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Abstract 
The Iraqi Kurdistan region has been considered by the great powers due to the 

importance of oil resources and its proximity to the four countries of Iran, Iraq, 

Turkey and Syria. This region has a special place in the strategic estimates of the 

US and Russian powers after the fall of Saddam and especially with the beginning 

of the Syrian crisis. The purpose of this article is to answer the question: What has 

been the foreign policy of the United States and Russia towards the Iraqi Kurdistan 

region? Hypothesis: While the geopolitical factor of energy has been a common 

feature of the two countries' foreign policy towards Iraqi Kurdistan, but the 

approach of the two powers to the Kurdistan region is different in geostrategic 

terms. While regional power relations and internal dynamics have shaped US 

foreign policy toward the Kurdish region, structural power relations in the 

international system, and in particular rivalry with the United States, have shaped 

Russia's relations with the Kurdish region. 
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 چکیده
ستان عراق به دلیل اهمیت منابع نفتی و قرار گرفتن در  سایگی چهاراقلیم کرد شور  هم ک

های بزرگ بودم اسووتا این منه ه ایران، عراق، ترکیه و سوووریه، هموارم مورد تو ه قتر 

صتام و به س وط  سبا  منه هپس از  سوریه، در محا شروع بحران  های ای قتر ویژم با 

ای از قبیل ایاال  متحتم و روسوویه  ایگام صاصووی یافته اسووتا م الر پیا رو با فرامنه ه

ست صیفیا ست که تحلیلی به د -فادم از روش تو سؤال بودم ا سخ به این  ست »نبال پا سیا

ای، در قبال اقلیم کردسووتان عراق های فرا منه همثابه قتر صار ی آمریکا و روسوویه به

عنوان کشور همسایر آن چه بودم و این سیاست چه تأثیری بر  مهوری اسالمی ایران، به

ست؟ شته ا ضیر« دا ست ین بودم که عامل ژئوپلیتیک انرژی، و ه مم اله ا فر سیا شترك 

ست؛صار ی دو قتر  فرا منه ه با این حال  ای آمریکا و روسیه در قبال کردستان عراق ا

: رویکرد دو کشووور نسووبت به اقلیم کردسووتان در بات ژئواسووتراتژیک تفاو  داشووته اسووت

سبا  قتر   سیاستیاپوی و امنه همنا  شکلایاال  متحتم را  صار ی های درونی آن 

یژم رقابت با ایاال  متحتم وبهالملل و ینبمناسوووبا  سووواصتاری قتر  در ن ام  م وداد

 قلیم کردستان بودم استاکننتم روابط روسیه با ایینتا
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 مقدمه

الملل و همچن   موازاه قوا دن ساا ج انتاا از ا   لظتح ئت   سااتارتن امتب ن  
ای از امله  مدساارتن ن قهمای و نتز گمان قوای من قهاهم ت اساات  ه نم موازاه 

هتی انتاا از قب ل گذاند. قدنتاش اثم میاارق م ماعماق و  شااونهتی همیاات ه
ا نائرنهای  ه دن اار تن داناد آمم کت و نوس ه نت تواه نه منتنع و امکتاتت گیرمده

نت  گنگتهمک  است توااند دن  مدسرتن عماق مدااله و نتز گمی  نند؛ هم چند مما
 ای موااه شواد.هتی من قههت ا از اتاب قدنتچتلش

صلا،  عنا پ متن اتتو و  ضم موازاه قوای انتاا ئول دو مظون ا دن ئتل ئت
نه دو نتز گم تقم بًت  هم دابپ متن شااتاگنتی دن ام تن اساات  ه ا   دو مظون ا   

ی م ما شتاگنتی شواد. مظون اتتو نه دو نخش آمم کت و مرفتوت تق انوپت و مظون 
اصوص شود. دن ئوزه اتونم تاه، نهنه دو نخش اصلا چ   و نوس ه تقی م ما

  مدساارتن عماق و سااون ه، اگمااا اصاالا  مس از گیاارمش افوا نوساا ه اساات

(smith,2013, P.5). ستلمنم هتی اا م دن موازاه قدنت انتاا تم   تظولا  ه دن 
ست، تغ  م نو کمد آمم ک سرماتژی نخ داده ا س ت»ت و اتختا ا  1«چماش مظونی نه آ

 کا از اهداف نو کمد چماش نه آس ت، تج  ه  شونهتی من قه و نتلکتا  ه  .است
ضوع ما مدن آن ست. نت تواه نه ا   مو شت هت ا توان آمم کت نا  کا از ئتم تن پ

یت. هم چند نان ه آمم کت نت دولت سرتن عماق داا سرقالل  مد  هتی عماق وپمده ا
شود، امت ا    شون منتفع ز تدی از اسرقالل تم  ه متاع از ئمت ت نسما آمم کت ما

 ااد از: مدسرتن عماق اواهد نمد  ه نماا از ا   منتفع عبتنت

                                                                                                                                 

1. Pivot to Asia 
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 امضتی قماندادهتی امتما نت  شون اد د  مدسرتن؛ -
 امضتی قماندادهتی افرا و اقرصتدی نت  مدسرتن عماق؛ -

 ای همچون ا مان؛هتی من قهقدنت ا جتد موازاه دن مقتنل -

سما  ل دن من قه و ا جتد زم نه - ضع ا سرتن تقو ت مو هتی همکتنی ن    مد
 عماق و اسما  ل؛

 هتی تمون یرا همچون داعش.نت گموه مؤثمتممقتنله  -

ی داند. ا   دو  شون دن ئوزه تممنفعالاهنوس ه دن مقت یه نت آمم کت مواضع 
ااد؛ امت دن ئوزه قماندادهتی اقرصااتدی نه امضاات نسااتاده اامژی نت  مدساارتن عماق
ااد گ می صاام ج تما ج دادهگ می شاافتف نا نه موضااعساا تسااا عدب موضااع

(. همچند نوانط اقل م  مدساارتن عماق و شااونوی نیاا تن 171.ص .1392)نتقمی،
 نه نعد نوانط دو طمف نه 1970 امت از دهه ستا هتآنتم از نوانط آمم کت نت قد ما

سمت سمد شدن ئم ت  مد  ه نعد از انگ سمد هم ادامه داشت. نوس ه دن ستل 
یولگمی اود دن انن ل نا نتز  مد و از ا ء اول   دولت 2007 هت ا نود  ه دفرم  ن
هتی افرا و گتزی ئکومت ت گتزپموب فعتل ت اود نا دن م دانشاام  2013سااتل 

 (.Andreas, 2014, p.92اقل م  مدسرتن آ تز  مد )

توان اق ه تظول ساا تساات ئمله آمم کت نه عماق و تغ  م نژ م دن عماق نا ما
اتناا سنرا آمم کت نه من قه اقل م  مدسرتن داایت  ه هموانه مختلف اسرقالل و 

 ه  مدهتی عماق موقع ت ممرتزی  2003اودمخرتنی ا   من قه نود. از ساااتل 
س هنه سا دا م عماق  وا ست )البره نت  مک ا تالت مرظده امر تزات مندنج دن قتاون ا

ستآمم کت(  ست منع ف نه د س ت تمی آونداد، ا تالت مرظده نت ئمت ت از  مدهت، 
یئله نهدن قبتل آن ست. ا   م و ژه نت تصو ب طمح تج  ه عماق هت دن پ ش گمفره ا

پمسا دن  م وک، ، مشکالت مواود نمای همه2007سپرتمبم  7دن سنتی آمم کت دن 
اتمه امن را نم سااام تصاااو ب قتاون افت دن عماق، تصاااو ب تواف تداوب اارالف 

آمم کت و عماق و اولو ت  تفر  میاات ل ممتبط نت قوم ت، اقل ت و ئقوق نشاام دن 
سرتن  شون نه اقل م  مد ست اتناا ا     س ت سبب تظوالتا دن  ست آمم کت،  س ت

 شده است.



