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Abstract 

If we look at the map of the countries of the region, especially the four 

countries of Syria, Iran, Iraq and Turkey, as well as the dispersion of the Kurds, we 

find that these countries are located in one of the most critical regions of the world. 

In recent decades, major crises have occurred in this region. The crises that the 

Kurds themselves have born them of. Iraqi Kurdistan is located in the pull and thrust 

of three cultural and civilization fields, Iranian, Arab and Turkish. The mentioned 

fields are ideological fields with technocratic-oligarchic attitudes, which minimizes 

the ability to be absorbed in the field for the Kurds. 

The present research, answering the main question that is, the impact of the 

emergence of ISIS in the Kurdistan region of Iraq on the national security of the 

Islamic Republic of Iran, examines the environmental awareness and bilateral 

relations between Iran and Iraqi Kurdistan in the ISIS crisis, and the opportunities 

and challenges of this crisis on the national security of the Islamic Republic of Iran.  

Analyzes. The research method is a combination of the researcher's field experiences 

and the use of library resources. According to the findings of the research, the 

challenges such as: the presence of groups hostile to the Islamic Republic of Iran 

“the Democratic Party of Iran, Komleh Party, P.K.K” and other groups, the ethnic 

issue of the Kurds and then the dream of forming a greater Kurdistan, the increasing 

openly and secretly relations of the Kurds with America and the Zionist regime, 

creating a safe backyard for the activities of the secret branches of ISIS terrorist 

groups are more than the opportunities which is one of the most important national 

security challenges of the Islamic Republic of Iran in the Kurdistan region of Iraq. 
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 مقدمه
 از م(طقه این. است شده واقع عتاق کشور در فدرال قهم(ط یک ع(وانبه عتاق کتدستان اقلیم 

 تغییت هتگونه ااات همین به شود؛می تلقی استتاتژیک و مهم ایتان اسالمی گمهوری بتای گهاتی

داشت.  اواهد بت گمهوری اسالمی ایتان مستقیمی اثت اقلیم، این حکومتی و سیاسی تتکیب در

 مطلوب، هایسیاست اتخاذ بتای عتاق دستاناتفاقات کت ایلحظه رصد و ش(اات روازاین

 اسالمی گمهوری کشور سه میان در استقتار دلیل به اقلیم کتدستان عتاق رسد.می نظت به ضتوری

 دارد. و داشته قتار ایم(طقه فتا و ایم(طقه کشورهای توگه مورد همواره سوریه و تتکیه ایتان،

 بیشتتی حساسیت با تا دهدمی ما به را امکان این عتاق کتدستان اقلیم م(طقه مختلف ابعاد ش(اات

 .دهیم قتار قضاوت و ارزیابی مورد را اقلیم به متبوب موارد

این اقلیم  در آنان هایفعالیت گستتش و آمتیکا توسال عتاق زمان با اشغالهم 2283 سال از

 در. ایمبوده عتاق کتدستان در تحوالت و تغییت شاهد همواره مختلف، هایپوشش با ع(اوین و

 از است که گتفته صورت عتاق کتدستان در فعالیت و داالت گهت هایینیز تالش م(طقه سطح

 اایت هایسال ای عتاق کتدستان اقلیم در نقش ایفای تتکیه بتای اهداف به توانآن گمله می

 باع  اند،داشته اواهیآرمان و البیاستقالل زمی(ه در اکتاد که هاییتالش همچ(ین کتد. اشاره

 ای قتار گیتد.ای و فتا م(طقههای م(طقهازپیش مورد توگه قدرتبیش کتدی دولت گتدیده تا

 آن رسمی زبان به عتصه سیاسی م(طقه وارد شد. میالدی 2362 سال در اقلیم کتدستان عتاق

 پایتخت و دموکتاتیک آن سیاسی سااتار. است پارلمانی نظام حکومت این اقلیم، نوع و کتدی

 مستور و کتدستان اقلیم ریاست بارزانی، ادریا نیچتوان آقای اک(ونهم. است اربیل شهت آن

 آن تقویم نوع و عتاقی دی(ار م(طقه، این پول واحد. آن را بت عهده دارد اقلیم وزیتنخست بارزانی

 .است میالدی گتیگوری

 کتد قوم با سایگیهم اوالنی با گمهوری اسالمی، متزهای داشتن دلیل به عتاق کتدستان

 عمومی افکار و ملی ام(یت بت تاثیتگزار مالحظات سایت و کتد ضدانقالب ع(اصت حضور ایتان،

 آمدهمی حساببه ایتانی کتد قوم بتای گاهیبه ع(وان تکیه همواره اسالمی؛ گمهوری کتدهای

 ک   ز حضورو نی آن داالی سااتار و عتاق کتدستان شتایال اوضاع، پیچیدگی به توگه با. است

. بوده است ایتانی مسئوالن این م(طقه همواره موردتوگه دی(ی، هایاقلیت و اسالمی گتیانات ک،
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های گمهوری ها و چالشدر همین راستا و بت اساس این مالحظات، این پژوهش به بترسی فتصت

 اسالمی ایتان در رابطه با حضور داعش در اقلیم کتدستان عتاق پتدااته است.

 پژوهش پیشینه
 به نوین رهیافتی پایه بت« آی(ده و حال گ شته، عتاق، در کتدها»   در کتاب2232) یلدیز

. پتدااته است 3222 دهه اواات تا تاریخی گ شته از عتاق در کتدها مسئله مختلف وگوه بترسی

 و کتده بتقتار ارتباب عتاق در کتدها اگتماعی و سیاسی تاریخ مختلف قطعات میان اوبی به او

حاضت اما  پژوهش. ک(دمی بیان المللیبین و ایم(طقه ملی، سطح در را وضعیت آن بت متتتب دالیل

دربت  نیز را سوریه و تتکیه گمله از کشورها سایت عتاق، در در وضعیت این بترسی بت عالوه

 گیتد.می

در  انی: اااتات واالس الهاانگلیسیو  هاعتبکتدها، »   کتاب2237فیلدهاوس ) دیوید

 حاصل اثت این. است کتده تیلیف و گتدآوری عتاق در الیان واالس اااتات اساس بت را «عتاق

 گهانی گ(  دو بین دوران در کتدنشین م(اان نیز و عتاق در الیان هایمیموریت نیز و هادیده

 د.باشمی حاضت پژوهش در کتدها مسئله به ااص توگه اثت، این با بارز مقاله حاضت تفاوت. است

 ،3220 سال در آمتیکایی بتگسته استاد و کتدها مسائل   متخصص2237) فیلیپا دیوید

 عتاق کتدستان بت تمتکز با اصوصاً  کتدنشین، م(اان تحوالت بت تیکید با را «کتدی بهار» کتاب

 واکاوی مورد را ع مانی و عتب هایقدرت سوی از کتدها انقیاد کتاب این در فیلیپا. نمود م(تشت

 را سیاسی م(سجم گامعه سویبه بزرگ هایقدرت قتبانی از را کتدها وضعیت تحول و داده قتار

 گستتده ارتبااات به توگه م کور، اثت از محقن این مقاله استفاده بت عالوه. دهدمی قتار مداقه مورد

