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 چكيده
ترين اقوام در خاورميانه هستند كه در چهار كشور ايران، عراق، تركيه و سـوريه     كردها يكي از بزرگ

حضور دارند و مبارزه براي كسب خودمختاري جزيي از تاريخ معاصر اين قوم بـوده اسـت، در ايـن               
وقوع انقالب اسالمي در    .  ميان، تنها كردهاي ساكن كشور عراق توانستند به خودمختاري دست يابند

ايران و به دنبال آن، جنگ تحميلي عراق عليه ايران زمينه را براي همكاري بيشتر دولـت ايـران بـا       
با وجود اين، وقوع انقالب اسـالمي در        .  كردها عليه دشمن مشترك؛ يعني صدام حسين، فراهم نمود

ايران به داليل متعددي نتوانست آثار ايدئولوژيكي عميقي همانند آنچه در لبنان، فلـسطين و ديگـر     
بنابراين روابط بين جمهـوري اسـالمي       .  مناطق جهان اتفاق افتاده بود، در اين منطقه بر جاي بگذارد   

در اين مقالـه    .  هاي متعددي همراه بوده است     ايران و حكومت اقليم كردستان همواره با فراز و نشيب
ـ تحليلي و با تاكيد بر بعد همكاري، به اين سـوال      گيري از روش توصيفي تالش بر اين است تا با بهره

پاسخ داده شود كه انقالب اسالمي ايران تا چه ميزان بر منطقه كردستان عراق تـاثير گذاشـت و در        
هـايي شـده      ادامه روابط جمهوري اسالمي ايران و حكومت اقليم كردستان دچار چه فراز و نـشيب         

اي مانند اسراييل و آمريكا براي يافتن پايگـاه و ايجـاد              اي و فرامنطقه   است؟ حضور بازيگران منطقه
متحد در اين منطقه پس از حادثه يازده سپتامبر، ضرورت شناخت عميق روابـط ايـران و حكومـت         

 .كند اقليم كردستان را دوچندان مي

 جمهوري اسالمي ايران، عراق، كردها، حكومت اقليم كردستان، همكاري: واژگان كليدي

 الملل دانشگاه تهران استاديار روابط بين* 
 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي ـ   كارشناس ارشد علوم سياسي ** 

 .31 ـ 53ص  ، ص1390سال هجدهم، شماره دوم، تابستان  ،فصلنامه مطالعات خاورميانه
 

 
تان

دس
 كر

ليم
ت اق

كوم
و ح

ان 
 اير

مي
سال

ي ا
هور

جم
ط 

رواب
: 

 
ينه

زم
 

ري
مكا

ش ه
ستر

ي گ
ها

 

 



 

 

32 

  1390سال هجدهم، شماره دوم، تابستان   ،فصلنامه مطالعات خاورميانه

 مقدمه
دليل تقسيمات سياسـي    ترين اقوام در منطقه خاورميانه، به عنوان يكي از بزرگ كردها به

و جغرافياي پس از جنگ جهاني دوم و رويدادهاي تاريخي ديگر موفق بـه تـشكيل دولـت            
يكي از  . صورت اقليتي قومي در چهار كشور ايران، تركيه، عراق و سوريه درآمدند نشدند و به

هاي ياد شده در دوران معاصر چگونگي مواجهه بـا ايـن قـوم بـوده           هاي بزرگ كشور  چالش
اي كه با خواست اين قوم براي تشكيل يك حكومت خودمختار، ابعاد خاصي به     است؛ مساله

اين امر باعث شده كه سياست كشورهاي فوق در تعامل با يكديگر همواره .  خود گرفته است
فشار كردها بـه دولـت مركـزي جهـت احقـاق            .  سر بگذرانند  هاي خاصي را از    فراز و نشيب

شـود؛    ها نـيز همـراه مـي        حقوق خود و همچنين اعطاي خودمختاري با واكنش ديگر دولت 
در ميان كشورهاي   .  چراكه واگذاري اختيارات بيشتر به آنها نگراني همسايگان را در بر دارد     

سـت يابنـد و حكومـت       دياد شده، سرانجام كردهـاي عـراق توانـستند بـه مقـصود خـود                 
 . خودمختاري را در اين كشور تشكيل دهند

وجود اشتراكات فرهنگي و تاريخي ميان كردها و ايرانيان باعث شده اسـت كـه كـشور              
از آنجا كه بخـشي از كردهـا        .  اي در ميان كشورهاي ياد شده داشته باشد    ايران جايگاه ويژه

هـاي روابـط ميـان دولـت ايـران بـا              كنند، شناخت فراز و نشيب      در خاك ايران زندگي مي   
اي بـراي     تواند از يك طـرف زمينـه        ها و احزاب حكومت اقليم كردستان مي   ها، جنبش گروه

ها و نيز ايجاد امنيت داخلي باشد، و از طرف ديگر، زمينه را بـراي ايجـاد          گسترش همكاري
اي و دخالـت در امـور         امنيت در خاورميانه فراهم كند و مانع از حضور نيروهـاي فرامنطقـه    

 . كشورهاي اين منطقه شود

 كردستان بعد از جدايي از ايران

كردستان تا قبل از جنگ چالدران جزيي از خاك ايران بود، اما با شكست ايران در اين جنـگ    
زمـان بـا فروپاشـي ايـن          هم. قسمت اعظم كردستان از ايران جدا و ضميمه امپراتوري عثماني شد

هايي را بـراي كـسب        ها و اقوام زيرسلطه اين كشور تالش     امپراتوري، كردها نيز به مثابه ديگر ملت
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هـايي بـراي كـسب خودمختـاري و           نيز به آنها قول  )1 (»سور«استقالل صورت دادند و در معاهده 
استقالل در مناطقي كه اكثريت جمعيت آن كرد بودند داده شد، اما به داليـل مختلفـي؛ ازجملـه       

ها به دست آورد، اختالف به وجود آمـده ميـان         هايي كه مصطفي كمال در نبرد با خارجي پيروزي
كردها بر سر رهبري كردستان مستقل، و ترس انگليس از سلطه شوروي بر كردستان مستقل كـه   

به تعبير ديگر، اين موضـوع بـر اثـر عهدشـكني          .  ها محقق نشد نظمي شده بود، اين وعده دچار بي
فراموش و كردستان تحت سلطه عثمـاني بيـن تركيـه،         .)  م1923 (»  لوزان«ها در پيمان  انگليسي

با نااميدي كردها از جامعه ملل براي عمل به تعهدات خـود در معاهـده     .  سوريه و عراق تقسيم شد
كم مبارزات مسلحانه كردهاي تركيه و عراق آغاز گرديـد و ايـن رونـد هنـوز هـم در                  ، كم»سور«

 .تركيه ادامه دارد
هاي متعددي از جانب كردها عليه عثماني صورت گرفت كـه ازجملـه         در قرن نوزدهم شورش

قيـام  .  3 قيـام امـير بـدرخان؛       .  2 قيام ميرمحمـد رانـدوز؛      .  1 :  توان به اين موارد اشاره كرد     آنها مي
اولين شورش كردهـاي تركيـه پـس از تجزيـه امـپراتوري               1 .شورش شيخ عبيداهللا. 4 يزدانشير؛ و 

پس از تدوين اولين قانون اساسـي تركيـه         .  بود  1925 عثماني، شورش شيخ سعيد پيران در سال    
ها   ها مانند كردها، ارامنه، عرب      كه اين كشور را فقط متشكل از ملت ترك ناميده بود و ديگر اقليت  

ها را ناديده گرفته بود، اين قيام شكل گرفت؛ زيرا اين قانون زبان رسمي تركيـه را تركـي                و يوناني
مقرر كرده بود، آموزش و پرورش و تكلم تنها به اين زبان رايج بـود، كارمنـدان دولـتي و مقامـات          

نشين بقيـه نواحـي تركيـه سـهم           غير از نواحي ترك     شدند و به ها انتخاب مي رتبه نيز از ترك عالي
سـاز اوليـن شـورش        بنابراين عوامل ياد شـده زمينـه      .  چنداني در ثروت و امكانات تركيه نداشتند      