 1400زمستان  ♦ 52پیاپی  ♦ 4 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     884

ست ا تالت مرظده س ت سرقال نت واود ا  ،  یبت نه منتفع و ا سرتن اا ز ل  مد
تت نون  2015دن عماق دن ساااتل  تکف می داعش -زمتن ظنون گموه تمون یااارا
تی هی ات گتها و ژه دن س تستامن قه دن منتسبتتعوض شده و اقل م  مدسرتن 

ست )امن قه سبب اگمااا  ه (Hetuti, 2003,p.108ی آمم کت  تفره ا یئله  هت ا ا   م
ه است. و پ شبمد اهداف اود دن ا   من قه شدنمای نوس ه دن قبتل اقل م  مدسرتن 

ضاام  پتساا  نه ا   سااؤال  ه نو کمد ساا تساات اتناا ا تالت  پژوهش ئتضاام
ن عماق چگواه ای دن قبتل  مدساارتهتی فما من قهعنوان قدنتمرظده و نوساا ه نه

ده است. ای( نمنسا  معنوان  ک قدنت من قه م ا   عوامل نا نم ا مان )نهتأثنوده، 
ست اتناا  س ت شرمک  ست  ه عتمل ژ وپل ر ک اامژی واه م ادعتی مقتله ا   ا

ست، سرتن عماق نوده ا س ه دن قبتل  مد شون  آمم کت و نو نت ا   ئتل نو کمد دو  
ایاابت نه اقل م  مدساارتن دن نعد ژ واساارماتژ ک مرفتوت اساات: منتساابتت قدنت 

ه دن ا تالت مرظد دهندة ساا تساات اتنااهتی دنواا آن شااکلای و پو شمن قه
و ژه نقتنت نت الملل، نهقبتل اقل م  مدسرتن و منتسبتت ستارتنی قدنت دن امتب ن  

  ننده نوانط نوس ه نت اقل م  مدسرتن نوده است.ا تالت مرظده تع   
یره،دن ا   مقتله انردا تالش ما شک ستس مفنوب دولت ون ضع ت  شود نم ا و

سپ شده،  س ه و ا تالت مرظده امتب ئکممااا عماق تظل ل  ست اتناا نو س ت س 
یرمی تتن خا انز تنا گمدد و دن پت تن آ ندة سرتن دن ن یبت نه اقل م  مد نوانط  ا

 ا مان نت اقل م موند نمنسا قمان گ مد.

 ي ورشکستههادولت. چارچوب مفهومی: 1

یرهدولت»مفنوب  شک شونوی دن نوانط ن   نعد از)دنمتاده(  1«هتی ون شا  فموپت
ست  الملل سر ون ناتنم»و  2«امالد هلم »شکل گمفت. ا   مفنوب اول   نتن نه د  3«ا

الملل ناه  تفت. البره ستنقه اسرفتده از ا   عبتنت نه عمصه نوانط ن   1992دن ستل 
ستل ضتی آ تدم ک نه  گمدد. مفنوب دولتانتزمانگ انتاا دوب  نعد ازهتی دن ف

                                                                                                                                 

1. Failed States 

2. Gerald Hellman 

3. Steven Ratner 
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شت شونهت ا سره از   یره نه آن د شک شت  ه دن اثم پت تن  تفر   مکهتی ون نه دا
هتی داالا اتشا از سقوط شونوی، توان اعمتل ئت م ت هتی شونوی و ا   انگ

هتی ای نمای نقتنت و تقتنل گموهنم تمتما ساامزم   اود نا اداشاارند و نه عمصااه
هتی اتناا ا   نماوندان داالا دن مقتنل  کد گم تبد ل شاااداد  ه از ئمت ت

 نوداد.
هتی المللا مشاااخصاااا از دولت شاااکننده واود اداند. دولت  تعم ف ن

شااود  ه دن  ل تواات ا ئفتظت از هت ا گفره ماونشااکیااره  ت ات تنآمد نه دولت
توااند ممزهتی  شااون و تأم   امن ت و ا تزهتی شاانموادان اود نا اداناد و اما
دولت ئداقل شاااما ط مداا متاند صااالج، امم و امن ت داالا نا تضااام    نند. 

 ممجموعه اود است و نه عبتنتا ایبت زونشکیره میرعد نظمان دن  ک  ت چند 
شوک س ب شدتنهالمللا هتی داالا  ت ن  هتی داالا و اتناا  ت نظماننه  آ

ست. ا   دولت سرگا آنپذ م ا یجتب و پ و شکالت داالا ادی  ه اا هت نا هت نت م
یرند  ت چتلش ند نونهتند د ما سا داناد، هتی داانو ه س ت لا منما نمای امم 

نندی شااده و نا ا از مفنوما واود دن چن   شااما  ا  ه توان تعم ف چتنچوس
 هتی مفنوب نا ن تن  مد.نت د نمای شنتات و تعم ف آن و ژگا اتچتننهاداند 

هتی نماا، دولت شااکننده و اتتوان نا نت ضااعف نن تدی آن دولت نمای اقداب
 نند. ا   ا تزهتی استسا شنموادان و اارمتنهتی آاتن معمفا ماضمونی دن زم نۀ 

قتدن نه تأم   امن ت، ئفتظت از  تن مد قتاون و عدالت  ت  طونمعمولنههت دولت
نم هتی شغلا نمای شنموادان اود ا یرند. فماهم  مدن ادمتت استسا و فمصت

ستس شا   و ژگا ا صتدی دولت  سعه اقر ستزمتن همکتنی و تو کننده نا دن هت، 
بتت آن هت و نه ااجتب نمآوندن اارمتنهتی شااانموادان و مد م ت تغ  مهت دن م تل

سا اتتوان ما س ت ستادن فما ندهتی  دولت « پوتم»(. نه عق ده OECD,2015دااد. )ن
اتنودی عملکمدهتی ئکومت تعم ف  مد  ه از امم  نم استستوان ونشکیره نا ما

شنتارن   ست )هالمللا نمای هم دولت  یون»(. از امم Potter,2004,p.4شده ا «  اول
ست دولت یره مافنم شک شتمل دولتهتی ون شکالت توااد  شود  ه نت م هت ا 