 م کور کتاب با حاضت پژوهش تفاوت آمتیکا با ک.ک.  و دمکتات گمله از کتدی احزاب

 .باشدمی

 سفت، از پیش ماگتاهای و مقدمات «داعش با روز ده»در کتاب   2922) تودنهوفت یورگن

 کتابی «داعش با روز ده» .ک(دمی بازگو دقت، به را سفتشان پایان نیز و اقامت روز ده عی(ی شتح

 روزه ده گسورانه سفت شتح کتاب، این. موشکافانه و دقین گ اب، اواندنی، بسیار است

 در او. داعش قلمتو به وی دوستان از دیگت یکی و پستش همتاه به است آلمانی گارنروزنامه



 1011بهار و تابستان ، سال چهارم، شمارة ششم، مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو

180 

 موضوع روانی اگتماعی اتفاقات و حواشی به بیشتت فوق کتاب کتاب، این گانهده هایفصل

 بوده موضوع مفقوده حلقه اند،بوده آن دنبال به داعش گتدان(دگان و ستکتدگان آنچه و پتدااته

گتدد و این مهم تفاوت کتاب فوق با پژوهش حاضت  اشاره نیز بدان پژوهش این در شده سعی که

 باشد.می

 بترسی به «ایتان اسالمی گمهوری اارگی سیاست و کتدها» کتاب در  2286) پ(اه حن

این  در. است پتدااته اسالمی و بعد از انقالب قبل در کتدها ایااورمیانه و ایم(طقه تحوالت

 تتکیه، ایتان، کشورهای سیاست این مسئله، شدن ایو فتا م(طقه ایم(طقه و کتدها کتاب مسئله

 نظتیه به توگه ها باقومیت هدایت در آمتیکا بازیگتانه نقش کتدها، با رابطه در سوریه عتاق و

 قومی هایهویت و پیوندها ها،دولت فتاروی هایچالش و کتدی ناسیونالیسم رشد فتاگیت، موازنه

 است. شده داده توضیحاتی کتد فته(گی و

 م(اان و گمعیت اکتاد، تاریخچه به «کتدستان هایگ(بش تاریخ» کتاب   در2263) سجادی

داشته  تاریخی اشاراتی غیته مهاباد و قیام و کتد هایایزش کتدها، اگتماعی وضعیت کتدنشین،

 و نظامی نیتوهای استفاده از بجای باید کشورها این که داده است کتاب پیش(هاد نویس(ده است.

 کتدستان موضوع ک((د. گایگزین را عمتانی و اقتصادی هایفعالیت کتدستان، سیاسی در و ام(یتی

 در. است شده گتفته قتار ک(کاش مورد کتاب این در نیز عتاقی اکتاد با آنان هایهمکاری و ایتان

 از این را بتداریبهته نوع دو ولی است شده اکتاد گ شته به سیتی هتچ(د کتدستان تاریخ کتاب

 و عتاق کتدستان در ایتان آی(ده هایچالش مورد در اولی. داد قتار استفاده مورد توانمی پژوهش

 گمهوری اسالمی ایتان. ملی م(افع بت قومی مسئله تیثیتگ اری دومی و کتد قوم مسئله

 آن گزء نیز عتاق کتدستان که« عتاق سیاسی و فته(گی تحوالت و اصول» کتاب در

 است. شده پتدااته کشور آن هایقومیت و عتاق سیاسی و فته(گی تحوالت و اصول باشد، بهمی

 در آنان دستاوردهای به عتاق، شمال اکتاد تاریخچه به کوتاه اشاره ضمن م کور کتاب در

 فته(  غلبه نیز و صدام علیه مبارزه و کتدستانی مشتتک گبهه تشکیل و اشاره اایت هایسال

. مورد توگه قتار داده است را عتاق کتدستان سیاسی دستاوردهای متاحل و ایقبیله به حزبی

 مطالعه مورد عتاق کتدستان میه(ی اتحادیه و پارتی احزاب در گتاراست و گتاچش دیدگاه وگود

اشاره شده است.  عتاق ارتش تضعیف بتای استائیل با بارزانی مصطفی پیمانیهم و به گتفته قتار
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 فدرالی، مباح  ایتان، کومله حزب را با میه(ی اتحادیه هایهمکاری کتاب همچ(یندر این 

 به سیاسی تحوالت سیت نیز و عتاق کتدستان اقلیم دولت و پارلمان و عتاق کتدستان استقالل

 و شیعه و س(ی هایتتکمان گستتش و تاریخچه کتاب، این ادامه در. است شده مت کت اوبی

 گیتی بتای مقابله بانتیجه و راهکار کتاب ارائه این در. است داده یحتوض آنان موگود وضعیت

 ایتان، مغفول مانده است. تهدیدات اکتاد عتاق علیه

 پژوهش روش
 حاصل عمدتاً  نیز موردنظت باشد. ااالعاتمی تحلیلی توصیفی روش پژوهش در این مقاله

 .است گتدیده آوریگمع ایکتابخانه اتین از نیز بتای و پژوهشگت میدانی تجتبیات

 پژوهش هایمحدودیت
 ااص افتاد با مصاحبه و میدانی بترسی به شده اشاره مطالب از بتای: پژوهش اگتای -2

 سااته است. مشکل را مطالب گتدآوری نحوه نیاز دارد که این امت

از  بایستمی ناچاربه پژوهش، در اشاره مورد احزاب گستتدگی گهت به: نمونه حجم -3

 تحلیلی به رسیدن در است ممکن که این موضوع استفاده کتد تصادفی یگیتنمونه

 .دشوارتت ک(د مسیت را درست،

 مشاهده، مصاحبه، تلفین با ااصی نوآوری دارای که پژوهش این نگارش شیوه: نوآوری -2

 شود.محسوب می محدودیت اود نوعی باشد،می...  و میدانی حضور

 سؤاالت تحقیق
 :اصلی سسال

 ور داعش در اقلیم کتدستان عتاق بت ام(یت ملی گمهوری اسالمی ایتان چیست؟تیثیت ظه -

 :فتعی سساالت

 است؟ کدام عتاق کتدستان اقلیم آی(ده بت داعش با  رسمی احزاب) اکتاد مبارزه تیثیتات -

 است؟ یافته تحقن داعش با مبارزه در کتدی احزاب اهداف از میزان چه -

 



 1011بهار و تابستان ، سال چهارم، شمارة ششم، مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو

186 

 مفاهیم تعریف
 از دهدمی امکان کشور یک به که شتایطی به یابیدست یع(ی ملی (یتام ملی: امنیت

 پیشبتد راه در و بوده امان در بیگانه اقتصادی سیاسی، نفوذ و اارگی بالفعل یا بالقوه تهدیدهای

 مدااله از فارغ عامه، رفاه و کشور موگودیت و وحدت تیمین و انسانی اگتماعی، اقتصادی، توسعه

  2283 اورکمن و ستهات) .بتدارد گام بیگانه

 ملی امنیت از مل( سازمان تعریف

 سیاسی فشار نظامی، حمله اطت احساس گونههیچ کشورها ام(یت ملی عبارت است از ای(که

 ک((د. تعقیب را اویش توسعه و گستتش آزادانه بتوان(د و نکتده اقتصادی یا

 کردستان اقلیم

 کشور شمالی بخش در اودمختار و وهستانیک م(طقه یک کتدستان، اقلیم یا عتاق کتدستان

 بوده و متزهم سوریه با غتب از و تتکیه با شمال از ایتان، با شتق از عتاق کتدستان. است عتاق

