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  يار جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرساستاد -براهيم روميناا دكتر

 جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس کارشناس ارشد -محمدطاهر بيدار
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11/02/1397پذيرش:  تاريخ                                              13/02/1396تاريخ دريافت: 

 چکيده
ام کره ها در تمهای بزرگ در مناطق ژئوپلیتیکی جهان تابع متغیرهای مختلفی است. این قدرتهای قدرتاستراتژی

ی  منابع یکی از دال. نمایندیابزارهای مختلفی اعمال م طهواسبهبوده و این روش را  برتریپایداری و حفظ  دنبالبهزمین 

 ها بر فرایندهایآن تأثیرگذاریها در گستره جهانی و دخالت و جهانی حضور و کنش آن هایقدرتهای پایداری یشهرو 

تحده با مالتجهانی مطرح شد. رقابت ایا تأثیرگذارقدرت  عنوانبهمتحده جهانی است. با پایان جنگ جهانی دوم ایاالت

 عنوانبهمتحده ی جهانی در دو مقیاس را در پی داشت. لذا دو قدرت شوروی و ایاالتهابلوکیری گشک شوروی، 

، 1971 خروج بریتانیا از شرق کانال سوئز در سالهای ژئوپلیتیکی خود را پیگیری کردند. با یاستراتژبازیگران جدید، 

عنوان بخشی از این فضا، در بخش شمالی شد. کردستان بهاین بخش از جهان  هایمتحده بازیگر فعال در کنشایاالت

بعد  هایمتحده و تداوم آن در دورهایاالت تأثیرگذاریهای قدرتی قرار گرفت. در این پژوهش یانجر تأثیرعراق تحت 

ه بزرگ در یک منطق در ارتباط با کردستان شمال عراق مورد مطالعه قرار گرفته است. تا الگوی رفتاری یک قدرت

پاسخ  ؤالسرو پژوهش حاضر در تالش است با روش تحلیلی و توصیفی به این ینا ازژئوپلیتیکی ویژه تحلی  گردد. 

پژوهش نتایج  داشته است؟ 2014تا  1971دهد: که استراتژی آمریکا چه تأثیراتی بر تحوالت کردستان عراق از سال 

الگوی  تادر دوره جنگ سرد  یا مداخله محدود  طرفیتان عراق از الگوی بیدهد که رابطه آمریکا با کردسنشان می

وسعه طرفی اثرات متفاوتی بر تپیروی کرده است. استراتژی آمریکا در وضعیت بیسرد تعاملی پس از پایان جنگ 

 است. تهدر پی داش ها داشته و در دوره تعاملی توسعه سیاسی، نظامی و اقتصادی کردها راکردمیسیاسی، اقتصادی و نظا

جانبه یک قدرت بزرگ را در جنوب غرب آسیا از یک فضای میکرو این الگوی تعاملی، مسیر توسعه تعامالت همه

 وجود آورده است.ای که بستر نوعی خودگردانی با اختیارات گسترده در شمال عراق را بهگونهفراهم کرده است. به
 

 .ستان عراقآمریکا، کرد ژئوپلیتیک، کليدي: هايهواژ
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 مقدمه   -1

ای و های منطقههای قدرتمنطقه جنوب غرب آسیا بعد از جنگ جهانی دوم، مح  رقابت

های اقتدارگرا، خیزش ای شد. مداخالت خارجی و تهاجم نظامی، درهم شکستن دولتفرامنطقه

ت و ای قلیان خشونو ترتیبات قبیلهنیروهای قومی و مذهبی، اهمیت یافتن دوباره مناسبات 

دهنده دورانی از حیات خاورمیانه ای حول نشانگان هویتی همگی نشانهای منطقهآرایش رقابت

 (. Kazemi, 2017: 147است که بر بستر هویت قرار دارند)

های دوران جنگ سرد بعد از خروج بریتانیا، شروع به اقداماتی عنوان یکی از قدرتآمریکا به

 هایراستای حفظ هژمونی خود در این منطقه کرد. با پایان جنگ جهانی دوم و شروع رقابت در

ایجاد کمربندی برای بازدارندگی در  دنبالبهبه بعد، آمریکا  1945ژئواستراتژیک جهانی از سال 

. ا فراهم کردمتحده ربرابر شوروی بود. خروج بریتانیا از منطقه، بسترسازی کنشگری فعال ایاالت

ی با عراق امضاء کند. در آن زمان ایران نیز به دالی  اتوافقنامهشوروی موفق شد  1971در سال 

مرزی با عراق دارای اختالفاتی بود. در این جهت آمریکا با پیشنهاد ایران برای فشار بر دولت 

ه ی خود ادامهاکمکبه  1975مرکزی عراق،  با کردهای عراق ارتباط برقرار کرد و تا سال 

 (.Terrill, 2006: 2)داد

مال مصطفی بارزانی بارها از  1968قب  از اینکه آمریکا با کردها ارتباط برقرار کند از سال 

آمریکا درخواست کمک کرده بود، اما با پاسخ روشنی در این زمینه مواجه نشده بود. رابطه کردها 

مهمی بر تحوالت سیاسی،  یراتتأثهای بوده است و یبنشاز آن زمان با آمریکا دارای فراز و 

آمریکا دوباره برای فشار به دولت مرکزی  1991اقتصادی و نظامی این منطقه داشته است. از سال 

یمانشان از این پهمعراق از کردها حمایت کرد و بعد از حمله عراق به شمال عراق، آمریکا و 