سره آنداالا ادی نونه یجتب پ و یرند و اا هتی  ند و چتلشهت نا تند د مانو ه
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دننتنه « نونمت لمب(. »Olson, 1993,p. 181)داالا منما نمای امم س تسا داناد 
ا( اعرقتد داند  ه طون لنهته ت و چ یااارا نت تمم   نم و ژگا ثبتت دن دولت )م
فما ند  چما هااواع نتثبتت آن ا یت؛  نه مفنوب «دولت»واقع هتی شکننده دن دولت»

 (Robert,2015,p.17«)هت مرفتوت است.گ می آنشکل
س ج ااد از: اف ا ش هتی ونشکیره عبتنتهتی مشرمک دولتننتنما   و ژگا

شوات سا و انت ا، ابود  نرمل نم ممزهت، تنشا س ت هتی قوما، زنتاا، د نا هتی 
ضع ف، اقرصتد ضع ف و س وح  م  واقلئملو فمهنگا، ستارتنهتی انتبتطا و 

تول د اتاتلص داالا، س وح نتالی فیتد، امتب سالمت ضع ف همماه نت م  ان ز تد 
آموزشاااا مظدود و م  ان ز تد  هتی م و  تهش ام د نه زادگا و فمصاااتومممگ

هتی مرعدد و نندی و ژگانه دساااره« نوتبم»عمل تت تمون یااارا دن ا   انتبتط. 
پمدازد: امن ت، ات تنآمدی انتدهتی هت دن هشااات مؤلفه  لا مامخرلف ا   دولت

شموع ت، نا شموع، ات تنآمدی اقردان و دولت، نظمان م سا و ااما ا م ثبتتا س ت
صتدی، تند د آف یم مداا و اقر س واتل  یم تبتنی دن نمانم ات س واتل  م نا، نظمان ات

 (.Rotber,2003,p.33)  تساسم  ان ز تد اشوات 
سرفتده از  تفره هتی تظق قتت نتاک مجله س تست اتناا و نن تد صلج ا   نت ا

نت تع    دوازده شاااتاص نمای دولت متعا، انتاا  عتد اار نده دن ان هتی شاااکن
هت دن م تن همه نندی ا   دولتهت و دناهتع    مصااداقاقرصااتدی و ساا تسااا نه 

 ش دن م تن ون مهت ااد، نت ا   فمض  ه ا   و ژگا شاااونهتی انتن اقداب  مده
شونهتی انتن  تفت ما شکننده نا از د گم دولتشود؛ امت آاچه دولتهمه   هتی 

  ند، م  ان و شدت شکنندگا است.هت ادا ما

 ورشکسته دولتی مثابهبهعراق  .2

ست. ئ س نعث و دولت عماق هم ا نون مصداق نتنزی از  ک دولت ونشکیره ا
تشک الت س تسا آن ن ش از سه دهه عماق نا ادانه  مد و اقش منما دن موقع ت 

المللا ا    شون داشت. امتب س تسا  ه طب  ا د ولوژی و مواز   ای و ن  من قه
ا و توتتل رم نود  ه تمتب قدنت ئ نتکئ س نعث دن عماق شااکل گمفت، امتما 

 مد و امتم تن دن آن، شاااونای فممتادها ااقالس و چنتن نا دن  ک افم مرمم   ما
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وز م، وزانت دفتع و ی، اخیاااتامنونپیااات  ل دی ئکومرا  عنا ن تسااات 
سا اامتلا دن تتن   عماق از  شرند. نت  ک نمن شون نا دن اار تن دا  1920وزانت  

شون  ک دولت ناتوان گسو، ما  انه  شه  ت فتقد فت  ه دولت ئت م نم ا     ن 
ملت فماگ م  ه تجلا انتد    -پت گته اارمتعا  ت مقبول ت فماگ م نوده و  ک دولت

هتی قوما و مذهبا نتشااد شااکل اگمفره اساات. الگوی نندیو فماگ م همه گموه
صل»ی دن عماق از زمتن ستزملتئت م نم فما ند  سقوط « ملک ف  ، از «ابصد»تت 

هتی قوما نندیی اابتنی  ت اد تب تظم لا و سااام ونگمااه گموههمتاندساااتزاوع 
 ُمد، تم م  و انمنا دن هو ت ملا عمنا و ا   ساام وس شاا ع تن از سااوی اقل ت 

(. دن وضع  نواا  ه عماق 170، 1391)سمدانا ت،  مذهب نودسنا زنتنعمسئت م 
قتاون اسااتسااا  نم اسااتستظت تأث م ن گتاگتن اساات، همچند امتب ساا تسااا آن 

دمو مات ک و از سه قوه مجم ه، مقننه و قضت  ه تشک ل شده است، هنوز  صونتنه
  مد. اظنتناممتوان دننتنه  تنا ا آن  ت نس دن نه ثبتت  تمل اما

توان نه ساااه تأث مگذان دن سااا ج دولت مم  ی عماق نا ما نتز گمان منم و
نندی، واود  متقیدسره اصلا ش ع تن،  مدهت و اعماس سنا تقی م  مد. مع تن ا   

ن نگ و سنرا دن عماق است. اخیر   شکتف، اژادی است  ه « شکتف اارمتعا»
 عماق نا نه دو اتمعه  مد و عمس تقیاا م  مده و شااکتف دوب، مذهبا اساات  ه

ستس اتمعه عماق نه  ست. نم ا   ا شده ا سنا  ش عه و  شک ل دو اتمعه  مواب ت
شده تفکقتنلسه نخش تقم بتً مج ا و  ی م  سنا و  مدهت تق ش عه، عمس   ک عمس 

 (.63.ص ،1392است )نتقمی،
شون عماق نا ماتم   عوامل نامنم شوات داالا   شمح ثبتتا و ا توان نه 
 نندی امود:ز م دسره

هنگ و نتونهتی قوب مظون و مذهبا نم تظ س و نتز گمان گموها (  لبه فم1
 پس از سقوط صداب؛

 هتی قوما و مذهبا؛نندی( ابود اامتع و تیتهل ن   نتز گمان و گموه2
 هت؛( ئکممااا ضع ف و تشد د و اشوات3
 هت.( اسرممان ئضون آمم کت و تشد د اشوات4
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فت  ه ممدب هت مانم اسااااتس ا   و ژگا تتن   توان گ نه دل ل  عماق 
صمنه شده فمدمنظ صا  سا ات س ت شوات و اود، دانای فمهنگ  ااد  ه فمهنگ ا

هتی پذ می نتنزتم   امواه آن اسااات. هم   امم، دن ظنون و تداوب دولتسااارم
 مثل نژ م صداب ئی   اقش مؤثمی داشره است. سم ونگمد کرتتون و 

صل تتن   عماق یتن امموز عماقا ئت شتن و از ئتفمه تتن خا ااداتمعه و اا
تتن خا ممدب عماق تأث م ما نه ئضاااون اگواهنهپذ ماد. ئتفمه  نتون اکمداا  ی 

اهن ت  دهندهشاااکلپمناگ اشاااوات عتدت  مده اسااات و ا   ئتفمه تتن خا، 
  ند.ای است  ه نفرتنی چون سر   نا معنتدان و امن را مامشرمک اارمتعا

