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 چکيده
از گت اقلیم کردستان عراق به لحاظ اهمیت ژئوپلیتیک، موقعیتت ساتاو د دا ا بتودن یرتافر و تت د      

آفرفنت  د   وده که د صدد وقت  فراهم ومای  ا د  رود د فرامنطقه ایفرادان، زمینه سضو  کنشگران منطقه
ران  قبا د دشمنان جمهو ی استمم  افت   گران د  اقلیم،باشند. برر  از افن کنش استای منافع مل  رود م 

ها د  اقلیم، بترای جمهتو ی استمم  افتران اهمیتت      هاتند که با توجه به سضو  د میزان تأثیرگذا ی آن
آفترفن دارلت ،   تترفن کنشتگران تحتول   پژده  افن است کته مهتم   فراداو  دا ود. لذا سؤال اصل  د  افن

قیب دام فک هماو د کدام فک  کای د  اقلیم کردستان عراق کدامند د از منظر افران، ای د فرامنطقهمنطقه
آفند؟ افن پژده  از ووع کا بردی د به  دش کی   د با  دفکرد توصتی   تحلیلت    د واهماو به شما  م 

آد ی د ستس   ای د افنتروت  اطمعات جمع. به افن ترتیب که ابتدا از طرفق منابع کتابخاوهاوجام فافته است
وظران د ربرگان افن سوزه مصاسبه هدفمند د عمیق اوجتام شتده د د  وهافتت ویتز بترای      با برر  صاسب

آفترفن  ولترفن کنشگران تحآزمون پافاف  بحث، از وشات علم  ربرگ  د  افن  ابطه است اده شده تا مهم
تترفن کنشتگر دارلت  اقلتیم     د  اقلیم کردستان عراق استخراج گردد. برابر پتژده  صتو ت گرفتته مهتم    

ای تترفن کنشتگر فرامنطقته   ای، کشو  افران د مهمترفن کنشگر منطقهکردستان عراق، سزب دموکرات، مهم
 شده است. راسل استنتاج، د  مقاله تشرفحمباشد. منطق د د  تحوالت اقلیم، آمرفکا م 
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 مقدمه و بيان مسئله
ضعف، تحرفک کننده استت. بترد   »گوفد: مَثَل معردف  د  غرب آسیا غالب است که م 

آفترفن  ولافن ضعف تحرفک کننده هنگام  اثرگذا  د تح«. قوی شو اگر  است جهان طلب 

شود که با امتیازات  ماوند منابع طبیع  د بافتا  جمعیت  راص د تنوع هوفت  ویتز همتراه   م 

باشد. اقلیم کردستان عراق، فکت  از افتن منتاطق استت. اقلتیم کردستتان عتراق از اهمیتت         

ای بررو دا  است. هماافگ  بتا کشتو های دا ای اقلیتت کردوشتین     العادهژئوپلیتیک  فوق

ای اود تا کشو های منطقته کیه د سو فه د داشتن منابع و ت د گاز فرادان سبب شدهافران، تر

ای به آن منطقه داشته باشند. بعد از فد ال  شدن اقلیم کردستتان د   ای وگاه دفژهد فرامنطقه

هتای مختلتف بتا    ، افن اقلیم فرصت مناسب   ا بترای فعالیتت ماتتقل د  ستوزه    2005سال 

هتای  آد د د بتا دا ا بتودن منتابع و تت د گتاز فترادان د زمتین       هماافگان رود به دستت  

هتای رتود د    ساصلخیز د همچنین جمعیت د مااست مناسب، د صدد توسعه زفرسارت

های مختلف برآمد. از طرف دفگر به دلیل موقعیت سااو د منابع فرادان،  قابت بین سوزه

هتای  اقلیم اسزاب د گترده آفرفن  د  آن شردع شد. د  دارل کشو های مختلف برای وق 

ای دا وتد د د صتدد   ای د فرامنطقته زفادی هاتند که هر کدام داباتگ  به کشو های منطقه

باشتند. د  ستطح   ها برای افجاد وق  بیشتر د  سارتا  کردستان عراق م کاب سمافت آن

و  منطقه ویز  قابت آشکا  د پنهاو  بین کشو های هماافه اقلیم کردستان عراق، برای سضت 

فعال د تأثیرگذا ی بر تحوالت آن د   استای منافع رتود دجتود دا د. جمهتو ی استمم      

تتوان بته همکتا ی    افران سوابق همکا ی روب  با کردهای عراق داشته که از آن جمله مت  

های فرامتوش  میمدی د  جنگ افران با صدام د از سوی دفگر ویز کمک 1970ها د  دهه آن

گری د  سل ارتمفات له داع  به مناطق کردستان عراق د میاوج وشدو  افران د  دفع سم

بغداد د... اشا ه ومود. از سوی دفگر کشو هاف  ماوند ترکیه، عرباتتان د  ژفتم    -بین ا بیل 

هتای اقتصتادی   آفرفن  د  افن منطقه د سضتو  د  زفرستارت  صهیوویات  ویز د صدد وق 

د  افن منطقه بته دلیتل همجتوا ی د ا تباطتات     باشند. سضو   قبا د دشمنان وظام اقلیم م 
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تواود بر امنیت مل  کشتو مان  قوم  د وژادی با مناطق کردوشین جمهو ی اسمم  افران، م 

تأثیرگذا  باشد؛ بنابرافن مائله اصل  د  افن پژده  افن است که با توجه به دجود مترز د  

ان د تأثیرگتذا ی تحتوالت   هوفت مشترک بین اقلیم کردستان عراق د مناطق کردوشتین افتر  

ای د  اقلتیم  ای د فرامنطقته ترفن کنشگران دارل ، منطقهاقلیم بر مناطق کردوشین افران، مهم

 کدامند د چه وگاه  به جمهو ی اسمم  افران دا ود؟

پژده  ساضر از افن وظر دا ای اهمیت است که د  صو ت شناساف  افن کنشتگران د  

تواویم از افتن موضتوع د   استتای منتافع     ها به افران، م اه آنها د ووع وگامکاوات د قابلیت

 بردا ی د از سضو  بیشتر  قبا د دشمنان وظام د  کنا  مرزهای کشو  جلوگیری بهمل  بهره

ها، ضمن های آنعمل آد فم د د  صو ت عدم شناساف  افن کنشگران د امکاوات د قابلیت

 ر  قبتا د دشتمنان وظتام د  کنتا  مرزهتای     مواجه شدن با غتافلگیری، زمینته سضتو  بیشتت    

شود د از دزن تأثیرگتذا ی افتران د  افتن منطقته کاستته      جمهو ی اسمم  افران فراهم م 

شود که د  وهافت امنیت مل  جمهو ی اسمم  افران  ا با چال  مواجته رواهتد ومتود.    م 

ای د همنطقت آفترفن )دارلت ،   ترفن کنشگران تحولهدف اصل  د  افن پژده  بر س  مهم

ها د میتزان توصتیه   های آنای( د  اقلیم کردستان عراق د بر س  امکاوات د قابلیتفرامنطقه

گیتران وظتام بترای    باشد تا با بر س  وتافج به دست آمده، به تصمیمها از افران م پذفری آن

ست سضو  فعال د تأثیرگذا ی د  افن منطقه کمک شود. سؤال اصل  د  افن پژده  افن ا

هتا  آفرفن د  آفنده اقلیم کردستان عراق کدامند د از چه قابلیتت ترفن کنشگران تحولکه مهم

ودن د امکاوات  برای تأثیرگذا ی بررو دا  هاتتند. د  افتن پتژده  بته دلیتل اکتشتاف  بت       

 ای ا ائه وشده است.موضوع، فرضیه
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 . مباني نظری1

 پیشینه

ی منتشتر  مؤثر د  تحوالت آن، منابع متعتدد د   ابطه با اقلیم کردستان عراق د کنشگران 

هتا، اشتا ه   تترفن آن ها، مهتم شده است که با توجه به ا تباط موضوع  د کی یت تحقیق  آن

 شود.م 

 ا د  « ستنج  استتقمل کردستتان   امکتان » (، مقالته 1393قدفر وصری د دادد  ضاف ، )ت 

د ضتعف   ن مقاله به وقتاط قتوت  پژده  داوشگاه فا اب  منتشر وموده د د  اففصلنامه امنیت

تشتکیل   اقلیم کردستان برای  سیدن به استقمل کامل پردارته د منابع د متواوع  کته بترای   

گیتری شتده کته د  ستال     اود. د  وهافت وتیجهکشو  ماتقل کردی دجود دا د  ا بیان وموده

 .ساضر امکان استقمل کامل اقلیم کردستان عراق دجود ودا د

(، کتتاب   ا د  رصتوص ژئوپلیتیتک    1391حمد ضتا محمتدی )  ساتین رالتدی د م  ت 

های موجتود د  اقلتیم کردستتان    اود که د  آن به منابع د قابلیتکردستان عراق منتشر وموده

افتران،  )عراق از جمله یرافر غن  و ت د گاز، قرا  گرفتن بین سه کشو  دا ای اقلیت کترد  

 ته شده است.ترکیه د سو فه( د همچنین موقعیت سااو آن پردار

پرست  اقلتیم   همته »ای  ا با عنتوان  (، مقاله1396محمد ضا ساتم  د میکائیل ساویا ، )ت 

اوتد. وتتافج تحقیتق    منتشتر ومتوده  « کردستان عراق؛ منابع د تنگناهای تشکیل ددلت ماتتقل 

ه، ساک  از آن است که  شد واسیووالیام کردی د شرافط د تحوالت کنتوو  عتراق د منطقت   

ای از جملته  ای د فرامنطقته هتای بررت  بتازفگران منطقته    ئوپلیتیک  د سمافتدزن باالی ژ

ترفن منابع تقوفتت کننتده سرکتت اقلتیم     آمرفکا،  ژفم صهیوویات  د اتحادفه ا دپا از اصل 

 کردستان به سمت استقمل هاتند.

