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حجت مهكويی1                                                                                               تاريخ دريافت: 1396/3/25 

                                                                                                                  تاريخ پذيرش: 1396/8/12

چكيده
مثبت  متغيرهای  و همچنين شناخت  ژئوپليتيكی كشورها  محدوديت  های  و  تنگناها  شناخت 
موردتوجه  همواره  جهانی  و  منطقه  ای  سطح  در  كشورها  منزلت  و  جايگاه  تعيين  و  آن  منفی  و 
انديشمندان در حوزه  های مختلف علوم سياسی و روابط بين  الملل بوده است. تعيين وزن ژئوپليتيكی 
از  ايجابی ياری نمايد. پس  آنها را در بهره  برداری  های سلبی و  توسط واحدهای سياسی می تواند 
فروپاشی نظام دوقطبی و شكست صدام از نيروهای ائتالف در سال 1991 و سقوط دولت بعث در 
سال 2003، مسئله كردستان عراق به صورت يك پديده ژئوپليتيكی فعال در منطقه و جهان به 
ظهور رسيد؛ كه باعث شكل گيری حكومت خودگردان در شمال عراق شد؛ اما بحث استقالل برای 
كردستان همچنان به صورت يك معمای الينحل باقی مانده است. سوال اصلی در اين تحقيق اين 
مفروض  می باشد؟  دارای چه محدوديت  هايی  استقالل  به  رسيدن  برای  عراق  كردستان  كه  است 
تحقيق اين است كه كردستان عراق برای رسيدن به استقالل دارای محدوديت  های ژئوپليتيكی در 
حوزه اقتصاد، سياست و جغرافيا می باشد. نتايج نشان می دهند كه تحقق يك دولت مستقل كردی 

در منطقه  ی خاورميانه ميسر نمی گردد.

كليدواژه  ها: ژئوپليتيك، چالش های ژئوپليتيكی، كردستان عراق، قوم كرد.

hojat_59_m@yahoo.com                                                 .1- گروه جغرافيای سياسی، واحد نجف  آباد، دانشگاه آزاد اسالمی
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مقدمه
اصوال هر نوع تحول ژئوپليتيكی در ساختار جهانی و منطقه  ای می تواند به بروز بی  ثباتی و نيز 
تغيير چشم  انداز جغرافيايی سياسی منجر گردد. كردستان عراق پس از فروپاشی حزب بعث در اين 
كشور توانست در اداره كشور عراق سهيم شود و تا حدودی به سمت دولت  سازی حركت نمايد. 
كشور  چهار  با  عراق  كردستان  زبانی  و  نژادی  فرهنگی،  تاريخی،  پيوستگی  های  است  مهم  آنچه 
ايران، عراق، تركيه و سوريه می باشد كه حركت به سمت وسوی دولت  سازی مستقل می تواند برای 
با ميدان  های سنتی موجود در منطقه و درنتيجه شكل گيری  به معنای ستيز و مقابله  كردستان 
بی  ثباتی  های سياسی در منطقه باشد. تصويب قانون اساسی عراق در سال 2005 ميالدی و تشكيل 
حكومت ناحيه  ای در عراق و درنتيجه ايجاد منطقه خودمختار كردستان عراق تاثير قابل توجهی را 
بر كشورهای همجوار داشته است. به دليل همجواری مناطق كردنشين عراق با كشورهای ايران، 
تركيه و سوريه باعث بروز تهديداتی در اين كشورها گشته است كه اين امر باعث گرديده كشورهای 
مذكور به همراه دولت مركزی در عراق نگاه ويژه  ای را نسبت به مسئله استقالل كردهای عراق در 
منطقه داشته باشند؛ اما فشار كشورهای مذكور تنها عامل عدم شكل گيری دولت  سازی مستقل در 
كردستان عراق نمی باشد و عوامل ديگر ازجمله محدوديت  های ژئوپليتيكی در حوزه سياست، اقتصاد 
و جغرافيا نيز ازجمله علل تاثيرگذار بر عدم شكل گيری دولت مستقل در كردستان عراق می  باشند. 
مانعی در جهت  ژئوپليتيكی كردستان عراق كه  تا محدوديت  های  اين پژوهش تالش گرديده  در 

تشكيل دولت مستقل در كردستان عراق گرديده موردبررسی قرار گيرد.

چارچوب نظری
الف( ژئوپليتيك

ژئوپليتيك دارای قدمتی به اندازه تاريخ انسان می باشد؛ يعنی از زمانی كه انسان در جستجوی 
از  فرماندهان جنگی  از  بسياری  و مفهوم داشته است.  معنا  نيز  ژئوپليتيك  بوده،  امنيتی  و  قلمرو 
ازنظر  اما  داشته  اند؛  توجه  ژئوپليتيك  مفهوم  به  خود  طرح  ريزی  های  در  تاكنون  دور  گذشته  های 
علمی، دريادار آلفرد تايرماهان به عنوان پدر ژئوپليتيك شناخته شده و بدين ترتيب ظهور اين سنت، 
بايستی در بوستون به سال 1890 و با انتشار تحقيق اين دريادار با عنوان »تاثير نيروی دريايی بر 
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تاريخ 1782-1660« رخ داده باشد )موير،1379: 365(. از مؤلفه  های اثرگذار بر سياست های ملی 
استاد  بار توسط رودلف كلين  اولين  اين اصطالح  ژئوپليتيك آن می باشد.  بين  المللی هر كشور  و 
علوم سياسی و نماينده مجلس سوئد مطرح شد )تقوی اصل، 1386: 26(. ژئوپليتيك از زمان وضع 
اينكه دچار فراز و نشيب بوده است  واژه آن توسط كلين در سال 1899 ميالدی تاكنون، ضمن 
ازنظر مفهومی نيز دچار شناوری بوده و نتوانسته است از شفافيت و ثبات نسبی برخوردار شود. در 
تعاريفی كه تاكنون به عمل آمده غلبه با آنهايی بوده كه سعی داشته  اند از آن به عنوان دانش مطالعه 
رابطه يك سويه و جبری تاثير عوامل جغرافيايی بر سياست ياد كنند )حافظ نيا، بي تا:72(. ژئوپليتيك 
در نيمه اول قرن بيستم با نظريه  های متعددی توسعه يافت. نظريه  هايی كه عمدتا به نقش فضای 
جغرافيايی در قدرت و استراتژی های جهانی می  پرداخت. نظريه قلب زمين مكيندر، قدرت دريايی 
ماهان، نظريه ريملند اسپايكمن و نظريه قدرت هوايی سورسكی هر يك به نحوی الگوهای فضايی 
خاصی را ارايه داده و بر تغيير و برداشت از قدرت و كنترل جهانی تاثير گذاشتند )همان، بی  تا، 
يا تبعيض نژادی عرضه شده  اند  با هدف سلطه  74(. همان گونه كه نظريه  های ژئوپليتيك معموال 