 روروبه آوایی تحتیف با کتدی زبان آوایی قلب قاعده اساس بت اربیل نام. است اربیل آن پایتخت

 کُتدها، بت عالوه عتاق کتدستان م(طقه در. شودمی تلفظ «ولیتهه» صورت به کتدها توسال و شده

 متدم اک تیت. ک((دمی زندگی نیز غیته و ارم(ی کلدانی، عتب، تتکمن، آشوری، هایاقلیت

 عتاق، بع  حزب رژیم ستنگونی از کتدها پا باش(د.می م هب س(ی مسلمان عتاق، کتدستان

 .دادند تشکیل را عتاق در کتدستان ستزمین حکومت

 داعش

 م(ظت از که هست(د القاعده از م(شعب گتوهی داعش، یا شام و عتاق اسالمی ولتد

 حال،بااین. دارد القاعده با یکسانی رویکتد رفتاری، گ(به همچ(ین و فکتی و عقیدتی هایگتایش

 دهدمی نشان اایت، سال چ(د اصوص به و گ شته دهه یک اول در تتوریستی گتوه این رفتار

. باش(دمی آمیزتتیاشونت اعمال و تترادیکال افکار دارای القاعده با ایسهمق در گتوه این که

 و تتینمخوف ع(وان به دو آن بین ااتالفاتی پیدایش و القاعده از گدایی به توگه با داعش

 شکل در داعش که هتچ(د. است کتده ظهور ااورمیانه م(طقه در تتوریستی گتوه قدرتم(دتتین

 است، 3222 از بعد ایم(طقه هایم(ازعه و ااتالفات گستتش و سوریه بحتان محصول آن ک(ونی
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 3222 سال از یع(ی عتاق، در صدام حکومت از پا دوره به آن گتفتن قدرت روند و هاریشه اما

 و حضور بتای را م(اسبی فضای و فتصت 3222 سال در عتاق به امتیکا حمله. است متبوب بعد به

 این در القاعده با متتبال هایگتوه گمله از مختلف تتوریستی و مسلح هایگتوه آفتی(ینقش

 نشینشیعه م(اان الخصوصعلی عتاق در را متعددی گ(ایات گتوه این. آورد وگود به کشور

  380 ،2239 پ(اه، یزدان. )شدند متتکب بشیت روستای و گلوال آمتلی،

 دمکرات حزب 

 از«  پارتی» به معتوف ،KDP نکتدستا دموکتاتی کتدستان )پارتی دموکتاتیک حزب

 گ(بش رهبتان از که بود بارزانی مصطفی آن گ ارب(یان. است عتاق کتدستان سیاسی احزاب

 است، فعال عتاق کتدستان اقلیم در حزب این کهاین رغمعلی. رودمی شمار به کتدی گتاییملی

 و بود حزب این ع(وان رد عتاق کشور نام ذکت مخالف بارزانی مصطفی تیسیا، روز همان از اما

 به کار بتده نشده است. حزب این نام در «عتاق» کلمه هتگز

 از که بارزانی مصطفی و شد تشکیل بغداد در 2397 سال در کتدستان دموکتاتیک حزب

 بعد. شد بتگزیده حزب این رهبتی به بود مهاباد در زمان این در و بود زده قیام به دست قبل هاسال

 در مخفی دهیسازمان مشغول حزب این شوروی، به بارزانی رفتن و مهاباد هوریگم فتوریختن از

 ، این2308 سال در قاسم عبدالکتیم کودتای از پا عتاق به بارزانی بازگشت از بعد و شد عتاق

 در این حزب پتداات. عتاقی کتدهای حقوق از دفاع به و شد ش(ااته رسمیت به عتاق در حزب

الجزایت  قتارداد پی در 2360 سال در گتفت. عتاق وقت حکومت از ار اودمختاری 2362 سال

 2363 سال در. ک(د نشی(یعقب ایتان به سوی شد مجبور حزب حسین، این صدام و ایتان شاه میان

 به حزب، ک(گته در انتخابات یک در بارزانی مسعود او از بعد. کتد فوت بارزانی مالمصطفی

 عتاق دیکتاتور حکومت علیه مبارزاتش به دموکتاتیک زبح گتدید. انتخاب حزب این رهبتی

 هایپایگاه به حزب م(ظم حمله و متدمی قیام یک پی در 2332 سال در توانست تا داد ادامه

 وی. سازد بتپا م(طقه این در کتدی حکومت یک و آزاد را عتاق کتدستان ااک عتاق، حکومت

 قتبانی. )دارد عهده بت را اقلیم و حزب ریاست م(طقه، این در داعش سقوب و ظهور از پا همچ(ان

  320 ،2286نژاد،
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 میهنی اتحادیه حزب 

 کتدی حزب یک  YNK کتدستان نیشتمانیی کیتییه: کتدی به) کتدستان میه(ی اتحادیه

 تیسیا بدو از حزب این رهبت. استشده  تیسیا 2360 سال در که است عتاق کتدستان در

 ایتان نظامی نیتوهای از عتاق، و ایتان گ(  در میه(ی اتحادیه .شدبامی االبانی گالل تاک(ون،

 پشتیبانی کتدستان دموکتات حزب از تتکیه و میه(ی اتحادیه از س(تی اوربه ایتان. کتدمی حمایت

 «ابتاهیم هیتو» اتفازیک. است درونی شکاف دچار عمل در میه(ی اتحادیه حزب .ک(دمی

 دموکتات حزب رهبت بارزانی، مسعود مخالف که دارند قتار «افلب» پستش و االبانی گالل همست

 به همچ(ان که دارد قتار االبانی گانشین «رسول کستت» دیگت سوی از و هست(د عتاق، کتدستان

 گمهوری اسالمی ایتان هایسیاست با همسو عمدتاً  حزب، این هایسیاست. است وفادار بارزانی

  2232:78،پور عبداهلل زیباکالم،. )باشدمی

 چارچوب نظری

 ملی امنیت ابعاد و ماهیت 

و  مدرن و س(تی بتداشت در ام(یت مفهوم ملی، ام(یت ابعاد و هاویژگی به پتدااتن از قبل

 شود.می ارائه ملی ام(یت تعتیف

 هدف، یک ام(یت آیا: است آمیزابهام اندازه یک به تجتبی و نظتی حی  از ام(یت اصطالح

 از است؟ علمی م(ظم رشته یک یا و پژوهشی بتنامه یک مفاااااهوم، یک کاری، موضوع یک

 ام(یت» ،«ملی ام(یت» ،«اگتماعی ام(یت» ،«فتدی ام(یت» نااادارد وگود واحد مفهوم یک ام(یت

 از یک هت و پتدازدمی متفاوتی و مختلف موضوعات به هتکدام که« گهانی ام(یت یا و المللیبین

  38-36: 2282زاده، )سیف .است گتفته شکل اصیا تاریخی و فلسفی چارچوب

 یکی و داریمملکت مسائل تتینمهم از یکی همواره اش،دیتی(ه قدمت باوگود ام(یت مسئله

 ااات همین به باشد.می المللبین روابال و سیاست علم مباح  میان در مسائل تتینپیچیده از

