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Abstract 
The proximity of the Kurdistan region of Iraq(KRI) to Iran, and the political-security 

trends in the West Asian region, have paid Islamic Republic of Iran more and more 

attention to this region. The Islamic nature of the Iran regime and the relation with 

some Islamic movements and groups in the form of relations with subnational groups, 

has highlighted the role of Islamic parties in Kurdistan. Components such as the role of 

Islamic parties in the political structure of the Kurdistan Region, the number of their 

seats in the local parliament, and the deep roots and Islamic religious tendencies 

among the people of the region, the need to establish relations with these parties. 

However, concerns about the relationship of Islamic groups in KRI with the Muslim 

Brotherhood, and relationship with Salafi and Takfiri groups, overshadow the 

possibility of the Islamic Republic of Iran cooperating with them. Therefore, 

examining the approaches of these parties to rival and enemy groups with the Islamic 

Republic of Iran, such as Salafi and Takfiri groups, and analyzing their attitudes 

toward the Islamic Republic of Iran can identify the threats and opportunities arising 

for them for the Iran. This article examines the political approaches of Islamic parties 

in the Iraqi Kurdistan region and the opportunities and threats facing Iran. 

This research, by accessing library resources, official and unofficial positions of these 

parties, and interviews with some prominent members of the three Islamic parties of 

Kurdistan, including; The Islamic Movement and the Islamic Union and the Kurdistan 

Justice Group (Islamic) has been written. The results of the analysis of verbal actions, 

the approach to securitization and the process of threatening by the Islamic parties 

within the framework of the Defensive realism approach and Copenhagen School 

indicate that if these parties are strengthened, s there will be opportunities and security 

threats for the Islamic Republic of Iran. This security dilemma necessitates strategies 

to reduce threats to Iran. 
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Identity, Kurdish Islamic Parties . 

                                                                                                                                                         
1. PhD Student of Regional Studies, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabae'i 

University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) hoshang.sheykhi@yahoo.com 

2. M.A International Relations,Islamic Azad University, Tasooj Branch, Urmia, Iran 



 

 
 .151-131، دورۀ اول، شمارۀ اول، 1401، النهرینمطالعات سیاسی بین

 28/04/1401 یرش:پذ یخ، تار07/02/1401: یافتدر یختار
 ناشر: دانشگاه رازی           
 نویسندگان.©           

 ایران پیشاروی هایو تهدید ها فرصت: احزاب اسالمی اقلیم کردستان عراقرویکردهای 

 1هوشنگ شیخی

 2یعقوب حسینی

 چکیده
تر چی  بیشی    هیر  توجّی  غرب آسییا   امنیتی منطقة-سیاسیت تحواّلبا ایران و همچنین اقلیم کردستان عراق  یجوار هم

برخیی   ارتباط بیا  ماهیت اسالمی نظام حکومتی ایران واقلیم معطوف نموده است. ب  این  را ایرانجمهوری اسالمی 

احیااب  گیری   شدن نقش و کنش موجب برجست ، یهای فروملّ در قالب روابط با گروه های اسالمی ها و گروه نهضت

نقش احااب اسیالمی در سیاختار سیاسیی اقلییم کردسیتان، تعیداد       چون هم ییها ف مؤلّ. شده است اسالمی کردستان

مذهبی اسالمی در بین عموم مردم این  یها شیگراها و   بودن ریش  عمیق و همچنین یمحلّ مجلس ها در های آن کرسی

هیای   گیروه ة رابطی  سیبب  نگرانی بی   نایا در این مامّ؛ سازد یمبا این احااب را مطرح    برقراری رابط ، ضرورت منطق 

های سلفی و تکفییری امکیان همکیاری     گروه ای با نسبت فکری و سلیق  و همچنینالمسلمین  با اخوان اقلیماسالمی 

هیای   این احااب ب  گروهاز این رو بررسی رویکردهای  ؛دهد قرار می عاعالشّ تحتها را  با آن ایرانجمهوری اسالمی 

بی    نگاهشیان و تکفیری و همچنین تحلیل نیوع   های سلفی گروه همچونرقیب و متخاصم جمهوری اسالمی ایران 

ها برای نظیام سیاسیی اییران     از آنهای ناشی  ب  شناسایی تهدیدها و فرصت زمان همتواند  جمهوری اسالمی ایران می

هیا و تهدییدات    و فرصت در اقلیم کردستان عراقرا  احااب اسالمی رویکردهای سیاسی نوشتار پیش رومنجر شود. 

رسیمی ایین احیااب و     ، مواضیع رسیمی و غییر   یا کتابخان منابع  استفاده ازبا و  است را بررسی کردهفراروی ایران 

و  حیاد اسیالمی  جنبش اسالمی و اتّس  حاب اسالمی کردستان شامل  ةاعضای برجستهمچنین مصاحب  با برخی از 

تحلیلی و با استفاده از مفیاهیم و چیارچوب نظیری    -روش توصیفیترکیبی و  صورت ب  )اسالمی( عدالتجماعت 

و همچنین های گفتاری، رویکرد ب  امنیتی دیدن مسائل  نتایج برآمده از تحلیل کنش. نگارش یافت  است مکتب کپنهاگ

گر ایین اسیت کی      در چارچوب مکتب کپنهاگ نشان عراق کردستان مسوی احااب اسالمی اقلیفرایند تهدیدزایی از

گیرد و  ها و تهدیدهای توأمان امنیتی پیشاروی جمهوری اسالمی ایران قرار می فرصت ،صورت تقویت این احاابدر

برای ایران ضروری  منظور کاهش تهدیدها ، وجود راهکارها و راهبردهایی ب در این حوزه بودگی( امنیتیمعمّاتنگنا )
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 مسئله بیانمقدمه و 
ودحیافعدآندمثرگذم دحلّ ددطبعدبردمحیطتدپطرمحون دجمهو یدمسالح دمیرمندبهد تدر دححط دمحیطی تحواّل

گردنویی دهمانیددحکوحتدمقلطمدکررسیاندعرمق،دنفوذدآحریکادودمسرمئطلدر دمینددظهو دکیشخومهیددبور.د

خومه در دمقلطمددهایدرمخل در دعرمقدودمسیقاللدطریر گدهمچونکات دبادمیرمندودتحرّدجوم دهمناحطهد

 یدمسالح دمیرمندر د ومب دبادمینندمقلنطمددد یزیدجمهودشوردملزمحا تدبرناحهدکررسیاندعرمقدحوجبدح 

بازیگریدجدید،دسطاستدخا ج دوددعیومندبهگسیرشدنقشدحکوحتدمقلطمدکررسیاندعرمقدبرجسیهدشور.د

مخصدتحتددطو دبه مددمشدهمسایهمعمدودکشو هایددطو دبه مددغربدآسطاحالحظا تدمحیطی دکشو هاید

دخوردقرم درمرهدمست.ددتأثطر

بنهدمبزم هنادوددددتوجّنهدمقلطمدکررسنیاندعنرمق،دبنادددددجوم دهمکشو ددعیومندبهجمهو یدمسالح دمیرمندد

دتأثطرگذم ی تدمیندحکوحتدهموم هدتومندتحواّلودفرهیگ دخوردبرددیمقیصارد، نظاحدسطاس ،دهایدقابلطت

گطریدمیندمقلطمدر پ ددپطشدمزدشکلهایدحخیلفددر دبرههدکهدطو دهمانهمدبورهدمست.ددحؤثّررمشیهدودگاهد

گریدر ددحطانج د تدرمخل دآندحانیدتحواّلگطریدحکوحتدمیندمقلطمدوددشکلدتادپرومزحمیوعدةمیجاردحیطق

 درمشیهدمست.دفعّالدجدمی دمزدعرمقدنقشدپرس دهمه دحانهدحطاندمحزمبدمیندمقلطمدودحیّهایدحسلّدر گطری

دةپطشطیپطوسیگ دقوح دکررهادر دمیرمندودعرمق،دنزریک دودم تباطا تدکررهایدعرمقدودکررهایدمیرمن،د

 دحخیلفدبادشطعطاندعرمقدودنفوذدکیون دجمهو یدمسالحدهایده کوحتدمیرمندر دروطوالن د ومب دح

همانیددد قطبدیهادرولتبورند ومب دبادشطعطاندمیندکشو دود قابتدباددمیرمندر دکشو دعرمق،دمسیرمتژیک

آحریکادودمسرمئطلددةحیّحدمیاال تددهمچونحیخاصمددیهادقد  تدنفوذدباحقابلهددتیر نهادترکطهدودعربسیاندو

ر دمیندحیطقهدودمسیفارهددحؤثّرآفریی ددر دمیندحیطقهدمزجملهدعومحل دهسییددکهدجمهو یدمسالح د مدبهدنقش

هادودمبزم های ددیک دمزدمیندظرفطتدسازر.دح در  مسیایدمفزمیشدتأثطرگذم یدتشویقدمزدمبزم هایدحخیلف

محزمبدمسالح دمیندد،سیاندتاکیوندمزدآندبهرهدبررهدمستکهدجمهو یدمسالح دمیرمندر د ومب دبادمقلطمدکرر

یاندعرمقدرچا دسویدحکوحتدمقلطمدکررسمستدجمهو یدمسالح دمیرمندگاهدمزدادحسئلهدمینمحّ؛دمقلطمدهسیید

سطاسن در دمقلنطمددددکرریدودساخیا دودفرهین دخنا ّدددهایدجاحعةدرلطلدپطچطدگ دشوردودبهددچالشدح 

د وده وبندبادحشنکلدددبهطیهدمزدمیندمحزمبدودمسیفارةدمشدخا ج ددتبرردمهدمفدسطاسدکررسیاندبرمیدپطش

دشور.ددح 

وننددکنهدر ددد دح دشما دهبجاحعةدسطاس دمیندناحطهدبخش دمزددعرمقدمسالح دمقلطمدکررسیاندمحزمبد

دپرسشدبهد ومب دجمهو یدمسالح دمیرمندبادمیندمحزمب،دتوجّهباددکیید.داخیا دقد  تدآندنقشدمیفادح س
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هادودد ویکررهایدسطاس دححو یدمحزمبدمسالح دمقلطمدکررسیاندعرمقدودفرصتمیندمستدکهددمصل 

دهادبرمیدجمهو یدمسالح دچطست؟دتهدیدم تدآن

 چارچوب نظری
آندنهارهنا،ددبرمسنا دددهای دمسنتدکنهدددهردنظریهدود ویکرریدحبیی دبردیکدسلسلهدحفروضا تدودگزم ه

دطو دهمان.د(167:د1393د)قومم،نددشودتحلطلدودم زیاب دح هایدگوناگوندبر س ،دتجزیه،ددفرمییدهادودپدیده

مفید،ددفاقدح متّدآنچهکیددکهدر صدردمستدمزدحطاندهرددنظریهد مدیکدگفیماندتعریفدح  ومسکوئزدکه

پاسخدبهدپرسشدمصل ددحادنطزدر  مسیاید.(117:د1394دحومرثدحهمد مدشیاسای دکیدد)رهقان دفطروزآباری،

دحسئلةمیمدتادبیومنطمددمسیفارهدکررهتدمفع ددگرمی دومقعودایدحکیبدکپیهاگدهدپژوهشدمزدحفاهطمدودگزم ه

کنهددبطناندمینندحوضنوعدددددباتالشدکررهددمیندحکیبدحفاهطمدزیرمدجورد مدبادآندتشریحدودتحلطلدکیطم؛حو