)الهی،1384: 19(. تعاريف متعددی از ژئوپليتيك ارايه گرديده ازجمله:
1- درك واقعيت های محيط جغرافيايی به منظور دستيابی به قدرت به نحوی كه بتوان در باالترين 
سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حيات ملی را حفظ كرد؛ به عبارت ديگر ژئوپليتيك عبارت 

است از: علم كشف روابط محيط جغرافيايی و تاثير آن بر سرنوشت سياسی ملل )عزتی،1388: 7(.
2- ژئوپليتيك يا سياست جغرافيايی اثر محيط و اشكال و پديده  های محيطی، چون موقعيت 
در  را   ... و  جمعی  وسايل  انتقالی،  و  ارتباطی  امكانات  كمياب،  منابع  زمين،  شكل  جغرافيايی، 
تصميم گيری های سياسی به ويژه در سطوح گسترده منطقه  ای و جهانی مطالعه و بررسی می  كند 

)مجتهدزاده،1381: 128(.
3- ژئوپليتيك عبارت است از علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا، قدرت و سياست و كنش  های 

ناشی از تركيب آنها با يكديگر )حافظ  نيا،1384: 37(.
يا  مثبت  عامل  يك  به عنوان  می تواند  ژئوپليتيك  كه  می شود  برداشت  اين طور  باال  تعاريف  از 
منفی در تعقيب سياست خارجی كشورها نقش ايفاء نمايد؛ بنابراين كشورها ازلحاظ دسترسی به 
آبهای آزاد، موقعيت جغرافيايی، وسعت و شكل سرزمينی يا منابع طبيعی، همسايگی با كشورهای 
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قدرتمند، جمعيت، تركيب قومی و... با ديگر كشورها در تعامل مثبت و منفی قرار می  گيرد؛ كه اين 
با ژئوپليتيك مناسب دارای وزن و منزلت ژئوپليتيكی در سطح  امر باعث می شود كه يك كشور 
منطقه ای و جهانی باشد و كشور ديگر با موقعيت ژئوپليتيك پست، از وزن و اعتبار بااليی در سطح 

منطقه  ای و جهانی برخوردار نباشد.
ب( چالش ژئوپليتيكی

عبارت است از ايجاد وضعيت برای يك دولت يا كشور بر پايه عوامل ثابت يا متغير ژئوپليتيكی 
و متأثر كردن سياست آن كشور با استفاده از متغيرها و عوامل جغرافيايی. به عبارتی منفعل كردن 
سياست و استراتژی ملی ديگر كشورها با كاربرد عوامل و ارزش های جغرافيايی يا كاربرد جغرافيايی 
عليه كشور رقيب )حافظ  نيا،1385: 121(. به عبارتی چالش ژئوپليتيكی برای يك دولت يا كشور 
انزوای ژئوپليتيكی را به همراه داشته باشد به نحوی كه باعث كاهش يا قطع  می تواند به مرورزمان 
ارتباط يك كشور با ساير كشورهای ديگر در سطح منطقه  ای و جهانی گردد؛ بنابراين چالش های 
ژئوپليتيكی و به دنبال آن انزوای ژئوپليتيكی برای يك كشور می تواند آن را در معرض تجزيه و 
سقوط قرار دهد؛ و برعكس واحدهايی از يك كشور كه به دنبال استقالل از كشور اصلی می  باشند 
اگر دارای تنگناهای ژئوپليتيكی باشند نمی توانند به سادگی از دولت اصلی استقالل خود را بازيابند. 
لذا مقوله ژئوپليتيك و توجه به مؤلفه  های آن و بهره  گيری صحيح و مناسب از متغيرهای ژئوپليتيكی 

از دغدغه  های كشورها محسوب می شود.
ج( كردستان عراق

كردستان به فضای جغرافيايی مرتفعی در خاورميانه گفته می شود كه ازنظر اكولوژيكی، زيستگاه 
ايران،  غرب  و شمال  غرب  از  بخش هايی  مرتفع،  منطقه  اين  می دهد.  تشكيل  را  كردها  موطن  و 
شرق و جنوب شرق تركيه، شمال و شمال شرق عراق و سوريه و نيز غرب قفقاز را در بر می  گيرد 
باعث معروفيت  ارتفاع اطراف خود مشرف می باشد. سرزمين مرتفع كردها  و بر سرزمين  های كم 
آنها به عنوان مردمان كوهستان در نظر مردم اقوام پيرامونی شده است؛ يعنی ترك ها، ايرانی ها و 
عرب ها، كردها را با كوهستان مترادف می  دانند و گاهی بر اين اساس نسبت به كردها نگرش منفی 
پيدا می كنند. از طرفی كردستان بين پنج دولت خاورميانه  ای؛ يعنی ايران، تركيه، سوريه، عراق و 
ارمنستان است و بين چهار سازه تمدنی و فرهنگی، بين چهار فالت؛ يعنی ايران، عربستان، آناتولی 
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و قفقاز و در مسير يك گذرگاه ميان قاره ای آسيا، اروپا و آفريقا قرار گرفته است )عبداله  پور،1390: 
88(. اولين بار سلطان سنجر سلجوقی در قرن دوازدهم ميالدی/پنجم هجری، ازآنجاكه در مناطق 
كردنشين، ايالت بزرگی به جود آورده بود، اين منطقه را كردستان ناميد. تقريبا يك قرن پس از 

