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مقدمه
مســأله کردهــا، موضــوع کشــمکش هــای سیاســی فراوانــی اســت. ایــن 
کشــمکش هــا، گاه میــان خــود گروههــای کــرد جریــان دارد و گاه، بــر 
اثــر عوامــل منطقــه ای و بیــن المللــی در تعامــل ایــن گروههــا بــا جهــان 
خــارج خــود را نشــان مــی دهــد. ایــران و ترکیــه نظــر بــه اینکــه جامعــه کــرد 
بخشــی از جمعیــت ایــن کشــورها را تشــکیل مــی دهــد، بــه مســأله کردها 
چــه در داخــل کشورشــان و چــه در قلمــرو دو کشــور عــراق و ســوریه، 
توجــه زیــادی نشــان مــی دهنــد؛ بــه ویــژه آنکــه دولــت های مرکــزی در دو 
کشــور عراق و ســوریه به دلیل مشــکالت و محدودیت های متعددی 
کــه دارنــد، نمــی تواننــد بــر تمــام جغرافیایــی خــود اعمــال حاکمیــت کننــد.
بــرای درک بهتــر از چگونگــی رابطــه ترکیــه و ایــران بــا طرفهــای کــرد، نــگاه 
بــه گذشــته هــای دور از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. امــا تحــوالت 
مســأله کردهــا در ســالهای اخیــر نشــان داد کــه ایــن دو کشــور در قضیــه 
کردهــا منافــع مشــترکی دارنــد و در مــواردی کــه پــای منافــع ملــی آنــان 

پیــش مــی آیــد، تضــاد منافــع آنــان نیــز خــود را نشــان مــی دهــد. 
از لحــاظ منطقــه ای، همــه پرســی کــه در ســال 2017 میــالدی در مــورد 
اســتقالل اقلیــم کردســتان انجــام شــد، بــر جایــگاه کردهــا در منطقــه و 
روابــط میــان آنهــا تأثیــرات منفــی برجــای گذاشــت. امــا کردهــا توانســتند 
کارآمــدی خــود را در ائتــالف بیــن المللــی علیــه داعــش کــه در ســال 
2014 میــالدی صــورت گرفــت، نشــان دهنــد. بعــد از آن، نیروهــای کــرد 
توانســتند نقــش آفرینــی هــای تعییــن کننــده ای در بحــران ســوریه از خــود 
نشــان داده و تســلط خــود بــر شــمال شــرقی ســوریه را رقــم بزننــد. ترکیــه 
علیــه مواضــع احــزاب کــرد در داخــل خــاک عــراق و ســوریه بــه عملیــات 
ــه حمایــت از نظــام بشــار اســد  ــان ب ــران کــه همچن نظامــی دســت زد. ای
مشــغول اســت، بــا هــدف تســلط بــر مناطــق مــرزی بــا ســوریه مأموریــت 
هــای نظامــی را بــه شــبه نظامیــان شــیعی مــورد حمایــت خــود واگــذار 
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کــرد تــا جلــوی نفــوذ حکومــت اقلیــم کردســتان را بگیــرد.
امــا در ســطح بیــن الملــل، مــا شــاهد حضــور یــک بازیگــر جدیــدی هســتیم 
و آن اداره دمکــرات بایــدن اســت کــه ریاســت جمهــوری امریــکا را در 
ــال  ــدن در قب ــت بای ــار گرفــت. سیاســت دول ــدای ســال جــاری در اختی ابت
ــی اســت کــه  ــت ترامــپ متفــاوت اســت. گفتن ــا سیاســت دول کردهــا ب
در دولــت ترامــپ امریــکا در ســال 2019 میــالدی بــا عقــب نشــینی از 
مناطــق کــرد نشــین شــمال ســوریه، هــم پیمانــان کــرد خــود را در معــرض 
در  نظــر  تجدیــد  بــا  بعدهــا  داد؛ هرچنــد  قــرار  ترکیــه  تازهــای  و  تاخــت 
تصمیمــات خــود نیروهــای نظامــی خــود را در پایگاههــای نظامــی واقــع 
در مناطــق نفــت خیــز متمرکــز ســاخت. در مقابــل، روســیه زمــام امــور 
ســوریه را بــه دســت گرفتــه و گاهــی بــرای تســهیل عملیــات نظامــی 
ترکیــه علیــه کردهــا، بــا ایــن کشــور هماهنگــی الزم را بــه عمــل مــی آورد 
و گاهــی میــان دو طــرف میانجیگــری مــی کنــد تــا بــا هــم تفاهمنامــه ای 
امضــا کننــد. در حالیکــه بــرای نیروهــای اســد و هــم پیمانــش یعنــی شــبه 
نظامیــان شــیعی وابســته بــه ایــران همــواره بــه عنــوان یــک چتــر حمایتــی 

عمــل کــرده اســت.  
همــه ایــن تحــوالت، ایــن ســؤال اساســی را برایمــان مطــرح مــی کنــد کــه 
آیــا دو همســایه ایــران و ترکیــه در قضیــه کردهــا اتفــاق نظــر و همــکاری 
دارنــد و یــا اینکــه منافــع دو کشــور در ایــن مــورد، در تقابــل با یکدیگر قرار 
دارد؟ آیــا کردهــا در یــک جبهــه متحــد هســتند؟ و گروههــای کــردی در 
میــان خــود چــه اختالفاتــی دارنــد؟ چــه زمانــی دو کشــور ایــران و ترکیــه بــر 
ســر مســأله کردهــا اتفــاق نظــر دارنــد و چــه زمانــی اختــالف نظــر دارنــد؟ 
هــر کــدام از ایــن دو کشــور چگونــه پرونــده کردهــا را علیــه دیگــری و بــرای 

پیشــبرد برنامــه هــای سیاســی خــود بــه خدمــت مــی گیــرد؟ 
فرضیــه پژوهــش ایــن اســت کــه منافــع ترکیــه  بــا منافــع ایــران در مــورد 
مســأله کردهــای ســوریه و عــراق در تضــاد اســت. هرچنــد کــه ممکــن 



5 مسأله کردها به عنوان یک ابزار سیاسی میان ترکیه و ایران

ــن دو کشــور در مــورد  ــه نظــر برســد کــه ای ــن ب ــه اول چنی اســت در وهل
ــا یکدیگــر همــکاری و هماهنگــی دارنــد، امــا واقعیــت  مســأله کردهــا ب
ایــن اســت کــه هــر دو کشــور بــرای دفــاع از منافــع ملــی و یــا گســترش 
نفــوذ سیاســی و منطقــه ای خــود بــا توســل بــه ابزارهــای ایدئولوژیــک، 
ــر  ــه رقابــت نفــس گی نظامــی و اقتصــادی، مناطــق کــرد نشــین را صحن
خــود قــرار داده و هــر کــدام مــی خواهنــد ایــن مســأله را در خدمــت 

اهــداف خــود قــرار دهنــد. 
ایــن پژوهــش بــرای روشــن شــدن ایــن مســأله، بحــث را در چهــار محــور پــی 
مــی گیــرد کــه عبارتنــد از: نخســت، گروههــای کــرد کــه بــا ایــران و ترکیــه 
رابطــه دارنــد؛ ویژگیهــای ایــن رابطــه و فاکتورهــای تأثیرگــذار بــر آن. دوم، 
عوامــل تأثیرگــذار بــر مواضــع دو کشــور ترکیــه و ایــران. ســوم، مهمتریــن 
مــوارد سرنوشــت ســاز تعامــل ترکیــه و ایــران بــا کردهــا. چهــارم، موضــع 
ایــران و ترکیــه در قبــال مســأله کردهــا.. اشــتراک منافــع یــا تضــاد منافــع.

جدول )1(: احزاب کرد که در این پژوهش از آنها یاد شده و عالئم 
اختصاری آنها 

مالحظاتبه زبان انگلیسیاختصارنام
حزب دموکرات 

کردستان
KDPKurdistan Demo-

cratic Party
كردستان عراق – اربيل – به 

رهبری خانواده بارزانی

حزب اتحاد میهنی 
کردستان

PUK Patriotic Union of
Kurdistan

كردستان عراق –سليمانيه 
– به رهبری خانواده 

طالبانی

شورای میهنی 
کردها

KNC Kurdish National
Council

چتر حمایتی احزاب كرد در 
سوريه  است– در کردستان 

عراق و زیر نظر حزب 
دموکرات کردستان تأسیس 

شد
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حزب اتحاد 
دموکراتیک 

کردستان

PYD Democratic
 Union Party

این حزب از سال 2003 در 
سال تشکیل شد و بعد 

از انقالب سوریه در سال 
2011 به فعالیت پرداخت

یگان های مدافع 
خلق کرد

YPGPeople’s Protec-
tion Units

شاخه نظامی حزب اتحاد 
دموکراتیک کردستان است 

- سوریه
حزب کارگران 

کردستان 
PKKKurdistan Work-

ers’ Party
مخالف حکومت ترکیه 

است و در کوهستان 
کردستان عراق مستقر 

شده است. 
حزب حیات آزاد 

کردستان - پژاک
PJAK Kurdistan Free

Life Party
مخالف حکومت ایران و 

در کردستان عراق مستقر 
شده است. با حزب کارگران 
کردستان هم مشرب است. 

حزب دموکرات 
کردستان ایران 

KDPI Democratic Party
of Iranian Kurd-

 istan

مخالف حکومت ایران است

Komala Komala Party ofحزب كومله 
Iranian Kurdistan

مخالف حکومت ایران 
است و خود را مارکسیست 

لنینیست می داند
یگانهای مقاومت 

سنجار
YBS Sinjar Resistance

Units
یگانهای ایزدی که برای 

دفاع از سنجار عراق تشکیل 
شده است 

نیروهای مدافع ایزد 
خان 

EPFEzidkhan Protec-
tion Force

یگانهای ایزدی که برای 
دفاع از سنجار عراق تشکیل 

شده است

* در ایــن پژوهــش از حــروف اختصــاری انگلیســی بــه جــای نــام کامــل احــزاب اســتفاده شــده 

است. 
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نخســت: گروههــای کــرد کــه بــا ایــران و ترکیــه رابطــه 
دارنــد؛ ویژگیهــای ایــن رابطــه و عوامــل تأثیرگــذار بــر آن
نخســت بایــد عوامــل داخلــی تأثیــر گــذار بــر روابــط میــان گروههــای کــرد 
را مــورد بررســی قــرار دهیــم و اختالفــات میــان ایــن گروههــا کــه مانــع از 
تحقــق یــک جبهــه متحــد کــرد مــی گــردد را زیــر ذره بیــن ببریــم کــه در ایــن 

راســتا ســه مطلــب را بیــان مــی کنیــم:
1- تفاوت های  گروههای کرد با یکدیگر

 )KDP( »از میــان گروههــای کــرد در عــراق، »حــزب دمکــرات کردســتان
کــه حکومــت اقلیــم کردســتان را در اختیــار دارد و شــریک آن یعنــی حــزب 
»اتحــاد میهنــی کردســتان« )PUK( در تجربــه دموکراســی متمایــز تــر 
بــه نظــر مــی رســند. »حــزب کارگــران کردســتان« )PKK( کــه مخالــف 
حکومــت ترکیــه بــه حســاب مــی آیــد و نیــز »حــزب حیــات آزاد کردســتان« 
)PJAK( کــه مخالــف حکومــت ایــران اســت، بــه فعالیــت هــای نظامــی 
خــود در مناطــق کوهســتانی روی آورده انــد. در عیــن حــال، "حــزب اتحــاد 
دمکراتیــک" )PYD(  کــه "یگانهــای مدافــع خلــق" )YPG( را بــه عنــوان 
شــاخه نظامــی اش دارد، بــه عنــوان یــک حــزب برتــر در میــان نیروهــای 
 )KNC( »و در کنــار »شــورای میهنــی کردهــا )SDF( دمکراتیــک ســوریه

خــود را مطــرح کــرده اســت.
به میزان تعدد گروههای کرد، گرایشــهای سیاســی متضادی نیز وجود 
دارد. مثــال حــزب کارگــران کردســتان گرایشــات انقالبــی تندروانــه دارد. و 
حــزب )KDP( بــا اندیشــه محافظــه کار بــورژوازی، گرایــش بــه دمکراســی 
غربــی دارد. و حــزب )PUK( بــا گرایــش کمونیســتی ترقــی خــواه، رویکــرد 
ملــی گرایانــه چپــی را دارد. علــی رغــم اینکــه ایــن گرایشــهای سیاســی 
بــه شــکل پــر رنــگ خــود را نشــان مــی دهــد، امــا گروههــای قومــی کــرد 
اختالفــات دیگــری هــم در میــان خــود دارنــد کــه مانــع از تحقــق وحــدت 
ــه نظــر نمــی آینــد. در زمینــه فرهنگــی و  ــان مــی شــود ولــی چنــدان ب آن
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اجتماعــی مــی تــوان بــه تفــاوت هــای زبانــی اشــاره کــرد. اکثــر کردهــای 
ترکیــه، ســوریه و شــمال غــرب کردســتان عــراق بــه زبــان کرمانجی صحبت 
مــی کننــد کــه بــا حــروف التیــن نوشــته مــی شــود. امــا کردهــای ایــران 
و جنــوب شــرق کردســتان عــراق بــه زبــان ســورانی صحبــت مــی کننــد 
ــد  ــد. امــا از لحــاظ عقای و در نوشــتار از حــروف عربــی اســتفاده مــی كنن
ــران، ترکیــه، ســوریه  مذهبــی، علــی رغــم اینکــه اکثــر کردهــای ســاکن ای
و عــراق، اهــل ســنت هســتند، بخشــی از کردهــای ایــران شــیعه مذهــب 
هســتند. بــه عــالوه ایــزدی هــا کــه از بیــم اینکــه مبــادا مــورد آزار و اذیــت 
قــرار گیرنــد مراســم عبــادی خــود را مخفیانــه انجــام مــی دهنــد، آئیــن 
عبــادی بــه خصوصــی دارنــد کــه ریشــه در ادیــان کهنــی چــون زرتشــتی 
دارد و البته پاره ای از آداب و رســوم اســالمی و مســیحی نیز در آن راه 