  2 .كردهاي تركيه به رهبري شيخ سعيد پيران شد

با شركت متفقين و نمايندگان خليفه عثماني با هدف تعيين تكليف آينده اين امپراتوري برگزار شـد        1920 اوت  11 معاهده سور در .   1 
النهـرين بـه بريتانيـا، ايجـاد كـشور مـستقل              واگذاري سوريه به فرانسه، واگذاري قيمومت بيـن       : ترين تصميمات آن عبارت بود از و مهم

هاي خودمختـاري محلـي بـراي كردهـاي           بر ايجاد زمينه    62 پرداخت، در ماده   هم به مساله كردستان مي 64 و  62 ارمنستان و در مواد 
بر امكان كسب استقالل مناطق خودمختار بعد از يك سـال در صـورت         64 عثماني در مناطقي كه غلبه جمعيت با كردها بود و در ماده 

جنبش ملي كرد،  كريس كوچرا، :  رجوع كنيد به.  شد صالحديد جامعه ملل به وسيله كميسيوني كه مقر آن در قسطنطنيه بود، تاكيد مي
 .47 -48 ص ، ص1372 نشر موسسه نگاه، : ترجمه ابراهيم يونسي، تهران
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او طـي   .  هاي مورد احترام كردها بود      شيخ سعيد، از رهبران طريقت نقشبنديه، يكي از طريقت
دو سال با وجود كنترل شديدي كه بر كردستان حاكم بود، به بهانه ارشاد و راهنمايي پيروان خود      

 1925 آوري كنـد و در سـال          توانست از شهرهاي مختلف كردستان براي شورش خود نيرو جمع       
 .به شدت سركوب شد 1926 شورش خود را آغاز كند؛ كه البته در اواخر 

ايـن  .  بـود )  1927 -1931 (»  قيام جمهـوري آرارات   «يا  »  قيام آرارات «دومين شورش كردها  
مقدمه شورش  .  شورش توسط افسران سابق عثماني و بازماندگان شورش شيخ سعيد انجام گرفت       

بـا چندصـد    1927 او كه سرگرد سابق ارتش عثماني بود، در سال  .  را احسان نوري پاشا فراهم كرد
آوري   سال تمام به جمع     مدت يك تن از جنگجويان خود مركز مقاومتي را در آرارات ايجاد كرد و به

مرز ايـران پنـاه       نيرو از ميان بازماندگان شورش شيخ سعيد كه به روستاهاي نواحي كوهستاني هم
منبع ديگر جذب نيروي احسان پاشا افرادي بودند كـه بـراي فـرار از قـانون              .  برده بودند، پرداخت
جنـگ ميـان نيروهـاي احـسان         1929 در نهايت در سال .  ها پناه برده بودند تبعيد و تفرقه به كوه

ارتـش تركيـه بـا        1931 در سـال      3 .پاشا و ارتش تركيه شروع شد كه دو سال به طـول انجاميـد        
همكاري مستقيم شوروي از يك طرف و بستن مرز از سوي ايران از طرف ديگر كـه مـانع كمـك        

 4 .به شورشيان آرارات شد، توانست شورش را سركوب كند هاارمني
اين قيام نيز توسط يكـي ديگـر از شـيوخ مذهبـي          .  اتفاق افتاد 1937 سومين شورش در سال

علت اين شورش قـانوني بـود كـه در سـال            .  نام سيدرضا كه رييس قبيله حسنان بود، روي داد     به
در مجلس تركيه تصويب شد و موضوع آن تبعيد و متفرق نمودن كردها در نواحي غربي و       1932 

زبان مـادري را      همچنين اين قانون، حق سخن گفتن به    . ها در نواحي شرقي بود اسكان دادن ترك
روزي را در روستاهاي كردستان براي آمـوزش زبـان            كرد و ايجاد مدارس شبانه  از كردها سلب مي

سعي داشت كه اين قانون را عملي كنـد و            1937 دولت تركيه در سال  . تركي پيشبيني كرده بود
 .همين امر باعث شروع شورش كردها شد و در همان سال هم سركوب گرديد

هـاي فرهنگـي زيرزميـني،        ها در كردستان تركيه، كردها بيشتر به فعاليـت          بعد از اين تراژدي
جـو    1984 پذيرش شرايط موجود و گاهي نيز فعاليت در احزاب چپ تركيه روي آوردند و تا سال 

 1984 نسبتا آرامي با استفاده از سركوب و اختناق در كردستان تركيه حاكم شد تا اينكه از سـال         
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اي در كنـار      به رهـبري عبـداهللا اوجـاالن مبـارزه مـسلحانه          )  ك.ك.پ(حزب كارگران كردستان    
 5 .هاي فرهنگي و مطالعاتي ده ساله خود عليه تركيه شروع كرد كه تاكنون نيز ادامه دارد فعاليت

 گيري كشور عراق و مساله كرد در اين كشور شكل

ـا قبـل از برگـزاري كنفرانـس         .  كشور عراق كنوني بعد از فروپاشي امپراتوري عثماني ايجاد شد      ت
كنفـرانس سـور    .  دو بخش كرد و عرب از هم جدا بودند و كردها روياي كشور خود را داشتند )  1 (قاهره

ـايي كردنـد      هم بر اين عطش كردها افزود و با شور و شوق زيادي شروع به انتشار نشريات و روزنامه ه
ها   ، انگليسي 1921 مارس    24 تا    12 در همين زمان از .  كرد شدت تحريك مي كه احساسات ملي را به

كنفرانسي را در قاهره تشكيل دادند كه در آن ملك فيصل، پسر شريف مكه كـه در اردن سـرگردان           
ها از دمشق بـيرون شـده بـود، از        فيصل كه توسط فرانسوي 6 .بود، را به پادشاهي عراق انتخاب كردند

همان ابتدا تالش زيادي براي الحاق كردستان به عراق انجام داد و هرچنـد  شـيخ محمـود برزنجـي          
 8 .اما كردستان در دو مرحله به عراق ملحق شد 7 در سليمانيه اعالم استقالل كرد، 1922 سال  در

) 2 (ها شكل گرفت كـه پيمـان لـوزان          موضوع الحاق كردستان به عراق زماني در ذهن انگليسي

برگزار شد، در آن كنفرانس مساله كرد ناديده گرفته شد و مصطفي كمـال آتـاتورك توانـست در            
ها براي رهايي از      بنابراين انگليسي .  هايي كسب كند ها و ديگر مخالفان خود پيروزي جنگ با يوناني

درگيري احتمالي با تركيه بر سر موصل و كركوك، با درخواست فيصل براي الحاق كردسـتان بـه         
 .عراق موافقت كردند و اين مهم در دو مرحله انجام گرفت

در قاهره كنفرانسي تشكيل شد كه تعدادي از رهبران و ماموران انگليسي آشنا بـه امـور خاورميانـه ماننـد             1921 مارس  24 تا  12 از .  1 
ايجاد :  چرچيل، سرپرسي كاكس، لورنس، كاليتون و كورنواليست در آن كنفرانس تصميماتي براي آينده خاورميانه اتخاذ كردند از جمله       

كشور عراق و سپردن سلطنت آن به امير فيصل پسر شريف مكه، سپردن ماوراء اردن به ملك عبداهللا، پايان دادن به رژيـم قيوميـت بـر          
ترجمه هادي جزايري، تاريخ خاورميانه، ژرژ لنچافسكي، . (عراق و انعقاد پيمان اتحاد بين انگليس و ملك فيصل بعد از روي كار آمدن وي

 ).103 . نشر اقبال، بيتا، ص: تهران
بين دولت عثماني از يك طرف و فرانسه و انگليس از سوي ديگر بسته شد؛ در اين پيمان كشور تركيـه    . م1923 پيمان لوزان در سال . 2 

نشيني كردند و كردستان عثماني بين سه كشور تركيـه،       كنوني به رسميت شناخته شد و نيروهاي متفقين از نواحي اشغالي تركيه عقب
 . سوريه و عراق تقسيم شد و در مواد معاهده سور تجديدنظر شد
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گيري صوري در كردستان ترتيب داده شد و از مردم پرسيده شد كـه         در مرحله اول، يك راي
خواهنـد جزيـي از       دهند و اين مساله كه آيا اصال مي       چه نوع سازمان اداري را در عراق ترجيح مي
هـا و     گيري، اعمال فشار انگليسي ويژگي ديگر اين راي. خاك عراق باشند يا خير، ناديده گرفته شد

