهند .جهانیشدن از طریههق وارد
کردن بازیاران به ی

فضای زمانی و مکانی کوچ

تر تضاد و اخههتالا را افههزایش داده و دیپلماسههی را

بیش از پیش پیپچیده کرد .جهانیشدن همچنین حوزه دیپلماسی را گستردهتر کرد ،به گونهای که شناسایی
خطوط مبهم بین امور داخلی و بینالمللی با دشورای همراه شد ( .)Iwilade, 2010بههه دلیههل پیشههرفتهههای
چشمگیر در زمینههه فنههاوری هههای ارتباطههات و اطالعههات ،کیفیههت تعههامالت اقتصههادی ،سیاسههی ،فرهناههی،
اجتماعی و امنیت تمییر یافته ،آگاهی فرد از خود و جهان اطراا از طریق گسترش کم و کیف کانالهههای
ارتبههاطی متعههدد کههه در بسههیاری از مههوارد متمههایز از ارتباطههات دولتههی و یهها نهههادی اسههت ،افههزایش یافههت
(  .)Goodrzi & Kaffash nayyeri, 2016 ,p.476در اثر جهانیشدن ،دپیلماسی مههدرن امههروزین شههکل و
چارچوبهای جدیدی را اتخاذ کرد که بسههته بههه موضههوعات مختلههف نیازمنههد ابزارههها و جهههانبینههیهههای
متفاوتی شد .تخصصی تر شدن دیپلماسی باعث گردیده است که امروز با طیههف متعههددی از دپیلماسههیههها
ازجمله دیپلماسی اقتصادی ،فرهنای ،سالمت ،ورزشی ،و غیره مواجه باشیم .در این بههین پارادیپلماسههی بههه
عنوان شکل جدی دی از دیپلماسی توجه محققین و اندیشمندان حههوزه روابههط بینالملههل را بههه خههود جلههب
کرده است.
پارادیپلماسی

پارادیپلماسی بخشی از فرایند جهانیشدن و منطقهگرایی است که در آن بازیاران غیردولتی و فروملی
نقش قابل توجهی را در جهان سیاست بازی مههیکننههد ( .)Sergunin, Joenniemi,2014, p.2ایههن تعریههف
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علیرغم اینکه با مفروضات تئوریهای سنتی روابط بینالملل که در آنههها دولههت بههازیار اصههلی سیاسههت
خارجی است ،تناقض دارد ولی بااینوجود اشتراکات زیههادی را مههیتههوان بههین پارادیپلماسههی و تئوریهههای
سنتی متصور شد .به عنههوان مثههال از دیههد لیبرالههی پارادیپلماسههی نتیمههه منطقههی تمییههرات عمههده در سیسههتم
بینالمللی است .ازجمله تضعیف نقش روابط بین دولتی ،کم شدن تفاوت بین سیاست اعلی و سیاست ادنی
و همچنین دموکراسی سازی و مدرنیته که وفاداری ،دولت را به بازیاران محلی و منطقهای پیوند میدهههد.
رئالیستها هم عقیههده دارنهد کههه پارادیپلماسههی ابههزاری در جعبههه ابههزار سیاسههت خههارجی دولتههها اسههت.
بازیاران فروملی با تصویب رسمی و غیر رسمی دولت در روابههط بینالمللههی مشههارکت میکننههد و از ایههن
طریق منافع دولت را بهبود میبخشند ( .)Pietrasiak, 2018,p.19پارادیپلماسی به این موضوع اشاره می-
کند که چه چیزی میتواند فرفیتها و تواناییهای واحدهای فروملی و مشارکت و استقالل این واحدها
را در عرصه بینالمللی در پیایری منافع خاص بینالمللی توصیف کند .پارادیپلماسههی بیههانار فرفیههت و
نقش آفرینی هویتهای فروملی در عرصه سیاست خارجی و مشارکت آنان مستقل از حکومت مرکزی
در عرصه بین الملل در تعقیب منافع خاص بههینالمللههی اسههت.

(Momeni & Rahimi & Gheibizadeh,

) 2016, p.63-64در زمره واژگان معادل پارادیپلماسی میتوان به دیپلماسی چند الیه و دیپلماسههی فههرو-
ملی اشاره کرد که بیانار روند روبه رشد بینالمللی شدن امور داخلی و قرار دادن نارانیهای محلی و
منطقهای در مرکزیت امور بینالملل
دوچاس

است (.)Dehshiri, 2013, p.2

عقیده دارد که ابتکارات مختلفی میتواند از سوی حکومتهههای محلههی و غیههرمرکههزی در

صحنه بین المللی انمام پذیرد با این وجود ،ابتکارات این گونه از بازیاران میتواند چهار شکل مختلف اما
مرتبط بههم به خود بایرد -1 :میکرو دیپلماسی منطقهههای فرامههرزی  -2میکههرو دیپلماسههی فرامنطقهههای -3
پارادیپلماسی جهانی  -4پروتودیپلماسی .منظور از میکرو دیپلماسی منطقهای فرامرزی ارتباطههات رسههمی و
غیررسمی است که عمدتاد با توجه به نزدیکی جمرافیایی صههورت مههیگیهرد و منمههر بههه درک مشههترک از
مشکالت موجود و راه حلهای احتمالی برای پایان دادن به آنها میشود .میکرو دیپلماسی فرامنطقهای در
پی بسترسازی برای ارتباط و گفتوگو بین حکومتهای محلی و غیرمرکزی است .پارادیپلماسههی جهههانی
شامل اقدامات سیاسی برای ارتباط با ملتها در عرصه جهانی است که نه تنها ارتباط حکومتهای محلی با
مراکز تماری ،صنعتی و فرهنای در سایر کشورها را فراهم میکند بلکه ارتباط این حکومتهای محلی با
نهادها و آژانسهای حکومت ملی را نیز تسهیل میکند .بنابراین پارادیپلماسی اصطالحی است که میتواند
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برای توصیف چنین ابتکارات و اقداماتی که از سوی حکومتهای غیههر مرکههزی انمههام میپههذیرد بههه کههار
گرفته

شود (.)Kuznetsov, 2014, p.27

طیف مختلفی از موضوعات برای نقههش آفرینههی بههازیاران منطقهههای ،محلههی و غیههر دولتههی در حههوزه
پارادیپلماسی وجود دارد .با این وجود حوزههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنای بستر مناسبی برای این گونههه
از بازیاران است .از لحاظ اقتصادی ،مناطق و حکومتهای محلی به دنبال جذب سرمایهگذار ،بازار بههرای
تولیدات و همچنین ارتقا جایااه خود به عنوان مقصد گردشههاری هسههتند .ایههن منههاطق همچنههین از طریههق
همکاری میان شرکتهای کوچ

و متوسط به دنبال بهرهبرداری از همکههاریهههای مشههترک هسههتند کههه

مناطق آنها را از لحاظ موفقیت اقتصادی متمایز میکنههد و رقابههت بههازاری را افههزایش مههیدهههد .از لحههاظ
فرهنای مناطق و حکومتهای محلی با زبان و فرهنگ خاص خود به دنبال حمایتها و منههابع بههینالمللههی
هستند .از لحاظ سیاسی نیز ،حکومت های محلی به دالیل مختلف به دنبال وارد شدن به عرصههه بههینالمللههی
هستند .یکی از این دالیل میتواند تمایالت ملیگرایی برای بهدسههتآوردن مشههروعیت و اعتبههار در نظههام
بینالمللی باشد ( .)Khalid Mohammed & Owtram, 2014, p.67-68مثالهای متعددی برای الیههههههای
مختلف پارادیپلماسی (سیاسی ،اقتصههادی ،فرهناههی) وجههود دارد .در زمینههه پارادیپلماسههی فرهناههی ایالههت
ِکبِ