 مفهوم کتدن مع(ی قتار داشته است. اناندیشم(د و سیاستمداران همواره این موضوع موردتوگه

 گیتیشکل که است معتقد   دورن هافتن)) است. ایپیچیده کار امتوز، گهان در ملی ام(یت

 پیدا اساسی اهمیت ملی ام(یت شده است تا باع  بقاء به آن تمایل و هفدهم قتن در ملی دولت

 گ(  از بعد بخصوص و بیستم نقت در ت(ها ملی، ام(یت واژه که ک(دمی اشاره «می» اما ک(د؛



 های امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرانو چالشها ظهور داعش در کردستان عراق، فرصت

189 

 اصلی محورهای بت شدت به ستد گ(  هاینشانه گهت همین به. است شده متداول دوم گهانی

 .است مسلال مفهوم این

 آن مع(ای درباره گهت همین به و است چ(دوگهی مفهوم یک ملی ام(یت :ملی ام(یت ابعاد

 روی بت ام(یت کلی مفهوم درباره لغت هایفته(  در م(در  تعاریف. دارد وگود نظتااتالف

. دارد تیکید است، روانی و مادی ام(یت بت ناظت که« ایم(ی احساس» یا« تتس از احساس آزادی»

  2286:بوزان)

تعتیف، مبهم  نظت از و ضعیف مفهومی لحاظ از ملی ام(یت که ک(دمی بوزان تشتیح باری

 ملی، ام(یت نامشخص مفهوم است؛ چون هماند باقی قدرتم(د مفهومی سیاسی، نظت از ولی باشدمی

 زیچ کلود. کتده است باز نظامی و سیاسی نخبگان توسال قدرت بسال راهبتدی اتح بتای را راه

 با رویارویی عهده از بتواند دارد تا گستتش به نیاز ملی، ام(یت مفهوم دام(ه که ک(دمی استدالل نیز

 مان(د اگتماعی علوم از تتیوسیع ابعاد ،تعتیف این بتآید. در امتوز گهان هایچالش انواع

 ملی که ام(یت است اعتقاد این بت نیز ولفتز. گیتندمی گای ش(اسیمتدم و ش(اسیگامعه روانش(اسی،

 تتس فقدان مفهوم به ذه(ی اوربه و مکتسبه هایارزش به نسبت تهدید فقدان مع(ای به عی(ی اوربه

 باشد:می زیت ابعاد دارای ملی ام(یت (اصتع. دارند هاارزش گونهاین به گمله از

 نظامی و محیطی؛ اقتصادی، سیاسی، ابعاد و ملی ام(یت -

 ادراکی؛ صافی ااالعات، صافی ارتبااات، صافی: ملی ام(یت اعتبارات -

 داالی. قابلیت اارگی، اتحاد اارگی، تهدید: قدرت ع(اصت یا و ملی ام(یت دام(ه -

متکز  دولت - کشور محور حول و نظامی –وگودی یبعد عمدتاً  ام(یت س(تی، دیدگاه در

 سپا و دولت -کشور آنارشی حاکمیت تحکیم عصت را وستفالیایی عصت شاید بتوان. قتار دارد

میالدی  2390تا  2798 از قتن سه ای قدرت موازنه بازی که نیست دلیلبی. دانست دولت -ملت

 و هامکانیسم این احصاء به قدرت، موازنه پتدازاننظتیه و کتدمی ت(ظیم را هادولت بین روابال

 ماهیت و شده پیچیده بسیار اایت هایدهه در ام(یت آنکه رغماند؛ بهپتدااته آن چتایی تفسیت

 است. کتده پیدا مت(وعی

 را اود موضوعیت ام(یت کارکتدگتا، غیت و مارکسیست غیت پتدازاننظتیه اک تیت نظت به 
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 اند:داده ارائه ام(یت از عملیاتی تعاریفی پتدازانتیهنظ اک تیت. است نداده دست از

 است؛ روانی و مادی ام(یت بت ناظت که ایم(ی احساس یا تتس از بودن فارغ احساس -

 ذه(ی اوربه و مکتسبه هایارزش به نسبت تهدید فقدان مع(ای به عی(ی اوربه ملی ام(یت -

 هاست؛ارزش گونهاین به حمله تتس از فقدان مفهوم به

 هایارزش و نهادها به اوردن لطمه بتابت در گامعه حفاظت از است عبارت ام(یت -

 آن. ب(یادی

 انگاره سلطه تحت ام(یت مفهوم که دارد تیکید واقعیت این بت هتاس و هادولت متدم، کتاب

 دیدگاهی گیتیشکل به ملی رهیافت نظت از ام(یت پیتامون تفکت و است داشته قتار« ملی ام(یت»

 کتده است که در استدالل بوزان. پ(داشتمی یکسان ام(یت با را نظامی مسائل ت(ها که میدانجا

 افتاد، که نگتیست ملی ام(یت به عام سیستماتیک ام(یتی مفهوم یک حسب بت باید امتوز گهان

 ک(د.می ایفا نقش همگی نظام و هادولت

و  کشورها تدافعی و تهاگمی هایتوانایی سطح در اثت متقابل نظامی: به ام(یت -

 شود؛همدیگت متبوب می نیات از آنان هایبتداشت

 است هایایدئولوژی و حکومتی هاینظام ها،دولت سازمانی ثبات سیاسی: درباره ام(یت -

 بخشد؛می مشتوعیت هاآن باااه که

 بتای ضتوری و الزم بازارهای و پول ستمایه، م(ابع، به دستتسی اقتصادی: پیتامون ام(یت -

 .است دولت قدرت و رفاه قبولقابل سطوح حفظ

 و هویت م هب، فته( ، زبان، س(تی الگوهای دوام و پایداری به اگتماعی: ام(یت -

 .است متبوب تحول و تکامل بتای قبولقابل شتایال تحت ملی عادات

 ع(وان به گهانی و محلی بومزیست نگهداری و حفظ به متبوب محیطی:زیست ام(یت -

  2286:30بوزان،) باشد.می ضتوری و یاتیح و حمایتی نظام

 پژوهش موضوع با نظری چارچوب ارتباط

 ام(یت با مستقیم ارتباب عتاق کتدستان در گمهوری اسالمی ایتان هایچالش و هافتصت 

 با عتاق کتدستان اقلیم همگتایی آمتیکا، توسال بع ی رژیم سقوب و عتاق اشغال از پا. دارد ملی
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 قتار ایتان روی پیش عتاق کتدستان در را هاییچالش و فتصت م(طقه گتانبازی سایت و آمتیکا

 و کشورها به راگع هم و عتاق کتدستان با م(اسبات زمی(ه در هم هاچالش و فتصت این. داد

 .ساات مطتح را ایم(طقه و بزرگ هایقدرت گمله از و عتاق کتدستان با متتبال بازیگتان

  2263 عالءالدین، سجادی،)

 که کتد تحلیل چ(ین تواناین م(طقه، می ژئوپلیتیک بت هویتی هایپیوستگی تیثیت به توگه با