ها بر مردم و خريدن روساي عشاير و قبايل و وادار كردن آنها به دادن راي به گزينـه الحـاق        عراقي
جز استان سليمانيه ديگر نواحي به الحاق به راي           به عراق بود كه در نهايت با اين اوضاع و احوال به

گرايان كرد از جريان كنفرانس لـوزان       در اين مقطع است كه شيخ محمود و ديگر ملي.  عراق دادند
آيند با همكاري علماي نجف و كربال شورشـي بـر        شوند و درصدد برمي ها آگاه مي و قصد انگليسي

. شود بريتانيا و عراق بر ضد شيخ محمود وارد جنـگ شـوند           ضد انگليس راه بيندازند كه باعث مي
شيخ محمود به عمليات چريكي بر ضـد   1931 شود تا سال  كه سليمانيه اشغال مي 1923 سال  از
وي مـدتي بعـد بـه       .  شـود   دهد، اما در اين سال تسليم شده و به نصيريه تبعيد مي       ادامه مي اقعر

 9 .دهد اقدامي بر ضد عراق انجام نمي) 1956 (گردد و تاپايان عمر خود  سليمانيه برمي
وي .  آغاز شـد    1931 دومين شورش در كردستان عراق به رهبري شيخ احمد بارزاني در سال   

دولت سعي كـرد كـه بـر منطقـه            1931 يكي از افراد بانفوذ منطقه راهبردي بارزان بود و در سال    
. هـايي ايجـاد كنـد       تحت امر او كه نيرو و طرفداران زيادي داشت، اعمال حاكميت كرده و پايگـاه           

روي داد كه نتيجه آن ناكـامي ارتـش         1931 نخستين درگيري بين وي و ارتش عراق در دسامبر 
نيز، با وجود كمك نيروي هوايـي    1932 دومين و سومين حمله عراق در فوريه و مارس .  عراق بود

با بستن مرزها به كمـك تركيـه و بمبـاران             1932 در نهايت، در ژوئن  .  بريتانيا به عراق، ناكام ماند
منطقه بارزان توسط نيروهاي هوايي بريتانيا و حمله ارتش عراق، شيخ احمد تسليم شد و دوميـن       

 10 .مرحله الحاق كردستان به عراق انجام گرديد
هايي توسـط     به عراق ملحق شد، اما از آن زمان به بعد شورش  1932 اگرچه كردستان در سال 

عنوان نمونـه، سـومين شـورش كردهـاي عـراق را مالمـصطفي                كردها در عراق صورت گرفت؛ به 
بـا همكـاري بـرادرش        1932 مالمـصطفي در سـال      .  بارزاني، برادر شيخ احمد، سازماندهي كـرد      

جـا مانـده بـود، جنـگ را شـروع             هايي كه از شورش شيخ احمد بـه   محمدصديق بارزاني با اسلحه
. اسير شدند و دولت عراق نيز آنها را بـه سـليمانيه تبعيـد كـرد                  1934 اما اين دو در سال  .  كردند
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از تبعيدگاه فرار كرده و به بارزان بازگشتند و شورشـي        1943 مالمصطفي و محمدصديق در سال 
طـور موقـت      بـه )  1 (نامـه الجزايـر     سال ادامه يافت و با انعقاد موافقت        30 را سازماندهي كردند كه تا  

با پيروزي انقالب اسالمي ايران، سرنگوني رژيـم پهلـوي و فـوت مـصطفي بـارزاني،               .  خاموش شد
  11 .فرزندان او يعني ادريس و مسعود بارزاني دوباره مبارزه را آغاز كردند

داليل عدم تاثيرگذاري ايدئولوژيك انقالب اسالمي ايران بر كردستان عراق تـا نيمـه         
  1990 اول دهه 

عنوان يك منطقـه حـساس جغرافيـايي در شـمال عـراق و در همـسايگي                 كردستان عراق به
مناطق غربي ايران به داليل چندي كه در ذيل به شـرح آن خـواهيم پرداخـت، نتوانـست بـستر                 
مناسبي براي رشد بذر ايدئولوژيك انقالب اسالمي ايران مانند آنچـه كـه در لبنـان، افغانـستان و                  

ايـن عوامـل    .  هاي اسالمي ديگر كشورها اتفاق افتاد، باشـد     نشين عراق و جنبش هاي شيعه قسمت
 :اختصار عبارتند از به

 :تكثر ديني و مذهبي. 1 
از لحـاظ ديـني،     .  كردستان عراق نيز همچون خود عراق از نظر ديني و مذهبي متنوع اسـت        

و يهوديت و از لحاظ مذهبي مذاهب سني، شـيعه،         )  هاي مختلف آن فرقه(اديان اسالم، مسيحيت 
گاه يـك جنبـش       اين عوامل باعث شده كه هيچ    . اهل حق و ايزدي در كردستان عراق وجود دارند

ديني يا مذهبي نتواند كل يا اكثر مردم كرد عراق را جذب كند و يا در ميان كردها شكل بگيرد و          
هايي شكل گرفته باشد، اعضاي آن در حد مـردم يـك شـهر يـا             اگر هم در مواقعي چنين جنبش

بر اين مبنا، دو جنـاح      . هاي كردستان سرايت كند افراد يك قبيله بوده و نتوانسته به بيشتر قسمت
بـه رهـبري مـسعود      »  حزب دموكرات كردسـتان عـراق     «قدرتمند جنبش كردهاي عراق؛ يعني     

نامـه، عـراق      در اين موافقت  .  بين شاه ايران و صدام حسين كه معاون رييس جمهور عراق بود، بسته شد       1975 نامه الجزاير در سال  موافقت. 1 
قبول كرد خط تالوگ مبناي تقسيم اروندرود و استفاده از آن قرار گيرد و ايران هم متعهد شد كه كمك به كردها را كه به رهبري مالمصطفي     

 ).408 نشر قومس، ص : ، تهران1320 - 57 روابط خارجي ايران از عليرضا ازغندي، . (بارزاني در حال جنگ با عراق بودند، متوقف كند
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رهبري جالل طالبـاني، در زمـان پـيروزي انقـالب             به»  اتحاديه ميهني كردستان عراق «بارزاني و 
اين يكي از عواملي است كه باعـث شـده دو طـرف            .  اسالمي ايران و پيش از آن نيز سكوالر بودند

  12 .عنوان متحد راهبردي روي همديگر حساب نكنند كرد و ايراني به

 :هاي نسبتا متفاوت ها و احزاب سياسي با ايدئولوژي تعدد گروه. 2 
 :توان به احزاب زير اشاره كرد ترين آنها مي از جمله مهم 

در بـرلين اعـالم       1976 ايـن حـزب در اوت       ):  PDK(حزب دموكرات كردسـتان عـراق       .  1 -2 
اي   رهـبري موقـت كميتـه     .  معروف شـد  )  رهبري موقت (موجوديت كرد و در ابتدا به قياده موقت   

سيزده نفره بود كه از افراد سرشناسي مانند نوري شـاويس و علـي عبـداهللا، از دسـتياران سـابق                    
، دكتر كمال، دكـتر مجيـد،     1992 مصطفي بارزاني، جوهر نامق، رييس پارلمان كردستان در سال 

دلشاد ميزان، آزاد عفاف، كـريم سـنجار، سهربهـست، محمدرضـا احمـد، هـژار و دكـتر سـامي                      
اين حزب بعد از تشكيل، شـيوه         13 .عبدالرحمن، كه فارغ التحصيل انگلستان بود، تشكيل شده بود 

جـاي    خواست با آنها رابطه داشته باشد، عوض كـرد و بـه        مبارزه، ايدئولوژي و كشورهايي را كه مي
گرايانه و راديكـال تـدوين نمـود، روابـط          اي چپ برنامه 1975 كارانه قبل از شكست  برنامه محافظه

شوروي، سـوريه، ليـبي و      :  خود را با ايران، اسراييل و آمريكا قطع و با كشورهاي بلوك شرق مانند       
حـزب  «بـه     1979 برخي كشورهاي اروپايي رابطه برقرار نمود و در جريان كنگره نهم، در نوامـبر        