بهدد،تومنیددمحیطت،دثبا تدودبقایدکشو هادودهمچیطندزندگ دمفرمرد مدتضعطفدکییددنظاح دح دتهدیدم تدغطر

ر د مبطهدباددودحخیلف دحیفاو تد ویکررهایر دحالدحاضرد.دکمکدکیددتعریفدمحیطتدتعمطقدودگسیرش

ددحطالعهدودتحلطلدمحیطتدوجوردرم ر.دچگونگ 

دگرمین ددومقنعدمحیطی دمستدکهد یشهدر ددحعمادیادتیگیاید،قابلدمسیفارهدر دمیندحوزهیک دمزدحفاهطمدد

وضهدتجاوزکا دنطسییددودچها دحفردذمتاًدهادرولتمیند ویکرردنظریدحعیقدندددپررمزمندهینظرتدمفع درم ر.د

ایدحعمّنددتیر نهاذهی د هبرمندوددیهادبررمشتسطاستدرمخل ،دشاحلدساخیا دظریفدقد  ت،دعرصةد

ایدبادحعمّد،هسییددجودمحیطتهمطشهددهادرولتدمزآنجاکهدودرهیدد ح مدشکلدمحیطتدحبیایدمیند ویکرردنظرید

هدوضعطتدجغرمفطای دودچگنونگ دقرم گنرفیندددملبیّد(؛133:د1389دحشطرزمره،)دشونددح  وددهمحیطتد وب

کیا دیکدیگردودهمچیطندحطزمندمخیالفا تدحرزیدیادجغرمفطای دحطاندکشو هایدعضودینکددکشو هادر 

.دمزد(Kelly, 2007: 198)باشدددحؤثّرایدمحیطتدر دکشو هایدحیطقهدر دمیجاردحعمّدتومندد ححجموعهدنطزد

سطاس ،دریپلماتطک،دمقیصاری،ددیهاد وشحخیلفدحانیدددهاید مهدمزکشو هاددپژوهشگرمنریددبسطا یدمزد

 ,Miller)مفیارندمحیطتدخوردجلوگطریدکییددخطردکییددتادمزدبهدکییرلدتسلطحات دودبازرم ندگ دمسیفارهدح 

د.دد(236 :2005

قدنشدهدمسنت؛ددهیوزدححقّدخصو د وشدتعریفدمحیطترچهدرسیطاب دبهدیکدتومفقدجمع در مگد

ترید مدبرمیدحفهومدمحیطتدم مئهدکررهدودبیابرمیندرم میددوسطعدةوز دوجوردندم ردکهدحکیبدکپیهاگدحشکّ

عومحلددکه دحالدر نظریا تدحکیبدکپیهاگ،ددبهدتوجّهبیابرمین،دباد؛دا برردبطشیریدر دسطسیمدجهان دمستک

هایدسطاس ،ددتریدمزدمحیطتدکهدشاحلدبخشدوسطعدةسیید،دتحلطلدرمحیهدهمحیدر در كدمحیطتدعطی دودحارّ
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ویو ددلبوزمندودم یدایندحکیبد مدآثا دبمدشوند.د دح ححطط دمست،دحهمدتلقّدمقیصاری،دمجیماع دودزیست

سطحدتحلطلدآن،دجهنان دنطسنتدودبطشنیردبنهدتحلطنلددددددد-1دست:بردسهدمصلدمسیوم دمدرهددکهد تشکطلدح

د-3د.شوردگرید مدشاحلدنم دنظاح دتیهاردهسییددودحیطت،دحیعدّمهادودمبعارددخشبد-2.دمیدگرمیشدرم ردحیطقه

رم رد د مدرنبنالدکنررهدودبناو دبنهدنفن دآنددددددکررندحوضوعا تدنطنزدریندگاهدخاصّنددددمحیطی  دخصور 

د.(106:د1383دخان ،دعبدمهلل)

 دحو ردمحیطتدکهدآند مدمحریدعطی دودومقع دتصنوّدفدریدگاهد ویکررهایدپطشطندر البوزمندبرخد

خومهددبور.دحبیی دگرمندکهدبردتصمطمدبازید1ذهی امیدمستدبطیدرم ردکهدمحیطتدحسئلهدبطاندح دکررند،دح 

 دبازیگرمندحخیلفدحیّدسوی مکا تدمحیطی دحخیلفدودحیفاوت دمزندمستدبررمشتدودمربدحمکترتطدبدین

سناخیندددبررمشتدودم زیاب دریگرمندر حو ردمحیطی دسوریگر؛دمزد،د ویدرهد خاوع دحو ردحوضر 

چگونگ دبرددتیر نهاهاددزیرمدمیندبررمشتدودم زیاب دآند؛یابددیکدبازیگردمهمطتدح وسطلةددبهد حوضوع

در بردهمطندمسا دد(137-136:د1383 ،دخاندهللدمعبگذم رد)دح دتأثطردهادآنهایددسخودپادیرطگدمطتصم

تهدیدیدمحیطی دقلمدمردشور،دهماندحسئلهدنزردبازیگرددعیومندبهتومندددنزردبازیگریدح د حوضوعدکهددحال 

دکهددحال در حثالددرمیبد؛شوردتدناحطدهدح تیگیایدمحیطئلهدشور.دمیندحسدح دپیدمشیهیدمیدعارّدریگردحسئله

سنویددرهد،دمیندحسئلهدمزدنظردقرم دح دکشو یدمفزمیشدقد  تدنظاح دخورد مدبرمیدحقاصددرفاع دحدّ

دشور.دد دح خوردتلقّحلّ ددهدمحیطتتهدیددعلطدمنعیودبهسایهدیاد قطبدقد  تدهم

بهدقد  تدوددطحو ردحطالعا تدحربوی در محیطتدر دریدگاهدسیّدةبوزمندبادمنیقاردمزدنگاهدحدمقل دبهدحسئلد

گسیرشدد ططححدستیزاری،دمجیماع دودنظاح ،دسطاس ،دمقیصدةگاندپیجیطتد مدر دمبعاردححو ی،دمحدنظاح 

سطحد ومب دحطاندمفزمیشد ت:ذیلدمسدحهدشربدتطمحیلطلدویدبرمیدنطازدبهدگسیرشدحفهومدهدمست.دررمر

دجزدبهادهمنومعدریگریدمزدتهدیدوددشدهتهدیدم تددةطردودرگرگون دچهرتغطدثململلدباعدگرمندنظامدبطندکیش

نمونهدحفهنومدددرمیبد؛مستیلدالهایدسطاس دمحیطتدنطزدمزدمیندردگ ژوی.دمنددتهدیدم تدنظاح دظهو دیافیه

دسودکیزیرمدمزدد؛شوردح دگرمهادآ حانهادوددحطاند ئالطستالفا تدجلوگطریدمزدمخیدث،دباععمحیطتدحوس

رنبالددکهدبهدی هادآنر دعطندحالدبهددامحّد؛شوردایدصلحدبرمیدبازیگرمندطالبدصلحدح شدندفضاحهطّدثباع

دمزلحاظبورندمحیطتددیچیدبعددگ ژویسوحطندرلطلدبهد.دحجالدچیدمن دنخومهددرمرد،یدهسیدرمنسلطهدبردریگ

کیدددحطاندتئو یدودتحلطلدمقدممدح دةوندرهیدطپدعیومندبها چوبدحفهومدمحیطتدررر.در دمیندچگدفکریدبرح 

یکدودسنایرددژمی،دحطالعا تدمسیرمتد،دحطالعا تدحیطقهململلدنطب،دمقیصاردسطاس دململلدنطب دودتئو ید ومب

د .(143:د1383د،خان دعبدمهللرهدد)دپطونددح همددململلد مدبهدطنتدبیدسطاسهادحوزه

                                                                                                                                                         
1. Intersubjective 
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بادد ویا وی حدم مندر ددبرمیدسطاستدگهاپیحکیبدکحدرم ردکهدطردمظها دح وزمندر دمیند مسیادبد

نمایینددکنهددددتوجّنهدییندیددم ردتهدیدم تدمحیطی دبهدشیاسای دفرحور دثبحدیجادبهآندمستدکهدداهتهدید

بسیردیکدفرمییدددمیدمستدکهدر دترتطبدکهدمحیطتدپدیدهدگطرر.دبدیندآندتهدیددمحیطی دشکلدح دةجطر نی

مییکهدبطشنیریندددیجادبهندمستدکهدحدم مندمیدتسطاسپطشیهاردبوزمندبرمیدد،صو  تدنیبدد؛رگطردشکلدح 

هدییدیدبپررمزنددکمد،دبهیردمستدکهدبهدشیاسای دفررمیدحقابلهدبادآندصرفدکییشدودتمرکزدخورد مدبالت

آحدندوجوردبهمزددعحاندتومند حد مهباو دبوزمندمزدمینددبهمست.ددشدهمحیطی ددیاهتهدیدندآحدوجوردبهدثباع

دحاضنردزحطینةدد ودر دپنژوهشدددمزمیند.(14:د1379دبوزمن،شدد)دتهدیدم تدمحیطی دیرطگدشکلیداهدهزحطی

گطریدتهدیدم تدعلطهدمیرمند مدر د ویکررهایدسطاس دمحزمبدمسالح دمقلطمدکررسیاندعرمقدجسیجوددشکل

چا چوبدبورگ دمحیطتدودمحیطتدمجیماع در داگفیا ی،دحعمّدبهدحفاهطم دهمانیددکیششور.دعطفدد ح

هایدگفیا یددمیندچا چوبدنظریدبرمیدتحلطلدکیشدگحکیبدکپیها ویکررد ئالطسمدتدمفع دودهمچیطند

رمقدودتدودکرریدر دمیرمندودمقلطمدکررسیاندعمهلدسیّدیهادگروهسرمندمحزمبدحو ردحطالعه،د ومب دبطند

دآید.دکا دح دم زیاب دتهدیدم تدبههمچیطند

 احزاب اسالمی اقلیم کردستان عراق ةپیشین
عرمقدشد.در دمیندبطنددهمچوندوجورآحدندکشو هایدجدیدیدهبدحوجبفروپاش دمحپرمتو یدعثمان د

طمدگررید.دسو یه،دعرمقدودترکطهدتقسدتأسطسدپرمتو یدعثمان دبطندسهدکشو دتازههایدکررنشطندمحدبخش

خومستدودعنزمدددمیدکرردودبردتازهدکررید مدوم ردحرحلةدخومه دمسیقاللدهایدجریانفروپاش دعثمان د

پطشطیهدمحزمبدکرریدنشانددیادحدمقلدخورحخیا دمفزور.دحطالعةدتشکطلدیکدکشو دحسیقلدحیظو دکررهادبه

وددگنرمددمزدجریانا تدچن،،دقنومدددعموحاًحضو دسررحدم یدبرخ دمزدمشخا دحذهب ددباوجوررهدددح 

دیدمزدمحزمبدودحطالریدشاهددظهو دنوعدجدید1970دادر دمومخردرهةمحّ؛دمنددغرب دبورهدسکوال دکشو های

دتحتدتنأثطردکررهایدعرمقدهسیطمدکهدبرخالفدریگردمحزمبدکرریدوددویژهدبهحطاندکررهادجریانا تدر 

دعملکنرردوددبنرمیدمسنالمد مدحبینای ددددغنربدآسنطادددریگردکشنو هایدد،هایدمسالح دگطریدجیبشدقد  ت