در کانادا جایااه برجسته ای دارد« .ایالت کب

کانادا روابط نزدیکی با فرانسه دارد و در بسههیاری از

موارد حتی بر نارش دولت فرانسه در زمینه سیاستهای مربوط به زبان فرانسوی تیثیر میگذارد .در زمینههه
اقتصادی ،در استرالیا ،بسیاری از ایاالتهای این کشور برای بهرهبردن از تمارت با ژاپن با یکدیار رقابت
میکنند» ( .)Kooistra, 2017, p.4-5در موضوعات سیاسی نیز ایالههتهههایی ماننههد فالنههدرز ،1کاتالونیهها 2و
باس

 3فعالیت عمدهای دارند .در این حوزه بسیاری از این حکومتهههای محلههی بههه دنبههال ممموعهههای از

روابط بینالمللی هستند که تمایزهای فرهنای آنها را نیز متمایز خواهد کرد (.)Lecours, 2008, p.3

نارانی عمدهای که در مورد پارادیپلماسی و بازیاری حکومتهای محلی وجود دارد عبههارت از ایههن
موضوع است که این اقدام می تواند منمر به افزایش اختالا بههین منههاطق محلههی و همچنههین اخههتالا ایههن
حکومت های محلی با دولت مرکزی شود .نارانی دیار در مههورد پارادیپلماسههی بحههث گههرایش منههاطق و
حکومت های محلی به استقالل و فشار به دولت مرکزی برای جدا شدن از دولت مرکههزی و تشههکیل یه
________________________________________________________________
1.
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3. Basque
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کانون سیاسی جدید است .با این وجود بسههیاری از کارشناسههان عقیههده دارنههد کههه چنههین نارانههیهههایی در
بسیاری از موارد بیهوده است زیرا "در عرصه بینالمللی منههاطق و حکومههتهههای محلههی قههدرت چانهههزنههی
باالیی ندارند ،اگر چه تمایالت سیاسی و اقتصادی ممکن است حکومتهای محلی را تحری

کند بااین-

وجود آنها با محدودیتهای ساختاری و قانونی روبرو هستند که فرفیتهای بینالمللی آنههها را محههدود
میکند .این محدودیتها می تواند داخلی یا خارجی باشد .به لحاظ داخلههی ،ایههن منههاطق و حکومههتهههای
محلی متعلق به دولت مرکزی هستند که قاعدتاد اختیار و قدرت بیشتری در سیاست خارجی نسبت به مناطق
دارند .از لحاظ خارجی نیز تمربه اتحادیه اروپا نشان داده است که پارادیپلماسی فرصتهایی را برای رونق
مناطق و حکومتهای محلی ایماد میکند ولی با اینوجود مسیرهای ارتباطی و تعامههل آنههها بههه گونهههای
است که متیثر از سیاست حکومت مرکزی بوده و در عرصه بینالمللی اتحادیه بازیار قدرتمندتری نسههبت
به حکومتهای منطقهای است" (.)Sainz de Vicuňa, 2015, p.10

با این نارش پارادیپلماسی ابزاری برای بهرهگیری دولتها از تحوالت منطقهای و بینالمللی در دنیای
جهانیشده امروز است .با توجه به تاثیرات جهانیشدن دیپلماسی دیار متمرکههز و ایسههتا نیسههت و بههیشتههر
گرایش به پویایی و سیال بودن دارد ،بنابراین دیپلماسی سنتی جوابگوی نیاز دولتها در عرصه بینالمللی
نیست« .اکنون زمان آن رسیده است که دیپلماسی خود را با دنیای مههدرن سههازگار کنههد .در دنیههای جدیههد
اطالعات دیار منحصر به سفیران نیست .امروزه شرکتهای اطالعاتی ،اتاق فکرها و سازمانهای مردمنهاد
دسترسی بهتری به منابع اطالعاتی دارند .و این ایده که دیپلماتها باید منافع کشور خود را در کشههورهای
دیار نمایندگی کنند تا حد زیادی با چالش روبرو شده است" ) .)Tavares, 2013پارادیپلماسی بههه عنههوان
شکل نوینی از ابزارهای سیاست خارجی فرصتهای جدیدی را برای دولتها بههه وجههود مههیآورد کههه از
طریق به کارگیری بازیاران فروملی و حکومتهای محلی مانند شهرها و استانها ،دولتههها مههیتواننههد در
طیف گستردهای از موضوعات منطقهای نقشآفرینی کنند .شکل و چارچوب ایههن شههکل از دیپلماسههی در
مناطق مختلف جهان با توجه به ویژگیهای تاریخی ،جمرافیایی و همچنین تحوالت و رخدادهههایی کههه در
آن مناطق رخ داده و یا در جریان است میتواند متفاوت باشد .موضوعاتی هم که پارادیپلماسههی در آن بههه
کار گرفته میشود ممکن است با توجه به منافع ملههی دولههتههها و همچنههین ضههرورتهههایی کههه در عرصههه
منطقهای و بینالمللی وجود دارد طیف گستردهای از موضوعات ازجمله اقتصاد ،سیاست ،امنیت ،فرهنگ،
محیطزیست و غیره را شامل شود.
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شکل  :1ابتکارات و اقدامات در حوزه پارادیپلماسی

(ناارندگان)
مسئله استقاللخواهی و ملیگرایی کردها در خاورمیانه

کردها ی

گروه قومی بزر

و به لحاظ سرزمینی ،متمرکز در خاورمیانه هستند .کههردههها نههه تنههها در

عراق بلکه در کشورهایی مانند ایران ،سوریه و ترکیه نیز سههکونت دارنههد .آمههار دقیقههی از تعههداد جمعیههت
آنها در دست نیست با این وجود بر اساس برخی برآوردهای اخیر 31 ،الی  33میلیون کرد در کشههورهای
فوق زندگی میکنند (  .)Jude, 2017, p.852استقالل خواهی و ملیگرایههی ریشههههای عمیقههی در ایههن
گروه قومی داشته بهگونهای که برخی ملیگرایی آنها را در قالب کهن گرایان 1توصیف مههیکننههد ،زیههرا
کردها عقیده دارند که ریشههای ملت و ملیگرایی آنها به زمانهای بسیار قدیم باز میگردد .کردها خود
را به عنوان فرزندان مادهای باستان که امپراتوری آشوری را در سال  612قبل از میالد سرناون کرد تلقههی
میکنند .آنها ریشههای خود را به حضرت سههلیمان و همچنههین کههاوه آهناههر پیونههد میدهنههدGunter, ( .

 .)2013, p.30با این وجود سرناونی امپراتوری عثمانی و شکل گیری فضای جدیههد بههرای نقههش آفرینههی
________________________________________________________________
Primordia Lists
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هویتهای فراموش شده نقطه عطفی در ملی گرایی و استقالل خواهی کردها بود" .کردها از طریق پیمههان
ورسای 1در سال  1919مماز به ایماد مناطق مستقل یا کشورهای مستقل در شرق فرات ،جنوب ارمنستان و
شمال سوریه و عراق که اکثریت مردم در آنما کرد بودند ،شدند .ایههن پیمههان بعههد از شکسههت امپراتههوری
عثمانی در جنگ جهانی اول بین آن و قدرتهای پیروز امضا گردید" (.)Manyuan, 2017

تا امضای معاهده ورسای هیچگونه کردستان مستقلی وجود نداشههت ،بنههابراین ملیگرایههان کههردی کههه
تمایل به ایماد ی

کردستان مستقل داشتند ممبور شدند که به دنبال استقالل در ترکیه باشههند .بهها امضههای

