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کوردستان )به معنای سرزمين کوردھا( مفھومی قوم نگاری ) (ethnographicو تا حد زيادی نامشخص
دارد .کوردستان بعلت نبود دولتی به اين نام ،در گذشته و حال دارای مرزھايی ثابت نبوده است .محتوای
واقعی اين جای نام 2محدود به مجموعهيی از نشانهھای مشخص و تغييرناپذير فيزيکی و جغرافيايی است که
کوردھا اکثريت مطلق يا نسبی را در ترکيب قومی ـ ملی جمعيت آن تشکيل می دھند .ھرچند نشانهھای اوليه
آن ثابت ھستند ،اما ديگر نشانهھای آن ناپايدار و وابسته به به فراز و نشيب ھای روند تاريخی بوده است ،که
حداقل به اواسط ھزاره اول پيش از ميالد باز می گردد .يکی از اجزای اصلی اين روند ،تکوين قومی خود
کوردھا است که تاکنون پايان نيافته است .ديگری ،که کم اھميت تر از آن ھم نيست ،زير و زبر شدگی
) (cataclysamسريع سياسی ) يا بهعبارتی دقيق تر نظامی ـ سياسی( است که ھمواره در زيستگاه مردم
کورد روی داده است .اين فرايند بعلت جنگ ھا ،کوچ ھای اجباری و نسل کشی ھای جمعی کوردھا و خلق
ھای ديگری که در جوار آنھا زندگی ميکردند توام با تغييرات بزرگ قومی ـ جمعيت شناسيک ) – ethno
 (demographicبوده است .در نتيجه چنين وضعيتی ،مرزھای مشروط کوردستان که کوردھا اکثريت مطلق
يا نسبی آن را تشکيل می دھند ،بارھا دچار تغيير شده است.
خطوط مرزی امروزی کوردستان پس از جنگ جھانی اول و تقسيم دوباره آن بين ترکيه ،ايران و ھمچنين
عراق و سوريه ی وابسته به انگلستان و فرانسه ،بوجود آمد .از آن وقت ،چارچوب سرزمين اسکان کوردھا،
عليرغم يک رشته تغييراتی که در آن بخاطر اقدامات کورد ستيزانه ی محافل حاکم اين کشورھا روی داد ،
کم و بيش مشخص گرديده است.
شايد بکاربردن اصطالح "منطقه کوردستان" صحيح تر باشد .در ھر صورت ،ترجيحا بھتر است
اصطالح ديرينه "کوردستان" بويژه برگرفته از واپسين معنای آن بکار برده شود ،تنھا بايد سرزمين ھای
جغرافيايی دور دست کورد نشين )ارمنستان ،آذربايجان ،خراسان( را مستثنی کرد .چنانکه کوردشناس
کالسيک واسيلی .پ .نيکيتين 3گفت " :اگر می خواھيد سرزمينی را که کوردھا ساکنين آن ھستند ،بشناسيد،
نبايد از عنوان کوردستان احتراز کنيد ،اصطالحی که از نظر زمانی و مکانی مشروط و متغيير بوده و الزم
است تعريف ديگری برای آن پيدا کرد".
بدين ترتيب ،کوردستان چون"منطقه کوردھا" در برگيرنده قلمرو وسيعی در آسيای غربی است که با
مساحتی نزديک به نيم ميليون کيلومترمربع ) قابل مقايسه با مساحت فرانسه يا اسپانيا( ،شکل نامنظمی را
تشکيل می دھد که تا حدودی يادآور ھالل ماه است ،سمت محدب آن در جھت شمال می باشد ،جايی که ،در
مجاورت مرزھای ماوراء قفقاز اتحاد شوروی سوسياليستی سابق قرار می گيرد .قسمت چپ آن در صورتی
که بسوی شمال نگاه کند در حدود شرق ترکيه و شمال سوريه قرار گرفته ،قسمت راست آن نيز در برگيرنده
غرب ايران و شمال شرقی عراق می باشد .اين منطقه ،قارهيی است و تنھا از سمت جنوب غربی اش به دريا
نزديک می گردد.
نشانهھای مخصوص فيزيکی ـ جغرافيايی ،زادگاه ،سرزمين و زيستگاه ديرينه خلق کورد نه تنھا از
نظر خصوصيات خود پايدار است ،بلکه از عھد باستان تا به امروز بر سرنوشت تاريخی آن تاثير گذار بوده
است .عمدهترين اين نشانهھا عبارت است از ـ شکل کوھستانی کوردستان ،که ويژگی اصلی و چشم انداز
طبيعی ) (Landschaftآن می باشد .رشته کوھھا ،کوردستان را در طول و عرض قطع می کنند .کوه شناسی
ساير نشانهھای سطح زمين :آب نگاری ,خاک و ھمچنين آب و ھوا ) به شدت قاره ای( ،گياھان و جانوران را

مورد توجه قرار می داد .بزرگترين درياچهھای منطقه ـ وان ،اروميه و ھمچنين رودھای دجله و فرات چون
منشاء و شاخابه اصلی رودھای عمده غرب آسيا در اينجا واقع شدهاند.
اين ويژگيھای جغرافيايی ـ فيزيکی کوردستان نقش مھمی در تکوين قومی و رشد آتی خلق کورد بويژه
در مراحل اوليه آن ايفا کردند .در اين چھار راه آسيای غربی ،کوهھا چون زيستگاه ھميشگی مردم کورد تبديل
به قلعهيی طبيعی شدند که آن را درھنگام تھاجم ھای ويرانگر ،جنگھای بی پايان ،منازعات داخلی و
سرکوبھای خونين که در طی سدهھا روی داده است ،از نابودی و ھمگون گردی ) (assimilationدر امان
داشتند .کوهھا بمثابه عامل طبيعی کوردستان تعيين کننده فعاليتھای اقتصادی و سازمان اجتماعی خاص جامعه
سنتی کوردی بودند که بر پايه مناسبات طايفه ای ـ عشيره ای استوار شده بود.