و آمریکا شک  منطقه حفاظت  کردند و دوره جدیدی از روابط بین کردهای عراق 

که آمریکا در چهارچوب جنگ علیه تروریسم به عراق  2003از سال  (.Waller, 2010)گرفت

همراهی نکردن کشورهای منطقه از اهرم کرد برای پیشبرد اهداف خود استفاده  دلی بهوارد شد و 

ال از س های تاریخی خود استفاده کردند.برای توسعه آرمان آمدهدستبهکرد و کردها از فرصت 

با ظهور داعش و فقدان قدرتی  2014رابطه کردها با آمریکا توسعه یافت. از سال  2014تا  203
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ها، آمریکا در این چهارچوب رابطه خود با کردهای عراق را افزایش داد. کارآمد در برابر آن

است  2014تا  1971استراتژی آمریکا بر تحوالت کردستان عراق از سال  تأثیرهدف از این بیان 

 و اینکه آمریکا از چه استراتژی در رابطه با  کردهای عراق استفاده کرده است. 

متحده در حال حاضر گسترده شده و این فضا دارای یاالتاروابط کردستان عراق با  که ازآنجا

ک گیری روابط یاین تحقیق این است که فرآیند شک  مسئلهای با آمریکا است، یژهوروابط 

 2014تا سال  ازآنپسو  2003یاس که فاقد ساختار سیاسی رسمی تا مقکوچکیایی فضای جغراف

 دتأییای مورد های بزرگ چگونه بوده است؟ این مسئله با توجه به ساختار ناحیهبا قدرت

ی گیرکردها در ارتباط شک  موردنظرمتحده در عراق پس از حکومت بعث و آرمان کردی ایاالت

 تأثرممتحده با کشورهای منطقه که عارض و چالش است و روابط ایاالتکردستان بزرگ، دچار ت

تحلی  روابط این فضای  رواز اینی هستند دچار چالش خواهد شد. خواهآرمان هایکنشاز 

 طلبد و نتایج حاص ی متفاوتی را میهاچارچوبمتحده آمریکا ابعاد و یاس با ایاالتمقکوچک

تواند راهگشای متحده آمریکا میدستان شمال عراق با ایاالتای کرناحیه هایکنشاز بررسی 

رفته گهای جریانات مشابه است.  بر مبنای مسئله فوق، دو دوره مشخص در روابط شک تحلی 

  :قرار گرفته است مدنظریک هستند که در قالب فرضیات زیر تفکقاب از هم 

ی یا مداخله محدود طرفیبدو الگوی  رابطه آمریکا و کردستان عراق از 2014تا  1971از سال  -

 .متحده پیروی کرده استای ایاالتهای منطقهکنشمتناسب با  و مقطعی و تعاملی

وسط باعث سرکوب کردها ت 1991تا  1971آمریکا از سال  متحدهطرفی ایاالتبی استراتژی -

نطقه ایجاد م وبه بعد استراتژی تعاملی در رابطه با کردستان  1991از سال  شد؛ حکومت عراق

م بر ایجاد حری تیدرنهاکردستان عراق، توسعه سیاسی و اقتصادی و نظامی و  پروازممنوع

 بوده است. تأثیرگذار پس از سقوط حکومت بعث کردستان عراق

 روش تحقيق -2

ای ـ تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و روش گردآوری اطالعات کتابخانه پژوهش حاضر از نوع

)کتاب، مقاالت، مجالت و غیره در هر دو  یاکتابخانهبخش گردآوری از منابع اسنادی است. در 
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ی جدید در ارتباط هادادهبخش داخلی و خارجی استفاده شده است و همچنین جهت گردآوری 

 های کنشهای معتبر که حاوی اسناد و دادهیتسامتحده با کردستان عراق به با رابطه ایاالت

های مربوطه فراوان و داده از آنجا کهن عراق است، مراجعه شده است. متحده با کردستاایاالت

رفت داد مورد استفاده قرار گگسترده بود، اطالعاتی که متغیرهای تحقیق را مورد ارزیابی قرار می

 .یت با روش کیفی تحلی  شددرنهاو 

 چهارچوب نظري -3

های کنند. استراتژی قدرتی میهای بزرگ در شرایط مختلف استراتژی گوناگونی را پیروقدرت

ای. این به مفهوم هماهنگی با گیرد و هم در سطح منطقهبزرگ هم در سطح جهانی شک  می

های بزرگ در قدرت استراتژی .(Motaghi, 2008: 10)ای و جهانی استسایر بازیگران منطقه

بندی ساختاری با . بین قطباست کنترل بحران و تثبیت موقعیت به نفع خودمناطق ژئوپلیتیکی 

مقوالتی همانند جنگ، ثبات و توسعه بحران در مناطق مختلف ژئوپلیتیکی رابطه معناداری وجود 

ها اند چنین روابطی را بر اساس هزینهالمل  تالش نمودهپردازان ساختاری سیاست بیننظریه .دارد

 ای نی  به چنین فرایندیقرار دهند؛ اما بر بررسی موردو نتایج ناشی از ظهور و کنترل بحران 

ای قههای منطنیازمند ابزارهای خاصی هستند. بازیگران قدرتمند به این دلی  در مدیریت بحران

کنند تری برخوردارند. همچنین آنان تالش میباشند که از ابزارهای متنوعمی تأثیرگذاردارای نقش 

منیتی محدودتری را به وجود استفاده کنند که مخاطرات ا ایگونهبهتا از ابزارهای خود 

های بزرگ با توجه به شرایط زمان استراتژی قدرت رواز این( Mosallanejad, 2012: 55آورد)