یافتــه اســت)1(. 
تفــاوت هــای درونــی میــان گروههــای کــرد تنهــا بــه زبــان و مذهــب 
خالصــه نمــی شــود بلکــه درگیریهــای نظامــی کــه در طــول تاریــخ میــان 
آنهــا بــه وقــوع پیوســته نیــز اختالفاتــی را برجــای گذاشــته اســت. بــه 
عنــوان نمونــه در ســال 1994 میــالدی جنگــی میــان دو حــزب کردســتان 
ادامــه  میــالدی  تــا ســال 1998  کــه  درگرفــت   )PUK(و  )KDP( عــراق 
ــان دو  ــده شــدن اختالفــات نظامــی می ــز مــا شــاهد زن ــرا نی یافــت و اخی
حــزب )KDP( و)PKK( هســتیم؛ بــه ویــژه اینکــه حــزب حاکــم در کردســتان 
 )PKK( مخالفتــی بــا حمــالت ترکیــه علیــه مواضــع )KDP( عــراق یعنــی
از خــود بــروز نمــی دهــد. گفتنــی اســت کــه ترکیــه ده هــا ســال اســت کــه 
مواضــع حــزب )PKK( را در مناطــق کوهســتانی قندیــل داخــل قلمــرو 

کردســتان عــراق هــدف قــرار مــی دهــد. 

)1( Andrew Kane, “The Reality of Intra-Kurdish Rivalry Undermines the Notion of 
PanKurdish Nationalism,” SciencesPo Kuwait Program, Oct 2017, Accessed: 03 
July, 2021,https://bit.ly/3BZBLsY. 

رجوع شود به: بی بی سی عربی، ایزدی ها چه کسانی هستند ؟، )08 آگوست 2014م(، تاريخ 
.https://bbc.in/2V0oT5r ،بازدید: 25 جوالی 2021م

https://bit.ly/3BZBLsY
https://bbc.in/2V0oT5r
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منافــع اقتصــادی نقــش مهمــی در افزایــش اختالفهــا میــان احــزاب 
کــرد بــازی مــی کنــد. بــه عنــوان مثــال حــزب بارزانــی کــه حکومــت اقلیــم 
کردســتان را در اختیــار دارد، از رهگــذر روابــط خــود بــا ترکیــه توانســت 
بــا احــداث پــروژه هــای زیــر بنایــی بــه درآمدهــای مالــی نیــز دســت یابــد. 
ــان کردهــا و منطقــه  ــگاه خــود در می ــن توانســت جای ــن حــزب همچنی ای
 )PKK( ــد حــزب ــد، در حالیکــه گروههــای دیگــر کــرد مانن را تقویــت نمای
و دیگــر گروههایــی کــه در شــمال ســوریه هماننــد ایــن حــزب بــه دنبــال 
ــد.  ــن شانســی را نداشــته ان ــون چنی ــا کن ــی هســتند، ت ــوژی انقالب ایدئول
از دیگــر عواملــی کــه ســبب مــی شــود یــک حــزب بتوانــد خــود را در 
میــان ســایر احــزاب مطــرح کنــد، تحــوالت منطقــه ای و بیــن المللــی 
اســت. بــه عنــوان مثــال، درج نــام حــزب )PKK( از ســوی ترکیــه، ایــاالت 
ــا و ســایر کشــورهای دیگــر)2(  ــه اروپ ــو، اتحادی ــکا، پیمــان نات متحــده امری
ــد در  ــن حــزب نتوان در لیســت گــروه هــای تروریســتی ســبب شــد کــه ای
فضــای سیاســی جامعــه و در ســطح بیــن الملــل تأثیرگــذار باشــد. در 
مقابــل، احــزاب کردســتان عــراق کــه در مبــارزه نظامــی علیــه رژیــم صــدام 
حســین نقــش اساســی داشــتند، از طــرف جامعــه بیــن الملــل بــه رســمیت 

شــناخته شــده انــد. 
2. تحوالت مربوط به کردهای عراق

پــس از شــعله ور شــدن آتــش جنــگ میــان ایــران و عــراق، صــدام حســین 
کــه سرکشــی  بــرد  پــی  ایــن مســأله  بــه  عــراق  رئیــس جمهــور وقــت 
کردهــای عــراق مــی توانــد یــک چالــش جــدی بــرای ایــن کشــور باشــد. 
یکــی از مهمتریــن نگرانیهــای صــدام حســین ایــن بــود کــه مبــادا ایــران و یــا 
کردهــای عــراق خطــوط لولــه انتقــال نفــت کــه از کردســتان عــراق آغــاز و 
از مســیر ترکیــه بــه اروپــا کشــیده شــده اســت، را تخریــب کننــد. بــه همیــن 

)2(  Mahmut  Aytekin”  ,PKK  Terrorist  Organization  “,Research  Gate  ,Mar,2016   
accessed  01  :Aug  ,2021  ,https//:bit.ly2/TNu1sV.  

https://bit.ly/2TNu1sV
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ــا آغــاز  ــان رســید، صــدام ب ــه پای ــران ب ــا ای ــه محــض اینکــه جنــگ ب ســبب ب
عملیــات انفــال علیــه کردهــا از ســالح شــیمیایی اســتفاده کــرد و دســت 
بــه چنــان جنایتــی زد کــه 182 هــزار غیــر نظامــی را بــه کام مــرگ فرســتاد)3(. 
ایــن حادثــه ســبب شــد کــه کردهــا بــا اتحــاد یکدیگــر جبهــه کردســتان را 
بــا رهبــری بارزانــی و طالبانــی تشــکیل دهنــد. بعدهــا بارزانــی مســئولیت 
فعالیــت هــای نظامــی پیشــمرگه را بــر عهــده گرفــت و طالبانــی هــم 

مســئولیت روابــط خارجــی را عهــده دار شــد)4(.
ــارت از وقــوع دو جنــگ  ــن تحــوالت داخلــی کردســتان عــراق عب مهمتری
خونیــن میــان گروههــای کــرد بــود. در ســال 1992 میــالدی حــزب کارگــران 
کردســتان )PKK( علیــه ائتــالف مــورد حمایــت ترکیــه یعنــی دو حــزب 
)KDP( و)PUK( وارد جنــگ شــد. حادثــه دیگــر هــم مربــوط بــه جنــگ 
داخلــی میــان ایــن دو حــزب هــم پیمان بود که حــزب )PKK( به طرفداری 
از )PUK( علیــه )KDP( عمــال وارد ایــن جنــگ شــد و ســبب شــد کــه ایــن 

شــکاف عمیــق تــر گــردد)5(. 
در ســال 2005 میــالدی)6(، دولــت مرکــزی عــراق حکومــت خودمختــار 
کردهــا در کردســتان عــراق را بــه رســمیت شــناخت و ایــن چنیــن بــود کــه 
بــا بــه ثمــر نشســتن فعالیــت هــای دمکراتیــک کردهــا، جــالل طالبانــی بــر 
کرســی ریاســت جمهــوری عــراق تکیــه زد و مصطفــی بارزانــی هــم حاکــم 

اقلیــم کردســتان عــراق شــد. 
حملــه داعــش بــه خــاک عــراق و ســوریه، کردهــا را نیــز درگیــر کــرد. نبــرد 

)3( پایگاه خبری بس نیوز، کشتار 182 هزار کرد .. درباره جنایت انفال، به مناسبت سی وسومین 
 .https://bit.ly/3rO6btB ،سالگرد آن )14 آوریل 2021م(، تاريخ بازدید: 20 جوالی 2021م

)4( پایگاه َدَرج، آزاد سازی کردستان از صدام حسین و نبود اعتماد میان کردها و شیعه )11 ژانویه 
 .https://bit.ly/3rJgsas ،2021م(، تاريخ بازدید: 01 آگوست 2021م

)5( Michael M .Gunter” ,Turkey and Iran Face off in Kurdistan “,Middle east Forum 
 –ME Quarterly ,Mar ,1998 Volume :5 Number ,1 Accessed 02 :July ,2021 ,https//:bit.
ly3/likg0X.  
)6( Inga Rogg and Hans Rimscha” ,The Kurds as parties to and victims of conflicts 
in Iraq “,International Review of the Red Cross ,Dec ,2007 accessed 28 :July,2021 , 
https//:bit.ly2/VgdnCK.  

https://bit.ly/3rO6btB
https://bit.ly/3rJgsas
https://bit.ly/3likg0X
https://bit.ly/3likg0X
https://bit.ly/2VgdnCK
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در  مهمــی  نقــش  داعــش  اشــغال  از  ســنجار  آزادســازی  بــرای  کردهــا 
پیشــرفت فعالیــت هــای کردهــا در منطقــه داشــت. داعــش نســبت بــه 
ــه  ــادی اعمــال کــرد و بــی رحمان ــزدی خشــونت هــای زی اقلیــت دینــی ای
تریــن جنایــت را علیــه آنــان مرتکــب شــد. نیروهــای حــزب )PKK( بــا حمایــت 
ائتــالف بیــن المللــی و پیشــمرگه عــراق )KDP( و همچنیــن بــا کمــک 
پیشــمرگه ســوریه و نیروهــای حشــد عراقــی، توانســتند بــا آزادســازی 

ســنجار، بقایــای داعــش را نیــز از آن بیــرون براننــد)7(.  
ــا تغییــرات سیاســی ضــد و نقیــض برجســته ای  ایــن تحــول دینامیکــی ب
همــراه بــود. یعنــی نیروهــای وابســته بــه حــزب )PKK( کــه در لیســت 
تروریســتهای بیــن المللــی قــرار داشــت، در جریــان این جنــگ مورد حمایت 
ائتــالف بیــن المللــی قــرار گرفــت. از دیگــر نتایــج ایــن تحــوالت، همــکاری 
موقــت گروههــای متخاصــم کــردی بــا یکدیگــر بــود. همچنیــن در ســایه 
ایــن تحــوالت نقــش کردهــا در مســائل مهــم منطقــه ای برجســتگی 
بیشــتری یافــت. نیروهــای حــزب )PKK( نیــز توانســتند بــا آمــوزش شــبه 

نظامیــان ایــزدی وفــادار بــه خــود، نفــوذ خــود را گســترش دهنــد)8(. 
در یــک بحــران مشــابه دیگــری، بعــد از همــه پرســی در مــورد اســتقالل 
کردســتان عــراق در ســال 2017 میــالدی، تالشــهای حکومــت اقلیــم 
کردســتان بــا مخالفــت جامعــه بیــن الملــل و مخصوصــا ایــاالت متحــده 
امریــکا روبــرو شــد و واکنــش هــا در ســطح منطقــه حکایــت از مخالفــت 
شــدید ایــران و ترکیــه بــا ایــن مســأله داشــت. در نتیجــه آمــال و آرزوهــای 
شــرکت کننــدگان در انتخابــات اســتقالل جــای خــود را بــه یأس و نومیدی 
داد. در داخــل کردســتان نیــز حــزب )PUK( کــه رقیــب حــزب حاکــم اقلیــم 
کردســتان )KDP( اســت، بــه ایــن همــه پرســی بــا تردیــد و احتیــاط واکنش 

)7( Nussaibah Younis” ,Why Turkey should stay out of Sinjar “,European Council on 
Foreign Relations ecfr 24 ,Feb ,2021 ,accessed 25 :July ,2021 ,https//:bit.ly3/lgwAPu. 
)8( Rami Jameel” ,The Iraqi and Kurdish Regional Government’s Sinjar Agreement: 
Consequences for U.S  ,.Turkish ,and Iranian Influence  and Rebel  Rivalries “,The 
Jamestown Foundation 17 ,Dec ,2020 ,accessed 27 :July ,2021 ,https//:bit.ly3/rZdoHv. 

https://bit.ly/3lgwAPu
https://bit.ly/3rZdoHv
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نشــان داد. و بدیــن ســان، حــزب )PUK( بــه احــزاب کــرد ســوریه کــه بــا 
حــزب )PKK( روابــط تنگاتنگــی دارنــد، تمایــل بیشــتری نشــان داد. 