معاهده لوزان در سال  1923فعالیتهای ملیگرایی کردها جان تازهای گرفت .بعد از امضههای ایههن معاهههده
که در آن اشاره ای به کردستان مستقل نشده بود ،کردها به این نتیمه رسیدند که چارهای جز متوسل شههدن
به نیروی نظامی برای به دست آوردن استقالل ندارند .مهمترین جنبش ملی کههردی بههین سههالهای  1925تهها
 1946جنبش آرارات بود .این جنبش از آن جهت حائز اهمیت بود که بر خالا جنبشهای قبلی متشههکل
از کردهای ترکیه ،ایران و عراق بود ( .)Olson, 1991, p.401جنگ جهانی دوم تمییرات قابههلتههوجهی را
در وضعیت کردها به وجود آورد .در این دوره کردها دولههت مسههتقل کههردی را تحههت عنههوان جمهههوری
کردستان ایماد کردند .با وجود اینکه این د ولت بههیش از یه

سههال دوام نیههاورد ولههی از دو جهههت حههائز

اهمیت بود .اوالد؛ این دولههت امیههد کردههها بههرای تشههکیل یه

دولههت مسههتقل را زنههده ناههه داشههت .دوم،

جمهوری کردستان ،تنها دولت رسمی کردی بود که تشکیل شده بود و بر اساس اصول حقوق بههینالملههل
اسناد و تفاهمنامههایی را با سایر دولتها امضا میکرد

(.)Riamei, 2015, p.80

با شروع جنگ سرد؛ استقالل خواهی کردها و تالش رهبران آن برای شکل دادن به کردسههتان مسههتقل
تحث تیثیر رقابت های ایاالت متحده ،آمریکا و شوروی قرار گرفههت .وقتههی کههه اختالفههات ایههدئولوژیکی
شدت یافت ،ایاالت متحده آمریکا به این نتیمه رسید که ناسیونالیسم کردی مههیتوانههد در جهههت کههاهش
نفوذ شوروی در منطقه خاورمیانه مفید باشد .ایاالت متحده آمریکا از خطوط گسل کردستان برای رسیدن
به اهداا کوتاهمدت و بلندمدت ژئوپولیتیکی خود بهرهبرداری میکرد .بسیاری از اسنادی که بههه تههازگی
منتشر شدهاند رابطه دوسویه ایاالت متحده آمریکا بهها ناسیونالیسههم کههردی در دوران جنههگ سههرد را نشههان
میدهند ( .)Little,2010, pp.63-64منطقهبندی و یکپارچای گروههای ملیگرای کردی در نتیمه جنگ
ایران و عراق در دهه  1980و جنگ ائتالفی ایاالت متحده آمریکا علیه عراق در سال  1991فرصت جدیههد
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و مهمی را برای کرد ها به وجود آورد که ی

دولت مستقل تشکیل دهند ،یا حداقل استقالل بیشتههری را

در داخل دولتهایی که زندگی میکردند بهدست آورند .با اینوجود مانع عمدهای وجود داشت که می-
توانست مانعی برای شکلگیری دولتی باشد که کردها از آن به عنوان کردستان بزر
عمده در ایماد ی

یاد میکردند .مانع

دولت مستقل کردی این موضوع بود که شکلگیری چنین دولتی یا حداقل کردسههتان

مستقل میتوانست حاکمیت کشورهای منطقه ازجمله ترکیه ،عراق و ایران را در معرض خطههر قههرار دهههد.
حاکمیتی که با هویت تاریخی هر ی

از کشورهای مذکور در تعامل بههود ( .)Olson, 1992, p.479دوره

بعد از  1990نشانه هایی از شروع ی

روند آهسته اما روبهرشدی از استقاللخواهی بود ،که در آن ایاالت

متحده آمریکا نقش حیاتی را بر عهههده داشههت .در آوریههل سههال  1991ایهاالت متحههده همههراه بهها ترکیههه و
انالستان منطقه امنی را در شمال عراق ایماد کردند .این منطقه امن برای حدود یه

میلیههون کههرد کههه از

سرکوب دولت عراق فرار کرده بودند سرپناه ایماد کرد .این اقدام (عمههدی و یهها غیرعمههدی) راه را بههرای
ایماد دولت اقلیم کردستان ( )KRGفراهم کرد (.)Broker, 2005, p.9

از سال  2000به بعد استقاللخواهی و ملیگرایی کردی افزایش قابل توجهی پیدا کرد .مهمترین دلیل
افزایش این تمایل فعالیت های دولت اقلیم کردستان بود که در منطقه کردستان عراق شکل گرفتههه بههود .بهها
تبدیل شدن دولت اقلیم کردستان عراق به ی

موضوع بینالمللی و نقشآفرینی آن در موضوعات منطقه-

ای ،بسیاری این دولت را مهمترین دستآورد جنبش سیاسی کردها از سال  2000بههه بعههد مههیدانسههتند .بهها
توجه به موجودیت و ماموریتی که دولت اقلیم کردستان برعهده گرفته بود ،این درک در کردهای ترکیه،
سوریه و ایران به وجود آمد که گزینه دیاری هم میتواند برای آنها باشد .با اینوجود این درک و فههم
جدید از سوی کشورهایی که کردها در آن زندگی میکردند به عنوان منبع تهدید قلمداد میشههد .فهههور
کردها به عنوان ی

با زیار در سیاست بینالمللی و نقشی که دولت اقلیم کردستان در سیاسههت منطقهههای

ایفا میکرد ،منبع الهامبخشی برای کردها در جهت تشکیل ی

اجتماع بزر

تر بود ( Sumer, 2011, pp.

 .)4-5شروع بهار عربی در سال  2010توازن سیاسی بین ترکیه ،ایران ،سوریه و عراق و همچنین گروههای
سیاسی و ملی گرای کردی منطقه را تمییر داد .در بسیاری از موارد بهار عربی باعث بازتولید محورهایی شد
که در دهه  1990وجود داشت .شروع و گسترش ناآرامیها در سوریه منمههر بههه ایههن شههد کههه در سههاختار
سیاسی منطقه خاورمیانه ،ترکیه و ایران در مقابل هم قرار بایرند .ترکیه از مخالفان سوری حمایت میکرد
درحالی که ایران خواستار بقا دولت بشار اسد بود .به همیندلیل موضوع سوریه بازی با حاصل جمع صههفر
بود ،یا دولت بشار اسد یا مخالفان .در عراق نیز عقب نشینی ایههاالت متحههده آمریکهها ،ترکیههه و ایههران را در
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جهت مخالف هم قرار داد .هر دو کشور تالش داشتند خطوط گسل ایماد شده در عههراق را پههر کننههد .در
نتیمه بهار عربی و عقب نشینی نیروهای آمریکایی ،محیط امنیتی جدید و همچنین بازترکیب سیاسههتهههای
کردی در منطقه خاورمیانه ایماد شد ( .)Cagaptay, 2012, pp.9-10کههردههها تههالش داشههتند از تحههوالت
صورت گرفته در اثر بهار عربی استفاده کرده و به سمت تشکیل ی

کردستان بههزر

متشههکل از منههاطق

کردنشین چهارگانه در منطقه خاورمیانه حرکت کنند .با این وجود یکی از تحوالتی کهه همهه کشههورهای
چهارگانه منطقه خاورمیانه به شدت با آن مخالفت میکردند شکلگیری ی

دولت مستقل کردی در هههر

نقطه ای از منطقه خاورمیانه بود .بنابراین سیاست خارجی منطقهای این کشورها مبتنی بر همکاری مشههترک
در جهت جلوگیری از شکلگیری ی

دولت کردی به وسیله کردها بههود .بهها ایهن وجههود بهههار عربههی ،از

طریق ایماد حس ملیگرایانه بیش تر در کردها منمر به تمییر توازن بههه نفههع کردههها شههد ( Keskin, 2015,
.)p.145

