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 چکیده
مساودد بارزانی، ریی  اقلیم   .رودمیب  شامار  اقلیم  مهم این اهداف   از یکی عراق کردساتان  اقلیم  اساتاللل   ، مسالل 1991  از ساال 

 مرکزی  حکدمت  از این اقلیم را  اساتاللل   تویین پرسایهم   یلدیم  2۰1۷ ساتتامرر  2۵ در  هدف این  ب  رسایدن  برای  کردساتان عراق

، جمهدری اسالمی ایران  ازجمل و کشادرهای منطال   برد  پیش داخلی جنگ  و  طلریتجزی  خطر  آساتان  تا  عراق را  و  نمدد برگزار

مالال  حاضار .  قلمداد کردندخدد  علی  امنیت ملی بالالده  را تهدیدی  ، این مسالل  باشاندمید اکرا ی ازدارای اقلیت ک   ترکی  و سادری 

چ  سااناریدهای    ،اسااتاللل اقلیم کردسااتان  پرساایهم مساالل  اساات ک  ب  ر م برگزاری    ساالال ارای  پاساا ی متالن بدین ب  دنرال  

ی ایران خداهد گذارد   بر امنیت جمهدری اساالم  تأثیراتیچ     و این مساالل متصاادر بدد     این اقلیمبرای آینده    تدانمیمحتملی را 

خصااد    ب  ترساایم ساا  ساانارید عمده درو مجازی و اسااتفاده از منابم مکتد     پژوهشاایآینده از روش    گیریبهره ندیسااندگان با 

  کشادرهای  اقتصاادی و  سایاسای  هایتحریم ن اسات ک آپژوهش حاکی از   هایافت مرادرت نمددند و  آینده اقلیم کردساتان عراق  

  عا  تولی  اکراد در درون اقلیم کردساااتاان باا  درونی  هاایچاالشطاالراانی،    جلل   مرگ  عراق،  و  ترکیا   ایران،  همچدن  منطالا 

  ایمنطال گرایی  هم  سااار   تنهان کانتدری و اشاااتیگل  الگدیی    متغیرهای، مطاب   کردساااتان عراقاقلیم  شاااده و آینده    پرسااایهم 

سااختار    ،ارتراطات  ماهیت انساجا،، ماهیت  و تهدیداتی ناشای از ساط وسایوی در منطال  رقم خداهد خدرد   واگراییبلک     شاددنمی

 .ب  همراه خداهد داشت ایرانبرای جمهدری اسلمی   را گرمداخل روابط و سط  قدرت و بازیگر  
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Abstract 

From 1991 to today, the issue of Iraqi Kurdistan region independence is one of this region's 

primary goals. Massoud Barzani held the independence referendum, the head of the Iraqi 

Kurdistan Region, to achieve this goal on 25 September 2017 and pushed Iraq to the brink of 

the danger of separatism and civil war. The countries of the region, such as the Islamic 

Republic of Iran, Turkey, and Syria, which have a minority of the Kurds, considered this a 

potential threat to their national security. This article seeks to answer this question: despite 

the holding of a referendum on Iraqi Kurdistan's independence, what scenarios can be 

expected for the future of this region? And what impact will it have on the security of the 

Islamic Republic of Iran? By using the future research method and written and virtual 

resources, the authors devised three major scenarios on the future of the Kurdistan region. 

The findings suggest that the political and economic sanctions from countries of the Middle 

East such as Iran, Turkey, and Iraq, the death of Jalal Talabani, and the internal challenges 

of the Kurdish parties led to the referendum's suspension. And the future of the Kurdish 

region of Iraq, according to the variables of the Cantori and Spiegel model, not only does not 

lead to regional convergence, but a considerable divergence will take place in the Middle 

East and the threats posed by the level of coherence, the nature of the communications, the 

structure of the relationship and the level of power, and the interventionist actor to the Islamic 

Republic of Iran. 
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 مقدمه

  فراوانی اقتصاادی  سایاسای و  نژادی،  و قدمیتی  هایچالشهمداره    ر  آسایا در منطال  کردها  خداهیاساتاللل

در این منطال  . اساات  بدده   امنیتی در این منطال   هایبحران اصاالی  بسااترساااز  و  داشاات  همراه   ب   را برای منطال 
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 گیرندمی بر در  را عراق جمویت  درصد 19  حدود در ک  قدمی بزرگ  گروه  دومین  عندان  ب  عراق کردهای

  دیال   و  الدینصال نیندا،    هایاساتان از  هاییب ش  و  کرکدک  و  1دهدکسالیمانی ، اربیل،   اساتان  چهار در  و

با  شاااماار  عراق  در  واحاد  ملات یا  ایجااد در راساااتاای  مهمی  مدانم همداره یکی از دالیال و  انادشاااده  واقم

در اقلیم کردساتان ااربیل    مدجدد  هاینفتب  دلیل جمویت باالی اکراد و ذخایر  نی کشادر عراق   .روندمی

  هایبحران  وسااادیسااامت  ب   و این کشااادر را  بدده   مداج   هاآن طلریجداییچالش    با همداره  کرکدک(و  

  با  عراق،  بو  رژیم  شادید  سارکد   وجدد  با  میلدی 1991 ساال در  اندتدانسات  کردها.  اندداده  سادق  متوددی

 اقلیم  ایمنطال  حکدمت»   تشااکیل  ب  مرادرت ملل سااازمان  و  آمریکا  رهرری  ب   صاادا،  ضااد  ایتلف  دخالت

تا   پروراندندمی سار در  و کشادری مساتالل را  اساتاللل  کسا   و از این تاریخ ب  بود آرزوی  نمایند«  کردساتان

 پرسایهم   روز  عندان  ب   را  میلدی  2۰1۷ساتتامرر  2۵  ، روز2داووس  امنیتی  کنفران  در بارزانی  اینک  مساودد

قااطواانا  و صاااری  دولات مرکزی عراق، ترکیا ،   هاایم االفات  ر م  با   و  نمدد  اعل،  کردساااتاان  اساااتاللل

  شد برگزار پرسایهم  رژیم اشاغالگر قدس  هایحمایت  ، باهادولت دیگر از برخی  و  جمهدری اسالمی ایران

جمهدری اساالمی ایران، طر    و  تشاادید گردید عراق  مرکزی  دولت  و  ایران، ترکی ، ساادری   هاینگرانی  و

آمریکایی در منطال  قلمداد نمدد ک  هدف آن    -صاااهیدنیساااتی  ایتدطل اقلیم کردساااتان را   در پرسااایهم 

جدید    هایبهان مرزهای ایران، خدشا  ب  محدر مالاومت، جرران شاکسات نیروهای تکفیری داعش و    ثراتیبی

اساتاللل    یداتپژوهش حاضار با هدف شاناخت تهدلذا  . باشادمیدر منطال    متحده ایاالتبرای حضادر مجدد  

دف ب  این مسلل   خدد را موط  اصلی  سلال  امنیت ملی جمهدری اسلمی ایران تنظیم شده وکردستان عراق بر  

 -بر امنیت منطال  و مرزهای سااایاسااای  تأثیراتی اساااتاللل اقلیم کردساااتان عراق چ   ک  بحراننمدده اسااات  

 تدانمیباشاد  و در ادام  چ  ساناریدهای محتملی را    داشات   تداندمی  ایرانایدیدلدژیکی جمهدری اسالمی 

و    پژوهشایآینده  از روش گیریبهره   اب  ر بدد  ندیسااندگانبرای آینده ساایاساای اقلیم کردسااتان عراق متصااد

 ب  ترساایم ساا  ساانارید عمده در خصااد  آینده اقلیم کردسااتان عراق و مجازی اسااتفاده از منابم مکتد 

 منطال   کشادرهای  اقتصاادی  و سایاسای هایتحریم  اسات ک  آنپژوهش حاکی از    هایافت مرادرت نمددند و  

ع   اکراد در درون اقلیم کردساتان با درونی  هایچالشطالرانی،   جلل مرگ عراق،  و  ترکی  ایران،  همچدن

سار     تنهان   گلیو اشات  یکانتدر  ییالگد متغیرهایکردساتان عراق، مطاب    میاقل  نده یو آشاده   پرسایهم   تولی 

 از سااط   یناشاا   یداتیتهد .در منطال  رقم خداهد خدرد یویوساا   ییبلک  واگرا  شااددنمی  ایمنطال  ییهمگرا

 
1. Dahuk 

2. Davos Security Conference 
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 یجمهدر  یبرا  را  گرمداخل  گریارتراطات، سااااختار روابط و ساااط  قدرت و باز  تیانساااجا،، ماه  تیماه

  ب  پیشاین  تحالی ،  اسات ک  قسامت اول  دو قسامت  مالال  دارایسااختار    ب  همراه خداهد داشات. رانیا یاسالم

ی  آن و سانارید احتمالی پیش  علت تول ،اقلیم کردساتان عراق پرسایهم ، بح   ساناریدساازیو    پژوهیآینده 

دولت ندظهدر اقلیم  و قساامت دو، آن ب  تهدیدات ناشاای از  پردازدمی حکدمت اقلیم کردسااتان عراقرود  

 .پردازدمیدر قال  تلدری کانتدری و اشتیگل  کردستان عراق در آینده بر امنیت ملی ایران

 تحقیق پیشینه

با مسالل  اقلیم کردساتان عراق، در خصاد  پیشاین  پژوهش طیو وسایوی از مالاالت و کت  در این رابط    

همگرا یاا واگرای آن در قراال جمهدری  هاایمااهیاتنظاامی،   هاایایتلفسااااختاارهاای امنیتی، ژیدپلیتیکی،  

محمدرضااا عرداپ پدر،   :المثعندانب و فرامنطال  ای وجدد دارد.   ایمنطال   هایقدرتاساالمی ایران و دیگر 

  هایمدلبر  کید کرد با تأ  سامیدنالیناسا   زشیو خ اساتدرایدتحت عندان: »   ایمالال علی محسانی و داود رسات  در 

و عادت   دانیم   یالکتید  و  توارض گالتدنگ  ش یو با استوانت از اند  یفیتدص  -  یلیتحل  یبا روش« و  توارض

و    یت یهد توارضاااات  بر یکرد در جدامم  رب  یاساااتدرایک  د  اندبدده اثرات این مسااالل    یدر پ  دیواره بدرد

