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 چکیده

ترین تحوالت سیاسی منطقه خاورمیانههه از مهم 2017سپتامبر  25پرسی از سوی دولت اقلیم کردستان عراق در برگزاری همه

کههه  وخیزهههاییافترغم همه پرسی نشان داد که علیین همهگیری جمهوری مهاباد در میانه جنگ جهانی دوم بود. ابعد از شکل

گرایی کردها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی داشته است، میل بههه تشههکیل یهه  دولههت مسههتقل خواهی و ملیجنبش استقالل 

ها یعنی اصههل تترین حقوق افراد و ملکردی همچنان در بین کردها وجود دارد و چون این گرایش به استقالل با یکی از اساسی

با توجههه خواهی در میان کردها در آینده نیز تداوم داشته باشد. رود گرایش به استقالل حق تعیین سرنوشت ارتباط دارد انتظار می

نیز در داخل مواجه بههوده  هاآنخواهی کشورهایی است که دارای جمعیت کردی بوده و با مسئله استقالل   ازجملهکه ایران  به این

توانههد در تعامههل دولههت مرکههزی بهها کردهههای سههاکن در ایههران و که پارادیپلماسی چه نقشی مههی  شودیممطرح    سؤال است، این  

سیاسههی  -دهند که پارادیپلماسههی، بههرخالا ناههاه امنیتههیهای مقاله نشان مییافته  سؤال کردهای منطقه ایفا کند؟ در پاسخ به این  

رای بهبود تعامل دولت مرکزی ایران با کردها فههراهم آورد. همچنههین منههاطق تواند فرصت مناسبی بحاکم بر دیپلماسی سنتی، می

توانند نقش مهمی در بازتعریف روابط ایران با مناطق کردنشههین در دیاههر کشههورهای منطقههه بههازی کردنشین در این سیاست می

-به انسههمام اجتمههاعی منمههر مههی های فروملی نظیر کردهاپارادیپلماسی از طریق افزایش نقش و مشارکت اجتماعی هویتکنند.  

مقالههه تبیینههی  خواهی است. روش ترین عوامل در جلوگیری از اختالفات سرزمینی و مسئله استقالل شود. انسمام اجتماعی از مهم

 است.
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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 Self-

Determination, 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. 

 

 ه مقدم

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

هههای زمههانی منطقه حداقل بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تهها بههه امههروز تههداوم داشههته اسههت. در برهههه

د به آرزوی دیرینههه انهای ملی و هویتی کردی این موضوع را پیایری کرده و تالش داشتهمختلف، جنبش

گونههه کردها در شکل دادن به دولت مستقل کردی در خاورمیانه جامه عمل بپوشانند. آخرین مورد از ایههن
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 2017ها برگزاری رفراندوم از سوی دولت اقلیم کردستان عراق به رهبری مسههعود بههارزانی در سههال  تالش

-یمه قابل لمسی به همراه نداشت. اخههتالابه تشکیل کردستان مستقل نت  یرأرغم برگزاری و  بود که علی

ای درجلههوگیری از هههای عههراق و دیاههر بههازیاران منطقههههای کردی و نیز اقههدام و واکههنشنظر بین گروه 

 تشکیل چنین دولتی در منطقه خاورمیانه، در این مورد نیز قابل مشاهده بود. 

دهههد کههه تههالش بههرای ایمههاد ن میخواهی کردها در منطقه خاورمیانه نشابررسی سیر تاریخی استقالل

ها، عنصری پایدار در میان ها و مخالفترغم همه سرکوبجامعه و دولت کردی مستقل در این منطقه، علی

کردها بوده است. شدت و ضعف این گرایش در میان کردهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه بسته به میزان 

ی سیاسی و اقتصادی و نیههز مشههارکت اجتمههاعی متفههاوت هادر جامعه، ساختار سیاسی، فرصت  هاآنادغام  

تههرین بوده است. با این وجود، چون گرایش به استقالل در میان جوامع کردی در ارتباط با یکی از بنیههادی

خواهی کردههها رود مسئله استقاللها؛ یعنی حق تعیین سرنوشت است، بنابراین انتظار میحقوق افراد و ملت

هههای این امر در مورد کردهههای ایههران نیههز صههادق هسههت. هرچنههد گههرایشداشته باشد. در آینده نیز تداوم 

 -استقالل خواهی در میان کردهای ایران خیلههی قههوی نیسههت، امهها موضههوعی اسههت کههه در تههاریخ سیاسههی

 عوامل تاثیرگذار بر روابط دولت مرکزی با مناطق پیرامونی خود بوده است.   ازجملهاجتماعی ایران 

تواند در تعامل دولت شود این است که، پارادیپلماسی چه نقشی میر این ارتباط مطرح میسوالی که د

مرکزی ایران با کردهای داخل کشور داشته باشد؟ این موضوع چههه تههیثیری بههر روابههط ایههران بهها کردهههای 

ی کنههد کههه رویکردهههای سههنتاین مقاله استدالل می  آمدهای آن برای کشور چیست؟گذارد؟ پیمنطقه می

-مشیگو نیست و دولت مرکزی  باید از ابزار نوینی در خطامنیتی در جهت تعامل با کردها پاسخ  -نظامی  

های خود استفاده کند. این ابزار جدید پارادیپلماسی است. پارادپیلماسی به افزایش نقش بههازیاران گذاری

در این ارتبههاط ملل اعتقاد دارد. الهای فروملی، نظیر کردها در عرصه سیاست خارجی و روابط بینو هویت

 های کردنشههین در سیاسههت خههارجی را افههزایش دهههد.گذاری استاندولت مرکزی  باید وزن و میزان تاثیر

های انسمام اجتمههاعی بههوده و انسههمام افزایش مشارکت کردها در سیاست داخلی و خارجی از پیش شرط

سههرزمینی و مسههئله -یری از اختالفههات قههومیههها بههرای جلههوگتههرین فههاکتوراجتماعی خود یکههی از اساسههی

 خواهی است.استقالل

مقاله حاضر از چهار بخش تشکیل شده است. بخش اول پارادپیلماسی را به عنوان چارچوب مفهههومی  

گرایی کردها در منطقه خاورمیانه و ایههران را خواهی و ملی. بخش دوم و سوم مسئله استقاللکندیممطرح  
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کند. کاربست پارادیپلماسههی بههه عنههوان رویکههردی جدیههد در سیاسههت خههارجی ایههران تحلیل و ارزیابی می

  دهد. ای بخش چهارم این مقاله را تشکیل میمنظور مشارکت دادن کردها در سیاست خارجی منطقهبه
 

 یشینه پژوهش پ

ایههن   .گههرددبازمی  1970اولین مطالعات در زمینه مشارکت بازیاران فروملی در روابط خارجی به دهه  

المللههی ابعههاد بین"مطالعات عمههدتاد در محافههل علمههی آمریکههای شههمالی انمههام پههذیرفت. بهها انتشههار کتههاب  

تحقیقههات در ایههن زمینههه جههدی شههد. پارادیپلماسههی  1984در سههال    1توسط ایوو دوچاسهه   "خودمختاری

(، 8691) 2اصطالحی است که دوچاس  آن را مرسوم ساخت. بعههد از دوچاسهه  افههرادی ماننههد میشههلمن

( مطالعات وی را گسترش داده و باعث شههکل گیههری چههارچوب 1990)  4( و سولداتوس1990)  3کین ِکید

نظری در قالب پارادیپلماسی شدند. از آن زمههان تهها کنههون، از ایههن چههارچوب نظههری بههرای بررسههی طیههف 

سیاسههت  ای، فروملههی و محلههی در حههوزه مختلفی از موضوعات مرتبط با نقش و کههارایی بههازیاران منطقههه

ویژه روابط خارجی در مناطق مختلههف جهههان اسههتفاده شههده اسههت. مقایسههه ادبیههات پژوهشههی خارجی و به

ای در مطالعههات موجود در زمینه پارادیپلماسی حاکی از آن است که این چارچوب نظری از جایاههاه ویههژه 

مناطق مانند آسیا و   ردر محافل علمی سای  و  سیاسی مناطق آمریکای شمالی و اروپای غربی برخوردار است

ی اروپای شرقی نیز گرایش به این حوزه مطالعاتی در حال رشد است. افزایش آثار منتشرشده به زبان فارسهه 

دهنده افزایش توجه محققان ایرانی بههه نقههش و جایاههاه بههازیاران فروملههی در حوزه پارادیپلماسی نیز نشان

 است. 