مسئله استقاللخواهی و ملیگرایی کردها در ایران

کردها در ایران تاریخ کامالد متفاوتی دارند .برای مدت طوالنی ،آنها بخشی از امپراتههوری چنهد نههژاد
ایرانی بودهاند و به همینترتیب ،مسئله پیوستن آنها به هرگونه دولت کردی پس از عثمانی ،مطرح نبههوده
است .بهدنبال مر

مهمترین رهبر کردها ،اسماعیل آقا سیمکو در سال  ،1929کردها در ایههران تهها جنههگ

جهانی دوم ،زمانی که دولت کوتاهمدت جمهوری مهاباد بههه وسهیله قاضهی محمههد شههکل گرفههت ،ادعههای
جداییطلبی جدی نداشتند ( .)Laoutides, 2016, pp.93فهور دولت نظامی متمرکز و قدرتمند در ترکیه
که نسبت به کردها و تمایالت سیاسی آنها بدبین بود ،تحکیم قدرت دولت هاشمی در عراق ،از بین رفتن
سازمان سیاسی و نظامی قبایل کرد و در نهایت نبود سازمان سیاسی و نیز ایدئولوژی ملههی منسههمم در میههان
کردها ازجمله دالیل کم فروغ بودن جنبشهای استقالل خواهی در میان کردها محسههوب میشههد (

Vali,

 .)2007, p.15بعد از شکست جمهوری مهاباد و تا انقالب اسالمی در ایران سههختگیههریههها علیههه منههاطق
کردنشین حفظ شد ،بدینمعنی که هرگونه تالش برای اقتدار بههیشتههر از سههوی کههردههها تحمههل نمههیشههد.
انقالب اسالمی در ایران امید را به کردها بازگرداند ،زیرا انقالب در ایران فرصت جدیههدی را بههرای آنههها
فراهم می کرد .کردها در تظاهرات و اقداماتی که منمر به فروپاشههی رژیههم شههاه در ایههران شههد بسههیار فعهال
بودند .با این وجود بعد از پیروزی انقالب این نارانههی وجههود داشههت کههه دوره گههذار بههیثبههات مههیتوانههد
حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را به خطر بیندازد .ناآرامیها و شیوع خشونت در مناطق مختلههف کشههور
به عنوان خطر فروپاشی در آینده تلقی میگردید (.)Laoutides, 2016, pp.95

62

پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،8شماره  ،1پاییز و زمستان 1398

شروع جنگ ایران و ع راق به تعمیق روابط دولت مرکزی ایران و کردها منمر شد .در طول سههالهههای
اولیه جنگ ایران و عراق دولت صدام حسین تالش میکرد کردها را متقاعد سازد که به دولت مرکزی در
تهران کم

نکنند .در این بین ،گروههایی مانند اتحاد میهنی کردستان موافقههت کردنههد کههه جنههگ علیهه

بمداد ر ا متوقف سازند ،با این وجود حزب دموکرات کردستان به چالشهههای خههود علیههه دولههت مرکههزی
عراق ادامه میداد ( .)Katzman, 2010, p.2جدا از رویکرد حزب دمههوکرات کردسههتان ایههران بههه بمههداد،
دولت مرکزی در ایران مناطق کردنشین را بهعنوان منطقه جنای در نظر میگرفت کههه نیهاز بههه حمایهت و
پشتیبانی داشتند و عالوه بر این مردم این مناطق ازجمله نیروهای مصمم و متعهد در نیروهای نظههامی ایههران
بودند ( .)Roman & Gurses, 2014, p.75پایان جنگ ایران و عراق به نوبههه خههود چیههزی جدیههدی بههرای
استقالل خواهی کردها نداشت ،زیرا بعد از پایان جنگ هر کدام از دولتها با تکیه بر اصل حفظ امنیت و
آرامش در داخل و تالش برای برونرفت از پیامدهای جنگ ،ی

پارچای سرزمینی را به عنههوان اولویههت

اصلی خود اعالم کردند ( .)Roman & Gurses, 2014, p.75بهها ایههن وجههود ایههران هرگههز وجههود اقههوام و
هویت کردی را که به عنوان بخشی از ملت ایران در نظر گرفته میشود انکار نکرده است .همانگونههه کههه
محمد خاتمی ،رئیسجمهور پیشین ایران ،گفت هیچ کسی حق ندارد ادعا کند که ایرانیتر از کردها است
(.)Sinkaya, 2017, p.5

به عقیده والتر

پوش1

کردها در ایران در جامعۀ ایرانی ادغام شدهاند .هیچ خصومت آشکار یهها سیاسههت

انکاری بر علیه آنها وجود ندارد .با اینحال ،محدودیتهایی وجود دارد .در حالی که نارشهای مثبت و
بیطرا در میان مردم غالب است و مقامات برای تبلیغ ی

تصویر هماهنگ و چند قومیتی از ایران تالش

میکنند ،برخی از تبعیضهای مستقیم و غیرمستقیم را نمیتوان انکار کرد .به عنوانمثال برخی تبعیضها در
مورد دسترسی کردها به مقامات دولتی در دولت مرکزی و توانایی آنههها در کمه

بههه توسههعه اقتصههادی

استان های خودشان وجود دارد .توسعه نیافتای اقتصادی در بسیاری از موارد تیثیر بهسزایی در نوع ناههرش
استانهای سنینشین ازجمله در کردستان و سیستان و بلوچسههتان دارد ( .)Posch, 2015, p.5بهها ایههن حههال،
این خرد مشترک در ایران وجود دارد که کردها گروههای قومی شورشههی و جههداییطلههب نیسههتند ،چههون
احساسات ملی گرایانه در میان کردهای ایران حداقل در مقایسه با کردهای عراق بسیار کمتر اسههت .عههالوه

________________________________________________________________
Walter Posch
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بر این ،در مقایسه با کشورهای کردنشین منطقه ،نخباان کردی در ایران به صورت بهتری در بدنه سیاسههی
کشور ادغام شدهاند (.)Posch, 2017, p.338

از دید نادر انتصار اگر مسئله یا مشکل کردی در ایران وجود دارد متیثر از سه موضوع است :در وهلههه
اول این موضوع متیثر از سیاستهای دولت است .به عبارت دیار دولت در ایران همواره ی
به موضوع قومی داشته و پس از انقالب اسالمی در ایران دولتهای مختلف از اتخاذ یه

نااه امنیتی
رویکههرد غیههر-

امنیتی به موضوع اقوام ناتوان بودهاند .شایان ذکر است که کردها مشتاقانه از انقالب ایران حمایت کردند و
طیف وسیعی از مردم کردستان از ابتدا در روند انقالبی درگیر بودند .با این وجههود شههوق اولیههه کردههها در
مورد فروپاشی رژیم شاه در ایران ،منمر به این آگاهی در کردها شد که حکومت جدید نیز خواسههتههههای
کردها را از دریچه امنیتی مینارد .موضوع دوم این است که ،بسیاری از رهبران مذهبی سنی مخالف نام-
گذاری شیعه به عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی جدید بودند .روحههانیون اهههل سههنت و برخههی از
اعضای شیعه مملس خبرگان (مثل آیت اهلل حسن آزادی) ترجیح میدادند به جای مههذهب شههیعی ،اسههالم
دین رسمی کشور باشد .در نهایت عامل سوم در نوع ارتباط ایران با کردها ،سابقه درگیری نیروهای نظامی
کردی ازجمله نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهههای پاسههداران انقههالب اسههالمی اسههت .بههه
عنوان مثال تداوم درگیری ها بین نیروهای نظامی کردی و نیروهای امنیتی و پاسداران انقالب اسالمی منمر
به ممنوعیت فعالیت حزب دموکرات کردستان ایران گردید و امام خمینی (ره) عبههدالرحمان قاسههملو را بههه
عنوان مفسد فی االرض معرفی کرد (.)Entessar, 2014, pp. 212-215