ای های بزرگ در منازعات منطقهکنند. قدرتمناسب را برای رسیدن به اهداف خود طراحی می

ی های درک استراتژیاما براشوند تا بتوانند منافع خود را تثبیت کنند. و جهانی وارد می

ی نیازها واسطهبهمنازعات  .های بزرگ در منازعات، نخست باید مفهوم منازعات بیان شودقدرت

برآوردهای عقالنی و منافع ملی مورد توجه  دلی بهگیرند و ها شک  میهمگانی و ترس

شه در شود، رییافته منجـر میرفتاری که به منازعات سازمان .(Doucey, 2001: 3)هستند

خصمانه  هایکنشها در خصوص یـک مسئله، ها، مواضع ناسازگار آنپیوندی خاص میان طرف
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 المللیهای یـک اختالف بینها و برخی از انواع اقدامات دیپلماتیک و نظامی دارد. طرفطرف

 مینکوشند بـه برخی از اهداف مانند سرزها میباشند. طرفها میعموماً، البته نه لزوماً، دولت

تر، امنیت، جمعیت، دسترسی به بازار، تشکی  اتحاد، کـسب حیثیت و اعتبار تر یا امنگسترده

المللی، سـرنگون کـردن حکومت دشمن و اهداف دیگری از ایـن قبیـ  نائ  آیند ای و بینمنطقه

هر دو در ها، اقدامات و یا ها، خواستاما در تالش برای دستیابی به این اهداف و یا دفاع از آن

در عصر جدید، موضوعاتی که موجب  .گیرندهای دیگر قـرار میتعارض با منافع و اهداف طرف

های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قومی گسترده شده و زمینه گردند دراختالف می

ا های، حقوق بشر و تروریسم نیز بر آنو هسته کشتارجمعیهای موضـوعاتی همانند سالح

ها و نماید که قدرتده است. اختالف در موضوعات مطروحه به این دلی  بروز میشافزوده

اند و ای یـا جهانی قائ ها در ارتباط با این موضـوعات بـرای خـود منافع ملی، منطقهدولت

شده پیش رود، زمینه بروز اختالف شرایط مغایر خواست و منافع در نظر گرفته کهدرصورتی

ها یک یا چند عام  و عناصر بنیادی روابط بین بازیگران صحنه بحران آنجا که از .گرددفراهم می

لی به الملای در سیستم بینهای عمدهدهند، قادرند دگرگونیالمللی را هدف قرار میسیاست بین

 اهندهکها بستگی به عوام  تشدیدکننده یا عناصر وجـود آورند. شدت و ضعف این دگرگونی

 طور درستیتوان بهها دارد؛ پس نمیوجود برای مدیریت و باالخره مهار بحرانم هایفنبحران و 

 & Zahed)ادعا کرد که یک بحران سیستمی، حتماً باعث دگرگونی اوضاع خواهد شد

Soltanifa, 2009: 14.) 

ابزارهای کنترل منازعه در منازعات ماهیت متنوع و نسبتاً فراگیری دارد. ازجمله این ابزارها 

های اقتصادی و کنترل منازعات وان به دیپلماسی، اعمال فشار امنیتی، تحریم و محدودیتتمی

 های بزرگتواند بخشی از رفتار امنیتی قدرتاشاره داشت. هر یک از ابزارهای فوق می نظامی

های بزرگ را طورکلی استراتژی قدرت(. بهMosallanejad, 2012: 55)دهی نمایدرا سازمان

 تبیین کرد.  1شماره توان در شک  جغرافیایی میدر فضاهای 
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 های بزرگ در مناطق ژئوپلیتیک جهانهای قدرت: الگوی کنش1شماره شک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شناسیيطمح -4

ر آن د عنوان یک قوم از گذشته تاکنونکه کردها به استآسیا جنوب غرب  بخشی ازکردستان 

ایران، ترکیه، سوریه و عراق  کشوران بین چهار (. کردستKaya, 2012: 98سکونت داشتند )

شده است. محدوده سکونت کردها از طرف شمال به رودخانه ارس در شرق ترکیه و در تقسیم

طول مرز ایران و شوروی سابق، در غرب کارا سو و رودخانه فرات در ترکیه و عراق، در جنوب 

ریاچه ارومیه و ماکو، کرمانشاه و تا خط خانقین ـ موص  ـ کرکوک و در شرق تا همدان تا د

 (.Celik, 2008: 3)است گسترش یافتهایالم و استان کردستان 

 

 

 

 طرفیبی گسترده محدود گسترده محدود

 های بزرگ در مناطق ژئوپلیتیکیاستراتژی قدرت

 )حمایت(مداخله مستقیم

 نوع مداخله

 مطلق مداخلهعدم )مخالفت(مداخله محدود

 پیامدها

حــمــایــت  

ــی،    ــیاس س

 اقتصادی،

 نظامی،

 ای  رسانه

 و ...

ــت    ــف ــال ــخ م

ــی،   ــیــاسـ سـ

 اقتصادی،

 نظامی،

 ای و ...رسانه

حمــایــت در  

ند        یا چ یک 

بعد ســیاســی، 

ــادی،     قتصــ ا

 ای  رسانه

 و ...

مخــالفــت در 

ند        یا چ یک 

بعد ســیاســی، 

ــادی،     قتصــ ا

 ای  رسانه

 و ...