 14 .تغيير نام داد» دموكرات كردستان عراق
اي در دمـشق اعـالم        بـا صـدور اعالميـه       1975 اين حزب در ژوئن :  اتحاديه ميهني كردستان. 2 -2 

ــ لنينيـست      يـك گـروه مخفـي ماركسيـست       :  كومله.  1 :  موجوديت كرد كه ائتالفي از سه گروه بود    
جنبـش سوسياليـستي    .  2 ؛  )تغيـير (رهبري نوشيروان مصطفي اميـن دبيركـل حـزب گـوران              به

به همراه جالل طالباني با دولت عـراق عليـه            1966 كردستان به رهبري علي عسگري كه از سال  
انقالبيـون  :  انقالبيـون كردسـتان   .  3 هـاي مالمـصطفي همكـاري كـرده بـود؛ و            اقدامات و سياست 

. كردستان گروهي روشنفكري به رهبري جالل طالباني بـود كـه تمـايالت ماركسيـستي داشـت              
گرايي كرد و سوسياليسم و پايگـاه اجتمـاعي آن طبقـه              اي از ملي ايدئولوژي اتحاديه ميهني آميزه
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از ديد رهبران اتحاديه ميهني، علت شكست جنبـش         .  كرده شهرنشين بود  متوسط و قشر تحصيل
هـا بـود و بنـابراين آنهـا ديگـر             اي و بورژوـا فئـودال بـارزاني     رهبري عشيره 1975 كردها در سال 

حـق تعييـن    «شـعار اتحاديـه ميهـني حقـوق بـشر،           .  صالحيت رهبري جنبش كرد را نداشـتند   
  15 .بود »سرنوشت و دموكراسي براي كردها و عراق

بعـد  .  اعالم موجوديت كـرد  1959 اين حزب، حزبي مبهم بود كه در سال : حزب پاسوك. 3 -2 
هاي خـود را      فعاليتي نداشت، اما از اين تاريخ دوباره فعاليت    1976 تا سپتامبر  1975 از شكست از 

شعار و خواسته آن، استقالل همه كردستان بـود كـه          .  به نام حزب سوسياليست كرد از سر گرفت
عنوان مرحله واسط قبـول داشـت، امـا در مـورد اعـضا و رهـبران آن اطالعـي                      خودمختاري را به

 16 .دست نيست در
اين حزب به رهبري دكـتر سـامي عبـدالرحمن در             :حزب دموكراتيك مردمي كردستان   .  4 -2 
داليل دكتر سامي براي انـشعاب از حـزب       .  از حزب دموكرات كردستان انشعاب يافت 1981 سال 

سلطه ادريس بارزاني، برادر مسعود بارزاني، بـر دسـتگاه اطالعاتـي          : دموكرات، شامل موارد زير بود
كرد، تركيـب     شدت كنترل مي هاي آنان را به حزب كه همه روشنفكران را زير نظر داشت و فعاليت

ها، افراد خانواده و قبيلـه بـارزاني را در رأس             كرده  جاي تحصيل سنتي دستگاه رهبري حزب كه به
امور جاي داده بود و اتحادي كه حزب دموكرات كردستان عراق با ايران عليـه دو حـزب كوملـه و        

 .آمد دموكرات كردستان ايران بسته بود، از نظر دكتر سامي خيانت به حساب مي
ـابق                   :  حزب دموكراتيك كرد  .  5 -2  ـان س ـان، يكـي از معاون اين حـزب بـه رهـبري محمـود عثم

محمود عثمان بعد از صدور فرمان ترك مقاومت از جانب مالمصطفي بارزاني         .  مالمصطفي، ايجاد شد
ـاون علـي      بعد از موافقت عـسگري دبيركـل      نامه الجزاير با او مخالفت كرد و بعدها با رسول مامنـد، مع

 17 .جنبش سوسياليستي كردستان، ائتالف كرد و حزب سوسياليست كردستان را تشكيل دادند
هاي كرد با   اين حزب يكي از اولين گروه:  اهللا كردستان به رهبري محمد خالد بارزاني حزب.   6 -2 

گرايانـه را بـا هـم         ايدئولوژي اسالم سياسي در كردستان عراق بود كه دو گرايش اسـالمي و ملـي        
 18 .تركيب كرده و توسط يكي از ماليان طايفه بارزاني ايجاد شد

گرايانه و سكوالر در      هاي ملي  با نگاهي گذرا به شش گروه و حزب نامبرده، متوجه غلبه گرايش
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شويم كه اين نيز يكي از عوامل بازدارنده رسوخ ايدئولوژي انقـالب اسـالمي در          كردستان عراق مي
 .كردستان بود

 :وجود اقليت كرد در ايران. 3 

يكي ديگر از عوامل بازدارنده در همكاري جمهوري اسالمي ايـران و كردهـاي عراقـي، وجـود         
اقليت قابل توجه ايراني كرد در همسايگي بـا كردهـاي عـراق بـود كـه در آن مقطـع بخـشي از                      

كه هرگونـه تغيـير و        از آنجايي .  هايي شبيه به كردهاي عراق داشتند گروههاي سياسي آن خواسته
گذاشت، ايران سعي كرد كه كمك به كردهـاي   هاي كردهاي ايراني هم تاثير مي تحول، بر خواسته

 19 .عراق محدود باشد و منجر به افزايش قدرت آنها نشود

 :وجود اكثريت شيعه در عراق. 4 

كه انقالب اسالمي ايران، انقالبي مذهبي بر مبناي مذهب شيعه بوده و عـراق هـم از        از آنجايي
باشد، ايران در ابتدا توجه اصلي خود را به شيعيان عراق معطوف كـرد؛         اكثريت شيعه برخوردار مي

االصـل    مذهب هستند و هم بسياري از شيعيان عراق ايرانـي   زيرا هم از لحاظ مذهبي با ايرانيان هم
به همين دليل ايران در ابتدا سعي داشت كـه بـا حمايـت از شـيعيان عـراق، بتوانـد                20 .باشند مي

اي شد كه در ابتدا توجـه      حكومت اسالمي مورد نظر خود را در عراق ايجاد كند و همين امر زمينه
كم بـه    كمتري به كردستان عراق داشته باشد، اما در نهايت، پس از آزادي خرمشهر توجه ايران كم

 .منطقه كردستان عراق معطوف شد

 :گرايانه عامه مردم كرد در آن مقطع هاي ملي گرايش.  5 

اند، در طول چند دهه گذشته روياي تـشكيل   دليل آنكه كردها موفق به تشكيل دولت نشده به
بر اين مبنا در آن مقطع كردهـا        .  ترين خواسته آنها بوده است    ترين و بزرگ كردستان مستقل مهم

هايي كه در همسايگي آنها قرار داشتند، به چشم يـك اشـغالگر           نسبت به همه كشورها و حكومت
نگريستند و بـراي آنهـا فرقـي نداشـت كـه همـسايگان داراي حكومـت مـذهبي باشـند يـا                          مي
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گـسترانه بـود،      از آنجا كه حكومت ايران هم داراي احساسـات مـذهبي و جهـان              .  الئيك حكومت
خواهان اجماع مردم عراق زير پرچم حكومت اسالمي بود و اين مساله از طـرف برخـي از كردهـا            

 .آمد شان به حساب مي رسيدن به خواسته يك ناكامي در

 : اعتمادي دو طرف به همديگر بي.  6 

آغـا سـمكو و دوم        اول شـورش اسـماعيل    (دو شورش كردهاي ايران قبل از انقـالب اسـالمي     
، همچنين جنـگ حـزب دموكـرات كردسـتان ايـران و             )جمهوري مهاباد به رهبري قاضي محمد 

. باشـد   اعتمادي حكومت مركزي ايـران مـي        حزب كومله با حكومت انقالبي ايران، داليل اصلي بي    
اين عامل در نگاه ايران به كردهاي ساكن ديگر كشورها نيز تاثيرگذار بوده اسـت و ايـران همـواره           

كننده دارد، بـا احتيـاط عمـل          نسبت به هر عاملي كه احتمال دهد بر كردهاي ايران تاثير تحريك 
و   1964 ،  1960 هـاي   كردها هم با توجه به اينكه ايران سه بـار قبـل از انقـالب در سـال                .  كند مي