البته ،اھميت و جايگاه عوامل فيزيکی ـ جغرافيايی )از جمله چشم انداز طبيعی سطح زمين( در تاريخ
کوردھا و کوردستان در زمانھای مختلف يکسان نبوده است .بنابر اين ،از زمانی که روند تکوين ملت کورد
برگشت ناپذير شد ،کوهھای کوردستان نقش نظامی ـ استراتژيک مھمی را در مبارزه برای چيرگی در صحنه
شرق نزديک ايفا کردند .سھل بودن دفاع از کوردستان در برابر حمالت خارجی و نيروی بالقوه قدرتمند
نظامی عشاير متحد کورد ،که تالش کردند از طرفھای مخالف در جھت اھداف خود بھره برداری کنند ،به اين
امر ياری رساندند .ھنوز قلعه طبيعی کوردستان در زمان ما موانع قابل توجھی در مقابل اقدامات نيروھای
زرھی و ھوايی ايجاد می کند .به ھمين دليل ھميشه سرکوب قيامھای متعدد کوردھا سخت و دشوار بوده است.
کوردھا در کوهھای بومی کمتر آسيب پذير بودهاند .بدين ترتيب ،کوھستانی بودن چون مھمترين ويژگی و
مشخصه سطح زمين کوردستان تاکنون نقش عامل تاثير گذار خود را بر وضعيت جغرافيای سياسی منطقه
شرق نزديک را حفظ کرده است.
يکی از اجزای مھم ديگر جغرافيای فيزيکی کوردستان ـ معادن زيرزمينی آن و بدون ترديد در وھله
اول ،مناطق نفت خيز آن است .عمدهترين آنھا حوزهھای نفتی کرکوک است که تا ھمين اواخر دارای اھميتی
جھانی بود .در حال حاضر وزن نسبی آن در توليدات جھانی و شرق نزديک کاھش يافته است ،اما برای
عراق و بويژه برای کوردستان نفت کرکوک اھميت خود را حفظ کرده است ) تا حد زيادی به خاطر ارزان
بودن آن(.
ساير منابع طبيعی مھم کوردستان )مواد معدنی ،قوه محرکه مولد برق ،زمين ھا و جنگلھا( می توانند
اھميت قابل توجه ژئوپولتيک ،بيشتربصورت بالقوه داشته باشند.
عليرغم اھميت نشانهھای ثابت فيزيکی ـ جغرافيايی که مشخص کننده کوردستان و مردم آن می باشند،
اين نشانهھا در تاريخ آن )ازجمله تاريخ معاصر( نه تنھا در گذشته ،بلکه در زمان حال نيز نقش
تعيين کننده ای در کار کرد )فونکسيون( ژئوپلتيکی آن ايفا نکردهاند .دراينجا نشانهھای دگرسانی پذير که با
جغرافيای سياسی و اقتصادی مرتبط می باشند در درجه اول اھميت قرار می گيرند .اين نشانهھا بنوبه خود،
توسط عوامل )فاکتورھای( بنيادی ايجاد شده ،برفرايند تاريخی تمام منطقه اثر گذاشتهاند.
مھمترين اين عوامل که تاثير تعيين کننده ای بر سرنوشت تاريخی منطقه کوردستان داشته ،ھمانا
پيرامونی قرار گرفتن آن در قلمرو کشورھايی است که کوردھا در آنجا زندگی کردهاند .حتا در سدهھای ميانه
کل يا بخش عمده کوردستان در نواحی پيرامونی ـ مرزی يا در حقيقت مناطق "جنگی" امپراتوريھای بزرگ
شرق نزديک قرار گرفت که خود مولود استيالء عربھای مسلمان و ترکھای مغول بودند ،در اينجا قدرتھای
بزرگ در مقابل ھم قرار گرفتند .جنگجويان قبايل کورد متحدين با ارزشی برای ھر يک از آنھا محسوب می
شدند .بدين ترتيب ،حتا در دوران باستان جايمندی کوردستان اھميت ژئوپلتيکی در بعد استراتژيک نظامی
داشت.
حتا بطور واضح تر ،اين ويژگی ھا خيلی ديرتر ،زمانی ظاھر شدند که تقسيم و باز تقسيم کوردستان
صورت گرفت .در آغاز سده  16امپراتوری عثمانی و ايران ،کوردستان را تقسيم کردند )بخش بزرگ آن به
ترکيه رسيد( .از آن پس نقش ژئوپلتيکی کوردستان ،بعلت جنگھای بی پايان قدرتھايی که در تالش برای

دستيابی به سرکردگی در صحنه خاور نزديک ھستند ،مھمتر نيز شده است .خط تقسيم ،ھمزمان مرز ترکيه و
ايران شد که بعبارت دقيق تر کلمه ،نظامی بود .تنھا پس از جنگ جھانی اول نبرد ترکيه و ايران بخاطر
کوردستان قطع شده ،تا حد مناقشات محلی و مرزی کاھش يافت.
