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 چکیده

بالقوه  صببور بهتواند گردد و این عامل میجوامع دو طرف مرز میمدن آ گرد همهای مرزی سبب   همکاری
  بر تداوم مؤثربررسببی عوامل از تحقیق یاری رسبباند. هدف  افتهیتوسببعهبرای ت دیل نمودن آنها به جوامعی 

ستان   شد میهمکاری مرزی بین ایران و اقلیم کرد ساس پارادایم        روش. با ضر بر ا سی حاکم بر تحقیق حا شنا
های  بر تداوم همکاری مؤثر عوامل و متغیرهای ترینمهماث اتی و بر اساس روش کمی بوده و به دن ال شناخت 
های  بر تداوم همکاری تأثیرگذارعوامل  ترینمهمبدین منظور  مرزی بین اقلیم کردسببتان عراو و ایران اسببت.

صادی و         6مرزی در  سی، اجتماعی و فرهنگی، اقت سیا سرزمینی، ژئوپلیتیکی،  ( انتخاب  ظامین - یدفاعبعد )
سائل مرزی بود      یافته شدند.  سان مرت ط با م شنا ضر که برگرفته از نظرا  نخ گان و کار های میدانی تحقیق حا

شان داد   شور، ایدئولوژی    6 کهن ستگی ط یعی مرز بین دو ک شور  متغیر پیو ، منابع  مرزهمها و راه ردهای دو ک
متغیرهای   ترینمهماز جمله  و ...المللی تروریسم بین  رز،موی زبان مشترک بین ساکنین دو س    مشترک مرزی، 
ستان عراو و ایران محسوب می  بر پایداری همکاری تأثیرگذار در  شوند. های مرزی بین منطقه خودمختار کرد
هایی  به ود وضعیت همکاری بین این دو منطقه ابتدا باید راه ردها و سیاست    منظوربهکه توان گفت مینهایت 

های مرزی و به ود نمود تا بتوان در نهایت به پایداری در همکاریمتناسببب  با شبببرایط هر دو منطقه تدوین 
 کرد.وضعیت منطقه دست پیدا 

 همکاری مرزی، ایران، اقلیم کردستان عراو :کلیدی واژگان
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 مقدمه-1

  نداشته  تداخل آن گانیهمسا  تیفعال گستره  با که ایگونهبه خود، رامونیپ طیمح ساختن  مشخص  یبرا انسان 
 اسبببت خود قلمرو ای  زیسبببتمحیط یرامونیپ و یانی پا  بخش در یقرارداد خطوط نییتع به  ناچار   باشبببد، 

از تفاو  اسببت. تفاو  بین دو   برخاسببته توان گفت مفهوم مرز به ع ار  بهتر می (.40: 1380 مجتهدزاده،)
ه ا بهننقطه تماس میان آکنند و در نتیجه آن یک فصل مشترک یا   و ... که باهم برخورد میشخص، دو پدیده  

صطالحا  آید که وجود می ساس تلقی و    روازاینشود.  ها نامیده میمرز میان آن ا ستند که بر ا مرزها خطوطی ه
سان  سیم می       درک ان ضای مجاور تر س ت به ف شان ن شان و تفاوت :  1396نیا، و حافظ پرورجان) شوند ها از خود

ست،  حکومت یک اولیه و پایه ابزار مرز (.25 شتن  بدون حکومتی هیچ زیرا ا مشخص   مرزهای با سرزمینی  دا
سی،    هایزمینه در تواندنمی محدود و صادی،  سیا ضایی  حتی و اجتماعی اقت شرفت  ق شوتار،  کند پی ( 1386  :
شور ایجاد کرده و از طریق آن      ازآنجاکه (.190 صی برای ک شخ شور می مرزها چارچوب م تواند با دیگر ها ک

سایر نقاط جهان کشورها و   شته باشد بر این م نا، مفهوم ارت اطا  مرزی    بازیگران در  گیرد شکل می ارت اط دا
ی  محلتوان آن را به این صور  تعریف کرد، تعامل بین دو طرف مرز در سطوح مختلف   کلی می صور  بهو 

(. در زمینه ارت اطا  مرزی  100-99: 1396، پرورجان) یررسم یغ صور  بهرسمی و چه   صور  بهو ملی چه 
،  نیازهای خود از دیرباز با همسببایگان پیرامون تأمینباید توجه داشببت که، اقوام و ملل گوناگون در راسببتای 
ها و تعیین حدود کشورها، گیری حکومتکردند و با شکلروابط متقابل تجاری، اقتصادی و فرهنگی ایجاد می

، نواحی مرزی کشبببورها در  گریدع ار  به (. 54: 1379نیا،  )حافظ  ای شبببدرحله تازه  ها وارد م روابط بین آن
  مرزی مناطق میان های اخیر، تعامال  مرزی )همکاری(در سببالای دارند. مناسبب ا  همجواری جایگاه وی ه

شورها  سئله  یک به ک سعه  برای حیاتی م سکا    شده  ت دیل مناطق این پایدار تو ست )کورو :  2018و همکاران، 1ا
سیار   شدن جهانیدر جهان از جمله  گرفتهصور  تحوال   بهباتوجهامروزه  .(1 ، ورود به عصر اطالعا  و... ب

انفرادی بتوانند منافع ملی خود را در سطح جهان پیگیری کنند    صور  بهو  تنهاییبهمشکل است که کشورها    
ستگی  شده و همچنین   و به بقای خویش ادامه دهند؛ چرا که به دلیل پیوندها و واب شورها ایجاد  هایی که بین ک

ضعف      ث اتیبی سی و  شورها،      سیا سیاری از ک سترات یکی ب   رممکنیغ تقری ا  تنهاییبهامنیت ملی  تأمینهای ا
امنیت و منافع ملی خود همکاری و همراهی را امر معقول و مطلوب      تأمین ، کشبببورها برای  نیبنابرا  ؛اسبببت
ند ) می نابرا (1: 1389و همکاران،   پرورجان بین یای             نی؛ ب عا  جغراف طال گاه مهمی در م جای ها از  عه مرز طال م

سی کمک به           سیا ست. در واقع یکی از وظایف جغرافیای  سی برخوردار ا ض سیا رکردهای مرزهای  کا حیتو
سی     ست            عنوانبهسیا شیارانه ا سان و زندگی با آن در یک راه هو ضایی ان شکیال  ف ضروری ت سیله   یک و

هم برای حکومت و هم  ی این مناطقا(. تا زمینه اسبببتفاده مناسببب  از کارکرده41: 1991)رومیلی و مینگی، 
کارکرد مرزها و نوع نگاه حکومت به مرز نقش محوری در پیشرفت این  نی؛ بنابرابرای مرزنشینان فراهم گردد

 جهت  در مناطق  این ایپتانسبببیل بالقوه    واسبببطه به  ایفرامنطقه  و ایمنطقه  مرزی تعامال   کند مناطق ایفا می  
سعه  برای ریزیبرنامه سجام  و تو سیاری  توجه سرزمینی  ان سر    ها دردولت و محققان از ب  خود به را دنیا سرا
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ست   کرده جل  ستانو ا شتر  تعامال  زمانیاین  .(92: 2018و همکاران،  1)کا  بیش بدانیم که شود می نمایان بی
 موجود هایشکاف  و همسایه  کشور  دو مشترک  هایسیاست   معرض در کشور  هر مرزی جمعیت از نیمی از
شیا  قرار آنها بین ستمرار  (.230: 2011، 2دارند ) سی،   حیا  پایداری و ا  نیز مناطق این و فرهنگی اجتماعی سیا
  هایهمکاری پدیده .(116: 1399 ن اد،البیطو و کوشببکی) باشببدمی کشببورها مرزی مناطق انسببجام گرو در

شت  بر غل ه با مرزی شه  بردا شترک و   هایپروژه انجام منظوربه تواندمی مانع، و سد  عنوانبه مرز از ایکلی م
سعه  و شرکاء  خود برای سودمند  شورهای  مرزی مناطق تو سایه  ک شد  همراه هم  نمونه مرزی هایهمکاری. با
ست  سازمانی  بین هایهمکاری بارز سایه  مرزی مناطق در قلمرو نظر از که ا شور  چند یا دو هم  شده  تع یه ک
ست   سعه (. 2010، 3رومانو)ا سجام  پایداری و درواقع، برای تو  وجود هاییمحرک و عوامل مرزی مناطق در ان
  عوامل این شناسایی مختلف، ابعاد در پایداری ایجاد برای متناس  استرات ی  و اتخاذ ریزیبرنامه جهت و دارد
ست  مهم هامحرک و صادی،  عوامل به توان،می هامحرک و نیازهاپیش این از جمله. ا  - یفرهنگ اجتماعی، اقت

س   - یساختار  مذه ی، سیا ضای  و منیتیا - ینهادی،  شاره  ایمنطقه - یف سجام  ایجاد برای. نمود ا   مناطق در ان
شورهای همجوار،  مناطق با مرزی سایی    ک   مرزی مناطق در پایدار ریزیبرنامه برای هامحرک و عوامل این شنا
  مناطق بین انسببجام در واقع برای پایداری .(116: 1399ن اد، کوشببکی و طوالبیباشببد )می ضببروری و الزم
سی،   مختلف هایزمینه در مرزی صادی،  سیا ست   فرهنگی، - یاجتماع و محیطی اقت   هاییریزیبرنامه و هاسیا
شورهای  در ست )لی و نا  گرفتهانجام مختلف ک صل  (.1634: 2010، 4ا سی    ا سا شتراک  برنامه این در ا   گذاریا
باشد و  می مختلف سطوح  توسعه  و متقابل انسجام  توسعه،  به رسیدن  برای مرزی مناطق مشترک  پیوند و منابع
  هاهمکاری پایداری مرزی، مناطق پایدار و هوشمند  اقتصاد  رشد  اولویت سه  شامل  برنامه این در دیگر اصول 
  مختلف، هایزمینه  در مشبببارکت و متقابل  ارت اط  و زندگی کیفیت  به ود هدف با مرزی مناطق  مشبببارکت و

صادی،  خدماتی، و تجاری ست محیط ساختاری،  نهادی، اقت شود    می شامل  را غیره و فرهنگی اجتماعی، ی،زی
اقلیم  منطقه خودمختار     هیوبه عراو و در این میان دو کشبببور ایران و   (.95: 2018 همکاران،  و )کاسبببتانو  

ستان عراو به دلیل همجواری جغرافیایی  شتن  ، کرد شترک   ، دغدغهیک پیوند قومیتی و تاریخی قویدا های م
های مرزی به انسبجام سبرزمینی، توسبعه و    همکاری توانند با گسبترش میسبم  یمرزی از جمله مقابله با ترور

یت در   قه  دو سبببوی امن ند  مرزی منط مک کن نابرا ک عه    نی؛ ب طال مل   ترینمهمدر این م یداری   بر مؤثرعوا   پا
 بین دو منطقه مرزی بررسی شده است. های مرزیهمکاری

 مبانی نظری  -2

 مفهوم مرز  -1-2

تحدید حدود یک واحد سیاسی،   منظوربهگفت: خطوط اعت اری و قراردادی هستند که  توانیمدر تعریف مرز 
نانچه منظور از واحد سیاسی، یک کشور باشد، در آن صور  خطوطی که      د؛ چشون یمبر روی زمین مشخص  

 ,Morelliشببود )خوانده می یالمللنیبسببازد، مرزهای اراضببی یک کشببور را از کشببور همسببایه جدا می 
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Vincent, 2009: 57هایی با ماهیت انسانی هستند که برای اث ا  حقوو فیزیکی یک دولت   (. مرزها، پدیده
شده    شکیل  سطحی عمودی     بر یک قلمرو خاص، ت ست که مرز نه یک خط، بلکه  سنر معتقد ا اند. مارتین گال