اهتداف د منتافع  ژفتم    »(، د  مقالته علمت  پژدهشت  بتا عنتوان      1394دادد  ضاف  )ت 

گیتری ومتوده کته    ، وتیجه«ت  د اقلیم کردستان عراق د تأثیر آن بر امنیت مل  افرانصهیوویا

 ژفم اشغالگر قدو به دوبال تأثیرگذا ی د  اقتصاد، منابع و تت د گتاز، آمتوزش ویردهتای     
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باشد د سضتو  اد د   اطمعات  د د  وهافت اشراف اطمعات  بر جمهو ی اسمم  افران م 

   بر امنیت مل  جمهو ی اسمم  افران رواهد داشت.کردستان عراق تأثیر من 

ای بتا عنتوان   (، مقالته 1396پناه، کیتومر؛؛ کتامران، ساتین؛  وجبتری، کمتال، )     فزدانت 

ه وتیجته  کت منتشر وموده « تحلیل  بر ژئوپلیتیک اقلیم کردستان عراق بعد از فردپاش  داع »

هتای پتی  آمتده    به ظرفیتپژده  اوجام شده ساک  از آن است که جنگ داع  با توجه 

های تقابل  با سکومت مرکزی، وزدفکت   موجب شده که سزب دموکرات با تشدفد سیاست

هتای  د تبی  از سد به ترکیه داشته باشد د همچنین د   استای توازن قوا د  ا تباط بتا قت  

ای، اتحادفه میهن  به سمت افتران بیشتتر متمافتل شتده د امکتان تجزفته ژئتوپلیتیک         منطقه

تتر بته وظتر    ای )افران د ترکیه( بی  از گذشته محتمتل های منطقهردستان عراق بین قد تک

  سد.م 

جافگتاه اقلتیم کردستتان عتراق د      »ای بتا عنتوان   (، د  مقالته 1397 جبت ، محمتد، )  ت 

به جافگتاه اقلتیم کردستتان عتراق د      « ای افاالت متحده آمرفکا د  غربهای منطقهسیاست

  دستان عراق دمرفکا پردارته د وتیجه تحقیق اوجام شده وشان داده که کرای آسیاست منطقه

ای افاالت متحتده آمرفکتا د  غترب آستیا همتوا ه جنبته       های منطقهطول تا فخ د  سیاست

د   منظو  افجاد تغییرات ژئوپلیتیک  مو د وظر د  منطقه غرب آستیا ابزا ی داشته د از آن به

ای جمهتو ی استمم    جدفد د تحدفد و وی فزافنده منطقته   استای اجرای توطئه راد میاوه

 افران د تأمین امنیت  ژفم صهیوویات  است اده کرده است.

ای د  اقلتتیم د شناستتاف  ای د فرامنطقتتهتتترفن کنشتتگران دارلتت ، منطقتتهبر ستت  مهتتم

 ی ها د است اده از افن موضوع د   استای منافع ملت  د تأثیرگتذا  ها د امکاوات آنتواومندی

باشد. غالب منابع متذکو  معطتوف بته    های افن پژده  م بیشتر د  آوجا از جمله ووآد ی

اوتد د بررت  هتم    ها به موا د صرفاً دارل  فا رتا ج  باتنده کترده   اود. برر  از آنگذشته

 توصی   د فاقد  دش مشخص هاتند.
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 مفاهیم کلیدی پژوهش

ما د  افن تحقیق، سه م هوم کلیتدی،  افن پژده  فاقد فرضیه است پ  متغیر ویز ودا د ا

 دهند که عبا تند از:ستون اصل  مقاله  ا تشکیل م 

ووفاد: امنیت مل  سالت  است که ملتت  فتا     ووفانده داوشنامه سیاس  م  امنیت ملي:

همتته فتتا بخشتت  از جمعیتتت دا افتت  فتتا رتتاک رتتود بتته ستتر   از تهدفتتد از دستتت دادن 

هتای سیتات    عرفف دفگتر امنیتت ملت ، مصتوویت ا زش    ؛ همچنین د  ت(38: 1390)آشو ی،برد

 د)تمامیت ا ض ، اواجام اجتماع  د  ژفم سیاس ( د  برابر تحتوالت د تحرکتات قهتری    

ا بعمدی است. امنیت  مل  شرافط  است که تهدفدات دارل  د را ج  موجودفت وظام  ا 

 .(193: 1398)وصری، رطر مواجه ومافد 

راق ز اقلیم کردستان د  افتن پتژده  اقلتیم کردستتان عت     منظو  ا اقلیم کردستان عراق:

هتای ا بیتل، ستلیماویه د    است که د  شمال د شمال شرق  عراق داقع شده د شتامل استتان  

 ر ومیلیون  5کیلومتر مربع دسعت دا د د جمعیت  وزدفک به  38000دهوک است که سددد 

 .(196: 1398)وصری د  ضاف ، شود  ا شامل م 

، اقتصتادی هتای  هتای متشتکل د مختلتف د  عرصته    بته فعالیتت   رين:آفکنشگر تحول

شود که با هدف افجاد تعتادل فتا جلتوگیری از تغییتر     گ ته م  فرهنگ  د سیاس ، اجتماع 

ستاز  تتوان بته دد دستته بازدا وتده د بتازی     گیرد. کنشگر  ا م توسط فرد فا گرده شکل م 

 .(11:1397)وصری، تقایم کرد 

 

 چهارچوب نظری

سارتا  وظری متناسب با موضوع افن پژده ، الگوی بازدا ودگ  متوازن د موازوه تهدفتد  

هتای  د  قابت است. د  قالب افن وظرفه، دامنه د عمق بازفگری فک قتد ت از ستوی قتد ت   

ده، شود. موازوه تهدفد که از سوی است ان دالت ساماوده  وظتری شت  دفگر تاهیل فا تهدفد م 

تواوتد منجتر بته برقترا ی موازوته      بر افن باد  است که الزاماً افزاف  قد ت فک بتازفگر ومت   

گیترد کته از ستوی فتک بتازفگر      قد ت شود. زماو  موازوه د  دستو  بازفگران دفگر قرا  م 

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/اقتصاد/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/اقتصاد/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/اجتماع/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/سیاست/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/سیاست/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/فرهنگ/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/فرهنگ/
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مشخص، تهدفدی اسااو شود. به گ ته دالت، تهدفد از قد ت کلت ، مجتاد ت جغرافیتاف ،    

   .(28: 1388)ما تین، شود فتاً ویات تجادزکا اوه تشکیل م قد ت آفندی د وها

 وگ باشند، عممً ویازی به برقرا ی موازوه تهدفتد ویاتت   ها که کمهر کدام از افن مؤل ه

گیترد.  ها برقرا ی موازوه تهدفتد د  دستتو  کتا  قترا  مت      اما د  صو ت افزاف  افن مؤل ه

 اهبتردی اقلتیم    –آرترفن دضتعیت سیاست     اکنون د  قالب باتر وظری فوق، الزم استت  

ای د هتای دارلت ، منطقته   کردستان عراق  ا بر ست  د کنشتگر اصتل  منطقته  ا د  ستوزه     

 ای دا س  ومافیم.فرامنطقه
 ردستان عراقکهایي حياتي در باب اقليم . وضعيت سنجي راهبردی: نکته1

قلتیم کردستتان،   وخاتین گام برای فهتم سضتو  د دزن بتازفگران متؤثر د کلیتدی د  ا     

بردا ی از دضعیت داقع  د میزان بررو دا ی د شتکنندگ  افتن منطقته استت کته      صو ت

 .شرح آن د  پ  رواهد آمد
 

 . موقعیت جغرافیايي شکننده و محاط در خشکي1-1

اقلیم کردستان عراق دا ای فتک جغرافیتا، جمعیتت د ساکمیتت مشتخص استت. افتن        

دفتن آن استمم، متذهب ستن  د  دفکترد آن      جمعیت بر اساو قومیت کردی بنتا شتده د   

سکوال  است. ساکمیت آن سوابق مبا زات شصت ساله دا د کته مبنتای آن د  فتک کلمته     

طلب  کردی است. افن ساکمیت با ددلت مرکزی عتراق همتوا ه د  تتن  د جنتگ     استقمل

  ماتقل است کته متو د شناستاف   گیری افن جغرافیا از فک جغرافیای ویمهبوده است. شکل

الملل قرا  گرفته است. اقلیم دا ای مجلت ، ددلتت، دستتگاه اطمعتات  د     بغداد د وظام بین

های مختلف سضو  دا د. اقلتیم  کناولگری از کشو  38است د د  دارل آن، ویردی وظام  

 22ای دا د پ  دا ای فتک ساکمیتت سیاست  استت.     کردستان هوفت سیاس  پذفرفته شده

دادوتد.  کشو  آموزش وظتام    9ا داع  به اقلیم سمح  ساودود د کشو  ماتقیماً د  جنگ ب

 .(1398)وو فان: ها با داع ، رود  ا بیشتر به جهاویان وشان دادود با سرکت داع  د مبا زه آن