اھميت ژئوپلتيک کوردستان در زمان کنونی از چارچوب مناسبات ترکيه ـ ايران خارج شده است .از
آغاز سده  19سرزمين کوردستان وارد حوزه ی منافع استعماری روسيه و انگلستان و از اواخر ھمان سده،
آلمان شد .در اولين دھهھای سده  20کوردستان موضوع دعاوی فرانسه و اياالت متحده آمريکا گرديد .بدين
ترتيب ،در اواخر قرون وسطی و عصر کنونی موقعيت جغرافيای سياسی کوردستان از يک سو از طريق
مناسبات ترکيه ـ ايران و از سوی ديگر تالش ھای استعمارگرانه روسيه و دول اروپايی )بيش از ھمه
انگلستان( و مبارزه آنھا برای دستيابی به سرکردگی بر خاور نزديک ،در جايی که سرزمين کوردھا موقعيت
استراتژيک مرکزی را ايفا ميکرد ،تعيين شده است .در آن زمان ،ھر چند ثروت طبيعی کوردستان نقش
مھمی در مبارزه )اين دول ـ م( برای بدست آوردن آن ايفا نمی کرد ،با اين وجود ،آنھا روی اھالی اين
منطقه ) برای رسيدن به اھداف خود ـ م( ھمواره حساب می کردند.
جنبش ھای جدايی طلبانه و ملی ـ رھايبخش کوردستان ،شعلهور شدن خصومت بين ملتھا که آگاھانه از
سوی استانبول و تھران دامن زده می شد ،کوردستان را به کانون دائم بی ثباتی تبديل کرده ،موجب افراط
گرايی گستردهيی چون قتل عام ارمنی ھا و ايجاد بيم و اميد در طرفھای ذينفع شد .اميد بخاطر بوجود آمدن
دستاويزھای ثابت برای مداخله ،بيم به خاطر امکان بھره برداری يکسان و چه بسا موفقيت آميزتر ديگر
مدعيان .کوتاه سخن ،ھمانا وضعيت داخلی کوردستان که تحت تاثير حدت مساله ملی از اواسط سده ی 19
شکل گرفته بود تبديل به مھمترين عامل تعيين کننده موقعيت ژئوپلتيکی آن شد.
با شروع مرحله نوين تاريخ جھان پس از پايان جنگ جھانی اول و فرو پاشی امپراتوری عثمانی
ھمچون يکی از پيامدھای آن ،شرايطی بوجود آمد که بتوان با ديد جديدی به ژئوپلتيک منطقه کوردستان
نگريست.
اول اين که ؛ تقسيم دگرباره ی کوردستان به حکم کشورھای متفقين صورت گرفت .تنھا بخش ايران آن
)شرق( تغيير نکرد .شمال و غرب کوردستان در ترکيب ترکيه ،جنوب آن درعراق تحت کنترل انگلستان ،و
جنوب غربی آن در سوريه که تابع فرانسه بود ،قرار گرفت .بدين ترتيب ،تغيير جغرافيای سياسی کوردستان
موجب ورود بخش عربی آن در حوزه حکمفرمايی مستقيم غرب شد.

دوم اين که؛ عامل فيزيکی ـ جغرافيايی )دقيق تر ـ ژئولوژيکی (4ـ نفت کوردستان نيز نقش ژئوپلتيکی
مھمی را ايفا می کرد .تا اواسط سده  ،20عراق )کوردستان( ھمراه با ايران )خوزستان( توليد کننده نفت خاور
نزديک بود .از اين نظر ،نقش بخش ھای ديگر کوردستان )شرق ،جنوب شرقی( با قرار گرفتن در جوار
مناطق نفت خيز ،کامال اميد بخش بود .نبايد ديگر مقولهھای اقتصادی ـ جغرافيايی را از نظر دور داشت که
سرزمين کوردھا را برای قدرتھای استعماری جذاب ساخته بود .به ھمين دليل عالقه ژئوپلتيک قدرتھای
آنتانت به کوردستان افزايش يافت.
سوم اين که؛ موضع روسيه پس از انقالب )اکتبر 1917ـ م( به مساله کورد تغيير کرد .قبل از آن ،اين
موضع خصمانه بود و در ھمين راستا ،سياست آن در رابطه با مساله کورد انتخاب می شد .در دوران
شوروی اولويت به وظايف دفاعی داده می شد .مسکو بطور عمده نگران تامين امنيت مرزھای ماوراء قفقاز
خود بود که در مجاورت منطقه کوردھا قرار داشت .ھمين ،بنوبهی خود ،نه تنھا به سياست خارجی آنکارا و
تھران بلکه ،به وضعيت مشخص کوردستان که تاثير قابل مالحظهيی بر اين سياست داشت ،وابسته بود.
محافل حاکمه ترکيه و ايران ھمواره با حساسيت زيادی به ھرگونه تالش از خارج برخورد می کردند ،که می
توانست بر جنبش کورد تاثير داشته ،از آن برای مقاصد سياسی خود استفاده کنند .به ھمين خاطر ،واکنش
کرملين نسبت به کليه اعتراضات ملی در کوردستان ترکيه و ايران ،که در مجاورت مرزھای شوروی
صورت می گرفتند ،کامال محتاطانه و حساب شده بود .از يک سو ،متناسب با روح انقالبی و آزاديخواھی
ايدئولوژی رسمی و اعالم علنی پايبندی به اصل حقوق ملل برای تعيين سرنوشت شان ،با جنبش کورد در
ترکيه و ايران ابراز ھمدردی کامل کرده ،يکسری حمايتھا نيز از آن بعمل می آورد )اما در حدی که ،در آن
لحظه مشخص برای فشار به دولتھای ايران و ترکيه الزم بود( .از سوی ديگر ھرگونه ناآرامی در کوردستان
با حساسيت بسيار چون يک عارضه تھديد کنندهی غير قابل پيش بينی شده در ماوراء قفقاز در نظر گرفته می
شد که می توانست از جانب "امپرياليستھا" بر ضد شوروی مورد استفاده قرار گيرد .يکی از داليل چنين
سياستی در اين مورد ،رويکرد کذايی" طبقاتی" بود ،تا آنجايی که جنبش کورد بعنوان جنبشی تحت رھبری
فئودالھا ،عوامل انگليس و غيره مورد سوء ظن واقع شد .حتا حرکات )بی قيد و شرط ضد امپرياليستی( در
بخش عربی "کوردستان" چون عاملی که می تواند موجب بی ثباتی کل منطقه شود ،مورد شک و ترديد قرار
گرفت.