3. فاکتورهای تأثیرگذار بر مسأله کردهای سوریه
حزب )PYD( در ســال 2003 میالدی و با هدف دفاع از حقوق کردهای 
ســوریه شــکل گرفــت و آشــکارا روش حــزب )PKK( را دنبــال كــرد. از 
همــان ابتــدای شــکل گیــری اعتراضــات مردمــی علیــه بشــار اســد در ســال 
2011 میــالدی، گروههــای کــرد در ســوریه بــه رهبــری حــزب )PYD( و بــا 
اتــکا بــه نیــروی انســانی و تــوان نظامــی موجــود، بــرای دفــاع از ســرزمین 
خــود برخاســتند. و بــا تــالش شــاخه نظامــی اش و یگانهــای مدافــع 
ــا حمایــت مثــال زدنــی حــزب )PKK( ایــن مهــم محقــق  خلــق )YPG( و ب
شــد. گفتنــی اســت کــه تعــدادی از کردهــای ســوریه در سلســله مراتــب 

نظامــی حــزب )PKK( از دیــر زمانــی حضــور داشــتند)9(.
در مقابــل، در اکتبــر 2011 میــالدی، شــورای میهنــی کردهــا )KNC( کــه 
ــد، در  ــر حمایتــی احــزاب کــرد ســوریه عمــل کن ــوان چت ــه عن قــرار اســت ب
ــل پایتخــت کردســتان عــراق اعــالم موجودیــت کــرد. گفتنــی اســت  اربی
کــه شــورای میهنــی کردهــا )KNC( در مقابــل )PYD( قــرار دارد و حــدود 
ــا  13 حــزب کــرد را کــه اکثــرا بعــد از انقــالب ســوریه بــه وجــود آمــده را ب
خــود دارد. ایــن چتــر حمایتــی هرچنــد کــه احــزاب تنــدرو چپــی نوپــا را در 
خــود دارد، امــا از لحــاظ ایدئولــوژی، اندیشــه سیاســی حــزب )KDP( بــه 

رهبــری بارزانــی عــراق را دنبــال مــی کنــد.  
شــورای میهنــی کردهــا )KNC( توانســت در ســال 2012 میــالدی میــان 
ــه وجــود آورد. امــا  ــک ائتــالف ب ــی و مخالــف ســوری ی نیروهــای انقالب
شــاخه نظامــی آن یعنــی پیشــمرگه روژاوا در کردســتان عــراق و از میــان 
کردهــای عــراق کــه تعدادشــان بــه ســه یــا پنــج هــزار تــن مــی رســید، 

)9(”  The  Kurds  ’Quest  for  Independence  from  “,2021-1920  Council  on  Foreign 
Relations  CFR  ,Feb  ,2021  Accessed  05  :July  ,2021  ,https//:on.cfr.org3/icmrkO. 

https://on.cfr.org/3icmrkO
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تشــکیل شــد. ایــن افــراد کــه اکثــرا کــرد بودنــد، نیروهــای ســابق ارتــش 
ســوریه بودنــد کــه بعــد از آغــاز انقــالب در کشــور، از ارتــش خــارج شــدند. 
ــا ایــن همــه، نیروهــای پیشــمرگه روژاوا هیــچ عملیــات نظامــی در  امــا ب
 )KNC( داخــل خــاک ســوریه انجــام نــداده انــد و شــورای میهنــی کردهــا
وحــزب )PYD( در مــورد بازگردانــدن پیشــمرگه روژاوا بــه داخــل خــاک 

ســوریه اختــالف نظــر دارنــد)10(. 
در اینجــا الزم اســت بــه اختالفــات گروههــای کــرد در ســوریه نگاهــی 
ــری )KDP( کــه  ــه رهب داشــته باشــیم. شــورای میهنــی کردهــا )KNC( ب
مــورد تأییــد جامعــه بیــن الملــل هســت، از تمــام امتیــازات نیروهــای 
مخالــف ســوریه برخــوردار اســت و در مذاکــرات صلــح ســوریه در آســتانه 
کــه بــا حضــور ســه کشــور درگیــر در جنــگ ســوریه یعنــی روســیه، ترکیــه و 
ایــران برگــزار شــد نیــز شــرکت داشــت. امــا حــزب )PYD( بــه خاطــر رابطــه 
تنگاتنگــی کــه بــا )PKK( دارد، نتوانســت حمایــت و اعتمــاد جامعــه بیــن 
الملــل را کســب کنــد و ترکیــه نیــز بــرای جلوگیــری از بــه رســمیت شــناخته 
شــدن حــزب )PYD( از ســوی جامعــه بیــن الملــل، بــا هرگونــه تــالش بیــن 
المللــی بــرای ســهیم ســاختن ایــن حــزب در رونــد دیپلماتیــک حــل و فصــل 

بحــران ســوریه، مخالفــت کــرد. 
امــا بــا ایــن همــه، حــزب )PYD( از ابتــدای جنــگ کوبانــی در ســپتامبر 2014 
ــر همــان ســال  ــا نیروهــای امریکایــی همــکاری کــرد و در اکتب میــالدی ب
اولیــن کمــک تســلیحاتی را از ائتــالف بیــن المللــی بــه رهبــری امریــکا 
 )PYD( دریافــت کــرد و از رهــآورد همیــن همــکاری و مشــارکت بــود کــه
توانســت بــر ســه منطقــه مهــم در شــمال ســوریه یعنــی عفریــن، حســکه 
و کوبانــی تســلط یابــد. و بعــد از آن بــود کــه حــزب )PYD( بــا گروههــای 
پراکنــده عــرب، ترکمــن و مســیحی ائتــالف کــرد و نیروهــای دموکــرات 

)10( Suhail al-Ghazi” ,Kurdish-Kurdish Negotiations in Syria “,The Tahrir Institute 
for Middle East Policy 14,May ,2021 ,accessed 20 :July ,2021 ,https//:bit.ly3/limAFd. 
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ســوریه )SDF( اعــالم موجودیــت کــرد)11(. خطــر تهدید خارجی گروههای 
کــرد را بــر آن داشــت تــا علیــه دشــمن مشــترک متحــد شــوند کــه عملیــات 
آزادســازی کوبانــی از چنــگ داعــش، یکــی از مــواردی بــود کــه اتحــاد 
کردهــا بــه برکــت کانالهــای ارتباطــی کــه ایــاالت متحــده میــان )KNC( و 

)PYD( در شــهر دهــوک عــراق ایجــاد کــرد، نتیجــه داد)12(. 
نقــش کلیــدی کــه )PYD( در ایــن مســأله بــازی کــرد، ســبب شــد کــه 
ایــن حــزب جــزو بازیگــران سیاســی در بحــران ســوریه مطــرح گــردد و هــم 
ــی و هــم در راه حلهــای پیشــنهادی بــرای حــل بحــران  در تحــوالت کنون
ســوریه تأثیرگــذار باشــد. علــی رغــم حمــالت پیاپــی ترکیــه بــر مواضــع ایــن 
حــزب – کــه در همیــن نوشــتار بــه آن خواهیــم پرداخــت-و علــی رغــم 
اینکــه نیروهــای ایــاالت متحــده در ســال 2019 میــالدی بــا عقــب نشــینی 
از مواضــع کردهــا حضــور خــود را فقــط در مناطــق نفــت خیــز حســکه 
محــدود کردنــد، و علــی رغــم ســقوط عفریــن بــه دســت نیروهــای ترکیــه 
و نیروهــای مخالفیــن مســلح ســوری در مــارچ 2018 میــالدی)13(،  امــا 
حــزب )PYD( همچنــان تســلط خــود را بــر مناطــق گســترده ای در شــرق 

فــرات در شــمال ســوریه حفــظ کــرد. 
ــه عنــوان یــک قــوم هیچــگاه یــک ســرزمین  ــر آنچــه گفتیــم، کردهــا ب بناب
یکپارچــه ای نداشــته انــد و نتوانســته انــد یــک جبهــه متحــدی را تشــکیل 
دهنــد. امــا در چندیــن مــورد شــاهد بودیــم کــه در هنــگام بــروز یــک تهدید 
ــا هــم همــکاری  ــه طــور موقــت ب خارجــی گروههــای متخاصــم کــردی ب
داشــته انــد. یکــی از نمونــه هــای تهدیــد خارجــی زمانــی بــود کــه  داعــش 

)11( Guney Yildiz” ,The Changing Dynamics of Kurdish Politics in the Middle East“, 
The  Centre  for  Historical  Analysis  and  Conflict  Research  CHACR  06  ,July,2017  , 
accessed  08  :July  ,2021  ,https//:bit.ly3/ykv2rl. 
)12( Suhail al-Ghazi” ,Kurdish-Kurdish Negotiations in Syria ”.Ibid.
)13( Wladimir van Wilgenburg” ,The Future of the Syrian Democratic Forces :One 
Year after the Liberation of Baghouz and the Turkish Invasion “,The London School 
of Economics( LSE )Middle East Center 14 ,Dec ,2020 ,accessed 09 :July ,2021 ,https//:
bit.ly2/VmrK8y .
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بعــد از تصــرف منطقــه ســنجار، اقلیــت دینــی ایــزدی را مــورد ظلــم و 
ســتم قــرار داد. و مثــال دیگــر، حملــه داعــش بــه منطقــه کوبانــی بــود 
ــا یکدیگــر بــه دفــاع از ایــن منطقــه پرداختنــد. امــا  ــا اتحــاد ب کــه کردهــا ب
بــا ایــن همــه، مــی بینیــم کــه مســأله نــژادی و گرایشــات حزبــی کردهــا را 
بــه گروههــای مختلــف و گاه متخاصــم تقســیم کــرده اســت. بــه عنــوان 
مثال، حزب کارگران کردســتان )PKK( ایدئولوژی انقالبی مارکسیســتی 
دارد. و احــزاب کــرد ســوریه مخصوصــا حــزب )PYD(، وحــزب پــژاک ایــران 
)PJAK( و همچنیــن کردهایــی کــه بــا سیاســت هــای حــزب )KDP( حاکــم 
کردســتان مخالــف هســتند، پیــرو و طرفــدار حــزب )PKK( هســتند. ایــن 
در حالیســت کــه حــزب )PUK( گاهــی بــرای دفــاع از منافــع سیاســی اش 
بارهــا بــا حــزب )KDP( و تجربــه دموکراســی در کردســتان عــراق همــراه 
 )PKK( شــده و گاهــی نیــز بــا فاصلــه گرفتــن از ایــن حــزب خــود را بــه حــزب

و دیگــر احــزاب طرفــدار آن، نزدیــک کــرده اســت. 
در  ایــران  و  ترکیــه  بــر موضــع  تأثیرگــذار  دوم: عوامــل 

کردهــا مقابــل 
اکثــر محاســبات سیاســی در مــورد کردهــا کــه بــر موضــع ترکیــه و ایــران 
نســبت بــه کردهــا تأثیرگــذار اســت را مــی تــوان در چهــار عامــل دســته 

بنــدی کــرد کــه عبارتنــد از: 
1. آرزوی دیرینه کردها برای برپایی یک کشور مستقل

تــالش کردهــا بــرای داشــتن یــک کشــور مســتقل بــه دهــه بیســتم قــرن 
بیســتم یعنــی بعــد از فروپاشــی امپراطــوری عثمانــی بــاز مــی گــردد. 