 یم كردستان عراق. سیاست خارجی روسیه در قبال اقل3

طا تتن   س تست هتی مبنت ا دن س تست اتناا نوس ه، نم استس  کا از گ انه
مگم ا نکه دن ست م منتط  دانای مرظد  ه،الملل، ه چ قدنت ن نگا پد دان اگشرن  

تم ئوزه افوا نتشااد. نوساا ه  ه اود نا دن اقش  ک ناهبمدی و نه تعب م واضااج
ست. طا  ن نداالمللا مقدنت ن نگ ن   دن اتونم تاه نه دابتل ئوزه افوا اد د ا

هتی طمفدان نوس ه دن اتونم تاه  ت از هتی پس از فموپتشا شونوی ئکومتستل
ضع ف ای آنقدنت  نتن نفرند،  ت ات گته من قه شا  مسشهت ت گما نا د  ت ا نکه م

تفر  مرظدان    تمت ب،  ممل   اتچتن از  ه اگما اموداد. نات گ    مشاااا نوس
اقل م  مدساارتن عماق  کا از منتطقا نود اد د دن اتونم تاه نود و دن ا   ناساارت 

 (.103.ص ،1389 مد )مظمدی و اتلدی، تواه او نا الب  ه 
امم از تنگنتهتی ناهبمدی  ه نوساا ه نا نه  تفر  ئوزه افوا اد د دن صاامف

پ واد سااامزم نا نت ، ژ وپل ر ک منتط   مدی دن مجتونت و دهدمامن قه ساااوق 
المللا تننت نمای نوساا ه، نلکه نمای هم قدنت ن  تم  ه، ا مان، سااون ه و عماق اه

سبتت نت  مدهت عالوه نم  تفر  ئوزه  یرمش منت س ه دن گ ست. اهداف نو اذاس ا
افوا اد د دن اتونم تاه و ئذف اشاادن از معتدالت ناهبمدی ا   من قه، مقتنله نت 

هتی اامژی دن اقل م  مدساارتن عماق،  تفر  ان انی ن پموژه، مشااتن ت د اگماافماط
نت ساااون ه، عماق و  نتسااابتت  نه  و ژهنهمؤثم دن انت تنم م م نت تواه  تم  ه )

 هتی شهتی ناهبمدی نت ا    شااون( اساات. مضااتف نم آن  مدهت دانای گمانقتنت
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اعماس هت ن ش از هت نت آنزم نه همکتنی نوسو نه هم   دل ل  ساااکوالن هیااارند
تننت هت اهفماهم است. دنانت ت ا نکه اگته نوس ه نه سون ه ناهبمدی است و نوس

هتی اود دن اتونم تاه، نلکه نمای توسااعه اقش و اامای نمای پ شاابمد ساا تساات
هتی اود دن مد رمااه شمقا نه  مدهت  ه نخشا از نداه امع را تم س تستم لوس

 (.84.ص ،1374الاا، د ) ودهند ا تز دانسون ه نا تشک ل ما
 دونه،نوانط نوسااا ه نت  مدهت واند ممئله اد دی شاااد. دن ا    90دن دهۀ 

 هت و تالش نمای افوا دن اتنج ا د ک نوس هس تست تم  ه دن ئمت ت از چچنا
، طلب ا مدهتی اداهت شد و دن مقتنل، میکو نت ئمت ت از مواب ناجش نوس

ه نوس ه ن «ناب ط ب اندو تن»امت دن پا سفم  ؛دادآاکتنا نا دن مظتق و تنگنت قمان 
دن اوا ل نوی  تن آمدن ئ س عدالت و توسااعه منتساابتت دو طمف ننبود  تفت. 

م  ه نود. مد دن ت ُ طلبتن ا کا از ارت ا ا   ننبودی،  تهش  مک میاااکو نه ادا
ه نوانط اقرصتدی نوس ه و تم   2011تت  2004اصوص از ستل نههت طا ا   ستل

 .(98.ص ،1388زاده و آثتنتمم، )چگنا شد تم متً ئجدا م

س ه و  2016 ژو  ه 15تت قبل از ظنون  ودتتی اتفماتب  ست نو س ت دن تم  ه، 
تم  ه دن انگ داالا ساااون ه دن نمانم  کد گم نود؛ امت تت قبل از آن، اقش  مدهت 

شون و ئرا ستارتن ئکومت دن ا     سون ه، آ نده  آ نده  دن فما ند نظمان داالا 
گمفره نود؛ امت نت تمتب ا   شاااما ط، تم  ه  تواه ف ا نده  ممل   قمان من قه، موند

اف ا ش اقش و قدنت  اساات وهموانه ایاابت نه اقش و ات گته  مدهت ئیااتس 
. نت تواه نه  مداشااا   نودن ااگتنداای آاتن نا عل ه منتفع ناهبمدی اود ممن قه
دن م تن نماا از  طلبا اگما ش نه ادا توانا از  شاااون تم  ه وهتی قتنلنخش
ند د   مدی دن من قه، نمای تم  ه هتی تنگ می ام، همگواه قدنت مدهت  ک ت

شرا ملا نت شوامن را ادی تلقا ما صتً  ه مذا مات آ صو ا   دن  1«ککپ»د. مخ
یرا  ای نود گواهئتل نواد تظوالت نه ا   ات تب متاد. نت «سونوچ»پا ئتدثه تمون 

یرند اقش و قدنت  مدهتی تم  ه، نلکه تننت  ه اه سون ه و عماق ا   تواا  مدهتی 
ظدود ند و از نیااا تنی م قت ده هت ا  هتی تاود نا انت ند پ شااا   ن  تن

                                                                                                                                 

1. P.K.K 
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(Gordon,2012,p.61.) 

هدف عقب امتادن از  ،  ممل   ا   نتموازات توسااعه نوانط آمم کت نت  مدهتنه
انط اود نا نت  مدهت انتقت نخشااا د. موضاااوع نقتنت ناهبمدی نت واشااانگر ، نو

 طمف   اسااات. ا   نوانط ساااه هتییتم   زم نه همکتنو اامژی منم  اگماافماط
شتاه  شتاه داند شد، دن  شتنه اواهد  سرتن عماق، چنتاکه نه آن ا  ه نان ه نت  مد

 سوب قمان داند:
هتی دن ا   ئوزه هم گموه :کردههیوترک ارلبطاور ساا اوبهوو،شااه اول  

سا )ئ س دمو مات ک ال  نت هدا ت و ک( و هم گموهک)پ اامتمشبه س ت هتی 
سل متن دم متتش( موند شره نهبمی  س ه تواه  ممل   قمان دا ااد. ئرا اندو تن نو

 ند، همچند  ممل   ا   اتنتب نا ند ک ئمت ت امتما ماکنا مرنم  مد  ه از پ
ست. نت سماگواا  ک فموا ا    مده ا شمقا ئتل  د نتلگمد انتش تم  ه دن اوائا 

سماگواا نمب شون، تننت چند نوز پس از  سواو ا     س ه )دن ممز  24افک   نو
تمک(، ا   ظ  نا دن آاکتنا پد د آوند  16وساا له هواپ متی اف سااون ه نت تم  ه نه
هتی ضد هوا ا نوسا وس له موشکک و نهکگموه پ نه دست ه نتلگمد مذ ون 