خداهد و عامل مهمی بر ادام     تأثیرگذارکردساتان عراق  میمنطال  اقل  طلریاساتاللل انیکرد و جر  سامیدنالیناسا 

با   ایمالال محمدرضا حاتمی و میکاییل سانیار در 2 .رودمیاکراد ب  شمار   خداهیاساتالللو نهضات    هابحران

 ریاخ پرسایهم  یضامن بررسا « دولت مساتالل  لیتشاک  یکردساتان  منابم و تنگناها میاقل پرسایهم عندان: » 

.  اند داده قرار   یرا مدرد بررساا  میاقل  نیمسااتالل در ا  دولت لیتشااک  یکردسااتان عراق، منابم و تنگناها میاقل

وزن   ،ی تاری  شارایطاز   متأثر یکرد  سامیدنالیک  رشاد ناسا   نشاان دهنده این مسالل  اساتنیز  مالال     هاییافت 

و فرامنطالا  ای    ایمنطالا حماایت برخی از بازیگران و    تحدالت چناد ساااال اخیر خاورمیاان  ،باالی ژیدپلیتیا 

  یانزوا در مالاابال، و   شاااددمیمحساااد   کردساااتاان عراق   اساااتاللل کنناده   تیا عدامال تالد تریناصااالیاز 

و مسااالل  کرکدک   یالمللبین  حمایتعد،   ،یترک و ایران   ازجمل   ایمنطال   هایقدرتم الفت   ،یکیتیژیدپل

  فرزاد رساتمی  ،مساودد اخدان کاظمی .اسات یدولت مساتالل کرد لیتشاک راساتایدر   میمدانم اقل  ترینکلیدی

کردسااتان عراق و پیامدهای امنیتی آن برای  تحلیل رابط  اسااراییل و »   با عندان  ایمالال در  ملکی  حامد شاااه و  

ب   ، و  1991در ساال   فارسخلیجدر عراق پ  از جنگ   عمی تحدالت  موتالدند ک    «جمهدری اسالمی ایران

 اخیراً، هجد، داعش ب  این ساارزمین، و  2۰۰3صاادا، در سااال   سااالد  ازقدرت ایجاد شااده پ    خأل ویژه 

سایاسای، اقتصاادی، نظامی کردها در   هایفوالیتبرگزاری رفراندو، اساتاللل در کردساتان عراق و گساترش  

 درراساتای اهداف اساتاللل طلران  خدد در این کشادر، زمین  مناساری برای تدساو  حضادر و نفدذ اساراییل 

ایش حضادر و نفدذ  ک  افز  این اساتعراق فراهم آورده اسات. پرساش اصالی پیش روی این مالال     کردساتان
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اساااراییل در کردساااتان عراق چ  آثار و پیامدهایی را برای امنیت ملی و منافم ایران ایجاد خداهد نمدد  در 

م تلو   هاایجنرا این مالاالا  بر مرناای چاارچد  مفهدمی مدازنا  تهادیاد، تلش شاااده اسااات تاا ضااامن تریین  

  هاییافت امنیت ملی ایران واکاوی شاادند.   بر  هاآنو روابط اسااراییل با کردهای عراق، تروات   هاساایاساات

ک  حضدر و نفدذ اسراییل در منطال  کردستان عراق، در راستای تحال  اهداف    دهندمیپژوهش حاضار نشاان  

  تداندمی  درنهایتک    باشااادمیجدید در منطال    اساااتراتژی راهرردی این رژیم، ازجملا  ایجااد ی  متحاد  

مرو اساااتراتژیا  برای اساااراییال در نزدیکی مرزهاای ایران، مالاابلا  باا تهادیادات جادی امنیتی اماانناد ایجااد قل

( ...حضادر و نفدذ ایران در عراق، ایجاد محیط بحران با حمایت از اساتاللل کردساتان عراق و تجزی  عراق،

با عندان    ایمالال ی در  ریخ یمصااطفو   یدیام یعل ی،زدانیاپ    تیعنا4  برای ج. ا. ایران در بر داشاات  باشااد.

 یتیو امن یاسا یسا   یدساتاوردها « موتالدند ک  یکردساتان عراق در ایتلف با ترک   میاهداف حکدمت اقل  نییتر» 

مدف    الگدیی  عندان  کردسااتان عراق بتداند ب  میباع  شااده اساات ک  حکدمت اقل یدر کنار رشااد اقتصاااد

 یو هژمدن  گااه یحفظ جاا یبرا  لیا مطر  شااادد. حکدمات ارب  انا یا کرد در منطالا  خااورم  هاایجنرش  گرید  یبرا

 انیم  نیرا ات اذ نمدده اسات. در ا   یترک  رینظ  ایمنطال  گرانیاتحاد با باز کردیخدد بر منطال  شامال عراق رو

 یرا پ  یچ  اهداف  یاتحاد با ترک    یکردستان عراق از طر میاست ک  حکدمت اقل  نیک  مطر  اسات ا  یسادال

  لی ارب  یهدف اصاال رساادمیکردسااتان عراق ب  نظر   میاقل  یتینمدده اساات  با تدج  ب  حصاار ژیدپل  یرگی

 یآنکارا با مسالل  اساتاللل احتمال  هایم الفتکردساتان عراق و کاهش    میاقل  مساتاللم یندولت    یبالا  تأمین

  جاادیا  یبرا  یا ترک  یو ارترااط  یاقتصااااد  هاای تیا از طرف منادی با  بهره   تدانیآن بدده اسااات. در کناار آن م

ب  روش   راشاااره نمدد.  مالال  حاضاا  زیپ.ک.ک. در منطال  ن نده یصاانوت نفت مسااتالل و مالابل  با نفدذ فزا

  یکردسااتان عراق برا  میحکدمت اقل لیدال   یتیژیدپل یو با اسااتفاده از چارچد  نظر  یلیو تحل  یفیتدصاا 

این مسالل  را مطر   کلدزت  انیاساتروس و آدر  ندنیل  ایگال  قرار داده اسات.  یرا مدرد بررسا   یاتحاد با ترک 

ک  چرا دولت کردساتان عراق مرادرت ب  برگزاری رفراند، نمدد  ندیساندگان سا  مسالل  کلیدی،    اندنمدده 

دو ایدیدلدژی شاایو  و ساانی و در نهایت    هایچالشو    هایکنشچندپارگی ساایاساای عراق در پساااصاادا،،  

  هاچالشمادامی ک    اندنمدده و در نهایت نتیج  گیری    اندکرده اساااراییل را در این زمین  مطر     هایحمایت

و  یرمنطال  ای در این کشادر باز   ایمنطال   هایقدرتو ساتیزهای قدمی در عراق وجدد داشات  باشاد و دسات  

 ن محال  ن داهد شد.دولت مستالل کردستا تأسی باشد، 

بیشتر حدل ترسیم سناریدهای آینده اقلیم کردستان عراق و تاثیرات    تدانمیرا   اما وج  ندآوری مالال  کندنی

آن بر میزان همگرایی و یا افدل آن در منطال  و تشاادید فرآیندهایی همچدن تنش اکراد دیگر کشاادرهای با  
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در منطال  و تهدیدات بالالده امنیت ملی جمهدری  متحده ایاالتحکدمت مرکزی، حضادر پررنگ اساراییل و  

 اسلمی ایران اشاره داشت.

 (2اشپیگل  و 1کانتوری) نظری ارچوب چ

 ترسااایم  با  دو آن. داننادمی  ایمنطالا  تاابوا   نظاا، چنادین از متشاااکال را یالمللبین  نظاا،  اشاااتیگال و کاانتدری

. نمایندمی  تالسایم  کشادری  و  ایمنطال   جهانی،  عرصا   سا   ب   را  آن و  پردازندمی  المللبین  سایاسات  هایعرصا 

 جهانی  عرصا   در مسالط  سایساتم.  گیردمی  شاکل داخلی  و  تابو   مسالط، سایساتم  ندع  سا   موتالدند اسااس  براین

 شاامل منطال   درون در  را متالابل  روابط  تابو ، سایساتم.  گیردمی  بر در  را کشادرها  قدرتمندترین  و  داشات   وجدد

 اساس، براین. شددمی   شامل را  آن هایسازمان  و کشدر داخلی،  سایساتم ک   اسات حالی  در این  و  شاد  خداهد

 یکدیگر  با مجاورت در  جغرافیایی  لحاظ  از  آن،  دهنده  تشااکیل  واحدهای  ک  اساات  جهان  از نداحی  منطال ،

 دیگر اقدامات  و  هافوالیت  اسااات  مرترط یکدیگر  ب   هاآن  خارجی  سااایاسااات  ب  مربد   امدر  و گرفت  قرار

 .رودمی شامار  ب   ایمنطال   واحد خارجی  سایاسات کننده   تویین  متغیرهای از  منطال  در کننده  شارکت  اعضاا 

  ن ست،  درج   در  اما   باشند  منطال   از  خارج  علی   دارای  خا ،  مناط   از اعضایی  است ممکن  ک   حالی  در

 خدد دایمی جایگاه  ک  زمانی  تا  مومدلی  شارایط  در  و  باشادمی خدد  منطال  مساایل  ب   مربد   هاآن ویژه   علق 

  مناط  یا  نالا  سااایر در  مدفالیت  ب  دسااتیابی  ب  قادر ،کند  حفظ را  آن  نتداند  یا  نیاورده  دساات  ب   مناط  در  را

 . بدد ن داهد

 :گیرندمی قرار تدج  مدرد تابو  سیستم حدود ترسیم در زیر متغیرهای گر، تحلیل دو این دیدگاه  از

 ک   کشادرها  قدرتمندترین  ن سات، مدرد،  دو  اساتثنای  ب    باشادمی  تابو   سایساتم ی   عضاد  تنها  کشادر هر(  1

  دو  بین فاصال حد  در کشادرها  از  برخی  اینک   دو،،  و  داشات  خداهند  مشاارکت م تلو  تابو   هایسایساتم در

 تمامی حدود(  2  .گردند  محساد  مجاور  تابو   سایساتم  دو هر  عضاد  اسات ممکن و  دارند قرار  تابو   سایساتم