ست  ضا و زمین و زیرزمین، دولت  که از ا سایه را قطع می طریق ف سطح، در روی   که این کند؛ هرچندهای هم
شاهده   صور  بهزمین  به  المللیبین(. مفهوم مرزهای Power, Marcus, 2003: 84) شود یمیک خط م

سال       ستفالیا در  صلح و . در این زمان، منطقه  گرددیبرممیالدی در اروپا  1648شکل امروزی، به زمان معاهده 
خطی  صور  به، جای خودش را به مرز داد. به این صور ، مرز  گرفتیبرمسرحد که گستره وسیعی را در    

ها را، از یکدیگر جدا کند. بدین ترتی ،  بر روی زمین ترسببیم گردید تا قلمروهای سببیاسببی و حاکمیت ملت
شد    داریمعنترکی  سه پدیده سرزمین، ملت و حکومت که باعث پیدایش کشور شده بود، در چارچوب مرز     

دیوارهایی زندگی، هویت، خانه، کشور، حکومت، منافع )ملی( و ...  صور بهمرزها  (.59-41، 1390)ویسی، 
شما و آنها اعت ار و هویت می را از دیگران جدا می دهند. با نگاهی به اطراف خود و مرزهایی که در کنند و به 
(. به بیانی دیگر،   35 :1396پرور، نیا و جان  توان این موضبببوع را بهتر درک کرد )حافظ اطراف وجود دارد می

مرزها خطوطی هستند در فضا که محدوده حاکمیت، مالکیت و صالحیت در سطوح مختلف فردی، گروهی،      
 (. 20: 1396پرور، کنند )جانای را مشخص میملی، منطقه

 بر تداوم آن مؤثرهای مرزی و عوامل همکاری-2-2

دارای   که اسبببتی واحدهای از سبببوی متقابل و سبببازگار هایفعالیت انجام شبببامل سبببازمانی بین همکاری
 از تواندمی سازمان  ر (.15: 2000و همکاران،  1کازمارک) ها هستند بسزایی بر سایر ابعاد و فعالیت   یرگذاریتأث

  خواهد غیرممکن جداگانه صببور به آن اجرای که کند اسببتفاده مؤثر اهداف به دسببتیابی در همکاری توانایی
ستلزم  یا بود شتری  منابع و نیروهای دخالت م ست   بی سچرمرهون )ا   توانمی مرزی هایسرزمین  در (.1975، 2ا

 از داد، توسببعه را فرامرزی بازار در مختلف اشببخاص از ایشبب که یا دوجان ه غیررسببمی، و رسببمی همکاری
  هایش که  و هاخوشه  ،غیره و بنیادها ها،کلوپ ها،انجمن مانند یردولتیغ یهاسازمان  محلی، هایدولت جمله

شگاه  و مدارس موضوعی،  سمی  هایگروه ها،دان سچه  ساکنین  و غیرر  حوزه(. 112:  2017و همکاران،  3نون)ا
ست  تجاری شرایط  بهباتوجه هاشرکت  همکاری مرزی، هایهمکاری در جداگانه  همکاری نوع هر تمرکز. ا
 همچنین و مشترک  اقداما  اهداف و هاچالش شرکا،  ارت اط به مربوط مشکال   روی بر اول درجه در مرزی
(. مرزی محیط جمله از) یابدمی توسببعه همکاری این که اسببت محیطی از ناشببی شببرایط از یترعیوسبب دامنه
شکیل  شرایط  شارکت  ت شارکت  این کیفیت پیامدهای با مرزی پایدار م ضمین : از اندع ار  م ساوی  حقوو ت  م
 روابط در شببفافیت و همکاری دوام از اطمینان شببرکاء برای برابر مزایای متقابل، احترام به منتهی شببرکاء همه
سعه  و تنظیم ندیفرا در ،نی؛ بنابرااعتماد به منجر صی    مرزی، هایهمکاری تو شخا   دارای دهندمی ترجیح که ا
 همکاری از که مزایایی و آنها نیازهای از آگاهی و انتظارا  عالیق، عمل، سببازگار اهداف: هسببتند موارد این
شتراک  آماده نیز آنها اما کنند، شرکت  همکاری مزایای در خواهندمی دارند، انتظار سک  و هزینه ا ستند  ری . ه
سیل  از همچنین آنها س ی  منابع پتان   سازمانی  فرهنگ مادی، و مالی منابع مردم، دانش، مانند همکاری برای منا
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ستند  برخوردار شد یم ارتقا را ایده و تجربه دانش، ت ادل همکاری، مؤثر طور به که ه  واقعی ایانگیزه آنها. بخ
شتر  و دارند همکاری برای شارکت  روی بی شگی  م سکا   می متمرکز موقت نه و همی   کاتارزینا، و شوند )کورو
 بر م تنی اول درجه  در باید   مرزی مشبببارکت  الگوی در پایدار   سبببازمانی  بین همکاری  درنهایت،  . (4: 2017
 اشببد )شببیا،بمی هاپروژه به مربوط آن اصببلی هایجن ه که پایدار روابط بر سبب   و باشببد مد کوتاه روابط
 همکاری مرزی: پروژه یک در شرکاء بین پایدار روابط نکا  کلیدی در توسعه .(2011

 ریزیبرنامه هایهزینه و هافعالیت بادررابطه که است شریک هر نیازهای به پاسخی مشارکت این  
 .شوندمی ارزیابی و بررسی نانهیبواقع پروژه در شده

 کنند.می مشارکت پروژه در شانیواقع هایتوانایی و هاشایستگی با متناسب همکار، هایطرف 

 یابد دست خود انتظار مورد نتایج به شریک هر که شده است تهیه ایگونهبه مرزی یهاپروژه. 

 شود تحمیل شرایط تحت اینکه نه است همکاری برای واقعی تمایل نتیجه پروژه یک. 

 ساس  و پایه که شود می یراتیتأث به منجر پروژه یک سیر  ا سعه  م شتر  تو شارکت  گونهنیا بی   هام
  ایجاد برای است،  شده  تعریف همکاری استراتژی  اساس  بر که پروژه اجرای مثالعنوانبه است، 

 .است مطلوب همکاری و ارتباط موانع رفع و شرکا بین اعتماد تقویت و

 یکدیگر با خواهندمی هم هنوز شوورکا آن، اتمام از پس که شووودمی انجام ایگونهبه پروژه یک  
 .(5و  4: 2017 کاتارزینا، و کنند )کوروسکا همکاری

 های مرزینظریات مرتبط با همکاری-3-2

سان علوماصطالح نظریه یا تئوری در معانی گوناگونی در   ساده   صور  بهرود. اما و اجتماعی بکار می یان
ست که به فهم ما از واقعیت کمک کرده و آن را منظم می  می و  کندتوان گفت که نظریه بخشی از دانش ا
 روازاین(. 172: 1396، پرورجان) های آن اسببتگام نخسببت برای مطالعه هر چیزی درک نظریه ینوعبه

   اند.مرزی بیان شدههای های مرت ط با همکارینظریه ترینمهمدر این بخش سعی شده برخی از 

 نظریات مرتبط با همکاری مرزی :1شماره جدول 

 هاشاخص هادگاهیدو  هاهینظر

عوارض گمرکی، جلوگیری از قاچاو سالح و مواد مخدر، کنترل  یآورجمعمهاجر ، ورود و خروج کاال،  سیاست مرزی دیدگاه
 ، حمایت از صنایع و اقتصاد داخلیهایماریبگسترش 

(، تراکم تهدید مستقیم، تراکم شودیمتعداد باال همسایگان س   ایجاد بحران و درگیری ) صدور بحران تعداد همسایگاندیدگاه 
های مرزی، مسائل اختالف بر سر منابع مشترک و حقابه رودخانه اختالفا ، اختالفا  ارضی و مرزی،

 یکیدئولوژیا یبرخوردهاعملکردی مرز، 

 ای تیحما ،المللیبین گرانیکنش با باز ی، نوع و چگونگمرزهم یکشورها یاسیمنافع س ،یمنطقه مرز تیموقع المللنیبدیدگاه کشمکش با سیاست 
، ت ادال  مرزهم یکشورها ینظام استی، سمرزهم یکشورها یخارج استیس ،المللیبین تیعدم حما

 ، رشد و گسترش قلمروتیرشد جمعسرزمینی، اندازه سرزمین مورد مناقشه، 

مدل کشمکش مرتبط با عوامل قومی و 
 مذهبی

 یبا فراسو یقوم - یمذه  وندیبا مرکز، پ یمذه  وندیمرز، پ یدر دو سو تیبودن قوم داردن اله ،یقوم تیهو
 قومی و مذه ی، مهاجر  )انتقال اشتراکا  از یک منطقه به منطقه دیگر( یهاتفاو ، داشتن مرز
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، 1373، سافر 1361 ، هاوس1373 نزیمارت، 1382هاگت ، 1396 پرورجاننیا و ظفا، ح1396 پرورجان)منبع: 
 (.1380پور کریمی ،1377بلیک 

 موردمطالعهمنطقه 

ستان  اقلیم منطقه ستگاه  اکولوژیکی، نظر از عراو کرد شکیل  را کردها موطن و زی مرتفع،   منطقه این دهد؛می ت
 نیز و و سوریه  عراو شرو  شمال  و شمال  ترکیه، شرو  جنوب شرو،  ایران، غرب شمال  و غرب از هاییبخش
 محدوده. مشبببرف اسبببت خود اطراف ارتفاعکم هایسبببرزمین و هافال  بر و گیرددر بر می را قفقاز  غرب

 و سنندج  ارومیه، تا شهرهای  جنوب سمت  به آرارا  کوه میان است  تقری ی فضایی  خاورمیانه، هایکردنشین 
شاه   سمت  به س    و عراو در و جزیره موصل  به آنجا از و مندلی تا غرب سمت  به س    و ایران در کرمان
یابد  به سبمت شبرو تا آرارا  امتداد می   سب    و ترکیه در اسبکندرون  شبرو  و سبوریه  در قامشبلو  تا غرب
  نیتریشرق  همجوار هایکوهستان  در که هستند  باستانی  ن ادهای از یکی (. کردها24: 1378برویین سن،  )وان

  سببال هزار 3از  بیش مد  برای ایران، غرب شببمال همچنین و عراو شببرو و شببمال ترکیه جدید، قسببمت
  اندکردهرا تاکنون حفظ « زبان، رسببوم و فرهنگشببان»آنان  طوالنی، زمان مد  گذشببت رغمبه زیسببتند کهیم

  ازجمله  دارد ایرانیان  فرهنگ  با  نزدیکی را بیشبببترین عراو کردسبببتان  فرهنگ  اجزای (.1: 1996، 1)اوباالن  
  عراو کردستان  منطقه در اصلی  جشن  که نوروز جشن  مانند هاییجشن  و ورسوم آداب و زبانی خویشاوندی 

                                                           
1 Oballance 

دیدگاه کشمکش مرتبط با میراث 
 تاریخی

  مرزی و وجود مناقشا  سرزمینی، تحمیل جنگ و منازعا مرز، یریگشکلمرز، روند  یریگشکل خچهیارت
 سرزمینی

گروه  کی یریقرارگ راتیتأث دگاهید
 مرز بر کنترل مرزها یدر دو سو یقوم

عوامل  ؛ییایغرافمرز؛ عدالت ج یبا فراسو یعیط  یوستگیپ ؛یطیمح طیشرا ؛ییای: فاصله جغرافییایعوامل جغراف
امل عو ت؛یجمع تیکم ت؛یجمع تیفیک ؛یاجتماع هیجوان؛ سرما تیجمع ت؛یپراکنده جمع عی: توزیتیجمع
 ؛یتعص ا  قوم ؛ی و مذه یزبان یوندهایپ ؛یالهیو ق  یتفاو  با مرکز؛ ساختار قوم ؛یفرهنگ یوستگی: پیفرهنگ