موضوع حائز اهمیت در نوع نااه ایران به مسئله استقاللخواهی و ملیگرایی کردههها ،نقههش بههازیاران
منطقهای و فرامنطقهای است ".بنابراین ایران در مسئله کردها بیش از داخل بههه تحههوالت منطقهههای و بههین-
المللی توجه دارد" ( .)Pashang & Zomorrodi, 2014, p.484به عنوان مثال بحثهای زیههادی در داخههل
ایران در مورد شکل گیری یه

کردسههتان مسههتقل در خاورمیانههه و حمایههت قههدرتهای بههزر

ازجملههه

ایاالت متحده از آن ،وجود دارد .برخیها اعتقاد دارند که واشهیناتن هرگههز از شههکلگیری و قههدرتیابی
کردستان مستقل حمایت نخواهد کرد ،در مقال به باور برخی دیار یکی از مهمترین اهداا ایاالت متحده
آمریکا در خاورمیانه تقسیم کردن کشورهای منطقهای خاورمیانه به تکههای کوچه

اسههت ،زیههرا از ایههن

طریق به آسانی بر منطقه تسلط مییابد ( .)Nader et al., 2016, p.15بههه همههین دلیههل بهها وجههود ارتبههاط بهها
احزاب کردی ،مسئله استقالل کردستان عراق و تمایل رهبران دولههت اقلههیم کردسههتان بههرای نقههشآفرینههی
مستقل از بمداد در تحوالت منطقه ای هرگز مورد دلخواه ایران نبوده است .بنههابراین زمههانی هههم کههه مسههئله
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رفراندوم از سوی مسعود بارزانی در سال  2017مطرح و اجرا شد با مخههالف جههدی ایههران روبههرو گردیههد.
«جمهوری اسال می ایران مسئله کردها را در قالب کل عراق در نظر دارد و با توجه به اقلیت کرد در داخههل
کشهور و تیثیر اسهتقالل اقلیم بر مناطق کردنشین خود ،به هیچوجه خواهان تمزیه عراق نیسهت و همیشه بر
حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشهور عراق تیکید کرده است .همچنین استقالل اقلیم زمینه حضور بیشههتر
رژیم صهیونیستی و آمریکا را در کنار مرزهای جمهوری اسالمی ایران افزایش داده و این موضههوع امنیههت
ملی ایران را با خطر مواجه میکند» ( .)Nasri & Rezayi, 2014, p.43عالوه بر این ،تهدیدهای سیاسی که
استقالل اقلیم کردستان میتواند برای ایران ایماد کند همواره مدنظر تصههمیمگیرنههدگان سیاسههت خههارجی
بوده است .در چنههدسههال اخیههر ،حکومههت اقلههیم کردسههتان عهراق بههه عنههوان یه

حکومههت بهها بنیههانهههای

ناسیونالیستی قومی که در آن هویت کردی به عنوان اصلیترین و مهمترین عنصر ماهوی و علت وجههودی
تشکیل حکومت اقلیم کردستان عراق نقش بازی میکند ،زمینههههای اعههتالی بههیش از پههیش ایههن مقولههه را
فراهم کرده است .به طوری که توانسته تمایلهای قومگرایانه را در مناطق کههردنشههین کشههورهای پیرامههون
خود تحثتاثیر قرار دهد ( .)Bojmehrani & Poor Islami, 2014, p.104با توجه به پیشینه مطههرح شههده،
الزم هست که جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با مقوله کردها ،دست بههه رهیافههتههها و ابتکارعمههلهههای
جدیدی بزند و از وجود کرد ها در داخل کشور به عنوان فرصتی برای ارتقاء امنیت ،پیشبرد منههافع ملههی و
تقویت نفوذ خود بهره گیرد و در عینحال ،برخی از خواستههای منطقی و قههانونی کردههها را نیههز بههرآورده
نماید.
کاربست پارادیپلماسی در سیاستگذاری ایران نسبت به کردها

بررسی سیر تحول مسئله استقاللخواهی و ملیگرایی کردی در منطقه خاورمیانه و ایران نشان میدهههد
که این موضوع همواره از سوی بازیاران غیر دولتی مطرح بوده و به دلیل فقدان ی

ساختار منسمم ،ایههن

گرایش ها در مقاطع مختلف سرکوب شده و یا از سوی بازیاران منطقهای و فرامنطقهای به عنههوان ابههزاری
برای تحت فشار قرار دادن کشورهای کردنشین ازجمله ایران ،عراق ،ترکیه و سههوریه مههورد اسههتفاده قههرار
گرفته است .علیرغم تالش کشورهای منطقه در جهت جلههوگیری از گسههترش اسههتقاللخواهی کردههها در
منطقه خاورمیانه ،تمایل و آرزو برای داشتن دولت کههردی مسههتقل همچنههان در بههین کردهههای ایههن منطقههه
وجود دارد .شدت و ضعف این خواسته در کشورهای کردنشین با توجههه بههه نههوع بافههت اجتمههاعی ،میههزان
ادغام کردها در جامعه ،ارتباط دولت مرکزی با نخباان سیاسی کههرد ،نههوع ارتبههاط گههروههههای کههردی بهها
بازیاران منطقهای و فرامنطقهای ،شرایط اقتصادی و معیشههتی و بسههیاری از عوامههل دیاهر ،متفههاوت اسههت.
موضوع حائز اهمیت در ارتباط با مسئله استقاللخواهی کردها پایداری آن است .به عبارت دیار با توجههه
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به این که این خواسته مرتبط با یکی از اساسیتههرین اصههول حقههوق بشههری و بههینالمللههی یعنههی حههق تعیههین
سرنوشت است انتظار میرود که این تالش برای تشکیل ی
ی

دولت کهردی مسههتقل در منطقههه خاورمیانههه

گرایش پایدار باشد .محیط اجتماعی منطقه خاورمیانه نیز به این امههر کمه

مههیکنههد .در خاورمیانههه،

هویتهای عمومی (مثالد قومیت ،زبان و فرهنگ) بیش از سایر شکلهای هویت شایع است .از سوی دیار،
فقدان هماهنای بین مرزهای قومی و زبانی با مرزهای ملی کشورهای منطقهاین وضههعیت را تشههدید کههرده
است .در اکثر کشههورهای پیشههرفته ،هویههتهههای فروملههی بهها توجههه بههه مسههائل سیاسههی روز ،جنسههیت ،یهها
اصالحات سیاسی تعریف شده است .در مقابل در کشورهای خاورمیانه یا حتی در جهان سوم ،هویتهههای
قومی از طریق نژاد ،قلمرو و زبان تعریف میشوند و همیشه با ویژگیهایی مانند سرکوب ،هههرج و مههرج و
درگیریهای خونین مشخص میشوند (.)Valadbigi & Ghobadi, 2011, p.211

به همین دلیل برای تعامل با مسئله استقاللخواهی کردها در وضعیت فعلی و همچنین در سالهای آتی
جمهوری اسالمی ایران نیازمند اتخاذ رویکردی است که ضمن افزایش انسمام داخلی به پیشبرد اهههداا
ایران در عرصه منطقهای نیز کم

کند .در این ارتباط پارادیپلماسی میتواند ی

ایده و رویکههرد جدیههد

باشد" .پارادیپلماسی بر فرفیتها و قدرت نقشآفرینی هویتهای فروملههی در عرصههه سیاسههت خههارجی و
مشارکت آنها در پیایری منافع ملی تاکید مههیکنههد" ( (Momeni & Rahimi & Gheibizadeh, 2016,