 عدامل  بین  ساایسااتم، مرزهای  درون  در( 3.  شااددمی مشاا    جغرافیایی مویار  ب   تدج  با  تابو   هایساایسااتم

  ،( همکاری یا  تضااادا بدمی  ساایاساای  روابط( 4  .اساات  قرار  بر متالابل  کنش اجتماعی و  ساایاساای،  جغرافیایی،

( ۵. نمایدمی کم   تابو   سااایساااتم  حدود ترسااایم  و  شااار   ب  تاری ی  و اجتماعی مرزهای  و  جغرافیا عامل

 جغرافیایی مرزهای اگرچ ( 6.  دارند  تابو  سایساتم ی  ترسایم  و  شار  در مهمی  نالش  نیز  خارجی  هایقدرت

  بنابراین   بدد  خداهند ساایال  ایدیدلدژیکی  و  ساایاساای متغیرهای  ولی نمایدمی  تغییر  ندرت  ب  یا  کندنمی تغییر

  تشکیل کشدر  چند یا ی  از  تابو  سایساتم(  ۷. شاددمی دیده   آن در  نیز پدیایی  ندعی  مفهد،،  بددن  دقی   ضامن

 
1- Cantori 

2- Spiegel 
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  نژاد ارتراطی،  هایرشااات   نیز  و دارد   وجدد  هاآن  بین متالابلی کنش  و  بدده  نزدی  یکدیگر  ب   ک  شاااددمی

 شااددمی مشاااهده   هاآن  میان در مشااترک  هدیت احساااس  و  زبانی فرهنگی، تاری ی،  هایریشاا  مشااترک،
  .( Ranjkesh & Latifan, 2016, pp.271-272ا
 تمایز  و  ایمنطال  م تلو جریانات کننده   تریین  تداندمی بارز  الگدیی متغیر چهار  اشاااتیگل  و کانتدری  نظر  ب 

 : است ترتی  این ب  الگدیی متغیر چهار این. باشد یکدیگر از هاآن

  ب  متمایل ک   ساایاساای  تمامیتهای  هایویژگی  بددن  مکمل  یا  و  تشاااب  میزان  یا  انسااجا،  سااط   و  ماهیت(  1

 در قدرت  ساط ( 3   ایمنطال  درون  ارتراطات  ماهیت( 2  واحدها   این  بین  مرادالت میزان  و  هساتند همگرایی

  ب ش سا   ب  را  تابو   سایساتم  اشاتیگل، و  کانتدری  اسااس این  بر  ایمنطال   درون  روابط سااختار(  4   تابو   نظا،

 :کنندمی تالسیم گرمداخل  و پیرامدنی  ،(ایهست ا  مرکزی

 جغرافیایی لحاظ  ب   ک  اساات  نظا،  مرکز  در  واقم  هایدولت شااامل  ب ش  این:  نظا، کاندن  یا  هساات   ب ش(  1

 رفتارهای  و  المللبین سایاسات  اصالی  کاندن  ب ش این.  گیرندمی  قرار  ایمنطال   نظا،  فضاایی  سایساتم  قل  در

 عرارتی  ب . اسات  برجسات   آن در  ایناحی  هایخصایصا   و  ایمنطال   هایارزش زیرا، شاددمی  شاناخت   ایمنطال 

 . دهدمی تشکیل را ایمنطال  هایخصیص  و هاارزش  خاستگاه 

  نالط   با  و   اندگرفت  قرار  هساات   اطراف  در ک   اساات کشاادرهایی شااامل  ب ش  این:  نظا، پیرامدنی  ب ش(  2

  این ک   شاددمی  سار  پارامترها  و  عناصار  ساایر  و  جغرافیایی  فاصال .  ندارند  جغرافیایی تماس  هسات   مرکزی

 تواملت.  گیرند جای  هسات  گرد  بر  ایگساسات   حلال   صادرت  ب   و  شادند متمایز  هسات   کشادرهای از  کشادرها

  ب . اسات  مجاور  هسات   یا مربد   هسات  کشادرهای  با  هاآن  تواملت از کمتر یکدیگر  با کشادرها  این  فضاایی

  و  انسااجا، فاقد  دلیل  همین  ب   و  ندارند خدد  بین  کارکردی  و ساااختاری  تجان   پیرامدنی  کشاادرهای عرارتی

   .اندپیدستگی

 منطالا   امدر در دخاالات  با  کا   هساااتناد  منطالا   از بیرون  هاایدولات  منظدر اینجاا  در:  نظاا، گرماداخلا   ب ش( 3

 ملحظاات  برپاایا   هااآن  .شاااددنمی  محادود  هااآن  ملی مرزهاای  با  بزرگ  هاایدولات مناافم چراکا   پردازنادمی

 اسااات ممکن بزرگ  هایدولت  مداخل   ندع .کنندمی  دخالت  مناط  دیگر امدر  در خدد  اقتصاااادی و  امنیتی

 فروش شاامل فوال  یر و  شاددمی منطال  مساایل در  جدی درگیری سار  فوال  مداخل .  باشاد فوال  یر  یا  فوال

  هایهمکاری  و  اقتصااادی  کم   مشااترک، نظامی هایتمرین نظامی،  هایپایگاه  کارگیری  ب  افزار، جنگ

 را  یالمللبین سیستم  و  تابو  سیستم  بین  ارترا   تدانمی ک   اینجاست در  واقم . درشددمی آمدزشی  و فرهنگی

  تشااکیل  یالمللبین  نظا، اصاالی  هایقدرت  از مومدالً کنترل  ب ش  و  گرمداخل  قدرت چراک   کرد  مشاااهده 

 سایساتم یا  گرمداخل   هایقدرت میان  این در .رودمی شامار  ب   یالمللبین  و  تابو  سایساتم  بین  پیدند  حلال  و  شاده 
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 نظم  حفظ در   ساوی  و نمایندمی مشاارکت  تابو  سایساتم  هایسایاسات در زیر صادرت  هفت  ب   جهانی، کنترل

  امنیات پیماان ماانناد طرفا   دو ترتیراات(  2 جاانرا    چناد  نهاادهاای  و ترتیراات( 1 :از  عراارتناد کا   دارناد سااایساااتمی

( ۵  برانادازی (  4  سااااب   وضااام باازگردانادن  یاا  مدجدد وضااام  نگهاداری جهات  نظاامی ماداخلا (  3 متالاابال 

 ترلیغاتی   و  فرهنگی فوالیت(  6  منطال    امدر در  دخالت  برای  متحد، ملل سازمان  مانند  ابزارهایی از  گیریبهره 

 ابوااد ،ایمنطالا  نظاا،  امدر  در  خاارجی  هاایقادرت  مشاااارکات  باا اقتصاااادی.  گاذاری  سااارماایا  و  تجاارت( ۷

  رقابت صاادرت  در.  گیردمی قرار  تأثیر  تحت  پیدساات   ،(منطال ا  اقتصااادی  و اجتماعی  ساایاساای،  سااازمانی،

 در  گرمداخل   هایقدرت.  یابد کاهش  تداندمی  پیدسااتگی سااط   مرکز،  هایقدرت یا  گرمداخل   هایقدرت

-Aghaie & Aghdaei, 2012, p.112ا  دارناد  هااهمکااری  کردن  محادود  در  را  مهمی  نالش  مداقم،  بیشاااتر

 مرکزی، ب ش سا   ب   المللبین  نظا،  تابو  سایساتم  تالسایم  و  اشاتیگل  و  کانتدری نظری  الگدی  ب   تدج  با  .(113

و   همگرایی  روند بر اساتاللل اقلیم کردساتان عراق  تأثیر  در بررسای  ساوی حاضار  ندشاتار  گرمداخل  و  پیرامدنی

  دارد. منطال  واگرایی یا

 مفاهیم نظری

در  آمدزدیمآینده پژوهی دانش تحلیل، طراحی و برپایی هدشااامندان  آینده اسااات ک  ب  ما  آینده پژوهی:

مداجه  با پدیده  یرمحساادساای ب  نا، آینده چگدن  برخدرد کنیم. آینده پژوهی در حالیالت دانش و مورفت 

تمرکز روی    همچدن  ییهامشا صا و پیش دساتان  و با     آگاهان ، فواالن   یاگدن ب      شاکل ب شایدن ب  آینده 

با  ن  آینده پژوها.  (Abbasi, 2006, p.68ا  مدضادعات بلند مدت، متوهد ب  نتایج و سایساتماتی  بددن اسات

طر   «صااادرت »ساااناریدب     هاینیباین پیش   .کنندیمنی  را پیش بی  نده یآ  ،گدناگدن  یهالیتحلبررسااای و  

آینده پژوهی دانساات ک    یهاروش  نیترپراسااتفاده و   نیتریکاربرداز   تدانیمسااناریدپردازی را   .شااددیم

  .( Cohen, 2001, p.9ا  بلند مدت دارد  یهاینگارکاربردهای زیادی در سایاسات گذاری راهرردی و آینده  

 تریت صااصاا اما اگر  داندیم  فرهنگ لغت ساانارید را  طر  کلی وضااویت طریوی و یا مدرد انتظار حداد 

مدج  اسات ک  ب     یهالیبدگفت ک  سانارید داساتانی تدصایفی از   تدانیمب داهیم سانارید را توریو کنیم 

ساانارید مجمدع  امکاناتی اساات ک  ب  آینده   .(,p.8 Ringland ,1998اب ش خاصاای از آینده  تدج  دارد 

. سناریدها ب  ما آمدزدیم. آینده نامولد، است و سنارید، اندیشیدن در مدرد نامولدمی را ب  ما شادندیممرترط  

دسات و پاگیر امروزی را از دسات و پای ذهن   یهافرضبیندیشایم و   هاینامولدمک  درباره همین   آمدزندیم

 ,Saadatااساایی کنیم را ک  ممکن اسات جهان ما را دگرگدن ساازند، شان  ییهاگساساتباز کنیم و بتدانیم  

1995, p.9.)  را ترسایم  کرد برخی از  »ممکن«، »محتمل« و »دل داه«سا  ساناریدی    تدانمی   یپژوهنده یآدر