نش      ک عــدم 

مـــعـــنـــادار  

تی و       ی حمــا

 مخالفتی و ...
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 : موقعیت کردها در منطقه ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا 1 شماره شک 

Source: (Hafeznia, 2006: 13) 

  هاي تحقيقيافته -5

 (1991تا  1971الگوي مداخله محدود و مقطعی) -1-5

مرکزی عراق در این دوره از تمرکز سیاسی باالیی برخوردار بود، لیکن بخش  اگرچه دولت

ی یک قرن گذشته فعال بود و هویت محلی خواهآرمانهای یانجر تأثیرشمالی این کشور تحت 

لی های فرامخود را در مقاب  هویت ملی تعریف کرده بود. در این شرایط متوس  شدن به قدرت

 :Karimi & Gholami, 2007) گیرندهای محلی در پیش مییتهوامری مرسوم است که 

. در آن زمان برای گرددیمیالدی برم 70رابطه سیاسی کردهای عراق با آمریکا به دهه  (.177

کرد اما با امضاء قرارداد طور پنهانی حمایت میمدت طوالنی اتحاد جماهیر شوروی از کردها به

کردها از آمریکا برای ادامه  یجهشدند؛ درنت یدشوروی ناامساله بین بغداد و مسکو، کردها از  15

آمریکا به درخواست کردها جواب (. Yavuz, 1993: 40-41)نبرد خود درخواست کمک کردند

 هم به چهار دلی  بود:مثبت داد و آن
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 ؛ها در برابر نفوذ شوروی در عراقاستفاده از آن -

 ؛حفظ امنیت اسرائی  در برابر تهدیدات عراق -

 ؛و ورود کردها به اوپک برای حفظ منافع آمریکا با رسیدن به استقالل نفت -

 .پیمانی با شاه ایران و اثرگذاری خواست ایران کمک به کردهاهم دلی به -

پیوندی سیاسی برقرار شد کردها توانستند موفقیت چشمگیری را کسب کنند و  یجهنت در

 کند:گونه که کسینجر بیان میانهمچنین آمریکا در مدت یک سال به هدف خود برسد، هم

سودمندی کارت کرد نیکسون در یک سال خود را نشان داد و عراق نتوانست وارد جنگ با 

 (. Kissinger, 1979: 1265)بشود 1973اسرائی  در طول جنگ 

 3بند  در 1973نوامبر  27به تاریخ  239شماره  در یکی از اسناد وزارت خارجه آمریکا به

باید حمایت از کردها برای انجام اقدامات »آمده است: « های احتمالی فشارینهگز»تحت عنوان 

آغاز شود. مال مصطفی بارزانی رئیس حزب  عراق نظامی برای ضربه زدن به دولت مرکزی

ها در برابر رژیم بعث عراق دموکرات کردستان عراق قول داده است در صورت حمایت ما از آن

بسیار محتاطانه عم   بارهینا ها درکند که ایرانیداد و در ادامه بیان میاقداماتی را انجام خواهند 

کنند که کمک آمریکا به کردها تنها در حد فشار بر دولت مرکزی عراق باشد و نه بیشتر، چون می

د دارای جمعیت کراین کشورها ساز شود که خود ترسند در آینده برای ایران و ترکیه مشک می

 (. National Intelligence Estimate, 1960)«زبان هستند

ار ها واگذها و ایرانیسرنوشت کردهای عراق در این دوره در برابر صدام حسین به آمریکائی

کردها ابزاری جهت ح  منازعات بین این کشورها شدند. ایران در پی  1975شد و در سال 

نامه مانی که شاه ایران و صدام توافقکسب امتیازاتی از عراق مانند کنترل آبراهه شط العرب بود. ز

ها از کردها به پایان رسید که این خود امضاء کردند، حمایت ایرانی 1975الجزایر را در سال 

 باعث پایان شورش کردها در عراق شد.

 فرستددر یکی از اسناد که رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا به هنری کسینجر می

 کند:ق به درخواست ایران را بیان میهمکاری خود با کردهای عرا

 موضوع: توقف برنامه کمک به کردها
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ک گونه که مستحضرید برنامه کمتوقف برنامه کمک به کردها است. همان تأییداین نامه برای 

  ها کنسبه کردها به درخواست شاه ایران بود و همه اقدامات کمکی ما به کردها از طریق ایرانی

نامه الجزایر پیمانی نظامی و مالی با کردها در عراق بعد از توافقایران همه همشاه  رواز اینشد. 

ا به هجنبش کردها فروپاشیده است و رهبران آن یجهمتوقف کرده است. درنت 1975مارس  6در 

 (.W.E. Colby, 1975)ایران فراری شدند

د نموده و به ایران تبعی پس از توافق الجزایر، بارزانی و بسیاری از حامیان وی عراق را ترک

متحده از کردها برای رسیدن به حداق  آزادی حمایت کرد که ایاالتشدند. بارزانی تصور می

با آغاز جنگ ایران و عـراق، کردهـای عـراق بـار  (.Fuller & Barkey, 1998)خواهد کرد

عراق به  1980بر . در سپتامسر گرفتنددیگـر مبـارزات خـود را علیـه دولـت مرکـزی عراق از 

 (. Gunter, 2011: 13)ایران حمله کرد

ترس از افزایش نفوذ ایران در منطقه،  دلی بهسال جنگ ایران و عراق،  8آمریکا در دوره  

اقدامات و سرکوب شدید کردها توسط حکومت مرکزی عراق را نادیده گرفت. با پایان یافتن 

و آمریکا شروع به همکاری با  دگرگون شد جنگ ایران و عراق و حمله عراق به کویت شرایط

آمریکا  با هماهنگیکردها  .عراق کردحکومت بعث کردهای عراق برای وارد نمودن فشار بر 

شروع  حکومت این کشوربا عقب رانده شدن عراق از کویت،  سازی کردند.چالشعلیه عراق 

حکومت ها در مقاب  حمالت نآمریکا از آ. در این دوره، ای به شمال عراق کردبه حمله گسترده

 یجهکرد و درنتعراق خأل قدرت ایجاد می حکومت بعث کمکی نکرد. شکست کام  مرکزی

آمریکا از شورش در این دوره، (. Lewis, 2008: 47شد)ثباتی در خاورمیانه میباعث افزایش بی

(. آمریکا Johns, 2006ترسید)ای نزدیک با دولت ایران داشتند میشیعیان در عراق که رابطه

 نخست تمایلی به دخالت برای متوقف کردن دولت عراق برای سرکوب کردها نداشت. 