ای فد ال  د  شمال د شمال شرق  عراق استت کته د    اقلیم کردستان عراق منطقه 

شده اق د مائولین کردستان عراق تشکیلد  پ  توافق  میان ددلت دقت عر 1970سال 
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، وام افن منطقته بته زبتان عربت  اقلتیم      2005د بنابر قاوون اساس  جدفد عراق د  سال 

شتود د  های ا بیل، ستلیماویه د دهتوک مت    کردستان وام گرفت. افن منطقه شامل استان

طرفتق   دا ای منابع و ت د گاز فراداو  است که قامت زفادی از د آمتد اقلتیم از افتن   

شود. اقلیم کردستان از شرق با افران، از شمال با ترکیه د از غرب با ستو فه  ساصل م 

کیلومترمربع  38000میلیون و ر د دسعت آن سددد  5هم مرز است. جمعیت آن سددد 

 .(196: 1398)وصری د  ضاف ، است 
 

 . ساختار سیاسي شبه دموکراتیک و عشیرتي2-1

د  اق تقرفباً بر اساو فک فرمتول تتوافق  استتوا  استت    سارتا  سیاس  د  کردستان عر

 طبق افن فرمول دد سزب دموکراتیک کردستتان د اتحادفته میهنت  کردستتان ا کتان اصتل       

های کوچک اگرچه د  ستارتا  قتد ت سضتو     قد ت  ا به دست دا ود د اسزاب د گرده

دستان عراق سیاتم کرووف  قاوون اساس  ای ودا ود. طبق پی دا ود اما قد ت تعیین کننده

ای کردستتان پا لمتاو ، دموکراتیتک د جمهتو ی استت. سکومتت       سکومت  ددلت منطقته 

 111ن ای کردستان عراق دا ای سه قوه مقننه، مجرفه د قضائیه استت. اعضتای پا لمتا   منطقه

 کته  استت  ستاله  4 پا لمتان  ةد صد آن برای زوان تعیتین شتده استت. دد     30و ر د میزان 

 د)محمتدی  شوود گیری عموم ، آزاد د ماتقیم شهردودان اوتخاب م  أی رفقط از آن اعضای

هتای دموکراتیتک د  اقلتیم کردستتان، باتیا  جتذاب د       هتا د  دفته  . قالب(128: 1389رالدی، 

 وواز است اما دغدغه امنیت د بقاء، موجب سام  پرد ی فشرده د مدادم شده است.چشم

 

 نتي. اقتصاد سیاسي شده و ساختار را3-1

باشتد. یرتافر   افن منطقه از لحاظ معادن زفرزمین  ماوند و ت، آهن، م  د طم غن  مت  

میلیا د بشکه )با استااب منابع و تت  کرکتوک( تخمتین     45و ت  کردستان عراق د  سددد 

دساز اماکن د اکتشتاف  های و ت  مهم  د  سارتهای اریر شرکتزده شده است. د  سال

گتذا ی  تتوان سترمافه  اوتد کته مت    فادی د  افن منطقته اوجتام داده  های زگذا یو ت سرمافه

سازی، تأستی   های بز گ اوگلیا  ماوند آوگو د آمیک د  تأسی  اماکن د سارتمانشرکت
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ها د ...  ا وتام بترد   ای، باوکهای مشاد هومافندگ  داوشگاه اکا و د د  افن منطقه د شرکت

بتی  از   2013اوتد. تتا ستال    وق  زفتادی داشتته  که د   استای توسعه اقتصادی افن منطقه 

)ماتعودویا د  شرکت محل  د  اقلیم کردستان ثبت شده استت   1500شرکت را ج  د  2300

. وظام د آمد د هزفنه د  اقلیم کردستان بته ممسظتات سیاست  د مناستبات     (38:1396همکتا ان، 

شخصه اقتصاد اقلتیم بته   مقامات آن با بغداد باتگ  دا د. و ت د تجا ت داباته به آن، دد م

آفند. بعد از توضیح دضعیت کل  از اقلیم کردستان عتراق، بته بر ست  کنشتگران     شما  م 

 دارل  د را ج  تأثیرگذا  د  اقلیم کردستان عراق پردارته رواهد شد.

 آفرین در اقليم کردستان عراق. کنشگران داخلي و خارجي تحول2

 بب شده تا بتازفگران زفتادی بته آن توجته    موقعیت  اهبردی د راص اقلیم کردستان س

ای که د صتدد پیشترفت د  ستیدن بته استتقمل      عنوان منطقهداشته باشند. اقلیم کردستان به

هتای  فتاب  بته رواستته   باشد، رواهان برقرا ی ا تباط با کشو های تأثیرگذا  برای دستم 

رفتن د  کنتا   دفگر به دلیل موقعیت رتاص د ساتاو د قترا  گت     باشد د از طرفرود م 

افن منطقته   ای بهکشو های مهم  ماوند افران د ترکیه،  قبا د دشمنان افن کشو ها وگاه دفژه

ت دا ود. افن شرافط راص اقلیم سبب شده که کنشگران دارل  د را ج  زفادی د  تحوال

 .ها پردارته رواهد شدآن تأثیرگذا  باشند که به تشرفح آن
 

 لي تأثیرگذار در اقلیم کردستان عراقترين کنشگران داخ. مهم1-2

های سیاس  از جمله سزب دموکرات، اتحادفته میهنت ، ستزب گتو ان،     اسزاب د گرده 

هتا  د بافتد از آن  جماعت اسمم  د ... هموا ه د  تحتوالت دارلت  اقلتیم تأثیرگتذا  بتوده     

دمتوکرات د  هتا دد ستزب   ترفن کنشگران فاد کرد. از میان افن اسزاب د گترده عنوان مهمبه

شوود که با توجه به امکاوتات  ترفن کنشگران دارل  محاوب م عنوان مهماتحادفه میهن  به

های هر دد سزب، سزب دموکرات تأثیرگذا ی بیشتری د  تحوالت اقلیم دا د کته  د قابلیت

 .شودد  ادامه به تشرفح امکاوات هر کدام پردارته م 
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 . حزب دموکرات کردستان عراق1-1-2

ستال عمتر    65تأستی  شتده د بتی  از     1945دموکرات کردستان عراق د  سال  سزب

کرده است. بنیاوگذا  سزب مممصط   با زاو  د  هبتر کنتوو  آن ماتعود بتا زاو  استت.      

هتا دا ای میترا؛   شهرهای مهم ا بیل د دهوک د  منطقه و وی افن سزب قرا  دا ود. با زاو 

هتای  ها با د گیریتاکنون هاتند. مبا زات آن 20قرن ای از ابتدای سیاس  راووادگ  دفرفنه

تتر  هتا شتردع شتد. شتیخ اسمتد بتا زاو  بتراد  بتز گ        شیخ عبدالامم با زاو  با عثمتاو  

ها ادامته داد د مممصتط   بتا زاو  د  ستال     مممصط   با زاو  افن مبا زات  ا با اوگلیا 

ار اد اد ف  با زاو   هبتری  پ 1979سزب  ا تأسی  کرد. بعد از مرگ دی د  سال  1945

موقت سزب  ا به عهده گرفت د د  سال ساضر ماعود با زاو   هبری سزب  ا بته عهتده   

هتا استت. از وظتر    صو ت سنت  د  ارتیتا  بتا زاو   .  هبری سزب به(33: 1383)سلطاو ، دا د 

 دهتد. های سیاس  کردهای عراق  ا تشتکیل مت  بایا ی از کردها افن سزب اساو جنب 

ترفن ا کان سزب دفتر سیاس  د پ  از آن کمیته مرکزی است که دبیتر    از  هبری، مهمپ

دفتر سیاس  با فاضل میراو  از اهال  دهوک است د بعد از ماعود با زاو  د بتراد زاده دی  

هتا  وچیردان با زاو  که  ئی  ددلت محل  است د  داقع و تر ستوم د  تشتکیمت بتا زاو     

ها هوشیا  محمود زفبا ی دزفتر را جته استبق    راوواده با زاو است. قد ت دفگر سزب د 

  دد.عراق است که داف  ماعود با زاو  به شما  م 
 

 . اتحاديه میهني کردستان عراق2-1-2

فعنت  سته دهته بعتد از ستزب دمتوکرات        1976اتحادفه میهن  کردستان عراق د  سال 

ی مممصتط   بتا زاو  د    کردستان تأسی  شد. هیأت مؤس  سزب منتقدفن شتیوه  هبتر  

سزب دموکرات بودود که بعد از اوشعاب از ستزب دمتوکرات، اتحادفته میهنت   ا تشتکیل      

گرافت  کتردی د سوسیالیاتم د پافگتاه     هتاف  از ملت   دادود. افدئولوژی اتحادفه میهن  آمیزه

اجتماع  آن طبقه متوسط د تحصیل کرده شهروشین بود. اتحادفه میهنت  د  منتاطق  ماونتد    

لیماویه، راوقین د ددکان که از وظر جمعیت  بخ  کمتتری از کردستتان عتراق  ا تشتکیل     س

. اتحادفه میهن  از سه گرده تشکیل شده بود کته  (378: 1387)وام  د محمدپو ، دهد و وی دا د م 
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همگ  د  فک سزب ادغام شده بودود د شخصیت کا فزمای مرسوم جمل طالباو  متاوع از  

ب شده بود. افن سته گترده عبتا ت بودوتد از: گترده طالبتاو ، گترده        بردز ارتمف د  سز