تهاجم مغول بود كه امارات نيمه  مستقل كرد در كردستان ايجاد شد )احمدی،1395: 84-85(.
»آنچه شكل گيری واحدهای مستقل سياسی بر پايه قوميت و فرقه  گرايی خوانده می شود، خود 
را در كردستان عراق در قالب حكومت محلی كردستان نشان می دهد«)ديلمي معزی و شجاع،1387: 
103(. كردستان عراق با مساحتی حدود 74000 كيلومترمربع نزديك به 6 ميليون نفر از جمعيت 
اين كشور را در خود جای داده كه در كل حدود 20 درصد از وسعت عراق می باشد. عالوه بر آن، 
در بر گيرنده ذخاير و مناطق نفت خيز و آبی و يا مشرف بر آن دو است )عبداله  پور،1390: 88(. »اين 
حكومت محلی در سال 1992 با پشتيبانی آمريكا و انگلستان و در پوشش دفاع از حقوق كردهای 
عراق پا گرفت. مركز اين حكومت، شهر اربيل است. با حمله آمريكا به عراق حكومت محلی كردستان 
اربيل،  از ديد جغرافيايی، استان های  اين حكومت  تاريخ خود شده است.  از  وارد مرحله حساسی 
دهوك و سليمانيه را زير پوشش دارد و افزون بر آن به صورت دوفاكتو بر استان های نينوا، دياله و 
كركوك نيز حكم مي راند« )ديلمي معزی و شجاع،1387: 103(. اقليم كردستان عراق آن بخشی از 
كردستان است كه به دنبال جنگ جهانی اول در داخل مرزهای عراق واقع شد. بيشترين ساكنان 
اين ناحيه كرد هستند و از روی هم زيستی قومی و آيينی با ديگر مناطق عراق و منطقه اختالف 
دارد. برخوردهای قومی و فرقه  ای در عراق، صدها هزار كشته بر جا گذاشته است. بر اساس داده های 
تا 2006  مارس 2003  از  بغداد،  المستنصريه  دانشگاه  و  آمريكا  در  هاپكينز  دانشگاه جان  آماری 
نزديك به 600 هزار نفر در درگيري های داخلی در اين كشور كشته شده  اند، درمجموع اين برخوردها، 

جان 50 تا 100 نفر را در روز می  گيرد )ديلمي معزی و شجاع،1387: 102(.

روش تحقيق
با  و  منابع كتابخانه  ای  از  استفاده  با  تحليلی،  توصيفی-  رويكرد  با  و  به روش كيفی  مقاله  اين 
اينترنتی به دنبال بررسی مهمترين چالش های ژئوپليتيكی كه مانع تحقق  مراجعه به سايت های 

می باشد. می شود،  عراق  كردستان  در  مستقل  كشور  شكل گيری 
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به عنوان  ژئوپليتيكی شكل گيری كردستان عراق  موانع  مهمترين  يك. 
يك كشور مستقل
1-1. چالش سياسی

هرچند بحث در رابطه با جنبش  های قومی كردها در كشورهايی كه ازنظر سرزمينی سكونت 
دارند مفصل است »اما شايان ذكر است كه نخستين شورش  ها در امپراتوری عثمانی در اواسط قرن 
نوزدهم ميالدی روی داد؛ زمانی كه عثمانی  ها تحت تاثير تحوالت جديد سياسی و ايدئولوژيك اروپا، 
سياست تمركزگرايی و محو امارات تحت كنترل قبايل كرد را آغاز كردند. شورش شيخ عبيداهلل از 
كنفدراسيون ايلی حكاری1 در سال 1297/1880 اولين طغيان بزرگ كردها در خاورميانه بود. در 
عراق، جنبش قومی كردها زمانی آغاز شد كه بريتانيا در سال 1298/1919، شيخ محمود برزنجی را 
به عنوان فرماندار سليمانيه منصوب كرد. او خود را شاه خواند و استقرار دولت كرد در عراق را اعالم 
كرد. ازآنجاكه بريتانيايی  ها با اين حركت مخالف بودند، شيخ محمود را به سرعت معزول و به هند 
تبعيد كردند. اين حادثه قبل از تاسيس عراق تحت پادشاهی فيصل، در اوت 1921/مرداد 1300، 

روی داد« )احمدی،1395: 91-90(.
در عراق كردها هنگامی از »حمايت جدی بين  المللی برخوردار شدند كه نيروهای متحد غربی 
تحت رهبری آمريكا با اعالم يك منطقه  ی ممنوعه پروازی در شمال عراق برای حفاظت از كردها 
اقدام كردند.  از جنگ دوم خليج فارس در سال 1370/1991،  برابر حمالت دولت عراق پس  در 
همچنين باوجود پشتيبانی انگليسی  ها از استقالل كردها، به علت نبود نگرۀ مبنی بر قوميت در ميان 
كردها و سوء مديريت برزنجی- كسی كه برای اين مورد در نظر گرفته شده بود- آنها نتوانستند 
نيروهای خود را برای استقالل سازماندهی كنند، سرانجام انگلستان مناطق كردنشين را به عنوان 
بخشی از خاك عراق پذيرفت« )ديلمی  معزی و شجاع،1387: 97(. در حال حاضر كردهای عراق را 
می توان سياسی  ترين گروه كرد در ميان كشورهای منطقه دانست كه با بيشترين ميزان مقاومت  های 
بر  بوده  اند. مناطق شمالی و منتهی  اليه شمال  شرقی عراق در  بغداد مواجه  نظامی و سركوب گری 
دارنده حزب دموكرات كردستان است. نواحی اطراف كركوك و خانقين از كردهای فيلی و شيعی 
مذهب می  باشند كه عموما مخالف اكثريت كردها هستند. اكثريت كردهای فيلی در حزب اتحاد 
1- Hakkari.
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ميهنی كردستان عضويت دارند. منطقه شمال غرب عراق اطراف سينجار در دست حزب كمونيست 
بين دو  نيز كردها تشكيل داده  اند. كردستان عراق كم  و بيش  را  اكثريت آن حزب  عراق است كه 
جريان سورانی و دينانی تقسيم شده است كه دو نوع گويش كردی متفاوت دارند. گويش سورانی 
تحت نفوذ طالبانی است كه قالذه و كوه سنجاب و اربيل و سليمانيه تا خانقين را زير پوشش دارد. 
گويش بادينانی كه مركزش زاخو است منطقه بارزانی است و تا تركيه پيش مي رود. هردو نيز تالش 
می كنند در مناطق يكديگر نفوذ كنند و اغلب ميانشان درگيری نظامی پيش می  آيد. در تمام اين 