امــا پیمــان لــوزان در ســال 1923 میــالدی کــه بــه موجــب آن مرزهــای 
فعلــی ترکیــه مشــخص شــد، آرزوی رهبــران نخبــه کــرد آن زمــان در مــورد 
داشــتن یــک کشــور یکپارچــه را نقــش بــر آب کــرد. کردهــا در قــرن گذشــته 
مرحلــه بــه مرحلــه بــه مبــازارت خــود ادامــه دادنــد. در شــمال غــرب ایــران 
کردهــا بــا حمایــت شــوروی جمهــوری مهابــاد را اعــالن کردنــد کــه شــاه 
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پهلــوی بــا حمایــت هــم پیمانــان غربــی خــود در ســال 1947 میــالدی آن 
را ســرکوب کــرد. یــک انقــالب علیــه قیمومیــت بریتانیــا بــر عــراق بــه راه 
ــه رهبــری مصطفــی بارزانــی  ــارزه مســلحانه ب ــد. مب ــاکام مان ــاد کــه ن افت
در دهــه شــصت در عــراق شــکل گرفــت و تــا دهــه هفتــاد ادامــه یافــت. 
بعــد از امضــای پیمــان الجزائــر میــان شــاه ایــران و صــدام حســین مبنــی بــر 
تعییــن مرزهــای دو کشــور در ســال 1975 میــالدی، شــاه ایــران و ایــاالت 

متحــده امریــکا از حمایــت کردهــا نیــز دســت برداشــتند)14(.
ــن آرزوی دیرینــه کردهــا  ــه ای ــران نســبت ب ــذا، هــر دو کشــور ترکیــه و ای ل
نگــران هســتند و بــر اســاس همیــن مســأله نیــز موضــع خــود نســبت بــه 
اقلیــت کــرد داخــل کشــور و احــزاب کــرد خــارج از کشــور را تعییــن مــی 
ــژه اینکــه حــزب )PKK( از دهــه هشــتاد، عملیــات انقالبــی  ــه وی ــد؛ ب کنن
خــود را بــا هــدف جدایــی از ترکیــه دنبــال مــی کنــد. بعــد از پیــروزی انقالب 
اســالمی در ایــران، حکومــت جمهــوری اســالمی از بیــم اینکــه مبــادا 
احــزاب کــرد ایرانــی در صــدد خــود مختــاری و یــا جدایــی سیاســی بــر آینــد، 
احــزاب کــرد ایــران را قلــع و قمــع کــرد. و در نهایــت، مخالفــت جــدی دو 
کشــور ترکیــه و ایــران بــا همــه پرســی اســتقالل کردســتان عــراق در ســال 
2017 میــالدی نشــان از نگرانــی عمیــق ایــن دو کشــور نســبت بــه آرزوی 

دیرینــه کردهــا دارد. 
2. دشواره های امنیت ملی و تروریسم

در همــه چهــار کشــوری کــه اقلیــت هــای کــردی قابــل توجهــی را در خــود 
جــای داده انــد، مشــکالت امنیتــی متعــددی دیــده مــی شــود کــه از یــک 
طــرف، ناشــی از فعالیــت هــای جدایــی طلبانــه کردهاســت و از ســویی 
دیگــر، ایــن مشــکالت امنیتــی یــک شــرایط اجتماعی-سیاســی اســت کــه 
در نتیجــه سیاســت هــای آن کشــور در قبــال فرهنــگ، حقــوق و زبــان و 

)14( بــي بــي ســي عربــي، کردهــا و آرزوی دیرینــه داشــتن یــک کشــور مســتقل، )06 ســپتامبر 2017م(، 
 . https://bbc.in/3s7l3TP،تاريــخ بازدیــد: 10 آگوســت 2021م

https://bbc.in/3s7l3TP
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نحــوه برخــورد بــا آن اقلیــت بــه وجــود آمــده اســت. تــا قبــل از دهــه نــود، 
همــه ایــن کشــورها نســبت بــه مســأله کردهــا حســاس بودنــد. و همیــن 
امــر ســبب شــد کــه ایــن کشــورها یــا بــا هــدف خامــوش کــردن اعتراضــات 
کردهــا و یــا بــا هــدف اســتفاده از کردهــا علیــه کشــورهای همســایه، 
وارد پیمانهــای امنیتــی بــا یکدیگــر شــوند. بــه عنــوان مثــال، ســوریه و 

ایــران از کردهــا علیــه ترکیــه اســتفاده کردنــد.  
اولیــن پیمــان امنیتــی کــه در چارچــوب مســأله کردهــا در ســپتامبر 1993 
ــرای حفــظ  ــز ب ــه امضــا رســید و عــراق نی ــران ب میــالدی میــان ترکیــه و ای
امنیــت مــرزی بــه عنــوان طــرف ثالــث بــه ایــن پیمــان ملحــق شــد. پیــش 
از ایــن نیــز دو کشــور ترکیــه و ایــران از ســال 1992 میــالدی  بــا مشــارکت 
ســوریه سلســله نشســت هایــی را بــا هــدف ممانعــت کردهــا از تشــکیل 
یــک کشــور مســتقل در شــمال عــراق برگــزار مــی کردنــد کــه ایــن نشســت 
ها تا ســال 1995 میالدی یعنی تا زمان شــدت یافتن جنگ داخلی میان 
کردهــا ادامــه یافــت. گفتنــی اســت کــه در ایــن جنگهــا، ترکیــه بــه حمایــت 
از حــزب )KDP( مــی پرداخــت و ایــران هــم از حــزب )PUK( حمایــت مــی 
ــن دو کشــور  ــه کردهــا متوجــه ای کــرد)15(. مشــکالت امنیتــی کــه از ناحی
بــود، ســبب شــد کــه آنــان ســطح همکاریهــای خــود را در عرصــه هــای 
سیاســی بــاال ببرنــد و در ایــن راســتا بــا هــدف تأمیــن امنیــت مــرزی و 
مبــارزه بــا فعالیــت هــای تروریســتی کــه بــه طــور مــدام اقــدام بــه انفجــار 
لولــه هــای انتقــال نفــت و گاز مــی کردنــد، یادداشــت هــای تفاهمــی نیــز 
بــه امضــا رســید. گفتنــی اســت یــک نمونــه از ایــن عملیــات هــای تخریبــی 
کــه لولــه هــای نفــت و گاز را هــدف قــرار داد، حادثــه ای بــود کــه در مــاه 
مــارچ 2020 میــالدی)16( روی داد و بــه خاطــر انفجــار لولــه هــای گاز، در 

صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه اختــالل ایجــاد کــرد.  

)15( Michael M .Gunter” ,Turkey and Iran Face off in Kurdistan “,Ibid. 
ــه ترکیــه را متوقــف  ــران صــادرات گاز ب ــه هــای گاز، ای ــه انفجــار لول )16( وبســایت العربیــه، بعــد از حادث

 .https://bit.ly/3jzqDL2 ،کــرد، )31 مــارچ 2020م(، تاريــخ بازدیــد: 10 آگوســت 2021م

https://bit.ly/3jzqDL2
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3. ضعف دولت های مرکزی در سوریه و عراق
ضعــف دولــت هــای مرکــزی در ســوریه و عــراق ســبب شــده اســت کــه 
کردهــا شــرایط ناگــواری را تجربــه کننــد. از دهــه نــود و دقیقــا از ســال 
1992 میــالدی بــود کــه شــمال کردســتان از ســوی طرفهــای غربــی و 
شــورای امنیــت بــه عنــوان منطقــه پــرواز ممنــوع اعــالم شــد و در نتیجــه 
حکومــت مرکــزی عــراق تســلط خــود بــر ایــن منطقــه را از دســت داد. بعد 
از ســال 2003 میــالدی و بــه خاطــر اختالفــات مذهبــی و تضــاد منافــع 
بــود، حکومــت  از دخالتهــای اطــراف منطقــه ای  ناشــی  داخلــی کــه 
مرکــزی ضعیــف و ضعیــف تــر شــد. ایــن وضعیــت عــراق کــه پیــش از ایــن 
بــه عنــوان یکــی از قــدرت هــای منطقــه مطــرح بــود، بــه دو قــدرت دیگــر 
منطقــه یعنــی ترکیــه و ایــران میــدان داد تــا بــرای بســط نفــوذ خــود در 

داخــل خــاک عــراق بــا یکدیگــر بــه رقابــت بپردازنــد)17(. 
در مقابــل، ایــران و ترکیــه طرفهــای درگیــر در جنــگ ســوریه را مــورد 
حمایــت قــرار مــی دهنــد. شــبه نظامیــان شــیعه ایــران زیــر پرچــم نیروهــای 
رژیــم اســد مبــارزه مــی کننــد؛ در حالیکــه ترکیــه نیروهــای مســلح مخالــف 
ســوری را  کــه در ادلــب آخریــن مقــر خــود ســنگر گرفتــه انــد، مــورد حمایت 
قــرار مــی دهــد. و هــر دو کشــور نســبت بــه ایــن خطــر هــم آگاهــی دارنــد 
کــه بحــران ســوریه ایــن فرصــت را بــرای احــزاب کــرد فراهــم ســاخت تــا بــا 
تســلط بــر منطقــه شــمال شــرق ســوریه، بــی وقفــه تــالش کننــد کــه 
رؤیــای خــود را کــه همانــا دســت یافتــن بــه یــک حکومــت خــود مختــار 
ــر واضــح اســت کــه اگــر حکومــت  ــه واقعیــت تبدیــل کننــد. و پ اســت، ب
مرکــزی ســوریه دچــار ایــن همــه ضعــف نمــی شــد و تمامیــت ارضــی آن 
مــورد تعــرض قــرار نمــی گرفــت، امــروز شــاهد ایــن فعالیــت هــای جدایــی 

طلبانــه کردهــا نیــز نبودیــم. 

)17( ر. ک: عمار مرعی الحسن، رقابت ترکیه و ایران بر سر تسلط بر عراق بعد از سال 2003 میالدی، 
بغداد، انتشارات دار الکتب العلمیه، 2014م، ص156-111.



19 مسأله کردها به عنوان یک ابزار سیاسی میان ترکیه و ایران

4. استفاده بین المللی و منطقه ای از مسأله کردها
دو کشــور ایــران و ترکیــه نســبت بــه دخالــت هــای منطقــه ای و بیــن 
المللــی در مســأله کردهــا و اســتفاده از کردهــا علیــه منافــع راهبــردی 
شــان، نگرانــی دارنــد. برخــی بازیگــران بیــن المللــی از کردهــا بــه عنــوان 
ابــزاری بــرای پیشــبرد منافــع خــود در خاورمیانــه و نیــز بــرای اعمــال فشــار 
بــر دو کشــور ترکیــه و ایــران بــه قصــد تأثیرگــذاری بــر روابــط دوجانبــه آنهــا 
اســتفاده مــی کننــد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی تــوان بــه ایــاالت متحــده 
و روســیه اشــاره نمــود. امــا از قــدرت هــای منطقــه ای در ایــن مــورد 
مــی تــوان بــه اســرائیل بــه عنــوان هــم پیمــان اصلــی ایــاالت متحــده در 

منطقــه نــام بــرد. 
امریــکا همــواره تــالش کــرده اســت چنین وانمــود کند که از حقوق ملت 
کــرد دفــاع مــی کنــد تــا آنــان سرنوشــت خــود را خودشــان تعییــن کننــد. و 
علــی رغــم اینکــه در چندیــن مــورد کردهــا را تنهــا گذاشــته اســت، امــا بــی 
تردیــد همچنــان تــالش مــی کنــد کــه بــا بهــره بــرداری سیاســی از مســأله 
کردهــا، بــر کشــورهای منطقــه فشــار آورد. بــه عنــوان مثــال، ایــاالت 
متحــده و شــاه ایــران، در دهــه هفتــاد ابتــدا کردهــا را علیــه حکومــت 
مرکــزی عــراق شــوراندند و بعــد بــا امضــای پیمــان الجزائــر در ســال 1975 
میــالدی، کردهــا را تنهــا گذاشــتند. نمونــه دیگــر هــم، اســتفاده از کردهــا 
ــام  ــود کــه هیــچ حمایتــی از قی در جنــگ خلیــج در ســال 1991 میــالدی ب
کردهــا صــورت نگرفــت و نیروهــای صــدام بــا بــی رحمــی تمــام آنــان را 
ــکا در  ــه همیــن جــا ختــم نشــد بلکــه امری ــد. مســأله ب قلــع و قمــع کردن
ســال 2003 میــالدی نیــز از کردهــا در جنگــی کــه منجــر بــه ســرنگونی 

صــدام شــد اســتفاده ابــزاری نمــود. 
اما این مســأله در مورد ایران خطرات بیشــتری دارد زیرا عالوه بر وجود 
پایگاههــای امریکایــی در نزدیکــی مرزهــای غربــی ایــران کــه موجبــات 
نارضایتــی ایــن کشــور را فراهــم کــرده اســت، ایــران نســبت بــه منافــع 
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مشــترک اســرائیل و امریــکا در اســتفاده ابــزاری از مســأله کردهــا، عمیقــا 
نگــران اســت. امــا ترکیــه نســبت بــه حمایــت کامــل امریــکا از کردها، بســیار 
محتاطانــه برخــورد مــی کنــد. گفتنــی اســت علــی رغــم اینکــه ایــن کشــور 
در دهــه هفتــاد از طــرح پــرواز ممنــوع بــر منطقــه شــمال عــراق حمایــت 
کــرد، امــا اکنــون از اینکــه امریــکا بــه بهانــه ســرنگونی داعــش در کنــار 
کردهــای ســوریه ایســتاده اســت، بــه شــدت نگــران اســت. برخــی گمانــه 
زنــی هــای رســانه ای نیــز حکایــت از آن دارد کــه ایــاالت متحــده بــه حــزب 
ــه شــرط اینکــه از  ــز پیشــنهاد حمایــت داده اســت امــا ب ــران نی ــه ای کومل
ایدئولــوژی انقالبــی حــزب )PKK( دســت بــردارد ولــی حــزب کوملــه ایــن 
پیشــنهاد را رد کــرده اســت)18(.  امــا ایــن واقعیــت کــه ایــاالت متحــده 
علــی رغــم اینکــه حــزب )PYD( دنبالــه رو حــزب )PKK( اســت، بــاز هــم از 
آن حمایــت مــی کنــد، در صحــت ایــن پیشــنهاد مشــروط امریــکا تردیــد 