بد، محتمال  ایا اعم از خد   یزی: هر چریامکاانتاذ  نده یآ-1  آیناده پژوهی عراارتناد از: هایفرضمهمترین پیش  
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 نده یدر آ ادیز  اریمحتمل: آنچ  ب  احتمال بساا   ای  یرخ دادن  یهانده یآ-2   درخ ده  نده یدر آ  تداندیم  د،یبو ای

 ,Ahmadiا  است  نده یآ  دادیرو  نیترو دل داه   نیترن یدل داه: آنچ  به  یهانده یآ-3   دستیب  وقدع خداهد پ

2016, p.71.)    در این مالال ، ندیسااندگان از روش آینده پژوهی و رویکرد ترساایم ساانارید، ب  تریین آینده

و سااات  در قال  نظری  کانتدری و اشاااتیگل ب  تهدیدات اساااتاللل  اقلیم   اساااتاللل اقلیم کردساااتان عراق

  .کردستان  بر امنیت ملی ایران خداهند پرداخت
 اقلیم کردستان عراق  پرسیهمه 

پ  از باز پ    اندتدانساات های پیشاامرگ  کرد وبا تصاارف کرکدک از ساادی داعش، نیر ،2۰14در سااال   

مدرد مناقشا   خدد با دولت مرکزی دسات  هایسارزمینگیری کرکدک از دسات داعش ب  چهل درصاد از 

نزدی  کند. این   1یابند و حکدمت اقلیم کردسااتان تدانساات حاکمیت محدود خدد را ب  حاکمیت دو ژوره 

دیرین  کردها   هایخداسات ب  هم ری تگی سایاسای عراق فرصات ندینی در اختیار اقلیم کردساتان برای تحال   

برای اعل،   پرساایهم تاریخ برگزاری   احزا  ساایاساای  کردسااتان،  ایجاد کرد و مالامات بلند پای  دولتی و

 کمیسااایدن  درتاریخ مالرر ب  انجا، رساااید. پرسااایهم این  ک  اعل، کردند   2۰1۷ساااتتامرر   2۵اساااتاللل را  

و این    اندداده مثرت   رأیدرصاد مرد، ب  جدایی کردساتان از عراق   ۷/92انت ابات اقلیم کردساتان می گدیند  

ولی   ، خطر تماامیات ارضااای و جناگ داخلی  کشااااندطلریتجزی عراق را ب  سااامات   تداندمی  پرسااایهما 

(.  Aldroubi, 2017ا  ی روبرو گردیدالمللبینو    ایمنطال   هایواکنشکردساتان عراق  با   پرسایهم برگزاری 

صری  خدد را در قرال این مسلل  اعل، و اقلیم کردستان را از عداق     هایم الو، ترکی   ایمنطال در عرص   

جمهدری اساالمی (.  Chmaytelli & Toksabay, 2017ا  خطرناک و بازخدردهای احتمالی آن مطلم نمدد

« خداند و عندان کرد ک  این  2ایران نیز برگزاری رفراندو، در اقلیم کردسااتان عراق را »خطایی اسااتراتژی 

 & Sabouriا  بازخدردهایی رادر برخداهد داشات ک  صارفاً ب  کردساتان عراق هم محدود ن داهد ماندخطا 

Alineghad, 2017, p.220.)   جمهدری اسااالمی ایران و ترکی  در اولین اقدا، تما، مرزهای هدایی و زمینی

شاادت گرفت و   خدد را ب  روی اقلیم کردسااتان بسااتند. تنش میان اقلیم کردسااتان و دولت مرکزی عراق

دولت مرکزی در پی مواصااره هدایی کردسااتان برآمد ودساات ب  اعزا، نیروهای ارتش خدد در جدار اقلیم 

سار  نادیده انگاشاتن    3کردساتان زد و کنترل کرکدک را ب  دسات گرفت. در این میان، مرگ جلل طالرانی

راساام زمین  را برای آ از این  گردید. شاارکت رجال ساایاساای عراق و سااایر کشاادرها در این م هاتحریماین  
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گفتگدهاای مساااالمات آمیز میاان اقلیم کردساااتاان و دولات مرکزی عراق همدار نمدد. دولات مرکزی عراق 

سااالیماانیا  و هدلیر را برداشااات و پ  از ماذاکراتی کا  میاان ریی    هاایفرودگااه پروازی از   هاایمحادودیات

اساتاللل اقلیم کردساتان( را ب   ا پرسایهم نتایج  پارلمان عراق و مساودد بارزانی، حکدمت اقلیم کردساتان،  

حاالات تودی  درآورد و این عمال سااارا  کااهش بحران و درگیری نظاامی میاان اقلیم کردساااتاان و دولات  

 (.Hatami & Saniar, 2017, p. 89ا مرکزی گردید
 اقلیم کردستان  خواهیاستقالل  پرسیهمه ق یچرایی تعل

را ب  حالت تولی    پرساایهم تریین این مساالل  ک  چرا حکدمت اقلیم کردسااتان عراق مساالل    ب  طدرکلی در

ذکر  تدانمیحاضاار ب  گفتگدهای مسااالمت آمیز با حکدمت مرکزی عراق گردید چند دلیل را    درآورد و

 :نمدد

یان جمهدری . ایتلف راهرردی جمهدری اسالمی اسالمی ایران و ترکی  در قرال اکراد: روابط سایاسای م1 

 ,Azghandi & Solatا اسالمی ایران و ترکی  همداره حالتی بینابینی داشات  و مرتنی بر تنش زدایی بدده است

2012, p.49.)    ب  دیگر سااا ن، ب  ر م اینک  ترکی  زمامدار اسااال، ساااکدالر در منطال  و از متحدین رژیم

و ایران نیز با شر  نظامیان حز  اپ لرنان، انصاراپ یمن، حز   رودمیاشغالگر قدس و دیگر اعرا  ب  شمار  

ما باید اذعان داشاات  اپ عراق و دیگر شاایویان منطال  از روابط راهرردی و اسااتراتژیکی برخدردار اساات، ا

 مهم همگرایی و کنش نزدی  میان دو کشادر بدده است  هایمللف ب  نا، کردساتان همداره یکی از   ایمسالل 

این مساااللا  پ  از بیاداری اسااالمی نیز تاداو، یاافات، هر چناد در این باازه زماانی،  (.Kavalek, 2016, p.9ا

برای زما، امدر جهان اسال، و روند شایدع ساکدالریسام در جدامم اناللبی جهان عر  و    هاییتلش  هاترک

امنیتی آن برای    هایچالشب  ندعی انزوای جمهدری اسالمی ایران را داشاتند، اما اهمیت مسالل  کردساتان و  

 ,Forouzan & Alishahiا  گردیددر قرال مسالل  کردساتان    هاآنهر دو کشادر، عاملی برای وحدت امنیتی 

2017, p.89.)   مساوددبارزانی، رهرر اقلیم کردساتان عراق ب  ندعی با نادیده انگاشاتن این مسالل  دچار لغزش

محاسااراتی مهمی گردید، ب  خصااد   فلت وی از این مساالل  ک  پ  از کددتای نافرجا، ترکی  در سااال 

 درد بررسااای قرار گرفتا  اساااتاردو اان در قراال اکراد باا دقات بسااایاار زیاادی م رویکردهاایمیلدی    2۰16

رویکرد همگرایی ایران و    تدانمیبا  همین سااارا ،    (.Basiri; Majidinejad & Alishahi, 2017, p.59ا

 استاللل طلران  بارزانی قلمداد نمدد.  هایسیاستترکی  در قرال کردستان را یکی از بازخدردهای مهم 

مدلدل    تدانمی. تدساو  چشامگیر قدرت نظامی دولت مرکزی در قال  حشاد الشاوری: از دیگر دالیلی ک  2

اقلیم کردساتان عراق قرار داد، مسالل  قدا، روزافزون نیروهای نظامی عراق   پرسایهم شاکسات یا تولی  نتایج 

تروریستی تکفیری داعش مدساد، ب  حشادالشوری است. حشد الشوری در زمان اشغال عراق از سدی نیروهای  
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گردید. پ  از انحلل ارتش عراق در  تأساای و ب  فرمان مرجم عالیالدر شاایویان عراق، آیت اپ ساایسااتانی 

زمان اشاغال این کشادر از سادی نیروهای آمریکایی تا کندن، عراق عملً فاقد هرگدن  نیروی نظامی ساازمان 

این گروه و ساازماندهی آن از سادی نیروهای خرره   یافت  بدده اسات. ب  همین سار ، پ  از شاکلگیری ساریم

نظاامی همچدن حیادرالوراادی، ابدمهادی المهنادس و دیگر نظاامیاانی ک  با همکااری ساااتااه پاساااداران انالل   

  هایگروه ایدیدلدژیکی همچدن ظهدر داعش، الالاعده عراق و دیگر   هایتدطل اسالمی ایران بسایاری از  

 (.Halafi, 2016, pp.47-49ا تروریستی رو ب  زوال نهادند

در اقلیم کردساتان عراق نیز، نیروهای حشادالوشاری ب  دساتدر دولت مرکزی یکی  پرسایهم پ  از برگزاری 

نظاامی در شاااهر کرکدک بددناد و در مادت زماانی بسااایاار انادک کنترل بسااایااری از  هاایگروه از فواالترین 

د. اقدامی ک  بارزانی از آن ب  منزل  »خیانت اسااتراتژی  اقلیم کردسااتان عراق را ب  دساات گرفتن  شااهرهای

بنابراین، باید ب  این مسااالل  مهم اشااااره    (Chulov & Johnson, 2017ا  برخی عدامل پیشااامرگ « یادکرد

  هاییزمین خدد را با مدفالیت در   هایفوالیتتا کندن بسایاری از   تأسای نمددک  حشادالوشاری عراق از زمان 

الی عراق و ایجاد امنیت در این کشادر ب  اجرا رساانده اسات و بارزانی پ  همچدن بازپ  گیری مناط  اشاغ

بناابراین     از در اختیاار گرفتن کنترل شاااهرهاایی همچدن کرکدک با  عم  قادرت این نیروی نظاامی پی برد

اقلیم کردساتان  پرسایهم قدا، روزافزون نیروهای نظامی حشادالشاوری را باید یکی از دالیل مهم تولی  نتایج  

 عراق قلمداد نمدد.