و منافع  تجار  ت؛یبه امکانا  جمع یدسترس ؛یکاریب ؛یفقر و تنگدست ؛یافتگینتوسعه: یعوامل اقتصاد
آرمان  ؛یاسینخ گان س ؛یاسیس ث اتیبی ؛ینیآفرنقشو  یگریعدم باز ؛یاسیس ضا ی: ت عیاسیمشترک؛ عوامل س

 شیآما ؛یفرامرز یوهارین سم؛یعدم کنترل مرزها؛ ترور د؛یتهد راکم: تیتیامن - ینظام یوامع ؛طل یاستقالل
 ؛یمناطق مرز

 تیریمد ،یمنابع فرامرز تیریمد ت،یامن تیریمد ،یدسترس تیریمرز، مد تیریمد ،یمرز یهایهمکار مدل مدیریت مرزهای زمینی بلیک
 بحران تیریمد ،یطیمحستیز

 ،ی  مرزت ادال ،یافتگینتوسعهسکونت،  یداریناپا ،ییایجغراف یانزوا ،یستمیس تیاز مرکز، ضد یدور آمایش مناطق مرزی
 یخارج دا یتهد ،یو قوم یفرهنگ یوندهایپ

 مرزهم کشور به نس ت نگرش نوع بازیگر، دو بین تعامل سطح مرزی، یهاتیمحدود مرزی، یهااستیس مارتینرمدل 

 مرز یدر دو سو متیتفاو  ق ،یکاری، فقر، بغیرمجاز مرور افرادقاچاو، ع ور و  اختالف سطح توسعه و مناطق مرزی

الدست با تیمشترک، موقع اچهینامشخص در بستر رودخانه، در یآب پخشان، مرزها ،یمحصور بودن در خشک هاگت نظریه پیتر
رز، کوج م دو سویدر  یگروه قوم یریمرز، قرارگ یبا دن اله فراسو یقوم یدست داشتن، گروه ها نییو پا
 گی گروه های قومیحیاتی در داخل کشور، جدا افتاد، دستکاری اقلیم، منابع مشترک مرزی، نداشتن منابع نانینش

مرزی،  سطح توسعه متفاو  در دو سوی مرز، وضع توسعه اقتصادی منطقه مرزی، توسعه فرهنگی در منطقه نظریه هاوس
ست ارت اطی، ، سیاست داخلی در مورد مرز، سیامرزهمخاص فرهنگی، سیاست ارت اطی دو کشور  یهای گیو

 مهاجر  کنترل آلودگی آب،

 زنشینان با مرکزبا فراسوی مرز، پیوند دینی و زبانی در دو سوی مرز، پیوند فرهنگی مر یو ن ادپیوند قومی  نظریه سافر
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 ( یکHerêmî Kurdistan کوردستان،  میریهه: کردی )به عراو کردستان  اقلیم منطقه .رودمی شمار  به نیز
سیا  غربی جنوب در، منطقه خودگردان   مرزهای به شمال  عراو، از مرکزی دولت به جنوب از که شده  واقع آ

شور  جنوبی شور  غربی شمال  مرزهای به شرو  از ترکیه، ک شمال  به غرب از و ایران ک شور  شرقی  مرزهای   ک
 دارد )غه وسعت  مربع کیلومتر هزار 86 از بیش عراو کردستان . است  اربیل آن مرکز و گرددمی محدود سوریه 
شببود می شببامل را عراو جمعیت از درصببد 28 و عراو مسبباحت از ددرصبب 17 لک در (.109: 2005فوور، 
 هایدولت شمسی   هجری 1330 حدود از که دهدمی نشان  منطقهروابط دو  تاریخی سیر (. 331: 1381)عزتی،
  اعمال آن جمعی شببکل در وی هبه مرزها از قانونی غیر مرور و ع ور در را هاییمحدودیت و عراو ایران وقت
ست    این به دن ال نمودند سکان  س    و گردید کنترل تقری ا  مرز دو بین در هامهاجر  سیا  از برخی تابعیت ا

  امر در را امنیتی(، و اجرایی از )اعم دولتی هایدسببتگاه عمال  سببیاسببت این اجرای اما گردید رو عشببایر کو 
  انفرادی، ترددهای نتوانسببت سببیاسببت، این کارآیی عدم که نحوی به نمود مشببکالتی با مواجه کنترل مرزها
  عراو و ایران کشور دو هر ارت اطی و اقتصادی اوضاع روابط، از برهه این در شود، مانع را کاال م ادال  قاچاو

از  واردا  یا صببادرا  طرف دو مرزی سبباکنان که بود نحوی به کشببور دو ارت اطی هایراه وضببعیت وی هبه
شور  سایه  ک سانتر،  را هم شور  داخل با م ادله از تر صرفه  به مقرون و ارزانتر آ دهند )قادری و  ترجیح خود ک

 و بومی کاالهای م ادله به محدود. شود می ختم انقالب پیروزی از ق ل به که دوره (. این15: 1385ذوالفقاری، 
 بین در. بود ح وبا  و سیگار  برگ سیگار،  خرما، کشمش،  بومی، ال سه  صابون،  توتون، ق یل چای، از مصرفی 

شین  مناطق در بوی ه ایران شهرهای غربی  شت،    شهرهای  کردن شنویه،    سرد شهر، ا  پاوه و بانه مریوان، پیران
  .است  داشته  ادامه شاهنشاهی   رژیم سقوط  تا روند این. اندداشته  عراو کردستان  با را م ادله و بیشترین ارت اط 

 روابط اصببوال  و واردا  و صببادرا  اسببالمی، انقالب هایارزش و نظام خاص ماهیت بهباتوجه آن پ  از
صادی و  صادف  که دوره کرد. در این پیدا جدیدی چارچوب و تعریف خارجی بازرگانی اقت  جنگ شروع  با م
  اقتصببادی بعد بر ایران انتظامی و قوای نظامی کنترل و نظار  بود ایران کردسببتان داخلی مسببائل و تحمیلی
ضعیف  عراو شمال  با همجوار مرزهای صل دیگری  که نحوی به گردید، ت   ساکنان  بین تجاری ارت اطا  در ف
  غیر و رویه بی ورود دوره این های وی گی از (.97: 1394)کاکاللهی و همکاران،    آمد   وجود به  مرز طرف دو

شورهای  تولیدی کاالهای قانونی سیای  ک ستان  از شرقی  آ شور  به عراو طریق کرد   کاالهای عمده بود ایران ک
  محصوال   بذور و چای ال سه،  صوتی،  لوازم خانگی س ک،  لوازم شکر،  چون کاالهایی شامل  دوره این وارده
  مصرف  و توزیع و تولید ش که  در اختالل و اقتصادی  بعد از نظرصرف  وضعیت  این عمده اثرا . بود جالیزی
ضییع  داخلی، شته  به همراه نیز را دولت به متعلق حقوو ت ست  دا   صدد  در ایران دولت جنگ، پایان از پ . ا
  کاهش دلیل به 1993سال   از (.16: 1385)قادری و ذوالفقاری،  برآمد دیده آسی   مناطق نوسازی  و بازسازی 
شم  صادی  گیرچ  همچنین و بود شده  حادث داخلی ناامنی و جنگ پی در که مرکزی دولت با شمال  م ادله اقت
 شبکسبیتگی   ور و رکود به منجر که بعث دولت توسبط  دیناری 25 اسبکناس  اعت ار کردن حربه سباقط  اعمال
سیاری  س ه  ب صرف  دیگر بار گردید، عراو و ایرانی تجار و از ک  به رو عراو شمال  منطقه در ایرانی کاالهای م

سل  عملیا  اجرای و فارسخلیج جنگ ت عا  عنوانبه مردم میلیونی کو . افزایش نهاد شی  ن سط    کردها ک تو
  هااین اقامت. گردید ایران در عراو شمال مردم از بسیاری اقامت و اسکان س   انفال، عنوان تحت بعث رژیم
 و اثرا  بود، این ایرانی کاالهای مصببرف انگیزه ایجاد و فرهنگ با بیشببتر آشببنایی در مؤثر هایزمینه دیگر از
  مقاطع این در دولت که گرددمی سبب   این م ادال  اسببتمرار. نمود مشبباهده عراو شببمال در توانمی را نیاز
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 در و نماید  قانونمند  را موجود م ادال   تا صبببدد برآید در آمده پیش هایفرصبببت و موقعیت  درک با زمانی
شور  مرزی مناطق شترک بازارچه عنوان تحت را هاییمکان ک شکیل . نماید ایجاد مرزی های م   هابازارچه این ت
ستان  سیزده  شود می انجام 1372سال  واردا  و صادرا   مقررا  قانون اجرای در که   شامل  را کشور  مرزی ا
ستان  در گرددمی ستان از  یکی عنوانبه کردستان  ا  در مرزی بازارچه سه  عراو شمال  با جوارهم و مرزی هایا
ستان    سطح  مناطق   (.98: 1394)کاکاللهی و همکاران، نمایند می فعالیت به شروع  بانه مریوان، سقز،  هایشهر

ستان و آذربایجان غربی می            شاه، کرد ستان کرمان سه ا شامل  ستان  شود. همچنین  مرزی بین ایران اقلیم کرد
انی، سروآباد، سقز، مریوان، بانه، سردشت، پیرانشهر، اشنویه و        اباجث الثهای مرزی پاوه، جوانرود، شهرستان  
 اند. ارومیه بوده

 

 ایران مناطق مرزی بین اقلیم کردستان و :1شماره نقشه

 )منبع: ترسیم نگارندگان(

 روش تحقیق-3

. اسبببت یلیحلت - یفیتوصببب اطالعا ، یگردآور روش ثیح از و یاربردک هدف از لحاظ حاضبببر پ وهش
  تحقیق ،اسبببت مرزی های همکاری  پایداری   بر مؤثر عوامل  تحلیل  و ت یین هدف  تحقیق این در که ازآنجایی 
 در و یاسناد  روش از ینظر بخش در اطالعا  یگردآور یبرا. است  هم ستگی  نوع از توصیفی  نیز موردنظر
اول با مراجعه به منابع  در بخش  .اسببت شببده گرفته بهره نامهپرسببش بر یم تن شیمایپ روش از یدانیم بخش
جدول احصا ) مرز بود  یدو سو ای، نظریاتی را که در زمینه تعامل، همکاری و توسعه مناطق مرزی و  کتابخانه
های  در زمینه نفر کارشببناس 13در اختیار نخ گان محلی که متشببکل از  نامهپرسببش( و در قال  1شببماره 

سی    سیا سی بوده      –جغرافیایی  شنا سی و جامعه  سیا سان    علوم  شنا اند قرار گرفت و در نهایت نظرا  این کار
بندی متغیرهای به دسبببت آمده اولویت منظوربهبه دسبببت آمد. در مرحله بعد  2جدول شبببماره  صبببور به

شنامه    س سوال در مورد هر کدام از گزینه که کدام یک از متغیرهای مطر    صور  بهای پر سته با طرح این  ح  ب
در افزایش سطح همکاری بین دو کشور در زمینه مسائل مرزی      تأثیرشده در هر کدام از ابعاد، دارای بیشترین   
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در کشور ایران و  گیری شیوع ویروس کرونا  همزمانی تحقیقا  میدانی پ وهش حاضر با همه  بهباتوجهاست.  
سترس خارج و  عراو، امکان حضور فیزیکی برای تکمیل پرسشنامه     الکترونیکی   صور  به نامهپرسش ها از د