 (2014تا  1991الگوي تعاملی) -2-5

عنوان سرکوبگر که در آن عراق به 688، شورای امنیت سازمان مل  قطعنامه 1991در آوری  

ر مینای ب.   این بخش بودندشاممناطق کردنشین ، ساکنان خود معرفی شد محکوم کرد شهروندان
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. مناطق پروازممنوع در شددر شمال و جنوب عراق ایجاد  پروازممنوعقطعنامه یک منطقه  این

های سلیمانیه، اربی  . در شمال، استانتعیین شد 32 در مدارو در جنوب  36 مدارسمت شمال از 

طول به 1991ژوئیه  24. اولین مرحله از این عملیات تا شد پروازممنوعشام  منطقه و دهوک 

در این زمان ، شدیم انجامید. مرحله دوم عملیات که شام  حفاظت دائمی از اقلیم کردستان

.  این عملیات، باهدف مستقیم حفاظت از جمعیت کرد و اسکان مجدد قرار گرفت مدنظر

منطقه (. Voller, 2012: 139-140) بودارتش عراق از منطقه و خروج  پناهندگان کرد

زیادی در فرآیند خودمختاری کردها در شمال عراق داشت که برای اولین بار  تأثیر ازممنوعپرو

 (.Benard, 2004: 454شد)از سوی یک قدرت جهانی در یک منطقه اعمال می

کومت در رابطه با ح تری در مورد کردهاکلینتون و جورج بوش پسر، سیاست شفاف دولتدر 

ا های آمریکافکنهمچون حمله بمب یهایتوان به نمونهمی نمونهعنوان . بهشد اتخاذمرکزی عراق 

، تثبیت 2003های جهادی در سال در حمله به سلیمانیه و اربی ، حمایت از کردها در برابر گروه

 خودمختاری کردها در قانون اساسی عراق و حمایت سیاسی و نظامی توسط دولتمردان آمریکایی

 کاهش یافت.متحده کاخ سفید، رابطه کردها با ایاالت با ورود اوباما به اشاره کرد.

ها آمریکا از این نگران بود که تقویت کردهای شمال عراق، منجر به استقالل آن در این دوره

مریکا آ یجهنت در .شود که در این صورت نفوذ ایران بر جنوب و مرکز عراق افزایش خواهد یافت

با حمله داعش  .کردهای کردها حمایت نمیخواست برای حفظ منافع خود در عراق، از بیشتر

باعث تغییر استراتژی به عراق و توسعه قلمروی آن و عملکرد ضعیف دولت مرکزی عراق 

این د، داعش بو مقابلهنیروی کارآمد برای  دنبالبه. آمریکا که متحده نسبت به عراق شدایاالت

های نظامی و اقتصادی آمریکا از سال از سوی دیگر کمکدر کردهای عراق بود.  صرفاًنیرو 

عنوان به آن رانموده و  دولت مرکزی عراق را نگران  به کردها افزایش یافت این مسئله 2014

پیامدهای توسعه روابط  (.Malas and Parkinson, 2014)دانداستراتژی کردها عراق می

 :متحده با کردستان شمال عراق به شرح زیر استایاالت
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 روابط سياسیسعه تو -1-2-5

 دگرگونرابطه سیاسی کردها و آمریکا بعد از اتمام جنگ عراق و ایران و حمله عراق به کویت 

تا  2003تر شد؛ دوره بین و استراتژی حفظ توازن مستحکم پروازممنوعو با ایجاد منطقه  شد

 صراحتهروابط سیاسی بین کردستان عراق و آمریکا بود. در این دوره ب تکام ، دوره 2001

در (. Gunter, 2011: 98-10)جانبه از کردها خواهند پرداختمقامات آمریکایی از حمایت همه

به اربی  داشت در مالقات با مسعود  2009سفری که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سال 

  بارزانی اعالم کرد:

استقرار یک عراق در  کنیم و به شما برایما نگرانی شما درباره آینده ملت خود را درک می»

 U.S. Department )«صلح و موفقیت کمک خواهیم کرد و ما شما را تنها نخواهیم گذاشت.

of Defiance, 2009.) 