دسـت رژيـم عـراق تـسهيل          هاي خود روند شكست و سـركوب آنهـا را بـه             با قطع كمك    1975 
ها را تـاكتيكي نـه راهـبردي       هاي ايران انقالبي بدبين بودند و اين كمك بود، نسبت به كمك كرده

  21 .كردند و سعي داشتند خود را زياد از حد به ايران وابسته نكنند قلمداد مي

 :تاثير رابطه با رژيم صدام در بهبود يا تيرگي روابط دو طرف. 7 

يكي از متغيرهاي مهم در نوع روابط ايران با كردها به روابطي كه هريك از دو طرف بـا رژيـم           
بخـشيد،    زماني كه يكي از دو طرف رابطه خود را با صدام بهبود مي        .  شد صدام داشتند، مربوط مي

طور مثال، هرگاه يكـي از احـزاب كـرد بـا صـدام                به.  شد  خواه ناخواه رابطه با طرف ديگر سرد مي  
شد و هرگاه ايران با رژيم صدام در حالت صلح يا        اش با ايران كم مي آورد، رابطه توافقي به عمل مي

 22 .داد مذاكره بود، رابطه خود را با كردها كاهش مي
هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي تا تشكيل حكومت خودگردان كردسـتان،     بنابراين، در سال

كردسـتان    ، نبايد از اثرگذاري ايدئولوژيك يا بازتاب انقالب اسالمي ايران بر 1991 تا  1979 يعني از 
ميان آورد، بلكه بايد از رابطه دو طرفه ميان جمهوري اسـالمي ايـران و كردهـاي عـراق                    سخن به
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تـوان بـه      تعبير ديگر، از زمان تشكيل حكومت خودگردان كردستان در عراق، مي         به.  صحبت نمود
 .ميان آورد تاثير انقالب اسالمي ايران بر كردستان و نمودهاي اين اثرگذاري سخن به

هاي بعدي مقاله، ابتدا نوع رابطه و ميزان روابط جمهوري اسالمي ايـران و كردهـا از             در بخش
گيرد و سپس نوع و مـيزان    مورد بررسي قرار مي 1991 زمان پيروزي انقالب اسالمي ايران تا سال 

 . روابط دوجانبه ميان حكومت خودمختار كردستان و ايران ارايه خواهد شد

 )1979  - 1991 (روابط جمهوري اسالمي ايران و كردهاي عراق 

برقرار شـد و      1979 اولين مرحله از روابط جمهوري اسالمي ايران و كردهاي عراق در ماه مي      
پس از آنكه انقالب اسالمي در ايران بـه پـيروزي رسـيد،         .  آغاز اين همكاري با حزب دموكرات بود

مسعود بارزاني كه از كنترل ماموران امنيتي و ساواك آزاد شده بـود، پـس از چنـد بـار ديـدار بـا              
با دكتر چمران قراردادي منعقـد نمـود كـه بـه موجـب آن ايـران                    1979 رهبران انقالب، در مي   

پذيرفت نخست اينكه، نيازهاي مالي، تسليحاتي و نظامي مورد نياز حزب بارزاني را تامين كنـد؛ و          
هـاي ايـران زندگـي        هـاي پيـشمرگان حـزب كـه در اردوگـاه            دوم، در وضع پناهندگان و خانواده

در عـوض بـارزاني هـم       .  اي به آنها اختصاص دهد      هاي ويژه   كردند تغييراتي ايجاد كند و كمك  مي
سازي كند؛ و ديگر اينكـه، در امـر       متعهد شد كه نخست اينكه حزبش را از وجود عناصر چپ پاك

سركوب نيروهاي حزب دموكرات كردستان ايران و كومله كردسـتان بـه نيروهـاي نظـامي ايـران          
ترين دستاوردهاي همكاري ميان حزب دموكرات مسعود بـارزاني و جمهـوري      مهم 23 .كمك نمايد

 :اسالمي ايران به شرح ذيل بود
براي سركوب حـزب     1360 عمليات مشترك نيروهاي نظامي ايران و حزب بارزاني در مرداد)  الف

دموكرات قاسملو در دره شهداي شهر سردشت، كه در نتيجه اين عمليات شهر سردشـت از كنـترل         
ـا هـم      حزب دموكرات قاسملو آزاد و به بارزاني اجازه داده شد كه پايگاه خود را در اين شهر برپا كند ت

 .در مقابل گروه قاسملو مقاومت كند و هم عمليات خود را در شمال عراق سازماندهي نمايد
عمليات مشترك سپاه پاسداران ايران و گروه بـارزاني جهـت آزادسـازي جـاده راهـبردي          )  ب

 .ـ پيرانشهر، كه منجر به بيرون راندن بقاياي گروه قاسملو از سردشت و پيرانشهر گرديد سردشت
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كـه بـه تـصرف        1362 در سال     2 كمك حزب بارزاني به نظاميان ايران در عمليات والفجر     )  ج
 24 .منطقه حاج عمران و جاده راهبردي هميلتون منجر شد

  از سوي ديگر، ايران بعد از پيروزي انقالب اسالمي با اتحاديه ميهني كردسـتان نـيز همكـاري       
به بيان ديگر، بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران دولت موقت به گروه طالبـاني اجـازه داد       .  داشت

شـد،    هاي اين كشور را كه از طرف سوريه تامين مي     كه دفتري در تهران تاسيس كند تا نيازمندي
با اين حـال، بعـد از آنكـه رونـد همكـاري طالبـاني بـا               .  از راه ايران به كردستان عراق منتقل كند

  25 .هاي كرد معارض ايران فاش شد، ايران به همكاري خود با اتحاديه ميهني پايان داد گروه
پس از آنكه مذاكرات طالباني با صدام به شكست انجاميد، وي با چرخشي كـامال متـضاد بـه                

طالبـاني بـراي    .  سوي ايران دست دوستي دراز كرد، اما ايران با قاطعيت درخواست او را رد نمـود            
. اي در مناطق كردنشين عـراق دسـت زد          اينكه حسن نيت خود را ثابت كند، به عمليات گسترده    

هـا و حملـه بـه         گذاري جـاده    هاي ارتش عراق و تداركات آن، مين     ازجمله كمين در مسير كاروان
هاي زياد طالبـاني و عمليـات      پراكني پس از نامه 1364 در نهايت از سال .  مراكز شهري و اقتصادي

اي كه گروه او در شمال عراق انجام داد، بين ايران و اتحاديه يكبار ديگر رابطه برقـرار شـد      گسترده
و دكتر فواد معصوم، شيخ داراب و رفعت به نمايندگي از اتحاديه با مسئوالن استاني و كـشوري در   

 26 .اي بين دو طرف امضا شد نامه آذربايجان غربي ديدار كردند و توافق
ترين دستاوردهاي همكاري جمهوري اسالمي ايـران و اتحاديـه         توان گفت مهم در مجموع مي

 :ميهني كردستان به شرح ذيل بود
حمله به مراكز نظامي و اقتصادي رژيم بعث در كردستان عـراق بـا همكـاري مـشترك                  ) الف

به بعد، كـه منجـر بـه وارد آوردن            1365 اتحاديه و رزمندگان تحت فرمان قرارگاه رمضان از سال   
 .ضربات شديدي به تاسيسات زيربنايي رژيم صدام شد

مبارزه اتحاديه با اعضاي سازمان منافقين و نابودي تعدادي از نيروهاي اين گروه كه بر سر      )  ب
  27 .راه نيروهاي ايراني، در روستايي به نام پشتاشان در كردستان عراق، كمين كرده بودند

هـاي اتحاديـه بـه منـابع نفـتي رژيـم بعـث در                حمله مشترك نيروهاي ايران و پيشمرگ)  ج
 .كركوك كه باعث وارد آمدن خسارت جدي به اين تاسيسات شد
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كه با همكاري نيروهاي جالل طالباني و نيروهـاي ايرانـي انجـام            10 اجراي عمليات والفجر)  د
دستگاه تانـك عراقـي و چنـدين قبـضه تـوپ و               100 گرفت و در نتيجه اين عمليات، نزديك به       