 تههوان بههه ایههن مههوارد زیههر اشههاره کههرد:پارادیپلماسی می  مطالعات انمام شده در ایران در حوزه   ازجمله

شدن شهرها و جهههان جهانی"(، 2016توحیدفام و دلیلی ) ؛"پارادیپلماسی"(، 2017پورحسن و خالقی نژاد )

؛ "جایاههاه پارادیپلماسههی در اقتصههاد مقههاومتی"(، 2016نههژاد )پورحسههن و خههالقی   ؛"محلی شدن دیپلماسی

 جایااه پارادیپلماسی در سیاست خارجی جمهههوری اسههالمی ایههران در مقابههل عههراق"(،  2016خالقی نژاد )

 یشهههرها در آن کههاربرد و یپلماسیپاراد"(،2015و همکاران ) یمؤمن ؛"()بررسی موردی استان کرمانشاه 

راهبردههها و راهکارهههای "(، 2015زاده و دلیلههی )بیهه حب ؛"یغربهه  مههانیآذربا یمههورد ، مطالعهههیمههرز

________________________________________________________________ 

1. Ivo Duchacek 
2. Hans. Michelmann   
3. John Kincaid 
4. Panayotis Soldatos

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/962996
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/962996
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/962996
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/962996
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/962996
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/962996
https://www.tandfonline.com/author/Soldatos%2C+Panayotis


      53                                                                                         پارادیپلماسی 

فههام و زلفعلی؛ "ای جمهههوری اسههالمی ایههرانرفت از مناقشه پرونههده هسههتهپارادیپلماسی شهری جهت برون

؛ "شههدنبررسههی مههوردی دیپلماسههی شهههری در فراینههد پارادیپلماسههی در عصههر جهانی"(، 2015سههعادتی )

؛ احمههدی پههور "شدن: بررسی مههوردی دیپلماسههی شهههریجهانی پارادیپلماسی در عصر"(، 2013)  یریدهش

؛ و نمههاتی حسههینی "تبیین جایااه دیپلماسی شهری در توسعه حوزه نفوذ ژئههوپلییتکی"(،  2012وهمکاران )

 سیاست شهری و دیپلماسی شهری )از نظریه تا تمربه(.  "(، 2011)

در سیاسههت خههارجی و مخصوصههاد   های فروملههیهای اخیر پژوهش در زمینه نقش گروه هرچند در سال

طور خاص بههه شده بههای انمامی  از پژوهش  مفهوم پارادیپلماسی در ایران رو به گسترش است، اما هیچ

ای ایران ایفا کننههد و توانند در پارادیپلماسی منطقههای کردی چه نقشی میاند که گروه این مسیله نپرداخته

پردازنههد و در له مییران دارد. پژوهش حاضر بههه ایههن مسههئالمی اسآمدهایی برای جمهوری ااین امر چه پی

 شود. حقیقت نوآوری آن نیز محسوب می

 چارچوب مفهومی

دهد. پارادیپلماسی مقوله و مفهوم نسبتاد جدیدی چارچوب مفهومی این مقاله را پارادیپلماسی شکل می

رو ابتدا به بحث مفهومی دیپلماسی پرداخته نباشد. از ایالملل هست که مشتق از دیپلماسی میدر روابط بین

 گیرد.شود و سپس پارادیپلماسی مورد مداقه قرار میمی

  دیپلماسی 

اتخههاذ شههده و در فرهنههگ لمههت بههه معنههای ورقههه مکتههوب  Diploma واژه دیپلماسی از ریشههه یونههانی

شود و از یهه  منظههر می  قها اطالتاخورده آمده است. دیپلماسی در مفهومی گسترده به روابط میان دولت

-مترادا با مذاکره است و چون منظور از مذاکره در نهایت نیل به ی  سازش اسههت، دیپلماسههی فههن هههم

 افزایههدجای بههه خطههر افکنههدن منههافع و امنیههت ملههی بههر آن مههیالمللههی اسههت کههه بهههسازی در سیاسههت بین

(Mojtahedi, 1998, p. 104).  ای از اقههدامات ف گسههترده طیهه  ودیپلماسی در کلیههت خههود پیچیههده اسههت

شود. های عمومی را شامل میسیاسی و بیانیه  یهاامیپنشست مشترک بین رهبران سیاسی، فرستادن    ازجمله

واتسون دیپلماسی  . کنندجانبه پیایری میجانبه و چندجانبه، دودپیلماسی را به صورت ی  معموالدها  دولت

کنههد کههه طههرفین مههذاکره در آن اسههتقالل سی تعریههف مههییاس  گوی اشخاصورا به عنوان مذاکره و گفت

کند که دیپلماسی چهههار وفیفههه اولیههه دارد: اول، اند. او همچنین استدالل مییکدیار را به رسمیت شناخته

خارج از کشور، دوم، آنالیز و تحلیل چنین اطالعههاتی از سههوی وزارت خارجههه و   آوری اطالعات از  جمع

ها بر اساس چنین اطالعاتی و در نهایت ارتباط برقرار کردن بهها سههایر ه سیاستسعوتنهادهای مربوط، سوم،  

 (. Wasike et all, 2015,p.521) هابازیاران از طریق این سیاست
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رو المللههی داشههته و از ایههنهای نظام بههینای در شکل دادن به تحوالت و پویاییدیپلماسی سهم عمده   

الملل محرکه روابط بین  دیپلماسی موتور"ها بودهاست.رجی دولتخا  تاسترین ابزارهای سییکی از عمده 

کند که کشورها از طریق آن اهداا سیاست خههارجی خههود را تنظههیم است. دیپلماسی بستری را فراهم می

هههای خههارجی گیری و رفتار سههایر دولههتکارگیری این روش تالش دارند بر تصمیمکنند و از طریق بهمی

گیرند عمههدتاد یهه  هههدا را دنبههال هایی که در چارچوب دیپلماسی صورت میالشم تامتباذارند.    ریتیث

شکل  . در(Adesina, 2017, p.2-3) "حداقل رساندن احتمال جنگ و خشونت کنند: کاهش تنش و بهمی

شد که عبارت بودند از الف( سلسله مراتبههی، ب( برای دیپلماسی سه ویژگی اصلی در نظر گرفته میسنتی  

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

اسههت  آورده را تمییههر داده و اشههکال جدیههدی از دیپلماسههی را بههه وجههود  هههایژگیوهههای اخیههراین سههال

   است. شدن جهانی

الملههل معرفههی کههرد. ایههن نیبهه  شدن نه تنها بازیاران جدید بلکه موضوعات جدیدی را به روابطجهانی

شدن از طریههق وارد دهند. جهانیموضوعات و بازیاران جدید کانون اصلی دیپلماسی مدرن را تشکیل می

تضاد و اخههتالا را افههزایش داده و دیپلماسههی را   ترکوچ کردن بازیاران به ی  فضای زمانی و مکانی  

ای که شناسایی تر کرد، به گونها گسترده ی رسامشدن همچنین حوزه دیپلبیش از پیش پیپچیده کرد. جهانی

هههای بههه دلیههل پیشههرفت. (Iwilade, 2010) المللی با دشورای همراه شدخطوط مبهم بین امور داخلی و بین

هههای ارتباطههات و اطالعههات، کیفیههت تعههامالت اقتصههادی، سیاسههی، فرهناههی، گیر در زمینههه فنههاوریچشم

هههای از خود و جهان اطراا از طریق گسترش کم و کیف کانالفرد    یاهاجتماعی و امنیت تمییر یافته، آگ

ارتبههاطی متعههدد کههه در بسههیاری از مههوارد متمههایز از ارتباطههات دولتههی و یهها نهههادی اسههت، افههزایش یافههت 

(Goodrzi & Kaffash nayyeri, 2016 ,p.476). شههکل و  ینشدن، دپیلماسی مههدرن امههروزدر اثر جهانی

 یهههابینههیههها و جهههانرکرد که بسههته بههه موضههوعات مختلههف نیازمنههد ابزاخاذ تاا  های جدیدی رچارچوب

ههها تر شدن دیپلماسی باعث گردیده است که امروز با طیههف متعههددی از دپیلماسههیتخصصی.  شدمتفاوتی  

دیپلماسی اقتصادی، فرهنای، سالمت، ورزشی، و غیره مواجه باشیم. در این بههین پارادیپلماسههی بههه   ازجمله

الملههل را بههه خههود جلههب دی از دیپلماسی توجه محققین و اندیشمندان حههوزه روابههط بینجدی  لکش  عنوان

 کرده است. 

 پارادیپلماسی 

گرایی است که در آن بازیاران غیردولتی و فروملی شدن و منطقهپارادیپلماسی بخشی از فرایند جهانی

ایههن تعریههف  .( ,p.2niemi,neJoSergunin ,2014) کننههدنقش قابل توجهی را در جهان سیاست بازی مههی
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دولههت بههازیار اصههلی سیاسههت  هههاآنالملل که در های سنتی روابط بینکه با مفروضات تئوریعلیرغم این

تههوان بههین پارادیپلماسههی و تئوریهههای وجود اشتراکات زیههادی را مههیاینتناقض دارد ولی با خارجی است،

یپلماسههی نتیمههه منطقههی تمییههرات عمههده در سیسههتم ارادپ  لههیسنتی متصور شد. به عنههوان مثههال از دیههد لیبرا

تضعیف نقش روابط بین دولتی، کم شدن تفاوت بین سیاست اعلی و سیاست ادنی  ازجملهالمللی است.  بین

دهههد. ای پیوند میسازی و مدرنیته که وفاداری، دولت را به بازیاران محلی و منطقهو همچنین دموکراسی

ههها اسههت. پارادیپلماسههی ابههزاری در جعبههه ابههزار سیاسههت خههارجی دولت  د کهههنهه رداها هم عقیههده  رئالیست

کننههد و از ایههن المللههی مشههارکت میبازیاران فروملی با تصویب رسمی و غیر رسمی دولت در روابههط بین

-می اشاره  موضوع این به پارادیپلماسی . (Pietrasiak, 2018,p.19بخشند )طریق منافع دولت را بهبود می

واحدها  این استقالل و مشارکت فروملی و های واحدهایو توانایی هافرفیت تواندمی چیزی چه هک  دکن

 و بیههانار فرفیههت کند. پارادیپلماسههی توصیف المللیبین خاص منافع پیایری المللی درعرصه بین در را

 زیک رم تحکوم از آنان مستقل مشارکت و خارجی سیاست عرصه در فروملی هاینقش آفرینی هویت

 ,Momeni & Rahimi & Gheibizadeh). اسههت المللههیبههین خاص منافع تعقیب در عرصه بین الملل در

2016, p.63-64) فههرو دیپلماسههی و الیه چند دیپلماسی به توانمی پارادیپلماسی معادل زمره واژگان رد-

 و محلی هاینارانی نددا قرار و داخلی امور المللی شدنبین رشد روبه روند بیانار که کرد اشاره  ملی

  .(Dehshiri, 2013, p.2) است المللبین امور مرکزیت در ایمنطقه

مرکههزی در هههای محلههی و غیههرتواند از سوی حکومتدوچاس  عقیده دارد که ابتکارات مختلفی می