مقامات ارشد آمریکا با رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار نموده  2014تا سال  2003از سال 

آورده شده دیدارها  ینترمهم 1شماره سیاسی بوده است. در جدول که نشان از توسعه همکاری 

 :است
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 دیدارهای مقامات آمریکا با رئیس اقلیم کردستان عراق ینترمهم: 1شماره جدول 

بعد از یک هفته از حمله داعش  ویبود.  با واکنش دولت اوباما همراه حمله داعش به اربی 

 )توماس فریدمان( بیان کرد:تایمزیویورکبا خبرنگار ن

قرار دارید و آن کشور راغب به  کشینس ای از احتمال خطر زمانی که شما شرایط ویژه»

د ردم نیاز به حفاظت دارنالمللی دارید که منظر قوی بینحضور ما در آنجا است و شما یک اتفاق

و ما توانایی برای انجام آن را داریم پس ما یک تعهد برای انجام آن را داریم. در ادامه اوباما در 

کند: اما کردها شایستگی خوبی  از خود نشان مورد سیاست کشورش در قبال کردها بیان می

 سال مقامات منابع

- http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2005/10/2
0051025-7.html 

- http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/10/20081029-3.html) 

با مسعود  جورج بوش
 بارزانی در واشنگتن

2005-2008 

- http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/03/20080318-1.html 

با مسعود   ک چینیید
 بارزانی در اربی 

 

2008 

- http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/4/state6066.htm 
- http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/kurds-obama-

barzani-iraq-isil 150512051306148.html 

با مسعود بارزانی در  اوباما
 واشنگتن

2012 

- http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/secretary-of-state-
hillary-clinton-makes-remarks-with-iraqi-news-photo/96193243 

- https://still4hill.com/2012/04/04/secretary-hillary-rodham-clinton-
public-schedule-for-april-4-2012/ 

ینتون در الری کلیه
 واشنگتن

 2012ـ 2010

- http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=12&s=02010100&r=223&a=31541
&s=010000 

- http://www.iraqinews.com/baghdad-politics/biden-in-arbil-to-meet-
barzani/ 

- https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/05/06/readout-
vice-president-bidens-meeting-iraqi-kurdistan-regional-president 

با مسعود بارزانی  جو بایدن
 در اربی  و واشنگتن

2009-2011 

- http://ekurd.net/mismas/articles/misc2014/6/state8131.htm 
- http://rudaw.net/english/kurdistan/050220151 

با مسعود بارزانی  جان کری
 در اربی 

2014 

- http://www.gettyimages.ie/detail/news-photo/secretary-of-state-
condoleezza-rice-meets-kurdish-leader-news-photo/52831525 

- http://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/pix/2006/73694.htm 

با مسعود بارزانی در  رایس
 اربی  و واشنگتن

 2006ـ2005

- http://www.gettyimages.ie/detail/news-photo/secretary-of-state-
condoleezza-rice-meets-kurdish-leader-news-photo/52831525 

با مسعود  رابرت گیتس
 بارزانی در اربی 

2011 

http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2005/10/20051025-7.html
http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2005/10/20051025-7.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/03/20080318-1.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/03/20080318-1.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/kurds-obama-barzani-iraq-isil%20150512051306148.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/kurds-obama-barzani-iraq-isil%20150512051306148.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/05/06/readout-vice-president-bidens-meeting-iraqi-kurdistan-regional-president
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/05/06/readout-vice-president-bidens-meeting-iraqi-kurdistan-regional-president
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2014/6/state8131.htm
http://rudaw.net/english/kurdistan/050220151
http://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/pix/2006/73694.htm
http://www.gettyimages.ie/detail/news-photo/secretary-of-state-condoleezza-rice-meets-kurdish-leader-news-photo/52831525
http://www.gettyimages.ie/detail/news-photo/secretary-of-state-condoleezza-rice-meets-kurdish-leader-news-photo/52831525


 13...     استراتژی آمریکا بر تحوالت کردستان عراق تأثیر  _________________________________

هست( و ما مجبور به  2003 )منظور اوباما شایستگی کردها در اداره منطقه خود از سال دادند

های رانی داعش بلکه چگونه این منطقه را از دگرگونیتنها در عقبها شدیم نهپرسش از آن

کند منطقه کردستان . در ادامه بیان میاست سریع عراق حفظ کنیم این همیشه در ذهن من بوده

نطقه ه بین ادیان این ماست ک یعملکردی خوبی دارد که ما مای  به دیدن آن هستیم و آن شکیبای

 (.Friedman, 2014)«وجود دارد و این اهمیت دارد که از این منطقه حمایت کنیم

راق های آمریکا، کردستان عاستراتژی تأثیربا تشکی  حکومت فدرال تحت  2003بعد از سال 

ر کشو 31 در حال حاضرکند و  برقرارتوانست روابط دیپلماتیک خوبی با بیشتر کشورهای جهان 

 هستند.کردستان عراق دارای کنسولگری در 

 کنسولگرهای خارجی در اقلیم کردستان عراق: 2شماره جدول 
 سال افتتاح کشور رديف سال افتتاح کشور رديف
 2011 اردن 17 1988 ایران 1

 2011 ایتالیا 18 2004 کره 2

 2011 بالروس 19 2004 بلغارستان 3

 2012 فنالند 20 2006 چک 4

 2012 هلند 21 2006 الیااستر 5

 2012 سوئد 22 2006 اسپانیا 6

 2012 رومانی 23 2007 آمریکا 7

 2012 امارات 24 2007 انگلستان 8

 2012 لهستان 25 2007 روسیه 9

 2012 اسلواکی 26 2008 ژاپن 10

 2013 برزی  27 2009 فرانسه 11

 2014 چین 28 2009 آلمان 12

 2014 انمجارست 29 2009 دانمارک 13

 2015 کویت 30 2010 ترکیه 14

 2013 برزی  31 2010 مصر 15

    2011 فلسطین 16

http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=37))Source: 

 

 

http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=37))Source
http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=37))Source
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 ریکاییروند دیدارهای رسمی رئیس اقلیم کردستان عراق با مقامات آم :1شماره  نمودار

 اقتصادي توسعه روابط -2-2-5

یکایی ها آمرنفت است. فعالیت شرکت ارتباط باآمریکا در  باترین رابطه اقتصادی کردها مهم