ووشیردان مصط   د گرده کوسرت  سول عل . پ  از رردج مرسوم ووشتیردان مصتط     

از بدوه سزب د تشکیل گرده تغییر )گو ان( دد گرده دفگر باق  ماودود. جتمل طالبتاو  بته    

رل  اتحادفه میهن  داشتته د بعتد از   عنوان  هبر افن سزب وق  بایا  مؤثری د  اواجام دا

سکته مغزی د مرگ دی، قد ت دارل  سزب کاه  فافت. هر دد سزب اتحادفه میهنت  د  

اود اما بعتد از مترگ   دا  بودهها  ا عهدهصو ت سنت  اغلب مناصب د مائولیتدموکرات به

شتده د اغلتب   ها کم کم از دزن اتحادفه میهن  کاسته جمل طالباو  د قد ت گرفتن با زاو 

ستزب دمتوکرات    2009مناصب د  ارتیا  سزب دموکرات قرا  گرفته است. د  اوتخابتات  

کرست  بته دستت     25د جنب  تغییتر   29کرس  د سزب اتحادفه میهن   111کرس  از  30

کرست ، اتحادفته    38سزب دمتوکرات   2013آد دود. بعد از آن د  اوتخابات بعدی د  سال 

کرس   ا به دست آد د. ستزب دمتوکرات از    24زب تغییر کرس  د جنب  گو ان فا س 18

کرس   ستید د اتحادفته    12کرس   سید د جنب  تغییر به  45به  2018کرس  د  سال  38

دست آد د. آوچه د  بر س  وتافج اوتخابات قابل تأمل است، افتزاف  تعتداد   کرس   ا به 19

د  ستال ساضتر  هبتر     های سزب دموکرات وابت به سافر اسزاب د  مجل  است.کرس 

اقلیم، وچیردان با زاو  )براد زاده ماعود با زاو   هبر قبل  اقلیم(، وخاتت دزفتر، ماترد     

باشتند.  با زاو  )پار ماعود با زاو ( د اغلب ومافنتدگان مجلت  از ستزب دمتوکرات مت      

هتای رتا ج  د   های و ت  اقلیم د  ارتیا  سزب دموکرات قرا  دا د. اغلب ماافرتشرفان

شتود. ستزب   تباط با کشو های را ج  توستط ماتئولین ستزب دمتوکرات برقترا  مت       ا 

آفرفن د  سطح دارل ، به دلیل داشتن منافع مشترک عنوان بازفگر مؤثر د تحولدموکرات به

ها با ددلت مرکزی د توان تأثیرگذا ی افران بر ددلت عراق برای برطرف کردن مشکمت آن

  به داشتن مناسبات بددن چال  با افتران استت د د  داقتع    گری افران، مجبود وق  موازوه

آمیز با عراق به افران ویاز دا د د د  همین  استا ویز اغلتب از افتران   برای همزفات  ماالمت

های غیرافدئولوژفک د  اقلیم برای پذفر رواهد بود اما افران بافد با ظرافت از ظرفیتتوصیه
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طتو  بافتد   پذفری اقلیم است اده ومافد. د  مجموع افتن تحکیم افن مناسبات د افزاف  توصیه

تتترفن کنشتتگر کلیتتدی گ تتت کتته از سیتتث ستتارتا ی، کتتا کردی د عقبتته  اهبتتردی مهتتم

 است.« سزب دموکرات»آفرفن د  دارل اقلیم کردستان همان تحول
 

 اقلیم کردستان عراق ای تأثیرگذار بر تحوالتترين کنشگران منطقه. مهم2-2

ای وگاه راص  بته  لیتیک اقلیم کردستان عراق سبب شده تا بازفگران منطقهموقعیت ژئوپ

ز بتین  آن داشته د د صدد تأثیرگذا ی بر تحوالت اقلتیم، د   استتای منتافع رتود باشتند. ا     

وویاتت   کشو های منطقه افران، ترکیه د سو فه به دلیل داشتن اقلیت کردوشین د  ژفم صهی

ه کشتو   طقه دا ای تأثیرگذا ی بیشتری هاتتند. د  بتین ست   به دلیل وگاه  اهبردی به افن من

عنتوان فتک کنشتگر بتر     افران، سو فه د ترکیه، سو فه دضعیت مناسب  ودا د که بتواوتد بته  

ژفتم  رکیته د   تتحوالت اقلیم تأثیرگذا  باشد بنابرافن د  ادامه به تشرفح تأثیرگذا ی افتران،  

. گ تنت  استت داشتتن دزن  اهبتردی     صهیوویات  د  تحوالت اقلیم پردارتته رواهتد شتد   

فرهنگت ( د   -کشو های را ج ، تابع  از دد مجموعه عناصر طبیع  )ماوند پیوود سرزمین 

 .های ووپدفد د  اقلیم کردستان عراق استهای تأسیا  برای  فع د سل بحرانظرفیت
 

 . ترکیه1-2-2

ق استت کته بته دلیتل     آفرفن د  آفنده اقلیم کردستان عراترکیه از جمله کنشگران تحول

کیلومتر( وق  زفادی د  تحوالت اقلتیم کردستتان دا د. کردهتای     350دجود مرز مشترک )

های کردوشین جنوب شرق ، همجوا  مناطق کردوشین افران، عراق د سو فه ترکیه د  استان

د صتد ماتاست    20کیلومترمربع د سددد  194.400ساکن هاتند. مااست کردستان ترکیه 

شد د بیشترفن مااست  ا د  بین کشو های کردوشتین دا د. جمعیتت کردهتای    باترکیه م 

مترز مشتترک    کیلتومتر  350میلیون و ر یکر شده که با اقلتیم کردستتان    18ترکیه ویز سددد 

. کردهای ترکیه به دلیل ا تباط با کردهای عراق، از تحتوالت اقلتیم   (109: 2005)عه بدد لم، دا د

واهند بود د ددلت ترکیه بترای کنتترل کردهتای رتود بافتد بته       کردستان عراق تأثیرپذفر ر

ترفن اهداف د منافع ترکیته د  اقلتیم   دضعیت اقلیم کردستان توجه راص  داشته باشد. مهم
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توان، مخال ت با تجزفه عراق د تشکیل ددلت رودمختتا  کتردی بته لحتاظ     کردستان  ا م 

مقابله بتا تمتافمت کردهتای عتراق      ها بر عناصر پ.ک.ک د کردهای ترکیه،تأثیرگذا ی آن

هتا د  شتمال عتراق د    برای تالط بر کرکوک، تمش برای افزاف  وق  د جافگتاه تترکمن  

)وصتری،   مقابله با گاترش فرهنگ کردی د  مناطق جنوب د جنوب شرق  ترکیه اشا ه کترد 

افتن  . د   ابطه با  اهبرد ترکیه د  رصوص اقلیم کردستتان بافتد گ تت کته     (105-103: 1396

کشو  هموا ه وگران تأسی  فک کشو  د  شمال عتراق بتوده د تولتد کشتو  کردستتان  ا      

داود د از ابزا های رود برای جلوگیری از افتن  رطری برای تجزفه تمامیت ا ض  ترکیه م 

بردا ی از منابع و تت  کند. از طرف دفگر ترکیه د صدد است ضمن بهرهموضوع است اده م 

های اقتصتادی آن، اقلتیم  ا بته    کردستان د مشا کت بیشتر د  پردژه د گاز موجود د  اقلیم

هتا بتا کردهتای ترکیته     رود داباته ومتوده تتا بتواوتد د   استتای جلتوگیری از ا تبتاط آن      

آفترفن  بنتابرافن فکت  از کنشتگران تحتول    ( 66: 1390پتو ،  )زفبتا کتمم د عبتدا    بردا ی ومافد بهره

یه داوات که به دلیل داشتن مرز مشترک همتوا ه د  تحتوالت   ای د  اقلیم  ا بافد ترکمنطقه

اقلیم تأثیرگذا  بوده است. وبافد فراموش کرد کته دد بلتوک کتردی مهتم د  شتمال عتراق       

ای با هم دا وتد. از وگتاه   )سزب دموکرات( د جنوب شرق ترکیه )پ.ک.ک(  ابطه رصماوه

باشتد. ترکیته از افتن    دالل مت  پ.ک.ک تشکیمت با زاو  سارتا ی فاسد، سرمافه ساال  د 

بردا ی کرده د اعضای پ.ک.ک  ا د  شمال عراق مو د سملته قترا     است  بهرهارتمف به

تجتا ی ترکیته استتقبال د     –دهد. عمده بر افن، کردهای عراق از و وی د توان اقتصادی م 

 کنند.بردا ی م بهره
 

 . جمهوری اسالمي ايران2-2-2

ه لحاظ داشتن مرز مشترک، ا تباطات روفشادودی د دفرفنه بتا  جمهو ی اسمم  افران ب

مناطق کردوشین اقلیم، تأثیرگذا ی زفتادی د  تحتوالت آن داشتته د دا د.  دابتط افتران بتا       

بتا   1979د ادلین مرسله از افن  دابتط د  ستال    افزاف  فافت 1979کردهای عراق از سال 

یردزی اوقمب اسمم  ماعود با زاو  پ  از پ شود کهگ ته م  سزب دموکرات شردع شد.
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دفتدا  ومتود د د  متاه     ج.ا که از کنترل ساداک آزاد شده بود چند مرسله با برر  مائولین