ا لف امتخل متواند چهار شکالمللی انمام پذیرد با این وجود، ابتکارات این گونه از بازیاران میصحنه بین

 -3ای میکههرو دیپلماسههی فرامنطقههه -2ای فرامههرزی  میکرو دیپلماسی منطقههه  -1هم به خود بایرد:  مرتبط به

ای فرامرزی ارتباطههات رسههمی و پروتودیپلماسی. منظور از میکرو دیپلماسی منطقه  -4پارادیپلماسی جهانی  

و منمههر بههه درک مشههترک از   ردیهه گمههیبا توجه به نزدیکی جمرافیایی صههورت    عمدتادرسمی است که  غیر

ای در شود. میکرو دیپلماسی فرامنطقهمی هاآنهای احتمالی برای پایان دادن به مشکالت موجود و راه حل

مرکزی است. پارادیپلماسههی جهههانی های محلی و غیروگو بین حکومتسازی برای ارتباط و گفتپی بستر

های محلی با جهانی است که نه تنها ارتباط حکومت عرصه  ردها  شامل اقدامات سیاسی برای ارتباط با ملت

های محلی با کند بلکه ارتباط این حکومتمراکز تماری، صنعتی و فرهنای در سایر کشورها را فراهم می

تواند این پارادیپلماسی اصطالحی است که میکند. بنابرهای حکومت ملی را نیز تسهیل مینهادها و آژانس
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بههه کههار  ردیپههذیمهای غیههر مرکههزی انمههام کارات و اقداماتی که از سوی حکومتن ابتینف چبرای توصی

 (.p.27Kuznetsov ,2014 ,) شود گرفته

ای، محلههی و غیههر دولتههی در حههوزه طیف مختلفی از موضوعات برای نقههش آفرینههی بههازیاران منطقههه

ستر مناسبی برای این گونههه نای بهرو فسیاسی، اقتصادی    یهاحوزه پارادیپلماسی وجود دارد. با این وجود  

گذار، بازار بههرای های محلی به دنبال جذب سرمایهاز بازیاران است. از لحاظ اقتصادی، مناطق و حکومت

تولیدات و همچنین ارتقا جایااه خود به عنوان مقصد گردشههاری هسههتند. ایههن منههاطق همچنههین از طریههق 

هههای مشههترک هسههتند کههه برداری از همکههاریهره ب  بالهای کوچ  و متوسط به دنهمکاری میان شرکت

دهههد. از لحههاظ کنههد و رقابههت بههازاری را افههزایش مههیرا از لحاظ موفقیت اقتصادی متمایز می  هاآنمناطق  

المللههی ها و منههابع بههینمحلی با زبان و فرهنگ خاص خود به دنبال حمایت  یهاحکومتفرهنای مناطق و  

المللههی های محلی به دالیل مختلف به دنبال وارد شدن به عرصههه بههینتکومهستند. از لحاظ سیاسی نیز، ح

آوردن مشههروعیت و اعتبههار در نظههام دسههتگرایی برای بهتواند تمایالت ملیهستند. یکی از این دالیل می

هههای های متعددی برای الیهههمثال. (Khalid Mohammed & Owtram, 2014, p.67-68) المللی باشدبین

سیاسی، اقتصههادی، فرهناههی( وجههود دارد. در زمینههه پارادیپلماسههی فرهناههی ایالههت ی )پلماسیدارامختلف پ

ای دارد. »ایالت کب  کانادا روابط نزدیکی با فرانسه دارد و در بسههیاری از ِکبِ  در کانادا جایااه برجسته

. در زمینههه گذاردیم رییثتهای مربوط به زبان فرانسوی موارد حتی بر نارش دولت فرانسه در زمینه سیاست

بردن از تمارت با ژاپن با یکدیار رقابت های این کشور برای بهره ، در استرالیا، بسیاری از ایاالتاقتصادی

و  2، کاتالونیهها1هههایی ماننههد فالنههدرزدر موضوعات سیاسی نیز ایالههت .(Kooistra, 2017, p.4-5) کنند«می

ای از هههای محلههی بههه دنبههال ممموعهههی از این حکومتبسیار ه حوزای دارند. در این فعالیت عمده   3باس 

  (.Lecours, 2008, p.3)را نیز متمایز خواهد کرد  هاآنهای فرهنای المللی هستند که تمایزروابط بین

های محلی وجود دارد عبههارت از ایههن ای که در مورد پارادیپلماسی و بازیاری حکومتنارانی عمده 

تواند منمر به افزایش اختالا بههین منههاطق محلههی و همچنههین اخههتالا ایههن می مااقدموضوع است که این 

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 یهه  حکومت

________________________________________________________________ 

1. Flanders 
2. Catalonia 
3. Basque
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هههایی در این وجود بسههیاری از کارشناسههان عقیههده دارنههد کههه چنههین نارانههی  ت. باساید  کانون سیاسی جد

زنههی هههای محلههی قههدرت چانهههالمللی منههاطق و حکومههتدر عرصه بین"بسیاری از موارد بیهوده است زیرا 

-اینهای محلی را تحری  کند باباالیی ندارند، اگر چه تمایالت سیاسی و اقتصادی ممکن است حکومت

را محههدود  هههاآنالمللی  های بینهای ساختاری و قانونی روبرو هستند که فرفیتبا محدودیت  اهنآود  وج

هههای تواند داخلی یا خارجی باشد. به لحاظ داخلههی، ایههن منههاطق و حکومههتها میکند. این محدودیتمی

ه مناطق سبت بن رجیمحلی متعلق به دولت مرکزی هستند که قاعدتاد اختیار و قدرت بیشتری در سیاست خا

هایی را برای رونق دارند. از لحاظ خارجی نیز تمربه اتحادیه اروپا نشان داده است که پارادیپلماسی فرصت

ای بههه گونههه  هههاآنوجود مسیرهای ارتباطی و تعامههل  کند ولی با اینهای محلی ایماد میمناطق و حکومت

تری نسههبت المللی اتحادیه بازیار قدرتمندنیه باز سیاست حکومت مرکزی بوده و در عرص  متیثراست که  

 (.Sainz de Vicuňa, 2015, p.10) "ای استهای منطقهبه حکومت

المللی در دنیای ای و بینها از تحوالت منطقهگیری دولتبا این نارش پارادیپلماسی ابزاری برای بهره 

تههر رکههز و ایسههتا نیسههت و بههیشر متمایی دشدن دیپلماسشده امروز است. با توجه به تاثیرات جهانیجهانی

المللی ها در عرصه بینگوی نیاز دولتگرایش به پویایی و سیال بودن دارد، بنابراین دیپلماسی سنتی جواب

نیست. »اکنون زمان آن رسیده است که دیپلماسی خود را با دنیای مههدرن سههازگار کنههد. در دنیههای جدیههد 

نهاد های مردمها و سازمانهای اطالعاتی، اتاق فکرشرکتروزه مات. اطالعات دیار منحصر به سفیران نیس

ها باید منافع کشور خود را در کشههورهای دسترسی بهتری به منابع اطالعاتی دارند. و این ایده که دیپلمات

پارادیپلماسی بههه عنههوان  .((Tavares, 2013 "دیار نمایندگی کنند تا حد زیادی با چالش روبرو شده است

آورد کههه از ها بههه وجههود مههیهای جدیدی را برای دولتشکل نوینی از ابزارهای سیاست خارجی فرصت

تواننههد در ههها مههیها، دولتتانساو  هاهای محلی مانند شهرطریق به کارگیری بازیاران فروملی و حکومت

آفرینی کنند. شکل و چارچوب ایههن شههکل از دیپلماسههی در ای نقشای از موضوعات منطقهطیف گسترده 

دادهههایی کههه در ، جمرافیایی و همچنین تحوالت و رخهای تاریخیمناطق مختلف جهان با توجه به ویژگی

شد. موضوعاتی هم که پارادیپلماسههی در آن بههه وت باافمت  تواندآن مناطق رخ داده و یا در جریان است می

هههایی کههه در عرصههه ههها و همچنههین ضههرورتشود ممکن است با توجه به منافع ملههی دولههتکار گرفته می

، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امنیت  ازجملهای از موضوعات  المللی وجود دارد طیف گسترده ای و بینمنطقه

  .شودزیست و غیره را شامل محیط
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 ابتکارات و اقدامات در حوزه پارادیپلماسی :1شکل 

 ناارندگان( )
 

 گرایی کردها در خاورمیانه خواهی و ملیمسئله استقالل

ههها نههه تنههها در کردها ی  گروه قومی بزر  و به لحاظ سرزمینی، متمرکز در خاورمیانه هستند. کههرد

ت دارنههد. آمههار دقیقههی از تعههداد جمعیههت سههکون  زیه نعراق بلکه در کشورهایی مانند ایران، سوریه و ترکی

میلیون کرد در کشههورهای  33الی  31در دست نیست با این وجود بر اساس برخی برآوردهای اخیر،   هاآن

عمیقههی در ایههن  یهاشهههیرگرایههی استقالل خواهی و ملی .(Jude, 2017, p.852) کنندفوق زندگی می

کننههد، زیههرا مههی فیتوص 1را در قالب کهن گرایان  هاآنگرایی  یلی مای که برخگونهگروه قومی داشته به

کردها خود گردد. های بسیار قدیم باز میبه زمان هاآنگرایی ملت و ملیهای کردها عقیده دارند که ریشه

قبل از میالد سرناون کرد تلقههی   612را به عنوان فرزندان مادهای باستان که امپراتوری آشوری را در سال  

 ,Gunter). دهنههدیمخود را به حضرت سههلیمان و همچنههین کههاوه آهناههر پیونههد  یهاشهیر هاآن. ندنک می

2013, p.30).  با این وجود سرناونی امپراتوری عثمانی و شکل گیری فضای جدیههد بههرای نقههش آفرینههی

________________________________________________________________ 

1. Primordia Lists 
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 پیمههان قیطر از کردها"فراموش شده نقطه عطفی در ملی گرایی و استقالل خواهی کردها بود.   یهاتیهو

 و ارمنستان جنوب فرات، شرق در مستقل کشورهای یا مستقل مناطق ایماد  به  مماز  1919  سال  در  1ورسای

در آنما کرد بودند، شدند. ایههن پیمههان بعههد از شکسههت امپراتههوری   مردم  اکثریت  که  عراق  و  سوریه  شمال

 (. Manyuan, 2017) "های پیروز امضا گردیدعثمانی در جنگ جهانی اول بین آن و قدرت

گرایههان کههردی کههه گونه کردستان مستقلی وجود نداشههت، بنههابراین ملیتا امضای معاهده ورسای هیچ

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

بعد از امضههای ایههن معاهههده رفت. گ ایگرایی کردها جان تازه ملی یهاتیفعال 1923معاهده لوزان در سال 

ای جز متوسل شههدن ای به کردستان مستقل نشده بود، کردها به این نتیمه رسیدند که چاره که در آن اشاره 

 تهها 1925  سههالهای  بههین  کههردی  ملی  جنبش  نیترمهمبه نیروی نظامی برای به دست آوردن استقالل ندارند.  