در اقلیم   پرسااایهما . چنادپارگی میاان ن رگاان حکدمتی اقلیم کردساااتاان: از دیگر دالیل مهم تولی  نتیجا   3

. ب  عندان نمدن ، پارلمان باشاادمی رگان حکدمتی کردسااتان  کردسااتان عراق، مساالل  عد، همساادیی میان ن

ک  بر ساار تمدید دوره ریاساات بارزانی بر این منطال   هاییچالشو ب  دنرال    2۰1۵کردسااتان عراق از اکترر  

درمیان ن رگان کردسااتان   هاچنددسااتگییابرگزاری انت ابات پیش آمد نشااسااتی برگزار نکرده اساات. اوج  

هنی کردساتان دانسات ک  امات متالابل میان حز  دمدکرات کردساتان وحز  اتحادی  میعراق رامی تدان اته

اقلیم کردساااتان عراق را نشاااان داد  زان تزلزل درروند سااایاسااای مدجدد در کرکدک میدر پی شاااکسااات  

همچنین برخی از سااران حز  اتحادی  میهنی و جنرش التغییر خداهان اسااتوفا و کناره   (.Cockburn, 2017ا

وسایم با دولت    هایچالشچراک  بارزانی مسالدل تمامی   باشاندمیگیری بارزانی از ریاسات بر اقلیم کردساتان 

عمی  زندگی سایاسای در منطال  کردساتان و کشااندن آن ب  سامت    هایشاکافمرکزی عراق، عامل ایجاد 

 Kaplanاو اصرار بر انجا، آن با وجدد رد این مدضدع از سدی بسیاری از احزا  کرد بدده است    پرسیهم 

& Mardini, 2017.) 
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اقلیم  پرساایهم مریکا: از دیگر رویکردهای بارزانی ک  منجر ب  طر  مساالل   آ  هایحمایت. امیدواری ب   4

، متحاده ایااالتهمچدن  ایمنطالا فرامنطالا  ای و    هاایحماایاتکردساااتاان عراق گردیاد، مساااللا  امیاد وی با  

اتحادی  اروپا واسااراییل بدده اساات. اسااراییل ن سااتین کشاادری بدد ک  از بارزانی حمایت نمدد. رویکرد 

 هایسایاساتاسات. ب  ویژه اینک   ظاهری، محافظ  کاران  بدده   هایم الفتآمریکا نیز در این زمین  علیر م 

منطالی و در ادام  اقناع افکار   هایاساتداللکاخ سافید در عراق پسااصادا، و پسااداعش، همداره مرتنی بر اراده  

کمااینک  امریکا ب  دلیل مرارزه با    (.Simpson, 2017, p.3ا  عمدمی جهان ب  حضااادر در عراق بدده اسااات

تدجیهات الز، برای حضادر در این کشادر و مرارزه با    مجدداً  1یللالمبینتروریسام داعش، در قال  ایتلف  

و شدرای امنیت با حمایت از حالدق کردهای   متحده ایاالتداعش را یافت. بارزانی با این استدالل ک  پیشتر 

مجاا  با  رعاایات حالدق آناان نمدده بدد، اینراار نیز در عراق   اجرااراًعراق، دولات بوثی صااادا، حساااین را  

برای استاللل اکراد خداهد بدد اما درعمل، این رویکرد با دستاورد خاصی  پرسایهم پسااداعش حامی طر   

نیز نتدانسات    متحده ایاالتحمایتی اسااراییل و رویکردهای ند محافظ  کاران در   هایساایاسااتهمراه نشااد و 

 زانی را محال  نماید.اهداف سیاسی بار

اسااتاللل    پرساایهم . محاساارات نساانجیده در قرال عراق پساااداعش: عامل دیگر، در عد، دسااتاورد طر   ۵

نساانجیده دیگر بارزانی اینرار در قرال عراق پساااداعش دانساات. پ  از   هایارزیابیکردسااتان عراق را باید  

نسااری در میان اعرا  ساانی،   هایشچالساایاساای مدجدد از ی  سااد و    خألاضاامحلل داعش در عراق و  

شیو ( بارزانی از فرصت  هایگروه میان جریان صدر و دیگر   هایچالشا  و حتی شیویان  هاایزدی، هاترکمن

پیشاامد کرده اساتفاده نمدد و با طر  این مسالل  ک  اساتاللل کردساتان نیازی ب  تایید حکدمت مرکزی ندارد،  

 هاییسیاستاما مسلل  مهم در اینجا اینست ک  بازخدرد چنین     ، رساندرا در تاریخ مذکدر ب  انجا  پرسیهم 

میان   خداهیاساااتالللکردهای دیگر کشااادرها را نیز تحری  خداهد کرد، بلک  ندعی    تنهان در ادام     یالیناً

اعرا  سانی عراق را در پی خداهد داشات. ب  همین سار ، عراق پسااداعش با ایجاد رویکرد همگرا محدر با  

 ,Chulovا  اقلیم کردساتان عراق را ناکا، گذارد پرسایهم جمهدری اسالمی ایران، ترکی  و سادری  مسالل   

2017, p.2.)  

 

 

 

 

 
1. International Coalition 



 203                                                                                     و امنیت ملی ایران سناریوهای استقالل کردستان عراق 

 

 

 
 کردستان  میخواهی اقلپرسی  استقاللهمه  قیتعل  ییچرا  :(1)شکل 

 

یا  نظر کدانتوری و اشددپیگدل:امنیدت ملی ایران در قدالدظ نظریده    تهددیدداا اسددتقالل اقلیم کردسددتدان عراق بر

و روابط تنگاتنگ در ب  ویژه  همجداری جغرافیایی    ایمنطال   هایسایاساتکانتدری و اشاتیگل برای تحلیل 

ب  عندان    مجمدع  کشاادرهای منطال   هاتحلیل  در این .شااددمیاز کشاادرها ب  کار گرفت      ایمجمدع میان 

  المللبیناشاتیگل  و کانتدری  نظا،   (.  KouzehgarKaleji, 2009, p.81ا  شادندمیی  سایساتم تابو   شاناخت   

دو یا ،    متشااکل از ی تابو  هاینظا،ک  هری  از این    دانندمی  ایمنطال را متشااکیل  از چندین نظا، تابو   

و  اجتماعی   ،فرهنگی زبانی، ک  پیدندهای مشاترک قدمی،  چند کشادر همجدار توامل گرا با ی  دیگر اسات

با اقدامات و طرز تلالی کشااادرهایی ک    هاآنوگاه  احسااااس همااننادی و هدیت  تاری ی با یکادیگر دارند  

ب  نظر اشاااتیگل و کانتدری چهار متغییر  الگدیی بارز  .شاااددمیخارج  از این نظا، تابو   هساااتند  تشااادید  

این چهار متغیر الگدیی ب   .  با یکدیگر باشاااد  هاآنو تمایز   ایمنطال تریین کننده جریانات م تلو   تداندمی

  هایتمامیت   هایویژگییا میزان  تشاااب  و یا مکمل بددن    اهیت و سااط  انسااجا،،م  (1 :از  اندعرارتترتی   

   ای منطال ماهیت ارترا  درون    (2   میزان مرادالت  بین این واحدها وسایاسای ک  متمایل  ب  همگرایی هساتند  

 (.Ranjkesh & Latifan, 2016, p.272ا ایمنطال روابط درون  ساختار( 4  ( سط  قدرت در نظا، تابو 3

: کنندمیبا تدج  ب  چهار متغیر  باال  نظا، تابو  را نیز ب  سا  ب ش  اسااسای زیر تالسایم   کانتدری و اشاتیگل  

را   ایمنطال ی  المللبینب ش مرکزی ک   از ی  یا چند کشاادر تشااکیل شااده اساات و مرکز ثالل ساایاساات  

ائتالف راهبردی 
جمهوری اسالمی 
یه اسالمی ایران و ترک
در قبال اکراد

توسعه چشمگیر
قدرت نظامی 

دولت مرکزی در 
قالب حشد 

الشعبی

چندپارگی میان 
نخبگان حکومتی 

اقلیم کردستان

امیدواری به 
حمایت های 

آمریکا

محاسبات 
نسنجیده در 
قبال عراق 
پساداعش
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اجتماعی  مشاترک  سایاسای، هایزمین ب ش مرکزی از چند کشادر ک  دارای   مومدالًولی    دهندمیشاکل 

ب ش    .گرددمیتشااکیل     ،یابندمیمشااترک دیگر  دساات   هایفوالیتسااازمانی و یا   هایزمین بدده و یا ب   

  اقتصاادی،  سایاسای،  متغیرهایب  دلیل   ،اسات ک  در ی  سایساتم  تابو  موین  پیرامدنی شاامل تما، کشادرهایی

  سایساتم  مربد  ب   هایسایاساتدر   ،اما با تمامی این وجدد گردندمیعی  یا ساازمانی  از ب ش حذف  اجتما

ارتی دیگر سایساتم  قدرت مداخ  گر نیز از مشاارکت قدرت مهم خارجی و ب  عر .نمایندمیتابو  اعمال نالش  

-. در حالی ک  ب ش مرکزسااازدمیساایسااتم تابو  خدد را  نمایان   المللبیندر روابط   ،جهانی کنترل نظم

پیرامدن  هر دو شااامل کشاادرهایی هسااتند ک  در درون منطال  قرار دارند  ولی  این تنها کشاادرهای مذکدر 

بلک  کشاادرهای خارجی  نیز در این نظا،    ،کنندمیساایسااتم تابو  بازی    هایفوالیتنیسااتند  ک  نالشاای را در 

 (. Ghasemi, 2011, p.87ا شدندمیو بدین ترتی   یکی از اجزا  آن محسد    شرکت  کرده 

ال  در صاادرت تطری  نظری  کانتدری و اشااتگل بر منطال   ر  آساایا و اسااتاللل  خداهی اکراد در این منط

سادری  و عراق هساتیم ک  در مرکز  سایساتم تابو  قرار دارند و در   ،ترکی  ،شااهد کشادرهای با محدریت ایران

بازیگر   هساااتند و  خداهیاساااتالللحاشااای  این مرکز حکدمت  اقلیم کردساااتان عراق  قراردارند ک  دنرال  

 م  کردساتان نالش فوالی داشات  اسات.ایالت متحده اسات ک  در روند شاکل گیری  حکدمت اقلی  گرمداخل 