دستگاه انواع توپ بـه       60 دستگاه نفربر و   30 دستگاه تانك،  40 كاتيوشا منهدم شد و عالوه بر آن 
هـايي از     غنيمت گرفته شد و مناطق ماووت، حلبچه، خرمـال، دوجيلـه، طويلـه، بيـاره و قـسمت            

شرق سليمانيه كه نزديك به سد راهبردي دربنديخان بود، به تصرف نيروهاي ايران درآمد و       شمال
گيري مناطق يادشده نـاتوان ديـد، دسـت بـه بمبـاران               در نهايت رژيم صدام كه خود را از بازپس   

  28 .هزار نفر كشته و چند هزار نفر مصدوم شدند 5 شيميايي حلبچه و اطراف آن زد كه در نتيجه 
هاي نظامي با ايران داشـتند،    عالوه بر احزاب ياد شده، دو حزب اسالمي هم بودند كه همكاري

ايـن دو حـزب     .  اما از حيث نفرات و توان نظامي قابل قياس با اتحاديه و حزب دموكـرات نبودنـد             
جنبش اسالمي كردستان به رهـبري عبـدالرحمن نوراسـي و عثمـان            . 1 : اسالمي عبارت بودند از

هـزار نـيرو در       4 اهللا كردستان به رهبري محمد خالد بارزاني كه نزديك بـه              حزب.  2 عبدالعزيز؛ و 
هاي اسالمي شـيعه بـراي        اختيار مجلس اعالي انقالب اسالمي قرار دادند و با همكاري ديگر گروه  

 29 .كردند برپايي دولت اسالمي در عراق مبارزه مي

 گيري دولت خودمختار كردستان عراق روابط جمهوري اسالمي ايران و كردها بعد از شكل

گيري دولـت خودمختـار كردسـتان داشـته           اي به چگونگي شكل     در ابتدا الزم است كه اشاره  
گيري كـشور عـراق و الحـاق          بعد از شكل  .  باشيم و سپس روابط اين دولت و ايران را بررسي كنيم

مناطق كردنشين شمال آن به اين كشور، كردها براي رسيدن به استقالل و خودمختاري در قـرن      
بعد از چند دهه جنگ و درگـيري        .  اند  بيستم حداقل هفت بار بر ضد دولت مركزي عراق جنگيده  

اي مبني بر اعطاي خودمختاري به        نامه  كردها و دولت مركزي عراق موافقت 1970 نظامي، در سال
كردها امضا كردند كه پس از چهار سال به علت اختالف، پيرامون بعـضي از مـسايل و چگونگـي                   

كردهـا در نتيجـه امـضاي         30 .اجراي مواد و اصول آن جنـگ ميـان دو طـرف از نـو شـروع شـد              
هاي ايران، به سختي شكست خوردند و هرچند در زمـان جنـگ       نامه الجزاير و قطع كمك موافقت

تحميلي عراق و ايران كردها مبارزه را از سر گرفتند، اما فرصت تاريخي با حمله صـدام بـه كويـت       
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بعد از شكست صدام حسين از نيروهاي ائتالف به رهـبري آمريكـا، كردهـا در                .  نصيب كردها شد
شورشي عمومي را سازمان دادند كه طـي آن اكـثر شـهرهاي كردنـشين عـراق از                    1991 مارس 

با بازگشت نيروهاي صدام از كويت و جنـوب عـراق بـه مناطـق                .  كنترل حكومت بعث خارج شد   
ميليون نفر    1/5 هزار نفر از كردها به تركيه و      500 كردنشين، قيام كردها سركوب شد و در نتيجه 

هاي جمعي و مطبوعـات جهـان      انعكاس تصاوير اين فاجعه انساني در رسانه 31 .به ايران پناه آوردند
شـوراي امنيـت سـازمان ملـل متحـد،           688 رو گرديد و قطعنامه  المللي روبه با واكنش جامعه بين

درجه به دسـتور      33 درجه و جنوب مدار      36 زمينه تاسيس منطقه پرواز ممنوع را در شمال مدار 
سـازمان ملـل و اعـالم         688 بعد از صدور قطعنامـه        32 .فراهم كرد   1991 آوريل    17 بوش پدر در  

دولت خودمختار كـرد      1992 منطقه پرواز ممنوع از سوي بوش پدر، با برگزاري انتخابات پارلماني   
 . متولد شد عمال

گيري منطقه پرواز ممنوع و تشكيل دولت خودمختار شـامل          روابط ايران و كردها بعد از شكل
 :باشد سه مرحله مي

؛ يعني زمان تشكيل دولت واحد در كردسـتان و سـال        1996 تا   1991 مرحله اول از سال .  1 
 گيري جنگ داخلي بين دو حزب اتحاديه و دموكرات شد؛ بعد از آن كه منجر به شكل

؛ يعني زمـاني كـه منطقـه خودمختـار بـه دو قـسمت              2001 تا  1996 مرحله دوم از سال .  2 
 تقسيم شد و دو دولت در اين منطقه وجود داشت؛ و

اي كـه بـار ديگـر حكومـت واحـد در              تا زمان حاضر؛ يعـني مرحلـه       2001 مرحله سوم از .  3 
 . كردستان تشكيل شد

 گيري و فعاليت حكومت و در ادامه شروع جنگ بين دو حزب اصلي شكل. دوره اول

بعد از آنكه كشورهاي غربي و در راس آنها آمريكا و انگليس، تحت تاثيـر          1991 نوامبر  17 در 
عنـوان منطقـه پـرواز ممنـوع در           درجه را به    36 المللي مدار    هاي بين فشار افكار عمومي و سازمان

ها جنگ بـه يـك خودمختـاري متزلـزل            شمال عراق اعالم كردند و كردها توانستند پس از مدت    
دست پيدا كنند، ايران در ابتدا با تجزيه عراق مخالفت كرد و حتي پس از تشكيل پارلمان منطقـه     
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خودگردان، وزير خارجه وقت ايران ضمن مخالفت با آن بر موضع قاطع و روشن مخالفت با تجزيه        
در واقـع دليـل مخالفـت       33 .عراق و تشكيل دولت مستقل كردي در شمال اين كشور تاكيد ورزيد

اي و    يكـي افـزايش نفـوذ بـازيگران منطقـه         :  ايران با دولت مستقل كردي متاثر از دو عامـل بـود          
اي مانند تركيه، اسراييل، آمريكا و ديگـر متحـدان آنهـا در كردسـتان، و ديگـري تاثيـر                   فرامنطقه

بـه هميـن داليـل ايـران حكومـت          .  تشكيل اين دولت بر جنبش واگراي قومي كردهـا در ايـران         
خودمختار را به طور رسمي به رسميت نشناخت، اما اين امر به معنـاي عـدم ارتبـاط نبـود و بـه                 
داليل مختلف ايران به جاي سياست تخاصم يـا فقـدان ارتبـاط، درصـدد تعامـل غيررسـمي بـا                      
حكومت اقليم برآمد و بنابر ارتباطات دوستانه قبلي ترتيبات جديد را بدون شناسايي رسمي مـورد    
حمايت قرار داد و براي ايجاد هماهنگي و پوشش دادن به ابعاد سياسي، نظامي و امنيتي تعامل بـا   

نهاد جديدي را با عنوان فرماندهي نصر تاسيس كرد كـه مـسئول      1371 كردستان عراق، در سال 
از جمله اقدامات مهم ايران در      .  كرد  كننده همه نهادها در اين حوزه عمل مي    عنوان هماهنگ آن به

ايـران  .  هاي مرزي در شهرهاي مريوان، بانه، پيرانشهر و قصرشيرين بود       اين مقطع، تشكيل بازارچه
رسـميت نـشناختن حكومـت        گانه با تركيه و سوريه بر بـه         در همين مقطع با تشكيل اجالس سه   

  34 .خودمختار اصرار داشت
شود اين است كه، اهداف ايران از تعامل غيررسـمي بـا حكومـت             سؤالي كه در اينجا مطرح مي

ايران از  .  1 :  توان اشاره كرد    كردستان چه بود؟ براي پاسخ به اين سؤال به دو مورد از اهداف ايران مي
كرد و جلوي استفاده رژيم بغداد        اهرم كردستان براي تنظيم مناسبات خود با رژيم بعث استفاده مي