مورد چھارم حاصل نکات فوق الذکر است ،خود جنبش ملی ـ رھايی بخش کورد صرفنظر از ديگر
اشکال فعاليتھای سياسی ،بيشتر در شکل قيام ھای مسلحانه و عمليات پارتيزانی ظاھر شده ،تبديل به عاملی
ثابت در تعيين موقعيت ژئوپلتيک کوردستان در جھان معاصر شده است .کوردستان تبديل به منطقه مناقشات
حادی شده ،که در آن منافع کشورھای شرق نزديک و ھمچنين غرب و بی شک روسيه با ھم تقابل پيدا کرده،
ھمين امر مسلما بر وضعيت بين المللی کل آسيای غربی تاثير گذار بوده است.
عوامل ياد شده که در دوران اخير بوجود آمده يا تکامل پيدا کرده اند ،تعيين کننده موقعيت ژئوپلتيک
کوردستان در شرق نزديک بوده و خود آنھا بارھا دستخوش دگرگونی شدهاند .به ھمين خاطر ،در زمانھای
مختلف ايفا کننده نقش ھای مختلف بوده ،متناسب با آن ،کل موقعيت ژئوپلتيک کوردستان تغيير کرده است.
در فاصله بين دو جنگ جھانی ،پس از تقسيم اول کوردستان ،موقعيت ژئوپلتيک آن با تالش بريتانيای
کبير برای تحکيم موقعيت غالب خود در منطقه که حاصل جنگھا و توافقات پس از جنگ بود و تالشھای بی
سرانجام ترکيه برای دو باره بازگرداندن کوردھای شمال عراق مشخص می شود .رويارويی بر بستر اعتالء
جنبش رھايی بخش کورد در جنوب ،شمال و غرب کوردستان صورت گرفته ،برای آنکارا نتايج دلخواه به
بار نياورد .ناآرامی بی پايان قبايل شرق کوردستان از نو اوج گرفت .نزديک شدن ترکيه و ايران در رابطه با
مساله ی کورد و حل اختالفات مرزی بين اين دو کشور موجب برانگيختن اين جنبش شد .ناسيوناليسم جوان و
نارس کورد نمی توانست بر چنين دشمنان نيرومندی مانند بريتانيا و در ھمين رابطه متحد آن ـ امپرياليسم
فرانسه در جنوب و جنوب غربی سرزمين کوردستان و ناسيوناليسم ترکيه و ايران که بر ساختارھای دولتی
نيرومندی متکی بودند غلبه کرده ،تبديل به عامل مستقل و تعيين کننده در برابر نيروھای سياسی در صحنه

خاور نزديک شود .کمک ھای پيش بينی شده از سوی اتحاد شوروی به کوردھا در آنزمان نرسيد :مالحظات
تاکتيکی پيشگفته مانع از ياری رسانی شدند .در آستانه جنگ جھانی دوم " محور" قدرتھای فاشيستی عالقه
وافری به کوردستان نشان دادند :زمانی جديد و بسيار خطرناک در وضعيت ژئوپولتيکی پيرامون سرزمين
کوردستان در آن ھنگام.
جنگ جھانی دوم دوره ی بعدی در تاريخ ژئوپلتيک کوردستان است ،زمانی که اين منطقه مھم
استراتژيک و سرزمين ھای مجاور آن به مرکز توجه قدرتھای متخاصم و ھمچنين ايران و ترکيه ی به ظاھر
بی طرف اما بطور مستقيم دخيل در آن تبديل شد .اھميت آن برای کشورھای درگير بويژه پس از حمله آلمان
به اتحاد شوروی افزايش يافت .شھرھا و بطور عمده مناطق شرق ترکيه و غرب ايران گويی به پشت جبھه
ماوراء قفقاز تبديل شدند )از تابستان سال  1942بعد از نفوذ آلمانی ھا در جنوب شرقی روسيه( ،از جايی که
می شد توطئهھای سازمان يافته عوامل آلمان و حمله مستقيم به ترکيه را انتظار کشيد .بغير از اين،
بزرگراھھای اتومبيل و خطوط راه آھن که به جنوب شرقی و شرق سرزمين کوردستان ميرسيدند ) و قسمتی
ازآن را قطع می نمودند( ،در آن زمان با وصل کردن خليج فارس به ماوراء قفقاز شوروی ،يگانه راه
ارتباطی امن برای رساندن محمولهھای جنگی الزم از سوی متفقين به اتحاد شوروی بودند .اما نقش
ژئوپلتيکی منطقه کوردستان در دوره مد نظر به ھمين امر محدود نمی شود .اشغال شمال غربی ايران از
سوی ارتش اتحاد شوروی و جنوب غربی ايران توسط نيروھای نظامی انگليس شرايط نزديک شدن تدريجی
سرزمين کوردستان را به مدار" جنگ سرد" فراھم کرد.
اين تصادفی نيست که بخصوص در اينجا روس ھا و انگليسی ھا )و آمريکايی ھا که به زودی جای
اول را به خود اختصاص ميدادند به آن ملحق شدند( چون رقبای ديرينه درشرق نزديک برای اولين بار به
طور مستقيم با ھم مالقات کرده ،اولين گلولهھای " جنگ سرد" را شليک کردند ،علت آن ،وجود کوتاه مدت
رژيمھای طرفدار اتحاد شوروی در آذربايجان و کوردستان ايران بود .با تبديل کوردستان به نقطه ی شروع
"جنگ سرد" در يکی از نزديکترين مرزھای اتحاد شوروی ،اين منطقه ميدانی برای يکهتازی غرب شد.