پاسخ در بازه زمانی دو ماهه    51اند ارسال گردید و در نهایت تعداد  نفر بوده 68برای جامعه آماری تحقیق که 
از  نامهپرسببشهای تحلیل یافته منظوربه، دریافت گردیده اسببت، در بخش بعدی نامهپرسببشاز زمان ارسببال 

و محدود بودن   نامه  پرسبببشناپارامتریک بودن نتایج کمی      به باتوجه  و آزمون آماری فریدمن )   SPSSافزار نرم
 ها( استفاده شده است.تعداد پاسخ

 های تحقیقیافته-4

  قرار یرا مورد بررس  یمرز هایتداوم همکاریدر  تأثیرگذار یهابوده شاخص  نیبر ا یدر پ وهش حاضر سع  
آورده  یمرزو همکاری  نهیبه یفضببا مرت ط با مرز، یهادگاهیها و دهینظر بر اسبباسها شبباخص نیا که داده

  ،ژئوپلیتیکی، ینی)سرزم بعد 6ل  قادر  را یمورد بررس یهاشاخص اساسبراین. (1جدول شماره ) شده است 
 هر بعد  یکرده و برا یبند ط قه ( یفاع د - یتیامن ،یاقتصببباد ،یتیحاکم  - یاسبببی سببب ،یفرهنگ - یاجتماع 
سد  یکه به نظر م یینها یهاشاخص  ستند مؤثرر شماره     تر ه ساس جدول  شده   لیذ صور  به (1)بر ا آورده 
 است:

 سرزمینیامل وع-1-4

توجه به عامل سرزمینی برای توسعه و    است در کشوری مانند ایران که دارای تنوع اقلیمی و گستره سرزمینی    
ست.    تداوم همکاری سزایی برخوردار ا یکی از متغیرهای   عنوانبهسرزمین   کهازآنجاییهای مرزی از اهمیت ب

گردد توجه به این عامل  ثابت ژئوپلیتیکی برای توسببعه و برقراری ارت اطا  با سببایر کشببورها محسببوب می 
سالمی ایران می  وی هبه س    در مرزهای غربی جمهوری ا های مرزی بین و تداوم همکاری یریگشکل تواند 

 این منطقه شامل عواملی بدین شرح هستند: ینیسرزمی هاوی گیدولت مرکزی و اقلیم کردستان گردد. 

 بربالغکوهسببتانی اسببت و باالترین نقطه آن  صببور به عمدتا اقلیم کردسببتان  :ژئومورفولوژی منطقه مرزی
های زاگرس،  کردستان عراو شامل کوه   کوهرشته باشد که در منطقه چادر سیاه قرار گرفته است.    متر می 3611

ست. رودخانه      صر ا سنجار، کوه همرین، کوه نا شتن   کوه  های زیادی در این منطقه جریان دارند که به دلیل دا
هستند. زاب بزرگ و کوچک از شرو به غربی  فردمنحصربههای حاصلخیز، آب فراوان و ط یعت زی ا سرزمین

گردد. ط یعت کوهستانی کردستان  دجله از کردستان ترکیه وارد کردستان عراو می در منطقه جریان دارد و رود
ست و بنابراین این منطقه را به منطقه   عراو تفاو  دما را در بخش شده ا ای بکر و های مختلفی از آن موج  

مانند   ترکوچکبرای کشبباورزی و گردشببگری ت دیل نموده اسببت. همچنین چندین دریاچه    فردمنحصببربه
ص  و خان یدربنددریاچه  ست. مجموعه این  دریاچه دهوک وجود دارد که بر حا لخیزی و تنوع منطقه افزوده ا

صور      ست و منطقی از قابلیت  برداریبهرهشرایط در  رد بخش  وی هبههای موجود در منطقه ها و ظرفیتدر
   .ش نمایدنق یایفا یمؤثر صور به مرز دو سویتواند بر همکاری مرزی بین کشاورزی می
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فال  قفقاز، فال  منطقه  سه  اتصال  محل ط یعی ساختار  از منظر ستان کرد :پیوستگی طبیعی با فراسوی مرز  
های  تواند عالوه بر تداوم همکاریتوجه به این موضوع می نی؛ بنابراباشدعربستان می رهیجزش هایران و فال  

و  موردنظرو تعامال  و همچنین حوزه نفوذ بر سبببه فال   ارت اطا مرزی بین دو منطقه سببب   گشبببایش 
تواند  اشتراکا  می  بهباتوجههای مرزی دو کشور  کشورهای موجود در آنها شود. توجه به این بعد در سیاست    

 ها فراهم آورد.تر نمودن همکاریزمینه را برای گسترده

واقع شببده اسببت. در دوره هخامنشببی جاده های ارت اطی مهمی کردسببتان در مسببیر راهموقعیت گذرگاهی: 
ستان ع ور می         سیر اربیل در خاک کرد ساردی  از م شوش به  ستان در  سلطنتی داریوش از  نمود. بعدها کرد

شببدن  ترگسببتردههای ارت اطی اصببلی از شببرو به غرب تا زمان مسببیر جاده ابریشببم قرار گرفت و تمامی راه
های متمادی نیز کردسبببتان     نمود. در طول قرنمنطقه ع ور می  میالدی از این 15مسبببیرهای دریایی در قرن   

سی به ام راتوری بریتانیا در       عنوانبه ستر سیر زمینی برای د  ,Kreyenbroekبود ) موردتوجههند  قارهش ه م

های ارت اطی زمینی و هوایی که از عراو به ترکیه و سبب   به (. در دوره کنونی نیز بسببیاری از راه265 :1992
شین ع ور می   تهی مینم اروپا سمت   شود از مناطق کردن صادرا  نفت ق شمالی  نماید. همچنین در زمینه  های 

سمت اعظمی از نفت این             ست و ق شده ا صل  سیاه مت صرف اروپا در دریای  سمت بازارهای م این منطقه به 
ارت اطی همچون   های گی کنند. این منطقه دارای وی  منطقه از طریق خطوط لوله از منطقه کردنشبببین ع ور می   

صرف اروپایی در د    اروپا،برقراری ارت اط با ترکیه از طریق  سیاه و مدیترانه   رصادرا  نفت به بازارهای م یای 
 و واردا  کاالهای ضروری از این طریق بیان نمود.  و در نهایت روابط تجاری ترکیه

 ژئوپلیتیکیعوامل -2-4

نوع ضببایی و ف - یواحدهای سببیاسبب کنندهنییتعجغرافیای سببیاسببی، موقعیت نسبب ی  مطالعا  مرت ط بادر  
  موقعیت دهندهنشان ، ژئوپلیتیکموقعیت  برخوردار است.  بسزایی اهمیت  ی آنها ازکارکرد ژئوپلیتیکعملکرد و 

موقعیت   و متحرک بودن یا پویایی ایستاییبودن آنها، ترانزیتی ضایی، ف - یبودن واحدهای سیاسبحری و  بری
شورها از اهمیت برخورد قدر   هایبرقراری تعامال  و کنشژئوپلیتیک در  س  رابین ک ای که این گونه. بهتا
شان  یتوجهقابل میزانموقعیت تا  های مختلف جغرافیایی  فضایی در مقیاس  -سیاسی   واحد هر فعالیت دهندهن

  که هر موقعیت این موضبببوع اسبببتهای موجود بیانگر . یافتهباشبببدمیفضبببایی آنها -و کارکردهای مکانی
صوص  از ، ژئوپلیتیکی ست کدهای مخ شورها بر   به خود نیز برخوردار ا ست   تدوین آنها به  پایهو ک و  هاسیا
در کشببوری مانند ایران که دارای تنوع اقلیمی و گسببتره سببرزمینی  . کنندعمل می های مرت ط با این امرراه رد
های مرزی از اهمیت بسزایی برخوردار است.    سرزمینی برای توسعه و تداوم همکاری  باشد توجه به عامل  می

یکی از متغیرهای ثابت ژئوپلیتیکی برای توسببعه و برقراری ارت اطا  با سببایر    عنوانبهسببرزمین  کهازآنجایی
تواند س     در مرزهای غربی جمهوری اسالمی ایران می  وی هبهگردد توجه به این عامل کشورها محسوب می  

 های مرزی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان گردد. شکلگیری و تداوم همکاری

ستگی ژئوپلیتیکی می ااقلیم کردستان عراو جزء مناطقی است که د  تنگنای ژئوپلیتیک:  باشد و به دلیل  رای واب
تعددی روبرو است   در راستای به فروش رساندن منابع نفتی خود با مشکال  م    آزادعدم دسترسی به دریاهای   



 4شماره 3، دوره1400 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

166 

 

نابرا بردو از وابسبببتگی شبببدید جغرافیایی و ژئوپلیتیکی رنج می    این منطقه برای خروج از این انزوای    نی؛ ب
:  1390ژئوپلیتیکی ناچار به برقراری روابط با همسببایگانی همچون جمهوری اسببالمی ایران اسببت )زی اکالم، 

ستان دارای گزینه 61 ست و تنها راه انتقال   (. در واقع اقلیم کرد صادرا  نفت ا ن ایران و آهای محدودی برای 
نابرا (153: 1392ترکیه اسبببت )باقری،    تواند از این عامل برای برقراری ارت اطا  و تعامال          ایران می نی؛ ب

های مرزی را نماید و همکاری برداریبهرهای خود مرزی در راسببتای رسببیدن به اهداف و منافع ملی و منطقه
ها و زیربناهایی  چارچوب این وی گی ژئوپلیتیکی اقلیم کردسبببتان قرار دهد و از طریق ایجاد زیرسببباخت در

سطح ملی و منطقه    س ی در  سودهای کالنی را نیز ا ای فراهم برای خطوط انتقال انرژی بازار منا این  زآورد و 
 طریق عاید خود سازد.

سببیاسببت  ات قادر ن وده اسببتآمریکا  ایاال  متحدهای در اقلیم کردسووتان عراق: های فرامنطقهنقش قدرت
ستقالل    یاری رساندن آمریکا با سویی دیگر  . از را به ثمر برساند کردهای عراو  برابرواحد و منسجمی در   به ا
  اییاز توان یریگبهرهو با  دهدموقعیت رژیم صببهیونیسببتی در منطقه را به ود   قادر اسببت تاکردها در عراو، 
شرایط  کردها و ایجاد  ضور خود را   ناامننمودن  سلطه هنمودن ا تأمینبرای در منطقه ح گرایانه  داف و منافع 
 ارت اط با نگرانی  ،گانه کرد، شبببیعه و سبببنی های سبببهگروه بین. اما حفظ توازن قوا در عراو تداوم بخشبببد

ضور و نفوذ برای مهار    قدر  شیعیان در عراو و ح ای از دیگر بازیگران رقی  و متعارض منطقهنمودن گیری 
آمریکا از کردهای    نمودن همچنین حمایت   . گرددمحسبببوب مییکا  آمرمنافع راه ردی اقلیم کردسبببتان برای   

آمریکا و متحد اصبببلی خود یعنی ترکیه   بین دو کشبببورنارضبببایتی و شبببکاف مهمی برای ایجاد  دلیلعراو 
های   کبه کردسبببتان عراو کم    خاص سبببقوط صبببدام و ظهور داعش    یدوره زمان . آمریکا در دو  گرددمی

صربه  ست    یفردمنح شته ا سطحی از   . زیرا با حمایت آمریکا بود که کردها دا شدند تا  به خودمختاری را  قادر 
و در قانون اساسی     شرکت نمایند  تأثیرگذارو  توجهقابلعنصری   عنوانبهو در قدر  ملی عراو  ورندآ دست 