 و عتاق کل بودگه از اواهی سهم اصوص در  پارتی)حزبش  و بارزانی مسعود هایاواهیزیاده

 و اعالم و داعش با رویارویی پایان در  بشکه هزار 302 روزانه) نفت فتوش و استختا  میزان

 گتفتن گارد باع  عتاق کتدستان اقلیم ااک به کتکوک و موصل استان از هاییشبخ الحاق

  98: 2263ستهات، )عتاق شده است.  و تتکیه ایتان، همچون« ام(یت گویای» بازیگتان

 مختلف ابعاد نظتیه از استفاده که با گفت توانمی نظتی مبانی با پژوهش موضوع ارتباب در

 و اگتماعی اقتصادی، سیاسی، مختلف ابعاد در عتاق کتدستان در انایت ماندل، رابتت ملی ام(یت

گمهوری اسالمی  م(افع و ملی ام(یت بت مستقیم تیثیت که است هاییچالش و هافتصت دارای نظامی

 هاینظام ها،دولت سازمانی ثبات یع(ی سیاسی ام(یت بعد است معتقد بوزان دارد. باری ایتان ایتان

 به دستتسی پیتامون اقتصادی، ام(یت و بخشدمی مشتوعیت هاآن به که هاییایدئولوژی و حکومتی

 و قدرت حفظ و رفاه قبولقابل سطوح حفظ بتای ضتوری و الزم بازارهای و پول و ستمایه بازار

  78: 2288 شیهان،. )باشدمی دولت

 داعش در اقلیم کردستان عراق

 22 در موصل اشغال از پا کتدستان ماقلی سیاسی گتیانات رهبتان از بتای کهدرحالی

 عتاق اسالمی دولت» گتوه محوریت با دمشن و بغداد مخالف مسلح هایگتوه توسال 3229 ژوئن

 هاآن گفته به که گ(  این از اار  را اود بع  حزب نیتوهای و« داعش» همان یا« شام و

 فتصتی را بغداد گتفتن رقتا ت(گ(ا در و گدید عتاق وضعیت و دیدندمی بود،« اایفی و م هبی»

 و هابتنامه چارچوب در اقلیم این سیاسی ستنوشت تعیین و کتدها بتای االیی و تاریخی

 م(اان به حمله با 3229 اوت 2 در داعش کتدند،می ارزیابی استقالل آرمان ویژهبه اود هایآرمان

 این ، سوریه و عتاق تزم) یعتوبیه متز و ربیعه کسک، زومار، م(اان تصتف و دگله روداانه غتب
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 2 از داعش اوت، 2 در یع(ی بعد روز اار  کتدند. دو پیشمتگ نیتوهای ک(تتل از م(اان را

 لشگت 9 حضور علیتغم و کتد آغاز ش(گال م(طقه در نشین ایزدی م(اان به را اود یورش محور،

 م(طقه انست اینتو  بارزانی مسعود رهبتی به کتدستان دمکتات حزب به وابسته) پیشمتگه نظامی

 استتاتژیک پل و شیتگان م(طقه از پیشمتگه نیتوهای راندن بیتون با و درآورده اود اشغال به را

 و اربیل غتب گ(وب کیلومتتی 90 در گویت م(طقه اربیل، شهت غتبی شمال کیلومتتی 92 در اازر

 محور 2 از اق راعت کتدستان اقلیم متکز اربیل، شهت غتبی گ(وب کیلومتتی 00 در مخمور م(طقه

 شوک و زلزله همچون که یورشی. دهد قتار گدی تهدید مورد غتبی گ(وب و غتب غتبی، شمال

 سیاسی عتصه در عمین تیثیتاتی آن، پیامدهای و انسانی فاگعه و کشتارها از گدای و بود بزرگی

  2233 متداد 22 پتس، کتد. )بتگای گ اشت عتاق در کتدی

 مسعود بارزانی )ریاست وقت اقلیم  با سوریه، بحتان پیدایش و داعش ظهور از پا

 بود؛ اود قبیله مصالح و مالی م(افع صتفاً او اول اولویت که همگام شد؛ چتاکه تتکیه هایسیاست

به  اود بتادرزاده روبود. ازاین حکومتی سااتار در تغییتاتی ایجاد مستلزم امت، این به دستیابی اما

 در این گماشت. ام(یتی دستگاه ریاست بت را اود پست و کتد وزیتخستن را بارزانی نیچتوان نام

 اشحزبی هایرسانه در رفتهرفته. نداشت کار این بتای مجوزی متکزی، دولت از که بود حالی

 حقوق که زدمی فتیاد او بتد. بکار مالکی نوری علیه بت تهدیدآمیزی لحن و ادبیات همواره

پیدا کتد  ادامه گایی تا روند این شود.نمی پتداات به اقلیم درستی بودگهاصالً  یا و اقلیم کارم(دان

 و توهم این ایجاد در هم م(طقه کشورهای از بتای پ(داشت. البته کتدستان مالک را اود که وی

 اما استفاده،قابل شخصیتی به ع(وان وی به نگاهشان هاآن نقش مهمی ایفا نمودند. بی(ی،اودبزرگ

 بتای و بتداشت گام تتکیه هایسیاست راستای در بارزانی مسعود هتحالبه. است اداعتمغیتقابل

 سیاست تا گماشت اقلیم ریاست م(صب بت را بارزانی نیچتوان هم ایتان داشتننگه آرام

 )تجتبیات میدانی پژوهشگت  .ک(د دنبال را« گوییمدح»

 چتا که بود م(دگله موضوع این از همواره عتاق، ااک به داعش نفوذ از پا بارزانی مسعود

 گیتد.نمی صورت داعش با گ(  در کتدها کارگیتیبه بت مب(ی دراواستی مالکی، نوری سوی از

 مدام عتاق، متزهای در نظامی و ام(یتی األ و عتاق ارتش در آمده وگود به وضعیت از اتفی از

او از  کتد. البتهمی تلقی کتدها اندنر حاشیه به ع(وانبه همواره را مهم این وی. بود انتقاد حال در
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 دولت که داعش ک(تتل تحت م(اان در کتد پیشمتگ نیتوهای کتد کهسوی دیگت اعالم می

میدان  به ورود به تمایل چ(دانی بارزانی ب(ابتاین ک((د؛نمی مدااله است، آن پاسخگوی متکزی

 او دولت فتوپاشی و مالکی تضعیف در اود را سود نوعی به شاید نداشت. داعش با گ( 

 )تجتبیات میدانی پژوهشگت  .دانستمی

 در»: گویدمی ایتانی )یکی از کارم(دان سفارت ایتان در عتاق  مقام یک رابطه این در

 دفع بتای عتاق ارتش به که اواستیم او از بارزانی با مالقات در عتاق، به داعش حمله اول هایماه

در آن  ما اعتاب، بین است گ(گی این» که عان داشتچ(ین اذ او ک(د؛ اما کمک داعش حمله

  20/26/37)سایت روزنامه کیهان، « ک(یم.نمی داالت

 بارزانی «.ک((دمی حمله هم کتدی م(طقه به قطعاً هااین»: گفتم بارزانی به نمایدمی اضافه وی

 اهللآیت «!نده(د جامان کتدها علیه اقدامی اندداده قول ما به هااین» گفت: و زده لبخ(دی پاسخ در