 .p.73پارادیپلماسی به عنوان ی

فرفیت سیاسی در حال فهور برای تمامیتهای فروملههی در نظههر گرفتههه

میشود که ،میتواند مورد بهرهبرداری دولههتههها ،اسههتانههها ،منههاطق ،ایههاالت و فدراسههیونههها قههرار گیههرد.
درخواست حق تعیین سرنوشت از سوی اجتماعات خاص که به طور معمول خود را به عنوان هویت متمایز
قومی از بقیه جمعیت کشور معرفی می کنند و ادعای تعلق بخشی از سرزمین آن کشور را به سرزمین مورد
ادعای خودشان دارند ،مطرح میشود .ادعای خودمختاری و خودگرانی از سوی این هویتهای فروملههی،
حاکمیت دولت ها در سطح داخلی و خارجی را به چالش میکشد .افزون بر این ،در اصل خودمختاری در
عرصه سرزمینی و مشارکت در تصمیمگیری و فعالیههتهههای بینالمللههی را تحههتتههاثیر قههرار میدهههد .اگههر
تمامیتهای خودمختار خواستار آزادی عمل در عرصه تعاملهای خارجی در چارچوب قوانین و دسههتور-
العمل های حاکمیت مرکزی باشند جای نارانی نیست ،اما اگههر هههدا نهههایی آنههها دسههتیابی بههه اسههتقالل
سیاسی و یا جداییطلبی باشد در آن صورت حکومت مرکزی میتوانههد واکههنش نشههان دهههد ( Dehshiri,
.)2013, p.4

مشارکت هویتها و بازیاران فروملی در دیپلماسی و سیاست خارجی نه تنها ممایر با اهداا حکومت
مرکزی نیست ،بلکه می تواند حتی مکمل آن نیز باشد .در ارتباط با تعامل سیاست خارجی ایههران بهها مسههئله
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استقاللخواهی و ملیگرایی کردها به کارگیری فرفیتهههای سیاسههی و اقتصههادی موجههود در اسههتانهههای
کردنشین ازجمله کردستان ،کرمانشاه و آن بخشهایی از استان آذربایمانغربی که کردنشین هستند مههی-
تواند از چند جهت مکمل هم باشند .اوالد ،چون فعالیت بینالمللی هویتههها و مقامههات فروملههی عمههدتاد بههر
موضوعات معیشتی و روزانه جوامع محلی تمرکز دارد ،فعالیتهای آنها مههیتوانههد در سههادهسههازی چهههره
پیچیده و خطرناک سیاست خارجی مفید باشد ،این نوع فعالیتها مربوط به زندگی روزانههه جوامههع محلههی
است بنابراین میتواند در رشد و توسعه آنها نیز مثمر ثمر باشد .دوم ،از طریق درگیری مستقیم شهروندان
محلی ،گروههای مدنی ،و بازرگانان در فعالیتهای بینالمللی ازجمله در تبادالت فرهنای و دانشههااهی و
یا ماموریتهای ارتقاء تمارت و سرمایهگذاری ،دیپلماسی فرودولتی و فروملی این فرفیههت را دارد کههه از
منافع و عالیق اجتماعات محلی در امور و روابط خارجی تولید آگههاهی کنههد ( .)Nganje, 2016, p.14بههه
کارگیری پارادیپلماسی و افههزایش نقههش اسههتانهای کردنشههین در سیاسهت خهارجی ایههران نیازمنههد برخههی
ملزومات است .این ملزومههات در عههین افههزایش تاثیرگههذاری بههازیاران فروملههی میتوانههد مکمههل سیاسههت
گذاری جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با مسئله استقالل خواهی و ملیگرایی باشد.
الف) تدوین چارچوبهای نهادی و قانونی برای روابط خارجی استانهای کردنشین

همکاریهای استانهای کردنشین با شرکای منطقهای نیازمند ی

چارچوب نهادی و قههانونی اسههت .در

بسیاری از موار د فقدان ساختارهای نهادی و قانونی و عدم شکل گیری همکاریهای منسمم بهها شههاخص-
های قابل تعریف و نتایج مشخص مقامات دولت مرکزی را متقاعدکرده است که در ممموع این سههطح از
همکاریهای مرزی بین مناطق مماور در ممموع رضایتبخش است .این دیدگاه تهها حههد زیههادی پتانسههیل
قابل توجه موجود در زمینه همکاریهای منطقهای را نادیده میگیرد .شکلگیری همکاریهای مههرزی بههه
خودی خود ،علیرغم تقاضای مناطق مماور برای فعالیتهای مرزی اتفاق نمیافتههد ،بنههابراین نیازمنههد یه
چارچوب منطقهای است که تا حدودی شامل تمرکززدایی باشد .مقامات محلی به میزان نسبتاد محدودی از
اختیارات و حقوق نیاز دارند .ازجمله در مورد ترتیبات مورد نیاز برای ساکنین و همچنین فعالیههت درزمینههه
کاال ،خدمات ،حمل و نقل و غیره .چنین چارچوب منطقهای برای گسههترش فعایههتهههای مههرزی ضههروری
اسههت ( .)Kaminski & Mitra, 2012, p.125در صههورت فههراهم شههدن بسههترهای همکههاری ،اسههتانهای
کردنشین میتوانند از فرفیت های اقتصادی و فرهنای خود در بههاالترین سههطح اسههتفاده کننههد .بههرای مثههال
استان کرمانشاه با موقعیت ممتاز جمرافیایی (مرکزیت شش استان) با کمتر از  200کیلههومتر فاصههله ،امکههان
دسترسی به بازار  15میلیون نفری ،در کمتر از  2ساعت بهترین مسیر برای صههادرات بههه کشههور عههراق و بهها
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برخههورداری از منههابع آب و خههاک غنههی و زیرسههاختهای مناسههب یکههی از بهتههرین منههاطق کشههور بههرای
سرمایهگذاری ،تمارت و بازرگانی است ( .)Poorhasan & Khaleghinehjad, 2017, p.119
ب) باال بردن استاندارهای زندگی در استانهای کردنشین

باالبردن استاندارهای زندگی در مناطق کردنشین ایران و از بین بردن فقر که خههود یکههی از مهههمتههرین
عوامل نارضایتیهای اجتماعی است عالوه بر سرمایهگذاری داخلی نیازمند سرمایهگذاری خههارجی اسههت.
بر اساس سرشماری سال  1395استانهای کردنشین مانند کرمانشاه ،کردسههتان و ایههالم ازجملههه اسههتانهایی
بودند که باالترین نرخ بیکاری را داشتند .آمارهای جدید نشان میدهند که استان چهارمحال و بختیاری با
نرخ بیکاری  23.7درصد بیکارترین استان کشور محسوب میشههود و پههس از آن اسههتان کرمانشههاه بهها نههرخ
بیکاری  22.6درصد دارای باالترین نرخ بیکههاری در بههین  31اسههتان کشههور اسههت (News agency, 2018

 .)Mehrحل و فصل این مشکالت و به تبع آن باال بردن سطح زندگی در اسههتانهای کردنشههین عههالوه بههر
تخصیص اعتبار از سوی دولت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است .جذب سرمایهگذار خارجی از
طریق همکاریهای مرزی و منطقهای در دسترس است .استانهای کردنشین پتانسیل باالیی در زمینه جذب
سرمایهگذار خارجی دارند .استان کردستان مثال برجستهای در این مورد است .این استان با برخورداری از
اتاقه ای فعال و پویای بازرگانی ،تعاون و صنعت دارای ساختار نیههروی انسههانی فرهیختههه بههرای فعالیههت در
عرصه تمارت خارجی می باشد و این موفقیت سبب شههده گمههرک اسههتان نقشههی ترانزیتههی بههرای انتقههال و
گردش کاال از کشورهای همسایه غربی ترکیه ،عراق ،سوریه و لبنان به سایر استانهای کشور را بههه عهههده
گیرد (  .)Ministry of Economic Affairs and Finance Portal, 2017این موقعیت باید تقویت شود.
وجود این میزان از قابلیتهای اقتصادی در یکی از استانهههای کردنشههین ایههران نشههان دهنههده فرفیههت
باالی آن برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است .افزایش نقش استانهههای کههردنشههین ،هماننههد
ایاالت کب