ایجــاد مــی کنــد. 
پیــش از ایــن گفتیــم کــه اتحادیــه جماهیــر شــوری از بــه وجــود آمــدن 
جمهــوری مهابــاد در شــمال غــرب ایــران حمایــت کــرد امــا شــاه ایــران 
توانســت بــه کمــک هــم پیمانــان غربــی خــود بــه ســرعت بعــد از 11 مــاه از 
اعالن، آن را ســرنگون كند. اکنون روســیه که میراث دار شــوروی اســت، 
در روابــط دوجانبــه خــود بــا ترکیــه هــرگاه کــه الزم بدانــد، از اهــرم فشــار 
کردهــا اســتفاده مــی کنــد. بــه عنــوان مثــال، در دهــه نــود، ترکیــه نســبت 
بــه دخالــت هــای روســیه در چچــن واکنــش نشــان داد و روســیه هــم در 
پاســخ بــه ایــن واکنــش ترکیــه، در دســامبر 1994 میــالدی مرکــزی را بــه 
نــام »خانــه کردهــا« در موســکو راه انــدازی کــرد و در 1995 میــالدی بــه 
اعضــای حــزب )PKK( اجــازه داد کــه بــه آموزشــهای نظامــی بپیوندنــد. 
هرچند که بریماکوف نخســت وزیر وقت روســیه در ســال 1998 میالدی 

)18( مرکــز مطالعــات المصــری، ریشــه هــای تاریخــی مســأله کردهــا، )18 مــی 2017م(، تاريــخ بازدیــد: 11 
 .https://bit.ly/3m71VET ،آگوست 2021م

https://bit.ly/3m71VET
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بــا امتنــاع از اعطــاى حــق پناهندگــی بــه رهبــر حــزب )PKK( بــه ایــن بحــران 
پایــان داد)19(. و اکنــون روســیه یــک بازیگــر کلیــدی اســت کــه بــا ســیطره بر 
بحــران ســوریه، در ایجــاد امنیــت در مناطــق تمــاس کــردی – ترکــی و در 
مناطــق تمــاس کردهــا بــا نیروهــای رژیــم ســوریه و هــم پیمانــش یعنــی 
شــبه نظامیــان ایــران، یــد طوالیــی دارد. لــذا، هــر دو کشــور ترکیــه و ایــران 
ــه مشــکالت امنیتــی کــه از طــرف کردهــا متوجــه کشورشــان  نســبت ب
اســت و نیــز نســبت بــه پیامدهــای منفــی برخــورد بــا کردهــا کامــال آگاه 
هســتند؛ چــرا کــه طرفهــای بیــن المللــی و منطقــه ای بــه دنبــال بهانــه 
ای هســتند تــا بــا اســتفاده از آن علیــه منافــع ملــی و راهبــردی ایــن دو 
کشــور اســتفاده کننــد. البتــه در ایــن میــان فاکتورهــای دیگــری هســتند 
کــه بــر موضــع ایــن دو کشــور در قبــال کردهــا تأثیــر گذارنــد کــه از آن 
جملــه مــی تــوان بــه ضعــف حکومــت هــای مرکــزی در عــراق و ســوریه 
و نیــز تالشــهای بــی وقفــه کردهــا بــرای تشــکیل یــک کشــور مســتقل، 

اشــاره كــرد.   
سوم: رویکردهای تعامل ترکیه و ایران با کردها

تا اینجا، بازیگران دخیل در مســأله کردهای ســوریه و عراق و نیز عوامل 
تأثیــر گــذار بــر موضــع ترکیــه و ایــران در قبــال کردهــا را مــورد بررســی 
قــرار دادیــم. اکنــون نوبــت آن اســت کــه مهمتریــن مراحــل تعامــل ترکیــه 
ــه طــور  ــم کــه هرکــدام ب ــه خوانــش بگیری ــا مســأله کردهــا را ب ــران ب و ای
جداگانــه، در ســطح داخلــی، منطقــه ای و بیــن المللــی مــورد کنــکاش 

قــرار خواهــد گرفــت. 
1. برخورد ترکیه با مسأله کردها

نظــر بــه اینکــه حــزب کارگــران کردســتان )PKK( بــرای ترکیــه یــک تهدیــد 
ملــی شــمرده مــی شــود، مقابلــه بــا ایــن تهدیــد، یکــی از مهمتریــن ارکان 

)19( معمــر فيصــل الخولــی، روابــط روســیه-ترکیه، از میــراث گذشــته تــا دورنمــای آینــده، )بيــروت: مرکــز 
پژوهشــها و مطالعــه سیاســت هــای العربــی(، آوریــل 2014م، ص: 16-12. 
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سیاســت خارجــی ترکیــه بــه حســاب مــی آیــد. از زمــان شکســت مذاکــرات 
صلــح میــان دولــت ترکیــه و ایــن حــزب کــردی در ســال 2013 میــالدی کــه 
بیــش از دو ســال طــول نکشــید، هــر دو طــرف بــه جنــگ علیــه یکدیگــر 
ایدئولــوژی ملــی و  بــر  انــد. اســاس تشــکیل حــزب کارگــران،  پرداختــه 
انقالبــی مارکسیســتی و جدایــی از ترکیــه اســت. امــا ایــن حــزب در اثــر 
تحــوالت دهــه هــای گذشــته، خواســته خــود را بــه دســت یابــی بــه یــک 
حکومــت خــود مختــار در داخــل خــاک ترکیــه و بــه رســمیت شــناخته شــدن 
حقــوق آنــان، تقلیــل داده اســت. شــایان ذکــر اســت کــه کردهــا تقریبــا 20 

درصــد جمعیــت کل کشــور ترکیــه را تشــکیل مــی دهنــد. 
پیامدهــای کشــمکش میــان ترکیــه و حــزب )PKK( بــه داخــل کشــور 
ترکیــه نیــز کشــیده شــده اســت کــه تصویــب قانــون فــوق العــاده بــا 
هــدف ســخت گیــری بــر مناطــق کردنشــین از نمونــه ایــن پیامدهــا اســت. 
بــه دنبــال درگیریهــای نظامــی بــا حــزب )PKK(، دولــت ترکیــه هــزاران نفــر 
از منســوبین بــه حــزب دمکراتیــک خلــق هــا و حامیــان کردهــا را روانــه 
زنــدان کــرد و بــا برکنــاری 93 تــن از فرمانــداران شــهرهای کــرد نشــین 
افــراد وفــادار بــه دولــت را بــه جــای آنهــا گمــارد)20(. علــی رغــم اینکــه بعــد 
از انتخابــات پارلمانــی 2018 میــالدی حــزب دمکراتیــک خلــق هــا بــه صحنــه 
سیاســی کشــور بازگشــت و در کنــار ســایر احــزاب اپوزیســیون، مشــارکت 
فعالــی از خــود نشــان داد، امــا حــزب آزادی و عدالــت بــه رهبــری رئیــس 
جمهــور اردوغــان و هــم پیمانــش حــزب حرکــت ملی همــواره تالش دارند 
تــا حــزب دمکراتیــک خلــق را از صحنــه سیاســی کشــور کامــال کنــار زده و 
بــا توســل بــه تصویــب طرحهــا منســوبین بــه ایــن حــزب و نماینــدگان ایــن 

حــزب در پارلمــان را مــورد پیگیــرد قضایــی قــرار دهنــد)21(. 

)20( Arzu Yilmaz” ,The Changing Dynamics of the Kurdish Question “,SWP German 
Institute  for  International  and  Security  Affairs  31  ,Oct  ,2018  ,accessed  30  :June, 
,2021https//:bit.ly3/j1rfZC. 

)21( وبســایت الحــرة، »در زمــان غیــر منتظــره “.. اردوغــان و هــم پیمانانــش تــالش بــرای انحالل حزب خلق ها 
 . https://arbne.ws/3xkMhHE،را از سر گرفته اند«، )08 ژوئن 2021م(، تاريخ بازدید: 23 جوالی   2021م

https://bit.ly/3j1rfZC
https://arbne.ws/3xkMhHE
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در دهــه هفتــاد، ترکیــه بــه دو حــزب مطــرح اقلیــم کردســتان در مبــارزه 
بــا نظــام صــدام حســین کمــک کــرد و حمایــت خــود را از اجــرای )عملیــات 
تأمیــن آســایش OPC” Comfort Provide Operation”( کــه بــا هــدف 
ایجــاد و اجــرای منطقــه پــرواز ممنــوع در آســمان شــمال عــراق از ســوی 
کشــورهای غربی اعالم شــده بود، ابراز کرد. البته امتیازات و ابزارهایی 
کــه ترکیــه بــرای اعمــال فشــار بــر کردهــای اقلیــم دارد را نیــز نبایــد از نظــر 
دور داشــت کــه از مهمتریــن آنهــا مــی تــوان بــه نیــاز اقلیــم بــه تبــادل 
تجــاری بــا ترکیــه و درآمدهایــی کــه از صــادرات نفــت اقلیــم بــه ترکیــه 

حاصــل مــی شــود اشــاره كــرد. 
ترکیــه سیاســت خارجــی خــود را در قبــال اقلیــم کردســتان عــراق بــه گونــه 
ــد از تالشــهای اســتقالل طلبانــه کردهــا  ای تنظیــم مــی کنــد کــه بتوان
 )PKK( جلوگیــری کــرده و عملیــات نظامــی خــود را بــر مواضــع حــزب
در شــمال عــراق شــدت بخشــد. در طــی دو ســال گذشــته ترکیــه بــرای 
تعقیــب جنگجویــان )PKK( و ریشــه کــن کــردن این حــزب، چندین عملیات 
نظامــی در شــمال عــراق بــه راه انداخــت. در اواســط ســال 2020 میــالدی 
عملیــات »پنجــه عقــاب« را آغــاز کــرد و بعــد از آن در فوریه 2021 میالدی 
عملیــات »پنجــه عقــاب 2« را در منطقــه گارا در شهرســتان العمادیــه از 
توابــع اســتان دهــوک در اقلیــم کردســتان عــراق بــه راه انداخــت. عملیات 
دوم ترکیــه هــم بــا هــدف آزادســازی 13 اســیر ترکیــه ای از اســارت حــزب 
)PKK( صــورت گرفــت کــه نــاکام مانــد. آنــکارا حــزب )PKK( را متهــم 
کــرد کــه در جریــان عملیــات مذکــور، اســرای جنگــی را بــه قتــل رســانده 
اســت. امــا حــزب )PKK( گفــت کــه ایــن اســرای جنگــی در اثــر بمبــاران یــک 
غــار در کوههــای گارا توســط ارتــش ترکیــه کشــته شــده انــد)22(. عملیــات 
نظامــی ترکیــه بــه همیــن دو خالصــه نشــد بلکــه در مــاه آوریــل ســال 

)22( Kareem Fahim” ,Kurdish militants executed 13 Turkish citizens in Iraq ,Turkey 
says “,The Washington Post  14  ,Feb  ,2021  ,accessed 09 :July  ,2021  ,https//:wapo.
st3/tkS7Hv. 
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ــه راه انداخــت)23(.   ــام »پنجــه رعــد« ب ــه ن ــز عملیــات ســومی را ب جــاری نی
امــا در ســوریه، تســلط حــزب )PYD( بــر مناطــق وســیعی از خــاک ســوریه، 
از نظــر ترکیــه یــک تهدیــد جــدی بــرای امنیــت ملــی ایــن کشــور بــه حســاب 
آمــده و مایــه نگرانــی حاکمــان ترکیــه اســت کــه همــواره نگــران هســتند 
کــه بــا بــاال گرفتــن کار حــزب )PYD( کردهــا خواهــان تشــکیل یک حکومت 
مســتقل شــوند. از نظــر ترکیــه، حــزب )PYD( در ســوریه و شــاخه نظامــی 
اش و نیــز یگانهــای مدافــع خلــق )YPG( صرفــا یــک شــاخه ســوری از 
حــزب کارگــران کردســتان )PKK( اســت. در نتیجــه، ترکیــه بــا ایــن حــزب 
و شــاخه هــای آن بــه عنــوان یــک ســازمان تروریســتی برخــورد مــی کنــد. 
لــذا، ترکیــه تمــام تالشــهای سیاســی خــود را بــه کار مــی گیــرد تــا مبــادا 

حــزب )PYD( در گفتگوهــای صلــح ســوریه مشــارکت داده شــود. 
ــا پیــروزی هــای پــی در پــی کردهــا در عقــب رانــدن داعــش و  همزمــان ب
محاصــره رقــه کــه از اکتبــر ســال 2017 میــالدی آغــاز شــد و در مــاه مــارچ 
2019 میــالدی بــه پیــروزی کامــل رســید)24(، ترکیــه نیــز بــه عملیات نظامی 
خــود بــا هــدف منــع کردهــا از تعییــن منطقــه ای بــرای تشــکیل حکومــت 
خــود مختــار، شــدت بخشــید. ترکیــه بــرای حملــه بــه مناطــق تحــت کنتــرل 
کردهــا، دو عملیــات نظامــی بــه راه انداخــت. اولــی: »عملیــات ســپر 
ــا  ــا مــاه مــارچ 2017 میــالدی ادامــه یافــت. ســپس ب ــود کــه ت فــرات« ب
عملیــات »شــاخه زیتــون« توانســت در مــاه مــارچ 2018 میــالدی منطقــه 
عفریــن را از تســلط کردهــا خــارج کنــد. هیــچ تردیــدی نیســت کــه ایــن دو 
ــا هماهنگــی نیروهــای روســیه انجــام شــده اســت. از لحــاظ  عملیــات، ب
راهبــردی، هــدف ترکیــه ایــن اســت کــه در طــول خطــوط مــرزی بیــن دو 
کشــور کــه تقریبــا 460 کیلومتــر تخمیــن زده مــی شــود، تــا عمــق 32 
کیلومتــر نفــوذ کــرده و یــک منطقــه امــن را بــه وجود آورد تــا بتواند از هر 