دهایدسطاس دخوردقرم درمرنددودبهدمسالمدسطاس دگرمیشدیافیید.ددطتفعّال

وجورآحدندخورحخیا یدسطاس در دکررسیانددهودبادبد1991مزدسالددپسدویژهدبههایدمسالح ددگروهد

میندخوردنمورهدودباددره دسازحانمقدممدبهدد، ودهایدسطاس دیافییددمزمیندطتفعّالدعرمقدفضای دحساعددبرمی

گطرنددودحکوحی دبادحبان دمسالح د مدتشکطلدرستددپشیومنةدآ میدحررمدحکوحتد مدبهمحطددکهدبیومنیددباد

د،دقدچیدمن دحاصلدنشکهدر دمبیدمدتفوّدهرچید دحشا کتدنمورند.درهید،در د ونددتشکطلدحکوحتدححلّ
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ندحررمداطر دحدیشانطحشروع ویدمسالح دباد ویکرریدجدیدددمحزمبدحطانهدتأسطسزحاندودباددحرو دبهول د

یدریگردنسبتدبهدتقویتدجایگاهدخوردهادرولتبطشیردشد.دمیندمحزمبدهموم هدبادگسیرشدحیاسبا تدخوردباد

دد.ندیدو زد حتامددتوجّه

خصو در دناحطةدتحتدمحرددهطتدحزبدجیبشدمسالح در دکررسیاندعرمق،دبفعّالدگسیرشدنفوذدود

رودحنزبدشنددودبنهددددیدبنطنددا تدجندّدحطهی دبهد هبریدجاللدطالبان دسببدبروزدمخیالفنددحزبدمتّحاریة

 تدحدیدیدودر دط دحرمحل دجریاندهادبرمیدحدّدرمخل دآندبا یدمنجاحطد.در گطریدهایدخشونتدر گطری

گنریددد.دمیندحطانج (65:د1387دپیاه،دحقرمرد)هایدمیرمندبهدحیاقشا تدپایانددگریدول دحطانج د،پطدمدکرر

 ویدحزبدجیبشدمسالح د مددتأثطرگذم یتومنددویژهدبهگردنفوذدحکوحتدمیرمندر دمیندحیطقهدبورهدوددنشان

دنمایاندساخت.

کن ددتحرّدگنرمیدآندرو هددغالبدجریانا تدمسالمدر دیالرطحد1979منقالبدمسالح دمیرمندر دسالدد

.د(18:د1386د،مسپوزییورد)کرتقویتددهادآننداطو درسیطاب دبهدحکوحتدریی د مدر دحبز گدمیجاردکرردودش

خوردپررمخییدددره دسازحاننطزدبهددهادآنخورد مدر دجریاندمسالح دنشاندرمردوددتأثطرر دشمالدعرمقدنطزدمیند

.دفشا هایدصدممدبردکررهادود(307:د1390دمحمدی،نمورندد)بادمیرمندم تباطات دبرقرم ددهمودر دحوم رید

مسالح ددفعّالدکهدگروهدهرچیدتقویتدمیندم تباطد مدفرمهمدکرر.دد دکررهایدعرمق در دمیرمن،دزحطیةآوم گ

ول دحبان دمسالح در دنزریک دودمیجاردهمدل در دمیندد،تردبوردکرریدآندزحاندبهدحجاهدیندمفغاندنزریک

حبان دفکریدودمعیقناریددد.هدمستبوردتأثطرگذم بادجمهو یدمسالح دمیرمندودسطاس دهایدحذهب ددگروه

یانا تدمسالح دبادجرهایدمسالح ،دلزومدهمکا یدودم تباطددصدو دم زشدمزجملهجمهو یدمسالح دمیرمند

گطنریدبنرددددرلطلدشنکلدد تدمقلطمدکررسیاندبهتحواّلسازر.دد مدحطرحدح د ململلدنطبدر دسطحدحیطقهدودپهیة

محیطی دبرمیدجمهو یدمسالح دمیرمندحهمددمزلحاظساخیا دهویی دودمشیرمکا تدهویی دبادکررهایدمیرمند

دمست.

ایدمیرمند مدتومنددسر یزدبحرمندبهدرمخلدحرزهدخومه دقوح در دمقلطمدح دتشدیددهویتدسودکیمزدد

آنددةجطر نی تدفشا دهویی دودبهدحذهبدر دکررسیاندعرمقدمزدشدّدتوجّهعطفددسوریگررمشیهدباشددودمزد

دیدتهدیدعیومندبهدتومندد حهدمیندخوردملبیّدکاهد؛دشدندهویتدقوح در دناحطةدکررنشطندمیرمندح دمحیطی 

مفزمیشدفاصلهدودشکافدباددجهطر نیسلف دوددیهادگروهخصو دتقویتدگرمیشدکررهایدمیرمن دبهدر 

 دبردمیندمستدکهدحش دمعیدمل دمحزمبدمسالح دآید.دتصوّدشما دبهحذهبد سم دودمکثریتدجمعطتدمیرمند

حثمنردثمنردددگرمیانددبردمفکا دعموح دحررمدکررسیاندودمسالمدیرگذم طتأثهادر ددهمکا یدمیرمندبادآندو

دخومهددبور.
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دحیظو دبههای دمزدمحطدددهمچوندسو دبا قهها،ددمزدفروپاش دمحپرمتو یدعثمان دحطابقدبادبرخ دپطماندپسد

یدحصطف دکمالدپاشادودادبادحخالفتدجدّمحّد؛آحددوجوردبهمیجاردیکدرولتدیادخورحخیا یدبرمیدکررهاد

 تدکررهادبرمیدتشکطلدحکوحتدکررسیاندقنوّدكدتحرّدقدنشد.همچیطندعدمدتمایلدبرییانطادمیندمحردححقّ

ویژهدر دعرمقدمینددهایدجدیددبادکررهادبهدوجوردآحدند.دناحالیما تدرولتدههایدزیاریدبدگرفتدودجیبش

دددحاند.دهمچیاندفرورستدباق دخومهیود تدبخشطددتادرولی دحسیقلدندمشیهدباشیددرد مدر دبطندکررهادقوّتفکّ

جریاننا تدودددچهدبطشیردمحساسا تدقوح در دبطندحررمدکرردشدیافیندهردشو دمیندمشیطاقدباعثدشکلد

ادمزسویدریگردر دمحّ؛دهادبورنددخصو دسوسطالطستدهآندرو مندبدفعّالدمزدجریانا تدرحیأثّهایدکرریددگروه

هدهرگناهدد ودبوردکدودمزمیندمستندمکثریتدحسلماندآندبسطا دعمطقداطحهایدحذهبدر ددکررسیاند یشه

بهدمعیماردوددتوجّهحررمدبادد،گرفتدمفرمردسرشیا دحذهب دصو  تدح دطلةوسدهایدکرریدبهد هبریدجیبش

بهدنوعددتوجّهگفیید.دمزدطرف دباددهادلبطکدح دم زش دکهدبرمیدحذهبدودمفرمردآیطی دقائلدبورنددبهدرعو تدآن

رمشیید،دسنببدشندهدکنهدعمنالًدهنطادجریناندمسنالح ددددددددتکطهدکررهادکهدبطشیردبردهویتدکرریددخومسیة

د1970ددر.دتادمییکهدر دسالطاندپایان درهةح دشکلدنگطرر دحیاطقدکررنشطندر دبطندخطزشدحرریافیهددسازحان

دمسنالح ددةننامدجینبشد مبطنددددهبندکُرریدحزبدمسالح ددتأسطسدمیدةدولطنمد1978یعی در دسالدد،حطالری

شکلددبهد هبریدشطخدححمددبرزنج د(کو رسیان دعطرمقدئطسالح دندیدوهدیهدپهدوه یهبزووتعرمقد)کررسیاند

آگوسنتددد11ر ددآندهدکیگرهدتشکطلدرمردکهدمولطندکیگرةحطالریدسد1987گرفت.دمیندحزبدتادسالد

د1987ودد1986دیهادسالر ددنطزدشیهادکیگرهبوردودروحطندودسوحطندشمس دد1363حررمردد20برمبردبادد1985

ددتشکطلدشد.

حزبدبرگزیدهدشد.ددمی(دبهد هبریدمیند)ومژهدنج زشطخدعبدمللططفدبرمزدشطخدححمددبرزنج ،ددپسد

حطهی دکررسیاندودحزبدسوسطالطستدر دکررسیاندعرمقددةحاریمیندحزبدمسالح دبادرودحزبدمتّد ومب 

ر دحا  دمسالح ددحزبد مبطةدتینهار حسیهدبوردودبادجمهو یدمسالح دمیرمندهمد ومب دگرح درمشت.د

،دعثماندعبدملعزیزدبادترکطبدجدیندیدمزدمعضنایدددیمدومژهشطخدعبدمللططفددیرطگدکیا همزددپسد1987

دتأسطسمیندحزبدر دشرمیط دد(د مدشکلدرمر.ح سالوهدئط یهبزووت)دجیبشدمسالح شو میدحرکزیدحزبد

ددی دجهاریجدمسالح در دیهادگروهكدر دمیرمندودهمچیطندتحرّمنقالبدمسالح دمزددشددکهدفضایدناش 

؛دگسیرشدرمردکررسیاندعرمقدحیطقهدودهمچیطندناحطةر د مدهایدمسالح دد،دحرکتعلطهدشو ویدمفغانسیان

عثمناندددحنالددةلطوسنددبنهدمسالح در دکررسنیاندددیکدحزبدجدیدد،کهدشرحدآند فتدطو دهمانبیابرمیند

دةحاریمتّ»یاد«دآیطی دمسالح دن یکی دحاحوسیایا»دمعضاید دریگردکهدهمگ چیدد وحان دسیّعبدملعزیزدود

د1987مسالح دکررسیاندبورننددر دسنالدددد مبطةدترد میقدمزدمعضایدحزبددعموحاًود«دمسالم وحانطوند
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جینبشدمسنالح در ددد»یناددد«یدئطسالح دلهدکو رسیان دعطرمقدوهدبزووتیه»ددکهدر دقالبدحزبدتشکطلدش

دحدبادهمکا یدجمهو یدمسالح دمیرمندبهشکلدیکدجریاندمسالح دکررسیان دحسلّدودبهد«کررسیاندعرمق

دد.(2:د2004دعل ،پررمخییدد)طتدفعّال

حانهدباد ژیمدبعث دبهدنبرردحسلّعرمقدکررسیاندمسالح دد،دیعی دجیبشد مبطةودسلفشدجیبشدمسالح د

بهدد،منجامدرمردکررهاقوح ددیسازدپاكر  مسیایددمزدحمالت دکهدصدممدمیندگروهدپسمعضاید.دیدپررمخی

سازحان ددطتدودکا فعّالدبهدهایدکررسیاندعرمقدگرمد تدآوم گ در دمیرمندمسالممیرمندآوم هدشدند.در دحدّ

میندططفدکهدد.بورنددفکرمندویدءملدیندودریگردهمدبهادملدیندهادحاحوسیادصالحدآندنددکهدمزجملةکررمقدممد

کگرتنوویدئطسنالح ددددحاردمسالح دکررسنیاند)ینهددبعدهادحزبدمتّد،ملمسلمطندگرمیشدرمشییددبهدمخومن

 .(8:د2004دعل ،نمورندد)دتأسطسکو رسیان(د مد

ر دشمالددیالرطحد1991سالددر ر جهدد36آحریکادر دحدم ددوسطلةدبهدپرومزحمیوعدحیطقةمزدمعالمددپسد