مناطق جوانان كرد بايد پيشمرگه شوند و نوعی سربازگيری وجود دارد )هوشمند،1383: 21(.
بارزانی  ها بر حزب دموكرات كردستان تسلط دارند و طالبانی  ها بر حزب اتحاد ميهنی كردستان 
چيره هستند. پس از استقالل عراق، كردها در سال 1930 خواستار تشكيل دولت بودند در آوريل 
1969 رژيم جديد )عراق( چهارمين جنگ را عليه كردستان عراق آغاز نمود كه درنهايت منجر به 
برقراری موافقت نامه 11 مارس 1970 مشتمل بر 15 ماده برای تعيين حقوق كردها و چگونگی حل 
مسايل كردستان بود كه البته رژيم عراق هيچ گاه به اجرای مفاد موافقت نامه نپرداخت. در اواخر 
1988 منطقه خودمختار با توجه به قرارداد خودمختاری 1970 اكراد با بغداد به شكلی از سازمان 
سياسی رسيد پس از جنگ كويت و عراق از وضعيت ممنوعيت پرواز عراق به باالی 23 درجه در 
سال 1991 كردهای عراق عمال توانستند حكومت خود را تاسيس نمايند و با حل اختالفات گروهی 
و قيام عليه حكومت بعث، حكومت منطقه را به عهده گرفتند. كردها اين خيزش را »راپه رين« 
مي نامند. اختالفات ميان حزبی بين حزب دموكرات كردستان به رهبری بارزانی و حزب اتحاد ميهنی 
كردستان به رهبری طالبانی در سال 1994 تا 1998 شكل گرفت كه باعث شد بارزانی  ها به سمت 

دولت مركزی بغداد متمايل شوند و طالبانی  ها به سمت ايران متمايل گردند.
بارزانی و  از دو سال سرانجام مسعود  اوج درگيری  ها بين سال های 1996 تا 1998 بود. پس 
جالل طالبانی در سپتامبر 1998 به واشنگتن رفتند و در مذاكراتی تحت رياست آلبرايت توافق 
17 سپتامبر را امضاء نمودند كه طی آن توافق، اداره مشترك مناطق كردستان تعيين شده بود. 
كردستان آزاد به دو حكومت با پايتخت های سليمانيه و اربيل تحت كنترل طالبانی و بارزانی تقسيم 
شد پس از ده سال و با حمله دوباره آمريكا به عراق در شمال و شمال شرق عراق كه به كردستان 
عراق معروف است كردها حكومت خودمختار جمهوری فدرال عراق را به طور رسمی تشكيل دادند. 
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مهمترين گروه های كرد عبارتند از: حزب دموكرات كردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحاديه 
ميهنی كردستان به رهبری جالل طالبانی، عالوه بر اينها احزاب جديد كرد در سايه اوضاع جديد 
از  قبل  تا  منطقه تشكيل شده  اند )حكيم،1381: 343(. وضعيت دو حكومتی در كردستان عراق 
جنگ 2003 ادامه يافت تا اينكه در تحوالت جديد عراق دو هسته كردستان تالش كردند از موقعيت 
ايجاد شده حداكثر بهره  برداری را بنمايند و خود را به جهان و منطقه عرضه كنند و حقانيت خود را 
اثبات نمايند. مدلی كه كردستان به دنبال آن بود مدل فدراليسم با احترام به تماميت ارضی عراق 
بود. با سرنگونی صدام و همراهی اكراد در روند تشكيل دولت بعد از صدام، باعث گرديد پست  های 
از  بارزانی  به مسعود  به طالبانی  ها و رهبری فدرال كردستان  ازجمله رياست جمهوری  قابل توجه 
حزب دموكرات كردستان برسد؛ و دولت سليمانيه و اربيل ادغام و يك دولت واحد را سازماندهی 

نمايند.
با اين حال اين روند باعث نشد احزاب كرد به طور كامل بتوانند با هم دور يك ميز جمع شوند 
و هنوز اختالفات آنها هر از چند گاهی خود را نشان می دهند، چنان كه در وضعيت حادث شده در 
عراق بارزانی از تجزيه عراق صحبت می  كند و طالبانی از وحدت و يكپارچگی عراق صحبت می  كند و 
اين ممكن است آغاز درگيری  های حزبی كردستان عراق باشد. اختالفات در كردستان عراق محدود 
به دو حزب اصلی نمی باشد و گاها اين اختالفات بين مردم و حكومت اقليم كردستان می باشد. حزب 
پارتی )دموكرات( كردستان عراق، اكنون شايد ازنظر امنيتی، اقتصادی و نظامی در موقعيت خوبی 
باشد ولی از نظر سياسی و مقبوليت عامه مردم كردستان، دوران ركود خود را می  گذراند و برای بقای 
سياسی خود نيازمند تغييرات است. در درون عشيره بارزان هم اختالف رشد كرده و عيان يافته، 
مثال بادنيان و دهوك صدای اعتراض و نارضايتی مردمان شنيده می شود كه شايد تاكنون مكتوم و 