شده  س ه نت  مدهت  نتنةدن شدتنههت همئتل تمکنهست. اسماگون  سبتت نو منت
 ک از ساااوی آمم کت وکن م تمون یااارا اواادن پچما ه علا ؛اگمان هیااارند

هتی پت ا،  شاااون مداد تمون یااارا نا هتآن گته چه هتنوس انو اد قل  اکمد

(Hevian,2016,p.95.) 
س اوبهو سوریا:شه اود م،ورلبطاور  هتی انگ داالا دن ستلطا  کردههیو

سااون ه، نوساا ه از  مدهت ئمت ت تیاال ظتتا و ساا تسااا امود. مقتمتت نوس از 
شون دن  نتن  مد سمنتزان ا     سون ه عل ه افماطهتانگ دن  داعش ابم   تنگمای 

هت گذاشرند. نوس ه همچن   نم ئضون عالوه مقتد می سالح دن اار تن آنداداد و نه
سون امت ندگتن  صمان ما مدهتی  سون ه دن ژاو ا شرا ملا   مد؛ ه دن مذا مات آ

اممی  ه نت مختلفت ادی تم  ه همماه نود.  ممل   همچن   ااتزه تأسااا س دفرم 
 مدهتی سون ه دن میکو نا صتدن  مد. ا   اقدامتت از سوی تم  ه نت اگمااا دابتل 

دنواقع شعبه  (PYD) سون ه ک هت ئ س اتظتد دمو ماتچما ه از د دگته آن ؛شدما
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 (Al-monitor, 2016,p.21) استک کپسونی 
نوانط نوس ه نت ئکومت اقل م  شه اوسوم،ورلبطاور س اوبهوکردستهنوعرلق:

 تفره است؛  هتی اا م توسعهطا ستل ،دن شتاه سوب قمان داند ه  مدسرتن عماق 
اامژی دن  از اات م  تدیگما ا، واود ئجم زامت عالوه نم موضااوع مقتنله نت افماط

نه د گمی نمای همکتنی نوده اسااات. میاااکو دن ساااتل   2003قلممو اقل م زم 
شکل زم نه یولگمی اود نا دن انن ل دا م  مد تت ند    ین ل  ن هتی همکتنی نا ت

واساا ه مالئمتت مع وف نه دولت مم  ی اقداب نه 2018سااتل  مده نتشااد؛ امت تت 
شااد. نت ئمله داعش نه اقل م، نوساا ه نمای توسااعه نوانط نت انن ل ااجتب ا یاعمده

از طم    2015 مدهتی عماق قمان داد. ا    تن تت تتنیرتن مقتد می سالح دن اار تن 
هتی اامژی . عالوه نم ئمت ت تیاال ظتتا، نوساا ه دن پموژهگمفتانغداد ااجتب م

شت تل،  سعه م تد   افرا دن  شتن ت  مد. طمف   دن موند تو سرتن ا   م اقل م  مد
 (.Independent,2016) نه تواف  نس دادا   م تن و ئلبچه گم

 نند  ه توسعه مد م ت ما یاگواههت س تست اتناا اود نا نهدنواقع نوس
هت نت ساات م   آساا ب ا اد. نوانط نت  کا از  نشااگمان دن اتونم تاه نه نوانط آن

سم افررتح دفرم ئ س دمو مات یکو ه  هسون  کاتلب آاکه دن مما از   ک چدن م
مقتمتت دولرا نوس ئضااون اداشاارند. نوانط افرا نت اقل م  مدساارتن ا   از زمتاا 

دن اصوص اظوه صتدنات افت اقل م  2014آ تز شد  ه نغداد و انن ل دن دستمبم 
س ده نوداد امم از تند د صمفطون لا نه .و چگواگا اارقتل واوه آن نه تواف  ن

س ه نت  مدهت تتنعا شون نت قدنت داعش، نوانط نو سبتت ا     ای هتی من قهاز منت
ستً اگته نوسای، نهو فما من قه ست ست. ا سرتن هت نه  مدو ژه تم  ه و آمم کت نوده ا

ان انی است و از ا   انت، ننبود نوانط نوس ه و تم  ه عماق و ئرا ست م  مدهت 
 و ژهنهه(، افک  نوس دن پا عذناواها اندو تن از پوت   )نه اتطم سماگواا نمب

ست اتناا تم  ه دن پا  ودتتی اتفماتب  س ت س م تغ  مات دن   15شرتس گمفر  
پرمزنونگ نم ساا تساات مالقتت اندو تن نت پوت   دن ساا  ساامااجتبو  2016 ژو  ه

 .(Hevian, 2016, p. 96ثمگذان نود ) مدی نوس ه ا

ئکومت اقل م  مدسااارتن عماق نت دولت مم  ی دن موضاااوعتتا چون اظوه 
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دن ئکومت  طلبتاه اادا هتی شقیااا م نوداه ملا، اغماف تی اقل م، ظنون گمات
، هنم دسااارگته ادن چن   فضاااتی پمتنشااا ،ااداقل م و ... اارالفتت ادی داشاااره

سبتت نت هم دو طمف  مدهت و دولت مم  ی  سعه منت س ه ئفظ و تو سا نو د پلمت
ست.عماق نوده  شد، ما ا ستس آاچه گفره  هت همچنتن نوسد  ه توان ادعت  منم ا

ند  مد. آن نتزی اواه ند امود تنشاقش داون ژ وپل ر ک نا  هتی هت تالش اواه
نا مد م ت  نند؛ نه ا   شکل  ه م  ااا عماق مم  ی  ائرمتلا م تن  مدهت و دولت

ای گواها   انرکتن نه .ئفظ تمتم ت انضااا تضاام   گمدد یاز ئقوق  مدهت دن ازا
ع ناهبمدی نوس ه دن اتونم تاه نه ننرم   اظو ممک  تأم   شود  ه منتفهدا ت ما

 (.99.ص ،1388ود )ا بمی، ش

 . سیاست خارجی آمریکا نسبت به كردستان عراق4

وائد   کعماق نا  امرظده نه طون سااانر  تالتا ااتنا  تسااات ه سااادنئتلا
است   شمفت ه هنوز دن ئتل پ - او داال ااتنا یستارتن   مات، تغداایتام
عماق دن دهه  یمرظده نا از تمتس صاامف نت  مدهت  تالتا ااتنا  تسااتساا -

 داده است.   متغ شده نهنان ه انتد  کنه  1960

هت  تالتا  منوانط میااارق نت  مد ظده     از طم 1969عماق از اوت  یمر
، نه نتفت هت مداتنج از اهم ت تظوالت    آ تز شاااد. ا یاقرصاااتد یهت مک

نوانط  الملل دن دونان انگ سمد ممتبط است.امتب ن  ی ستارتن   ماتتغتم  عوس
ت مرظده و  مدهت دن ساا ج  تالا  منه تمتس میاارق 1972  هدن ئدود ژو  اپننتا
نه نعد  1990از دهه   تاهمرظده دن اتونم  تالتا  مشد. مدااله میرق  لتبد انسم