  ایمنطال عدامل درون    تأثیریا سایساتم تابو  تحت    ایمنطال م کردساتان عراق در این نظا،  اقلی  خداهیاساتاللل

بر میزان همگرایی  تدانادمی  «گرماداخلا یاا »باازیگر   ایمنطالا عدامال برون  ،الگدیی«  و همچنین  متغیرهااییاا » 

نظری  کانتدری و اشااتیگل   بر اساااس  بگذارد.  تأثیریا ساایسااتم تابو     ایمنطال کشاادرهای در نظا، و واگرایی 

همگرایی جمهدری اسالمی ایران و اقلیم کردساتان عراق ب  عندان ی  کشادری مساتالل  در آینده نزدی   

 گرمداخل الگدیی و بازیگر   متغیرهای  تأثیرو اسااتاللل اقلیم کردسااتان تحت    رساادمینظر  ب   بساایار دشاادار  

امنیت ملی جمهدری اسالمی ایران   تداندمیان  دارد ک  واگرایی  بیشاتری  با جمهدری اسالمی ایر  هایزمین 

 از: اندعرارتالگدیی  متغیرهایرا  با تهدید مداج   کندک  این تهدیدات در قال  

،  نظدر از همرسااتگی م ماهیت ومیزان همرسااتگی بین حکدمت اقلیم کردسااتان و جمهدری اساالمی ایران:  (1

و اشااتیگل  همرسااتگی را  کانتدری  .ساایاساای ی  منطال  اساات  واحدهایاندازه مشااابهت و نیز مکمل بددن  

با تدج  ب  چهار جنر  مدرد بررسای    تدانمی  را  . همرساتگی در ی  منطالدانندمیالزم   و مالدم  همگرایی  

 سی و سازمانی.سیا اقتصادی، همرستگی اجتماعی، از: اندعرارتقرار دادک  این چهار جنر   

فرهناگ و تااریخ و میرا    ،دین  ،ر همرساااتگی اجتمااعی  با  نالش قدمیاتالو ( همرساااتگی  اجتمااعی: د

  ی  منطال   بیشاتر باشاد،  هاملتمیزان تشااب  قدمی و مذهری  و  یره  میان   هرچ   .شاددمیمشاترک پرداخت   
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از جهات فدق کمتر باشااد    واحدهاهر چ  تشاااب  این اعی  بیشااتر خداهد بدد  و بر عک  اجتم همرسااتگی

در رابط  با  عامل همرساتگی قدمی و    (.Yazdanpanah & Bayat 2015, p.23ا  همرساتگی کمتر خداهد بدد

  احسااساات   تالدیت  و رشاد  دینی میان ایران و اقلیم کردساتان باید گفت اساتاللل  اقلیم کردساتان عراق سار 

  ناسادنالیساتی  احسااساات مدجی از  با را  و آنان  خداهد شاد  منطال   کشادرهای اکراد درمیان قدمی  ناسادنالیسام

  ب   را منطال   و  خداهد نمدد  مداج  با چالش را  منطال   کشاادرهای اجتماعی و  ساایاساای  امنیت  و کندمی  مداج 

  ناسایدنالیسام  رشاد  لذا  (.Bouzhmehrani & Poureslami, 2013, p.89ا  سادق خداهد داد  ثراتی  بی سامت

ساایاساای،   فوالیت. آیدمی  حسااا   ب   ایران  ارضاای تمامیت  و  ایران ملی  امنیت  برای چالشاای  منطال  کردی

  و ساایاساای  مطالرات افزایش  ساار  ایران کنار در  کردنشااین  دولت ی   قال  در کردها اقتصااادی، اجتماعی

 ماداران کرد  وسااایااسااات  ن رگاان نالش  انادازه   هر و   شاااد  خداهاد  مرکزی  دولات از ایران کردهاای فرهنگی

 سایر  ایران نیز کُردهای اجتماعی  سایاسای و مطالرات  ترشادد، روند پررنگ کردساتان اقلیم  حکدمت دراداره 

 آیدمی  حسااا   ب   ایران  ارضاای تمامیت  و  ایران ملی  امنیت  برای  چالشاای  مساالل   یافت. این  خداهد  صااوددی

  با عاملیت  همرساتگی دینی میان ایران و اقلیم کردساتان رابطدر (.  Dehnavi & TajAbadi, 2014, p.169ا

  برای  راهرردی دارایی ی  شاایوی عراق.  هسااتند  ، شاایو هاعراقی از  درصااد  ۷۰  حدود دراذعان داشاات  باید  

و اسااتاللل اقلیم کردسااتان ک  ماهیت اساال، آن سااکدالر   عراق  تجزی   بنابراین شااددمی محسااد   ایران

ترکی  ک  ماهیت اساال،   یونی  ایران  رقی   ایمنطال  بازیگران  نفم  ب  را  ایران مدقویت  این  تداندمی ،باشاادمی

 ژیدپلیتی   مدقویت  شاادن  محصاادر دهد ک  این امر تغییر  عربسااتان با ماهیتی وهابی  و  باشاادمیآن سااکدالر 

عراق با ماهیت  اسالمی اهل    کردساتان فدرالیسام  دولت دیگر، سادی  را سار  خداهد شاد. از  منطال در  ایران

 ک  خداهد کرد  فراهم  ایران اسالمی  جمهدری موارضاین  برای   این کشادر  خاک در داخل  را محیطی تسان   

 عراق کردسااتان در ایران برای   عمده   خطر راسااتا  این در  و  باشااد  آفرین  خطر  تداندمی ایران  برای  نفساا  فی

 ,Sajedi & Amjadianااسااات    ایران  مرزهاای  در  رخنا   و  منااط   آن  در  ایران  م االو  گروهاای  اقاداماات

2010, p.72.)   ایران ، زحمتکشاان، دمدکراتکدمل  پژاک،  مانند  ایران اسالمی  م الو جمهدری هایگروه 

  ربی  شاهرهای برخی  و مرزها در امنی  نا  بروز  ب  منجر کردساتان اقلیم خاک  داخل از  خدد اقدامات  با  بارها

 (.Ketabi; Dehghan & Heidari, 2013, p.13ا اندشده  ایران

دمتی  در ی  منطال  تا چ  حک  هاینظا،منظدر از همرساتگی  سایاسای این اسات ک      ( همرساتگی سایاسای:

سایاسای ی  منطال  بیشاتر باشاد   هایرژیمهرچ  میزان تشااب  و ساازگاری . مشااب  و مکمل یکدیگرنداندازه  

بر    هاآنسایاسای و حکدمت مدج  می شاددک     هاینظا،مشاابهت  . شاددمیهمرساتگی  در  آن منطال  تالدیت  
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و همرستگی ب   گذاردمی  تأثیر  هاآنی سایاسا   هایگیری، در جهت  تاکید کنند و همین امر یکشاان  هایارزش

لذا در خصاد  همرساتگی سایاسای میان ایران و    (.Yazdanpanah & Bayat 2015, p.23ا  آوردمیوجدد  

حکدمت اقلیم کردسااتان باید گفت حکدمت جمهدری  اساالمی ایران بر مرنای ی  نظری  وفلسااف  بنیادی  

مرتنی بر مکت  تشایم و والیت مطلال  فالی   قل  و مرکز آن    شاکل گرفت  اسات ک  اسال، نا  محمدی ا (

ولی در اقلیم کردسااتان   ک  مصااداق عینی  و بیرونی آن  جمهدری اساالمی ایران اساات  دهدمیرا تشااکیل 

کردها  در ایجاد   هایمدفالیتاساات و    خداهیاسااتالللعراق  اندیشاا  حکدمت داری بر پای   فدارالیساام  و  

 مساااایلجهانی شااادن   مسااالل  کردها،ب     المللبینجل  تدج  نظا،   ساااتان عراق،حکدمت خدد گردان کرد

حمایت اروپا و امریکا و    ،پ  از  اساتالرار حکدمتی خدد گردانعمدمی   هایرساان کردساتان عراق از طری   

ز ساادی اکراد مدج  شااده اساات ک  فدرالیساام ب  عندان ی  الگدی حکدمتی ا  هاآناز    المللبینساایسااتم  

در ایران برخی گروها و احزا   کرد بر   ترکی  و سادری  مطر   شادد  و مانند ایران،ر کشادرهایی موارض، د

رواج  و گساااترش انادیشااا     رسااادمی. از این رو با  نظر ورزنادمیایجااد چنین نظاا، حکدمات داری تااکیاد  

  تنهان ساام  سااکدالری  هایاندیشاا حکدمت داری بر پای  فدرالیساام و اسااتاللل دولت ندظهدر کردسااتان  با  

ل باا نظاا، حکدمتی در ایران نیسااات بلکا  تهادیادی سااایااسااای  علیا  نظاا، حکدمات داری و ایاده نظاا،  مکما 

 (.Bouzhmehrani & Poureslami, 2013, p.103ا جمهدری اسلمی ایران است

منظدر از همرساتگی ساازمانی ب  این مونا اسات  ک  عضادیت کشادرهای ی  منطال   در  همرساتگی ساازمانی:

 .شاااددمی  هاآندر میان  مدج  همرساااتگی  تا چ  اندازه    ایمنطال  هایساااازمانو    یالمللبین هایساااازمان

در خصااد  همرسااتگی سااازمانی بین اقلیم کردسااتان عراق و    (.Yazdanpanah & Bayat 2015, p.24ا

عراق و سدری  با استاللل دولت ندظهدر اقلیم   ،ت با تدج  اینک  ایران، ترکی جمهدری اسلمی ایران باید گف

 در این منطال  و  با اقلیم کردساتان عراق ندارند  ایمنطال ساازمانی تان عراق  م الو هساتندو همرساتگی  کردسا 

گاذاری  در نتیجا   زمینا  برای اثرز، برخدردار نیساااتناد و  از انساااجاا،  ال  ایمنطالا قادرت درون    هاایقطا 

لذا این امر باع  ساالط    (.Hafeznia & Romina, 2005, p.71ا شااددمیفراهم    ایمنطال برون    هایقط 

  ایمنطال   هاییساازمان بر اقلیم کردساتان عراق  و حرکت ب  سامت  ایمنطال و فرا   ایمنطال   هایقدرتامنیتی  