 مقام این با مالقات در عتاق در م(ااقی به داعش حمله اوایل در عتاق شیعیان متگع سیستانی،

 در هوادارانشان اتین از داعش هایسالح از ایعمده بخش که دارم ابت من: »بود گفته ایتانی

 مواضع به داعش حمله ابارزانی اما ب  20/26/37)سایت روزنامه کیهان، « .شودمی تیمین اربیل

 بیان به. نمود اطت احساس کامالً مختلف گهات از اربیل متزهای به شدن نزدیک و میه(ی اتحادیه

 آن بایستمی ک(یم، بترسی داعش اصوص در را پارتی و بارزانی رفتار بخواهیم چ(انچه تتواضح

 عه قتار دهیم:مورد مطال اند،دوره که همگی در اول یک سال اتفاق افتاده سه در را

 است داعش هایپیتوزی از ستمست پارتی دوره، این در موصل: سقوب زمان اول، دوره -2

 به حاضت وگههیچشد؛ به اواهد متحمل را شکست متکزی دولت ای(که از اوشحال و

 حمایت با نهان در چتاکه نیست، داعش با مقابله در ایتان و متکزی دولت با همکاری

 .پتوراندمی ست در را بزرگ کتدستان تشکیل رؤیای آمتیکا، ظاهتی

 نیتوهای دوره، این در متگعیت: فتوای صدور و بغداد از ایتان حمایت دوره دوم، دوره -3

 تشکیل داعش با مبارزه بتای عمومی بسی، و فتااوانی متگعیت فتوای با متدمی

 آموزش حال در اود مستشاری نیتوهای حضور با نیز ایتان اسالمی گمهوری. گتددمی

 از عصبانی بارزانی مسعود و پارتی واقع در و کتدستان اقلیم. نیتوهاست این به کمک و

 نباید ایتان که دارد این بت اصتار همچ(ان داعش، هایاین اقدام ایتان و توقف پیشتوی
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 است که شده متعهد تتکیه تتکیه، با کتدها توافن میان باشد. در داشته عتاق حضور در

 سفت در دیگت سوی از شد. نخواهد اقلیم متوگه تهدیدی آن کشور، ایمتزه ناحیه از

 قطت و عتبستان یع(ی داعش ایم(طقه گتدان(دگان با اردن، و عتبستان به بارزانی مسعود

 گ(  وارد این اقلیم نشود، کتدستان اقلیم متوگه تهدیدی است که چ(انچه نموده توافن

 .شد نخواهد داعش با

 روز از سقوب موصل، عملیات 92پا از گ شت  ب موصل:سوم، دوره سقو دوره -2

 در کتدستان اقلیم ااک از و  متدمی نیتوهای) حشدالشعبی حضور با اول آمتلی

 ایتان مستشاری پشتیبانی با عملیات این هدایت. شد آغاز داعش بتعلیه سلیمانیه ااتاف

 شهت کیلومتتی 72 در پی آغاز این عملیات از سمت کتدستان، داعش اود را به بود.

 رسانید. مخمور ب(ام محلی به اربیل

 اعالم تتکیه از حمایت کتدها دست کشیده و و عتبستان بارزانی، مسعود اعتتاض پی در

 بارزانی که زمانی در و ه(گام این در. است اورده هم به نیز ما بین توافن اتفاقات این با که کتدند

اعالم کتدند که ارتش  هاآمتیکائی کتد. کمک واستدرا آمتیکا از ابتدا دید،می ت(ها را اود

 از پشتیبانی اتح قبل از هاآن که است حالی در ندارد؛ این را م(طقه در حضور آمادگی آنان،

شد. آنان نیز، کمک به کتدها را  م اکته وارد تتکیه با بارزانی سپا. بودند کتده آماده را داعش

 اسالمی گمهوری دامان به دست بارزانی ستان دانست(د.پیمان اود یع(ی عتبم(وب به موافقت هم

 اصوص در و مالقات وی با اربیل با حضور در بامداد 2 ساعت سلیمانی، قاسم حا  شهید شد.

  mashreghnews.ir/news/387896شد. ) م اکته وارد داعش با مقابله چگونگی و نحوه

 به ممانعت اربیل به داعش وهاینیت ورود از مخمور در حضور با ایتانی نیتوهای ازآنپا

 ااک کتد، های پیشمتگه ک(ار در موفن شدند تا درگیتی دو ماه از پا ادامه در و آورده عمل

 ک((د. سازیپاک داعشی وگود نیتوهای لوث را از کتدستان اقلیم

 تحوالت از پا که در شمال عتاق است ایزنفت م(اان تتینمهم از یکی کتکوک

 متکزی دولت مجدد حاکمیت  کتدستان اقلیم استقالل پتسیهمه) 3226 کتبتا 27 پسارفتاندومی

 تسلال بت بتای میه(ی اتحادیه و دمکتات حزب دو هایتالش زمان آن از. شد آن ت بیت بت
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 در تا داد اقلیم کتدستان به دوباره فتصتی و بهانه داعش، حمله ای(که تا نداشت اینتیجه کتکوک

 بارزانی، مسعود پافشاری پی در و داعش با هادرگیتی پایان از پا ماا شود؛ مستقت م(طقه این

 و صادر پیشمتگه نیتوهای از را کتکوک گیتیبازپا دستور وقت وزیتنخست حیدرالعبادی،

 اار  پیشمتگه دست از را استان این ک(تتل شدند موفن استان این به حمله با عتاق ام(یتی نیتوهای

 ک((د.
 

 هاچالشها و تحلی( فرصت

 و سیاسی فعاالن و بازیگتان میان رقابت صح(ه واسطه حضور داعش بهبه عتاق کتدستان

 اک ت گتفتن دست به در تتکیه پترن  حضور به توانمی نمونه بتای. است شده تبدیل اقتصادی

لکن علیتغم ایفای نقش به موقع و اساسی گمهوری . کتد اشاره کتدستان اقتصادی هایپتوژه

 استختا  و گاز و نفت عظیم بتداری از ذاایتایتان در دفع اطت داعش از این اقلیم، بهتهاسالمی 

 توریسم، و گتدشگتی ص(عت گمتکات، ها وبازارچه کشاورزی، امورات معدنی، م(ابع سایت آن،

 پول ارزش اقلیم، در ایتانی هایشتکت فعاالن بد سابقه به دالیلی م ل آبادانی و عمتانی هایپتوژه

قانونی به سمت  و گمتکی مشکالت و گ ارانستمایه از ایتان حمایتعدم دالر، قبال در ایتان ملی

باز مانده  اقلیم در اقتصادی  گدی مشارکت دیگت کشورها سوق داده شد و ایتان از ایفای نقش و 

 است.