)23( ایندبندنــت عربــي، ترکیــه بــا عملیــات “پنجــه رعــد” وارد شــمال عــراق مــی شــود، )24 آوریل 2021م(، 
 . https://bit.ly/3AAfEIi،تاريخ بازدید: 11 آگوست 2021م

)24( “The Kurds’ Quest for Independence from 1920-2021,“ Ibid. 

https://bit.ly/3AAfEIi
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طرحــی بــرای تشــکیل حکومــت خــود مختــار کردهــا جلوگیــری کنــد)25(.  
2. برخورد ایران با مسأله کردها

در مــورد ایــران، تخمیــن هــای متفاوتــی از جمعیــت نــژاد کردهــا در ایــران 
وجــود دارد. هرچنــد کــه کردهــا آمــار جمعیت خود را بیشــتر ذکر می کنند 
امــا بــه احتمــال زیــاد جمعیــت کردهــا، حــدود 10 درصــد جمعیــت ایــران را 
ــران همچــون ســایر اقلیــت هــای دیگــر  تشــکیل مــی دهــد. کردهــا در ای
از تبعیــض، بیدادگــری و عــدم برخــورداری از حقــوق مدنــی و فرهنگــی 

خــود رنــج مــی برنــد)26(. 
بــه گــواه تاریــخ، کردهــا نیــز در انقــالب علیــه شــاه ســهم داشــتند امــا 
خمینــی تنهــا چنــد مــاه بعــد از اینکــه حکومــت را در اختیار گرفت، تالشــها 
و برنامه های کردها را »منافی اســالم« دانســته و به نیروهای مســلح 
ارتــش و ســپاه پاســداران دســتور داد تــا جنبــش کردهــا را در نطفــه خفــه 
ــی کشــتارهای  ــر نظامــی قربان ــود کــه 10 هــزار غی ــن ســان ب ــد و بدی کنن
هدفمنــد شــدند)27(. در آن زمــان دو حــزب کــرد مطــرح بــود کــه یکــی حزب 
دمکــرات کردســتان ایــران )KDPI( بــه رهبــری عبــد الرحمــن قاســلمو بــود 
ــرور شــد(. و دیگــری  ــران ت ــم ای ) وی در ســال 1989 میــالدی توســط رژی
حــزب کوملــه بــا مشــی سیاســی کمونیســتی و چــپ رادیــکال بــود. علــی 
رغــم تفــاوت هایــی کــه میــان ایــن دو حــزب وجــود داشــت یعنــی حــزب 
کوملــه گرایشــهای چــپ رادیکالــی داشــت امــا حزب دموکرات کردســتان 
ایــران بــدون اینکــه ادعــای جدایــی طلبــی داشــته باشــد، خواهــان یــک 
ــع و قمــع شــدند و  ــود)28(، امــا هــر دو حــزب قل ــار ب حکومــت خــود مخت

)25( Wladimir van Wilgenburg” ,The Future of the Syrian Democratic Forces :One 
Year after the Liberation of Baghouz and the Turkish Invasion “,Ibid.

)26( وب سایت الشرق األوسط، بمب اقلیت ها در ایران.. و شراره های مهاباد، )20 می 2015م(، 
 . https://bit.ly/3xiuYXX،تاريخ بازدید: 03 آگوست 2021م

)27( ســایت الحــرة، قتــل عامهــای ســپاه پاســداران.. 40 ســال قبــل، فتــوای خمینــی هــزاران کــرد را 
https://arbne. 2021م،  آگوســت   03 بازدیــد:  تاريــخ  2019م(،  آگوســت   21( فرســتاد،  قتلــگاه  بــه 

 .3zZXNda/ws
)28(  Martin  Van  Bruinessen”  Major  Kurdish  Organizations  in  Iran  “,Middle  East 

https://bit.ly/3xiuYXX
https://arbne.ws/3zZXNda
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پیــروان آنهــا نیــز تحــت پیگــرد قــرار گرفتنــد. در جریــان جنــگ ایــران و عــراق، 
ایــران از کردهــای مخالــف عــراق، علیــه صــدام اســتفاده کــرد در مقابــل، 
کردهــای مســلح ایرانــی نیــز در کنــار نیروهــای عراقــی علیــه رژیــم خمینــی 

مبــارزه کردنــد. 
 )PJAK – در ســال 2004 میــالدی حــزب حیــات آزاد کردســتان ایــران )پــژاک
کــه از لحــاظ ایدئولــوژی و ســازمانی شــاخه ای از حــزب )PKK( اســت، 
اعــالم موجودیــت کــرد. حــزب پــژاک درگیریهــای پراکنــده ای بــا حکومــت 
ایــران داشــته اســت. علــی رغــم اینکــه ایــن حــزب در ســال 2011 میــالدی 
ــر داد، امــا در طــول دهــه گذشــته  ــات نظامــی خــود خب از توقــف عملی
تــا کنــون ایــن حــزب درگیــر جنــگ بــوده اســت. ایــران هــر از چندگاهــی 
ــران پایگاههــای  ــه ای ــه گفت مناطقــی از شــمال کردســتان عــراق را کــه ب

پــژاک )PJAK( اســت، مــورد حمــالت خــود قــرار مــی دهــد. 
از تالشــهای گروههــای  امنیــت ملــی و ممانعــت  راســتای حفــظ  در 
جدایــی طلــب کــرد، ایــران تــالش مــی کنــد بــه اختالفــات سیاســی میــان 
دو حــزب بــزرگ کردســتان عــراق دامــن بزنــد. از ایــن رو، هرچنــد ایــران 
ــه هیــچ  ــه رســمیت شــناخته اســت امــا ب حکومــت اقلیــم کردســتان را ب
وجــه نمــی خواهــد کردهــا در داخــل عــراق یــک تشــکل منســجم تشــکیل 
دهنــد. همچنیــن ایــران بــه شــدت بــا ایجــاد یــک منطقــه خودمختــار در 
شــمال ســوریه نیــز مخالفــت مــی کنــد. امــا از نظــر ایــران مســأله کردهــا 
در ســوریه از آنجــا کــه بــا ترکیــه هــم مــرز اســت و ایــران مــی توانــد از کردها 
بــه عنــوان ابــزار فشــاری علیــه ترکیــه اســتفاده کنــد، بــا مســأله کردهــای 

عــراق متفــاوت اســت. 
در طــول جنــگ هشــت ســاله، ایــران تمــام تــوان خــود را بــرای حمایــت 
از کردهــا علیــه صــدام بــه کار گرفــت. در طــول جنــگ چهــار ســاله کــه از 

Report ,141 July/August ,1986 ,accessed 29 :July ,2021 ,https//:bit.ly3/rRZZAP.  
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ســال 1994 تــا 1998 میــالدی میــان دو حــزب )KDP( و)PUK( روی داد، 
ــه  ــه گون ــر شــدند ب ــت نفــس گی ــک رقاب ــران وارد ی ــه و ای دو کشــور ترکی
ای کــه ترکیــه بــه حمایــت از حــزب )KDP( پرداخــت در حالیکــه ایــران از 
اردوگاه حــزب )PUK( طرفــداری کــرد و ســرانجام میانجیگــری امریــکا بــه 
پیمــان صلحــی کــه بــه پیمــان واشــنگتن موســوم اســت، منجــر شــد کــه 

در ســال 1998 میــالدی بــه ایــن جنــگ پایــان داد)29(. 
 )KDP( و ایــران، دشــمنی بــا حــزب )PUK( وجــه مشــترک میــان حــزب
اســت. لــذا، بنــا بــه برخــی منابــع، ایــران و حــزب )PUK( در ســال 2017 
میــالدی مذاکراتــی داشــتند تــا زمینــه احــداث خطــوط لولــه انتقــال نفــت 
ســلیمانه از طریــق ایــران را بررســی کننــد)30(. بدیــن ســان، افزایــش نفــوذ 
ایــران بــر دولــت مرکــزی عــراق بعــد از ســقوط صــدام، ایــن فرصــت را 
 )KDP( بــرای ایــران فراهــم کــرد تــا بــرای تضعیــف حــزب حاکــم کردســتان
کــه مــورد حمایــت ترکیــه قــرار دارد، شــبه نظامیــان شــیعه عــراق را علیــه 
حکومــت کردســتان تحریــک کنــد. امــا شــبه نظامیــان ســپاه پاســداران 

ایــران، در ســوریه زیــر پرچــم نیروهــای مســلح اســد مــی جنگنــد.
3. افزایش اختالفات در شهرستان سنجار

ترکیــه از چندیــن دهــه پیــش، در داخــل خــاک عــراق پایگاههــای نظامــی 
دارد. هــدف از ایــن پایگاههــا مبــارزه بــا حــزب )PKK( و ریشــه کــن کــردن 
العبــور منطقــه  مناطــق صعــب  حاضــر  حــال  در  حــزب  ایــن  اســت.  آن 
ــوان پناهــگاه خــود انتخــاب کــرده اســت و  ــه عن کوهســتانی ســنجار را ب
البتــه همچنــان بــا اســتتار در مناطــق کوهســتانی قندیــل بــرای حکومــت 

ترکیــه دردســرهایی ایجــاد مــی کنــد.  

)29(  Alan  Makovsky”  ,Kurdish  Agreement  Signals  New  U.S  .Commitment“, 
Washington Institute 29 ,Sep ,1998 ,accessed 01 :Aug ,2021 ,https//:bit.ly37/b3B7B. 
)30(  Bilal  Wahab”  ,Iran’s  Warming  Relations  with  the  PKK  Could  Destabilize  the 
KRG  “,Washington  Institute  06  ,Feb  ,2021  ,Accessed  02  :Sep  ,2021  ,https//:bit.
ly3/A6k7Cg. 

https://bit.ly/37b3B7B
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اخیــرا، ایــرج مســجدی ســفیر ایــران در عــراق تعــرض نیروهــای ترکیــه بــه 
خــاک عــراق را محکــوم کــرد کــه بــه دنبــال آن ترکیــه بــا احضــار محمــد 
فرازمنــد ســفیر ایــران در ترکیــه مراتــب اعتــراض کشــورش بــه اظهــارات 
ســفیر ایــران در بغــداد را بــه وی ابــالغ کــرد. رســانه هــا دربــاره ورود ایــن 
ــه  ــد؛ ب ــی را مطــرح کردن ــی های ــه زن ــه یــک جنــگ ســرد گمان دو قــدرت ب
ویــژه اینکــه بــا بــاال گرفتــن ایــن تنــش، ایــران نیــز دریــا اورس ســفیر ترکیــه 

در تهــران را احضــار کــرد)31(. 
منطقــه شهرســتان ســنجار در شــمال غــرب عــراق و در مجــاورت دو 
کشــور ترکیــه و ســوریه واقــع اســت. ســنجار از توابــع اســتان نینــوا در 
اقلیــم کردســتان اســت کــه در غــرب شــهر موصــل موقعیــت داشــته و از 
ایــن لحــاظ اهمیــت راهبــردی دارد. پیــش از ســال 2014 میــالدی حکومــت 
مناقشــه  منطقــه  ایــن  ســر  بــر  کردســتان  و حکومــت  عــراق  مرکــزی 
داشــتند. وقتــی داعــش ایــن شــهر را تصــرف کــرد، از هیــچ جنایتــی چــون 
تجــاوز، کشــتار و کــوچ اجبــاری در حــق ســاکنان ایــزدی ایــن منطقــه دریــغ 
نکــرد. نزدیــک بــه 75 درصــد ســاکنان ایــن منطقه کردهای ایزدی هســتند 
کــه برخــی از آنهــا تنهــا هویــت کــردی خــود را اظهــار مــی کننــد امــا برخــی 

دیگــر بــر روی تمایــز جامعــه ایــزدی و ویژگیهــای آن تأکیــد دارنــد)32(. 
بــه همــت جنگجویــان کــرد ســوریه و کردســتان عــراق و بــا پشــتیبانی 
نیروهــای ائتــالف بیــن المللــی، منطقــه ســنجار در نوامبــر 2015 میــالدی 
 )PKK( آزاد شــد. از آن زمــان بــود کــه گروههــای کــردی از جملــه حــزب
ســیطره خــود بــر کوههــای ایــن منطقــه گســتراندند. درســت در زمانیکــه 