بهدنهارسازیدپررمخیهدودشکلدحکوحی ددیفو خورحخیا دبرمیدکررهادمیجاردشد.دکررهاددعرمقدیکدحیطقة

رسیطاب دبهدد تدومنیخابار د ونددد،برمیدمییکهدمزدقافلهدعقبدنمانیددهایدمسالح دنطزدهدخوردگرفیید،دگروهب

برمیدبرقرم یدیکدحکوحتدبادحبان دودشریعتدمسالمدد،قد  تدوم ردشدنددتادر دبسیریدکهدفرمهمدشدهدبور

جریانا تدمسالح دآندرو هدمقدممدبهدرمرندیکدلطستدحشیركدبهدنامدلطستددبرمیندعمدةابید؛تالشدنمایید

رستدرودحزبدحبا زددحکوحتدبهدپسدمزدبرگزم یدمنیخابا تدقد  تدعمدةد.مسالح در دمنیخابا تدنمورند

حطهی دکررسیاندبهد هبریدجاللدد هبریدحسعوردبا زمن دودمتحاریةدیعی درحکرم تدکررسیاندبهد،ریرییه

.دمیندناکاح د(86:د1387دپیاه،دحقکررد)مزدآ مد مدمزدآندخوردد%5طالبان دمفیاردودلطستدمسالح دتیهادحدورد

دفعّالطتدجدمگانهدبپررمزند.در درو ةدرمنسیندریگریدبهرهایدمسالح دبادحقصّدسببدشددکهدهرکدممدمزدگروه

دویژهدبههایدبسطا یدبطندمحزمبدکررددفاقا تدودر گطریخورحخیا دکررسیاندر دعرمقدشاهددمتّدةجدیددحیطق

جین دبنطندرودحنزبدددددةجندطر نیحطهی دبور،دشنمالدعنرمقددددحاریةحزبدرحکرم تدکررسیاندودحزبدمتّ

حطهی دطالبان ،دبهدرودقسمتدتقسطمدشد.دجیبشدمسالح دبرمیدگسیرشددحاریةرحکرم تدبا زمن دودحزبدمتّ

 دنوعدبهمیندحیطقهدکهدد.طتدرمشتفعّالدشهردحلبچهدویژهدبههو محانددفوذدودمقیدم دخوردر دشهرهایدناحطةن

مزدپنسددت دهنایدجینبشد مدبرنیافنتدودحندّدددددطنتد،دفعّالحطهین دکررسنیاندبنورددددحاریةمسیحفاظ دمتّدحوزة

درردر گرفت.دگرمیاندکُدحانهدبطندحزبدطالبان دودمسالمر گطریدحسلّهایدفرمومنددکشمکش

،در دجی دبادبهدحوقعطتدجغرمفطای دکهدر دآندقرم درمشتدتوجّهجیبشدمسالح در دکررسیاندعرمقدبادد

خورد مدحفظدکیددودر دا دقد تمیدتردمزدمیندگروهدبوردتاحدوریدتومنستدحطهی دکررسیاندکهدبسطدمتّحاریة

مزدچیددرو هدجی دودمخنیالفدبنطنددددطرفدم مندبسطا ید مدجذبدنمور.دپسهو محاندنطزددةهماندحیطق
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هاد مدبهدتركددکررندبابدگفیگودودحذمکره،دآنشدمسالح ،دجمهو یدمسالح دبادبازحطهی دودجیبدةحاریمتّ

ر دتهنرمندبنادددحنطالریددد1997دکررنددودر دحنهددصلحدباهمرودحزبددتیر نهاحخاصمهدرعو تدکرردود

دمید مدبطندخوردعقددنمورند.دناحهدمیرمندتومفقگریددحطانج 

آندجدمدشدهدودمزددجهطر نید،خوشدنطاحددجیبشدمسالح تهرمندبهدحذمقدبرخ دمزدمعضایددناحةدتومفقد

جیبشدعثماندعبدملعزیزدداد هبردکا یزحاتطکمحّ؛دوجوردآو رنددهنامدحما دودتوحطددبهایدریگریدبادجیاح

قطتدر دمنیخابا تدرستدبهد.دجیبشدمسالح دبرمیدحوفّ(310:د1390دمحمدی،نمورد)دتأکطدحصالحهددبردمرمحة

برمیدد؛شدندد حهای در درمخلدآندحومفقدودحخالفدمیندمبیکا م تدودمعمالددمبیکا های دزردودحیعاقباًدجریان

ننامدجینبشدوحند تدددددیدبهمئیالفدجدیدبادگروهدنهضتدمسالح دد1999در دسالدنمونهدجیبشدمسالح 

دةجندطر نیمیندوحند تدددهرچیددر.وجوردآو دهبهد هبریدعل دعبدملعزیزد مدبدمسالح در دکررسیاندعرمق

ول دمیندمئیالفدچیدمندروممدنطاو ردودنامدحزبدد؛فرمومندرمشتدتأثطرهاددنفعدآندهمنیخابا تدتادحدوردزیاریدب

دروبا هدبهدجیبشدمسالح در دکررسیاندعرمقدتغططردیافت.د

گروهدحبا زددنمونهدرمیبدبورند؛حعیقددحانهدودجهاردهای دمزدجیبشدجدمدشدنددکهدبهدنبرردحسلّدگروهد

 دردکهیدطو دبهدمزدجیبشدمسالح دتشکطلدشد؛د2002الدر دسد،منصا دمالسالمنامددحعروفدر دکررسیاندبه

تشنکطلدرمردودددمو محنانددر دتویلنهددشهركدر د مدخوردمولدرةجیبشدوحد تدمسالح دکیگد2000سالد

دگنروهددچیندددبهیندحزبدمد2001مومس در ددتیر نهادحخیلف در ون در دآندبروزدکرردکهدیهادچالش

جینبشدد،دعلن دبناپطرددبنهد هبنریدددجماعتدمسالح دوددعل دعبدملعزیزبهد هبریددجیبشدمسالح مزجملهد

بادجماعتدمصالحدحالدکریکا دوحد تدد2002سالدر ددر دبطا هدتقسطمدشد.دجیدمالسالمدنطزجیدمالسالمد

کهدشرحددطو دهمانگروه دنزریکدبهدعل دباپطرددکرر.مدحوجوریتدکررنددودحزبدمنصا دمالسالمدمعال

حنزبدددرلدحزبدجیبشدمسالح دبطنروندآحنددوددمزدد2001بوردر دسالدحعیقددنویندد نظاحبهدد،آند فت

کررننددددتأسطس دکو رسیاندعرمق(د مدل دئطسالحطدح دکررسیاندعرمقد)کوحهجمعطت(دمسال)جماعتد

طتدنامدخورد مدفعّالدسالدبطستپسدمزدد2021چها مدخوردر دسالددکیگرةدر .دمیندحزبد(5:د2004دعل ،)

مزدجماعتدمسالح دکررسیاندبهدجماعتدعدملتدکررسیاندتغططردرمردودهمچیطندحیصبدمحطردحزبدنطزدبهد

د هبردحزبدتغططردیافت.

کنهدددمسنتدمسنالح دکررسنیانددددحارینةدتریندحزبدمسالح دمحروزدر دمقلطمدکررسیان،دحزبدمتّدحهمد

شد.دحزبددتأسطسد1994 سم در دسالددطو دبهادر دقالبدحزبدمحّد؛مزدقبلدوجوردرمشتدهایدآندزحطیه

د،کررسیاندوم ردکا زم دمنیخابات دودسطاستدشددهای در  مسیایدتوسعةدح دکررسیاندبادبرناحهمسالدةحاریمتّ

هایددجیبهدهدمزدهماندمبیدمملبیّدا یدبطشیریدرم ر؛ ودسازگدمخومن دودحطانهدیهادشیگرمادلحاظدحذهب دبدبه
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هایدقبل دآندوددطتفعّالدبهدتوجّهقرم دگرفت.دباددتوجّهقوح دودهویتدکرریدر دآندبسطا دحو ردمهمطتدود

 دنطنزدد شنددکنرردودتومنسنتدر دمنیخابنا تدححلّنددددددسنرعتددبنهدد،رهدبوریخابدکرهمچیطندمسیرمتژیدکهدمن

دو ر.رستدآدههای دبدقطتحوفّ

 2003از  پس احزاب اسالمی اقلیم کردستان عراقجایگاه و نقش 
خصنو در دمقلنطمددددودبنهددفضایدسطاس در دعرمقدجدیددودتثبطتدنظامدسطاس دپا لمان در دمیندکشنو د

سهددسودنیمبهدد2003تردنمور.دمزدسالددتردودحسیحکمدسطاس د مدسارهدکررسیاند ونددرحکرمتطکدحشا کت

مسنالح دددمسنالح دکررسنیاندودجماعنتددددحارینةدح دجیبشدمسالح در دکررسیاندعرمق،دمتّحزبدمسال

مند.ددیدتشکطالت ِدسطاس دودمنیخابات درمشیههایدجدّدطتفعّالد)جماعتدعدملتدکررسیاندکیون (دکررسیان

د،های درمشیهدطتفعّالدحد)منصا دملسیه(دحیشعبدمزدجیبشدمسالح دنطزهایدجهاریدحسلّدیک دمزدگروهدهرچید

روهایدآحریکای دودبادنقشدمساس دنطدوسطلةدبهآحریکادبهدعرمق،دد2003در دهماندمبیدمیدحملةدهادآنادمحّ

د،مزدمیندومقعهدپسد(314:د2014د،عبدملخالق)دشدندهایدمساس ددلدشکستحیحمّحطهی ،ددحاریةحزبدمتّ

دوجوردنطاحدهدمست.دهر دکررسیاندبد حهطادحزبدمسالح دحسلّ

دکهدمهدمفدخورد مدمستحاردمسالح دکررسیاندقد تمیدتریندحزبدمسالح در دکررسیاندحزبدمتّد

ریدبرمسا دشریعتدمسالح دتیظطمدتالشدبرمیدمسیقاللدکررسیاندودمیجاردیکدحکوحتدکرر  مسیاید

ددیگودقدرحکرمس دسخندح وگودبرمیدتحقّدسطاس دخوردمزدمبزم هایدصلحدودگفتدکررهدمست.در دبرناحة

کررسیانددهایدحخیلفدر در دزحطیهددبابدتوسعههایدبسطا یدر دهادودنوشیهد(.دکیاب384:د2014دعبدملخالق،)

دحوجورکرس دد111کرس دمزدد10قدبهدکسبدحوفّد2013مند.در دمنیخابا تدپا لماندر دسالددم مئهدنموره

مسا ددر ومقعملمسلمطندکهددبادمخومندهادآنحو ردم تباطد(.در 153:د1384دمحمدی،شدد)پا لماندکررسیاند

محروزهدمیندبحثدمساساًد:ددیگود حدهاریدعل دمیندحزبدبیادشدهدمست،دبردمصولدهادآنودحبیایدفکرید

 دمزدوضعطی دکلّدطو دبهمکیوندبهدآندشکلدقبل دودقد  تدسابقدنطستدوددحییف دمستدبرمیدمییکهدمخومندهم

د(.1393د،عل )دستطنحطلوبدبرخو رم د

هادوددکشمکشمسالح دمیندحیطقهدمستدکهددةسابقمولطندحزبدباجیبشدمسالح در دکررسیاندعرمقدد