موجب آن افران پذفرفت ویازهای مال  با دکتر چمران قرا دادی منعقد ومود که به 1979م  

مترگ کته   ویردهای پی د تالیحات  سزب با زاو   ا تأمین کند د د  دضعیت پناهندگان د 

ها بدهد د د  های بیشتری به آنهای افراو  ساکن هاتند تغییرات  افجاد د کمکد  ا ددگاه

عوض با زاو  ویز متعهد شد ابتدا ستزب رتود  ا از عناصتر چتک پاکاتازی ومتوده د د        

سرکوب ویردهای سزب دمتوکرات د کوملته کردستتان بته ویردهتای وظتام  افتران کمتک         

هاف  از طترف  . د  زمان جنگ افران با عراق، د  برر  عملیات، کمک(64: 1389یا، و)شرف  کند

اقلیم کردستان عراق برای افران اوجام شد د افران هم د  موا د زفادی ماوند سمله داع  بته  

گری د  ارتمفات اقلیم با ددلت شیع  بغتداد، وقت  متؤثری داشتته استت.      اقلیم د میاوج 

د  بین مردم اقلتیم کردستتان بته لحتاظ دجتود هوفتت مشتترک د        جمهو ی اسمم  افران 

ا تباطات دفرفنه دا ای تأثیرگذا ی زفادی است. جمهو ی اسمم  افران د کردهتا رواهتان   

ها د  عراق ویاتتند د از افتن لحتاظ اشتتراک وظتر دا وتد. د        به قد ت  سیدن مجدد بعث 

مم  افران به دلیل تأثیرگذا ی د  ارتمفات بین کردها با ددلت مرکزی عراق، جمهو ی اس

گری داشتته د بررت    دد طرف د داشتن ا تباط مناسب با ددلت مرکزی عراق، وق  میاوج 

ها  ا  فع وموده است. آوچه د  ت ادت بین افران د ترکیه د  اقلیم بافتد بته   ارتمفات بین آن

از افتران د  اقلتیم   آن توجه کرد، افن وکته است که گرچته ترکیته از وظتر اقتصتادی بیشتتر      

مراتب بیشتتر از ترکیته استت )بته     گذا ی کرده است، اما قد ت ورم افران د  اقلیم بهسرمافه

هتای افتران د    ها با بغداد د کمکهای آنارتمفدلیل ا تباطات دفرفنه، وق  افران د  سل 

تترفن  مواقع بحراو  به اقلیم از جمله سمله داعت ( بنتابرافن، افتران  ا بافتد فکت  از مهتم      

ای د  اقلیم کردستان عراق داوات که همتوا ه د  تحتوالت آن   آفرفن منطقهکنشگران تحول

گ تته، کردستتان عتراق عقبته     گاوته پتی    های سهوق  اساس  داشته است. مطابق با سنجه

فرهنگ  تمدن افراو  است. عمده بر افن سددد پاوصد هزا  و ر از مردم کرد عتراق، متولتد   

با  د  افران هاتند. ضمن افنکه افران بررمف عراق، سو فه د ترکیه، دجهه من   د کراهت

حتددد  یهن د ضمیر کردهای عراق ودا د. تنها وقطته ضتعف افتران د  افتن منطقته تتوان م      
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 های بز گ جهاو  است.الملل  افران با قد تاقتصادی د ویز تعا ضات بین
 

 . رژيم صهیونیستي3-2-2

فک  از بازفگران پنهان د کلیدی د  اقلیم کردستان  ا بافد  ژفم صهیوویات  داوات. 

توان به چها  مرسله تقایم کترد:  ها د  کردستان عراق  ا م مراسل سضو  صهیوویات

استت. د  افتن    1965از زمان تمش برای تشکیل  ژفم صهیوویات  تا ستال   ،ادل ةدد 

دفژه ها بنا به د رواست کردها برای ا تباط بیشتر با غرب د بهها بیشتر افن ا تباطسال

ها هم آن  ا فرصت  مناسب دفده د فهودفتان  ا از عتراق بته    آمرفکا بود که صهیوویات

-1965دا  شتدن سمافتت استرائیل از کردهتا )    شه ف ددم، ةفلاطین اشغال  بردود. دد 

(. د  افن دد ه اپوزفایون کرد علیه ددلت مرکزی عراق شکل گرفتت د د  افتن   1975

زمان  ژفم صهیوویات  به سمافت از کردها پردارت تا از افن طرفق عراق  ا به جنتگ  

کمک  ،سوم ةصهیوویات  را ج کند. دد  -با کردها مشغول د از محو   دفا دف  عرب 

( پت  از پافتان جنتگ ددم رلتیج     1999-1991هتا ) به ثبات کردها د رودمختتا ی آن 

ها د  افجاد منطقه امن برای کردها کمک وموده تا بتا افجتاد  ابطته    فا و، صهیوویات

های اطمعات  از افن منطقته بترای کنتترل افتران د و توی      بیشتر با کردها د افجاد پافگاه

های بنیتادفن،  چها م سازماوده  د افجاد زفر سارت ةدد  اطمعات  رود است اده کنند.

آغاز د همچنان ادامه دا د. پ  از ستقوط   2003افن دد ه با سقوط  ژفم بعث د  سال 

هتای آمرفکتاف    ها چند برابر شد تا دفاتر موساد د  دارل پافگاهبغداد دامنه افن فعالیت

صتتو ت فعتتال د د  بتتهد  سراستر عتتراق )رصوصتتاً د  موصتتل د کرکتتوک( د بعتتدها  

. کردها امیددا ود (23-30:1397)زا ع ، های مختلف د  اقلیم کردستان ماتقر شوود پوش 

با وزدفک  به  ژفم صهیوویات  د جلب سمافت الب  فهود، وظر آمرفکتا  ا د  سمافتت   

طلب  کردها تغییر دهند. د  داقع کردها برای سل کردن افتن موضتوع   قطع  از استقمل

گاه   اهبتردی  ای بافد کمک بگیرود د تکیههای فرامنطقهژئوپلیتیک( از قد ت)اوزدای 

د  را ج از کشو  داشته باشند. د  منطقه غرب آسیا  ژفتم صهیوویاتت ، فقتط ستام      
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ا   ا د  کنتا   تشکیل فک ددلت ماتقل کردی است تا بتواود از افن طرفق فتک ستزب  

 ژفتم صهیوویاتت  ویتز عتراق ضتعیف د      افران برای رود تشکیل دهد. از سوی دفگر، 

کنتد د  دهد د به همین دلیتل از استتقمل اقلتیم سمافتت مت      تجزفه شده  ا ترجیح م 

رواه  تحقق استقمل هبران کرد ویز افجاد  دابط با اسرائیل  ا گام  بز گ د   استای 

 .(164: 1390)کاظم  د عزفزی، داوندرود م 
 

 اقلیم کردستان عراق ای تأثیرگذار بر تحوالتترين کنشگران فرامنطقه. مهم3-2

 ای ماوند فراواته، اوگلتی  د آمرفکتا فعالیتت    د  اقلیم کردستان عراق کنشگران فرامنطقه

کنند که هدف کشو هاف  ماوند اوگلی ، فراواته د ... بیشتتر د  بعتد اقتصتادی استت د      م 

د د  مقافاته بتا آمرفکتا     باشتد هتای آمرفکتا مت    ها د   استای سیاستهای آنسافر فعالیت

ز اان عتراق  فعالیت زفادی ودا ود؛ بنابرافن با توجه به تأثیرگذا ی آمرفکتا د  اقلتیم کردستت   

تترفن کنشتگران   شود. مهمگذشته تاکنون، به تشرفح بیشتر وق  آمرفکا د  اقلیم پردارته م 

داشتته باشتند:   شود کته ستداقل چهتا  دفژگت      ای د  اقلیم به بازفگراو  اطمق م فرامنطقه

ت رای سمافت پشتیباو  اقتصادی اقلیم، کمک به شناساف ، داو  فن  د فنّاد ی د ا اده فعال ب

ن د. با افت از اقلیم د  مقابل دشمناو . براساو افن چها  رصیصه، اقلیم متحد  اهبردی ودا 

 .ست  آن منطقه عبا ت از آمرفکا د فراواه اای اریر دهای فرامنطقهترفن قد تسال مهم
 

 . آمريکا1-3-2

ترفن کنشگر کلیدی آمرفکا استت. گرچته کشتو هاف     ای مهماز بین کشو های فرامنطقه

تترفن کنشتگر  ا   ماوند فراواه د اوگلی  د  اقلیم کردستان سضو  کم  وگ  دا ود؛ اما مهتم 

آمرفکا که منجر به سروگوو  صدام شد  2003بافد آمرفکا داوات. کردها به دلیل سمله سال 

ها دا ود اما از ها فراهم گردفد، وگاه وابتاً روب  به آمرفکاف زمینه فد ال  شدن قاووو  آن د

ها د   ابطه بتا اقلتیم کردستتان عتراق وداشتته      طرف دفگر آمرفکا  اهبرد فعال  د  افن سال

هتای آمرفکتا د  منطقته، گتراف      است. هماوف  د هماهنگ بودن  هبران کرد بتا سیاستت  

های ستکوال  د  ددلتت عتراق، داشتتن  دابتط      بران کرد د تقوفت دفدگاهسکوال فات   ه
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وزدفک با  ژفم صهیوویات  از جمله وقاط مثبتت اقلتیم کردستتان بترای آمرفکتا محاتوب       