 .  (1398)شیاری،  ورندآ به دستخاصی را اختیارا  

از جنگ  بعدیران توان بیان نمود که ادر ارت اط با ایران میقلیم کردستان عراق: ای در های منطقهنقش قدرت
از  پیوسببته صببور بهو  ی را تجربه نموده اسببتتوجهقابلهای ها و کشببمکشبا کردسببتان تنشجهانی دوم، 

مناطق کردنشبببین ایران در  اگرچه ابراز نگرانی نموده اسبببت.های بیگانگان در مناطق کردنشبببین منطقه کنش
سه  سایر   مقای شد مییافته کشور و میانگین سطح توسعه ملی جزء مناطق محروم و کمتر توسعه      مناطقبا  اما   با
ردهای ترکیه و عراو،    ک توان مشببباهده نمود که کردهای ایران در مقایسبببه با      میشبببرایطی  چنین رغمیعل

یکسان . بسیاری از کارشناسان علت این واقعیت را ایرانی بودن کردها و کمتری دارندهای مرکزگریزی گرایش
کردهای ایران بیش از  موضببوع نی؛ بنابرا(39: 1380پور، کریمی) دانندمیایرانیان  سببایرفرهنگ آنها با  انگاری

چالش   که دارای  باشبببد    آن قدر  تحوال  خارجی و نقش  تأثیر تحت  های داخلی  یا  های منطقه  آفرینی  ای 
های خارجی زمانی مؤثر واقع خواهد شببد که گفتمان مرکز  . ال ته تالش قدر قرار گرفته اسببتای افرامنطقه

چنین شرایطی هرگونه    بهباتوجهتوجه باشد.  بی (اقتصادی، مذه ی و سیاسی   )نس ت به مطال ا  قومیتی کردها  
حائز  گیرد. این موضببوع زمانی جدی کشببور قرار می موردتوجهتی در آن سببوی مرزهای ایران تحرکا  قومی
ستان عراو   های مخالف کرد ایرانی در قلمرو حکومت ناحیهاحزاب و گروه تمامیکه  شود اهمیت می ای کرد
.  اندپرداختهای علیه نظام جمهوری اسالمی ایران  رسانه  خصوص بهو آزادانه به فعالیت سیاسی و    اندقرار گرفته



 پرورجان                      

  

 

167 

 

ایران دخالت در  نی؛ بنابراکننداقدام میپ اک به اقداما  مسبببلحانه علیه ایران  همچونها از این گروه تعدادی
قرار داده اسبببت و این عامل موج  شبببده اسبببت تا از       مدنظر این منطقه را بیشبببتر با دید امنیتی و نظامی     

سترش تع     های دیگر ایظرفیت س ی را برای گ سازنده و منا شود و نتوانند روابط  سطح   ان منطقه دور  مال  در 
 ای داشته باشند.  ملی و منطقه

انکار هویت  بر محورتأسببی   زمانرچند سببیاسببت دولت ترکیه از توان بیان نمود که هر ارت اط با ترکیه مید
، اما بعد از تشبببکیل دولت جدید عراو و نفوذ کردها رویکرد خود را تغییر داده و قرار داشبببته اسبببتکردی 

ست     ست  یرتریپذانعطافسیا صد ندارد تا   . ترکیه از یک را در پیش گرفته ا صادی که از   منفعتاز  سو ق اقت
ها   ترس از تهدیدا  امنیتی کرد   به سببب     و از طرف دیگر آید دوری کند  می به دسبببت روابط با اقلیم عراو  

اسببتقالل کردسببتان عراو در مناطق کردنشببین این   توجهقابل  در ترکیه و تأثیر باالیشببانجمعیت  بهباتوجه
شور   شد  ک ستقالل آن   به  شد میمخالف ا ستان عراو را     ترکیه همه جهتنیازا. با ستقالل کرد سی ا  دهینادپر

ضوع از دیگر موارد نگرانی ترکیه . به مخالف پرداخت آنگرفت و با  شد میکرکوک  مو بر این اعتقاد  . ترکیه با
ترکی  جمعیتی به  در توجهقابلا  تغییر به دن الکردها به کرکوک  نمودن جاجابهحکومت اقلیم با  اسببت که

کردها بر منابع نفتی کرکوک   مسلط شدن  ترکیه اعتقاد دارد  زیراو اعراب است   هاترکمننفع کردها و به ضرر  
صادی اقلیم   موج  شته عراو تقویت اقت ستقالل و  گ شت این امر اقداما  ا زی ا ) طل انه را به دن ال خواهد دا
 رای را برای افزایش نفوذ و سبببلطه خود د ترکیه اقداما  گسبببترده    نی؛ بنابرا ( 66: 1390پور، م و ع دالل کال

یک مهره اصببلی در برابر سببیاسببت   عنوانبهدهد و راسببتای خن ی نمودن اسببتقالل کردسببتان عراو انجام می
و قدر  طل ی کردهای منطقه قرار گرفته اسببت که اقداما  اردوغان در سببرکوب کردها نمود  طل یاسببتقالل

 بارزی از این موضوع است.

نه بر پایه   قرار گرفته اسببتکردها بر پایه منافع اسببترات یک این رژیم  برابرسببیاسببت رژیم صببهیونیسببتی در 
این سیاست پیدایش کانون     دن ال نمودنها. هدف اصلی رژیم صهیونیستی از    دفاع از حقوو اقلیت اصطالح به

شد میبحران در منطقه  نوینی از ستی    با صهیونی ست . رژیم  شوری   نمودن با حمایت و ایجاد بر این اعتقاد ا ک
ایجاد  ال خاورمیانه مسبببتقل برای کردها در شبببمال عراو، تعادل ژئوپلیتیکی بهتری به نفع این رژیم در شبببم

کشببوری  دلیل شببکل گرفتن زنی اعراب با رژیم صببهیونیسببتی به دیگر قدر  چانه سببویی. از خواهد نمود
و از پتانسیل رابطه خوب با رژیم   است تاریخی با اعراب ها و اختالفا  دارای تنشغیرعرب در خاورمیانه که 
ا   دتهدیبا تجزیه عراو  قادر است تا صهیونیستی   . رژیم گردیدخواهد  کاسته ، باشد میصهیونیستی برخوردار   
به برهم   علیه خود را بکاهد    به نفع خویش      زدنو  ماتی را انجام دهد    موازنه قدر  در منطقه  قدا . همچنین ا
ستی    صهیونی ست با   به دن ال اینرژیم  ش ه گروه به دادنشکل ا   عنوانبهاز این عامل کردها،  بیننظامی در های 

شار یک  ستفاده کند  اهرم ف ستی     موازا به. علیه ایران ا صهیونی سعی دارد تا آن رژیم  شکیل حکومت    نیز  با ت
ستقل کرد زنجیره   ستان تا ل نان امتداد دارد را     بینم اختالفا    به زدندامن و با از میان برداردشیعیان که از پاک

ستفاده کند مشکال  به نف  وفصل حلبرای  یزنچانهاز قدر  ای و قومی در منطقه فرقه الدینی، معین) ع خود ا
1385 :138.) 
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 رهنگیف - یاجتماععوامل -3-4

سده   شته به امنیت  در  سیک       بهباتوجههای گذ سی منطقه اغل  با نگاه نظامی و کال سیا محتوای جغرافیایی و 
برابر با تداوم   هیسو کیشد و همچنین پیشرفت و توسعه واحدهای سیاسی را نگرشی محدود و        نگریسته می 

سترده        شتند. اما توسعه پایدار مفهومی گ صادی در نظر دا شد اقت صادی و همچنین نگاه   ر شد اقت تر و فراتر از ر
ترکی  جمعیتی خود باشببد. کشببورهایی همچون ایران که دارای اقوام گوناگون در  نظامی به مناطق مرزی می

ی بین اقوام جزو موضبببوعا  بسبببیار مهم    تند چگونگی هویت ملی، وحد  ملی، همگرایی و واگرای   هسببب
قرار گیرد. اما ن اید به  مورداسببتفادهتواند یک ابزار فشببار علیه حکومت نیز می عنوانبهگردد که محسببوب می

در  آفرینفرصبببتعاملی  عنوانبهتوان از وجود آنان اقوام تنها با دید تهدید محور نگریسبببته شبببود. بلکه می
یکی از فاکتورهای   عنوانبهعوامل اجتماعی نمود. در واقع  برداریبهرهمرزی راسببتای رشببد و توسببعه مناطق 

مختلف   هایفعالیتبرای حضببور در  موردنظرو امکانا   یهاشیگرانمودن افراد و ایجاد  ریپذجامعهبر  مؤثر
 بهباتوجهقرار دارد.  موردتوجهگیرد های متقابل اجتماعی شببکل میاجتماعی و فرهنگی که در راسببتای کنش

باشند و  ی میفردمنحصربه مرزهای غربی کشور دارای شرایط اجتماعی و فرهنگی    وی هبهاینکه نواحی مرزی 
شده            س    شتراکا  مذه ی، قومی و ...  سترده فرهنگی و اجتماعی، ا سوی دیگر ارت اطا  و تعامال  گ از 

ست        سوی مرزها که گ شش و جاذبه بین این مناطق با فرا ست تا نوعی ک شترک با منطقه   ا ره فرهنگی تمدنی م
 مرزی در داخل از کشور هستند گردد. 

برای برقراری ارت اطا  بین افراد و  توجهقابلیک عامل مهم و  عنوانبهزبان زبان مشووترد دو سوووی مرز:  
س   تمایز یک       ونددهندهیپگردد که های قومی محسوب می گروه ست. زبان  سانی ا سجم کننده جوامع ان و من

زبان  نیبنیدرا(. 18: 1383آورد )هاگت، گروه از گروه دیگر شببده و تغییرا  و تحوال  فضببایی را پدید می
(. 81: 1379گردد )احمدی،  مردم این منطقه محسبببوب می ی برای فردمنحصبببربه و  بخشتی هوکردی من ع 

ط ی ی، باشند.  زبان مشترکی که بر پایه فرهنگ و تمدن ایران قرار گرفته است می  دارای ی ایران و عراو اکرده
 یجنوب غربو  شمال غرباکنان نواحی غربی و سزبان کردی که امروز مردم بسیاری از »بر این باور است که 

ایری در ش و عمتی از سوریه  س ه، عراو، قیمال و مشرو ایران و مردمی در شمال و مشرو ترک   ش و طوایفی در 
ط ی ی، ) «ی است ان فارس های زبو یکی از شاخه  یرانیهندواهای  هه از زبانش دون د، بکننقفقاز به آن تکلم می

نابرا (18: 1366 عاملی مهم برای برقراری ارت اطا  مرزی بین دو منطقه در      عنوانبه تواند  این عامل می   نی؛ ب
 نظر گرفته شود.