در کانادا و فالندرز در بلژی

که از طریق جذب سرمایه گذار خارجی توانستهاند به یکی از

ایالتهای توسعهیافته در جهان تبدیل شوند ،میتوانههد الاههویی بههرای افههزایش روابههط خههارجی اسههتانهای
کردنشین باشد .ایالت کب

کانادا صدها موافقتنامه بینالمللی را هم با کشورها و هم با بازیاران فروملههی

از هر قارهای امضا کرده است .این توافقنامهها تقریباد تمام زمینههایی که ایالت کب

در داخل کشور به آن

نیازمند است را پوشش میدهند ،ازجمله :کشاورزی ،توسعه اقتصادی ،فرهنگ ،خدمات اجتماعی ،حمل و
نقل و غیره (" .)Lecours, 2010, p.10به دلیههل فعالیتهههای متعههدد خههود در زمینههه پارادیپلماسههی ،ایالههت
کب

میتواند ساالنه بودجهای معادل  100میلیون دالر را برای پیادهسازی این نههوع از فعالیتههها بههه خههود
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اختصاص دهد» ( )Zepeda, 2017, p.14که این امر تیثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی ایههن ایالههت داشههته
است .نمودار زیر رشد اقتصادی ایالت کب

در فاصله سالهای  2012تا  2018را نشان میدهد.

نمودار  :1رشد اقتصادی ایالت کبک در فاصله سالهای  2012تا 2018

Source: Institut de la Statistique du Québec

ایالت فالندرز در بلژیه

نیههز دارای ممموعهههای گسههترده از اختیههارات در حههوزههههایی چههون زبههان،

فرهنگ ،آموزش ،رفاه ،اقتصاد ،محیط زیست ،اشتمال و زیرساختها است .در تمام ایههن زمینهههههها ،دولههت
فالندرز میتواند معاهداتی را با طراهای ثالههث بههه امضهها برسههاند ،از نماینههدگی دیپلماتیه

در خههارج از

کشور برخوردار باشد ،حضور مستقیمی در هیاتهای مههذاکره کننههده چندجانبههه داشهته باشههد ،و بههه طههور
رسمی در فرایند فرمولبندی موضع سیاست خارجی فدراسیون بلژی

 ،در زمینههای سیاسی کههه بههه آنههها

صالحیت داده شده است ،مشارکت کند .در نتیمه این اختیههارات فراگیههر ،ایالههت فالنههدرز دارای بههیش از
 100نماینده مختلف در خارج از کشور 76 ،اتاق تمارت و بازرگانی 11 ،شعبه اداره گردشاری فالندری
و  7واحد اداره سرمایهگذاری خارجی فالندری است ( .)Chatterji & saha, 2017, p.5نمودار زیر میزان
سرمایه گذاری خارجی در ایالت فالندرز بین سالهای  2004تا  2017را نشان میدهد:
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نمودار  :2میزان سرمایه گذاری خارجی در ایالت فالندرز در سالهای  2004تا 2017

Source: www.flandersinvestmentandtrade.com

شروع همکاریهای بینالمللی و منطقهای و در نهایت جذب سرمایهگذار میتوانههد از طریههق فعالیههت-
های روزمره مانند گشایش نمایشااهههها و بازارچههههههای مههرزی و در مرحلههه بعههد ،افههزایش همکههاریهههای
فرهنای و اقتصادی باشد.
ج) توجه به نخبگان سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی کردی

بهکارگیری توان و فرفیتهای نخباان فکههری و ابههزاری اسههتانهههای کردنشههین در پیههادهسههازی یه
رویکرد دقیق و جامع به مسئله کردها بسیار حائز اهمیت است .این موضوع ضمن کم
به درک بهتر مسئله استقاللخواهی و ارائه ی

به انسمام داخلههی

رویکرد و سازوکار منطقی یاری میرساند .مشارکت دادن

نخباان کردی در دپیلماسی منطقهای و بینالمللی ایران میتواند از طرق مختلف صورت بایرد .به عنههوان
مثال اگر مقامات محلی میخواهند برنامه ای در مورد تبادالت فرهنای با منههاطق خههارج از کشههور برگههزار
کنند ،این امر میتواند به اطالع دفتر یا وزارت متبوعه رسانده شود تا از این طریههق در مههورد ویژگههیهههای
برنامه ،سیاستهای اتخاذی و افرادی که میتوانند آن را پیش ببرند با مقامات محلی گفتوگو شههود .اگههر
این گفتوگو ها منمر به این شود که این ابتکارات خاص پارادیپلماتی

مورد توافق دولت مرکزی است،

کانالهای بخشی میتوانند برای اشتراک گذاری اطالعات بعدی در مورد برنامه مورد استفاده قرار گیرنههد.
این هماهنای تا آنجا میتواند پیش رود که برای مثههال ،وقتههی دولهت مرکههزی مههیخواهههد سیاسههتهههای
فرهنای خود را به اجرا درآورد ،این برنامه جزیی از سیاستهای کلی دولههت باشههد .ایمههاد یه

سههاختار
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خاص (دولت و نخباان فکری و ابزاری کردی) برای تعامل در زمینه موضوعات بینالمللی ،ازجمله تعامل
با گروههای کردی منطقه میتواند کم

کننده باشد .در این ساختار ابتکارات پارادیپلماتی

ارائه شههده و

با سیاست خارجی ملی هماهنگ میشود .این امر باعث تعهد قوی در بازیاران فروملی میشود کههه ایههن-
گونه فعالیت ها را در چارچوب سیاست خارجی دولت مرکزی انمام دهنههد و یهها حههداقل ایههن اطمینههان در
هویتهای فروملی به وجود آید که هیچ اختالفی بین دولتمرکزی و آنههها در مههورد موضههوعات خههاص
وجود ندارد (.)Lecours, 2008, pp.9 -10

استفاده از نخباان کردی و به تبع آن افزایش نقههش بههازیاران منطقهههای و محلههی کههردی در سیاسههت
خارجی ایران برای حفظ انسمام اجتماعی حائز اهمیت است .در دولتهای چند قومیتی ،ضههعف انسههمام
اجتماعی میتواند منمر به پیامد های سرزمینی و افزایش تقاضا برای استقالل شود .حفظ انسههمام اجتمههاعی
در میان ملت هایی که احساس قوی از هویت مشترک و حس متقابل از تعلق داشتن بههه یه