آغاز اين مرحله جديد در تاريخ ژئوپلتيکی منطقه کوردستان بيش از ھر چيز موجب کشانده شدن ترکيه ،ايران
و عراق در بلوکھای نظامی ـ سياسی متمايل به غرب شد :ترکيه در ناتو ـ  ،ترکيه ،ايران و عراق ) آخری تا
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سال  (1958در پيمان بغداد ) از سال  1958ـ سنتو(.
در طی سالھای پس از جنگ ،تھديد بالقوهيی که از کوردستان برای مرزھای ماوراء قفقاز اتحاد
جماھير شوروی سوسياليستی ناشی می شد بيشتر از اينکه از ترکيه و ايران باشد از متحدين غربی ،اياالت
متحده آمريکا و انگلستان بود که ساختارھای نظامی خود را مستقيما در داخل يا در مجاور آن بنا نھاده بودند.
واضح است که جنبش ملی کورد بر عليه دولتھای محلی طرفدار غرب بوده ،با الھام گرفتن از ايدهھای ضد
امپرياليستی ،به مسکو بعنوان تکيه گاه طبيعی در تمام منطقه می نگريست ،چيزی که بيشتر از آنکه واقعی
باشد بالقوه بود.
برای اين امر دو علت اساسی وجود داشت .اول اينکه؛ رھبری شوروی سعی داشت به شيوه ی مرسوم
از ايجاد " نقطه داغ " در نزديکی مرزھايش اجتناب کند تا به رژيمھای غربی بھانه برای دخالت و تشديد
فشار بر متحدين شرقی اش ندھد .دوم اينکه؛ اتحاد شوروی از نيمه ی دوم دھه  50قاطعانه به حمايت از
ناسيوناليسم عرب گرويد و به ھمين خاطر الزم بود در رابطه با مساله ی کورد بيشتر جانب احتياط را
نگھدارد.
پس از انقالب عراق در سال  ،1958زمانی که جناحھای مختلف ملی گرای عرب با برکناری يکديگر
زمام امر دولت بغداد را در دست می گرفتند و ھنوز در سال  1968افراطی ترين آنھا ـ بعث به پيروزی
نرسيده بود 6،مناسبات ميان ناسيوناليست ھای عرب و کورد بشدت به وخامت گرائيده ،در سال  1961کار به
مبارزه مسلحانه کشيده شد .روند مشابھی در سوريه نيز صورت گرفت ) جايی که در اواخر سالھای دھه 60
بعثی ھا به حاکميت رسيدند( ،البته نه با چنان شدتی.

در چنين وضعيتی ،حمايت مسکو از جنبش ملی کورد )گستردهترين آن درعراق ،جايی که از سال
 1961تا  1975قيام تحت رھبری مصطفی بارزانی بود( جنبه مشروط و محدود به خود گرفت .بی شک
خواست افراطی ايجاد کوردستان واحد و مستقل که از سوی جناح تندرو اپوزيسيون کورد پيش کشيده شده
بود ،مورد پذيرش قرار نگرفت .با اين وجود ،جنبش کورد ھنوز به طرفداری از مسکو و گرايش چپ شھرت
داشت و به ھمين خاطر مورد حمايت غرب قرار نگرفت.
بدين ترتيب باال گرفتن سريع گرايش پان عربيسم و پان ناصريسم ) در شکل ناصريسم و بعثيسم( در
اوج "جنگ سرد" و اختالفات حاد با ناسيوناليسم کورد زمينه ساز تغييرات قابل توجھی در وضعيت
ژئوپلتيک ،بطور عمده در بخش جنوبی کوردستان شد :اتحاد شوروی مستقيما درگير آن شد .ھمين امر بطور
قابل مالحظهيی موجب افزايش اعتبار کوردستان در صف بندی نيروھای مخالف صحنه خاور نزديک شد،
ھر چند که نه غرب و نه شرق ،ھر کدام به داليل خاص خودشان نمی توانستند امکان بوجود آمده در اين
رابطه را درک کنند .اين تغييرات تاثير مشخصی بر شمال ،شرق و غرب کوردستان بر جای گذاشت که
متعلق به ترکيه و ايران بودند .ممکن است اين تاثيرات در اوايل زياد چشمگير به نظر نمی رسيد ،اما بدون
ترديد چشمگير بود.
درسالھای دھه  80سده بيستم موقعيت ژئوپلتيک کوردستان در آغاز بتدريج و آنگاه سريعا تغيير کرد،
مرحله جديدی در تاريخ آن شروع شد .سه عامل بنيادی موجب اين امر بودند ،دو عامل داخلی و يک عامل
خارجی:
 .1افت موقت جنبش کورد که پس ازسرکوب قيام کوردھای عراق به رھبری مصطفی بارزانی
مشاھده شده بود ،به پايان رسيد .جنبش جديدی بسرعت اوج گرفته ،برای اولين بار پس از 3
دھه به کوردستان ايران و از اواسط سالھای دھه  80به کوردستان ترکيه گسترش يافت .شکل
گيری ،يکپارچگی و فعال شدن نيروھای معترض ملی موجب پديد آمدن بحران ھای اقتصادی
و سياسی در برخی از کشورھای آسيای غربی شد که کوردستان را تقسيم کردهاند .در ايران
پس از انقالب اسالمی  1979ـ  1978ھمه ترسانی )تروريسم( روحانيون موجب آشوب شد.