س      کهنیااز  نظرصرف ی مرز: مذهب مشترد دو سو   م  البیش از هزار سال است تمام ایران و کردستان دین ا
صل ا  ثیحنیازادارند و  س س یگانگی تام حا سمی ایران بوده   الت، ق ل از ا ستان از فروع دین ر م هم آئین کرد
ست،   ست    رهنگام حمله ع چنانچها شته ا شکده پاوه معروفیت دا ش ) ب، آت سم ی دیر  نی؛ بنابرا(119: 1363، یا
توان اشببتراکا  دینی و مذه ی بین دو منطقه را مشبباهده نمود که در توجه به این عامل باعث   می یدرسببتبه

 قرار گیرد. مورداستفادههای مرزی عاملی مهم در تداوم همکاری عنوانبهتواند پیوستگی مذه ی شده و می
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ستانی  مرزی:  منطقه تاریخی ارزش سیاری آثار با که بر  کشف شده است   از تمدن ایرانی در کردستان عراو   ب
بنای اصببلی  « )پایکولی»برج مخروبه . دارد تأکید نیزمرانیان منطقه با حوزه تمدنی و فرهنگی یادی ایپیوند بن

شمالی آن مرتفع         ست که بخش  ساروجی ا سنگ و  شده و آنچه از آن بازمانده، توده  سمت آن  ویران  ترین ق
اری از یای است که بر بس  تراشیده  یهاسنگ ه ت؛ اما دامنه پوشیده از تخت س ا احدود دوازده پاست و بلندی آن  

شته  س ش هایی به زبان پهلوی نقش آنها نو شته       کروکچ (،.تده ا سمیت، در نو سیدنی ا سور  ساس ای پروف   بر ا
ستان تحلیل  سان   با ش    شنا شف  سد:  وک میده در کرکاز هزاران لوح میخی ک سده  »نوی پانزدهم م. در اوایل 
د، آن ش این با رهایی داشتند که شکل اولیه سانسکریت بود و شاید بهت     طین تشکیل شد و نام  الای از س اتحادیه
  617-612)ن جنگش با نینوا یارش مادی در آخرش ی کیاختت که وقس ن اجال  ای ... نام کنیم «هندوایرانی»را 
سر متحد شد، نخس     (و.م ستان کرکوک از  ب (کرکوک منطقه)ه اش بر ارفهحملتین بببببا ن وپوال ود. تاریخ اولیه ا
ی و شاهان ایران  طین ع مانالن سهای بیمکشبا نقشی بوده است که این استان در کش ا  مشبابه ب یاری جهبس
کانی است. وجود آثار ساسانی و اش دوره یهایبرگچلیمانیه، سای از آثبببار مبببوزه  دهبخش عم«. ته استشدا

ا سایر نقباط  نه پیوستگی فرهنگبی این بخش به نشباصفوی و حتی قاجاری می، دورهالاس همتعدد دیگر در دور
 .(1394)پیشگاهی فرد،  ایران است

 اکمیتیح - یسیاسعوامل -4-4

شی از تغییرا  مرت ط با حکومت   با مطالعه تاریخ می  شاهده نمود که حوادث متعدد تاریخی که نا ها و توان م
ست    ست       سیا سته ا ست توان سوی آنان در مناطق مرزی بوده ا ستقیم بر احزاب و   صور  بههای اعمالی از  م
سی   جن ش سیا شور هم می    توجهقابل را یتأثهای  شد. در منطقه غرب ک شته با توان بیان نمود که هرگونه  ی دا

مسببتقیم و  صببور بهحزبی و تشببکیالتی حاکمیتی در کشببورهای همسببایه   تأثیرتغییر رژیم و حاکمیت و 
در عراو مناطق کردنشین شامل مناطق شمالی و     م العنوانبهبوده است.   تأثیرگذاربر مناطق مرزی  میرمستق یغ

شرق    ستان و  یشمال  سلیمانیه می  هایا ستان شود که با  دهوک، اربیل و  ستان با   هایا آذربایجان غربی و کرد
بان     کن یا یردهاکاربیل و سلیمانیه دارای مرز مشترک است.  بت ع م براو از دول در  یشور از زمان استقالل ع

  یهبا ومبت کمسبتقل از ح  یتیبافتن هبو  یران به دن ال یه و ایکتر یردهاک و هماهنگ با راستاهم 1920 سبال 
تالش خود « یبارزان یمبال مصبطف  »دوم  یبان جنبگ جهبان   ین راستا بعبد از پا یاند. در همعراو بوده یزکمر
  یهبا جنب ش  یزیخ ز به بازیران و عراو نیردستان عراو ادامه داد. جنبگ ا ک یخودگردانجاد جن ش یا یرا برا
ب  احبزاب دم   در ش یردک ت یوکاشغال  یدر پ رد.ک کمکردستان ک یهنیه میرا  و اتحادکمال عبراو در قال

سط عراو در   ه باعث خروج کا کیآمر یبه ره ر المللیبینائتالف  یروهایو به دن ال آن اتحاد ن 1990ال س تو
سال  یوکعراو از  سال   شد شمال عراو   یردهاک س   احیای شد؛   1991ت در  زش خود، یبا خ 1991و در 
مال عراو با شبببدر  یردکومت کل حیکتشببب نی؛ بنابرا(18:  1386ا، ی)حافظ ننمودند را آزاد  کوکرکشبببهر 
رد کت یاقل کیولوژکو ا کیدئولوژیا شهرآرمانن منطقه را به یو دولت عراو، ا یاهفرامنطق یهات قدر یحما
  یردهاکاز  یگروهبب  بنابراینت؛ ببرده اس کل یشمال غرب و غرب ت د هایاستان یاسیس ین در قلمروهاکاس
ستیابی به ن مناطق در ین اکسا  شابه در   کیولوژکا جهت د شرایط و کیفیت   ران ویا سرزمین م  یزندگبه ود 

های  های سیاسی و سیاستنوع نظام نی؛ بنابراپرداختند یتحت نظبببام خاصببب  یرفتار ین الگوهاییخود به ت 
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تواند نقش بسزایی در همکاری یا ایجاد نمودن تنش و بحران در این منطقه داشته    اعمال شده از سوی آنان می  
 :. عواملی همچونباشد

مهاجران سبباکن در اروپا و بسببیاری از ره ران اقلیم کردسببتان : مرزهمدو کشووور  یو راهبردها یدئولوژیا
ترش روابط بر م نای لی رالیسببم اقتصببادی و   گسبب اند که دارای رویکردی م تنی بر ایاال  متحده آمریکا بوده

سی می    شند )کاویانی راد،  سیا سم و  ایدئولوژی موجود در این منطقه م تنی بر لی رالی نی؛ بنابرا(204: 1389با
تواند در راه ردهای  (. این عامل می304: 1391است )ییلدیز،   گانهسه قوای  زیآممسالمت تک ر سیاسی و انتقال   

شته باشد.     تأثیرا های مرزی سیاسی دو کشور و نگرش آنها بر مرز و همکاری      کهازآنجاییشایان توجهی دا
عاملی برای همگرایی   عنوانبهتواند بر مشروعیت سیاسی در راستای عدالت و انصاف دارد می      تأکیدلی رالیسم  

ضیا      یجمهورمرزی بین دو کشور محسوب گردد زیرا    سالمی ایران نیز دارای ایدئولوژی م تنی بر این مقت ا
شد که می می ستای یکدیگر قرار گیرند با صل حل را برای منابعیو  توانند در را سائل  نمودن وف سته از   م برخا
 این منطقه در نظر گیرد. جوامعتنوع 

س   سبت به یکدیگر:   سیا شور ن سی همهت خارجی دو ک ستان عراو ازجمله وقایعی بود که راه رد    پر در کرد
ست             سیا ضوع برای  سالمی ایران را در برابر این اقلیم تعیین نمود. این مو ست خارجی جمهوری ا سیا صلی  ا

. در سطح   المللیبین ای وراقی، منطقهع - یخارجی ایران از سه منظر دارای اهمیت است. در بعد داخلی ایران  
های  که بر تنش طل انهییجدا یهاشیگرامنفی این اقدام و تشببدید  تأثیرا داخلی جمهوری اسببالمی ایران از 

عد امنیت داخلی عراو نیز می    تأثیرا  کرد مردمان   انه ی گرایمل به این نکته   اتومنفی دارد نگران بودند. در ب ن 
شدن عراو و تجزیه      ستان عراو امکان چندپاره  شاره نمود که تجزیه کرد ش یسن مناطق ا شته    نین را به دن ال دا

و سنی مذه ی کاهش دهد و در نهایت    گراغربهای ون را در برابر نیرایراتواند حوزه نفوذ رق ای باشد که می 
دولت کردی حمایت نمود که جمهوری اسالمی ایران نگران اجرایی شدن    تأسی  ای اسرائیل از  در بعد منطقه

تواند بر حضببور می پرسببیهمهو بود زیرا اسببرائیل با حمایت عمومی خود از ااین طرح در منطقه شببمال عر
های  نیز بدگمانی   المللیبین(. در بعد  Nadimi, 2017ل نان در منطقه پایان دهد )      اللحزبنیروهای ایران و  

سالمی          ای س   بروز نگرانی در جمهوری ا شور در عراو  ست این ک سیا س ت به ایاال  متحده آمریکا و  ران ن
توان مالحظه نمود که نوعی نگرانی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران     می نی؛ بنابراایران شده است  

بر کاهش مراودا  مرزی بین  رگذاریتأثعاملی مهم و  عنوانبهتواند در ق ال اقلیم کردسببتان وجود دارد که می
توان انتظار داشبببت که   نگاه امنیتی و بدبینانه نسببب ت به یکدیگر نمی         دارابودندو منطقه عمل نماید. زیرا با      

 همکاری در سطح خرد و کالن شکل گیرد.

ومتی کنظام ح گوناگون ییهامؤلفهاز  ترکی  شده صوری   منظرردستان از  ک اقلیمومت کح: نوع نظام سیاسی  
نهادها و عناصببر مدرن بر نهادها و  وجودومت، کی  سبباختار این حکو بارزترین نوع تر ترینمهم. باشببدمی

ست از هم در       سیا سنتی و به ع ارتی جدایی دین و  صر  شد میلی آن ک ئتیهعنا شاخص  ترینمهم. با   ترینو 
صر مدرن در ح  ستان  کای ومت منطقهکعنا ضرور    که از یکرد سی، اجتماعی،    سو بازتاب  سیا ها و نیازهای 

فرهنگ   کنندهمنعک املی آن است و از سوی دیگر   کردستان در روند ت کاقتصادی و فرهنگی جامعه امروزی  
ها، پلی  و نیروی  ، رسببانهرانیوزئتیهپارلمان، رئی  منطقه،  :از اندع ار ، اسببتردسببتان کسببیاسببی مردم 
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سی و دمو    سیا ستان همچنین تر کای ومت منطقهکح .کراتیکنظامی و فرایندهای  صر الگوهای    کرد ی ی از عنا
ردی  کارکس  قدر  سیاسی و جایگاه    کتفویض و  یندهایفرارا در  رمتمرکزیغهای ومتی مختلف در نظامکح

ومت، عناصر فرایندی پارلمان،  کگذارد. در واقع در ساختار این ح عناصر ساختاری نظام سیاسی به نمایش می    
های  از نظام ینوعبه هرکدامه کشببود مشبباهده می ... گرایی، جامعه مدنی و ر ک، ییاتمرکززدراسببی، کدمو

تواند باعث ایجاد      بنابراین وجود ترکی ی از این عوامل می   .(264:1398 )قربانی ن اد،   سبببیاسبببی تعلق دارند  
تشابهاتی با نوع حکومت و نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران باشد و بر روند همکاری مرزی بین دو کشور 

 ای میانجی عمل نماید.مولفه عنوانبه

 اقتصادیعوامل 

صاد و تجار    شد و توسعه    عنوانبهامروزه اقت شورهای   وی هبهمحرک ر شود.   شناخته می  توسعه درحالدر ک
مشکلی  شود.  های مرزی میتوجه به عوامل اقتصادی در مناطق مرزی باعث ایجاد نوعی اعتماد و کاهش تنش 

شترک خود با همسایگان        سیاسی و م سالمی ایران در ارت اط با مرزهای  در غرب کشور   وی هبهکه جمهوری ا
باشبببد و همواره در تالش هسبببتند تا از درآمدهای موجود برای تهیه         دارد توجه به بعد امنیتی و نظامی می    

های بسبببیاری از   در این مرزها شبببوند. یافته     نیآفرتنشتسبببلیحا  نظامی در راسبببتای برخورد با عوامل       
بیانگر این موضوع است که یک نوع رابطه مستقیم بین گسترش م ادال  تجاری میان دو کشور       نظرانصاح  