.)www.tabnak.ir( ناشنيده مانده بود
احزاب مختلف كردستان حاضر نيستند با حزب دموكرات به رهبری بارزانی دور يك ميز تجمع 
كنند و اين خود حاكی از سياست های غلط حكومت اقليم كردستان دارد كه باعث شكاف سياسی 
در اقليم كردستان گرديده است. در بيشتر شهرهای كردستان، تظاهرات معترضان برای بركناری 
رياست اقليم برپا شده است )www.tabnak.ir(. آنها خواستار بركناری مسعود بارزانی و خانواده او از 
قدرت هستند. برنامه و شايعه زودهنگام بودن استقالل كردستان توسط بارزانی  ها بيشتر جهت ساكت 
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كردن معترضان می باشد وگرنه تفكر غالب در كردستان عراق استقالل نيست و اين در حالی است 
كه جالل طالبانی استقالل كردستان را رويايی شيرين مي نامد؛ بنابراين تشكيل كردستان مستقل 
به علت اختالفات عميق احزاب دموكرات و اتحاد ميهنی كردستان به نوعی پايه های استقالل طلبی 
كردستان را نه تنها در عراق بلكه در كشورهای ديگر می  لرزاند. اختالفات سياسی درون گروهی در 
برای  بارز  ژئوپليتيكی  چالش  يك  و  باشد  قابل حل  به راحتی  می رسد  به نظر  بعيد  عراق  كردستان 

استقالل كردستان محسوب می شود.
عراق و مسايل قومی و مذهبی درون آن، باعث شده است كه آمريكا و متحدانش به همراه ناتو 
از سال 2003 همواره حضور پررنگی را در اين كشور نشان دهند. حمله نظامي آمريكا به عراق در 
مارس 2003 را می توان نقطه عطف جديدي در ارتباط با نقش امنيتي و راهبردي پيمان آتالنتيك 
منطقه  اي  مشاركت كشورهاي  و  سازماندهي  براي  آمريكا  رفتار  الگوي  دانست.  منطقه  در  شمالي 
در پيمان هاي امنيتي به گونه ای است كه در ابتدا مبادرت به سازماندهي الگوهاي مشاركت نهادي 
مي نمايند. از طريق چنين فرايندي، زمينه براي فعال سازی آنان در ديپلماسي دفاعي فراهم مي گردد. 
ديپلماسي دفاعي را مي توان بخشي از ضرورت اجتناب ناپذير متقاعدسازی كشورهاي منطقه  اي در 
سازوكارهاي بين  المللي دانست )موسوی و ديگران،1395: 169(. عراق يكي از كشورهاي اسالمي 
است كه بسياري از كشورهاي عضو ناتو در آن به شكل جدي حضور يافته و بستر الزم براي حضور 
بلندمدت خود را در آن فراهم كرده  اند. هرچند جنگ در عراق به وسيله ائتالفي از كشورهاي مختلف 
)كه فقط برخي از آنها عضو ناتو بودند( به رهبري آمريكا در مارس 2003 آغاز شد و ناتو به عنوان 
يك سازمان نقش عمده اي در روند تصميم  گيري مربوط به آن نداشت. قبل از شروع درگيري، كميته 
برنامه  ريزي دفاعي ناتو، در پاسخ به درخواست تركيه )عضو رسمي ناتو( براي كمك به اين كشور در 
مقابل خطر بالقوه از سوي عراق، برخي اقدامات پيشگيرانه را طراحي و اجرا نمود. پس از مذاكرات 
و مجادالت بين اعضاي ناتو، رهبران سازمان در اجالس استانبول با انتشار بيانيه  اي، پذيرش نقش 
جديد ناتو در روند تامين امنيت در عراق را مورد تأييد قرار دادند )Kagan,2004: 26(. درواقع بحران 
بخش اجتناب ناپذير فرايندهاي سياست خارجي و امنيتي كشورهاي خاورميانه مي  باشد و دخالت 

.)Rozoft, 2009: 5( قدرت هاي بزرگ يكي از اصلي  ترين عوامل تحقق چنين فرايندي خواهد بود
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1-2. چالش اقتصادی
كركوك نيز شهری است كه هم مورد عنايت ويژه اقوام كرد قرار دارد و هم ازنظر دولت مركزی 
از اهميت بسيار بااليی برخوردار است. امتزاج قومی و وجود ذخاير نفتی در شهر كركوك همواره 
آن را در كانون بحران های قومی و سياسی قرار داده است )جنتی  محب،1391: 159(. شهر كركوك 
مركز استان التميم عراق است كه در 250 كيلومتری شمال بغداد قرار گرفته و طبق آمار 2013 
جمعيت آن 880 هزار نفر بود در حال حاضر هم شهر كركوك نقطه تالقی نگاه مسعود بارزانی، 
رهبر حزب دموكرات كردستان عراق به عنوان قلب كردستان و جالل طالبانی، رهبر اتحاديه ميهنی 
به عنوان قدس كردستان و از نگاه تركيه و آمريكا بزرگترين حوزه نفتی خاورميانه به حساب می  آيد. 
وجود ذخاير نفتی در شهر كركوك خود زمينه ساز ايجاد بحرانی است كه نه تنها جنبه منطقه  ای دارد 
بلكه در مناسبات بين  المللی نيز مؤثر می باشد. بر اساس ماده 140 قانون اساسی نظام فدرال عراق 
می بايست در سال 2007 وضعيت شهر كركوك با برگزاری همه  پرسی و سرشماری ميان ساكنين 
آن روشن می شد اما چالش های امنيتی به وجود آمده پيرامون اين مسئله باعث به تاخير افتادن 