  تداندمیکردساتان عراق   ل  درییو حضادر اسارا شاددمی این رژیمهمساد با اساراییل و اتحاد اساتراتژی   با 

اسااراییل ب  عندان ی    (.Mordadi, 2011, p.43ا  و نفدذ خدد قرار دهد  تأثیراوضاااع امنیتی ایران را تحت  

 هایزیرسااخت  طری  از  را خدد حضادر  زمین انی،  ضاد ایر  هایسایاساتگذار در منطال  در جهت  قدرت تاثیر
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 اقدامات  ازطری  اساراییل.  اسات  بدده   امنیتی -سایاسای  نفدذ  دنرال  ب   و  کرد  آ از عراق  کردساتان  منطال  فنی

 :همچدن ایگسترده 

  مرگان( پیش ب  مدسد، کماندوی کرد هزار ۷۵ آمدزشا نظامی هایآمدزش و اکراد مسل  نمددن-1 

  نفدذ عراق،  شاااناصاالی ساارزمین  ب  اسااراییل ساااکن  کرد  یهددی هزار 9۰  بازگرداندن و  اراضاای خرید  -2 

 ,Akhavan Kazemi & Azizi, 2011ا  اساات  داده  گسااترش عراق کردسااتان  اقلیم در را  خدد  وحضاادر

p.154)   ترکی   و ساادری ، عراق  ایران،  با همسااایگی  دلیل  ب    کردسااتان  منطال   اسااتراتژی  مدقویت  بنابراین 

  اطلعاتی وامنیتی هایپایگاه   ایجاد  و  منطال  در حضاادر  با  تا فراهم نمدده اساات اسااراییل برای  را امکان  این

 اساالمی جمهدری  نمایند و امنیت راکنترل  وایران ترکی ، عراق، ساادری  جند   هایفوالیت عراق درشاامال

 (.Hatami, 2017ا اندازد خطر ب  را ایران

مااهیات ارترااطاات  ،ر یا  منطالا متغیر الگدیی جهات ارزیاابی میزان همگرایی ددومین   مااهیات ارترااطاات:  -2

مرادالت  ن رگان  وحمل  ،گروهی  هایرسان ارتراطات شا صای،   ماهیت ارتراطات  دارای چهار وج  .  اسات

پای  ماهیت  ارتراطات میان ایران  و اقلیم کردساتان عراق  بیشتر از آنک  بر پای  همگرایی باشد بر. و نالل اسات

  ایماهداره ، چند شارک   اینترنتی  کردیساایت    هاده در اقلیم کردساتان عراق  . واگرایی پی ریزی شاده اسات

. دهندمیمناط  کردنشاایت  را پدشااش     ایرسااان فضااای    ایترکی و    ایرانی  وابساات   ب  احزا  کرد عراقی،

زاگرس  و کردساتان تحاوی متول  ب  پارتی و شارک  کردسات    ایماهداره   هایشارک ب     تدانمیآن   ازجمل 

کردی فوالیت می کنندک  هری  از   هایخداست وابسات  ب  اتحادی  اشااره کرد ک  همگی در راستای اعتلی  

  هایفوالیت  .(Zarei & Ranjbari Chichooran, 2018ا  قدمی دارند  هایهدیتاینها  تاثیری در برانگی تن  

سااامینارهای برگزاری  ،فرهنگی  هایفساااتیدالو اجرای لت فرهنگی اعم از انتشاااار کت  و مجتدج   قابل 

از طری   کردها   هایفوالیتکردی در قلیم کردساتان عراق و پ ش اخرار و محتدای    هایشا صایتیادمان  

شد. علو  قدمیتی خداهد    هایخداست و جهانی باع  برانگی ت  شدن    ایمنطال  محلی،  ،ایماهداره   هایشرک 

می ادبی و هنری  در اقلیم کردساااتاان و فراهم کردن زمینا  حضااادر یراه انادازی جشاااداره هاای دا  ،بر آن

برپایی جشاانداره   ازجمل اد  ایرانی  در کردسااتان عراق کرار  مشااهد  هایچهره یل از لجهنرمندان ایرانی  و ت

در ایران ارزیابی ت کردی هدیبرانگی تن  پیشااادا قاضااای محمد ندعی اقدا، در جهت    داشااات با عنداننکد

درت  نشان   از ماهیت ارتراطات  منفی بین ایران و اقلیم کردستان عراق است ک  در ص  هااینک  هم   کردند  

 Bouzhmehraniا  باشندمیجمهدری اسلمی ایران  تهدیدات نر، ضدساز  بستراستاللل اقلیم کردستان عراق  

& Poureslami, 2013, p.100.) 
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غیر در تدانایی بالفول و بالالده ی  کشدر برای ت  ب   متغیر الگدیی یونی سط  قدرت،سدمین  :قدرتسط  -3

آن  دولت با سایاسات خدیش  هایسایاساتساایر کشادرها  ب  منظدر  همساازی  فرایند تصامیم گیری داخلی 

 در  ایران  نفدذ  و قدرت افزایش  نیز  و  صادا، سارنگدنی  از پ  عراق در  شایویان  قدرت احراز. شاددمیاطلق  

  نا،  منطال  در  شااایو   ژیدپلیتی  تغییر  گردید ک   جمهدری اسااالمی ایران  نفم  ب  بزرگ  تحدلی  مدج   لرنان

 جهانی جنگ  پایان از  ک   خاورمیان  در سایاسای عمل  ابتکار  و  رهرری ک   اسات  مونی  بدان این  .اسات  گرفت 

آن،    رأسدر   کا   شااایویاانی .قرار دارد  شااایویاان در اختیاار  اینا  بدد،  سااانی  عر   هاایدولات اختیاار در  دو،

این اتحاد مانم از پیشاررد تحدالت    (.Sajedi & Amjadian, 2010, p.72ا  جمهدری اسالمی ایران قرار دارد

م کردستان عراق باع  تجزی  در خاورمیان  شاده اسات ولی استاللل اقلی اساراییلتی   ب  نفم آمریکا و  یژیدپل

تی   شایو  در منطال  و تهدیدی علی   یو در مجمدع تضاویو ژیدپل این کشادر، تضاویو دولت شایوی عراق

 ,AkhavanKazemi; Rostami & Shahmalekiا  سااط  قدرت جمهدری اساالمی  ایران در منطال  اساات

2018, p.18.) 
ی    هادولتروابط متالابل میان   هایویژگیب     یونی ساختار روابط،  ساختار روابط: متغیر الگدیی چهار،،-4

با   این موناا کا    طیو روابط الو( :اهمیات  وجدد دارد  حاایزسااا  مدضااادع    ،ن زمینا در ای.  پردازدمیمنطالا   

ب     علل روابط،   (   برندمیدر حال همکاری هساتند و کدا، در حال ساتیز با یکدیگر ب  سار    هادولتکدا،  

در اعمال   هادولتابزار روابط ب  این مونا ک    پ(     چیسات زهاساتیمونای اینک   اسااس و پای  همکاری یا 

   (.Jamshid, 2010, p. 172ا  کنندمیروابطشان  از چ  ابزارهایی  استفاده 

پ  از برگزاری    خاطرنشااان کرد ک در خصااد  روابط اقلیم کردسااتان عراق و کشاادهای منطال  باید    

سایاسای و امنیتی   هایچالشب  شادت وارد  ترکی   سادری  و    ایران،کشادرهای  اقلیم با  این    روابط ،پرسایهم 

هم  جانر     هایتحریماقلیم کردسااتان، دساات ب     خداهیاسااتالللمذکدر  برای مالابل  با    هایدولتو    شااد

را ب  شاادت محکد، و ب    پرساایهم ترکی ، طر    .عراق زدند  کردسااتان اقلیم  علی   اقتصااادی و  ساایاساای

م دارد ک  اساتاللل اقلیم درواقم ترکی  از این بی  .تهدیدات مکرر علی  بارزانی و اقلیم کردساتان مرادرت نمدد

را  نیز ب  این امر تر ی  کند و تشاکیل دولت مساتالل کردی، زمین  را برای   این کشادرکردهای کردساتان،  

ایجاد  کردستان بزرگ فراهم آورد  ک  ب ش عظیمی  از مساحت و جمویت آن در کشدر ترکی  قرار دارد. 

سااادریا  نیز خطر کردهاای دمدکرات را با  خدبی و با  ویژه در خلل نیروهاای م االو دولات اساااد پیشاااتر  

تکفیری   -ده بدد و عراق نیز ک  ب  تازگی در جنگی داخلی، ب  پاک ساازی نیروهای تروریساتیاحسااس نمد

. جمهدری اسالمی بردمیداعش مرادرت نمدده بدد، این بار در آساتان  جنگ داخلی دیگری با اکراد ب  سار 

مداد نمدد ک  آمریکایی در منطال  قل  -صااهیدنیسااتی  ایتدطل در اقلیم کردسااتان را  پرساایهم ایران، طر  
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هدف آن بی ثراتی مرزهای جمهدری اساالمی ایران، خدشاا  ب  محدر مالاومت، جرران شااکساات نیروهای  

و ساط  روابط تا  ب    باشادمیدر منطال     متحده ایاالتجدید برای حضادر مجدد   هایبهان تکفیری داعش و  

درت اساتاللل اقلیم کردساتان صا اقلیم کردساتان عراق در ساط  شاکننده بدده و در   پرسایهم تودی  افتادن  

این روابط شاکننده  میان ایران و  دولت ندظهدر اقلیم کردساتان عراق تهدیدات  سایاسای و امنیتی را عراق، 

 علی  امنیت ملی ایران داشت  باشد.