دباوجوردآحدهدوددومندملمسلمطندر دعرمقدبهطتدمخفعّالدةر درو .دریدهدمستفاقا تدفرمومن دکهدبهدخوردمتّ

میندحزبدهایدجیبشدمسالح دمثرگذم دبور.ددطتفعّالدكدومنقالبدمسالح دبردتحرّد.رمشییدد ومبط میرمندنطزد

دبرر.دردح خصو دمقیصاریدر دفشا دبهدسدسطاس دودبهدمزنظرر دحالدحاضرد
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 2005سال نتایج انتخابات پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق  (.1)جدول 

 تعداد کرسی نام حزب یا لیست ائتالفی 

 9 اتحادی  اسالمی کردستان 1

 6 جماعت اسالمی کردستان/ عراق 2

 غیرفعال جنبش اسالمی در کردستان/ عراق 3

 2009سال نتایج انتخابات پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق  .(2)جدول 

 تعداد کرسی نام حزب یا لیست ائتالفی 

 6 *اسالمی کردستان اتّحادیة 1

 4 جماعت اسالمی کردستان/ عراق 2

 2 جنبش اسالمی در کردستان/ عراق 3

دباهمجماعتدمسالح ،دمتحاریهدمسالح ،دسوسطالدرحکرمتطک،دآییدهددحزبد4یدمنیخابا تدد*در دمیندرو ه

درستدآو رنددودحییاسبدبادهردحزبدآند مدبطندخوردتقسطمدنمورند.دهکرس دبد13مئیالفدنمورنددکهد

 2013ی اقلیم کردستان عراق سال نتایج انتخابات پارلمان محلّ (.3)جدول 

 تعداد کرسی نام حزب یا لیست ائتالفی 

 10 اسالمی کردستان ةحادیاتّ 1

 6 جماعت اسالمی کردستان/ عراق 2

 1 جنبش اسالمی در کردستان/ عراق 3

 2018ی اقلیم کردستان عراق سال نتایج انتخابات پارلمان محلّ (.4)جدول 

 تعداد کرسی نام حزب یا لیست ائتالفی 

 5 اسالمی کردستان حادیةاتّ 1

 7 کردستان/ عراق اسالمی جماعت 2

 0 جنبش اسالمی در کردستان/ عراق 3

ک ددیهدلبژم رن،دبالوکرموهدهوشطا یدهه)دمنددشدهمنیخابا تدپا لماندمخذددشدهدم مئهمزدآحا هایددهادولجدد

د(12دل دئطسالحط دکو رسیان دعطرمق:دکوحه

 جمهوری اسالمی ایرانرویکردهای احزاب اسالمی نسبت به 
حبان دمسالح در دکررسیاندعرمق،دبادپطروزیدمنقالبدمسالح در دمیرمندبرمسا ددهایدسطاس دطتفعّالدآغاز
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شرحدآند فت.دمزدهماندزحاندجریانا تدمسالح دکرریدبادجمهو یددتردشطپکهددطو دهمانقریندبوردود

مزدحمایتدفکریدودحعیویدگرفیهدتادحمایتدتسلطحات دحیفاو تدبورهدد ومب رمشیید،دمیندد ومب مسالح د

العا تدچیدمن در دمیندبا هدر درستدهادمبهاحا تدبسطا یدوجوردرم ردودمطّدمست.در دمندمزهدودنوعدکمک

ملمسلمطندوددمزدمخومندسودکیهایدمسالح دکرریدمزددنطست.دجریانا تدودگروهدودکا شیاساندپژوهشگرمن

ودرم میدمعضای در دبطندآنددمنددشدهدرحیأثّهایدجهاریدر دمفغانسیاندتادحدوردزیاریددمزدگروهدسوریگرمزد

یعی دجیبشدمسالح دمزدبسطا یدمزدمیندجریانا تدد،تریندجریاندآندزحاندادحالدعمدهمحّ؛دمنددبورههادنطزددجریان

هاددهادودمخومن دیر درمشیند مبطهدبادجهاردهای دهگماندبازهمول دد؛ودمفرمردر درمخلدحزبدتصفطهدشدهدمست

 وجوردرم ر.

دحالدتابه سددکهددنظردح دیدکرریدمسالح دحبهمدبورهدمست.دبههادهادنسبتدبهدگروهدحمایت دکلّدطو دبهد

یعین درحکنرم تدکررسنیاندوددددد،عاعدهمکا یدبادرودحزبدبرتردکررسیاندعرمقملشّدمیند مبطهدبطشیردتحت

حطهی دطالبنان دمزدددحاریةمحزمبدرحکرم تدبا زمن دودمتّدسودکیحطهی دکررسیاندبورهدمست.دمزددحاریةمتّ

بهدوجوردمحزمبدحعاندددتوجّهباددسوریگرمنددودمزددبسطا دنزریک درمشیهریربازدبادمیرمندم تباطا تدگسیررهدود

خصو دحزبدرحکرم تدکررسیاندمیرمن،در دخاكدکررسیاندعرمق،دمیرمندبهدرمشیندم تباطدباددمیرمن ،دبه

حزبددحطهی در دجریاندحملهدبهدحقرّدحاریةهدمییکهدمتّرهدمستدودخاصّحزمبدبا زمن دودطالبان دمکیفادکرم

نمنورددکطلوحیریدرمخلدخاكدعرمقدبادجمهو یدمسنالح دهمکنا یدددد65رحکرم تدکررسیاندمیرمندر د

د.(72:د1385دنطا،دحافظ)

مند،دپرددکلدیافیهتدشکررسیاندعرمقدجریانا تدمسالح دحییاسبدبادخاسیگاهدعمطقدحذهب دمهلدسیّر دد

حذهب دحررمدودهمچیطندحطزمندنفوذدحذهبدحطاندحررمددیهادنگرشنوعدحذهب،ددسببدومضحدمستدکهدبه

شطع دمنقنالبدد.دوجهدمستدجریانا تدمسالح در دکررسیاندبادمیرمندحیفاو تدیرطگدشکلمیندحیطقهدنمورد

حذهبدد ردجریانا تدسیّبادبطشیدآندیک دمزدعمدهدحوم ردمخیالفدهطفقدتیوالبحثددویژهدبهوددمیرمندمسالح 

شدندنقشدمحزمبدمسالح دمقلنطمددتردپر ن سویدریگردر دصو  تددمزد(؛322:د1390دمحمدی،)دمست

یدریگنردد،دو وردجندّدهناددآنکررسیاندودمفزمیشدنفوذدحطاندکررهادودحیعاقباًدگسیرشدحیاسبا تدمیرمندبنادد

حانیددترکطهدودعربسیانددیمدحیطقهدیهادقد  تهادوددها،دمخومن دها،دسلف دگرمدهمچوندوهاب دبازیگرمندمسالم

بادمییکهدتفاو تدحذهبدهمددنماید.دتردح دژئوپلیطکدر دمیندحیطقهد مدححیملولوژیکدود قابتدمیدئدبهدبرمی

و یدمسالح دمیرمندودجریانا تدمسالح دههمکا یدگسیررهدبطندجمدیرطگدشکلتومنددعاحل در دعدمددح 

میندحسئلهدچیدمندد،هادر دریگردنقاطد هایدمیرمندمزدسیّدبهدحمایتدتوجّهتومندگفتدباددادح محّ؛دکرریدباشد

هدشرمی دمزدحقیضطا تدآندرو هدبورهدمستدکهدملبیّدرحیأثّودنبوردهمکا یدودهماهیگ دبطشیرددستطندتوجّهقابلد
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میدبهدخوردریدهدمست.دمیندتغططرم تدبطشیردشاحلدگسیرشدنفنوذدددآندزحاندنسبتدبهدحالدتغططرم تدعمده

جدولدد.دبرمسا رم ندکرس دپا لماندد111کرس دمزدد12دباهمگرمیاندمست.دهردسهدحزبدمسالح ددمسالم

دبناوجورددمسنت.دیافینهدددکاهشر دمنیخابا تدمخطردنسبتدبهدگذشیهددشانیهاد کرسکهددشوردریدهدح د(4)

کهدبا هادمزدتریبوندودر دودشعا دبرقرم یدرولی دفاقددفسارددعمطقدحذهب در دحررمدمقلطمدبسطا دیهادشیگرم

سوءدبردذهیطتددتأثطرر دعرمقدوددرمعشدةگفتدظهو دپدیددتومند حد،دهدشدهمحزمبدمسالح دحشاهدرناحةب

دحررمدمیندحیطقهدحوجبدتضعطفدمحزمبدمسالح در دمقلطمدکررسیاندشدهدمست.

کنهدسنطحددددهرچینددد.کیینددد وی دپطرویدح دمزدحش دحطانهدباًیتقرر دکررسیانددفعّالدمحزمبدمسالح د

 دبادنگاهدکلّدطو دبهول ددنسبتدبهدحسائلدحربوطدبهدحوزةدشریعتدبادیکدیگردحیفاو تدمست؛دهادآنبرخو رد

گرفین،دحش ددتومندبادقطا دهادح دهادودوهاب د یعی دسلفد،هایدحذهب دحوجوردر دکررسیاندبهدریگردنحله

سیجطد.ددطرفدکیهایدسلف دودوهاب د مدر ددمحزمبدمسالح د مدتادحدوریدر دیکدجبههدودحش دگروه

 مددهاد سلفگرمیاندسطاس دکرردودهمچیطندتفاو تدبطندمحزمبدمسالح دوددهادر دبطندمسالمدنموردمیندتفاهم

دتومندحشاهدهدکرر.دمحزمبدمسالح دح دةناحدمسا ر د

گرمی دوددمتدقوحطتسدهادبهدهایدحخیلفدگرمیشدآندرو هدهایدمحزمبدمسالح در دناحهدبادبر س دمسا د

کررهادبرمیدرمشیندیکدرولتدکرریدر ددتومندحشاهدهدکرر.دآ زویدریرییةدبهدحیافعدقوح د مدح دتوجّه

خنا دددطنو ددبنهدقلطمدبادبغدمردبردسردبرخن دم مضن دودددکررسیاندعرمقدودهمچیطندمخیالفا تدحکوحتدم

مزدحسائلدحوجوردر ددهادحدوردمخیطا م تدمقلطمدر دمسیخرمجدودفروشدآنگازدودنفتدوددکرکوكدودحسئلة

سایرددوسطلةدبهح درم نددودقودکهدجیبةد بهدنوعدحسائلدودحطالباتدتوجّه سددباددنظردح دمست.دبهرسیاندکر

مقبالدرم ردتادمییکهدبهددگرمدودقد تمیددیکدگروهدقومبهددبطشیرمفکا دعموح دد،شونددح هادبرجسیهددگروه

بهدباعثدشدهددحطدمن هایددمیندومقعطتمزدمحزمبدمسالح ددر ك.دگرمدگرمیشدرمشیهدباشددحزبدمسالم

هایدمحزمبدمسالح دحو رددکیگرههایدمخطرددتغططرد ویهدر درو هدنیمدپطدمدکیید.سوقددگرمی دسمتدقوم

زبدتغططردننامدحندددمند.دآت دحزبدگیجاندهدعیومندبرناحةدناحةدخوردبهدقرم دگرفیهدودآند مدر دمسا دتأکطد

دیجادبهعدملتددودنشاندندومژةد2021یندحزبدر دسالدچها مدمدجماعتدمسالح دکررسیاندر دکیگرة

هایدمیندحزبدمسالح دمقلطمدکررسیانددحدمقلدر دبرناحهگردرگرگون ددمسالح در دعیومندمیندحزبدنشان

د.دهدنسبتدحسائلدقوح دحیفاو تدمستریدگاهدمحزمبدمسالح دبمیندحالددبادعرمقدمست.