ترکيه در سالھای  70ـ  60زمانی که ميوه ھای تلخ تروريسم سياسی و راديکاليسم ناسيوناليسم
راستگرا کامال به بار نشسته بود ،موجی از بی ثباتی سياسی را از سر گذراند ) 3کودتای
دولتی در طی  20سال( .در پاسخ به ترور از باال ،کوردھای ايرانی و از اواسط سالھای دھه
 80کوردھای ترکيه برای رسيدن به حقوق ملی خود دست به قيام مسلحانه زدند .بويژه اين
مساله در ترکيه جنبه سرسختانه و طوالنی بخود گرفت ،جايی که تحت رھبری حزب چپ
افراطی کارگران کوردستان )مخفف کوردی ـ پ.ک.ک( شورشی شروع شد که تا امروز نيز
ادامه دارد.
 .2در کل آسيای غربی ،عراق بعثی که پرزيدنت صدام حسين ،ديکتاتور بالمنازع در آنجا
حکمفرمايی می کرد به کانون خطر در تنش ھای بين المللی تبديل شد .از آغاز سالھای دھه 80
رژيم صدام حسين با ذخيره سازی مقدار بسيار زياد سالح که بخش عمده آن را از اتحاد
جماھير شوروی و ساير کشورھای پيمان ورشو وارد می کرد وارد مسير ماجراجويانه ای در
سياست خارجی شد که به شکست کامل آن منتھی گشت .جنگ خونين عراق ـ ايران در سالھای
 1988ـ  1980و اشغال کويت در سالھای  1991ـ  1990توسط عراق منطقه کوردستان را
بطور مستقيم درگير آن کرد .در نھايت تمام اعمال ديکتاتور عراق در کشورھای خارج از مرز
آن ،به نتايجی انجاميد که کامال مغاير با انتظارات آن بود .چنين اغتشاشاتی مانند حمله شيميايی
به حلبچه و روستاھای اطراف آن که در مارس سال  1988بعنوان عملی انتقام جويانه از به
اصطالح کوردھای بی وفا بود ،موجب خشم بزرگی در تمام کوردستان و خارج از آن و
ھمچنين اعتالء جديد جنبش ملی کورد شد .در واقع ،اين حادثه بر خالف وقايع ديگر موجب
جھانی شدن مساله کورد شد.

 .3اگر حمله عراق به ايران بخاطر رژيم سراپا نفرت انگيز امام خمينی موجب واکنش جدی در
صحنه بين المللی نشد ،با اين وجود ماجراجويی صدام حسين در کويت سبب برانگيختن
حادترين بحران جھانی شده ،به شکست برق آسای ارتش اشغالگر عراق انجاميد .مجازاتھای
مصوبه سازمان ملل زمينه ساز لطمه زدن اساسی به حاکميت عراق ،نه تنھا در فعاليتھای
بازرگانی خارجی ،بلکه امور داخلی آن نيز شد .سه چھارم خاک )جنوب( کوردستان عراق
)مدار  36درجه شمالی( از نظر مناسبات اداری از حوزه ی کنترل بغداد خارج گرديده  ،از
نظر نظامی و در حوزه ارتباط با جھان خارج زير "چتر" سازمان ملل متحد ) در واقع ناتو و
بطور عمده آمريکايی ھا( قرار گرفت .بعبارت ديگر ،اين بخش از سرزمين ديرين کوردستان
به حاکميت داخلی خود دست يافت که می توان آن را با عنوان "نيمه استقالل" ارزيابی کرد.
مشکل بتوان اھميت تاريخی اين واقعه را ارزيابی کرد" .کوردستان آزاد" ھمان گونه که خود
کوردھا اين منطقه را با چنين نامی می خوانند ،با بوجود آمدن شرايط مساعد می تواند تبديل به
کانون استقالل کوردستان و مظھر دولت مستقل کورد در چارچوب تمام يا بخش بزرگی از
منطقه کوردستان شود .تا رسيدن به اين مرحله ھنوز راه درازی در پيش است و مانع اصلی آن
اختالفات درونی جنبش کورد ،از جمله در کوردستان جنوبی است که بويژه اخيرا حادتر نيز
شده است 7.با اين حال ،نيروی بالقوه الزم برای تغيير وضعيت ژئوپلتيکی در آسيای غربی در
صورت پيروزی ايده ملی کورد به قوت خود باقی خواھد ماند.
چنين تحوالت واقعی که در سالھای گذشته در آسيای غربی و صحنه جھانی صورت گرفت امکان پيش
بينی تغييرات ژئوپلتيکی جدی در کوردستان و پيرامون آن را بدست می دھد.
در کشورھای تقسيم کننده کوردستان رشد روند خودآگاھی ملی با مرز شکنی چنان پا فراتر گذاشته
است که جنبه ی برگشت ناپذيری به خود گرفته ،به نتايج مشخص سياسی نيز رسيده است .محافل حاکم و
نخبگان سياسی ملل حاکم اين کشورھا ،بطور بارزی ناتوانی خود را در جلوگيری از رشد جنبش ملی کورد
نشان داده ،در سياست مرسوم نفی بی پايه ی حقوق ملی کوردھا مجبور به تجديد نظر شدهاند .ھر چند اين
تجديد نظر تازه شروع شده ،و بسيار آھسته و نامنظم پيش می رود ،با اين حال حفظ سياست گذشته برای
دشمنان حق تعيين سرنوشت کورد بسيار سخت تر شده است.