فرامنطال  ای و خارج از   هایقدرتدر منطال  نشااانگر نالش    گرمداخل حضاادر ساایسااتم   :گرمداخل بازیگر 

بسایار اهمیت اسات و    ایمنطال این نیروها در فرایند همگرایی   تأثیرو میزان حضادر و    باشادمین  منطال   در آ

ستیز و کشمکش برپا   ،در مناط  م تلو جهان  تدانندمیخارجی آسان   هایقدرتطر  کانتدری و اشتیگل  

  ادعای ک   آنجایی از  (.Aghaie & Aghdaei, 2012, p. 111ا  کنندکنند تا اینک  همکاری و همراهی ایجاد 

 دسات  ب   خدد  سارندشات  ساتردن  ب  تمایلی شاده،  سارکد   همساای   کشادرهای سادی  از همداره  کردها تاری ی

 سااادق متحده ایاالت  ازجمل   یالمللبین  هایقدرت حمایت  جل  سااامت  ب   و  نداشااات   ایمنطال   هایقدرت

اخیر ب  تناسا  اهداف خدیش در منطال ،  از اساتاللل  هایساالدر   گرمداخل ریکا ب  عندان بازیگر آم.  یافتند

همسادیی و هماهنگ بددن   ساکدالریسام، سامت  ب  کردها گرایشاسات.    اقلیم کردساتان عراق حمایت کرده 

آمریکا در مدرد یل و نگرانی  یوابط نزدی  با اساراداشاتن ر آمریکا، هایسایاساترهرران کرد با  هایسایاسات

رشاد فزاینده  قدرت و نفدذ احزا   شایو   طرفدار ایران  باع  حمایت امریکا از اقلیم کردساتان عراق شاده  

 کردساتان در آمریکا حضادر و  نفدذ  باعت  المللبین ساط  در عراق بنابراین اساتاللل اقلیم کردساتان    اسات

  داشات  خداهد همراه   ب  ایران   ازجمل منطال     کشادرهای  برای را زیر  تهدیدات حضادر  این  و شاددمی عراق

 هایارزش  پذیرش  مدعی  ک   خاورمیان   در  آمریکا  برای  جدید  متحد  ی   گیری  شکل  -1    :انداز  عرارت  ک 

 فشاارهای  اعمال  برای کردی  دولت  اهر، از  برخدرداری -2  هساتند   ساکدالریسام  و  دمدکراسای  مانند  ربی

گساسات   -4 اساراییل   برای  متحد ی  گیری  شاکل -3   آینده  در عراق  و  ایران و  ترکی ، سادری   ب  احتمالی

 نظاامی   پاایگااه   با   آمریکاا  وابساااتگی  کااهش-۵  محدر مالااومات میاان ایران، عراق، سااادریا  و حز  اپ 

 .(Karimi & Gholami, 2016, p.208ا ترکی  اینجرلی 

 

 نتیجه گیری

در این مالال ، مسااعی ندیساندگان ترسایم پیامدها و بازخدردهای اساتاللل اقلیم کردساتان عراق بر امنیت ملی 

جمهدری اسالمی ایران بدده اسات. بر اسااس نظری  کانتدری و اشاتیگل همگرایی جمهدری اسالمی ایران و  

 .          رسدعندان ی  کشدری مستالل  در آینده نزدی   بسیار دشدار ب  نظر میاقلیم کردستان عراق ب  
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 المللیبرای جمهوری اسالمی ایران در سطح بین کردستان میاقل تهدیداا استقالل  :(2)شکل 

 

بیشااتری  با  های واگرایی   گر زمین اسااتاللل اقلیم کردسااتان تحت تأثیر متغیرهای الگدیی و بازیگر مداخل 

تداند امنیت ملی جمهدری اسااالمی ایران را  با تهدید مداج   کندک   جمهدری اسااالمی ایران  دارد ک  می

اناد از  مااهیات ومیزان همرساااتگی بین حکدمات اقلیم این تهادیادات در قاالا  متغیرهاای الگدیی عراارت

قتصاادی، سایاسای و ساازمانی جنر  همرساتگی اجتماعی، ا 4کردساتان و جمهدری اسالمی ایران: ک  شاامل  

نمااید. دومین متغیر الگدیی جهت  جنرا  ایران و اقلیم کردساااتاان را با چالش مداج  می 4باشاااناد و در هر  می

ارزیاابی میزان همگرایی در یا  منطالا ، مااهیات ارترااطاات اسااات. مااهیات  ارترااطاات میاان ایران  و اقلیم 

 اشد برپای  واگرایی پی ریزی شده است. در اقلیم کردستانکردستان عراق  بیشتر از آنک  بر پای  همگرایی ب

  ایترکی وابسات   ب  احزا  کرد عراقی، ایرانی و    ایماهداره ساایت اینترنتی  کردی، چند شارک     هاده عراق  

سادمین  متغیر .  دهندمیپدشاش    ن و با هدف تهییج هدیت و قدمیت کردیمناط  کردنشای  ایرساان فضاای 

الگدیی یونی ساط  قدرت، ب  تدانایی بالفول و بالالده ی  کشادر برای تغیر در فرایند تصامیم گیری داخلی  

 قدرت . احرازشاددمیآن  دولت با سایاسات خدیش اطلق    هایسایاساتساایر کشادرها  ب  منظدر  همساازی  

  ب  بزرگ  تحدلی  مدج   لرنان در یرانا  نفدذ  و قدرت افزایش  نیز  و  صدا، سارنگدنی از  پ  عراق در  شایویان

 اسات مونی  بدان  این  .اسات گرفت   نا،  منطال  در  شایو   ژیدپلیتی  تغییر  گردید ک   جمهدری اسالمی ایران  نفم

 عر   هایدولت  اختیاار در  دو،  جهاانی جناگ پایان  از ک   خاورمیاان   در سااایااسااای عمال  ابتکاار  و  رهرری ک 

والر شکل گیری یک متحد سک
برای آمریکا در خاور میانه 

بهآمریکاوابستگیکاهش
اینجرلیکنظامیپایگاه

اعمالبرایکردیدولتاهرم
احتمالیفشارهای

برایمتحدیکگیریشکل
اسرائیل

میانمقاومتمحورگسست
اهللحزبوسوریهعراق،ایران،



 211                                                                                     و امنیت ملی ایران سناریوهای استقالل کردستان عراق 

 

 

این  . آن، جمهدری اسلمی ایران قرار دارد رأسدر   ک   قرار دارد، شیویانی  شیویان  در اختیار این   بدد، سنی

اتحاد مانم از پیشااررد تحدالت ژیدپلیتی   ب  نفم آمریکا و اسااراییل در خاورمیان  شااده اساات ولی اسااتاللل  

ژیدپلیتی   اقلیم کردساتان عراق باع  تجزی  عراق، تضاویو دولت شایوی این کشادر و در مجمدع تضاویو 

متغیر الگدیی چهار،،    .  شایو  در منطال  و تهدیدی علی  ساط  قدرت جمهدری اسالمی  ایران در منطال  اسات

در خصااد  روابط   . پردازدمیی  منطال    هادولتروابط متالابل میان   هایویژگییونی ساااختار روابط، ب   

، روابط این  پرساایهم از برگزاری اقلیم کردسااتان عراق و کشاادهای منطال  باید خاطرنشااان کرد ک   پ  

مذکدر    هایدولتسیاسی و امنیتی شد و    هایچالشاقلیم با  کشدرهای ایران، سدری  و ترکی  ب  شدت وارد  

 اقلیم  علی   اقتصاادی  و هم  جانر  سایاسای هایتحریماقلیم کردساتان، دسات ب     خداهیاساتالللبرای مالابل  با  

را ب  شادت محکد، و ب  تهدیدات مکرر علی  بارزانی و اقلیم  پرسایهم ترکی ، طر    .عراق زدند  کردساتان

سااادریا  نیز خطر کردهاای دمدکرات را با  خدبی و با  ویژه در خلل نیروهاای      کردساااتاان مراادرت نمدد.

م الو دولت اسااد پیشااتر احساااس نمدده بدد و عراق نیز ک  ب  تازگی در جنگی داخلی، ب  پاک سااازی 

تکفیری داعش مرادرت نمدده بدد، این بار در آساتان  جنگ داخلی دیگری با اکراد ب    -ای تروریساتینیروه

آمریکایی    -صاهیدنیساتی  ایتدطل در اقلیم کردساتان را   پرسایهم . جمهدری اسالمی ایران، طر  بردمیسار  

ب  محدر مالاومت، در منطال  قلمداد نمدد ک  هدف آن بی ثراتی مرزهای جمهدری اسااالمی ایران، خدشااا   

در منطالا   متحاده ایااالتجادیاد برای حضااادر مجادد   هاایبهاانا جرران شاااکسااات نیروهاای تکفیری داعش و 

در منطال     گرمداخل نیز باید اذعان نمدد ک  حضادر سایساتم   گرمداخل حضادر سایساتم  درخصاد . باشادمی

این نیروها در   تأثیرمیزان حضادر و    و  باشادمیفرامنطال  ای و خارج از منطال   در آن    هایقدرتنشاانگر نالش  

  تدانندمیخارجی آساان    هایقدرتبسایار اهمیت اسات و طر  کانتدری و اشاتیگل    ایمنطال فرایند همگرایی  

 ک   آنجایی از. در مناط  م تلو جهان، ساتیز و کشامکش برپا کنند تا اینک  همکاری و همراهی ایجاد کنند

 خدد  سارندشات ساتردن  ب  تمایلی  شاده،  سارکد   همساای   کشادرهای سادی  از همداره  کردها تاری ی  ادعای

 متحده ایاالت  ازجمل   یالمللبین  هایقدرت حمایت  جل  ساامت  ب   و  نداشاات   ایمنطال   هایقدرت  دساات  ب 

اخیر ب  تناساا  اهداف خدیش در منطال ،  از   هایسااالدر   گرمداخل یافتند. آمریکا ب  عندان بازیگر  ساادق

سااکدالریساام، همساادیی و    ساامت  ب  کردها اسااتاللل اقلیم کردسااتان عراق حمایت کرده اساات. گرایش

یل و نگرانی ا اسارایریکا، داشاتن روابط نزدی  بآم  هایسایاساترهرران کرد با    هایسایاساتهماهنگ بددن  

آمریکاا در مدرد رشاااد فزایناده  قادرت و نفدذ احزا   شااایوا   طرفادار ایران  بااعا  حماایات امریکاا از اقلیم 

 حضادر  و  نفدذ   باع  المللبین  ساط   در بنابراین  اساتاللل اقلیم کردساتان  عراق   اساتکردساتان عراق شاده  
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  ب   ایران   ازجمل منطال    کشادرهای  برای را زیر تهدیدات  ،  حضادر  این  و شاددمی عراق  کردساتان در آمریکا

 .داشت خداهد همراه 
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