شود. از طرف دفگر وگراو  آمرفکا د  مو د  شد فزافنده قد ت د و وی شیع  د طرفتدا   م 

جتوی  دفران د  عراق، داشنگتن  ا به جاتافران د  عراق د فعال شدن دفسلماس  سیاس  ا

فک ویردی متوازن د سارتا  فد الیات  آفنده عراق مجبو  کرده است د افن موضوع وشتان  

بتا  دی کتا  آمتدن     (22:1393)استمم  د همکتا ان،   از اهمیت دفژه مائله کردستتان عتراق دا د   

استقمل کردستتان بته دستت    ترامک، مائولین اقلیم سع  کردود سمافت آمرفکا  ا د  زمینه 

آد ود د مطالب   ا د  رصتوص استتقمل اقلتیم مطترح ومودوتد د تتا ستددد ویتز د  افتن          

اقتصتادی ترامتک د وگتاه     -رصوص امیددا  شدود اما با توجه بته گ تمتان غالتب تجتا ی    

چیز  ا د  غالب ضرد ت ثبات د دجود ددلت کا آمتد  کا اوه دی به تحوالت که همهکاسب

رز گردفد که امکان بر هم زدن وظم پیشین د سرکت به سمت استقمل د تشکیل بیند محم 

 .(182-184:1397)وصری، ددلت کردی دجود ودا د 
 

 . فرانسه2-3-2

گردد امتا  های ساف  پیکو د پ  از آن برم عمر سضو  د و وی فراواه د  اقلیم به سال

تیباو  استت. عمتده فعالیتت د پشت    ساز وبوده فراواه هیچ دقت د  افن منطقه بازفگر گ تمان

هتای اجتمتاع  دفسلماتیتک    توان فقط د  دد ستوزه بشتر ددستتاوه د سمافتت    فراواه  ا م 

گتاه  ن منطقته و رمصه کرد که د  افن دد سوزه از اقلیم سمافت کرده است. فراواته بته افت   

تتا   های سااو مواضع  د  سمافت از افن منطقه اتختای ومتوده  ودا د اما د  زمان  اهبردی

 وق  سداقل   ا د  اقلیم کردستان عراق داشته باشد.

 

 شناسي تحقيق. روش2

 نوع و روش تحقیق

گرا( است زفرا محقق د  افن تحقیتق  تحقیق مو د وظر بر مبنای هدف، کا بردی )تصمیم

کا  گرفته شود. با توجه بته افنکته   ای بر س  شده د وتافج تحقیق بهد  پ  آن است تا مائله
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هتای امنیتت ، سیاست  د    های موجتود د  زمینته  طردسه با توجه به اصول د وظرفهسؤاالت م

وظران افن موضتوع د همچنتین برگتزا ی پنتل ربرگت ، متو د       وظام  د مصاسبه با صاسب

ومافتد؛ لتذا   گیرد د پژدهشگر با است اده از افن بر س  اقدام بته تحلیتل مت    بر س  قرا  م 

ست که د  آن اطمعات متو د ویتاز از طرفتق منتابع،      دش تحقیق از ووع توصی   تحلیل  ا

آد ی د سس  به شیوه ت ایری مو د استت اده قترا    اسناد، پرسشنامه د گ تگوی عمیق جمع

 گیرود.م 

 گیری و حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه

شود )عمده بتر پنتل ربرگت ( کته شتامل دد و تر از       جامعه آما ی متشکل از ده و ر م 

وظران د ووفاتندگان ماتائل کتردی، دد    د مائولین اطمعات ، سه و ر از صاسب فرماودهان

ه و ر از کا کنان دزا ت امو  را جته د سته و تر از کا کنتان ستساه قتدو کته د  آن ستوز        

اوتد(.  وتخاب شتده اصو ت هدفمند باشد )افن افراد بهاود، م صو ت ماتمر فعالیت ومودهبه

 ه باال د ستداقل بته  ومووه، دا ای مدا ک کا شناس  ا شد ب عنوان سجمافراد اوتخاب شده به

اود. به دلیل محددد بتودن کا شناستان   مدت ش  سال د  افن سوزه مشغول به فعالیت بوده

گیری همه جامعه آما ی مو د بر س  قرا  رواهتد  د  افن سوزه، بددن اوجام عملیات ومووه

 .گرفت

 

 آوری و تحلیل اطالعاتروش جمع

ای د افنتروتت ،  محقق د  افن پژده  بتر سته محتو  گتردآد ی کتابخاوته     اساو کا  

گیری از تجزفه د تحلیتل  مصاسبه، برگزا ی پنل ربرگ  با سضو  داوشو ان ممتاز د بهره

توصتتی   استتتوا  بتتوده استتت.  دش تحلیتتل اطمعتتات د  افتتن پتتژده  از وتتوع کی تت  

به کتا   فتته د  افتن پتژده  د      های د تکنیک ها)استدالل ( است به افن معنا که  دش

ها، ماهیت  کی   د ت ایرگرافاوه دا د. به افتن صتو ت کته    آد ی د تحلیل دادهسطح جمع

ابتدا سؤاالت د  ارتیا  افراد صاسب وظر قرا  گرفتته د ستس  د ضتمن پاستخگوف  بته      

بنتدی د تشترفح شتده    ها جمتع ها اوجام د برآفند وظرات آنسؤاالت، مصاسبه عمیق با آن
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است. قبل از ا ائه سؤاالت به سجم ومووه تعیین شده، ستؤاالت بته تعتدادی از ربرگتان     

ها د  ارتیا  مصاسبه شوودگان قرا  گرفته است. همچنتین د   ا ائه شده د بعد از تأفید آن

وهافت از فک وشات ربرگ  د   ابطه بتا ستؤاالت مطترح شتده، استت اده شتد. د  افتن        

بنتدی شتده تتا پافتاف      ر س  شده د وتتافج جمتع  وشات د  رصوص سؤاالت بحث د ب

 پژده  مو د تأفید قرا  گیرد.

 

 ها. تجزیه و تحليل یافته3

های مختلتف  سؤاالت طراس  شده د  ارتیا  ده و ر از سجم ومووه که ربرگاو  از طیف

ویردی قدو، دزا ت امتو  را جته، استاتید داوشتگاه  د کا کنتان اطمعتات  د س اظتت        

ها مصاسبه عمیق اوجام شتده کته برآفنتد وظترات     شند، قرا  داده شده د با آنبااطمعات  م 

هتا د  رصتوص ستؤاالت    بندی شده است. همچنین د  پنل ربرگ  وظترات آن ها جمعآن

 بر س  د تبادل وظر د به بحث گذاشته شده است.

 

 شوندگان(ناختي جامعه آماری )مصاحبهو تحلیل جمعیت شتجزيه 

 ومووه از قشرهای مختل   اوتخاب شدود، بته وحتوی کته گرافشتات     تعداد ده و ر سجم

شتنارت  جامعته آمتا ی بته     جمعیت تجزفه تحلیل ها دجود وداشته باشد.راص  د  بین آن

 باشد:شرح زفر م 
 .(: تجزيه و تحلیل جمعیت شناختي جامعه آماری3-1جدول شماره )

 

 

 

 جایگاه شغلي سابقه خدمتي سطح تحصيالت

15 -30 دکتری دکا شناس  ا ش  سافر استادفا  استاد 30باالی  

5 5 6 4 1 4 5 

50٪ 50 ٪ 60 ٪ 40 ٪ 10 ٪ 40٪ 50 ٪ 
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 های مصاحبه شوندگانتجزيه و تحلیل نظرات و ديدگاه

ه استت  دگوی باته د هدفمندی که د  افن پژده  پیگیری شده، به افن منوال بودگ ت

صو ت اوتقادی د تأمل  مو د ی اکتااب  بههاصو ت مشترک طرح د جوابها بهکه پرس 

 .چال  پرسشگر د اعضای پنل داقع شده است
 

 عراق آفرین در اقليم کردستاناخلي تحولترین کنشگر د. تجميع نظرات در خصوص مهم1

آفرفن دارل  د  اقلیم کردستان عتراق  ا بافتد ستزب دمتوکرات     ترفن کنشگر تحولمهم

هتای اقتصتادی اقلتیم  ا د     دلت  د سکتومت  د شترفان  داوات. افن سزب اغلب مناصب د

او (، دست دا د. د  سال ساضر  هبر اقلیم )وچیردان با زاو (  ئی  جمهو  )ماترد  بتا ز  

باشتند. افتن    ئی  سزب )ماعود با زاو ( د دد سوم ومافندگان مجل  از افتن ستزب مت    

عنوان بازفگر متؤثر د  هویردی وظام  د اطمعات  است. سزب با زاو  ب 70000سزب دا ای 

آفرفن د  سطح دارل ، به دلیل داشتن منافع مشتترک د تتوان تأثیرگتذا ی افتران بتر      تحول

گتری افتران،   ددلت عراق برای برطرف کردن مشکمت رود با ددلت مرکزی د وق  موازوه

پتذفر  آمیز با افران ویاز دا د د د  همین  استا ویز اغلب از افران توصتیه به همزفات  ماالمت

فن اهای غیرافدئولوژفک د  اقلیم برای تحیکم رواهد بود اما افران بافد با ظرافت از ظرفیت

ثبیتت  تپذفری اقلیم است اده ومافتد. جمهتو ی استمم  افتران بتا      مناسبات د افزاف  توصیه

هاتتند   مناسبات تجا ی، فرهنگ  د امنیت  با اقلیم که اغلب مائوالن آن از سزب دموکرات

دا د د از سوی دفگر د  سل ارتمفتات بتین ا بیتل بتا     تای منافع مل  رود گام برم د   اس