برای نمونه ،اين امر بخوبی در عراق مشھود است؛ کشوری که در آن تمام آزمون ھای ايجاد
خودمختاری ساختگی و ديگر راه حل ھای موقت به شکست منتھی شده است .عليرغم پيش بردن مبارزهای
بی امان از سوی آنکارا عليه قيام کنندگان کورد ،اکنون لزوم گذار به سوی حل سياسی در پيش روی دست
اندرکاران ترکيه قرار گرفته است .نشانهھايی وجود دارد که حاکی از در پيش گرفتن چنين مسيری از سوی
ايران و سوريه است .در غرب ،تا اندازه ی زيادی در سايه فعاليت کورد ھا ،که پراکنده و پرشمارند ،درک
اھميت سياسی مساله کورد ھر چه بيشتر می شود .تمامی اين موارد حکايت از اين دارد که کوردستان نه تنھا
به ھدف ،بلکه به موضوع سياست جھانی و روابط بين المللی در آسيای غربی تبديل می شود.
اينھا پيش شرط ھای الزم برای تغيير وضعيت ژئوپلتيکی در منطقه کوردستان ھستند .با اين حال برای
عملی ساختن بخشی از پيش شرط ھا ،شرايط مناسب بين المللی الزم است.
وقايع قابل مالحظه ای که در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی روی داد به پايان "جنگ سرد" منجر
شده ،بالفاصله بر وضعيت آسيای غربی در کل و منطقه کوردستان بطور اخص اثر گذاشت .از بين رفتن و
تضعيف کامل دايره نفوذ قدرت شوروی چنان خالء سياسی ای بوجود آورد که موجب تغيير وضعيت
ژئوپلتيک ايجاد شده پس از جنگ جھانی دوم به نفع غرب و در واقع ،بطور عمده آمريکا شد .اگر نفوذ
روسيه درآسيای غربی در سالھای اول پس از شوروی به حداقل کاھش يافت ،در مقابل ،نفوذ آمريکا کامال
حفظ شده ،طبيعتا در شرايط خالء ايجاد شده ،رو به فزونی نھاد .واشنگتن امکان يافت با انتخاب قابل
پذيرش ترين گزينهھا ،در رابطه با مساله فلسطين و کورد آزادانه دست به مانور بزند.

اياالت متحده آمريکا در منطقه کوردستان بستر کامال مساعدی برای چنين مانورھايی بدست آورده
است .اول اينکه؛ اين منطقه پس از خروج روسيه از وجود ديگر مدعيان پاک شد .دوم اينکه؛ آمريکايی ھا به
اين علت ساده که ھيچگاه سياست مشخصی در رابطه با مساله کورد نداشتند در انظار کوردھای تندرو و ملی
گرا مورد سوء ظن قرار نگرفتند .سوم اينکه ـ آمريکا به حد کافی در موقعيتی دشوار ،اگر نه کامال خصمانه،
در رابطه با اکثر کشورھای تقسيم کننده کوردستان قرار گرفت ،به ھمين خاطر ،بازی با "ورق کورد" در
اشکال مختلف ،نويد بخش دورنمای مطلوبی بوده است.
تمام اين رويدادھا به آمريکايی ھا اجازه می دھد که آنھا با کاميابی در راستای سياستھای خود در خاور
نزديک استفاده کنند .بيش از ھر جا آنھا درعراق دست يافتند؛ جايی که "کوردستان آزاد" زير پوشش پرچم
سازمان ملل متحد ،عمال تحت کنترل آنھا قرار گرفته است .ھر چند که قلمرو آن کمی بيش از يک دھم
سرزمين قومی) (Ethnicکوردستان است ،با اين وجود با داشتن موقعيت استراتژيک مرکزی در محل تقاطع
مرزھا ،دارای موقعيتی مناسب است که می توان از آنجا به ايران ،عراق ،ترکيه و سوريه فشار وارد آورد،
ھمزمان جنبش در حال رشد کوردھا را در آنجا کنترل کرد .به ھمين خاطر به نظر ميرسد پشتيبانی واشنگتن
از"کوردستان آزاد "مقطعی نبوده ،برای سياستھای طوالنی مدت در نظر گرفته شده است.
با اين وجود ،نفوذ اياالت متحده آمريکا در بخش ھای ديگر سرزمين کوردستان ھنوز اندک است:
مناسبات علنا مجادله آميز با برخی دول )بويژه ايران( يا ،برعکس ،تالش برای حفظ مناسبات دوستانه با
ديگران)در وھله اول با ترکيه( در اين راستا اشکال آفرين می شود .آمريکايی ھا و برخی از رقيبانشان که از
متحدين غربی آنھا می باشند )انگليسی ھا ،فرانسوی ھا ،آلمانی ھا( با ھم مالقات کرده ،در راستای حفظ
بقايای نفوذ سابق در اين منطقه يا بدست آوردن جايگاه جديدی در آن تالش می ورزند .با اين حال اين رقابت
برای واشنگتن خطرناک نيست ،مھم اين است که عدم حضور روسيه چونان خطرناکترين رقيب بالقوه آن در
سرزمين کوردستان به وضوح ديده می شود.
اين مھمترين لحظه برای تجزيه و تحليل وضعيت کنونی ژئوپلتيک کوردستان است .در اينجا ،اين
واقعيت که عدم حضور )روسيه ـ م( باالخص آب به آسياب منافع غرب می ريزد ،ھيچ ترديدی به جا نمی
گذارد .اين کامال مشھود است ،که اين امر بشدت به جنبش ملی رھايبخش کورد آسيب می رساند .خروج
روسيه از عرصه کورد به منافع دولتی آن ضربه می زند .فوران دائم آتشفشان در کوردستان تاثير منفی بر
منطقه تا به حال ناآرام قفقاز می گذارد .دامنه درگيريھای قومی در امتداد مرزھای روسيه گسترش می يابد،
جايی که ھمسايگی با آن عاری از خطر نخواھد بود .در چنين شرايطی ،سياست عدم مداخله ،چنانکه آزمون
تاريخی نشان می دھد پرمخاطره خواھد بود ،حتا در صورتی که اين امر از سوی دشمنان روسيه بر عليه آن
مورد بھره برداری قرار گيرد .بی شک در آينده ،ضعف موقت و قابل فھم روسيه در دوره گذار کنونی
اصالح خواھد شد.