های نظامی و سببیاسببی وجود دارد. در واقع ت ادال  و تعامال  تجاری   ها و درگیریشهمسببایه و کاهش تن
های مرزی با اقلیم  یکی از عوامل اصببلی برای ارتقا بخشببیدن به مناطق مرزی غرب کشببور و تداوم همکاری

سوب می    ستان مح س ی در این منطقه می    کرد س   خلق نمودن نوعی مزیت ن سویی دیگر  شود.  گردد که از 
 :واملی همچونع

های نفتی و گازی درصد از حوزه  50منابعی که در حدود  دارا بودناقلیم کردستان با  موقعیت ژئواکونومیک: 
(. 71: 1384باشبببد )احمدی، شبببود از منظر ژئوپلیتیک انرژی دارای اهمیت بسبببزایی میعراو را شبببامل می

سمی،   یآخرین آمارها بهباتوجه صد از منابع نفتی جهان که حدود   5ر شد میکه ش میلیارد ب60در اقلیم  ، در با
ستان عراو قرار دارد.   س ش تان )آس از اقلیم کُردط ق اعالم وزیر منابع ط یعی و نفت و گکرد ال  تی هورامی( در 

کُردسبببتان عراو،  ه المللی در منطقیننفتی ب یهاکترگسبببترده شببب هایفعالیت همراهش(، به 1389م )2010
 6تا  3و بین  میلیارد بشبببکه نفت خام 45داقل دید از میزان ذخایر این منطقه حاکی از وجود حج یبرآوردها

 1اند که ظرفیت تولید نفت خام خود را به تان اعالم کردهت. مقاما  اقلیم کردسبببسببباز امیلیارد مترمکع  گ
  یورهاشببنفتی از ک یهارکتشببر ضببدر حال حا .د دادافزایش خواهسببال آتی  5میلیون بشببکه در روز طی 

نادا، کره جنوبی، تر     کا کا،  یه، نروژ، انگلی ، اتریش، مجارسببب   مختلف آمری ح    تان،  ک مارا  مت ند، ا ی، ده عربه
آمریکایی و  یهامایند که از لحاظ تعداد، شرکت نت میتان عراو فعالیس و سوئی  در منطقه کرد ین یه، چس رو

 نی؛ بنابرا(1394، فرنیک)باشند  نفتی منطقه کردستان عراو دارا می  هایفعالیتور را در کانادایی بیشترین حض  
س توجه به این عامل می سالمی ایران  تواند از  ستای افزایش       عنوانبهو جمهوری ا ستی پایه و مهمی در را سیا

ترک بین دو منطقه  های مشببوی گی بهباتوجههایی اقتصببادی در چارچوب ذخایر و منابع نفت و گاز همکاری
 قرار گیرد. موردتوجه
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سال   شود. تا  بخش عمدة درآمد اقتصادی کشور ایران از نفت و گاز تأمین می  در دو طرف مرز:  سطح توسعه  
شکه ذخایر نفت و   137ایران دارای  2011 ست؛ ولی به دلیل کم ود   تریلیون فو  مکع  گاز 104میلیارد ب ا
ستخراج  سرمایه  ست     گذاری خارجی در ا صور  نگرفته ا سعة الزم در این زمینه  کال   ش م. نفت و گاز، تو

صادی که در  ست، باعث   ها بهها و یارانهنتیجة ترکی ی از واپایش قیمت اقت وی ه در بحث مواد غذایی و انرژی ا
صندوو                     ست.  شده ا صی در ایران  صو شد بخش خ ضعیف ر س   ت شده و موانع زیادی،  صاد  سنگینی اقت

صد پیش  5/22را  2011سال   تورم ایران در لمللی پولابین شد ایران را  در صد اعالم کرد   5/2بینی و نرخ ر در
برابر اعالم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در . ای است که این نرخ رشد بسیار کمتر از نرخ رشد جهانی و منطقه   

شور تک    7 ستان ک صت        23رقمی و در  ا شد فر ست. ر ستان دیگر دورقمی بوده ا ش ا غلی و تعداد کل های 
ستان شاغالن در   ستان کردستان تعداد کل شاغالن در سال      کشور مناس  ن وده و به   هایا   1388طور م ال در ا

سال   043.431، سال        273.429، 1391نفر و در  شاغالن در  شاه تعداد  ستان کرمان   698.548، 1388نفر و در ا
های  رشد جمعیت در این استانها فرصت    بهتوجهباشببببده است که    نفر اعالم 667.590، 1391نفر و در سال  

در اقلیم  . استانها قرار دارد 27ت همچنین درآمد سرانة استان کردستان ایران در رده سشغلی کافی ایجاد نشده ا
ستان عراو   شکه نفت خام وجود دارد  45کرد سئوالن اقلیم با افزایش ارت اط با  الس در . میلیارد ب های اخیر م

شورهایی همچون  شرکت     ک ستی، آمریکا و ... قراردادهای نفتی زیادی منعقد و  صهیونی های نفتی ترکیه، رژیم 
ون موبیل آمریکا، جنرال انرژی ترکیه، گلف کیسبببتون و آنگو از انگلی  را به اقلیم       سبببمتعددی را مانند اک   

در نظر دارند  کشببور مختلف در این منطقه فعال و  19رکت نفتی از شبب 50اند. در حال حاضببر بیش از آورده
 نی؛ بنابرا(1392)نصری،   که در روز برسانند ش به دو میلیون ب 2019ال س ظرفیت تولید روزانه نفت خود را تا 

  تأثیرا  ای از تواند بر میزان مراودا  منطقه  کنیم که می سبببطح توسبببعه متفاوتی را در منطقه مشببباهده می     
 ی برخوردار باشد.توجهقابل

صادی:    صادی این منطقه  ساختار اق ساختار اقت صورت ت س   جذب     یبه  ست که  خارجی به  یگذارهیسرما ا
ست.       شده ا سیار زیادی  شته     5در  کهیطوربهمیزان ب سرمایه خارجی در پروژه  17سال گذ های  میلیارد دالر 

  شببدهینیبشیپشببده اسببت. عالوه بر این  گذاریسببرمایههای سببیمان تا مراکز خرید مختلفی همچون کارخانه
میلیارد دالر در چهار  20دالر به  اردیلیم 6است که تجار  دوجان ه این منطقه با کشورهایی همچون ترکیه از   

های خارجی ذکر این نکته الزم و ضروری است که دو سوم از بنگاه    (.El Gamal, 2010سال آینده برسد )  
مچون فرهنگ، آموزش و تجار   در منطقه کردسبتان عراو حضبور دارند و ترکیه از طریق قدر  نرم خود ه  

 ,Aqraqi) را در این اقلیم به خود اختصاص دهد  گذاریسرمایه توانسته است تا بیشترین میزان صادرا  و     

های  تحریم بهباتوجهداشببته باشببیم این اسببت که جمهوری اسببالمی ایران     خاطربهواقعیتی که باید  (.2011
سترده   صه   المللیبینگ ست و برای          گذاریسرمایه در عر ضعیفی ا سیاری  صادی ب ساختار اقت خارجی دارای 

شورهایی همچون       شکل باید تالش نماید تا از طریق برقراری تعامال  و ارت اطا  با ک شت از این م برون گ
ستان که   سیاری از   موردتوجهاقلیم کرد ستند     به دلیل ظرفیت گذارانهیسرما ب صادی بالقوه و بالفعل ه های اقت
 نماید. دایپ اقتصادیاید تا از این طریق بتواند مجرایی برای خروج از انزوای پویاتر عمل نم
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 فاعید - یامنیتعوامل 

 تأثیری اسبببت. این منطقه تحت فردمنحصبببربهکشبببور دارای موقعیت  شبببمال غربمنطقه مرزی غرب و  
ست    ضاد و متفاو  حکومت سیا ست   های مت سیا ضور قدر    های مرکزی و همچنین  شی از ح های  های نا
سم بوده  ییگراافراطای که به دن ال م ارزه با ای و فرامنطقهمنطقه ست.  اند و تروری توان  می م العنوانبهروبرو ا

ی داشته   توجهقابلای در خاورمیانه گسترش  های بعد از یازده س تام ر مداخال  فرامنطقه در سال بیان نمود که 
م ر با پیگیری رویکرد م تنی بر امنیت ه مونی بر منطقه خاورمیانه  است. ایاال  متحده آمریکا بعد از یازده س تا

های  حضببور نظامی خود را در مناطقی ازجمله عراو افزایش داد. حضببور قدر   اسبباسبرایند. را آغاز نمو
ی بر نظم ط یعی و توجهقابلا  تأثیرده اسببت تا مرزهای جمهوری اسببالمی ایران سبب   شبب ای در فرامنطقه
که از اشتراکا     مرزهمها و توافقا  بین مرزی و همچنین ارت اطا  و تعامال  سازنده با کشورهای   همکاری

ستند گردد. زیرا وجود قدر   برخوردارتاریخی و فرهنگی  س     ای دهای فرامنطقهه ر محیط پیرامونی ایران 
های منطقه  رکت دولتت تا نوعی نگرشی م تنی بر دوستی و دشمنی شکل گیرد و از همکاری و مشا     شده اس  

های  در راستای ایجاد نمودن نوعی ساختار امنیتی پایدار که م تنی بر همکاری   بلندمد بر پایه منافع و اهداف 
  ورد. آمشترک مرزی است جلوگیری به عمل 

شروی  آغازاز ابتدای : المللیبین سم یترور شور با    پی ستی داعش در عراو، این ک   نیتربزرگهای گروه تروری
نمود، تمامیت ارضی و جان شهروندان و حتی حاکمیت کشور را تهدید می    که های یک دهه اخیر خودچالش

ست . روبرو گردید شهر بزرگ عراو را در      ع ورداعش با  هایتروری سوریه، کنترل موصل، دومین  از مرزهای 
گرفتند. در ماه آگوسببت همین سببال، داعش آماده حمله به کردسببتان عراو شببد،    در اختیار 2014ژوئن  10

مداخال   . ایاال  متحده با حمال  هوایی اربیل قراردادمخمور را تصببرف کرد و اربیل را هدف تهدید خود 
  موقعبه اما نقش کلیدی را باید در حمایت        . تدارک دید   ها مرگشیپهایی برای  سبببالحخود را آغاز نمود و  

نظامی و تدارکاتی جمهوری اسببالمی ایران از اربیل دانسببت. در نتیجه ره ران اقلیم کردسببتان عراو نیز نقش  
  (1395)طال ی،  اندتایش کردهس  هامرگشیپارائه تجهیزا  نظامی به نیروهای  واسطه بهازان تهران را س تصمیم 

تواند   های بین دو کشبببور و دو منطقه می  بر رونق و تداوم همکاری   تأثیرگذار   یامؤلفه  عنوانبه و این عامل   
 م  ت ایفای نقش نماید. صور به

عراو با ایجاد تغییرا    یتأستازهدولت : یافرامنطقه ای ومنطقه یهابا قدرت عراق ینظام یقراردادها 
ها و از سوی دیگر با دوری از درگیرین یک سو خواهان رهایی از فشار ایرابنیادین در سیاست خارجی خود از 

در  وی ه با کشورهای عربی است.ای، بهو منطقه المللیبینای به دن ال ایجاد توازن در روابط های منطقهو تنش
وی ه با کشورهای همسایه در کوشد روابط خارجی خود، بهمی همین راستا، بغداد با رهاکردن سیاست تنش

میالدی چهار  2010بغداد در اوایل سال توان بیان نمود که می م العنوانبهدهد. را گسترش  فارسجیخلحوزه 
ای از های رسانهآمریکایی هزینه کرده است اما ط ق گزارش-F 16 یهامیلیارد دالر برای خرید ناوگان جنگنده