 بغداد وق  موازوه کننده  ا بازی رواهد کرد.
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 آفرين داخلي در اقلیم کردستان عراقترين کنشگر تحول(: مهم3-2جدول شماره )

هم
م

ول
تح
ن 
گرا
نش
 ک
ين
تر

اق
عر
ن 
ستا
رد
 ک
یم
اقل
ن 
فري
آ

 

 کنشگر                

 نظرصاحب

 ترین کنشگر داخليمهم

 آفرینتحول

 توصيه پذیر و

 تحت نفوذ ایران

 خارج از نفوذ

 ایران

    سزب دموکرات 1

    سزب دموکرات 2

    تحادفه میهن ا-دموکرات  3

    اتحادفه میهن  –دموکرات 4

    اتحادفه میهن  –دموکرات 5

    اتحادفه میهن  –دموکرات 6

    سزب دموکرات 7

    سزب دموکرات 8

    اتحادفه میهن  –دموکرات 9

    سزب دموکرات 10

    سزب دموکرات بندیجمع

 

 

 آفرین در اقليم کردستان عراقای تحولترین کنشگر منطقه. تجميع نظرات در خصوص مهم2

عتراق  ای اقلیم کردستان عراق، به ترتیب چها  قد ت افران، ترکیه، ستو فه د  بازفگران منطقه

شرط هماوف  بتا بغتداد( استت، بتازفگر متؤثر      است. بازفگر ممتاز، جمهو ی اسمم  افران، )به

ترکیه د بازگیر من عل مؤثر ویز سو فه است. ترکیه بیشتر د  اقتصاد اقلیم تأثیرگتذا  استت د تنهتا    

 ا تحتت   ها با کردهتا داود د فک سادثه هوفت ، ا تباطات آنها م عمقه  اهبردی رود  ا ترکمن

های افران با توجه بته  دابتط دفرفنته تتا فخ  د قتدفم  د  اقلتیم       تأثیر قرا  رواهد داد. قابلیت

کردستان عراق برای تأثیرگذا ی بر افن منطقه، بیشتر از سافر کشو ها است. ما با  دابطت  کته از   

ترک د  عتراق  های قبل با کردها د  عراق داشتیم د ا تباطات  که برای  سیدن به منتافع مشت  سال

دا فم از تأثیرگذا ی بیشتری د  آوجا بررو دا  هاتیم. داشتتن مترز مشتترک،  دابتط قتدفم  د      

هتای  ا تباطات قوم  د هوفت  د ا تباط روب با ددلت مرکزی عراق د  سال ساضتر از ظرفیتت  

شود. اقلیم کردستان عتراق عمتق ژئوپلیتیتک آن بته     مهم تأثیرگذا ی افران د  اقلیم محاوب م 



  آفرفن د  اقلیم کردستان عراقترفن کنشگران تحولمهممقالة پژدهش :                                                                     98

 

اوتدازه  سمت سیاتم افراو  است د افن فک فرصت برای افران رواهتد بتود. سیاتتم افراوت  بته     

هتا دا د د  پذفر ویات د عمق ژئوپلیتیک  بیشتری واتبت بته ستافر سیاتتم    سیاتم ترک  آسیب

 تواود تأثیرگذا ی بیشتری داشته باشد.م 
 لیم کردستان عراقای در اقآفرين منطقهترين کنشگر تحول(: مهم3-3جدول شماره )

هم
م

ول
تح
ن 
گرا
نش
 ک
ين
تر

اق
عر
ن 
ستا
رد
 ک
یم
اقل
ن 
فري
آ

 

 کنشگر
 نظرصاحب

 ترین کنشگرمهم
 ایآفرین منطقهتحول

 توصيه پذیر و
 تحت نفوذ ایران

 خارج از نفوذ
 ایران

    افران 1
    افران 2
    ترکیه -افران 3
 ترکیه توصیه پذفر   ترکیه -افران 4
    ترکیه 5
 د  موا دی ترکیه را ج از و وی   ترکیه -فرانا 6
    ترکیه -افران 7
 ترکیه د عرباتان را ج از و وی   رباتانع -رکیهت -افران 8
     ترکیه -افران 9
    افران 10
    افران بندیجمع

 

 آفرین در اقليم کردستان عراقای تحولترین کنشگر فرامنطقه. برآیند نظرات در خصوص مهم3

های جهتاو  از جملته آمرفکتا،  دستیه، اتحادفته      ای، قد تترفن کنشگران فرامنطقهممه

تتر د دا ای دزن بتاالتری استت. اقلتیم     ها آمرفکا از همه مهما دپا د... هاتند که از بین آن

صو ت پنهاو   دابطت   ا داشتته   اگرچه با  ژفم صهیوویات  ا تباطات   ا برقرا  وموده د به

اسیت افران د عراق د  افن  ابطته، ستد د اوتدازه افتن ا تبتاط  ا متدفرفت       اما به لحاظ سا

عنوان کشو ی که د  فد ال  شدن اقلیم د افجاد وقت  بیشتتر کردهتا    وموده است. آمرفکا به

د  عراق، وق  داشته است، د   دابط را ج  کردهای عراق هموا ه وقت  ادل  ا دا د امتا   

ت گرفتن بیشتر کردها ویات د وگاه رود بته عتراق   د  سال ساضر رواستا  استقمل د قد 

داوند اگر  دزی روب  م  ا د  ادلوفت کردهای عراق قرا  داده است. سیاستمدا ان اقلیم به

بخواهند به سمت استقمل پی  بردود بافد سمافت آمرفکا  ا هم داشته باشتند د  غیتر افتن    

ابرافن آمرفکا  ا به لحاظ ا تباطتات  ها به وتیجه مطلوب وخواهد  سید بنصو ت اقدامات آن



99                                                   1401، تاباتان 44فصلنامة علم  امنیت مل ، سال ددازدهم، شما ة  

 

ای داواتت  ترفن کنشگر فرامنطقهگذشته د تأثیرگذا ی که بر تحوالت اقلیم داشته، بافد مهم

 که از توان د قابلیت تأثیرگذا ی زفادی هم بررو دا  است.
 راقعای در اقلیم کردستان آفرين فرامنطقهترين کنشگر تحول(: مهم3-4)جدول شماره 

هم
م

تري
ول
تح
ر 
شگ
 کن
ن

قه
نط
رام
ن ف
فري
آ

 ای

 کنشگر

 نظرصاحب

 ترین کنشگرمهم

 ایآفرین فرامنطقهتحول

 توصيه پذیر و

 تحت نفوذ ایران

 خارج از نفوذ

 ایران

    آمرفکا 1

    آمرفکا 2

    تحادفه ا دپاا -آمرفکا 3

    آمرفکا 4

    آمرفکا 5

    آمرفکا 6

    آمرفکا 7

    اهفراو -آمرفکا 8

    آمرفکا 9

    آمرفکا 10

    آمرفکا بندیجمع

آفگرین  های مستخرجه از پنل خبرگي در رابطه با تعيين پایایي )اعتبار( کنشگگران تحگول  دیدگاه. 4

 در اقليم کردستان عراق

  ب  پافتاف با توجه به برآفند وظرات به دست آمده از وظرات افراد مصاسبه شتده، بترای ا زفتا   

ضتو   سبه مدت سه ساعت د  مرکز مطالعات داوا با  15/3/1399رگ  د  تا فخ پژده ، پنل رب

بندی ساصتل شتد   داوشو ان ممتازی برگزا  شد که بعد از بحث د بر س  د  افن پنل، افن جمع

ای، جمهتو ی  تترفن کنشتگر منطقته   ترفن کنشگر دارل  اقلتیم، ستزب دمتوکرات، مهتم    که مهم

بندی پنتل ربرگت    ای، افاالت متحده است. بنا به جمعامنطقهترفن کنشگر فراسمم  افران د مهم

الفتل س تم منتافع رتود د     دپتذفر رواهتد بتود )بته     واچتا  از افتران توصتیه   سزب دموکرات به

فتن  پتذفر ویاتت د د  ا  تأثیرگذا ی افران د  تحوالت عراق د اقلیم( اما آمرفکتا از افتران توصتیه   

افن ترتیب وتیجه بته دستت آمتده از مطالعتات     به  شود.منطقه فک  قیب برای افران محاوب م 

 های اوجام شده مو د تأفید قرا  گرفت.بندی مصاسبهوظری د جمع
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 ها از جمهوری اسالمي ايرانپذيری آنترين کنشگران و توصیهبندی مهم(: جمع3-5جدول شماره )
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 و 
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ی 
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 ترین کنشگرممه بندی بازیگراندسته

 آفرینتحول

 توصيه پذیر و

 تحت نفوذ ایران

 خارج از نفوذ

 ایران

    سزب دموکرات اخليترين کنشگر دمهم

    جمهو ی اسمم  افران ایترين کنشگر منطقهمهم

    آمرفکا ایترين کنشگر فرامنطقهمهم

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 گيری. نتيجه4

هتای اوجتام   با توجه به محتوای اسناد د مدا ک د ویز مدا ک گردآد ی شده د مصتاسبه 

تترفن  شده با ربرگان د باالرره وتیجه برگزا ی وشات علم  تخصصت  د   ابطته بتا مهتم    

ترفن کنشگر  ا بافد سزب دموکرات به  هبتری  آفرفن، د  سطح دارل  مهمکنشگران تحول

ساضر اغلب مناصب ددلت  د  دارل اقلیم  ا بته دستت    ماعود با زاو  داوات که د  سال

های اقتصادی اقلیم د  دابط را ج  بر عهده افن ستزب قترا  دا د. کتاوون    گرفته د شرفان