 یانم اند از: ااتالفاقلیم کتدستان بتای گمهوری اسالمی ایتان عبارت سیاسی هایفتصت

 از حمایت عتاق، کتدستان در تعادل ایجاد گهت میه(ی اتحادیه تقویت اقلیم، سیاسی احزاب

 دولت در شیعیان با اکتاد پیمانیهم تغییت، حزب مهم پتانسیل فیلی، اکتاد همسو، اسالمی گتیانات

 اقلیم و ... در ک ک   حضور عتاق، متکزی

 3220 تا سال ابتدای انقالب اسالمیهمان  از گفت توانمی سیاسی هایفتصت در بح  

 شمار به عاااتاق کتدستان سیاسی سااتار در تیثیتگ ار کشور ت(ها ایتان اسالمی گمهوری میالدی،

در این اقلیم ایفاء ک(د. همچ(ین  همسو احزاب تقویت در را اود نقش تواندمی ه(وز هم و رودمی

 ایجاد به م(ظور اپوزسیون ع(وان به المیاس احزاب و تغییت حزب و ک ک   پتانسیل از توانمی

 .شود م(دبهته اقلیم و تیمین م(افع اود در تعادل

ها را به تتتیب توان این چالشام(یتی ظهور داعش در اقلیم کتدستان،  می هایدر باب چالش
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 ب(دی کتد:زیت اولویت

 قومی؛ و اگتماعی های فته(گی،چالش -

 های سیاسی؛چالش -

 ام(یتی؛ و های نظامیچالش -

 های اقتصادی.چالش -

 فعلی اوضاع و علمی متاکز تجتبیات از همچ(ین استفاده و میدانی محقن تجتبیات به توگه با
. باشدمی هافتصت از تتگدی و بیشتت کتدستان بسیار اقلیم در ایتان هایچالش کتدستان، اقلیم

 و صهیونیستی رژیم و غتب هایسیاست به اقلیم وابستگی عتاق، در آمتیکا حضور از قبیل مسائلی
 و ایتان به اقلیم هست(د و... باع  واگتایی ایتان اسالمی گمهوری با تقابل در که بازیگتان سایت

این  تحلیل در موضوع تتینمهم. شده است گمهوری اسالمی ایتان م(افع و ملی ام(یت تهدید بتای
 گهانی گ(  از پا موضوع کتد. ایناشاره  کتد ملی مسئله و گتاییقوم توان به ها، میچالش
 و شده پیگیتی کتدها توسال  مستقل تا امتوز، کشورهای به ااورمیانه تقسیم در پی و اول

ایتان،  کتدستان به اقلیم نزدیکی و گغتافیایی مجاورت. است نمانده دور به اکتاد ذهن از وقتهیچ
 با پیشتفت است. شده عتاق کتدستان از ایتان کتد تت قومبیشتت و گدی باع  تیثیتپ یتی

 تیثیتگ اری ایااان کشورها، روابال در و تسهیل ماهواره ای(تتنت، مان(د ارتباای ابزارهای روزافزون
 .شودنمی تحلیل و نیز فارغ از این موضوع، ارزیابی آن م(افع و ایتان ملی ام(یت و شده بیشتت

 داشتن اقلیم، بت ریاست لمان،پار و دولت سیاسی، حاکمیت وگود گمله از سیاسی هایچالش
 ک   حضور اار ، گهان با ارتباب عتاق، متکزی دولت در اکتاد حضور و نقش اساسی، قانون
 حزب هژمونی قدرت عتاق، کتدستان در صهیونیستی رژیم و هاآمتیکائی حضور اقلیم، در ک

 اقلیم، نظامی و (یتیام هایپیشتفت ایتان، دشم(ان آمتیکا و سایت به حزب این وابستگی و دمکتات
 البیاستقالل بح  و کتد ملی ک(گته پیگیتی عتاق، کتدستان ااک در ایتانی ضدانقالب حضور

 و ام(یت بت که باشدمی اقلیم در ایتان فتاروی گدی هایچالش وگود از حاکی دیگت مورد هاده و
 .دارد مستقیمی گمهوری اسالمی ایتان تیثیت ملی م(افع

دقین،  مطالعه به امتوز در این رابطه تا اگت شد که مت کت توانمی هاشچال این تحلیل در
امکان  شد، می متتبال انجام متاکز سایت و سوی پژوهشگتان از پژوهشی و علمی میدانی،

 گمهوری اسالمی ایتان بتای اقلیم در هاچالش انباشت های کمتتی وگود داشت.چالش
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 اود قتار تیثیت تحت به شدت را م(طقه این در ایتان ودموگ هایفتصت که است گدی ایاندازهبه

 اصلی رقیب ع(وان به تتکیه تالش و عتاق در آمتیکا حضور به دلیل فعلی شتایال در. است داده
 با آن گایگزی(ی و رفتن بین از حال در  ایتان سیاسی هایفتصت عتاق، کتدستان در ایتان
 است مجبور اود ایم(طقه و گهانی موضع یتتقو بتای اقلیم چتاکه است؛ سیاسی هایچالش
 با عتاق کتدستان اقلیم. باشد گمهوری اسالمی ایتان رقیبان و دشم(ان هایسیاست رودنباله

 امکانات پیشمتگ، نیتوهای پلیا، ام(یتی، ااالعاتی، نهادهای تقویت زمی(ه در که هایپیشتفت

 با. شود تلقی ایتان بتای مهمی الشچ ع(وان به تواندمی است، کتده کسب نظامی و آموزشی
 در کتد دولت ام(یتی و نظامی نهادهای از آنان حمایت و صهیونیستی و آمتیکایی عوامل حضور
 پ(اه(دگان و فارسی زبان به آش(ا بیگانه با استفاده از اکتاد هایستویا بارها آموزش، هایزمی(ه

 هدایت و حمایت ایتان داالت کتده و با یداال امورات در اندابوده ایتان در سابقاً کتد ا که

 و م(افع ، مستقیما2922ًو اغتشاشات مهتماه   88 دانشگاه، فت(ه کوی مان(د کشور داال اغتشاشات
 .اندداده قتار هدف مورد را ایتان ملی ام(یت

 گیرینتیجه
 به قطعاً اگتماعی، هایشبکه گیتیشکل و مجازی فضای توسعه و رشد اایت هایسال در
 و نظتات آراء، به دولتمتدان توگه لزوم نتیجه در و گوامع حنبه مطالبات شدن تتس(گین

حال اما فقدان شده است. بااین م(جت عتاق کتدهای گامعه گملهمن ها،ملت هایاواسته
 سبب عتاق کتدستان اقلیم در دموکتاسی ماندگاری و پ یتش بتای الزم بستتهای و هازیتساات

 متدم آرای گتفتن نظت در تحزب، فته(  گیتیشکل انتخابات، بتگزاری سیاسی، توسعه تا شده
 روازاین. گیتد صورت ظاهت در فقال گوان اقشار و م(تقدان نظتهاینقطه کارگیتیبه اصوصبه و
 عمن و عتض در توسعه این کهآن بدون شده، افزوده اندکی کتدی اواهی دموکتاسی اول بت

 .گیتد صورت
 گفتمان ایجاد بتای را الزم هایزیتساات عتاق کتدستان اقلیم چون یگتدعبارتبه

 در ب(ابتاین است؛ نکتده پیدا الزم سیاسی بلوغ عدم واسطه به اود درون در اواهی دموکتاسی
 فعالیت متعدد، تلویزیونی و رادیویی هایشبکه از بتاورداری وگود با عتاق کتدهای گامعه، این