برگزاری همه  پرسی در شهر كركوك شده است )همان، 1391: 160-161(.
در حال حاضر كركوك دارای 10 درصد منابع نفتی عراق می باشد كه با اذعان به اين موضوع 
چنين  به  دستيابی  زيرا  است؛  قوميتی  صرفا  مسئله  از  فراتر  كركوك  مسئله  كه  دريافت  می توان 
مركز  دولت  و  ايالت كردستان  يعنی  دو طرف  برای هر  قوميتی  معادالت  از  منابع عظيمی خارج 
وسوسه انگيز است. از سوی ديگر با توجه به اختالفات ديرينه كردها در سوريه و تركيه، قرار گرفتن 
كركوك و اختيار منابع انرژی آن در دست كردهای عراق، می تواند به عنوان اهرم فشار بر دولت های 
)همان،1391:  گيرد  قرار  مورداستفاده  منطقه  اين  كردهای  مسايل  خصوص  در  تركيه  و  سوريه 
به مناطق  با تصاحب شهر كركوك و دستيابی  اقليم كردستان عراق تالش دارد  بنابراين،  168(؛ 
نفت خيز اين شهر كه سهمی 10 درصدی از منابع انرژی عراق را در خود جای داده، بتواند ابتدا به 
جغرافيای موردنظر خود دست يابد و درنهايت بنيه اقتصادی خود را بيش از گذشته تقويت نمايد. 
لذا تصرف شهر كركوك برای اقليم كردستان يك هدف دووجهی است كه هم جغرافيا و اقتصاد 
را به طور همزمان تامين می  نمايد، اقتصادی كه می تواند كردستان را بيش از گذشته تقويت نموده 
و به عنوان يك اهرم فشار برای كشورهای همسايه محسوب گردد و از طرفی بتواند توجه مجامع 
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جهانی و كشورهای قدرتمند را به اين منطقه جلب نمايد. لذا اقليم كردستان با تصرف اين شهر 
درواقع می تواند ضعف  های ژئوپليتيكی خود را ترميم نمايد تا از اين رهگذر بتواند روند دولت  سازی 

خود را تقويت نمايد.
1-3. چالش جغرافيايی

كردستان عراق در حوزه كشش و رانش سه ميدان فرهنگی و تمدنی فارس، عرب و ترك قرار 
دارد؛ كه اين ميدان  ها با ويژگی های ايدئولوژيك خاص خود، قابليت جذب را برای كردها به حداقل 
می  رسانند. كردهای عراق نيز پس از جنگ 1991 شرايط را در عراق به نفع خود مساعد يافتند 
و تالش نمودند تا خود را از انزوا خارج سازند. با نگاهی به نقشه كردستان، موقعيت ژئوپليتيك و 
ژئواستراتژيك كردستان را می توان مشاهده كرد. كردستان دربرگيرنده ذخاير و مناطق نفت خيز و 
آبی و يا مشرف بر آن دو است. كردستان به فضای جغرافيايی مرتفعی در خاورميانه گفته می شود 
كه ازنظر اكولوژيكی، زيستگاه و موطن كردها را تشكيل می دهد. اين منطقه مرتفع، بخش هايی از 
غرب و شمال ايران، شرق و جنوب شرقی تركيه، شمال و شمال شرق عراق و سوريه و نيز غرب 
قفقاز را در بر می  گيرد. سرزمين مرتفع كردها باعث معروفيت آنها به عنوان مردمان كوهستان در 
نظر اقوام پيرامونی شده است؛ يعنی ترك ها، ايرانی و عرب ها، كردها را با كوهستان مترادف می  دانند 
و گاهی بر اين اساس نسبت به كردها نگرش منفی پيدا می كنند از طرفی كردستان بين پنج دولت 
خاورميانه  ای؛ يعنی ايران، تركيه، سوريه، عراق و ارمنستان و بين چهار سازه تمدنی و فرهنگی، بين 
چهار فالت؛ يعنی ايران، عربستان، آناتولی و قفقاز و در مسير يك گذرگاه ميان قاره ای آسيا، اروپا و 
آفريقا قرار گرفته است. موقعيت بسته جغرافيايی كردستان، بزرگترين چالش پايدار ژئوپليتيك آن 

است )عبداله  پور،1390: 88(.
يا  و  آزاد  به آب های  بسته جغرافيايی خود و عدم دسترسی  به دليل موقعيت  بنابراين كردها 
كشورهای همطراز خود مجبور به جلب رضايت و همكاری با كشورهای پيرامونی خود مثل ايران و 
تركيه می  باشند. تقسيم كردستان بين كشورهای خاورميانه سبب شده است كه مناطق كردنشين 
اگر  )حافظ  نيا، 1385: 12(.  برخوردار شوند  موقعيت حاشيه  ای  از  ازلحاظ جغرافيايی  اين كشورها 
واقع  بينانه نگريسته شود كردستان شكل دولت فرضی محصور در خشكی است كه به دريا راه ندارد 
انزوای جغرافيايی تشكيل می دهد كه دولت های همسايه  و بزرگ ترين تنگنای ژئوپليتيكی آن را 
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كه همه نسبت به آن مواضع خصمانه خواهند داشت، در يك ائتالف می توانند آن را به زانو درآورند 
)همان،1385: 12(. به همين جهت بعد از حمله سال 2003 آمريكا به عراق، كردستان عراق در 
قالب فدرال و با امتيازات گسترده و رسمی بر اساس اصول 1 و 4 و 113 قانون اساسی به حيات 
خود ادامه داده است. پس از آنكه عراق در سال 2014 مورد هجوم محورهای تروريستی داعش قرار 
گرفت و شهر كركوك توسط نيروهای داعش تصرف شد، نيروهای پيشمرگه حكومت اقليم كردستان 
عراق كنترل اين شهر نفت خيز را بر عهده گرفتند و اعالم نمودند از اين مناطق خارج نخواهند شد 
از اين طريق بتوانند جغرافيای موردنظر خود را تامين نمايند هرچند در تصرف شهر كركوك  تا 
اهداف اقتصادی نيز مدنظر بود. درواقع اين واقعيتی است كه حكومت خودگردان كردستان عراق 
و دولت مردان كردستان از آن آگاهی دارند و از تعقيب انديشه تاسيس دولت مستقل كردی پرهيز 

می  نمايند. هرچند در گفتار جهت فشار به دولت مركزی عراق گاهی آن را بر زبان جاری سازند.