های قبلی متشههکل اهمیت بود که بر خالا جنبشحائز    تجه  این جنبش از آن  آرارات بود.  جنبش  1946

تههوجهی را جنگ جهانی دوم تمییرات قابههل (.Olson, 1991, p.401) از کردهای ترکیه، ایران و عراق بود

در وضعیت کردها به وجود آورد. در این دوره کردها دولههت مسههتقل کههردی را تحههت عنههوان جمهههوری 

ولت بههیش از یهه  سههال دوام نیههاورد ولههی از دو جهههت حههائز این د  هینککردستان ایماد کردند. با وجود ا

اهمیت بود. اوالد؛ این دولههت امیههد کردههها بههرای تشههکیل یهه  دولههت مسههتقل را زنههده ناههه داشههت. دوم، 

الملههل جمهوری کردستان، تنها دولت رسمی کردی بود که تشکیل شده بود و بر اساس اصول حقوق بههین

 (. Riamei, 2015, p.80) کردها امضا میدولت سایر ابرا هایی نامهاسناد و تفاهم

خواهی کردها و تالش رهبران آن برای شکل دادن به کردسههتان مسههتقل با شروع جنگ سرد؛ استقالل

های ایاالت متحده، آمریکا و شوروی قرار گرفههت. وقتههی کههه اختالفههات ایههدئولوژیکی رقابت  ریتیثتحث  

توانههد در جهههت کههاهش تیمه رسید که ناسیونالیسم کردی مههیاین ن  ها بشدت یافت، ایاالت متحده آمریک

نفوذ شوروی در منطقه خاورمیانه مفید باشد. ایاالت متحده آمریکا از  خطوط گسل کردستان برای رسیدن 

کرد. بسیاری از اسنادی که بههه تههازگی برداری میمدت ژئوپولیتیکی خود بهره مدت و بلندبه اهداا کوتاه 

رابطه دوسویه ایاالت متحده آمریکا بهها ناسیونالیسههم کههردی در دوران جنههگ سههرد را نشههان د  ناده منتشر ش

گرای کردی در نتیمه جنگ های ملیبندی و یکپارچای گروه منطقه (.Little,2010, pp.63-64) دهندیم

 جدیههد تصفر 1991و جنگ ائتالفی ایاالت متحده آمریکا علیه عراق در سال  1980ایران و عراق در دهه 

________________________________________________________________ 

1. Treaty of Versailles 
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تههری را ها به وجود آورد که ی  دولت مستقل تشکیل دهند، یا حداقل استقالل بیشو مهمی را برای کرد

-ای وجود داشت که میوجود مانع عمده دست آورند. با اینکردند بههایی که زندگی میدر داخل دولت

کردند. مانع ر  یاد میان بزتسکردگیری دولتی باشد که کردها از آن به عنوان  توانست مانعی برای شکل

گیری چنین دولتی یا حداقل کردسههتان عمده در ایماد ی  دولت مستقل کردی این موضوع بود که شکل

ترکیه، عراق و ایران را در معرض خطههر قههرار دهههد.   ازجملهتوانست حاکمیت کشورهای منطقه  مستقل می

دوره  .(Olson, 1992, p.479) بههودعامل ت در حاکمیتی که با هویت تاریخی هر ی  از کشورهای مذکور

خواهی بود، که در آن ایاالت رشدی از استقاللهایی از شروع ی  روند آهسته اما روبهنشانه  1990بعد از  

متحههده همههراه بهها ترکیههه و   االتیهه ا  1991متحده آمریکا نقش حیاتی را بر عهههده داشههت. در آوریههل سههال  

اد کردند. این منطقه امن برای حدود یهه  میلیههون کههرد کههه از ایم  قاعر انالستان منطقه امنی را در شمال

عمههدی و یهها غیرعمههدی( راه را بههرای اقدام )سرکوب دولت عراق فرار کرده بودند سرپناه ایماد کرد. این  

 (.Broker, 2005, p.9) ( فراهم کردKRG)ایماد دولت اقلیم کردستان 

ترین دلیل دی افزایش قابل توجهی پیدا کرد. مهمی کریاگریخواهی و ملبه بعد استقالل  2000از سال  

های دولت اقلیم کردستان بود که در منطقه کردستان عراق شکل گرفتههه بههود. بهها افزایش این تمایل فعالیت

-آفرینی آن در موضوعات منطقهالمللی و نقشتبدیل شدن دولت اقلیم کردستان عراق به ی  موضوع بین

دانسههتند. بهها بههه بعههد مههی 2000آورد جنبش سیاسی کردها از سال ترین دستمهم  الت رای، بسیاری این دو

توجه به موجودیت و ماموریتی که دولت اقلیم کردستان برعهده گرفته بود، این درک در کردهای ترکیه، 

 مههه و ف وجود این درکباشد. با این  هاآنتواند برای  سوریه و ایران به وجود آمد که گزینه دیاری هم می

شههد. فهههور به عنوان منبع تهدید قلمداد می  کردندیمها در آن زندگی  از سوی کشورهایی که کردجدید  

ای المللی و نقشی که دولت اقلیم کردستان در سیاسههت منطقهههزیار در سیاست بین کردها به عنوان ی  با

 .Sumer, 2011, pp)  بود رتر بخشی برای کردها در جهت تشکیل ی  اجتماع بزکرد، منبع الهامایفا می

های توازن سیاسی بین ترکیه، ایران، سوریه و عراق و همچنین گروه   2010شروع بهار عربی در سال  (.  4-5

گرای کردی منطقه را تمییر داد. در بسیاری از موارد بهار عربی باعث بازتولید محورهایی شد سیاسی و ملی

ها در سوریه منمههر بههه ایههن شههد کههه در سههاختار امیرآش ناوجود داشت. شروع و گستر  1990که در دهه  

کرد سیاسی منطقه خاورمیانه، ترکیه و ایران در مقابل هم قرار بایرند. ترکیه از مخالفان سوری حمایت می

دلیل موضوع سوریه بازی با حاصل جمع صههفر درحالی که ایران خواستار بقا دولت بشار اسد بود. به همین

، ترکیههه و ایههران را در لفان. در عراق نیز عقب نشینی ایههاالت متحههده آمریکههایا مخا در اسبود، یا دولت بشا
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جهت مخالف هم قرار داد. هر دو کشور تالش داشتند خطوط گسل ایماد شده در عههراق را پههر کننههد. در 

 هههاینشینی نیروهای آمریکایی، محیط امنیتی جدید و همچنین بازترکیب سیاسههتنتیمه بهار عربی و عقب

ههها تههالش داشههتند از تحههوالت کههرد .(Cagaptay, 2012, pp.9-10) ر منطقه خاورمیانه ایماد شدردی دک 

صورت گرفته در اثر بهار عربی استفاده کرده و به سمت تشکیل ی  کردستان بههزر  متشههکل از منههاطق 

ی کشههورها  هه همهه کردنشین چهارگانه در منطقه خاورمیانه حرکت کنند. با این وجود یکی از تحوالتی کهه 

گیری ی  دولت مستقل کردی در هههر شکل  کردندیمچهارگانه منطقه خاورمیانه به شدت با آن مخالفت  

ای این کشورها مبتنی بر همکاری مشههترک ای از منطقه خاورمیانه بود. بنابراین سیاست خارجی منطقهنقطه

بهههار عربههی، از   ن وجههودیهه ابهها    گیری ی  دولت کردی به وسیله کردها بههود.در جهت جلوگیری از شکل

 ,Keskin, 2015)تر در کردها منمر به تمییر توازن بههه نفههع کردههها شههد گرایانه بیشطریق ایماد حس ملی

p.145.)  
 گرایی کردها در ایران خواهی و ملیمسئله استقالل

 نههژاد  دنهه چ  تههوریامپرا  از  بخشی  هاآن  طوالنی،  مدت  برای.  دارند  متفاوتی  کامالد  تاریخ  ایران  در  کردها

نبههوده  مطرح عثمانی، از پس کردی دولت  گونههر  به  هاآنپیوستن    مسئله  ترتیب،همین  به  اند  وبوده   ایرانی

ها در ایههران تهها جنههگ ، کرد1929ترین رهبر کردها، اسماعیل آقا سیمکو در سال  دنبال مر  مهمبه  .است

ی محمههد شههکل گرفههت، ادعههای له قاضهه یسهه بههه ومدت جمهوری مهاباد ، زمانی که دولت کوتاه جهانی دوم

. فهور دولت نظامی متمرکز و قدرتمند در ترکیه (Laoutides, 2016, pp.93) طلبی جدی نداشتندجدایی