بطشیردیکدد؛عدملترودحزبدجیبشدمسالح دودجماعتدهادبرمیددتغططرد ویهدگونهدنیم سدددنظردح دبهد

سهدحزبدرکهدهدهرچیدمتژیدیاردکرر.دمسیردعیومندبهتاکیطکدباشددتادیکدتغططردمساس دکهدبیومندمزدآند

کییددودمزدمیند ودتقابلدودتضاریددا چوبدعدملتدمسالح دتعبطردودتفسطردح نوشتد مدر دچتعططندسردقضطة
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 مسنیاددد دآند مدهنمدبطیینددودحیّندددیقاللدودمحکامدودحبان دمسالمدنمن دحررمدکررسیاندبرمیدمسدبطندخومسیة

درمنید.دح 

حو ردهمکا یدودم تباطدبادمسالح در دحاریةحزبدمتّدهاریدعل دمزدمعضایدریریندودبرجسیةرکیردد

هایدجی دبطندمیرمندودعرمقدبهدمیرمندآوم هدشدهددحادر دسالدرم ردکهدیدمسالح دمیرمندمبرمزدح جمهو 

میم.دحادمزددهایدحعیویدمیرمندبرخو رم دشدهدر دآنجادتادحدوریدشکلدگرفیهدبوریمدودمزدکمکد،بوریم

طم.در دکلدر دسطسیمدودهسیدحیدیدآناندبهدحسائلدکررسیاندآگاهدمطتدمقلطمدکررسیاندودهمچیطندعالقهمه

نطسیطمدوددقائل دودشطعهدفرق دبطندسیّدجهطر نید،گطرنددهایدفکریدجایدح دنحلهد دحادمزدمسالمدهمةطرزدتلقّ

م روغنانددحبی دبردم جحطتدهمکا یدبادحزبددپرسش بادمحزمبدشطع دحخالفی دندم یمدودر دپاسخدبهد

حنادددمزنظنردگویند:دددسودتمایلدبطشیریدخومهددنمنور،دحن دددودمیرمن،دبهدکدممعدملتدودتوسعه(در دترکطهد)

حیافعدقوح دحنررمددر  مسیایددودبطشیریدبهدمحزمبدمسالح درم ردودحادبرمسا ِدتوجّهجمهو یدمسالح د

 (.1393د،عل )دکررسیاندعملدخومهطمدکرر

هنادبنهددددبحنرمنددنددکهدر دهمنةدرمدجیبشدمسالح ،دمیرمند مدحأحندودپیاهگاهدکررهادح دحزبدباسابقةد

همدیگرددهایدع دهمکا یدبادکیسولدمیرمندر دم بطلدودحشا کتدر دحرمسمحدّد.شیافیهدمستدکمکشان

هایدحشیركددبرد ویدزحطیهدتأکطدنمایددکهدمیندحهمد مدباددح دتأکطدهایدبطشیرددهمکا یباشددودبردلزومددح 

سخیگویدرفیردسطاس دحزبدجیبشدمسالح ددهرمند.درکیردو تدردح بهدمخیالفا تدحذهب دحطسّدتوجّهودعدمد

منددودتادیکدرولتدکرریدحسیقلددکید:دحررمدکرردحو ردظلمدقرم دگرفیهدر دکررسیاندعرمقدمظها دح 

پطرودحیافعدد.میدخا دقرم درم یمدمکیوندر دبرههدقدنخومهددشد.دهمححقّدحقوقشاند،میشاندمیجاردنشوربر

یگردبنازیگرمندخنومهطمدنمنور.دویدددد دهسیطمدودر دچا چوبدمیندحیافعدمقدممدبهدمیجاردم تباطدبادرخاصّ

مفزمید:دمخیالفا تدفکریدزیاریدر دحسائلدمعیقاری،دعبنارم ت،ددد دودشطعهدح حو ردبحثدسیّر مرمحهدر 

شوردد سعد سییباعدوجوردرم ر.دحادودمهلدتشطّخانومره،دمزرومج،دفکریدودفلسف ،دتفسطردقرآندودفقهدبطند

د(.1393د،و ته)دخوریدبهدضر دمسالمدمستدهایدحوجوردب دیردکیطمدود قابتکهدمخیالفا تد مدکم

حاریهدبادمیندسخندعمردمسماعطلد)عضود یاستدململل در دحزبدمتّدسائلدبطنبطیانهدنسبتدبهدحدنگاهدومقعد

یکدمزدکشو دمیرمندودسایردن(دکهدحادهمکا یدودهماهیگ دبادهرحاردمسالح دکررسیاحشیركدحزبدمتّ

صدحشخّدکاحالًکیطم،ددودآند مدبرمسا دحیافعدکرریدتیظطمدح دمطرمند حکشو هاد مدسطاس دودنهدمسالح د

میرمندنطزددیکیسولگرهماهیگ دبادمیرمندرم نددودبهددمیدبرمید دمستدکهدر دتهرمندنماییدهعشور.دویدحدّدح 

دآحددرم ند.دود فت



 145 و تهدیدهای پیشاروی ایران ها فرصترویکردهای احزاب اسالمی اقلیم کردستان عراق: 

 

 

 قبال داعشاحزاب اسالمی کردستان عراق در رویکردهای
هنایدددآحطزدحخالفدبورهدودآند مدبنرخالفدآحنوزهدددمحزمبدمسالح دکررسیاندبادهرگونهدعملدخشونت

رم ددن دمستدودسببدخدشهغطردمنساد،شوردمعمال دکهدرمعشدحرتکبدح دهادآندمزنظررمنید،ددمسالح دح 

کییددودر ددح دتأکطدمفزم یدرینددهایدمعیدمل دودنرمدشور.دمیندمحزمبدبردجیبهدریندمسالمدح دشدندچهرة

دبطیید.دزحان دودشرمی دکیون دمحیطاجدبهدجهاردنم دمیندبرهة

مسنت،دطن دددمحزمبدمسالح دکررسیاندحیفاو تددةوسطلدمشدبهدبطحدرمعشدودمعمالدوحشطانه تدتقشدّد

رم رددمسالح دویدمظها دح دستدقبل درفیردسطاس دحزبدمتّحاریةبادرکیردهاریدعل د یادشدهدمنجامدحصاحبة

 دمشنیباهددکلدغل دبررمشتدکررهدودمیندطنرزدتلقّندددطو دبهکهدرمعشدگروه دتید ودمستدکهدمزدمسالمد

رمند.دعل ددپدیددآو رهدمست.دویدمیندگروهد مدترو یستدح مید مددحوجبا تدمنجامدچیطندمعمالدوقطحانه

مکطدمًد وشددبادتلویزیوند ورمودیمدحصاحبهباپطرد هبردحزبدجماعتدمسالح در دمومیلدبحرمندرمعشدط د

بهدمیندد ور.درمنسیندآندطفرهدح درو یسی کررندصریحدرمعشدودتدادمزدححکوممحّد؛کیددرمعشد مدنف دح 

ل دباپطردمحطردعهدبعدهادملبیّدکید؛دمست،دمکیفادح دمشیباهدمسالمدر  مهدهادآندجهاریدجملهدکهد وشدحبا زة

معالمدکرر:درفاعدمزدخاكدمقلطمدکررسیاندعرمقدجهاردمست،دحالدرشمنددیمدهطانطبجماعتدمسالح در د

حو ردححکوحطتد(.دحوضعدحزبدجیبشدمسالح دنطزدر 3/6/93دکررپر ،باشدد)دخومهدد حکهدد هرکس

بطانددصو  تدنیبدسخیگویدرفیردسطاس دحزبدط دحصاحبهدبادنگا ندگانددهحسندوَ تدرمعشد مدعبدمهلل

حادحعیقدیمدکهدمیندگروهدد،ص دمزدخوردم مئهدندمرهدمستکید:درمعشدتاکیوندتعریفدر ستدودحشخّدح 

د،کیطمد)و تهد دودحخالفدمسالمد مد ردح حادهردکا دترو یسیوجوردآحدهدمست.ددهظلمدحالک دبدةجطر نی

د(.1393

رمنسیندر دمیندحبا زهدمزدریگنردحنوم ردددیکدگروهدمسالح دحثلدرمعشدودجهاردضرو  تدحبا زهدباد

ضدحقابلدتعرّرفاعدمزدخاكدوطندر دفاقمتّدبهمحزمبددزدر دبطندمحزمبدمسالح دمست.دهمةبرمنگطدحیاقشه

ح دهمطندحاردمسالرمنید.دمتّدشدندر دمیند مهد مدشهار تدح دمسالمدومجبدرمنسیهدودکشیهدمزنظرخا ج د مد

حزبدجیبشدد.رمنددحبا زهدبادرمعشد مدشهطددح در  مهشوندگانددحو ردرمعشدرم ردودکشیه د مدر تلقّ

ول دد،ضرو یدرمنسیهد مدحقابلدرمعشدبرمیدرفاعطو دحزبدجماعتدمسالح دجی در دمطنمسالح دوده

گویید.ددکرردر درفاعدحقابلدرمعشدبادمبهاحا تدبسطا یدسخندح دحرگاندشطپبورندیادنبورندر حو ردشهطد

سکوال دودکمونطسی ،دخومسیا دحوضعدشفافدود وشندر ددتبلطغا تدمحزمبدویژهدبهفشا دمفکا دعموح دود

یدمزدمیندفشا هادگرمی دخوردتادحدّدقومدررندچهرةکدشوردکهدمیندمحزمبدبادبرجسیهدح ددمیندبا ه،دسبب
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هادبادرمعشدودریگرددحرگهدقوح ،دپوششدمخبا دجی دپطشدهایدادشرکتدر دحرمسمبکاهیددودمیندکا د مدب

دحاند.دچیاندباق دح کهدمیندمبهاحا تدهمدهرچیدرهید.ددهادمنجامدح دشطوه

 ها قبال سلفیدر رویکردهای احزاب اسالمی کردستان عراق
د،بادمیرمندرم رگریدر دکررسیاندعرمقدکهدحرزهایدطویل ددردسلفطتدودوهاب گسیرشد وزمفزوندتفکّ

،دگسیررهدودحیددساحانصو  تددهادر دکررسیاندبهد.دسلف مستخطریدریگردبرمیدمحیطتدجمهو یدمسالح د

کهدر درمخلددهای دمستدگروهدمزجملهشوردودد وزدبطشیردح دنماییددودنفوذشاندنطزد وزبهدطتدح فعّالدآزمرمنه

ریی دسلف ،ددوسطلةدنحلةدبهرمنسیندشطعطان،ددمست.د مفض رمعش،درم میدنطروددویژهدبههایدجهاری،ددگروه

حاضردبهدقبولدحذهبدشطع دوددوجهداطهدبهنماید.دمیندگروهددید مدبرمیدمحیطتدمیرمندحطرحدح خطردجدّ

د،ا دهمدبدتردمسنتد دمزدکفّودآند مدرشمندمصل دخوردکهدحیّدستطنهمچیطندحکوحتدمسالح دمیرمن د

درمند.دح 

مسالح ددحاریةخصو دبادحزبدمتّدبهد؛ستطنهادبادمحزمبدمسالح دکرریدچیدمندحطلوبددسلف د مبطةد