شتاگم دونه اد ضع ینما  دیا ستس  تو یرق یهتنود. تمتس االمللن    ت   مم
 مدساارتن   منت دولت تتزه مرولدشااده اقل هت ئتو ه  دانهتمرظده و تبتدل د  تالتا

شت)اند سوب دن نوانط دواتابه آن نه( 1992  بن شدممئله   ه   اتت ات ؛هت منجم 
سم شکتن و ن شد. 1990دن دهه  انوانط آ سوب نوانط آمم   ا نمقمان  نت   کتممئله 

 انوانط تعتمل    مد. ا  تتثب  کمو   یاااتعماق نا از آن پس و تت قمن ن ی مدهت
ل  تبد    ممئله از مدسااارتن، نذن چنتنم  ممرظده نت ئکومت اقل  تالتا انسااام
از   کاساارماتژ  تنت اهم شااده نهنان ه انتد  کمرظده و  مدهت نا نه   تالتنوانط ا
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  تالتا یآشااکتن  مد  تسااتساا  کاونه اود نه سااپرتمبم نه نعد  تشاات  ه نه 11
 شد.  لمرظده دن چتنچوس عماق تبد

مرظده   تالتا انسم  تستس   گمچه اعالب اشده، ا ،دن دونان پس از صداب
سرتن عماق قبتلو  مدهت دن  سم  مد یعود »از  «نوش  واونج دنل» انه دعوت ن م

سف  سن  «انتنزاا سرتن نه  تخ  ستل   دامنون  مد و تظوالت مرعتقب  2005دن 
ست. نگمدداآن نمم شم نا دن نوانط ا یمنونا  ت ش مرظده و   تالتاونتمت ممئله 

تفت.   امرظده تجل  تالتا یشده  مداعالب  تست مد  ه نت س  جتد مدسرتن ا  ماقل
 علتعماق، نلکه نه  اداال یساااتارتن هتی چ دگاپ  لتننت نه دلامم اه   ا   هااگ

قهگیااارمده یهتچتلش له ظنون داعش،  ا،اتنا المللا  و ن یاتم من  از ام
  تتا مدساارتن و اقش ئ  مئکومت اقل ااارالفتت دن موند اقش قتاون اسااتساا

 عماق نود.  تساس هتیدن فما ند اقل م  مدسرتن  ندهف ا
س   دولت تمامپ، ا دن دونان س ج  سانان ه دن   نت تواه نهشد و   تتقو  ت

مشااتن ت  و 2018مته مه   خاو ژه از زمتن اارختنتت تتنمیاارمم نغداد، نه ثبتتاان
 مدهت از نواد   تئمت یهت نمادناواست  شدن اارختنتت  ه منجم نه اف ا  فضع

  متصم  تتمشرمک، عمل  تتعمل  مویفممتاده ا ،« توا نمتنا»شد، ژامال   تساس
   نا از طم  مدسرتن عماق  تمرظده از امن  تالتا  تئمت  ه،دن عماق و سون ااات

دن  اتوانقتنل   مئتل، تغ    مد. نت ا   دتأ  پلمتت کو د اامتم  کا د یهمکتن
ست اتناا  یبت نه مرظده   تالتاس ت سرتن دن   ماقلا  تمامپدونان اونتمت و  مد

 .(Charountaki,2020است )واود اداشره 
ا ساا تساات ا تالت مرظده ایاابت نه عماق و من قه  مدساارتن عمدتًت طون لنه

ظده نتفع ا تالت مر تأث م م ظت  متب  ت بتت و از ن   نمدن ت دن ئفظ هژمواا، ث
 ای دن اتونم تاه شده است.هت ا نوده  ه متاع از نتزستزی س یرم من قهمظدود ت

 رویکرد سیاست خارجی آمریکا و روسیه بر ایران راتیتأث. 5

  مانای امن قه ااتنا  تستدن س ادن سه دهه گذشره عتمل منم   عتمل  مدهت ا
ست. مدت  وت شموع انگ ا اتهنوده ا ستل  مانپس از  -1980 یهتو عماق دن 

عنوان نه مان  مات  مدساارتن او، دولت عماق شااموع نه الب امم ئ س دم1988
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نتلقوه دن تالش  نعثا عماق،  م، نژ1981  هاود  مد. دن ژااو اانگ یهتاهمب 
  کااود نا نه ئ س دمو مات  مدسرتن دن ا د  ظتتتیل   تأم ااصل  ممی   اول

ش یشنمهت صم  شه و ق صل  تامن    مد. تأم  جتدان ا ما  م  اود شه هدف ا  ااود
سرماتژ  تموقع  ماعماق نود، ز  -از ن نگماه نغداد  مانا شداشنم نتعث م   ا  کا

نم   هنود نت تک  دواناونه اود امتنمان اساارفتده اکند. ئ س دمو مات  مدساارتن نه
سط عماق و آن شده  تأم یهتسالح  ا ماندن داال  اامتم ی ه از اابتنهت  اهتتو
سم  مدسرتن ا« منتط  آزادشده  مد»شده نوداد،   مدسرگ  ند.   جتدا  ماننا دن سما

ئ س دمو مات  مدسرتن و عماق شموع   ههت عل، تنش1981ئتل، دن اواام    نت ا
دن ابنه  اعماق  موهتینه ا  ناتواایاارند تلفتت ساانگ  ماااا  موهتیا  ماز؛ شااد
ند و آن امتلشااا ند. دن ار زهت نا اواند  ن جه،ممز عبون ده هتیا     ماااا  مو

ئ س دمو مات  مدسرتن ااجتب داداد   هنا عل  ننده فاز ئمالت تضع یامجموعه
ش اعتمل امتم  کهت نا نه و آن شرمدن طول ن ای هئت   لو عماق تبد  مانانگ ا  

 .(Entessar,2018 مداد )

 نعثا  موهتیا  هاود عل یمدنت  تنت  ُ یشموع نه نتز  مان، ا1983ستل  دن
هم دو ئ س دمو مات  مدساارتن عماق نه   تنت الب ئمت    مد. صااداب ئیاا

و  «ااالل طتلبتا» ی مدسااارتن نه نهبم  ننام  هو اتظتد امیاااعود نتنزاا ینهبم
نه مرظد عل  ک  لتشاااک   اگشاااتگمه ی  تالش نما عماق، دن آام  منژ  هاب
شمتل، نت وعده اودمخرتن  دتند ،و  مد ان ما ی مدهت شرمن یدن   مدهت دن امون   
اگمان ئمالت    مذا مه نت  مدهت نتز  مد. نغداد همچن ینما  تاهمخف ا تاتل ا،داال

 اافر  تد  نود  ه م یسااودآون  تنو نیاا  کاط لوله اساارماتژ  ه مدهت عل اائرمتل
. نت تواه نه ئمالت مرعدد  مدامرصاال م  هاسااکندنون دن تم  نندن م وک نا نه 

 -اط لوله  م وک  مناشااد  ه ا  متنمان اتگ   مان،ا اافر  یااتتتأساا  هعل نغداد
اط لوله ااجتب    ا  هاود نا عل  دهمگ  تند  مان ند. اگمچه ا  داسکندنون نا تند

متل له ائر مت عماق دن نمانم ئم هت ااداد، ا مت ی مد ظت ئ از   کانه   مانا  تت
 نود.  تنهوش  تناود نی یاقرصتد هتی ادانا   تممنم