بدبین بود، تحکیم قدرت دولت هاشمی در عراق، از بین رفتن  هاآنکه نسبت به کردها و تمایالت سیاسی 

مان سیاسی و نیز ایدئولوژی ملههی منسههمم در میههان بود سازن نهایتسازمان سیاسی و نظامی قبایل کرد و در 

 ,Vali) شههدهای استقالل خواهی در میان کردها محسههوب میدالیل کم فروغ بودن جنبش ازجملهکردها 

2007, p.15.) ههها علیههه منههاطق گیههریبعد از شکست جمهوری مهاباد و تا انقالب اسالمی در ایران سههخت

شههد. ههها تحمههل نمههیتههر از سههوی کههردگونه تالش برای اقتدار بههیشه هرک   معنینکردنشین حفظ شد، بدی

 هههاآنانقالب اسالمی در ایران امید را به کردها بازگرداند، زیرا انقالب در ایران فرصت جدیههدی را بههرای 

ال کرد. کردها در تظاهرات و اقداماتی که منمر به فروپاشههی رژیههم شههاه در ایههران شههد بسههیار فعهه فراهم می

توانههد ثبههات مههیوجود بعد از پیروزی انقالب این نارانههی وجههود داشههت کههه دوره گههذار بههی. با ایندنبود

ها و شیوع خشونت در مناطق مختلههف کشههور حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را به خطر بیندازد. ناآرامی

 (. Laoutides, 2016, pp.95) گردیدبه عنوان خطر فروپاشی در آینده تلقی می
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هههای راق به تعمیق روابط دولت مرکزی ایران و کردها منمر شد. در طول سههالیران و عا  وع جنگشر

کرد کردها را متقاعد سازد که به دولت مرکزی در اولیه جنگ ایران و عراق دولت صدام حسین تالش می

 هیهه جنههگ علهایی مانند اتحاد میهنی کردستان موافقههت کردنههد کههه  تهران کم  نکنند. در این بین، گروه 

هههای خههود علیههه دولههت مرکههزی ا متوقف سازند، با این وجود حزب دموکرات کردستان به چالشبمداد ر

جدا از رویکرد حزب دمههوکرات کردسههتان ایههران بههه بمههداد،  .(Katzman, 2010, p.2داد )عراق ادامه می

ت و بههه حمایهه   زاکههه نیهه   گرفتعنوان منطقه جنای در نظر میدولت مرکزی در ایران مناطق کردنشین را به

نیروهای مصمم و متعهد در نیروهای نظههامی ایههران   ازجملهپشتیبانی داشتند و عالوه بر این مردم این مناطق  

. پایان جنگ ایران و عراق به نوبههه خههود چیههزی جدیههدی بههرای (Roman & Gurses, 2014, p.75) بودند

ا تکیه بر اصل حفظ امنیت و ها بدولت  زکدام ا  استقالل خواهی کردها نداشت، زیرا بعد از پایان جنگ هر

پارچای سرزمینی را به عنههوان اولویههت رفت از پیامدهای جنگ، ی آرامش در داخل و تالش برای برون

ایههران هرگههز وجههود اقههوام و بهها ایههن وجههود  (.Roman & Gurses, 2014, p.75) اصلی خود اعالم کردند

گونههه کههه شود انکار نکرده است. همانمی نظر گرفته ردت ایران هویت کردی را که به عنوان بخشی از مل

 تر از کردها استجمهور پیشین ایران، گفت هیچ کسی حق ندارد ادعا کند که ایرانیمحمد خاتمی، رئیس

(Sinkaya, 2017, p.5.)  
 سیاسههت یههاآشکار  خصومت هیچ. اندادغام شده  ایرانی جامعۀ در ایران کردها در  1به عقیده والتر پوش

 و مثبت هاینارش که حالی دارد. در وجود هاییمحدودیت حال،این با.  ندارد  وجود  هاآن  علیه بر  ریکانا

قومیتی از ایران تالش  چند و هماهنگ تصویر ی  برای تبلیغ مقامات و است غالب  مردم  میان  در  طرابی

ها در تبعیضمثال برخی به عنوان  .انکار کردتوان  را نمی مستقیمغیر  و مستقیم  هایتبعیض از برخی کنند،می

در کمهه  بههه توسههعه اقتصههادی  هههاآنمورد دسترسی کردها به مقامات دولتی در دولت مرکزی و توانایی  

سزایی در نوع ناههرش به ریتیثهای خودشان وجود دارد. توسعه نیافتای اقتصادی در بسیاری از موارد استان

بهها ایههن حههال،  (.Posch, 2015, p.5دارد )بلوچسههتان  تان وسیسو  ندر کردستا ازجملهنشین های سنیاستان

طلههب نیسههتند، چههون های قومی شورشههی و جههداییها گروه این خرد مشترک در ایران وجود دارد که کرد

گرایانه در میان کردهای ایران حداقل در مقایسه با کردهای عراق بسیار کمتر اسههت. عههالوه احساسات ملی

________________________________________________________________ 

1. Walter Posch  
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کردنشین منطقه، نخباان کردی در ایران به صورت بهتری در بدنه سیاسههی   ورهایکش  با  ه، در مقایسبر این

 . (Posch, 2017, p.338)اند کشور ادغام شده 

از سه موضوع است: در وهلههه   متیثراز دید نادر انتصار اگر مسئله یا مشکل کردی در ایران وجود دارد  

دولت در ایران همواره ی  نااه امنیتی دیار  رت  عبا  لت است. بههای دواز سیاست  متیثراول این موضوع  

-های مختلف از اتخاذ یهه  رویکههرد غیههربه موضوع قومی داشته و پس از انقالب اسالمی در ایران دولت

 و کردند حمایت انقالب ایران  از  مشتاقانه کردها که  است ذکر اند. شایانامنیتی به موضوع اقوام ناتوان بوده 

درگیر بودند. با این وجههود شههوق اولیههه کردههها در   انقالبی  روند  در  ابتدا  از  نتادسرک   مردم  از  یوسیع  طیف

هههای مورد فروپاشی رژیم شاه در ایران، منمر به این آگاهی در کردها شد که حکومت جدید نیز خواسههته

-منا فمخال سنی یمذهب رهبران  از  بسیاری  ،نارد. موضوع دوم این است کهکردها را از دریچه امنیتی می

بودند. روحههانیون اهههل سههنت و برخههی از   جدید  اساسی  قانون  در  کشور  رسمی  دین  عنوان  به  گذاری شیعه

دادند به جای مههذهب شههیعی، اسههالم اعضای شیعه مملس خبرگان )مثل آیت اهلل حسن آزادی( ترجیح می

ی نظامی یروهای نگیررا، سابقه ددین رسمی کشور باشد. در نهایت عامل سوم در نوع ارتباط ایران با کرده

نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهههای پاسههداران انقههالب اسههالمی اسههت. بههه   ازجملهکردی  

ها بین نیروهای نظامی کردی و نیروهای امنیتی و پاسداران انقالب اسالمی منمر عنوان مثال تداوم درگیری

ره( عبههدالرحمان قاسههملو را بههه ینی )خم مامان گردید و به ممنوعیت فعالیت حزب دموکرات کردستان ایرا

  (.Entessar, 2014, pp. 212-215) االرض معرفی کرد عنوان مفسد فی

گرایی کردههها، نقههش بههازیاران خواهی و ملیموضوع حائز اهمیت در نوع نااه ایران به مسئله استقالل

-ای و بههینحههوالت منطقهههبههه ت اخلز داکردها بیش بنابراین ایران در مسئله  "ای است.ای و فرامنطقهمنطقه

زیههادی در داخههل  یهابحث. به عنوان مثال (Pashang & Zomorrodi, 2014, p.484) "المللی توجه دارد

 ازجملهههبههزر     یهاقههدرتایران در مورد شکل گیری یهه  کردسههتان مسههتقل در خاورمیانههه و حمایههت  

یابی گیری و قههدرتهرگههز از شههکلیناتن واشهه که  عتقاد دارندها اایاالت متحده از آن، وجود دارد. برخی

ترین اهداا ایاالت متحده کردستان مستقل حمایت نخواهد کرد، در مقال به باور برخی دیار یکی از مهم

های کوچهه  اسههت، زیههرا از ایههن خاورمیانه به تکه ایآمریکا در خاورمیانه تقسیم کردن کشورهای منطقه

بههه همههین دلیههل بهها وجههود ارتبههاط بهها  (.Nader et al., 2016, p.15) دیابطقه تسلط میطریق به آسانی بر من

آفرینههی احزاب کردی، مسئله استقالل کردستان عراق و تمایل رهبران دولههت اقلههیم کردسههتان بههرای نقههش

ای هرگز مورد دلخواه ایران نبوده است. بنههابراین زمههانی هههم کههه مسههئله قهمستقل از بمداد در تحوالت منط
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با مخههالف جههدی ایههران روبههرو گردیههد.   مطرح و اجرا شد  2017رفراندوم از سوی مسعود بارزانی در سال  

کرد در داخههل  می ایران مسئله کردها را در قالب کل عراق در نظر دارد و با توجه به اقلیتالجمهوری اس» 

وجه خواهان تمزیه عراق نیسهت و همیشه بر هیچ  اقلیم بر مناطق کردنشین خود، بهالل  تیثیر اسهتقو    کشهور

اقلیم زمینه حضور بیشههتر الل  و تمامیت ارضی کشهور عراق تیکید کرده است. همچنین استق  تقاللحفظ اس

این موضههوع امنیههت و  داده  می ایران افزایشالرژیم صهیونیستی و آمریکا را در کنار مرزهای جمهوری اس

های سیاسی که . عالوه بر این، تهدید(Nasri & Rezayi, 2014, p.43) «کندیمملی ایران را با خطر مواجه  

گیرنههدگان سیاسههت خههارجی نظر تصههمیمتواند برای ایران ایماد کند همواره مداستقالل اقلیم کردستان می

هههای بههه عنههوان یهه  حکومههت بهها بنیههان  قراسههال اخیههر، حکومههت اقلههیم کردسههتان عهه بوده است. در چنههد

ترین عنصر ماهوی و علت وجههودی ترین و مهمناسیونالیستی قومی که در آن هویت کردی به عنوان اصلی

هههای اعههتالی بههیش از پههیش ایههن مقولههه را کند، زمینهتشکیل حکومت اقلیم کردستان عراق نقش بازی می

نشههین کشههورهای پیرامههون گرایانه را در مناطق کههردقوم ایهفراهم کرده است. به طوری که توانسته تمایل

با توجه به پیشینه مطههرح شههده،  .(Bojmehrani & Poor Islami, 2014, p.104) تاثیر قرار دهدخود تحث

هههای ههها و ابتکارعمههلالزم هست که جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با مقوله کردها، دست بههه رهیافههت

برد منههافع ملههی و ها در داخل کشور به عنوان فرصتی برای ارتقاء امنیت، پیشدکرجدیدی بزند و از وجود  

های منطقی و قههانونی کردههها را نیههز بههرآورده حال، برخی از خواستهتقویت نفوذ خود بهره گیرد و در عین

 نماید. 