ودجیبشددم تباطا تدبادرودحزبدجماعتدعدملتدکهدمیندهرچید.ددینماد حترددبرجسیهد ومب میندتطرگ د

هاد مددسخیگویدجیبشدط دحصاحبهدبادنگا ندگان،دسلف دعبدمهللدو تهتردمست.ددحیفاو تمسالح دکم د

ددینماد حضعطفدم زیاب ددمست،د حزبدرطغرلطلدسطسیمدکا شاندکهدده مدبدهادآنرمنددم تباطدباددح برمر دخورد

رمند.دمزدطرف دریگردعل دباپطرد هبردحزبدجماعتدمسالح دکررسیانددمیرمرمت دوم ردح دهادآنودبرد وشد

دوسطلةدندمیزریدبهتعدمردزیاریدمزدرخیرمشدنددکانالدتلویزیون د ورمودر دقضطةد بورهدعرمقدر دحصاحبهدبا

میندحوضوعدد،بهدم تباطات دکهدرم مدتوجّهتومنسیمدباددشددح دکیددکهدمگردمزدحندخومسیهدح درمعش،دبطاندح 

طتدفعّالدرلطلدمییکهدر درمخلدیکدنظامدسکوال دهرم نددکهدمحزمبدمسالح دبدهادبطاندح د مدحلدکیم.دسلف 

دید.دسیبورهدودمسالح دنطدحشروعدرطغد،کییددح 

یکد قطبددعیومندبهتومنیددد ودکهدح دهایدتید ودمزمیندستدکهدمیندگروههادحاک دمزدآندمدگفیهبرخ دد

هنای در درمخنلددددسویدجریان،دعاحدمنهدمزبرمبردقد  تد وبهدفزون دمحزمبدمسالح دقرم دگطررعمدهدر 

دحیظنو ددبنهدهنادددبهدعدمدتمایلدسنلف ددتوجّههادباددشوند،دبرمیدمیندجریاندحکوحتدمقلطمدآزمردگذمشیهدح 

قطبدر دبرمبردمحزمبدمسالح دعیومند دبهددیاب دبهدقد  تدسطاس دبهیردآندمستدکهدجریاندریی دسلف درست

شدندبرخ دمفرمردحذهب در دمقلطمدکررسیاندوجورددهای دبرمید مریکالدهدمییکهدزحطیهبدتوجّهباددگطرر.قرم د

خطل دمزدمفرمردجلوگطریدنمایددوددشدندمنددمزد مریکالد سددمیندمحزمبدمسالح دتومنسیهدنظردح دبهد،رم ر

جهتدسطسیمدفکریدودحذهب دخورد،در منددگرفیه ویدخویشدکهدپطشددهاد مدحییاسبدبادملگویدحطانهدآن
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د.(118:د1389دححمدیدودخالدی،)دیدینماکانالطزهد

ادمحّد،هایدجهاریدودتکفطریدوجوردرم ردهای در دبطندمحزمبدمسالح دودگروهدمییکهدفاصلهدباوجورد

تفاو تدباشید.دیک دمزدعمدهدرالیلددب دهادآنگرمیاندسطاس دنسبتدبهدنظردد سددکهدمسالمدنظردنم دبهدبازهم

شدندر دبطنددمزدبدنامدهادآن ومب دبادمیرمن،دترس دمستدکهددبرمیدمحزمبدمسالح در دمحیطاطدنسبتدبهدتیظطم

کهدرشمنددمستخاطردحاهطتدشطع دمسالمدمیرمن ددبهدهمدآندود(49:د1389د،ویس رم ندد)هایدمسالح ددگروه

دطلةوسدبهدهادآنهادفرضدشدهدمست.دنزریک دمحزمبدمسالح دبادمیرمن،دمحکاندتخریبددمصل دوهابطوندودسلف 

میدودچهدر دمحاکندریی دودآحوزش دکهددبهدمبزم هایدتبلطغات دچهدر دفضاید سانهدتوجّهریگردجریانا تدباد

دهادآنمزدمیندنزریک دمحسا دخطردکررهدوددوردمحزمبدسکوال دنطزیهدخملبّد،دوجوردرم ر؛ر دمخیطا درم ند

یادمیجاردفشا د ومن دودسطاس دبردمحزمبدمسالح دهایدتبلطغات دبرمیدتخریبددحقابلهدباد وشدر صدرهمد

دآیید.دبرح 

 2017سال  پرسی استقالل همهقبال در رویکردهای احزاب اسالمی کردستان عراق
هایددجدمی دمزدعرمقدحومفقدنبورنددودمیندمحردر دومکیشدپرس دهمهباددعموحاًر دمبیدمیدمحردمحزمبدمسالح د

پطشد دمقلطمدکررسیاندعرمقد.دپسدمزدبازگشای دپا لماندححلّشورد حریدهدد خوبدبهعلی دسرمندمیندمحزمبد

ط ددپرس دهمه مدباددحومفقیشانوم ردپا لماندشدنددوددحاردمسالح حزبدجیبشدمسالح دودمتّدپرس دهمهدمز

بنردمییکنهدتصنمطمدبنهددددددتأکطنددجماعتدمسالح دکررسیاندباددتیر نهاد.معالمدکررنددیمد سانهدیهادهطانطب

،دآند مدتصمطمدحزبن درمنسنیهدودبنادبرگنزم یدددددشدد حخاذدبایددمزدحسطردپا لماندمتّدپرس دهمهبرگزم ید

دیرطگدی أادر دآخریندساعا تدپطشدمزدآغازدفرمییددمحّد؛حخالفتدکرردبرگزم شدهر دحقطعددپرس دهمه

دمینندمحنردبطشنیردددد سنددد حندنظرددبهد.رهدد حبلهددی أشرکتدکررهدودبهدآنددپرس دهمهمعالمدکرردکهدر د

 زمی دمجیماع دبورهدمست.دودحقبولطتجذبدآ مدر  مسیاید

 اقلیم کردستان عراقاحزاب اسالمی  انداز چشم
سببددبهد،هدنگریسیهدشورعیومندیکدقد  تدبالقوّدمحزمبدمسالح دبهدشوردبهدهای دکهدسببدح دبرخ دزحطیه

شدندمینددحاردیادیک حبی دبردمتّدهرمزچیدگاههای دد،دزحزحهمستبهدهمدیگرددشانیهاددگاهیرشدنددنزریک

ولن ددد،کهدیکدشو میدهمکا یدحشیركدبطندسهدحنزبدوجنوردرم ردددهرچیدشور.دددمحزمبدشیطدهدح 

هایددبهدزحطیهد،حاردشدهدمست مهدمیندمتّدمیدکهدسدّدحومنعدعمدهد.تاکیوندمیندوحد تدشکلدنگرفیهدمست

گررردکهدر دنوعدخومنشدحیفاوت ددیکدمزدمحزمبدبازح حانةدهرحش دنبرردحسلّدگطریدودقبولدیاد رّدشکل

دکمابطشوزدریدگاهدحسائلد دمحروزهدمیندمحزمبدنسبتدبهدعمدةدکررند.دعملدح د،کهدمزدمسالمدرمشیید
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خورد مدبادآندهماهی دنمایید.دوشیددکدح دهادآنبهدحطالبا تدقوح دحررمدکررسیانددتوجّهحشابه درم نددودباد

تدمحزمبدمسالح دباعثدریگردمیندتشیّدطتد مدبطشیردکررهدمست.دمزدطرففعّالدهایدحشیركدمیندمحردزحطیه

حارد مهدچا هدکهدشایددمتّدر صدرمیندقضطهدشدهدوددیوجّهگرمهایدسطاس دحدرلسرریدحررمدشدهدکهدمسالم

دکیوندبرمیدمئیالفدوجوردرم ردشناحلدرم ردکهدحشکالت دکهدمدآیید.دعمردمسماعطلدبطاندح دبرح د،باشد

بورندمیدئولوژیدودسطسیمدحزبدجیبشدد دودپطچطدیدحزبدجماعت،دقضط دزناندودحیفاو تسطسیمدسییّ

گویددکهددبطیددودح دنظردودعملدمحزمبدمسالح دنم ضایادتفاوت در ادویدردحو ردسایردقمحّ؛دمستحاریهدبادمتّ

د.مستودر دپا لماندبغدمردنطزدهمکا یدبطندحادبطشیردشیركدفرمکسطوندخدحتدحادح

،دحاریهدودجماعتد مدشاحلدشورجیبش،دمتّدسهدحزبدمسالح ؛جدیددمسالح دکهدهرمیجاردیکدحزبد

یکدد2009.در دمنیخابا تدسالدرگرگون دمیجاردکیدمحزمبدمسالح دبیومنددر دبهبوردوضعدسطاس دشایدد

،دحنزبدسوسنطالدرحوکرمتطنکددددمسالح ،دحزبدجماعنتددحاریةمتّلطستدحشیركدم مئهدشددکهدحزبد

میدمینددهعدّد.رستدآو ردهکرس دبد13تومنستدفق دول دد،کررسیاندودحزبدآییدهدر دآندمئیالفدرمشیید

کهدمحنزمبدمسنالح ددددهرچیدقدبور.دددکهدناحوفّرمنید مدیکدمشیباهدمسیرمتژیکدبرمیدمحزمبدمسالح دح 

دبهیریدگرفیید.دد،دول دنیطجةشرکتدکررنددی تیهادبهحاریهدودجماعتدبادمییکهدر دمنیخابا تدبعدیدمتّ

قدشدنددمیندسهدحزبدمسالح دتیهادحوفّدنطزد2018ر دسالدر دمنیخابا تدپا لمان دمقلطمدکررسیاندعرمقد

ر دمنیخابا تدپا لمان دعرمقدنطزدمحزمبدوددمقلطمد مدکسبدکییدکرس دپا لماندد111کرس دمزدحجموعدد12

قدبهدکسبدتیهادرودکرس دپا لمان دشدند،دحوفّدهرکدممحاردمسالح دودجماعتدمسالح دکررسیاندعرمقدمتّ

مینددرهدد حشرمی دحاضردنشاندد.کرس دبورندد7قبلدپا لماندعرمقدرم میددةرو در کهددمستد حالمیندر د

گرمیاندبیومنددسببددحاردحابطندمسالمعموح در دجایگاهدحیاسب دنطسییددودشایددیکدمتّدلحاظدمقبالدمحزمبدبه

گرچهدد؛ومقعدشونددترحؤثّرپوششدنقاطدضعفدشدهدودنطروهایدمحزمبدمسالح د مدرو دهمدجمعدنمایددکهد

د2021ر دسنالددپا لماندعرمقدمنیخابا تددنیایجبرمسا ددنطهمچید؛دینماد حگطریدمیندمئیالفدبعطدددشکل

جماعتدوددکرس دچها دنیبهاءملدححمدددنیملددصالحمتحاردمسالح دکررسیاندعرمقدبهد هبریدحزبد

درستدآو رند.ددیکدکرس دبهدرطباپکررسیاندعرمقدبهد هبریدعل ددعدملت

کهدم بطلدودرهوكددهایدمسیانر دمحزمبدمسالح ددیکاهشدآ مرهددر دکلددنشاندح دتحلطلدآ م

مثرددمحزمبدمیندبردسرنوشتد،بهد هبریدحسعوردبا زمن دبورهدکرم تدکررسیاندعرمقوحزبدرحدنفوذدحیطقة