دن سااتل   تنه  و   ئمله صااداب ئیاا نتو عماق و   مانانگ ا  تناز پت پس
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سرماتژ1990 سبتت ا دن « پنتهگته ام »  جتد مد. نت ا   مشدت تغمن قه نه  ک، مظت
 8000از   ش، ن36 یدن شااامتل مواز «پمواز ممنوع» ۀمن ق  جتدشااامتل عماق و ا

ظتهم ا من  مویا هدف  هت ینت  مت از  مد ظتف متت  نمانمعماق دن  یم قدا ا
 مس دن   تتنت عمل  ماناطماف آن میاارقم شااداد. ا  تمن قه    او تاه دن اتالفا

 یمرظده از من قه پمواز ممنوع نما  تالت ه ا تمساا داداال عماق مختلف نود و م
ااواع  یشده نمافتظتصمفتً نه مظتصمه ئ  تاسرفتده  ند   مانا اانض  تتمتم  دتند

شاادت اگمان اساارفتده تنمان نه ،و ژهشااود. نه  لتبد  مااامختلف ضااد ا  موهتیا
دن  ی مدن منتط  ممز ثبتتان ینما ئ س دمو مات  مدساارتن ا ماناز  واشاانگر 

از ئمالت نمبتنان  یا، تنمان مجموعه1993شمتل  مس  شون شد. دن آ تز متنس 
پمواز ممنوع ااجتب  ن قهآن دن داال م  تنن و ئتمئ س دمو مات  مدساارت  هنا عل

نتدهت ائتل، زمتا   نت ا ؛داد رتن ا مها ائکومر ی ه من قه اودمخرتن  مدسااا   
نا نت ئ س دمو مات  مدسرتن و  اانتبتط یهتاودمخرتن نا توسعه داد، تنمان  تاتل

سرتن عماق   ننام  هاتظتد سودآون نت  مد سرتن نتز  مد، دن تجتنت  شد و  دوان مد
سرتن عماق   منا دن داال اقل ودا  ندگادفتتم امت شود مد ن نگ  تن دو     ه ا گ
 .(Entessar,2018 تن نا ااجتب دهند )   هم   ا  مانائ اس  مد عماق دن ا ،ااتزه داد

دولت نعث دن نغداد فمصااات و چتلش  انه عماق و ساااماگوا  کتئمله آمم
جتدا  مانا ی امنونی اساااالمانا نما  گمید تت نو   بتل   داد  کمدی مد  دن ق

سرتن عماق طمائ صتد ا مد سرتن عما ینما  مانا  تاهم ی، ند. از امم اقر ق از  مد
  دو  ن گذانی هو ئجم تجتنت و سممت  تفره  شاف ا ینه طون تصتعد 2003ستل 

 وتنمان    اساات. نت واود نوانط اوس ن  دهدالن نساا  ل تندم 2از   شطمف نه ن
 ی نهدن مواند مرعدد  مانهمچنتن واود داند. ا  تسااااق، موااع ساا مدساارتن عم

تت  دهداااتزه م  لا ه نه عوامل اسااما  معرمض نوده اساات مدساارتن   مدولت اقل
سرتن عمل  مانمنتفع ا  هعل سما  از اتک  مد ضون ا شک  ل،تت  نند. ئ تنا اگمچه آ

 متادهادو طمف نتق   اشاااده، امت همچنتن منبع تنش ن   دتوساااط مقتمتت  مد تأ
 است.
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ژو    28دن شااامتنه   قا،اگتن تظقنوزاتمه ،1«همش  مونسااا»طون  ه همتن
«   میئضون چشمگ» دن  مدسرتن عماق  لگ انش داد، اسما   و ون ممجله ا 2004

.  نندا تن م  تاهمن قه مخف   عنوان تتام دن اموساااتد نه  لاو عوامل اساااما  داند
سما  مد  ُ  ستأسنه ئ س تتزه  ممیرق مو    ممیرق یهت مک دن انا ه  لاعوامل ا

شتاه ازادگ یرقل )پژاک(  ه  سرتن تم  یام ست اقش   هاز ئ س  تنگمان  مد ا
. ئمالت دهندام مان ااجتب دن داال  مدساارتن ا  یااراااد و اقدامتت تمونداشااره
ست  هعل  ماناو تاه اتالفا سرتن  موهتیا  مپژاک و  صم دن داال  مد عماق  مرخت

  مدسرتن است.  متنمان و ئکومت اقل   اص کتک ن اهمچنتن منبع اصل

 ا کت آمم  موهتیتوسط ا  ماااشدن مقتمتت ا او مرعتقب آن زاداا دسرگ می
رتن عماق دن ژااو ال  مدسااا تأث   نم نوانط معمول ن 2007  هدن دا   مدو طمف 

ئمله   لدن انن  مانرم انتبتط انه دف  کتانتش آمم  هاعنوان مثتل، هنگتمنه ؛گذاشت
سط   پلمتت مد و پنا د شت   مداداآاجت  تن م دن  ه ناس ج مرو    ا ،مد نتزدا

 مدسااارتن و   مو ئکومت اقل  مانا   ن  پلمتت کشاااکتف د  جتدنتعث ا ئوادث
و  ین منتط  ممزدتنمان ئمالت نمبتنان اود نا  و شد  ماناو تاه ااقدامتت تالفا

گتهپت  هعل رتن عماق تشااااد هتی  ال  مدسااا  مد   دمشاااکوک پژاک دن دا
(Entesar,2018,p.78). 

ماق ع امرأثم از تظوالت داالایبت نه  مدسرتن عماق   مانا  تستس ننتنما  ،
ست. نه ستس ،و ژها سرتن عماق تتنع  مانا ااتنا  ت س ادن قبتل  مد ست از   ت

عماق نه  اانضاا ی ه ممزهت ات. تت زمتاتم آن دن قبتل نغداد اسااگیاارمده ااتنا
ش یجتب داال  دهچتلش   شود و اا س اا سط م تلبتت  ساآن تو  د د مدهت تن  ت

  ماقل اود نا نت دولت عماق و ئکومت  متاهنوانط صااام توااداان ما ماشاااود، 
شااود، اگمش   دهعماق نه چتلش  شاا یئتل، اگم نقت    مدساارتن ئفظ  ند. نت ا

سالما یبت نه اقل امنونی ا س   مسرتن تغ مد  ما تنمان  هتی تستاواهد  مد و 
از  ااتشاا امنف  مث ه همگواه تأ شااودام  متنم یاگواهدن قبتل  مدساارتن عماق نه

 نا نه ئداقل نمستاد.  مانا یاو من قه انم منتفع مل اآشفرگ

                                                                                                                                 

1. Seymour Hersh 
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ستز دن نوانط م تن ا مان و نه یرم سا ن س ت طون لا ازامله عوامل تتن خا و 
توان نه مواندی چون اشااارما تت فمهنگا، همیااات گا، ما اقل م  مدسااارتن عماق

باوکردسااتهنوو وکاکحضااورورهارلنوکردودرولیرلن،وهارهریودروانهنوگ  و
 اشتنه  مد.عرلقودروناهراهوبهودلعشو