 گذاری ایران نسبت به کردها در سیاست پارادیپلماسیکاربست 

دهههد گرایی کردی در منطقه خاورمیانه و ایران نشان میخواهی و ملیلالبررسی سیر تحول مسئله استق

دولتی مطرح بوده و به دلیل فقدان ی  ساختار منسمم، ایههن که این موضوع همواره از سوی بازیاران غیر

ای به عنههوان ابههزاری ای و فرامنطقهها در مقاطع مختلف سرکوب شده و یا از سوی بازیاران منطقهگرایش

ایران، عراق، ترکیه و سههوریه مههورد اسههتفاده قههرار   ازجملهنشین  حت فشار قرار دادن کشورهای کردتی  برا

خواهی کردههها در گرفته است. علیرغم تالش کشورهای منطقه در جهت جلههوگیری از گسههترش اسههتقالل

قههه طمنمنطقه خاورمیانه، تمایل و آرزو برای داشتن دولت کههردی مسههتقل همچنههان در بههین کردهههای ایههن 

وجود دارد. شدت و ضعف این خواسته در کشورهای کردنشین با توجههه بههه نههوع بافههت اجتمههاعی، میههزان 

هههای کههردی بهها ادغام کردها در جامعه، ارتباط دولت مرکزی با نخباان سیاسی کههرد، نههوع ارتبههاط گههروه 

، متفههاوت اسههت. ریاهه ای، شرایط اقتصادی و معیشههتی و بسههیاری از عوامههل دای و فرامنطقهبازیاران منطقه

خواهی کردها پایداری آن است. به عبارت دیار با توجههه موضوع حائز اهمیت در ارتباط با مسئله استقالل
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المللههی یعنههی حههق تعیههین تههرین اصههول حقههوق بشههری و بههینبه این که این خواسته مرتبط با یکی از اساسی

دی مسههتقل در منطقههه خاورمیانههه رکهه   رود که این تالش برای تشکیل ی  دولتسرنوشت است انتظار می

 خاورمیانههه، کنههد. دری  گرایش پایدار باشد. محیط اجتماعی منطقه خاورمیانه نیز به این امههر کمهه  مههی

 دیار، سوی  هویت شایع است. از  هایشکل  سایر  از  بیش(  فرهنگ  و زبان  قومیت،  مثالد) عمومی  هایهویت

 کههرده  تشههدید را وضههعیت اینمنطقه کشورهای ملی  ایهرزم  با  زبانی  و  قومی  مرزهای  بین  هماهنای  فقدان

 یهها  جنسههیت،  روز،  سیاسههی  مسههائل  بههه  بهها توجههه    فروملههی  هههایهویههت  پیشههرفته،  کشههورهای  اکثر  است. در

 یهههاتیهوسوم،  جهان در حتی یا خاورمیانه در کشورهای مقابل در.  است  شده   تعریف  سیاسی  اصالحات

 و مههرج و هههرج سرکوب، هایی مانندویژگی  با  همیشه  و  شوندمی  یفتعر  زبان  و  قلمرو  نژاد،  طریق  از  قومی

  (.Valadbigi & Ghobadi, 2011, p.211) شوندمی مشخص خونین هایدرگیری

های آتی خواهی کردها در وضعیت فعلی و همچنین در سالبه همین دلیل برای تعامل با مسئله استقالل

برد اهههداا ست که ضمن افزایش انسمام داخلی به پیشای  جمهوری اسالمی ایران نیازمند اتخاذ رویکرد

تواند ی  ایده و رویکههرد جدیههد ای نیز کم  کند. در این ارتباط پارادیپلماسی میایران در عرصه منطقه

های فروملههی در عرصههه سیاسههت خههارجی و آفرینی هویتها و قدرت نقشپارادیپلماسی بر فرفیت"باشد.  

 ,Momeni & Rahimi & Gheibizadeh, 2016)) "کنههدع ملی تاکید مههیفنادر پیایری م هاآنمشارکت 

p.73.  های فروملههی در نظههر گرفتههه پارادیپلماسی به عنوان ی  فرفیت سیاسی در حال فهور برای تمامیت

ههها قههرار گیههرد. ههها، منههاطق، ایههاالت و فدراسههیونههها، اسههتانبرداری دولههتتواند مورد بهره که، می  شودیم

تعیین سرنوشت از سوی اجتماعات خاص که به طور معمول خود را به عنوان هویت متمایز  حقدرخواست  

کنند و ادعای تعلق بخشی از سرزمین آن کشور را به سرزمین مورد قومی از بقیه جمعیت کشور معرفی می

 ،لههیهای فرومشود. ادعای خودمختاری و خودگرانی از سوی این هویتمی  مطرح  ادعای خودشان دارند،

کشد. افزون بر این، در اصل خودمختاری در ها در سطح داخلی و خارجی را به چالش میحاکمیت دولت

. اگههر دهههدیمتههاثیر قههرار  المللههی را تحههتهههای بینگیری و فعالیههتعرصه سرزمینی و مشارکت در تصمیم

-ین و دسههتورنواهای خارجی در چارچوب قهای خودمختار خواستار آزادی عمل در عرصه تعاملتمامیت

دسههتیابی بههه اسههتقالل   هههاآنهای حاکمیت مرکزی باشند جای نارانی نیست، اما اگههر هههدا نهههایی  العمل

 ,Dehshiri)توانههد واکههنش نشههان دهههد طلبی باشد در آن صورت حکومت مرکزی میسیاسی و یا جدایی

2013, p.4).  

ی نه تنها ممایر با اهداا حکومت جارملی در دیپلماسی و سیاست خها و بازیاران فرومشارکت هویت

تواند حتی مکمل آن نیز باشد. در ارتباط با تعامل سیاست خارجی ایههران بهها مسههئله مرکزی نیست، بلکه می
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هههای هههای سیاسههی و اقتصههادی موجههود در اسههتانگیری فرفیتگرایی کردها به کارخواهی و ملیاستقالل

-غربی که کردنشین هستند مههیهایی از استان آذربایمانخشکردستان، کرمانشاه و آن ب  ازجملهکردنشین  

ههها و مقامههات فروملههی عمههدتاد بههر المللی هویتتواند از چند جهت مکمل هم باشند. اوالد، چون فعالیت بین

سههازی چهههره توانههد در سههاده مههی هاآنهای موضوعات معیشتی و روزانه جوامع محلی تمرکز دارد، فعالیت

ها مربوط به زندگی روزانههه جوامههع محلههی خارجی مفید باشد، این نوع فعالیت  تاسپیچیده و خطرناک سی

نیز مثمر ثمر باشد. دوم، از طریق درگیری مستقیم شهروندان   هاآنتواند در رشد و توسعه  است بنابراین می

شههااهی و ندادر تبادالت فرهنای و   ازجملهالمللی  های بین، و بازرگانان در فعالیتهای مدنیمحلی، گروه 

گذاری، دیپلماسی فرودولتی و فروملی این فرفیههت را دارد کههه از های ارتقاء تمارت و سرمایهیا ماموریت

بههه  (.Nganje, 2016, p.14) منافع و عالیق اجتماعات محلی در امور و روابط خارجی تولید آگههاهی کنههد

ارجی ایههران نیازمنههد برخههی خهه ت کردنشههین در سیاسهه   یهااسههتانکارگیری پارادیپلماسی و افههزایش نقههش  

توانههد مکمههل سیاسههت ملزومات است. این ملزومههات در عههین افههزایش تاثیرگههذاری بههازیاران فروملههی می

 ایی باشد.گرگذاری جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با مسئله استقالل خواهی و ملی
 ین  شدنهای کرهای نهادی و قانونی برای روابط خارجی استانالف( تدوین چارچوب

ای نیازمند ی  چارچوب نهادی و قههانونی اسههت. در های استانهای کردنشین با شرکای منطقههمکاری

-م بهها شههاخصمسهای مند فقدان ساختارهای نهادی و قانونی و عدم شکل گیری همکاریربسیاری از موا

سههطح از  نیاهای قابل تعریف و نتایج مشخص مقامات دولت مرکزی را متقاعدکرده است که در ممموع 

بخش است. این دیدگاه تهها حههد زیههادی پتانسههیل های مرزی بین مناطق مماور در ممموع رضایتهمکاری

های مههرزی بههه گیری همکاریگیرد. شکلای را نادیده میهای منطقهقابل توجه موجود در زمینه همکاری

تههد، بنههابراین نیازمنههد یهه  فاهای مرزی اتفاق نمیخودی خود، علیرغم تقاضای مناطق مماور برای فعالیت

زدایی باشد. مقامات محلی به میزان نسبتاد محدودی از ای است که تا حدودی شامل تمرکزچارچوب منطقه

در مورد ترتیبات مورد نیاز برای ساکنین و همچنین فعالیههت درزمینههه  ازجملهاختیارات و حقوق نیاز دارند.  