)31( ایران اينترنشنال، بر سر مسأله عراق و حزب کارگران کردستان، ایران و ترکیه سفرای یکدیگر را 
 . https://bit.ly/3vozNiq،احضار کردند، )28 فوریه 2021م(، تاريخ بازدید: 02 آگوست 2021م

)32(  Harith  Hasan  and  Kheder  Khaddour”  ,The  Making  of  the  Kurdish  Frontier: 
Power  ,Conflict  ,and  Governance  in  the  Iraqi-Syrian  Borderlands  “,Carnegie 
Endowment  ,Mar  ,2021  accessed  03  :Aug  ,2021  ,https//:bit.ly3/rSKnNo. 
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ــه  ــن دوره هــای تاریخــی را تجرب ــگال داعــش ســخت تری ــزدی هــا در چن ای
مــی کردنــد، حــزب )PKK( بــه کمــک آنهــا رســید و بــا ایجــاد یــک راه امــن 
ســاکنان مناطــق اطــراف ســنجار را از آن منطقــه تخلیــه کــرد. بــه همیــن 
ســبب ایــن حــزب در میــان محافــل ایــزدی طرفــداران زیــادی کســب کــرد. 
امــا منطقــه کوهســتانی ســنجار در راهبــرد منطقــه ای ایــران از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت. چــرا کــه ایــران از ســنجار بــه عنــوان راهرویــی 
ــرای  ــز بــه عنــوان نقطــه ارتبــاط ب ــرای عبــور شــبه نظامیــان شــیعه و نی ب
انتقــال تــدارکات نظامــی از نقــاط مــرزی اســتفاده مــی کنــد. گروههــای 
ــا مشــارکت در جنــگ علیــه داعــش، فرصتــی  ــز ب شــبه نظامــی شــیعه نی
بــرای نفــوذ و حضــور نیروهــای خــود در مناطــق اطــراف ســنجار یافتند)33(. 
نیروهــای )PKK( در مناطــق کردســتان و مخصوصــا در مناطقــی چــون 
)KDP( دل  از حــزب  یــا در شهرســتان ســنجار کــه مــردم  ســلیمانیه و 
خوشــی ندارنــد، نفــوذ خــود را گســترش مــی دهنــد. گفتنــی اســت کــه 
ایــزدی هــای ســنجار نیروهــای پیشــمرگه )KDP( را متهــم مــی کننــد کــه 
ــد. امــا )PKK( هــم در  ــان را تنهــا گذاشــته ان در زمــان هجــوم داعــش، آن
زمــان نبــرد علیــه داعــش و هــم بعــد از آن، بــا ایجــاد شــبه نظامیــان وفــادار 
بــه خــود همچــون »یگانهــای مقاومــت ســنجار« )YBS( و »نیروهــای 
مدافــع ایزدخــان« )EPF( فرصــت را بــرای تقویــت نفــوذ خــود در ســنجار 

مغتنــم شــمرد. 
 )PKK( نیروهــای  بــا   )PMF( شــیعی  شــعبی  حشــد  نیروهــای  اینکــه 
سرنوشــت مشــترکی دارنــد و بــا دشــمنان مشــترکی نبــرد مــی کننــد، 
مهــدی  ابــو  رو،  ایــن  از  اســت.  شــده  دو  ایــن  رابطــه  تعمیــق  ســبب 

)33(  پایگاه بین المللی مونت كارلو ، شش سال پس از رفتن جهادی ها، عراق نگران تنش های 
https:// ،تازه در سنجار شمال این کشور است، )27 فوریه 2021م(، تاريخ بازدید: 05 جوالی 2021م

 bit.ly/2OCwRhA.
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المهنــدس؛ جانشــین ســابق فرمانــده نیروهــای حشــد شــعبی در ســال 
ــارات مالــی  ــه تفاهــم رســید کــه همــان اعتب ــا )PKK( ب 2019 میــالدی ب
کــه از ســوی حکومــت فدرالــی در بغــداد بــرای نیروهــای حشــد شــعبی 
 )YBS( تخصيــص يافتــه بــرای شــبه نظامیــان یگانهــای مقاومــت ســنجار
و دیگــر شــبه نظامیــان وابســته بــه حــزب )PKK( نیــز در نظــر گرفتــه 

شــود)34(. 
4. موضع امریکا در قبال مسأله کردها

بعــد از اینکــه ترامــپ رئیــس جمهــور پیشــین امریــکا تصمیــم گرفــت کــه 
ــا 2000 ســرباز  ــر ســال 2019 میــالدی نیروهــای خــود را کــه تقریب در اکتب
بودنــد، از ســوریه خــارج کنــد، نیروهــای نظامــی ترکیه بار دیگر به عملیات 
نظامــی دســت زد. در پــی ایــن عملیــات کــه »چشــمه صلــح« نــام گرفــت 
هــزاران غیــر نظامــی از منطقــه ای کــه ترکیــه قصــد داشــت امنیــت آن را 
بــه دســت گیــرد، آواره شــدند تــا جایــی کــه نیروهــای دموکــرات ســوریه 
)SDF( بــرای مقابلــه بــا تهاجــم ترکیــه از نیروهــای روســیه و نیروهــای 
ــا  اســد کمــک خواســت. ســرانجام، نیروهــای کــرد از مناطــق هــم مــرز ب
ترکیــه عقــب نشســت و قــرار شــد کــه تأمیــن امنیــت منطقــه مــورد نظــر 
بــه عهــده نیروهــای روســیه و ترکیــه باشــد؛ البتــه بجــز 120 کیلومتــر میــان 
رأس العیــن و تــل ابیــض کــه تنهــا نیروهــای ترکیــه بــر آن تســلط دارد)35(. 
علــی رغــم پیشــروی نیروهــای ترکیــه و موضع برتــری که از رهگذر تفاهم 
بــا روســیه کســب کــرده اســت، امــا همانطــور کــه در نقشــه شــماره یــک 
نیــز نمایــان اســت، نیروهــای دمکــرات ســوریه همچنــان حضــور خــود را در 
بخشــهای وســیعی از شــمال شــرق ســوریه و در امتــداد شــرق فــرات 

)34( Rami Jameel” ,The Iraqi and Kurdish Regional Government’s Sinjar Agreement: 
Consequences for U.S ,.Turkish ,and Iranian Influence and Rebel Rivalries “,Ibid.

)35 ( فابریس باالنشه، ناتوانی نظام اسد در اعمال حاکمیت کامل بر خاک سوریه، انستیتو 
. https://bit.ly/2U6YRwN،واشنگتن، )10 فوریه 2021م(، تاريخ بازدید: 02 سپتامبر 2021م
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حفــظ کــرده اســت.
نقشه )1(: نفوذ نیروهای درگیر در خاک سوریه

. https://bit.ly/2U6YRwN،منبع: انستیتو واشنگتن

در  کــه  امریکایــی  نیروهــای  حضــور  بــه  نســبت  ایــران  دیگــر،  ســویی  از 
شــهرهای کردســتان عــراق پایــگاه نظامــی دارنــد، نگــران اســت. ایــاالت 
متحــده هــم در جنــگ خلیــج در ســال 1991 میــالدی و هــم در جریــان 
ایــن  از  میــالدی،   2003 ســال  در  حســین  صــدام  ســرنگونی  عملیــات 
پایگاههــا چندیــن عملیــات نظامــی بــر علیــه حکومــت مرکــزی انجــام داد. 
نگرانــی ایــران از ایــن بابــت اســت کــه مبــادا ایــن پایگاههــا همــان کاربــردی 
را کــه علیــه نظــام صــدام حســین داشــت، ایــن بــار علیــه رژیــم ایــران داشــته 

باشــد. 
در ســوریه، حمایــت امریــکا از احــزاب کــرد راهبــرد ایــران در حمایــت از بشــار 
اســد را بــا مشــکل روبــرو ســاخته و تالشــهای محــور مقاومــت کــه از 
تهــران سرچشــمه گرفتــه و تــا بغــداد و بیــروت و دمشــق امتــداد یافتــه 
اســت، را بــا مشــکل روبــرو کــرده اســت. ترکیــه نیــز کــه بــه حمایــت امریــکا 

https://bit.ly/2U6YRwN
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از احــزاب کــرد ســوریه روی خــوش نشــان نمــی دهــد، تغییر نــام این احزاب 
را نیرنــگ سیاســی امریــکا مــی دانــد کــه بــدون اینکــه حساســیت هــم 
پیمــان خــود یعنــی ترکیــه را برانگیــزد، کردهــا را در مبــارزه علیــه داعــش بــه 

عنــوان هــم پیمــان مــورد اعتمــاد برگزیــده اســت.  
چهــارم: مســأله کردهــا میــان ترکیــه و ایــران.. شــراکت یــا 

تضــاد منافــع
در نــگاه اول ممکــن اســت چنیــن بــه نظــر برســد کــه دو کشــور ترکیــه 
و ایــران بــا هــدف خنثــی ســازی تالشــهای اســتقالل طلبانــه کردهــا، 
همــکاری راهبــردی دارنــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه آنهــا در مســأله 
کردهــا اختالفــات زیــادی دارنــد کــه مــوارد زیــادی از ایــن اختالفــات علنــا 

خــود را نشــان داده اســت. 
شایســته اســت پیــش از آنکــه بــه اختالفــات دو کشــور در مســأله کردهــا 
بپردازیــم، بــه مــوارد همــکاری دو طــرف بپردازیــم کــه شــامل ســه مــورد 

است:
1. همکاری ظاهری در مبارزه با تروریسم

در ســال 2019 میــالدی، طرفیــن در مــورد تقویــت همکاریهــای امنیتــی 
در مرزهــای مشــترک، یادداشــت تفاهمــی بــه امضــا رســاندند و بــه دنبــال 
آن ترکیــه از عملیــات مشــترک دو کشــور علیــه مواضــع حــزب )PKK( خبــر 
ــران تکذیــب شــد و ایــن مســأله  ــه ســرعت از ســوی ای ــری کــه ب داد؛ خب
کردهــای  علیــه  کشــور  دو  نظامــی  همــکاری  مــورد  در  را  تردیدهایــی 
عــراق برانگیخــت)36(. ســایت هــای وابســته بــه کردهــا در 9 ســپتامبر 2021 
ترکیــه علیــه مواضــع حــزب )PKK( در  میــالدی از همزمانــی حمــالت 
شــمال عــراق، بــا حمــالت نظامــی ســپاه پاســداران بــر مناطقــی نزدیــک 

)36( Andrew Wilks” ,Turkey announces joint raids with Iran against Kurdish rebels“, 
Aljazeera 18 ,Mar ,2019 ,accessed 02 :Aug ,2021 ,https//:bit.ly3/ltIg1f. 

https://bit.ly/3ltIg1f
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بــه مواضــع حــزب )PJAK( در کردســتان عــراق خبــر دادنــد)37(. شــایان ذکــر 
اســت کــه حمــالت ایــران هیــچ تلفــات انســانی در پــی نداشــت و فقــط 
خســاراتی بــه مــزارع روســتاییان بــر جــای گذاشــت. از اینجــا فهمیــده مــی 
شــود کــه ایــن نــوع تفاهــم هــا بیــش از آنکــه روی زمیــن نتیجــه ای داشــته 

باشــد، تنهــا جنبــه ســمبلیک دارد. 
2. همــکاری تنگاتنــگ در راســتای ممانعــت از تشــکیل یــک کشــور 

کــرد
و این مســأله ای اســت که به روشــنی خود را در مخالفت هر دو کشــور 
با همه پرســی اســتقالل اقلیم کردســتان در ســال 2017 میالدی، نشــان 
داد و نمونــه دیگــر، توافــق دو کشــور مبنــی بــر مقابلــه بــا قــدرت گرفتــن 
کردهــا در ســوریه اســت. طرفیــن تــالش دارنــد کــه نگذارنــد تســلط کردها  
ــر شــمال شــرق ســوریه، بــه سرنوشــت کردهــا در شــمال عــراق یعنــی  ب

حکومــت خــود مختــار منتهــی گــردد. 
3. مقابله جداگانه با تهدیدهای داخلی

نمونــه عملــی چنیــن سیاســتی، ســرکوب جنبــش هــای جدایــی طلبانــه و 
تنــگ کــردن عرصــه بــر گروههــای کــرد طرفــدار چنیــن جنبــش هــا اســت تــا 
رونــد تصمیمــات سیاســی داخلــی از تأثیــر چنیــن تحوالتــی بــه دور بمانــد. 
از ســویی دیگــر، تضــاد منافــع ترکیــه و ایــران در پرونــده کردهــا در نتایــج 

تحــوالت سیاســی زیــر خــود را نشــان داده انــد:
الــف. احتمــال افزایــش شــدت درگیــری در شهرســتان ســنجار: اینکــه 
ــر مــی  ــد علــت ب ــه چن تحــوالت شهرســتان ســنجار بســیار خبرســاز شــد ب
گــردد کــه مهمتریــن آنهــا ایــن اســت کــه تحــوالت ســنجار حکایــت از 