استقالل  أثیرت دلی بهبرای استخراج نفت باعث توسعه زیربناهای اقتصادی کردستان شده است و 

 .تبوده اس تأثیرگذارار سیاسی این منطقه بسی هسیاسی بر تصمیمات سیاسی در آیند

منطقه  ،این منطقه منابع نفت هستند.شهرهای موص ، کرکوک و مناطق اطراف آن غنی از 

  (.Lewis, 2008: 65)مشاجره بین کردها و حکومت فعلی عراق است

با حکومت محلی کردستان  2011 اکتبر 18اکسان موبی  های نفتی ین شرکتتربزرگیکی از 

عربت شرقی، پیرمام، بتواتا و قره انجیر  حوزه نفتی باشیک، القوش، 6برداری از عراق درباره بهره

قرارداد امضاء کرد. حضور فعال اکسان موبی  آمریکا در منطقه کردستان عراق نتایج بسیار مهمی 

، اقدامات سایر کشوهای بر سرنوشت آینده حکومت محلی شمال عراق، قانون اساسی عراق

 .(Ghaemmaghami, 2013)داشت خواهدنقش ترکیه در شمال عراق  نفتی،

ترین بخش اقتصادی این های آمریکایی، بخش نفت کردستان عراق که مهمبا ورد شرکت 

ر های دیگر کشورها برای کاراه را برای دیگر شرکت یافته و توجهی منطقه است، توسعه قاب 

 . فراهم کرده استدر این منطقه 
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 نظامی توسعه روابط -3-2-5

 تأثیرگذاریکی از نیروهای مهم و  کردها ،علیه عراق 2003 متحده در سالبا شروع  عملیات ایاالت

متحده به عراق، اوج همکاری کردها با ایاالت حمله داعشاز زمان  .شدندعراق  در تحوالت

بودجه  نظامی خود برای تجهیز کردهای  ی از بخشآمریکا  ،رواز اینآمریکا صورت گرفته است؛ 

 .اختصاص دادعراق 

 تا به امروز در موارد زیر خالصه نمود: 1971توان از سال همکاری کردها و آمریکا را می

و آغاز  1971برهم خوردن توافق مال مصطفی بارزانی و حکومت مرکزی عراق در سال  -

 ؛همکاری نظامی آمریکا و کردها

 (؛1975)می آمریکا از کردهای عراق به درخواست ایرانقطع همکاری نظا -

همکاری کردهای عراق به آمریکا در جنگ کویت برای فشار بر روی دولت مرکزی  -

 (؛1971)عراق

 ؛1991وسیله آمریکا، بریتانیا و فرانسه در سال به پروازممنوعایجاد منطقه  -

آمریکا برای هرگونه اقدام  پیمانی نظامی بین کردها و گروهای مخالف عراقی باایجاد هم -

 ؛نظامی

 یجارد همکاری ترکیه در اشغال عراق و انتخاب کردها در سیاست نظامی آمریکا به -

 ؛(2003)ترکیه

شهر  یژهوحمله آمریکا به عراق و اشغال شمال عراق توسط کردها با همکاری آمریکا به -

 (؛2003)استراتژیک کرکوک

ریتانیا با کردهای برای حذف گروهای اسالمی وابسته ازجمله آمریکا و ب یمانانپهمکاری هم -

با تصویب قطعنامه از  2003حزب انصار اسالم در منطقه اورامان در سال  یژهوبه القاعده به

 (.BBC News, 2016سوی شورای امنیت)

ایش سطح کمک نظامی آمریکا به حمله داعش به اقلیم کردستان عراق افز پیامدهاییکی از 

رو شد. با توجه به رویدادهای کردستان عراق شد که با نگرانی شدید دولت مرکزی عراق روبه

عنوان بهاربی  ، مسئله؛ پس از این های نظامی خود را افزایش دادآمریکا همکاری 2014سال 

http://www.bbc.com,2016/
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هریر  پادگان نظامی در جنوب ستأسی اقدام بهو ناتو  قرار گرفتپایگاه اطالعاتی و نظامی آمریکا 

 (. Nouralivand, 2015)نموددر نزدیکی اربی  

های نظامی خود را افزایش دارد. مجموع ای کمکسابقهطور بیآمریکا بعد از حمله داعش به

 :به کردستان عراق به شرح زیر است 2014های آمریکا در سال کمک

 ؛میلیون دالر 350آموزش نظامی به ارزش  -

 ؛میلیون دالر 15به ارزش وایی حمایت ه -

 ؛موشک ضد تانک 1000 -

 ؛جایی نیروکامیون نظامی برای جابه 40 -

 .المللیتحت ائتالف بین یمانانپحمایت هوایی هم -

 تحليل و يهتجز -6

 یای و حتمنطقه یعراق، مورد توجه کردها و کشورها یکردها ارتباط باآمریکا در  استراتژی

کردها با آمریکا  یاسیو س ینظام یبه بعد که نقطه آغازگر همکار 1970جهان بوده است. از سال 

صورت گرفته  یو در چه چارچوب یتا چه حد یهمکار ینا کرد کهاین مسئله را مطرح میبود، 

 ناگزیرها، نآ یگانواکنش همسا ینو همچن یتیکیژئوپل یتموقع دلی به. کردها و تداوم یافته است

از  یکیدر  یشهکردها هم 1945 از .اندبودهدر خارج از منطقه  یکیک متحد استراتژ یافتنبه 

تا به امروز در بلوک  1970در بلوک شرق و از سال  1970تا  1945بلوک قرار گرفتند. از سال 

 غرب قرار گرفتند. 