مکههان دارنههد

آسان است ،اما در مورد دولتهای چند قومیتی این امر چالش آفرین است« .در دنیای جهههانیشههده امههروز
قومیتها و به تبع آن مقامات و حکومتهای محلی با همان چالشهایی روبرو هستند که دولتها در سطح
ملی با آن برخورد دارند و برای حل و فصل آن ،از منابع خود هزینه میکنند .اینکههه چاونههه قومیههتههها و
بهتبع آن ،مقامات محلی آنها به چالشهای ایماد شده پاسخ میدهند خود نیههاز بههه پههژوهشهههای تمربههی
دارد ،با این وجود حفظ و توسعه رفاه در مناطق محلی و در ارتباط با اقوام نیازمند ارتباط مرکز با پیرامههون
خود است» ( .)Lachapelle & Paquin, 2005, pp.113-114پارادیپلماسی از طریق افزایش نقش نخباان
و هویتهای فروملی ،بازیاران غیردولتی و عناصر فراموششده داخلی میتواند به انسمام اجتماعی کم
کند .در ارتباط با تعامل ایران با موضوع کردها و بحث انسمام اجتمههاعی پارادیپلماسههی میتوانههد از طریههق
افزایش نقش استانهای کردنشین در تعامالت منطقهای و بینالمللی به انسمام اجتمههاعی بههیشتههر در ایههران
منمر شود .افزایش تعامالت خارجی استانهای کردنشین میتوانههد از چنههد جهههت مفیههد باشههد .1 :تقویههت
توسعه اقتصادی و تماری؛  .2بهبود خدماترسانی و حل و فصل مشکالت؛  .3بهبود زیرساختهای حمههل
و نقل؛  .4ارتقاء و تقویت آزادی جابمایی افراد ،کاال ،خدمات و سرمایه؛  .5دسترسی به سازمانها و نهاد-
های مالی بینالمللی برای بههه دسههت آوردن سههرمایه؛  .6ارتقههاء رفههاه و آسههایش جوامههع محلههی؛  .7تقویههت
مشارکت اجتماعی قویتر؛  .8افههزایش آگههاهی جهههانی و منطقهههای؛  .9فههراهم کههردن منههابع بههرای توسههعه
آموزش و فرهنگ؛  .10ارتقاء آستانه تحمل و افزایش درک متقابل؛  .11افزایش فعالیههت افههراد در جوامههع
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محلی به ویژه جوانان و زنان؛  .12افزایش بهههرهوری کارمنههدان حکومههتهههای محلههی /منطقهههای از طریههق
توسعه آموزش

( .)Sergunin & Joenniemi, 2014, p.5

با توجه به اینکه مسئله استقاللخواهی کردها در ایران در مقایسه با کشورهایی مانند عراق و ترکیه از
شدت زیادی برخوردار نیست ،ارتقا مشارکت استانهای کردنشین در طرحها و برنامهریزیهای مربوط بههه
سیاست خارجی ایران در تحوالت منطقهای و بهویژه موضوع استقالل کردستان منمههر بههه تقویههت انسههمام
اجتماعی میشود« .بین مشارکت و انسمام رابطه متقابل وجههود دارد ،یکههی از پههیششههرطهههای مشههارکت،
قابلیت و فرفیت متقابل برای ارتباط و تعامل داشتن با دیاران است .وفاق اجتمههاعی دو مشههکل بنیههادی را
که هر نظم اجتماعی بالقوه با آن دست به گریبان است یعنی پیشبینیپذیری رفتارهای اجتمههاعی و تعههاون
اجتماعی ،حل میکند .با حل دو مشکل فوق و هههمزمههان بهها فهههور اعتمههاد اجتمههاعی متقابههل ،زمینههه بههرای
همکاری اجتماعی و مشارکت اجتماعی که خود پیش شرطی برای اصالح و توسعه اجتماعی است فههراهم
میآیههد» ( .)Azkia & Ghaffari, 2001, p.180هههر چقههدر مشههارکت اسههتانهههای کردنشههین در سیاسههت
خارجی و دیپلم اسی ایران در ارتباط با موضوع کردها افزایش یابد به همان میزان شدت اسههتقاللخواهی و
اثرگذاری اقدامات بازیاران فرامنطقهای برای سوءاستفاده از موضوع استقالل کردها در ایران کاهش می-
یابد.
نتیجهگیری

موضوع حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق اولیه افراد و ملتها است که در اسناد و معاهدهها و حقوق
بین الملل نیز مکرر بر آن تاکید شده است .با استناد به اینحق؛ بسیاری از هویتهای قومی ،مذهبی ،زبههانی
و غیره در سراسر جهان خواهان تشکیل جوامعی متمانستر بر اساس ویژگیها و خواستههای گروهی خود
بوده و هستند .این خواسته در مورد گروههای هویتی منطقه خاورمیانه ازجمله کردها نیز صادق بوده است.
بررسی جنبشهای ملههی گرایههی و اسههتقاللخواهی کردههها در منطقههه خاورمیانههه بهههویههژه بعههد از فروپاشههی
امپراتوری عثمانی نشان می دهد که این گرایش به استقالل عنصری پایدار در ناههرش کردههها بههه تحههوالت
منطقهای و بینالمللی بوده است .استقالل خواهی کردها در منطقه خاورمیانه همراه با فههراز و نشههیب بههوده و
در برهههای زمانی مختلف بسته به ویژگی هایزمانی سرکوب شده و یا مورد سوء استفاده سایر بههازیاران
منطقهای و فرامنطقهای قرار گرفته است .ایران نیز همراه با کشورهایی مانند ترکیه ،عراق و سوریه ازجملههه
کشورهایی است که با مسئله استقاللخواهی و ملیگرایی کردها مواجه بوده است .در مقایسه با کشورهای
مذکور و به ویژه عراق ،سابقه جنبشههها و اقههدامات جنههبشهههای ملههی کههردی نشههان مههیدهههد کههه شههدت
استقاللخواهی کردها در ایران کمتر بوده است .سابقه تاریخی روابهط کردههها بهها دولههت مرکههزی ایههران و
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همچنین ادغام کردها در داخل جامعه و ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ازجمله دالیههل ذکههر شههده بههرای
این امر است .با این وجود به دلیل ارتباط مسئله استقاللخواهی با مسئله بنیادین حق تعیههین سرنوشههت ایههن
موضوع همچنان در ایران ،اگرچه با شدت کم ،ادامه دارد و خواهد داشت .با این وجود رشد فعالیتهههای
استقالل خواهی کردها در منطقه خاورمیانههه و بههه ویههژه اقههدامات دولههت اقلههیم کردسههتان عههراق و حمایههت
کشورهای منطقهای و فرامنطقهای نارانیها در مورد افزایش تمایل بههه اسههتقاللخواهی در میههان کردهههای
ایران را افزایش میده د .در پاسخ به این پرسش که در جهت تعامل دولت مرکزی ایران با استقاللخواهی
کردها ،پارادایپلماسی چه نقشی می تواند ایفا کند؟ این مقاله استناد کرد کههه دپیلماسههی سههنتی و اسههتفاده از
رویکردهای امنیتی و نظامی در دنیای جهانیشده امروز پاسخگو نیست و اگر جمهوری اسالمی ایران می-
خواهد ضمن حفظ انسههمام اجتمههاعی بههه تعامههل بهها مسههئله اسههتقاللخواهی کردههها بپههردازد نیازمنههد اتخههاذ
رویکردی جدید اسههت .در ایههن مقالههه پارادپیلماسههی بههه عنههوان رویکههردی جدیههد در سیاسههت خههارجی و
دیپلماسی معرفی شد .در پارادیپلماسی تاکید بر نقشآفرینی بازیاران فروملی ازجمله حکومتهای محلی،
استانها ،شهرها و همچنین هویتهای فروملی ازجمله گروههای قومی است .بنابراین استدالل شد که ایران
ضمن اتخاذ این رویکرد در نوع تعامل خود با مسئله استقاللخواهی کردها باید وزن و میزان تاثیرگههذاری
استانهای کردنشین در اقدامات و رویکرد خود به موضوع کردها را افزایش دهد .افههزایش نقههش نخباههان
سیاسی ،فرهنای و اقتصادی کرد در تدوین سیاست خارجی به دقیقتههر شههدن رویکههرد ایههران بههه موضههوع
استقاللخواهی کردها کم

میکند .عالوه بر این افزایش تعامل استانهای کردنشین با مناطق کههردنشههین

خارج از کشور در زمینههای اقتصا دی ،سیاسی و فرهنای ضمن کم
افزایش مشارکت آنها در سیاست داخلی و خارجی کم

به رشد و توسعه مناطق مذکور بههه

میکند .مشارکت اجتماعی از پیش شرطهای

اولیه انسمام اجتماعی و انسمام اجتماعی از بنیادیترین موضوعات در جلههوگیری از اخههتالا قههومی و بههه
ویژه اختالفات سرزمینی و مسئلۀ استقاللخواهی است.
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