سو ا  سمت و  سرتن عماق دن آ نده نه چه  دن موند ا نکه نوانط ا مان و  مد
 او ئر  تلسااا  کا د  ندهآ دن  لنوانط تنمان و اننتوان گفت اماواهد نفت 

متاند  ایاشااادهن نا شمواقع، تظوالت پ ا. دن نمامتادام انتق ن ناپ ش مقتنل 
سالم دو طمف نا   ند،ام  دنا تند  ل)داعش(  ه منتفع تنمان و انن اظنون دولت ا

  د مدسرتن نا تند  مداعش ئکومت اقل  موهتی ه ا ا. زمتاامت دام  کنه هم ا د
 آاجتنا نه   کالجیاار  بتااو هم پشاار اامتم   اتنود  ه هم تجن  مانا    مداد، ا

سرتد و دن عمل شرمک اود نت ئکومت اقل  هعل اامتم  تتفم شم  م سرتن   مد  مد
قدس  سپته موهتی فممتاده ا  متاا،سل سمقتشن د  اداشت. ئر یاگیرمده یهمکتن

 مدسرتن موند اسرقبتل دولت   مو اقل  ماننوانط ا  تاز تقو یاعنوان اشتاهنه  مان،ا
 مدسرتن   مئکومت اقل  ندهف ا  ائتل، همیو   دن ع . مدسرتن قمان گمفت  ماقل

 فتنس او من قه ال نغداددن  تنمانمنتفع   هآاکتنا عل یناهبمد  دگتهو د  هنت تم 
ادازهت و اهداف نقتنرچگواه چشااام  لتنمان و انن  نکهعمل اواهد  مد. ا و  اا

مد  لاتکم ند،ام  م تاود نا  رتن   مان و اقلا ما وط نوانط   ن دن  نا مدسااا
 .اواهد  مد    تع  ندههتی آستل

 گیرينتیجه

ست  س ت سرتن عماق و اثمگذانی نو کمد  یئله اقل م  مد ضم م ضوع پژوهش ئت مو
عنوان نم امن ت ملا ا مان ا   نه طبعتًا   اقل م نود  ه  اتناا آمم کت و نوساا ه نم

تم    شونهتی همیت ه اقل م  مدسرتن تأث مگذان است. ئضون و افوا منم  کا از
هت دن قبتل اقل م  مدسرتن عماق، هتی اتناا و نو کمد س تست اتناا آنقدنت

ن ش از هم زمتن د گمی نم منتسااابتت و نوانط ا   نتز گم اوظنون نم  شاااونهتی 
مخرلف س تسا و امن را اصوص ا مان اثمگذان نوده است و پ تمدهتی همیت ه و نه

ا اواهد داشت. نم ا   استس و نت تواه نه اهم ت ا   دن پنمای  شونهتی من قه 



 1400زمستان  ♦ 52پیاپی  ♦ 4 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     898

شونهتی من قه، نه ضوع نمای   ضم، مو هت، پ تمدهت  نهزمو ژه ا مان، دن پژوهش ئت
سرتن عماق تظل ل و  س ه دن اقل م  مد ست اتناا آمم کت و نو س ت و آثتن نو کمد 

سرت  کا از منمنمنسا شد. دن ا   ن تم   میت ل دن موند  مدسرتن عماق، نوانط ا
؛ آن نت  شاااونهتی همیااات ه و نماا د گم از نتز گمان مؤثم من قه و فمامن قه نود

ننتنما   اناده قوی دن داال اقل م  مدسرتن عماق همچنتن دن ئتل پ ش نمدن نوانط 
  اثمی  ه ئضون تم هتی ن نگ انتاا نوده است. دن ا   چتنچوس منمنت قدنت

هتی اتناا دن اقل م  مدساارتن عماق نم  شااونهتی همیاات ه داناد، و افوا قدنت
 اصوص دن انتبتط نت  مدهت است.سما ت میت ل و مشکالت امن را نه

توااد دن     شونی است  ه ماتممنم ای، آمم کتهتی فما من قهاز ن   قدنت
شره  شرمی دا سرتن تأث مگذانی ن  سرتن اقل م  مد شدن اقل م  مد شد و دن فدنالا  نت

ای دن ا   اقش ز تدی ا فت  مده اسااات. دن واقع، آمم کت نتز گم اصااالا فما من قه
نو دننتنه اهداف زمتن نت نغداد و انن ل دانای نوانط است؛ از ا  عماق است  ه هم

ئتل دن  هتی مرفتوتا واود داند.آن ایبت نه ست م  شونهت از امله ا مان، د دگته
سرقالل و تج  ه ضم آمم کت، نت ا یبت نه اعالب ئت ست و ا طلبا دن عماق مختلف ا

ا م تن دولت اوعنهدهد و دن تالش است اسرقالل  مدسرتن وا نش منفا اشتن ما
 مم  ی و اقل م  مدسرتن آشرا ا جتد  ند.

ن   مواضع نسما و   منسما آمم کت دننتنه اقل م  مدسرتن عماق و تعتمالت 
صونت نسما مختلفت اود ت ا مان، تفتوت استسا واود داند. آمم کت نتنهت نهآن ن

سرتن عماق و همچن   ئمت ت اود نا  ضون ا مان دن عماق و  مد یرمش ئ نا نت گ
یئله  گما مساز عماق  ست. ا   م شتناعالب  مده ا ست دهندها س ت هتی تفتوت دن 

شون از ست، ا     یرق م نت طمفا نه اعالاا و اعمتلا از اتاب آمم کت ا صونت م
سرتن واند مذا مه ما شتن امتما شود و نمای آنمقتمتت اقل م  مد یر سالح و م هت 

 ند و از ساااوی د گم ئمت ت اود نا از دولت مم  ی عماق اعالب انساااتل ما
ضع ؛ امت دما س ه مو سرتن عماق، نو ضون آن دن اقل م  مد امت دن  نتن آمم کت و ئ

مدساارتن عماق داند. ا    شااون تالش داند ضاام  ئفظ ی ایاابت نه  امظرتطتاه
سا و  س ت صوا ت اود از آثتن  سرتن عماق، از منتفع  ائرمتالًم یرمده نت  مد تعتمل گ
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اقرصااتدی ائرمتلا اساارفتده  ند. نوساا ه نت واود ا نکه تأث م نیاا ا ا دن معتدالت 
نا ایاابت نه  یتممرعتدل ند، دن موند اقل م  مدساارتن عماق نو کمد انتاا ا فت ما

نه  اه  نت تو نه هم   دل ل، ا مان  ختا  مده اسااات.  کت ات   لومرم ممز  1450آمم 
شرمک نت عماق  ه نخش  ست، تأث م ز تدی از اعمدهم سرتن ا ی از آن دن من قه  مد

نو کمد فعتالاه س تست اتناا آمم کت و نه م  ان  مرمی نوس ه اواهد پذ مفت. 
ن ز تدی  مد دن  شون، نتز گمی میرقالاه  مدسرتن ا مان نت تواه نه دانا نودن شمت

 دااد.عماق نا تند د امن را نمای اود ما
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