مسالح در ددندجیبشدمسالح دبهد هبریدعرفاندعبدملعزیزدبطشدمزدسایردمحزمباطحمست.در دمینددگذمشیه

حاردمسالح دبهدحزبدمتّد،رهددنشاندح دبادمیندحالدتحلطلدآ متضعطفدشدهدمست.ددمقلطمدکررسیاندعرمق

 دتومنسیهدپایگاهدمجیماع دخورد مدر دمسیاندرهوكدتوجّهقابلددبهاءملدیندتادحدّدنیملددصالح هبرید
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دیدمست.آندر دمسیاندرهوكدجدّدالد شددآ محفظدکیددودمحیم

 گیری نتیجه
ضرو  تدهماهیگ دوددوحاهطتدنظامدجمهو یدمسالح ددبادکررهایدعرمقدودهمچیطند ومب دتا یخ دمیرمن

شدندوددغربدآسطا،دباعثدبرجسیهدویژهدحیطقةدبهجهاندوددمسرمحزمبدمسالح در دسرهادوددم تباطدآندبادگروه

برمسا دحفاهطمدد.شورد حهایدمسالح دمقلطمدکررسیاندودجمهو یدمسالح دمیرمنددیافیند ومب دگروهدمهمطت

ر دحطالعا تدمحیطتددگحکیبدکپیهاوددململلدنطبتدمفع در د ومب ددگرمی دومقعمساس دچا چوبدنظرید

مزد ویکررهایدمحزمبدمسالح دمقلطمددرحیأثّمیدوددم زیاب دوضعطتدمحیطی دمیرمندر دسطحدحیطقهدحیظو دبه

میندمستدکهدم تباطدبادمحزمبدمسالح دکررسیاندددیآد برحدشدهدمنجامآنچهدمزدپژوهشددکررسیاندعرمق

ابورگ دمّذیلدحفهومدتیگیادیادحعدتومند حطتدآند مدکلّمستدوددنططتبدیندجیبهدقابلدبر س دودعرمقدمزدچی

باشد.دطبقددزحاندهمودتهدیدهایددهادفرصتتوأمدباددتومندد حبا یدمیندم تباطددبیدیدکرر.دصو  تدمحیطت

خصو د ومب دجمهو یدمسالح دححو در د،دمزنظرگاهدفرصتبطاندشدد وشی دبهر دحیندپژوهشددآنچه

چیدیندفرصتد مدبرمیدمیرمندنامدبرردکهدمجماالًدبدمندپررمخیهددتومند حمیرمندبادمحزمبدمسالح دکررسیاند

د:شورد ح

سودباددهمدیهادانیجرعدتقویتدطبدبهصدو دمنقالب،دداهطتدنظامدحاکمدبردمیرمندودمنگا ةبهدحدتوجّهباد:دملف

بطدم یدمسالح در  مسیایددبرمیدمیرمندحطلوبدم زیاب دگررردودتومندد حنفسهددگفیماندمنقالبدمسالح دف 

 (دمحزمبدحو ردحطالعهدسیّ)د حذهبهدنبایددحاهطتدملبیّدتدجمهو یدمسالح دمیرمندقرم دگطرر؛نظردحکوحدحدّ

سازگا یددهطفقدتیوالبادتزداو ت،دحبان دفقه دحیفندرمشیدسببدههادبدمیندگروهدزیرمد؛رو درمشتدمزنظر مد

ددالزمد مدندم ند.

برمیدحخالفطندودحعاندیندجمهو یدد خلوتداططحبهدد،ذکردشددتردشطپکررسیاندعرمقدهمچیاندکهدد:ب

گرفیندیکدگروهدمسالح در دهمسایگ دمینرمندددودمسرمئطل(دتبدیلدشدهدمست.دقد  تدمسالح د)آحریکا

اتردودگریدبرمیدمیرمندحهطّدکهدفضایدکیشدیدمدگونهدبهدحوجبدکاهشدنفوذدمییاندبردحیطقهدشور.دتومندد ح

د.گرررد حدتردفرمخ

دکرردودهطئتدحاکمةدیهادگروهگطریدمحزمبدمسالح در دکررسیاندحوجبدتقسطمدقد  تدحطانددقد  تد:ج

تدر دحطاندکررهایدعرمقدکهدمیندبهدخوریدخوردحانعدتمرکزدقد  تدودحیجردبهدتشیّدشورد حکررسیاند

دمخیالفنا تدود قابنتدرمخلن ،ددددسنببددبنهددسودکیمزددزیرمدنفعدمیرمندخومهددبور؛دبهدنهایتر کهددشورد ح

 فیندیکپا چگ ددهمچوندمسیقاللدکررسیاندکهدحوجبدمزرستررسیاندفرصتدطرحدحباحث دحکوحتدک
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حجالدودقد  تدد تر مزحدّسویدریگردر دمیرمن(دودمزمصل دحدیند)حیّدعرمقدودکاهشدقد  تدشطعطاندعرمق

دکهدچیاندآنحیظردتهدیدیدمزدالزمدبرمیدتبلطغا تدهویی دکرریدر دحیاطقدکررنشطندمیرمند مدنخومهددرمشت.

دترد فت:ددشرحشدپطش

پطوسنیگ دددسنببددبهگریدمفرمط در دحیاطقدکررسیاندمیرمندد رم تدسیّ شددتفکّدسودحسئلةدکیمزدد:ملف

تهدیدیدبرددعیومندبهکررهایدمیرمندودعرمقددودحیاسبا تدخانومرگ دودمیل دجاحعةدفرهیگ ،دقوح ،دحذهب 

دد.ور د حدشما دهبمیرمندحلّ ددمحیطت

کهدمینددابدید ح تدبطشیریدمسالح در دکررسیاندعرمقدمیندمحیمالدقوّدیهادگروهبادتقویتددسویگررمزدد:ب

نفعددبهدنهایتر ودحخالفدودحعانددجمهو یدمسالح دمیرمندنزریک دبطشیریدیابیدددیهاد سلفباددهادگروه

همچیاندکهدر دنوشیا دبر س دشددد ومبطشاندحالدتابهکهددسلف (دعملدنماییددیهاد سیّخورد)دحسلکاندهم

همکا یدمیرمندباد قبایدمحزمبدمسالح دشناحلدرودحنزبددددسابقةدمزآنجاکهد.دینماد حودناحعلومدگی د

بهیرددمستدودنسبتدبهدآناندشیاختدکاف د مدرم ر،دیترد طوالندحاریةدحطهی درم میدپطشطیةرحوکرم تدودمتّ

بدبردمیرمندر دحیرتّی دهمکا یدود مبطهدبرقرم دنماید.دمزدریگردتهدیدهایدبادمیندرودبازیگردسیّدتومندد ح

دد دمیرمندبادمحزمبدمسالح دکررسیان. ومب دجمهو یدمسالحدحقولة

مخصدر دهمسنایگ دددطو دبهوددغربدآسطادمعمدر دحیطقةدطو دبهگریدغطردشطعه،ددگرفیندکیشد تقوّد:ج

 قطنبدهمچنوندترکطنهدودددددیمدحیطقهدهایدقد  تکهدحیجردبهدهمکا یدباددجمهو یدمسالح دمیرمندمست

د.رشود حعربسیاندسعورید

 منابع
 ، تهران: دانشگاه امام صادق.های اسالمی سیر تحوّل جنبش ،(1390) دیحم احمدی،

، سیاسی و مشکالت ژئوپلیتیک در عراق؛ عراق پس از سقوط بغداد-ضعف انسجام اجتماعی، (1384احمدی، کوروش )

 تهران: وزارت امور خارج .

 .قومس ، تهران:ها و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران چارچوب ،(1389علیرضا )ازغندی، 

ان: مرکیا  تهر ،اول چاپ، محسن چی، ، ترجم : مدیرشان انقالب ایران و بازتاب جهانی آن ،(1386) ال اسپوزیتو، جان،

 .بازشناسی اسالم و ایران

 .1393 مهرماه 20اربیل، مصاحب  اسماعیل، عمر، دفتر سیاسی حاب اتحاد اسالمی کردستان، 

، سال سوم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردیآشنایی با مکتب کپنهاک در حوزه مطالعات امنیتی،  ،(1379)بوزان، باری 

 .سوم، پاییا

 .2ره  ی ئیسالمی ل  کوردستان/عیراق، کونگ  وه وی ناوخو باووتن  پروگرام و پیره

 .6ره  ئیسالمیی کوردستان/عیراق، کونگ لی  وی ناوخو کوم  پروگرام و پیره



 151 و تهدیدهای پیشاروی ایران ها فرصترویکردهای احزاب اسالمی اقلیم کردستان عراق: 

 

 

 .3ره  کگرتووی ئیسالمی کوردستان، کونگ  وی ناوخو ی  پروگرام و پیره

تحقیقیات   ةفصیلنام ، «تأثیر خودگردانی کردهای شیمال عیراق بیر کشیورهای همسیای      » (1385نیا، محمدرضا )حافظ

 .4 ۀشمار ،21، سال جغرافیایی

فرهنگی مطالعات و تحقیقات  موسس  ، تهران:سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانکردها و  ، (1387پناه، جعفر ) حق

 المللی ابرار معاصر تهران. بین

http://kurdpress.ir/Fa/NSite/FullStory قابل دسترسی در: .3/6/1393 ،608704کدمطلب: خبرگااری کرد پرس،  

/News/?Id=68704#Title 
 .، تهران: نشر مخاطبالملل نیها در روابط ب  یو فرانظر ها  ینظر ،(1394جالل ) دیسدهقانی فیروزآبادی، 

 ، هولیر: کیتابخانة حاجی قادری کویی.کان ی حاب  کوردستانی  ناسنام  ،(2014عبدالخالق، مسعود )

 ، تهران: مؤسس  ابرار معاصر.ی امنیتها  ینظر ،(1383عبداهلل خانی، علی )

کگرتیووی ئیسیالمی    : ی هولیر، یاندنیدا مین سالیادی راگ  ی  ئیسالمی کوردستان ل  دهکگرتووی  ی  ،(2004علی، هادی )

 کوردستان.

 .1393 مهرماه 21ی، منال شخصی وی در اربیل، مصاحب  هاد علی،

 .، تهران: دنیای اقتصادالملل نیروابط ب یها  یکاربرد نظر ،(1393قوام، عبدالعلی )

 .2014/8/7 با علی باپیر،کانال تلویایونی روداوو، مصاحب  

، «گرایان  پیرامونی خودگردانی شمال عراق و تأثیرات قوم( »1389نژاد ندیم ، ) ی، حسین؛ سلیمخالد محمدی، حمیدرضا؛

 .1 شماره ،6 دوره ،فصلنامه ژئوپلیتیک

 .مت، چاپ پنجم، تهران: سالملل نیبی روابط ها  ینظرتحوّل در  ،(1389مشیرزاده، حمیرا )

 .1393 مهرماه 22، دفتر سیاسی حاب جنبش اسالمی در کردستان عراق، مصاحب ،عبداهلل ورت ،

ارشد نامة کارشناسی انیپا ،گرا در کردستان عراق های اسالم تأثیر انقالب اسالمی بر ظهور جنبش(، 1389ویسی، دالور )

 حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. ۀدانشکد ،علوم سیاسی

 .12ص لی ئیسالمیی کوردستانی عیراق،  کی کوم  ی  لبژاردن، بالوکراوه هوشیاری ه 
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