هههای مههرزی ضههروری ای برای گسههترش فعایههتمنطقه  بوچکاال، خدمات، حمل و نقل و غیره. چنین چار

های همکههاری، اسههتان شههدن بسههترهایدر صههورت فههراهم  .(Kaminski & Mitra, 2012, p.125) اسههت

های اقتصادی و فرهنای خود در بههاالترین سههطح اسههتفاده کننههد. بههرای مثههال توانند از فرفیتکردنشین می

کیلههومتر فاصههله، امکههان  200ی )مرکزیت شش استان( با کمتر  از ییااستان کرمانشاه با موقعیت ممتاز جمراف

ساعت بهترین مسیر برای صههادرات بههه کشههور عههراق و بهها   2میلیون نفری، در کمتر از    15دسترسی به بازار  
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بههرای  های مناسههب یکههی از بهتههرین منههاطق کشههوربرخههورداری از منههابع آب و خههاک غنههی و زیرسههاخت

  .(Poorhasan & Khaleghinehjad, 2017, p.119)رگانی است زباگذاری، تمارت و سرمایه
 های کردنشین  ب( باال بردن استاندارهای زندگی در استان

تههرین باالبردن استاندارهای زندگی در مناطق کردنشین ایران و از بین بردن فقر که خههود یکههی از مهههم

گذاری خههارجی اسههت. نیازمند سرمایه  یخلگذاری داهای اجتماعی است عالوه بر سرمایهعوامل نارضایتی

 ییهااسههتان ازجملهههکردنشین مانند کرمانشاه، کردسههتان و ایههالم  یهااستان 1395بر اساس سرشماری سال 

ستان چهارمحال و بختیاری با ادهند که  بودند که باالترین نرخ بیکاری را داشتند. آمارهای جدید نشان می

شههود و پههس از آن اسههتان کرمانشههاه بهها نههرخ تان کشور محسوب میسا درصد بیکارترین  23.7نرخ بیکاری  

 News agency, 2018) اسههتاسههتان کشههور  31درصد دارای باالترین نرخ بیکههاری در بههین  22.6بیکاری 

Mehr).   کردنشههین عههالوه بههر  یهااسههتانحل و فصل این مشکالت و به تبع آن باال بردن سطح زندگی در

گذار خارجی از نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است. جذب سرمایه لتتخصیص اعتبار از سوی دو

کردنشین پتانسیل باالیی در زمینه جذب  یهااستانای در دسترس است. های مرزی و منطقهطریق همکاری

برخورداری از   ای در این مورد است. این استان باگذار خارجی دارند. استان کردستان مثال برجستهسرمایه

ای فعال و پویای بازرگانی، تعاون و صنعت دارای ساختار نیههروی انسههانی فرهیختههه بههرای فعالیههت در هقاتا

باشد و این موفقیت سبب شههده گمههرک اسههتان نقشههی ترانزیتههی بههرای انتقههال و عرصه تمارت خارجی می

ر را بههه عهههده وکشهای ، سوریه و لبنان به سایر استان، عراقگردش کاال از کشورهای همسایه غربی ترکیه

 این موقعیت باید تقویت شود.  .(Ministry of Economic Affairs and Finance Portal, 2017)گیرد 

هههای کردنشههین ایههران نشههان دهنههده فرفیههت اقتصادی در یکی از استان  یهاتیقابلوجود این میزان از  

نشههین، هماننههد هههای کههردناستگذاری داخلی و خارجی است. افزایش نقش اباالی آن برای جذب سرمایه

اند به یکی از ایاالت کب  در کانادا و فالندرز در بلژی  که از طریق جذب سرمایه گذار خارجی توانسته

 یهااسههتانتوانههد الاههویی بههرای افههزایش روابههط خههارجی  یافته در جهان تبدیل شوند، میتوسعه  یهاالتیا

 بازیاران فروملههی  و هم با  کشورها  هم با  را  المللیبین  همناموافقت  کب  کانادا صدهاکردنشین باشد.  ایالت  

به آن  کشور داخل در کب  ایالت  که هاییزمینه  تمام تقریباد  هاتوافقنامه  است. این  کرده  امضا ایقاره  هر  از

 و حمل اجتماعی، خدمات فرهنگ، اقتصادی، توسعه کشاورزی،: ازجمله، دهندیمنیازمند است را پوشش 

متعههدد خههود در زمینههه پارادیپلماسههی، ایالههت  یهههاتیفعالبه دلیههل " .(Lecours, 2010, p.10) غیره  و نقل

ههها بههه خههود سازی این نههوع از فعالیتمیلیون دالر را برای پیاده   100ای معادل  ساالنه بودجه  تواندیمکب   
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ایالههت داشههته  ایههنقابل توجهی بر رشد اقتصادی  ریتیثکه این امر  (Zepeda, 2017, p.14)اختصاص دهد« 

 . دهدیمرا نشان  2018تا  2012های سال است. نمودار زیر رشد اقتصادی ایالت کب  در فاصله

 

 
 

 2018تا  2012های سال : رشد اقتصادی ایالت کبک در فاصله1نمودار 

Source: Institut de la Statistique du Québec 

 

 ،هههایی چههون زبههاناختیههارات در حههوزه   از  گسههترده   ایممموعههه  دارای  بلژیهه  نیههز  در  فالندرز  ایالت  

 دولههت ههها،زمینههه ایههن تمام ها است. درزیرساخت و اشتمال زیست، محیط اقتصاد، رفاه،  آموزش،  نگ،هفر

 از خههارج دیپلماتیهه  در نماینههدگی از ثالههث بههه امضهها برسههاند، هایطرا با  را  معاهداتی  تواندمی  فالندرز

 طههور بههه باشههد، و  تهاشهه د کننههده چندجانبههه مههذاکره  هایهیات در مستقیمی حضور  کشور برخوردار باشد،

 هههاآن بههه کههه سیاسی هایزمینه در بلژی ، فدراسیون خارجی سیاست موضع  بندیفرمول  فرایند  در  رسمی

 از دارای بههیش  فالنههدرز فراگیههر، ایالههت اختیههارات این نتیمه کند. در مشارکت است، شده  داده   صالحیت

 فالندری گردشاری اداره  شعبه 11 ی،نگازربا و اتاق تمارت  76 کشور،  از  خارج  در  مختلف  نماینده   100

نمودار زیر میزان  .(Chatterji & saha, 2017, p.5)است  فالندری خارجی گذاریسرمایه اداره  واحد 7 و

 : دهدیمرا نشان  2017تا  2004 یهاسالسرمایه گذاری خارجی در ایالت فالندرز بین 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtxZ2RpZPYAhWH4qQKHSDJABEQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stat.gouv.qc.ca%2F&usg=AOvVaw3Vnqxq3P8yEPT_DMf88uqL
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 2017تا  2004های درز در سال ن الف : میزان سرمایه گذاری خارجی در ایالت2نمودار 

Source: www.flandersinvestmentandtrade.com 
 

-توانههد از طریههق فعالیههتگذار میای و در نهایت جذب سرمایهالمللی و منطقههای بینشروع همکاری

هههای هههای مههرزی و در مرحلههه بعههد، افههزایش همکههاریبازارچههه  و  هههاهای روزمره مانند گشایش نمایشااه 

 فرهنای و اقتصادی باشد. 
  ج( توجه به نخبگان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کردی  

سههازی یهه  هههای کردنشههین در پیههاده های نخباان فکههری و ابههزاری اسههتانکارگیری توان و فرفیتبه

میت است. این موضوع ضمن کم  به انسمام داخلههی ها ئزرویکرد دقیق و جامع به مسئله کردها بسیار حا

رساند. مشارکت دادن وکار منطقی یاری میخواهی و ارائه ی  رویکرد و سازبه درک بهتر مسئله استقالل

از طرق مختلف صورت بایرد. به عنههوان   تواندیمالمللی ایران  ای و بیننخباان کردی در دپیلماسی منطقه

ای در مورد تبادالت فرهنای با منههاطق خههارج از کشههور برگههزار خواهند برنامهمیی  مثال اگر مقامات محل

هههای ت متبوعه رسانده شود تا از این طریههق در مههورد ویژگههیراتواند به اطالع دفتر یا وزکنند، این امر می

. اگههر دشههوو گوتوانند آن را پیش ببرند با مقامات محلی گفتهای اتخاذی و افرادی که میبرنامه، سیاست

ها منمر به این شود که این ابتکارات خاص پارادیپلماتی  مورد توافق دولت مرکزی است، گوواین گفت

گذاری اطالعات بعدی در مورد برنامه مورد استفاده قرار گیرنههد. توانند برای اشتراکهای بخشی میکانال

هههای خواهههد سیاسههتمرکههزی مههی تولهه د  تواند پیش رود که برای مثههال، وقتههیجا میاین هماهنای تا آن

های کلی دولههت باشههد. ایمههاد یهه  سههاختار فرهنای خود را به اجرا درآورد، این برنامه جزیی از سیاست

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/
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تعامل  ازجمله، المللی( برای تعامل در زمینه موضوعات بیندولت و نخباان فکری و ابزاری کردیخاص )

د. در این ساختار ابتکارات پارادیپلماتی  ارائه شههده و شباه  کنندکم   تواندیمهای کردی منطقه  با گروه 

-شود کههه ایههنملی میشود. این امر باعث تعهد قوی در بازیاران فروبا سیاست خارجی ملی هماهنگ می

ها را در چارچوب سیاست خارجی دولت مرکزی انمام دهنههد و یهها حههداقل ایههن اطمینههان در گونه فعالیت