 سیاسی هایگتیان و احزاب فعالیت اگتماعی، هایشبکه و مجازی یفضا در متدم اگتماعی
 به حتی استبداد، حیات تداوم پیشین هایچالش درگیت را اود بیشتت انتخابات بتگزاری و مختلف
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 مسیت در پیشین وضعیت به بازگشت این م(طقه شاهد ل ا. بی((دمی تتیپترن  و بارزتت شکل

  2288 گاسوسی، النه اس(اد) .انقالبی تحولی و تغییت تا است استبداد تقویت
 گملهمن افتاد از معدودی عده س(گین سایه استمتار و حضور واسطه به عتاق کتدستان اقلیم

 همه رأس در و احمد ابتاهیم هیتو االبانی، بافل االبانی، قباد مستوربارزانی، بارزانی، نچیتوان)
 و بارزانی قوم دو تتروشن بیانی به و سیاسی تیانگ دو حیات تداوم نیز و  بارزانی مسعود هاآن

 بهتتین را  فتیبیعوام) دماکوژیسم بگوییم بهتت یا و  گتاییعوام) پوپولیسم به تمسک االبانی،

 امتوز گوامع ایرسانه و اگتماعی سیاسی، نااواسته تحوالت و تغییت از سوءاستفاده م(ظور به نسخه
 حلقه متدمی،کماکان آرای به توگه و اواهی دموکتاسی نمایش ضمن تا است گتفته نظت در

 تتپترن  قطعاً ندهد، گواب نسخه این که هم گا هت. حفظ شود معدود تعداد این ااتیار در قدرت
 و مطالبات انتقادات، کشیدن حاشیه به بتای حلراه بهتتین تواندمی کتدی ناسیونالیسم مقوله شدن

 مسعود شخص کهاین کما. باشد عتاق کتدستان اقلیم در دموکتاسی گفتمان پیگیتی نهایت در
 تداوم بتای حقوقی توگیهی اود زعمبه پارلمان، داشتننگاه تعطیل واسطه به که زمانی بارزانی

 شاهد ما کتد، پیدا قانونی مقتر موعد از بیش را عتاق کتدستان اقلیم ریاست پست در حضورش
 به تمسک با البته وی غیتقانونی تصدی تداوم به سبتن انتقادی گتیان تدری، به که بودیم آن

 .گتفت شکل پست، این در اقلیم دیپلماتیک و ام(یتی سیاسی، متفاوت وضعیت

 اقلیم ریاست گایگاه در بارزانی مسعود حضور به نبست م(تقد گتیان این گیتیشکل
 آن تبع به و اقلیم لاستقال 37 مهت 2/ 3226سپتامبت 30 رفتاندوم بتگزاری عتاق، مسئله کتدستان
 در را اقلیم پیشتفت و توسعه رشد، وگههیچبه ت(هاوی، نه گانب از کتدی ناسیونالیسم شدن پترن 

 و ت(ش وارد یک بغداد و آنکارا تهتان، با اربیل که رساند گاییرا به کار نهایتاً بلکه نداشت، پی

 م(افع اولویت گتفتن نظت در و س(جی مصلحت است  مهم آنچه اما شد. دیپلماتیک نسبی تخاصم
 ریاست تداوم و بارزانی مسعود شخصی هایاواهیزیاده س(گین سایه بلکه نیست، عتاق کتدهای

 همین کهاین از غافل. داشت ارگحیت چیزی هت بود که بت عتاق کتدستان اقلیم بت او
 .کشید پایین قدرتش اریکه از را او هااواهیزیاده

 دیپلماتیک و اقتصادی ام(یتی، اگتماعی، سیاسی، شتایال هک زمانی راستا این در
 از و ناچار به 37 آبان 22/ 3226نوامبت اول در بارزانی مسعود تا شد سبب نهایت در «پسارفتاندوم»

 ک(د، اداحافظی دانست،می اود حن را آن که عتاق کتدستان اقلیم ریاست کتسی با اگبار ست
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 نقش سایه، در بار این و عتاق کتدستان اتدموکت حزب ریاست سمت در وی بازهم

 گالل او رقیب متگ با اصوصبه. داد ادامه گ شته روز 332 اول در را اقلیم پدراواندگی
 به حاضت بارزانی مسعود وگههیچبه قدرت، قبضه پتوسه تکمیل بتای الزم فتصت ایجاد و االبانی
 انتخابات مجدد بتگزاری میان، این در حتی. نشد اشاوداواسته استبداد تداوم از آمدن کوتاه

 پست و بتادرزاده به کتدستان اقلیم ریاست رسیدن و 36 مهت 8/ 3226 سپتامبت 22 در اقلیم پارلمانی
 آات و اول حتف که است باور این بت کماکان وی و نکتد راضی او هم پستش به وزیتینخست

 .زندمی او بلکه کتدی، فدرال دولت نه عتاق، کتدستان اقلیم در را
 کهآن از بیش المللیبین و ایم(طقه کشورهای مقامات و ستان کماکان که است روازاین

 عتاق کتدستان اقلیم وزیتنخست و رئیا ع(وان به بارزانی مستور و بارزانی نچیتوان دهان به چشم
 واسطه مینه به اتفاقاً. هست(د عتاق کتدستان دموکتات حزب رئیا مواضع پ یتای باش(د، داشته

 اقلیم، مسئولین با کشورها دیگت مقامات رسمی دیدارهای و دیپلماتیک سفتهای ذیل که است
 است. وی با رایزنی و وگوگفت بارزانی، مسعود دیدار با اصلی اولویت همواره

 در مسعود پست بارزانی، مستور گتفتن هتچ(د در زمان حضور داعش در اقلیم کتدستان، قتار
 بود، بل(دمدت اهداف به مسعود دستیابی بتای شگتف تحولی کتدستان اقلیم تیوزینخست م(صب

 ایابانی اعتتاضات قدرت، از عبدالمهدی عادل گیتیک(اره داعش، از قبل، حین و پا اتفاقات اما

 از و اقلیم در آمتیکایی نیتوهای حضور افزایش کاظمی، مصطفی آمدن کار روی عتاق، متدم
 ست بت را بزرگی سد بودند که عواملی از همه...  و کتونا ویتوس ک(تتل در قلیما ناتوانی تتمهم همه
 کتد. ایجاد بزرگ، کتدستان تشکیل آن در رأس اهدافش، به دستیابی بتای مسعود راه

تمامی این موضوعات به گهت همسایگی گمهوری اسالمی ایتان با اقلیم کتدستان عتاق، به 

وله ام(یت ملی گمهوری اسالمی از همسایگی با اقلیم کتدستان ده(ده تیثیتپ یتی مقوضوح نشان
های معاند با گمهوری اسالمی ایتان از قبیل حزب دمکتات ایتان، عتاق است. حضور گتوهک

ها، مسئله قومیتی کتدها و در پی آن رؤیای تشکیل و سایت گتوهک p.k.kحزب کومله، 
یکا و رژیم صهیونیستی در آشکار و پ(هان، کتدستان بزرگ، ارتبااات روزافزون کتدها با آمت

های تتوریستی داعش، همه و همه های مخفی گتوهکالوتی امن بتای فعالیت هستهایجاد حیاب
های گمهوری اسالمی در موضوع ام(یت ملی در حوزه اقلیم کتدستان عتاق تتین چالشمهم
 باشد.می
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