هدف دوم عبـارت بـود از       .  2 را از احزاب اپوزيسيون كرد ايران براي اقدامات ضد منافع ايران گرفت؛  
آنكه بتواند با حفظ سطحي از روابط با كردها آنها را هم در قبال مسايل مرتبط بـا امنيـت ايـران، از        
جمله امنيت مرزها و فعاليت اپوزيسيون مسلح كرد ايراني درگير كند و جلوي اين قبيل اقـدامات را     

گيرد، ايران به حمايت      در اين دوره كه اختالفات طالباني و بارزاني شكل علني و مسلحانه مي  .  بگيرد
عالوه بر آن، سياست ديگر ايران در اين مقطع حمايت از جريانـات اسـالمي از     .  پردازد از طالباني مي

از ايـن   .  باشد  جمله حركت اسالمي كردستان به رهبري شيخ عثمان عبدالعزيز و علي عبدالعزيز مي      
 35 .دهد مقطع آثار ايدئولوژيك انقالب اسالمي ايران بر كردستان بيشتر خود را نشان مي
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عثمان عبدالعزيز امام جمعه حلبچه و مفسر قرآن كريم بـود كـه پـس از بمبـاران شـيميايي               
هاي انقالب اسالمي ايران قرار گرفت و پس از بازگـشت          حلبچه و آمدن به ايران، تحت تاثير آموزه

به كردستان از حزب جنبش اسالمي كردستان جدا شد و حزبي جديد به نام حركـت اسـالمي را        
همچنين، جريان اسـالمي   .  و در منطقه تحت كنترل طالباني به فعاليت پرداخت 36 گذاري كرد پايه

. در منطقه تحت امر بارزاني مشغول فعاليت بـود        )  اتحاد اسالمي (ديگري به نام يكگرتويي اسالمي  
اين دو جريان در انتخابات كردستان مقام دوم را كسب كردند، اما چند عامل باعث تـضعيف ايـن           

ترين آنها، استفاده ابزاري احزاب بزرگ اتحاديـه و دموكـرات از ايـن احـزاب و                 احزاب شد كه مهم
تحريك آنها به جنگ با حزب مخالف خود از يك سو و انشعاباتي كـه ايـن احـزاب بـا آن مواجـه             

از .  هاي متناقض و متضاد بود      اين انشعاب در احزاب، نتيجه وجود ديدگاه   . شدند، از سوي ديگر بود
توان بـه دو انـشعاب مهـم نـيروي مـستقل              جمله انشعاباتي كه در حركت اسالمي ايجاد شد، مي   

البته گروه سومي هم با تفكرات سـلفي        .  سوران، و جماعت اسالمي به رهبري علي باپير اشاره كرد 
الدن و القاعـده ارتبـاط        با بن   1996 گري به رهبري وريا هوليري شكل گرفت كه از سال     و اخواني

 37 .برقرار كرد و تحت حمايت آنها قرار گرفت
همچنين در اين مقطع زماني، بارزاني براي حل اختالفات خود با طالباني به دشمنان تاريخـي   

هاي اين دو كشور طالباني را از اربيـل و      كردها، يعني تركيه و عراق متوسل شد و توانست با كمك
ها هزار نفر به ايران پناهنده شدند و ايران باز هـم مرزهـاي        در اين شرايط ده.  سليمانيه بيرون كند

همچنين، نماينده ايران در سازمان ملل ضمن محكـوم كـردن         .  خود را به روي اين آوارگان گشود
اقـدام ديگـر ايـران در ايـن         .  اقدام صدام و بارزاني، اين كار را در راستاي منافع آمريكا قلمداد كـرد  

مـاه همـان سـال،        مقطع، كمك به طالباني براي سازماندهي دوباره نيروهـايش بـود كـه در آبـان          
ترتيـب دو حكومـت جداگانـه در          نيروهاي بارزاني را از تمام نقاط سليمانيه بـيرون كـرد و بـدين             

 .سليمانيه و اربيل شكل گرفت
هرچند ايران در اين مقطع در بعد انساني، هم در زمان بمبـاران شـيميايي حلبچـه و هـم در           

كه نزديك به يك ميليون آواره بـه ايـران آمدنـد،             1991 زمان سركوب خيزش عمومي كردها در 
مانندي به مردم ستمديده كردستان كرد، اما دسـتگاه ديپلماسـي ايـران دو اشـكال          هاي بي كمك
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برقراري روابطي پرفراز و نشيب بـا       .  1 :  گذاري خود نسبت به اين منطقه داشت     اساسي در سياست
هايي مانند عربستان و القاعده قرار گرفتنـد؛     احزاب اسالمي كه بعدها مورد استفاده كشورها و گروه

در واقـع، غـير از      .  توجهي به پيوندهاي تاريخي و فرهنگي و نژادي و ريشه زبـاني مـشترك           كم.  2 
توجهي ايران به ديپلماسـي عمومـي         توان گفت كم    دوستانه در مواقع بحراني، مي   هاي انسان كمك

 38 .در رابطه با كردستان يك ضربه اساسي به گسترش نفوذ ايران در اين منطقه بوده است

 )1996 -2001 (دوره تجزيه حكومت اقليم : رابطه ايران و كردستان عراق. دوره دوم

بعد از تجزيه حكومت اقليم به دو اداره، ايران ارتباط بيشتري با طالباني داشت؛ چراكه منطقـه      
تحت حكومت طالباني مرز مشترك بيشتري با ايران داشت و شخص وي نيز ارتباطي بـا صـدام و     

بنابراين، ايران با گسترش ارتباطات اقتصادي و تجاري نقش مؤثري در تداوم حيات     .  تركيه نداشت
سياسي طالباني ايفا كرد و در اين راستا به مقامات استاني آذربايجان غربي، كردستان و كرمانـشاه        

هـاي    مجوز داد تا همكاري تجاري، علمي و فرهنگي با سليمانيه را گـسترش دهنـد و طـي سـال         
هـاي    هـاي تجـاري و فروشـگاه        هاي مختلف هنري، موسيقي، نمايشگاه      جشنواره  1381 تا    1376 

  39 .محصوالت ايراني در سليمانيه برگزار شد
هاي ايران و حكومت طالباني، به بعد امنيتي و همكـاري دو طـرف بـراي         جنبه ديگر همكاري

اي بيـن ايـران و طالبانـي          نامـه   توافـق   1375 در سـال   .  سركوب اپوزيسيون كرد ايراني مربوط بود
عمل آمد كه در نتيجه آن عملياتي توسط سپاه پاسداران طراحي و توسط قرارگاه حمزه به اجرا          به

در نتيجه ايران با به كارگيري ادوات سنگين و صـدها رزمنـده، ضـربه بزرگـي بـه حـزب                     .  درآمد
دموكرات كردستان ايران وارد كرد و طالباني هم فعاليت راديوي اين حزب را كه از سليمانيه عليـه   

عالوه بر ايـن، در بعـد علمـي تعـداد زيـادي از فرزنـدان                .  كرد، تعطيل كرد  ايران برنامه پخش مي
 .هاي ايران پذيرفته شدند و تا مقاطع عالي ادامه تحصيل دادند مقامات و نخبگان كرد در دانشگاه

 به بعد 2001 رابطه ايران با حكومت خودمختار كردستان از سال . دوره سوم

اين دوره، دوره حل تدريجي اختالفات دو حزب طالبـاني و بـارزاني اسـت، بنـابراين، ايـن دو              
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حزب مجددا حكومت واحدي به پايتختي اربيل تشكيل دادند و دو اداره در يـك حكومـت واحـد         
اي، از جمله اسراييل در       كم نفوذ غرب و ديگر كشورهاي منطقه از اين زمان به بعد كم.  ادغام شدند

از جملـه ديگـر داليـل       .  كردستان باال گرفت و نفوذ ايران در كردستان تا حدودي كـاهش يافـت          
 :كاهش نفوذ ايران در كردستان در اين دوره عبارتند از

شـاخه  (شروع موج جديدي از ترور و تعرض مسلحانه به خاك ايران از ناحيه حزب پـژاك           .  1 
در ارتفاعات قنديل در مـرز ايـران و تركيـه و عـراق سـنگر                   1382 كه از سال    )  ك.  ك. ايراني پ