تا پایان دوره مطالعه این پژوهش، دارای  1971متحده با کردستان شمال عراق از روابط ایاالت

 یک به شرح زیر است:تفکقاب دو دوره 

متحده با کردستان شمال عراق از یک الگوی مداخله های ایاالتدر این دوره کنش دوره اول:

محدود و مقطعی برخوردار بوده است. با تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از شرق کانال 

ده متحروابط کردها با ایاالتقدرت جایگزین مطرح شد.  عنوانبهمتحده م.، ایاالت1971سوئز از 

 در این دوره تابع مالحظات متعددی به شرح زیر بود:
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 یژه در ارتباط با کشورهای ایران، ترکیه و کشورهای عربی؛وبهای مالحظات منطقه -

 روابط بخشی از کردهای شمال عراق با اتحاد جماهیر شوروی؛ -

 یز آن؛منازعه آمحکومت بعث و تشدید رفتارهای چالشی و  -

 های ژئوپلیتیکی؛متحده به دیگر حوزهتمرکز ایاالت -

 ای ایران و عراق.ی منطقههاجنگ -

متحده با کردهای شمال عراق از یک الگوی گسترده های ایاالتبا توجه به مسائ  فوق، کنش

 برخوردار نبود. این دوره با تهاجم عراق به کویت بود تداوم داشت.

ای و جهانی روابط کردهای وارد فاز جدیدی حوالت منطقهت تأثیردر این دوره تحت  دوره دوم:

گسترش روابط قدرت جهانی با کردستان شمال عراق افزود. مجموعه  بر زمان گذشت باشد و 

 بود عبارت بودند از:  تأثیرگذارتحوالتی که بر این فرایند 

 تهاجم عراق به کویت؛ -

 طوفان صحرا(؛متحده و متحدان آن به کویت و عراق)جنگ حمله ایاالت -

 پایان جنگ سرد؛ -

 متحده بر جنوب غرب آسیا؛تمرکز ژئوپلیتیکی ایاالت -

 ؛پروازممنوعمنطقه  -

 ؛2001 سپتامبر 11حمالت  -

 ؛2003متحده آمریکا به عراق در حمله ایاالت -

 شام )داعش(. عراق و دولت اسالمی  -

سی، سه حوزه سیا متحده آمریکا دراین شرایط، روابط کردستان عراق با ایاالت تأثیرتحت 

   امنیتی گسترش یافت. -اقتصادی و نظامی

 گيرينتيجه -7

 ذاریتأثیرگ، با توجه به قدرت آن از بعدعنوان یک قدرت جهانی در دوران جنگ سرد و آمریکا به

ای هستند بوده است. کردهای ی محلی و منطقههاآرمانیردولتی که دارای غمورد توجه نیروهای 
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های صد سال اخیر متکی بر قدرتای رسیدن به آرمان کردی در یکجنوب غرب آسیا بر

متحده تیری ایاالگقدرت با. اندشدههایی را نیز متحم  اند و در این مسیر هزینهای بودهفرامنطقه

زمان روابط کردها  باگذشتی خود جلب کرد و سوبهرمانگرایان کرد پس از جنگ جهانی دوم، آ

متحده آمریکا، مالحظات کشورهای تر شد. لیکن در این دوره ایاالتمتحده گستردهو ایاالت

 های مرکزی بود و در چهارچوبکسب رضایت دولت دنبالبهداد و بیشتر قرار می مدنظرمنطقه را 

 نمود. ی میبندچارچوبطرفی رفتارهای خود را استراتژی بی

گ جهانی دوم در کردستان دهد که خاستگاه آرمان کردی پس از جننتایج تحقیق نشان می

یی در مقاب  تمرکزگرایی حکومت مرکزی عراق بود، لذا گراآرمانشمال عراق متمرکز شد و این 

های منطقه، از سوی حکومت مرکزی عراق علیه کردها صورت بیشترین فشار در بین سیستم

 از کردهای و با تغییر ساختار سیاسی جهان، استراتژی آمریکا در حمایت 1991گرفت. از سال 

شمال عراق وارد مرحله جدیدی شد. در چهارچوب این استراتژی کردهای عراق توانستند از 

ترل فضای سکونتگاهی در شمال عراق برخوردار شوند. و با سقوط ناختیارات نسبی جهت ک

، کردهای عراق با حمایت آمریکا یک منطقه فدرال تشکی  2003حکومت بعث عراق در سال 

 متحده برخورداراند از حمایت ویژه ایاالتگیری داعش در منطقه، کردها توانستهدهند. با شک 

استراتژی آمریکا، روابط دیپلمات خود را  تأثیراند تحت شوند. از نظر سیاسی کردها توانسته

 مستق  ارتباط داشته باشند.  طوربهتوسعه داده و با دنیای خارج 

یی محلی با اتکا به یک گراآرماندهد ق نشان میگرفته در شمال عرامجموعه تحوالت شک 

ردد های خود نائ  گنسبی به خواسته صورتبهای در طی چند دهه توانسته است نیروی فرامنطقه

یی تابع تحوالت آینده منطقه، سطح تحم  کشورهای دارای جمعیت گراآرمانو درجه موفقیت این 

 ای خواهد داشت. های فرامنطقهدها و نیز قدرتهای کرعراق و نوع کنش جوارهمکرد در مناطق 

 قدردانی -8

های دانشگاه تربیت مدرس جهت فراهم آوردن شرایط الزم یتحمااز حاضر نویسندگان مقاله 

 نمایند.یمبرای انجام این پژوهش تشکر 
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