)37(  Khrush  Najari”  ,Iran  and  Turkey  agree  to  fight  PKK  together  ,IRGC  shells 
Kurdistan Region “,Kurdistan 09  ,24Sep ,2020  ,accessed 26 :July ,2021  ,https//:bit.
ly3/lvci54. 

https://bit.ly/3lvci54
https://bit.ly/3lvci54
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درگیــری شــدید میــان ایــران و ترکیــه در آینــده دارد. لــذا، عملیــات نظامــی 
ترکیــه علیــه مواضــع حــزب )PKK( بــه نوعــی تهدیــدی بــرای اهــداف 
ــران بــه حســاب مــی آیــد و احتمــال دارد کــه در آینــده شــبه نظامیــان  ای

ــه مســتقیما وارد جنــگ شــوند.  ــان ترکی ــا نظامی شــیعی عــراق ب
افزایــش درگیریهــا در شهرســتان ســنجار گویــای ایــن امــر اســت کــه آینــده 
شــاهد پیچیدگــی روابــط ترکیــه و ایــران خواهــد بــود؛ بــه ویــژه اینکــه 
ترکیــه نبــرد در ســنجار را در اولویــت قــرار داده اســت. ترکیــه، وجــود حــزب 
)PKK( در ســنجار و شــمال عــراق را یــک مشــکل امنیتــی بــرای خــود مــی 
ــران در انتقــال شــبه نظامیــان در  ــرای ای ــرد ســنجار ب بینــد در حالیکــه کارب

مرزهــای عــراق و ســوریه خالصــه مــی شــود. 
ب. نزدیکی شبه نظامیان شیعی با رویکردهای )PKK( در راستای 
تهدیــد منافــع ترکیــه: تهدیــد اصلــی برای ترکیه، نزدیکــی ایران در قالب 
 )PKK( شــبه نظامیــان حشــد شــعبی مــورد حمایــت ایــن کشــور بــا حــزب
در کردســتان عــراق اســت. گروههــا و فرماندهــان و نخبــگان شــیعی 
اشــتراکات مصلحــت گرایانــه ای بــا حــزب )PKK( دارنــد. لــذا، هــر دو طرف 
بــا توافقــی کــه در اکتبــر 2020 میــالدی میــان حکومــت مرکــزی عــراق و 
حکومــت اقلیــم کردســتان در مــورد شهرســتان ســنجار صــورت گرفــت، 
مخالفــت کردنــد. بــه موجــب ایــن توافــق، منطقــه ســنجار بایــد از تمامــی 
نیروهــای مســلح از جملــه حشــد شــعبی و حــزب )PKK( تخلیــه گــردد. 
فرماندهــان گروههــای حشــد شــعبی، عصائــب اهــل الحــق، النجبــاء و 
کتائــب حــزب اللــه در اواخــر فوریــه 2021 میــالدی بــا فرماندهــان ســپاه 
گــرد هــم آمدنــد تــا در مــورد آنچــه کــه از نظــر آنــان تــالش ترکیــه بــرای 
تصــرف ســنجار اســت، گفتگــو و تبــادل نظــر کننــد. رســانه هــای محلــی 
ترکیــه گــزارش دادنــد کــه حشــد شــعبی حــدود 15 هــزار جنگجــو بــرای 
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مقابلــه بــا دخالــت هــای ترکیــه بــه منطقــه ســنجار اعــزام کــرده اســت)38(.
نقشه )2(: تسلط بر شمال عراق

. https://bit.ly/3CCOKBd، منبع: مركز پژوهشهای سیاست های االمارات 

ج.  اســتفاده ابــزاری ایــران و ترکیــه از اختالفــات داخلــی میان کردها 
بــرای رقابــت بــا یکدیگــر: بعــد از همــه پرســی ســال 2017 میالدی، شــبه 
 )KDP( از اختالفــات پدیــد آمــده میــان )PMF( نظامیــان حشــد شــعبی
و)PUK( و همچنیــن از بحــران کرکــوک بیشــترین اســتفاده را بردنــد. در 
جریــان بحــران کرکــوک، نیروهــای پیشــمرگه اقلیــم کردســتان از ایــن شــهر 
ــا حمایــت نیروهــای حشــد شــعبی  عقــب نشســته و نیروهــای عراقــی ب
شــهر را در اختیــار گرفتنــد و بدیــن ســان، حشــد شــعبی جــای پــای خــود 
را در کرکــوک، موصــل و شهرســتان ســنجار محکــم کــرد. ایــران کــه بــه 
اختالفــات داخلــی کردهــا چشــم طمــع دوختــه اســت، از تنشــهای بــه 
 )PUK( و نیــز از اختالفــات میــان )KDP(و )PKK( وجــود آمــده میــان

)38(  Dorian Jones” ,Turkey-Iran Tensions Rise as Ankara Expands  Operations in 
Iraq “,VOA  News 02  ,Mar ,2021  ,accessed 02 :Aug ,2021  ,https//:bit.ly2/Oy7OfB. 

https://bit.ly/3CCOKBd
https://bit.ly/2Oy7OfB
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و)KDP(، بــرای اعمــال فشــار بــر ترکیــه و هــم پیمانــش یعنــی حــزب حاکــم 
اقلیــم کردســتان )KDP( اســتفاده مــی کنــد.

حــزب )PKK( در میــان مناطــق مختلــف و احــزاب گوناگــون محبوبیــت 
زیــادی دارد و فســاد اداری کــه ناشــی از سیاســت هــای حــزب حاکــم 
احــزاب  جملــه  از  اســت.  افــزوده   )PKK( محبوبیــت بــر  اســت،   )KDP(
طرفــدار )PKK( مــی تــوان بــه جریــان اپوزیســیون کردســتان یعنــی جنبــش 
تغییــر یــا جنبــش گــوران اشــاره کــرد. پــس از آنکــه مســعود بارزانــی رهبــر 
حــزب )KDP(، نماینــدگان جنبــش تغییــر را از پارلمــان کردســتان طــرد کــرد، 
ایــن جنبــش بــا حمایــت )PKK( نیروهــای خــود را در ســلیمانیه مســتقر 

ــا )PKK( مســتحکم کــرد)39(.  نمــود و رابطــه خــود را ب
ــا جاییکــه  ــا حــزب بارزانــی )KDP( رابطــه بســیار حســنه ای دارد ت ترکیــه ب
حمــالت پــی در پــی ترکیــه بــر مواضــع حــزب )PKK( بــا موافقــت – هرچنــد 
ضمنی-حــزب بارزانــی صــورت مــی گیــرد. ایــن امــر بــه اختالفــات داخلــی 
میــان احــزاب کــرد دامــن زده و ممکــن اســت آنــان را بــار دیگــر بــه ســمت 
یــک جنــگ داخلــی ســوق دهــد کــه بــی تردیــد بــا دخالــت دو کشــور ایــران 
ــود. اختالفــات داخلــی میــان احــزاب کــرد، بــه  و ترکیــه همــراه خواهــد ب
قــدرت هــای منطقــه امــکان مــی دهــد کــه در جنگهــای نیابتــی احــزاب 
کــردی را بــه خدمــت بگیرنــد. قابــل ذکــر اســت کــه دو قــدرت ایــران و 
ترکیــه بــر ســر گســترش نفــوذ خــود در عــراق و ســوریه کــه از ضعــف 
حکومــت مرکــزی رنــج مــی برنــد، در رقابتــی تنگاتنــگ بــه ســر مــی برنــد. 
د. افزایــش نفــوذ ترکیــه در ســوریه، و امیــد ایــران بــه نقــش آفرینــی 

هــای شــبه نظامیــان شــیعه در عــراق و ســوریه
ایــران بــرای گســترش نفــوذ نظامــی و پیشــبرد اهــداف مــورد نظــر خــود، 
بــه شــبه نظامیــان مســلح خــود چشــم امیــد دوختــه اســت. عملیاتــی 

)39( Bilal Wahab, ”Iran’s Warming Relations with the PKK Could Destabilize the 
KRG,“Ibid.  
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کــه توســط شــبه نظامیــان شــیعی مــورد حمایــت ایــران، منافــع و مراکــز 
دیپلماســی و پایگاههــای نظامــی خارجیهــا در اقلیــم کردســتان را هــدف 
قــرار مــی دهنــد، نشــان از افزایــش فشــار شــبه نظامیــان حشــد شــعبی 
ــل، اســت. از ســویی  علیــه حکومــت اقلیــم کردســتان و پایتخــت آن اربی
دیگــر، عقــب نشــینی ترامــپ از ســوریه منجــر بــه افزایــش نفــوذ ترکیــه در 
ســوریه شــد و دســت ایــن کشــور را بــرای تحقــق اهدافــش بــاز گذاشــت. 
و اینگونــه اســت کــه ضعــف حکومــت هــای مرکــزی در ســوریه و عــراق، 

ایــن دو کشــور جوالنــگاه رقابــت ترکیــه و ایــران شــده انــد.
هـــ. سیاســت متفــاوت امریــکا در اداره بایــدن کــه تــا کنــون طرفــدار 
کردهــا بــوده اســت: و امــا در ســطح بیــن الملــل، رویکــرد اداره جدیــد 
ــر عقــب  ــا رویکــرد هــای اداره ترامــپ مبنــی ب امریــکا بــه رهبــری بایــدن ب
نشــینی تدریجــی، متفــاوت اســت. و اداره بایــدن مــی خواهــد کــه در حــل 
بحــران ســوریه نقــش کلیــدی را بــازی کنــد. بــا اینکــه کشــورهای ایــاالت 
متحده و عراق اعالم کرده اند که با کاهش سطح مأموریت نیروهای 
امریکایــی در عــراق، آنــان صرفــا نقــش مشــورتی خواهنــد داشــت، امــا در 
برنامــه نیروهــای امریــکا در ســوریه هیــچ تغییــری ایجــاد نشــده اســت و 
کمــا کان حمایــت از نیروهــای دمکــرات ســوریه )SDF( بــا هماهنگــی بــا 

هــم پیمــان خــود یعنــی اســرائیل، از مهمتریــن اهــداف آن اســت.
برآیند

علــی رغــم اینکــه دو کشــور ترکیــه و ایــران از لحــاظ چشــم انــداز راهبــرد 
ــا یکدیگــر  منطقــه ای و رویکردهــای ایدئولوژیــک اختالفــات عمیقــی ب
دارند، اما این دو کشــور توانســته اند با تمرکز بر روی مســائل مشــترک، 
مســائل اختالفــی را کنــار گذاشــته و در چندیــن مــورد بــا یکدیگر همکاری 
کننــد. بهتریــن نمونــه همــکاری و هماهنگــی ایــن دو کشــور در موضــع 
مخالــف طرفیــن نســبت بــه همــه پرســی کردســتان عــراق در ســال 2017 
میــالدی خــود را نشــان داد. پژوهــش حاضــر بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه 
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اســت کــه مســأله کردهــا نتوانســته اســت همیشــه زمینــه همــکاری دو 
کشــور را همــوار کنــد بلکــه بــا توجــه بــه تفــاوت هــا و اختالفــات داخلــی 
کردهــا، و تحــوالت ناشــی از ضعــف حکومــت هــای مرکــزی عــراق و 
ســوریه، روابــط میــان ترکیــه و ایــران نیــز دچــار فــراز و نشــیب هایــی بــوده 
اســت. عــالوه بــر آن، تحــوالت منطقــه ای و بیــن المللــی متعــددی 
حکایــت از آن دارد کــه ترکیــه و ایــران در تعامــل بــا گروههــای کــرد، بــا هــم 

اختالفــات عمــده ای دارنــد.
ایــن دو کشــور، در چندیــن زمینــه بــا یکدیگــر اختــالف دارنــد. از جملــه 
ــا حــزب  ــا حمایــت از حــزب )KDP( در شهرســتان ســنجار ب اینکــه: ترکیــه ب
)PKK( و شــبه نظامیــان شــیعی مــورد حمایــت ایــران بــه ســختی در حــال 
ــان شــیعی  ــا وجــود اینکــه شــبه نظامی ــر آن، ب رقابــت هســتند. عــالوه ب
ایــران بــا حــزب )PKK( در اصــول فکــری و ایدئولــوژی اختــالف دارنــد، امــا 
اهــداف مشــترکی را دنبــال مــی کننــد و ایــن امــر از درگیــری رو در رو 
میــان ترکیــه و ایــران در آینــده خبــر مــی دهــد. همچنیــن هــر کــدام از ایــن 
کشــورها تــالش دارنــد احــزاب کــرد درگیــر بــا یکدیگــر، را در خدمــت منافــع 
ملــی خــود بــه کار گیرنــد. و صــد البتــه وضعیــت بــی دولتــی در عــراق 
و ســوریه زمینــه را بــرای رقابــت تنگاتنــگ میــان ایــران و ترکیــه فراهــم 
ســاخته اســت. و ایــن دو کشــور تحــوالت منطقــه ای و بیــن المللــی 
همچــون رویکــرد متفــاوت اداره بایــدن بــا اداره ترامــپ را بــا دقــت رصــد 

مــی کننــد.
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