  40 .بودند گرفته
اسراييل و كردهاي عراق از ديرباز و از زمان مالمصطفي     :  گسترش نفوذ اسراييل در كردستان.  2 

اند؛ زيرا افسران اسراييلي بعد از سفر مالمصطفي بـه اسـراييل در سـال                 بارزاني  با هم ارتباط داشته
هاي كردستان آمدند و مقادير زيادي اسلحه و مهمـات     براي آموزش نيروهاي او به كوهستان 1968 

روند نفوذ اسراييل در    .  هاي عربي به غنيمت گرفته شده بود، در اختيار بارزاني قرار دادند   كه از ارتش
هـا طرحـي را بـه نـام           دست آمريكا افزايش يافته است و اسـراييلي         كردستان بعد از اشغال عراق به   

مطرح كردند كه در صورت شكست آمريكا در پروژه ايجاد دموكراسـي در عـراق از تجزيـه           B طرح
ها حـضور خـود را        براي اين مهم، اسراييلي .  عراق حمايت كنند و كردها را به اين سمت سوق دهند

و در پوشش مهندس، كشاورز، تاجر و مستشار در امـور مختلـف، صـدها          در كردستان افزايش داده
  41 .اند نيروي امنيتي با پاسپورت غيراسراييلي به كردستان وارد شده

نويـس    بـه نقـل از سـامي شـورش، سـرمقاله          :  ها و جريانات اسـالمي      حمايت ايران از گروه .  3 
ايران ضمن حفظ رابطه خود با حكومت اقليـم كردسـتان دسـت بـه تقويـت           اربيل تايمز،  روزنامه

از جملـه ايـن جريانـات بايـد بـه احـزاب جماعـت اسـالمي كردسـتان و                     .  جريانات  اسالمي زد   
هـاي    جماعت اسالمي كردستان بـه رهـبري علـي بـاپير، يكـي از شـاخه             .  كرد جنداالسالم اشاره

هاي مالي عربـستان بـود، امـا در           منشعب حركت اسالمي كردستان است كه مدتي تحت حمايت  
كـم بـه سـمت ايـران          ها در ايران زندگي كرده بودند، كـم        ادامه به اين جهت كه رهبران آن مدت

اين حزب اكنون چندين نماينده هـم در پارلمـان منطقـه كردسـتان دارد، هرچنـد                  .  متمايل شد
هاي سياسي و فكر مشابهي با ايران دارنـد؛      گيري اعضاي آن از نظر مذهبي سني هستند، اما جهت
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از جمله، اسالمي كردن جامعه و امور آن، مخالفت با دوستي و اتحاد راهبردي احزاب عمده كرد با       
كه در جنگ با غزه خواهان اعزام نـيرو بـه     آمريكا، ضديت با اسراييل و اعتقاد به نابودي آن تا جايي

ك و پـژاك در ارتفاعـات       .ك.فلسطين براي جهاد با اسراييل بود، مخالفت با استقرار نيروهـاي پ            
اي كه بمباران نواحي تحـت كنـترل ايـن جريـان از            كردستان و انجام عمليات عليه ايران، به گونه

هـاي ايـن گـروه بايـد بـه           درباره فعاليت.  كند سوي ايران را حق طبيعي و دفاع مشروع قلمداد مي
  42 .برپايي راهپيمايي بر ضد اسراييل در زمان جنگ غزه اشاره كرد
كنـد،    شود ايران آن را حمايت مي  جريان اسالمي ديگري كه به قول جرايد كردستان گفته مي

هـاي درون حـزب حركـت اسـالمي           جنداالسالم است كه يك جريان سـلفي بـوده و از انـشعاب       
هرچند ايران قرابت فكري و عقيدتي با اين جريان اسـالمي، بـه رهـبري وريـا هولـيري،          .  باشد مي

) آمريكا، اسراييل و طرفداران آنها در كردسـتان  (شود براي غلبه بر دشمن مشترك  ندارد، گفته مي
 43 .با هم ارتباطاتي دارند

 گيري نتيجه

اي تا حدودي قدرت مـانور ايـران      اي و فرامنطقه هرچند با وجود باز شدن پاي بازيگران منطقه
در كردستان محدود شده است، به داليلي كه در زير به شرح آن خواهيم پرداخت، ايران بـاز هـم           

 :شود عنوان يك بازيگر مؤثر در تحوالت كردستان شناخته مي به
توانـد يكـي      هاي تاريخي، فرهنگي، نژادي و در كل هويت مشترك كردها با ايران، مي   ريشه. 1 

از موارد اثرگذار در تعميق روابط ايران و كردستان باشد؛ اگرچه اين مولفـه تـاكنون مـورد توجـه                   
ها بود و در آن مقطـع    وگوي تمدن جدي قرار نگرفته و حتي در دولت اصالحات كه شعار آن گفت

ها برگزار شد، اما با وجود اشتياق مقامات          هايي در مورد پيوند فرهنگي ايران، ارامنه و ترك همايش
 .كرد چنين همايشي در مورد روابط فرهنگي ايران و كردها برگزار نشد

ارتباط و اتحاد طبيعي يا به عبارت بهتر، جبر طبيعي كردستان براي ارتباط با ايـران؛ زيـرا              .  2 
هـا    ترين راه كردستان از نظر ارتباط با جهان خارج با محدوديت مواجه است و ايران يكي از مناسب

 .باشد ها و مبادله با جهان خارج مي براي تامين نيازمندي
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هـايي كـه      دليل حمايـت    عدم وجود خاطره تاريخي منفي مردم عادي كردستان از ايران به     .  3 
توان برخي از نمودهـاي   عمل آورده است كه در ادامه مي ايران در مواقع بحراني از مردم اين ديار به

 :آن را برشمرد
هاي بعد از پـيروزي       اسكان دادن چندصد هزار نفر آواره در زمان جنگ با صدام در سال    )  الف 

 انقالب اسالمي و شروع دور جديد مبارزات احزاب كرد با رژيم بعث؛
دوستانه به قربانيان حلبچـه و رسـاندن پيـام مظلوميـت قربانيـان ايـن                 هاي انسان كمك)  ب 

 جنايت به گوش جهانيان؛
در   1991 حمايت و پذيرفتن نزديك به يـك ميليـون نفـر بعـد از سـركوب قيـام سـال                   ) ج 
خصوص بعـد از سـركوب       ترين مواقع به كه كشور تركيه در بحراني هاي غربي كشور، درحالي استان
ها هزار نفر به مرز آن كشور، مرزها را بـه روي آنهـا بـست و حـتي بعـد از                  و رفتن ده 1991 قيام 

اسكان عده محدودي از آوارگان در مرزهاي خود با بدرفتاري و اعمال ضدانساني سعي در مـسموم  
هاي غربـي آنهـا را        عام آوارگان داشت و ايران آنها را مورد حمايت قرار داد و در استان  كردن و قتل
ك .ك.بار تجاوز تركيه به خاك كردستان بـه بهانـه مبـارزه بـا پ                20 عالوه بيش از  به.  اسكان داد

 هاي بسيار منفي نزد مردم اقليم كردستان داشته است؛ وجه
واسطه زندگي، كار و تحصيل در ايران         آشنايي هزاران نفر از كردها با زبان و فرهنگ ايراني به )  د

و  كننـد و بـه فرهنـگ، هـنر          كه بعضي از آنها زبان فارسي را بسيار بهتر از زبان كردي صحبت مـي 
كساني مانند شاملو، سعدي، حافظ، فردوسـي، خيـام، شـهرام قوامـي،         .  ورزند ادبيات ايران عشق مي

 باشند؛ مي هاي ادبي و فرهنگي در كردستان ترين چهره بهمن قبادي، شجريان و كامكارها از محبوب
و دكتر شـريعتي در ميـان       )  ره(محبوبيت متفكران نوانديش ديني ايران مانند امام خميني   )  و

مندي برگزاري    باشد كه يك نمونه اين عالقه       هاي مهم در اين زمينه مي كردها، يكي ديگر از مولفه
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران در اربيل به وسـيله نچـيروان بـارزاني، نخـست وزيـر وقـت                   
كردستان، و هيات دولت كردستان و دعوت از آقاي متكي، وزير خارجه وقت ايران، بـراي شـركت      

.در اين مراسم است
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