ا بیل سددد دد سوم قد ت سیاس  اقلیم کردستان  ا به عهده دا د د وابت به سلیماویه کته  

گتری بتاالتری دا د د   تتوان باتیج  پافگاه اصل  سزب اتحادفه میهن  است، دزن مدفرفت  د 

عممً سازمان قد ت  ا د  ارتیا  دا د. افن سزب به دلیل توان تأثیرگذا ی افتران د  ددلتت   

مرکزی عراق د دجود مرز مشترک د  دابط دفرفنه د قدفم  با افران، ستع  ومتوده  دابتط    

کنشگر  نیرتمهم

نیآفرتحول  

ایمنطقه  

 

کنشگر  نیترمهم

 نیآفرتحول

ایفرامنطقه  

 

کنشگر  نیترمهم

 نیآفرتحول

 داخلي

 آفرین در اقليم کردستان عراقکنشگران تحول

 –حزب دموکرات 

پذیر از توصيه

 ایران

جمهوری اسالمي 

ایران به شرط 

 همراهي بغداد

رقابت  –آمریکا 

 منفي با ایران
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هتای  گذا یمافهرود با افران  ا س م کند. د  سطح منطقه هرچند ترکیه از وظر اقتصادی سر

چشمگیری  ا اوجام داده است اما به دلیل توان تأثیرگذا ی بیشتر افتران د  ددلتت مرکتزی    

ای تترفن کنشتگر منطقته   عراق د  دابط قدفم  د دفرفنه با کردهای عراق، افران  ا بافد مهتم 

داوات د د  موا د زفادی از جمله دفع سمله داع  د برطرف کردن مشکمت بین ا بیل با 

ای د  تحتوالت  غداد وق  مؤثری  ا اف اء وموده استت. د  مجمتوع بتازفگر ممتتاز منطقته     ب

عنتوان  ای ویتز آمرفکتا بته   دارل  اقلیم، افران د بازفگر مؤثر ترکیه است. د  سطح فرامنطقته 

باشد. گرچته آمرفکتا وگتاه  اهبتردی بته      ای د  اقلیم کردستان م ترفن کنشگر فرامنطقهمهم

اق وداشته د بغداد  ا د  ادلوفت اقدامات رود قرا  داده است اما از کردها اقلیم کردستان عر

تتوان  عنوان اهرم بازی د  مقابل عراق است اده وموده است. آوچته د  مجمتوع مت    هموا ه به

هتای اقتصتادی اقلتیم د    وتیجه گرفت افن است که افران بافد با سضو  بیشتر د  زفرسارت

اقلیم از جمله سزب دموکرات که اغلتب مناصتب ددلتت  د     افزاف   دابط رود با مائولین

سکومت  اقلیم  ا د  دست دا د، وقت  بیشتتری د  اقلتیم اف تاء ومافتد د از افجتاد تتن  د        

عنتوان میتاوج ،   تواوتد بته  چال  د   دابط با اقلیم پرهیز ومافد. جمهو ی اسمم  افران م 

تتوان  با بغداد باشد د از افن وظر مت  بازفگری اساس  د  برطرف کردن ارتمفات بین ا بیل 

گری  ا اف اء ومافد. از سوی دفگر با افزاف   دابط اقتصادی د سیاس  بتا اقلتیم   وق  موازوه

)د  چا چوب قاوون اساس  عراق( از سضو  بیشتتر دشتمنان د  قبتای رتود د  کردستتان      

تتوان مثلثت    هم م عراق )از جمله  ژفم صهیوویات  د آمرفکا( جلوگیری ومافد. برای افن م

از دفد منافع مل  ترسیم ومود که عبا ت است از سه بازفگر تهران، بغتداد د ا بیتل )ستزب    

 د جناح وچیردان وه ماعود با زاو ( د د  افن مثلث افران وق  اصتل   ا د   دموکرات میاوه

تتوان گ تت کته    موازوه دد ضلع دفگر بر اساو منتافع ملت  رتود دا د. د  فتک کتمم مت       

و ی اسمم  افران به دلیل دا ا بودن ابزا  )ماوند فرهنگ مشترک د سددد وتیم میلیتون   جمه

کرد متولد افران د مقیم اقلیم(، اوگیزه )به راطر استقرا  ویردهای متخاصم د  سرفم اقلتیم(،  

ای )ماونتد سشدالشتعب ، ددلتت ستو فه د     تجربه )ط  هشت دهه اریر( د متحدفن منطقته 

 باشد.پرداز د  تحوالت  اهبردی اقلیم کردستان م از د گ تمانسبغداد( قد ت  بازی
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 پيشنهاد

ای د افجاد وقت  متؤثر د    ترفن کنشگر منطقهعنوان مهمد   استای پافدا  ماودن افران به

 گردد:اقلیم کردستان عراق، پیشنهادهای زفر ا ائه م 

 ی اسمم  افران بافتد  کردستان عراق د  قالب عراق فکسا چه: جمهو سمافت از اقلیم -

د د از اقلیم کردستان  ا د  چها چوب قاوون اساس  عراق د د  قالب عراق فکسا چته بستذفر  

 استقمل اقلیم جلوگیری کند.

را ی توازن د  افن مثلث: د  صو ت برقترا ی  ا بیل د برق -بغداد -فجاد مثلت تهرانا -

ا د  تواود مناسبات با دد طرف  ان م ا تباط متوازن د متناسب با دد ضلع عراق د اقلیم، افر

  استای منافع مل  رود برقرا  ومافد.

آفرفن  بیشتر د  تحوالت اقلیم د برطرف کردن ارتمفات بین ا بیل با بغداد: بته  ق و -

 های ا بیل بتا دلیل ا تباط مناسب افران با ددلت شیع  د  بغداد، د  برطرف ومودن ارتمف

 د.تای منافع مل  بهره بری  ا اف اء ومود د از افن موضوع د   استوان وق  مؤثربغداد، م 

های اقتصادی روب  د  اقلیم عتراق  های اقتصادی اقلیم: فرصتضو  د  زفرسارتس -

ها است اده ومافد. جمهو ی اسمم  افران با سضو  فعتال  تواود از آندجود دا د که افران م 

د، ضمن مماوعت از سضتو   قبتا د   اقلیم به روهای اقتصادی د داباته کردن د  زفرسارت

 اقتصادی آن ویز بهره الزم  ا ببرد. تواود از منافعدشمنان، م 

های مرزی برای تبادل کاال: با توجه به همچنین محصتو  بتودن اقلتیم    فزاف  گذ گاها -

هتای مترزی د برقترا ی قتواوین     کردستان د  بین افران، ترکیه د عراق، با افتزاف  گتذ گاه  

 توان سبب توسعه صاد ات به اقلیم شد.تاهیل کننده د  دا دات د صاد ات کاال، م 

های امنیت  برای برقترا ی امنیتت د  منتاطق مترزی: افتران د اقلتیم       فزاف  همکا یا -

های مخالف افتران د  متواقع  از دارتل رتاک     کردستان دا ای مرز مشترک هاتند د گرده

توان امنیت مناطق های امنیت ، م اود لذا با افزاف  همکا یههاف   ا اوجام داداقلیم، عملیات

 مرزی  ا د  دد طرف افزاف  داد.
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لتتوگیری از سضتتو  بیشتتتر  ژفتتم صهیوویاتتت  د افتتزاف  هزفنتته سضتتو   ژفتتم   ج -

سضتو    صهیوویات  د  اقلیم:  ژفم صهیوویات  وگاه  اهبردی به افن منطقه دا د د د صتدد 

ت رود قه است لذا جمهو ی اسمم  افران ضمن افزاف  ا تباطاپنهان د آشکا  د  افن منط

ن اقلیم با اقلیم کردستان د جلوگیری از سضو   ژفم صهیوویات ، بافد با تحت فشا  گذاشت

های سضو   ژفم صهیوویاتت   )از طرفق ددلت مرکزی عراق د  دابط  اهبردی رود( هزفنه

 د  کنا  مرزهای رود  ا برای اقلیم افزاف  دهد.

رقرا ی مناسبات متوازن د  دد قامت اقلیم )ستزب دمتوکرات د اتحادفته میهنت (:     ب -

 جمهو ی اسمم  افران با برقترا ی ا تبتاط متتوازن د متناستب بتا دد ستزب دمتوکرات د       

فتن ای افجاد کند تا از قد ت گراتحادفه میهن  د  هر دد قامت اقلیم کردستان، بافد موازوه

 ا تباط آن با دشمنان افران، جلوگیری ومود.بی  از اودازه فک سزب د 

ای بین افران د ترکیه برای جلوگیری از استتقمل اقلتیم:   های امنیت  منطقهفجاد پیمانا -

افتد بتا   بافران د ترکیه د  رصوص استقمل اقلیم دا ای مواضع د منافع مشترک  هاتند لذا 

 د.ل استمال  اقلیم جلوگیری ومافنن  ابطه، از استقمهای امنیت  مشترک د  افافجاد پیمان

 فهرست منابع ومآخذ
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 ،ي رژيرم کیتیژئروپل کردستان عرراق هارتلنرد   (، 1390) اروان کاظم ، ماعود؛ عزفزی، پرداوه 

 60تهران: فصلنامه  اهبرد شما ه  ،اشغالگر قدس
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