دو. ويژگی  های كردستان بزرگ برای مستقل شدن به عنوان يك كشور
1. به لحاظ هيدروپليتيك، كردستان عراق هارتلند خاورميانه است؛ كردستان يكی از غنی ترين 
منابع آب خاورميانه را در اختيار دارد. نگاهی به سرشاخه  های فرعی كه دجله و فرات از آنها سرچشمه 
می  گيرد نشان دهنده آن است كه تقريبا تمام آب های تغذيه كننده دجله و فرات از مناطق كردنشين 
سرچشمه می  گيرند؛ بنابراين با توجه به سابقه  ی درگيری  های كردها در جنوب شرق تركيه )محل 
اجرای پروژه گاپ( شمال غرب و غرب ايران و شمال عراق اجرای پروژه های ذخيره  سازی و انتقال 
آب به اهميت اين مناطق خواهد افزود، به عبارت ديگر ازاين پس هم منزلت ژئوپليتيك كردها باال 
خواهد رفت و هم اينكه واكنش حكومت  های مركزی به تحركات آنها احتماال متفاوت از گذشته 
خواهد بود. رابرت كاپالن در مقاله هرج  ومرج آينده با توجه به اين موضوع منازعه ترك )تركيه( و 
كرد را در آينده جدی  تر از بحران اعراب و اسراييل می  داند. به طوركلی منطقه كردستان سرچشمه 
بسياری از رودخانه  ها و منابع آب شيرين در خاورميانه است. رودخانه  های معروف دجله، فرات، ارس، 
قزل ايرماق، سفيدرود، سيروان و زاب )كوچك و بزرگ( از كردستان سرچشمه می  گيرند. منابع آب 
منطقه كردستان به دريای مازندران، خليج فارس، درياچه اروميه و دريای سياه سرازير می شوند و 
كشورهای تركيه، ايران، آذربايجان، ارمنستان، عراق، سوريه و كويت به آب های كردستان وابستگی 
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دارند. از جهتی به علت قرار گرفتن مناطق خشك و كم آب پيرامون سرزمين كردستان كه بيشتر 
آب شيرين خود را از رودخانه  های سرچشمه گرفته از كردستان تامين می كنند و از سوی ديگر به 
علت افزايش جمعيت، رشد اقتصادی و باال رفتن سطح زندگی كه باعث افزايش مصرف آب و نزديك 
از منزلت ژئوپليتيكی  شدن مقادير تقاضا به مرزهای منابع آب تجديد شونده می شود، كردستان 
بااليی برخوردار می گردد؛ و بر اين اساس كردستان به لحاظ هيدروپليتيك، هارتلند خاورميانه جديد 

است. به طوركلی اهميت آبی كردستان در خاورميانه را در موارد زير می توان بيان كرد:
الف- موقعيت باالدستی در خاورميانه به علت داشتن ميزان مناسب بارندگی و درنتيجه وجود 
مناطق  وجود  كردستان؛ ب-  در  خاورميانه  شيرين  آب  منابع  و  رودخانه  ها  از  بسياری  سرچشمه 
خشك و نيازمند به آب در پيرامون آن؛ پ- وابستگی حداقل 7 كشور منطقه به آب های كردستان؛ 

ج- نبود منطقه جايگزين برای تامين آب خاورميانه )خالدی،1388: 58- 57(.
2. كردستان بين چند تمدن كهن مانند تمدن ايران، تمدن تورانی )ترك(، تمدن عربی )سامی( 
واقع شده است. نزديكی جغرافيايی به كشورهای ايران، سوريه و تركيه برای آمريكا از اهميت خاصی 

برخوردار است.
3. منايع نفت عمده  ای در كردستان عراق وجود دارد و بنابراين ازلحاظ ژئوپليتيك انرژی نيز 
اهميت فوق  العاده  ای دارد. كردستان ازنظر منابع طبيعی، دارای خاك حاصلخيز، آب، نفت، گاز و 
ديگر مواد معدنی است كه در دوران زمامداران بحث عراق كمتر مورداستفاده قرار گرفته  اند؛ »اقليم 
می باشد.  گاز  ذخيره  مترمكعب  تريليون   127 و  نفت  ذخيره  بشكه  ميليارد   45 داراي  كردستان 
برآوردها نشان می دهند كه ظرفيت توليد نفت اقليم كردستان در سال 2016 ميالدی 1 ميليون 
بشكه بوده است. در سال 2013 اقليم كردستان از طريق خط لوله كركوك به اسكندرون 35 ميليون 
بشكه در سال صادرات داشته است كه اين رقم تا 50 ميليون بشكه در سال قابل افزايش است« 

)موسوی و ديگران،1395: 169(.
4. كردهای عراق، منطقه  ای كوهستانی با مساحتی حدود 74000 كيلومترمربع و نزديك به 6 
نينوا و در كل  و  اربيل، سليمانيه، كركوك، دياله  استان های دهوك،  نفر جمعيت، شامل  ميليون 
17 درصد وسعت عراق را دارا می  باشند. با اين توضيح كه وسعت ناحيه حكومت اقليم كردستان 
)قربان   است؛  )هولير(  اربيل  پايتختی  به  نفر  ميليون   4 به  نزديك  جمعيتی  با  كيلومتر   643/40
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.)60 قدمی،1391:  و  شيخ نشين 
در  كردی  كشور  يك  تشكيل  از  آمريكا  و  فرانسه  آلمان،  كشورهای  از حمايت  برخورداری   .5