بدين ترتيب ،در حال حاضر نفوذ روسيه در کوردستان کامال کاھش يافته است ،غرب نيز فقط در بخش
جنوبی ،که از نقطه نظر ژئوپلتيک جای مھمی را اشغال نموده ،نفوذ کرده است .با اين وجود ،اين به معنای
احياء دوران استعمار کھن نيست که کوردستان موضوع رويارويی نيروھای مختلف در صحنه بين المللی
بود .عامل نيرومند جديد ـ جنبش ملی کورد ـ چنان شدت و دامنه يافته که ايفا کننده نقش مستقلی در سياست
جھانی است .اين امر صرفنظر از چگونگی برنامهھای آينده حاميان غربی آن ،تنھا منحصر به "کوردستان
آزاد" نبوده ،رخدادھای ساير بخش ھای کوردستان )در وھله اول در ترکيه( از دايره يک مساله صرفا داخلی
خارج می شوند .اين امراجازه ی يک پيش بينی خوشبينانه را در رابطه با آينده می دھد .خود کوردستان نيز
در ابعاد ژئوپلتيکی به يکی از مناطق " داغ " مھم اين سياره تبديل می شود .تا زمانی که پيشرفت ھای تعيين
کننده برای عملی کردن حقوق بالمنازع مردم کورد برای کسب تعيين سرنوشت ملی حاصل نشود اين امر به
ھمين منوال باقی خواھد ماند.
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1پروفسور ميخايل سيمونويج الزاريف دکتر در علوم تاريخ ،رئيس شعبه کردشناسی انستيتوی شرق شناسی آکادمی
علوم روسيه ،نويسنده ،پژوھشگر و دوست مردم کرد در سال  ١٩٣٠در مسکو به دنيا آمد .در سال  ١٩۵٢از دانشگاه
دولتی لومونوسف مسکو در رشته تاريخ فارغ التحصيل و از سال  ١٩۵۶در انستيتو شرق شناسی آکادمی علوم اتحاد
جماھير شوروی مشغول به کار شد .پروفسور الزاريف مولف بيش از  ٢٠٠رساله ،مقاله و از جمله  ۶کتاب با ارزش
در رابطه با تاريخ معاصر کردستان ،ايران ،ترکيه و کشورھای عربی است .نوشتهھای او به زبانھای کردی ،عربی و
فارسی و  ...ترجمه شده است  .دوستداران تاريخ کرد از طريق ترجمه فارسی کتابھای "تاريخ کردستان" و "کردستان
معاصر ـ مسائل جنبش کرد" که با ھمکاری کردشناسان و شرق شناسان بنام اتحاد شوروی سابق چون زنده ياد محوی،
حسرتيان ،ژيگالينا ،واسيليهوا ،باقروف و الزاريف به رشته تحرير در آمده ،با برخی از نوشتهھای با ارزش او آشنا
شدهاند .کتابھای " مساله کرد )  ١٩١٧ـ " ،(١٨٩١کردستان و مساله کرد در سالھای  ٩٠قرن نوزدھم ـ ،"١٩١٧
"کردستان و مساله کرد )١٩۴۵ـ  (١٩٢٣امپرياليسم و مساله کرد ) ١٩٢٣ـ  ،(١٩١٧فروپاشی فرمانروايی ترکيه در
شرق عربی ) ١٩١٨ـ  (١٩١۴از جمله آثار علمی و به ياد ماندنی پروفسور الزاريف ھستند .پروفسور الزاريف در ٧
مارس  ٢٠١٠در سن  ٨٠سالگی در شھر مسکو در گذشت.
2توپونيم ،جاينام ،به معنی جاھايی مانند نام يک محل ،منطقه ،شھر ،استان ،کشور ،قاره و يا ھرگونه پديده زمينشناختی
دريا ،دره ،تپه و چيزھايی از اين دست باشد) Toponym .به نقل از ويکيپديا:
مانند کوه،
ِ
( /http://fa.wikipedia.org/wiki
3واسيلی پترويچ نيکيتين )  1960ـ  (1885کردشناس و ايران شناس روس ،کنسول روسيه در اورميه در سالھای
 1918ـ  ،1915نويسنده کتاب کرد و کردستان که از سوی زنده ياد محمد قاضی به فارسی نيز ترجمه شده است
4ژئولوژيک ،وابسته به زمين شناسیgeologic،
5پيمان بغداد در اسفند ماه سال  1333بين عراق و ترکيه در بغداد به امضاء رسيد .در سال  1334کشورھای ايران و
پاکستان نيز به آن ملحق شدند .با خروج عراق در سال  1337در پی کودتای عبدالکريم قاسم و سرنگونی حکومت
پادشاھی ،مرکز آن به آنکارا منتقل شده ،به پيمان "سنتو ـ  " Centoيا " سازمان پيمان مركزی ـ Central treaty
 "organizationتغيير نام يافت .با خروج پاکستان در سال  1350و ايران در سال  1357از اين پيمان ،اين سازمان
منحل شد.
6در  17ژوئيه سال  1968با پيروزی کودتای نظاميان بعثی ،حسن البکر به رياست جمھوری رژيم پليسی عراق رسيد.
 .7اشاره نويسنده به اختالفاتی است که در ميان دو حزب اصلی جنوب کوردستان ـ پارت دموکرات کوردستان و اتحاديه
ميھنی کوردستان وجود داشت.