در مههورد موضههوعات خههاص  هههاآنمرکزی و ید که هیچ اختالفی بین دولتآد  جوملی به وهای فروهویت

 (. Lecours, 2008, pp.9 10-)وجود ندارد 

ای و محلههی کههردی در سیاسههت استفاده از نخباان کردی و به تبع آن افزایش نقههش  بههازیاران منطقههه

ومیتی، ضههعف انسههمام قد  چنهای  خارجی ایران  برای حفظ انسمام اجتماعی حائز اهمیت است. در دولت

های سرزمینی و افزایش تقاضا برای استقالل شود. حفظ انسههمام اجتمههاعی تواند منمر به پیامداجتماعی می

هایی که احساس قوی از هویت مشترک و حس متقابل از تعلق داشتن بههه یهه  مکههان دارنههد در میان ملت

شههده امههروز آفرین است. »در دنیای جهههانی لشچاهای چند قومیتی این امر ، اما در مورد دولتآسان است

ها در سطح هایی روبرو هستند که دولتهای محلی با همان چالشها و به تبع آن مقامات و حکومتقومیت

ههها و کههه چاونههه قومیههتکنند. اینملی با آن برخورد دارند و برای حل و فصل آن، از منابع خود هزینه می

هههای تمربههی دهند خود نیههاز بههه پههژوهشهای ایماد شده پاسخ میچالش  هب  هاآنتبع آن، مقامات محلی  به

دارد، با این وجود حفظ و توسعه رفاه در مناطق محلی و در ارتباط با اقوام نیازمند ارتباط مرکز با پیرامههون 

 پارادیپلماسی از طریق افزایش نقش  نخباان .(Lachapelle & Paquin, 2005, pp.113-114) خود است«

تواند به انسمام اجتماعی کم  شده داخلی میدولتی و عناصر فراموشهای فروملی، بازیاران غیرویتو ه

از طریههق  توانههدیمکند. در ارتباط با تعامل ایران با موضوع کردها و بحث انسمام اجتمههاعی پارادیپلماسههی 

تههر در ایههران اجتمههاعی بههیشام انسمالمللی به ای و بینهای کردنشین در تعامالت منطقهافزایش نقش استان

. تقویههت 1توانههد از چنههد جهههت مفیههد باشههد: نشین میهای کردمنمر شود. افزایش تعامالت خارجی استان

های حمههل ساخت. بهبود زیر3رسانی و حل و فصل مشکالت؛ . بهبود خدمات2توسعه اقتصادی و تماری؛ 

-ها و نهاد. دسترسی به سازمان5دمات و سرمایه؛ ، خکاال. ارتقاء و تقویت آزادی جابمایی افراد، 4و نقل؛  

. تقویههت 7. ارتقههاء رفههاه و آسههایش جوامههع محلههی؛ 6المللی برای بههه دسههت آوردن سههرمایه؛ های مالی بین

. فههراهم کههردن منههابع بههرای توسههعه 9ای؛  . افههزایش آگههاهی جهههانی و منطقههه8تر؛  مشارکت اجتماعی قوی

. افزایش فعالیههت افههراد در جوامههع 11تحمل و افزایش درک متقابل؛ نه  آستا. ارتقاء  10آموزش و فرهنگ؛  
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ای از طریههق هههای محلههی/ منطقهههوری کارمنههدان حکومههت. افزایش بهههره 12محلی به ویژه جوانان و زنان؛  

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

یسه با کشورهایی مانند عراق و ترکیه از مقادر    خواهی کردها در ایرانکه مسئله استقاللبا توجه به این

های مربوط بههه ریزیها و برنامههای کردنشین در طرحشدت زیادی برخوردار نیست، ارتقا مشارکت استان

ویژه موضوع استقالل کردستان منمههر بههه تقویههت انسههمام ای و بهسیاست خارجی ایران در تحوالت منطقه

هههای مشههارکت، شههرطم رابطه متقابل وجههود دارد، یکههی از پههیشسماو انشود. »بین مشارکت  اجتماعی می

قابلیت و فرفیت متقابل برای ارتباط و تعامل داشتن با دیاران است. وفاق اجتمههاعی  دو مشههکل بنیههادی را 

پذیری رفتارهای اجتمههاعی و تعههاون بینیکه هر نظم اجتماعی بالقوه با آن دست به گریبان است یعنی پیش

زمههان بهها فهههور اعتمههاد اجتمههاعی متقابههل، زمینههه بههرای کند. با حل دو مشکل فوق و هههممی  ، حلاجتماعی

همکاری اجتماعی و مشارکت اجتماعی که خود پیش شرطی برای اصالح و توسعه اجتماعی است فههراهم 

هههای کردنشههین در سیاسههت . هههر چقههدر مشههارکت اسههتان(Azkia & Ghaffari, 2001, p.180) آیههد«می

خواهی و اسی ایران در ارتباط با موضوع کردها افزایش یابد به همان میزان شدت اسههتقاللپلمیو د  خارجی

-استفاده از موضوع استقالل کردها در ایران کاهش میای برای سوءگذاری اقدامات بازیاران فرامنطقهاثر

 یابد. 

 گیری نتیجه

ها و حقوق ه در اسناد و معاهده ت ک سها احقوق اولیه افراد و ملت ازجملهموضوع حق تعیین سرنوشت 

های قومی، مذهبی، زبههانی حق؛ بسیاری از هویتالملل نیز مکرر بر آن تاکید شده است. با استناد به اینبین

های گروهی خود ها و خواستهتر بر اساس ویژگیو غیره در سراسر جهان خواهان تشکیل جوامعی متمانس

کردها نیز صادق بوده است.   ازجملههای هویتی منطقه خاورمیانه  ه گرو  موردبوده و هستند. این خواسته در  

ویههژه بعههد از فروپاشههی خواهی کردههها در منطقههه خاورمیانههه بههههای ملههی گرایههی و اسههتقاللبررسی جنبش

دهد که این گرایش به استقالل عنصری پایدار در ناههرش کردههها بههه تحههوالت امپراتوری عثمانی نشان می

خواهی کردها در منطقه خاورمیانه همراه با فههراز و نشههیب بههوده و مللی بوده است. استقاللالنو بیای  منطقه

زمانی سرکوب شده و یا مورد سوء استفاده سایر بههازیاران های زمانی مختلف بسته به ویژگی هایدر برهه

 ازجملهههاق و سوریه عر ،رکیهمنطقهای و فرامنطقهای قرار گرفته است. ایران نیز همراه با کشورهایی مانند ت

گرایی کردها مواجه بوده است. در مقایسه با کشورهای خواهی و ملیکشورهایی است که با مسئله استقالل

دهههد کههه شههدت هههای ملههی کههردی نشههان مههیههها و اقههدامات جنههبشمذکور و به ویژه عراق، سابقه جنبش

ط کردههها بهها دولههت مرکههزی ایههران و وابهه ریخی  خواهی کردها در ایران کمتر بوده است. سابقه تاراستقالل
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دالیههل ذکههر شههده بههرای  ازجملههمچنین ادغام کردها در داخل جامعه و ساختار سیاسی و اقتصادی کشور 

خواهی با مسئله بنیادین حق تعیههین سرنوشههت ایههن این امر است. با این وجود به دلیل ارتباط مسئله استقالل

هههای ادامه دارد و خواهد داشت. با این وجود رشد فعالیتم،  ک شدت  موضوع همچنان در ایران، اگرچه با  

خواهی کردها در منطقه خاورمیانههه و بههه ویههژه اقههدامات دولههت اقلههیم کردسههتان عههراق و حمایههت استقالل

خواهی در میههان کردهههای ها در مورد افزایش تمایل بههه اسههتقاللای نارانیای و فرامنطقهکشورهای منطقه

خواهی د. در پاسخ به این پرسش که در جهت تعامل دولت مرکزی ایران با استقاللدهییش مایران را افزا

تواند ایفا کند؟ این مقاله استناد کرد کههه دپیلماسههی سههنتی و اسههتفاده از کردها، پارادایپلماسی چه نقشی می

-یران میی اماسالگو نیست و اگر جمهوری شده امروز پاسخرویکردهای امنیتی و نظامی در دنیای جهانی

خواهی کردههها بپههردازد نیازمنههد اتخههاذ خواهد ضمن حفظ انسههمام اجتمههاعی بههه تعامههل بهها مسههئله اسههتقالل

رویکردی جدید اسههت. در ایههن مقالههه پارادپیلماسههی بههه عنههوان رویکههردی جدیههد در سیاسههت خههارجی و 

های محلی، حکومت هجملزالی آفرینی بازیاران فرومدیپلماسی معرفی شد. در پارادیپلماسی تاکید بر نقش

های قومی است. بنابراین استدالل شد که ایران گروه  ازجملههای فروملی ها و همچنین هویتها، شهراستان

گههذاری خواهی کردها باید وزن و میزان تاثیرضمن اتخاذ این رویکرد در نوع تعامل خود با مسئله استقالل

موضوع کردها را افزایش دهد. افههزایش نقههش نخباههان به  خود های کردنشین در اقدامات و رویکرداستان

تههر شههدن رویکههرد ایههران بههه موضههوع سیاسی، فرهنای و اقتصادی کرد در تدوین سیاست خارجی به دقیق

نشههین های کردنشین با مناطق کههردکند. عالوه بر این افزایش تعامل استانخواهی کردها کم  میاستقالل

دی، سیاسی و فرهنای ضمن کم  به رشد و توسعه  مناطق مذکور بههه تصاقای اهخارج از کشور در زمینه

های . مشارکت اجتماعی از پیش شرطکندیمدر سیاست داخلی و خارجی کم     هاآنافزایش مشارکت  

ترین موضوعات در جلههوگیری از اخههتالا قههومی و بههه اولیه انسمام اجتماعی و انسمام اجتماعی از بنیادی

خواهی است.استقالل ۀو مسئل ینیمسرز ویژه اختالفات
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