خاورميانه.
استقالل  و  دارند. خودمختاری  قرار  ايران، عراق و سوريه  تركيه،  امتداد مرزهای  6. كردها در 
كردها در شمال عراق می تواند تركيه، ايران و سوريه را با بحران هايی جدی و شورش كردها در اين 
كشورها مواجه سازد و موجب طرح خواسته  های مشابه در مناطق كردنشين در كشورهای مذكور 
شود و تماميت ارضی اين كشورها را مورد تهديد قرار دهد )اخوان  كاظمی و عزيزی، 1390: 148(.
قابل ذكر است كه پراكنش جغرافيايی كردها ازنظر سرزمينی از نتايج جنگ های طوالنی ايران 
و عثمانی در دوران صفوی )920-922، 941-972، 996-1307، 1046-1048، 1136-1144 
اين  اولين تقسيم كردستان خوانده است.  را  از پژوهشگران آن  قمری( است؛ همان گونه كه يكی 
واقعه در سال 1018 ش/1639 م پس از امضای پيمان صلح ميان سلطان مراد دوم خليفه عثمانی 
از  ايران و عثمانی  پيمان، مرزهای  اين  اساس  بر  پيوست.  به وقوع  ايران  پادشاه  و شاه عباس دوم 
ميان مناطق كردنشين كشيده شد. اين مرز، كم  وبيش تا به امروز به همان حالت باقی مانده است 

.)86-87 )احمدی،1395: 

نقشه شماره 1: كردستان بزرگ موردادعای كردهای ناسيوناليست- منبع: )حافظ نيا،1381: 167(

نتيجه  گيری
عمده  ترين تفاوت  ها در هر كشور، نابرابري در فرصت هاي اقتصادي، طبيعت، زبان، هويت خواهي 
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و تاريخ است. وقتي تفاوت هاي مكاني عميق باشد و انسان هاي مكان هاي كمتر توسعه يافته نسبت 
به اين تفاوت ها آگاهي يابند و سهم خود را در مشاركت ملي به علت همين تفاوت ها در حداقل 
ملي  گرايي  مقابل  در  منطقه  گرايي  احساس  و  مي  كنند  ايجاد  حكومت  براي  را  تنش هايي  ببينند، 
تقويت مي  شود. به طوركلی بروز مشكالت مهم در جامعه، فشار ساختاري نظير محروميت نسبي و 
ديگر اقسام فشارها از عوامل ايجاد كننده نارضايتي شتاب دهنده است كه باعث برانگيختن اقدام 

جمعي مي  شوند، مي  باشند )اعظمی و حيدری،1394: 90(.
پس از جنگ جهانی اول، كشورهای استعمارگر برای آنكه بتوانند بر منطقه جهان اسالم مسلط 
باشند با استفاده از اختالفات قومی و مذهبی، سرزمين  های اسالمی را به كشورهای كوچك تجزيه 
كردند. بدين ترتيب مسلمانان در منطقه  ی خاورميانه، درگير يكسری اختالفات ارضی و قومی شدند. 
دولت های استعمارگر غربی با بهره  برداری از اين اختالفات، پايه  های سلطه خود را بر منطقه تحكيم 
كردند )حافظ  نيا و زرقانی،1391: 144(. يكی از اين اقوام كه دچار گسستگی جغرافيايی شدند اقوام 
كرد بودند كه در بين پنج كشور ايران، عراق، سوريه، تركيه و ارمنستان به نسبت نامتوازنی پراكنده 
شده و دارای اختالفات قومی و مذهبی با كشورهای ذكر شده می  باشند. اقوام كرد در كشورهای 
و  از كشورهای مذكور جدا شده  تا  داشته  اند  عراق همواره تالش  و بالخص  تركيه، سوريه  ايران، 
به صورت مستقل تشكيل دولت و حكومت دهند. تاكنون كردهای عراق پس از برخی تحوالت موفق 
گرديده  اند تا حكومت خودمختار برای خود تدارك ببينند؛ اما آنها نيز به دليل برخی محدوديت  های 

ژئوپليتيكی در حال حاضر توان ايجاد يك كشور مستقل را در منطقه خاورميانه ندارند.
اقتصادی در كردستان عراق موقعيت ژئوپليتيكی شكننده  ای  گسل های سياسی، جغرافيايی و 
را برای كردستان رقم زده است كه همين امر باعث گرديد آينده آن تيره وتار باشد. لذا سردمداران 
كه  مشخص  جغرافيايی  موقعيت  يك  آوردن  دست  به  با  تا  هستند  آن  دنبال  به  عراق  كردستان 
بر  تسلط  با  ثانيا  و  نمايند  تامين  را  خود  موردنياز  جغرافيای  اوال  می گردد  شامل  نيز  را  كركوك 
منابع نفتی كركوك كه 10 درصد ذخاير نفتی عراق می باشد پايه  های اقتصادی خود را در منطقه 
مستحكم نمايند. چراكه يك كردستان قوی با جغرافيا و اقتصاد قوی می تواند در مقابل كشورهايی 
چون تركيه و سوريه و ايران ظاهر گردد و از طرف ديگر با اهرم انرژی بتواند توجه مجامع جهانی 

بالخص غرب و در رأس آن آمريكا را به خود جلب نمايد.
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بااين حال كردستان عراق نيازمند آن است قبل از دستيابی به جغرافيا و اقتصاد موردنظر اجماع 
زودی  اين  به  اجماع  اين  ظاهرا  كه  طالبانی  ها(  و  )بارزانی  نمايد  تضمين  را  خود  داخلی  سياسی 
محقق نمی گردد؛ بنابراين با توجه به چالش های سياسی، جغرافيايی و اقتصادی كردستان عراق و 
ژئوپليتيك شكننده و ضعيف آن، تحقق كردستان مستقل، بيشتر در حد يك شعار و اهرم فشار 
بر دولت مركزی عراق برای كسب امتيازات بيشتر از نظام فدرالی عراق می باشد؛ بنابراين كردها تا 
زمانی كه كركوك را به دست نياورند و جغرافيای موردنظر خود را با اجرای مفاد ماده 140 تامين 
ننمايند و چالش های ژئوپليتيكی خود را در حوزه سياست، اقتصاد و جغرافيا با اجرای مفاد ماده 
140 تامين ننمايند به سمت استقالل حركت نخواهند كرد. لذا صحبت از جدايی در شرايط كنونی 
قبل از برطرف نمودن چالش های ژئوپليتيكی بيشتر جنبه روانی دارد و تالش می كنند با اعمال فشار 

به دولت مركزی عراق امتيازات بيشتری را مطالبه نمايند.
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