از سویی  .شده استها روبه رو اندازی مناس  این جنگندهزمان خروج تیم فنی مهندسی آمریکا، با مشکل راه
در مقایسه با انواع  (- 57SU) روسیه موسوم به 57های رادارگریز سوخوی ه دن ال برتری جنگندهدیگر عراو ب

 است و به دن ال عقد قراردهایی مرت ط با خرید و فروش تسلیحا  جنگی است. 22آمریکایی معروف به اف 
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 مرزی ایران و اقلیم کردستان عراقهای بر همکاری تأثیرگذار: متغیرهای 2جدول شماره 

 هاشاخص مؤلفه  ردیف

 

1 

 
 ینیسرزم

 ژئومورفولوژی منطقه مرزی
 موقعیت گذرگاهی

 پیوستگی ط یعی با فراسوی مرز

 

2 

 
 یفرهنگ - یاجتماع

 مرزی منطقه تاریخی ارزش
 مذه  مشترک دو سوی مرز
 زبان مشترک دو سوی مرز

 

3 

 
 یتیحاکم - یاسیس

 نوع نظام سیاسی
 سیاست خارجی دو کشور نس ت به یکدیگر

 مرزهمدو کشور  یو راه ردها یدئولوژیا

 

4 

 
 یاقتصاد

 ساختار اقتصادی
 در دو طرف مرز سطح توسعه

 سطح تعامل اقتصادی دو سوی مرز

 

5 

 
 ظامین - یامنیت

 دفاعی استرات ی
 یافرامنطقه ای ومنطقه یهابا قدر  عراو ینظام یقراردادها

 المللیبینتروریسم 
 
 

6 

 
 ژئوپلیتیکی        

 موقعیت ژئوپلیتیک منطقه مرزی
 مرزشکل مرز )محدب، مقعر، مستقیم( بین دو کشور هم

 موقعیت ژئواسترات یک منطقه مرزی

 1399های تحقیق، یافته

 های میدانییافته

های مرزی بین دو کشبببور از آزمون آماری    در همکاری  مؤثر های مؤلفه  یبند تی اولو منظوربه در این بخش 
بررسببی شببده   مؤلفه 18بعد و  6های مرزی در فریدمن بهره گرفته شببده اسببت، در این بخش ابعاد همکاری

 در زیر نتایج هر یک از ابن ابعاد بیان شده است. که است

 سرزمینی   هایمؤلفهبندی رتبه

به  دهد کههای مرزی ایران و کردسببتان عراو نشببان میدر همکاری مؤثرسببرزمینی  هایمؤلفهبندی نتایج رت ه
موقعیت گذرگاهی منطقه  در جایگاه اول،  2.91با امتیاز  با فراسبببوی مرز های پیوسبببتگی ط یعیترتی  مؤلفه
  2.16با امتیاز عیت مخاطرا  محیطی وضببو ژئومورفولوژی منطقه مرزی  در جایگاه دوم 2.79با امتیاز مرزی 

 .اندقرار گرفتهدر جایگاه سوم 
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 های سرزمینینتایج آزمون فریدمن برای مؤلفه 2جدول 

 رت ه مؤلفه امتیاز

مرز بین دو کشورپیوستگی ط یعی  2.91  1 

792.  2 موقعیت گذرگاهی 

 3 ژئومورفولوژی منطقه مرزی 2.16

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 فرهنگی –های بعد اجتماعی بندی مؤلفهرتبه

های مرزی ایران و کردسبتان عراو نشبان داد   در همکاری مؤثرفرهنگی  –اجتماعی  هایمؤلفهبندی نتایج رت ه
، ارزش  2.61، مذه  مشببترک دو وسببوی مرز با امتیاز  3.08زبان مشببترک دو سببوی مرز با امتیاز   مؤلفهکه 

 .  اندگرفتهبه ترتی  در جایگاه اول تا سوم قرار  2.3تاریخی منطقه مرزی با امتیاز 

 فرهنگی -اجتماعی های نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفه 3جدول 

 رت ه مؤلفه امتیاز

 1 دو سوی مرزساکنین زبان مشترک  2.91

 2 دو سوی مرز ساکنین مذه  مشترک 2.79

 3 مرزی منطقه تاریخی ارزش 2.16

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 حاکمیتی –های بعد سیاسی بندی مؤلفهرتبه

های مرزی ایران و کردستان عراو نشان داد که در همکاری مؤثرحاکمیتی  –سیاسی  هایمؤلفهبندی نتایج رت ه
 یخارج استیس، 2.52ی با امتیاز اسینظام س نوع، 2.8با امتیاز  مرزهمدو کشور  یو راه ردها یدئولوژیا مؤلفه

 اند.  رفتهگبه ترتی  در جایگاه اول تا سوم قرار  1.93با امتیاز  گریکدیدو کشور نس ت به 

 حاکمیتی -های سیاسی نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفه 4جدول 

 رت ه مؤلفه امتیاز

 1  مرزهمدو کشور  یو راه ردها یدئولوژیا 2.8

 2 نوع نظام سیاسی  2.52

 3 نس ت به یکدیگرسیاست خارجی دو کشور  1.93

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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 های بعد اقتصادیبندی مؤلفهرتبه

منابع  مؤلفهداد که  نشانهای مرزی ایران و کردستان عراو در همکاری مؤثراقتصادی  هایمؤلفهبندی نتایج رت ه
وجود یا ، 2.22با امتیاز  مرزسطح توسعه اقتصادی دو کشور هم، 2.84مشترک مرزی دو سوی مرز با امتیاز 

 .اندگرفتهبه ترتی  در جایگاه اول تا سوم قرار  2.14با امتیاز  ها و مناطق آزاد مرزیعدم وجود بازارچه

 های بعد اقتصادینتایج آزمون فریدمن برای مؤلفه 5جدول 

 رت ه مؤلفه امتیاز

 1 منابع مشترک مرزی 2.84

 2 مرزیها و مناطق آزاد وجود بازارچه 2.22

 3 مرزسطح توسعه اقتصادی دو کشور هم 2.14

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 های بعد امنیتی و نظامیبندی مؤلفهرتبه

 مؤلفهداد که  نشانهای مرزی ایران و کردستان عراو در همکاری مؤثرامنیتی و نظامی  هایمؤلفهبندی نتایج رت ه
ی با او فرامنطقه ایمنطقه یهاکردستان عراو با قدر  میاقل ینظام یقراردادها، 3با امتیاز المللی بین سمیترور
 اند.رفتهگبه ترتی  در جایگاه اول تا سوم قرار  2.35با امتیاز  استرات ی دفاعی، 2.7امتیاز 

 های بعد امنیتی و نظامینتایج آزمون فریدمن برای مؤلفه 6جدول 

 رت ه مؤلفه امتیاز

 1  المللیبینتروریسم  3

 2 یافرامنطقه ای ومنطقه یهابا قدر اقلیم کردستان عراو  ینظام یقراردادها 2.7

 3 استرات ی دفاعی 2.35

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 های بعد ژئوپلیتیکیبندی مؤلفهرتبه

 مؤلفهداد که  نشانهای مرزی ایران و کردستان عراو در همکاری مؤثرامنیتی و نظامی  هایمؤلفهبندی نتایج رت ه
، 2.44با امتیاز  دو کشور یمنطقه مرز کیژئواکونوم تیموقع، 3.1با امتیاز  مرز دو کشور یژئوکالچر تیموقع
 اند.به ترتی  در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته 2با امتیاز  مرز دو کشور یکیژئواسترات  تیموقع
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 یکیتیژئوپلهای بعد نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفه 6جدول 

 رت ه مؤلفه امتیاز

 1 موقعیت ژئوکالچری مرز دو کشور 3.1

 2 موقعیت ژئواکونومیک منطقه مرزی دو کشور 2.44

 3 موقعیت ژئواسترات یکی مرز دو کشور 2

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 یریگجهینت

شروع تعامل و حرکت جهت ورود به    عنوان بخشی از مرزها به شورها که نقطه پایانی حاکمیت ملی و نقطه  ک
تی و جنگ یا عامل برقرارکننده دوسبب جادکنندهیاعنوان یک عامل توانند بهالمللی هسببتند و میهای بینعرصببه

سی بین       . آفرینی نمایندتعامل نقش سیا شده که مرزهای  س    ضوع  ت برای  المللی همچنان دارای اهمیاین مو
شند و حکومت   شورها با صور  ها ک سی  مختلف برای مدیریت آن یهابه  شور  ها با هدف کاهش آ پذیری ک

سعی کنند   ساس مدیریت مناس  مرزها باعث امنیت داخل و عدم     در سطوح مختلف محلی و ملی  بر همین ا
در این میان کشور ایران   دهد. شود و یا تا حد زیادی مشکال  را کاهش می  بروز مشکل با کشور همسایه می   

شکی،       پرخطردر منطقه پرتنش و  شدن واقعبه دلیل  شتن مرزهای طوالنی دریایی و خ سیا، دا جنوب غرب آ
کشببور و چندین منطقه خودمختار، تنوع قومی و مذه ی در جداره مرزها، تنوع   15همسببایه بودن با بیش از 

سی برخی از کشورهای همسایه     اقلیمی و نیز بی سیا سائل مرت ط با مرزها از اهمیت    ث اتی  شده که م آن باعث 
  تأمینهای اخیر، همکاری میان کشورها برای  در سال ای در راه ردهای کالن کشوری برخوردار باشد.   برجسته 

اهمیت مرزهای   بهباتوجهاسببت. در واقع  مناطق مرزی به یک مسببئله حیاتی ت دیل شببده درامنیت و توسببعه 
سی ایران     ستقرار گروه  وی هبهسیا سوی های قومی واحد در به دلیل ا شی از کنترل آن،     دو  شکال  نا مرز و م

با سایر واحدهای سیاسی پیرامون کشور نموده      ازپیشبیشبه سمت همکاری  متمایل مدیران سیاسی کشور را    
ر گردد تا در امتداد مرزها با اقلیم کردسبببتان عراو اختالفا  د       توجه به این موضبببوع سببب   می    اسبببت. 

ستانداردهای زندگی و پرداختن به چالش  شترک در این منطقه  ا ستای    ترپررنگهای م  وفصل حلشده و در را
شتراکا        تنش شان داد که این منطقه دارای ا صور  گیرد. نتایج مطالعه در این پ وهش ن شترکی  ها اقداما  م

 ت وهنگی و اجتماعی و ... اسبببسببیار زیادی با مرزهای غربی جمهوری اسببالمی ایران از لحاظ تاریخی، فر 
ظامی اسبببت.                    ظامی انت با رویکرد ن ید محور و  هد گاه ت ید به غرب کشبببور د لت مرکزی  گاه دو ید ل  د اغ

صورت  صت یک عامل  عنوانبههای اقوام این منطقه توان از ظرفیتمی کهیدر ستای   آفرینفر صل حلدر را  وف
دولت فدرال اقلیم کردسببتان عراو نیز یکی از این واحدهای  نمودن مشببکال  محلی و ملی گام برداشببت.  

با این منطقه فدرال،   نیکردنشببنواحی  وی هبهطوالنی بودن مرزهای غرب کشببور  بهباتوجهسببیاسببی اسببت و 
های مرزی  برای مدیریت مرزهای این منطقه است. در طول یک قرن گذشته تنش   ازپیشبیشنیازمند همکاری 
س   کاهش            نیش کردنموجود در مناطق  س ت به این مناطق بوده  صادی ن سیاسی و اقت شی از ت عیضا   که نا

س         شده ا صوص به خود  شکال  مخ ستان عراو به دلیل   بهباتوجه ت وسطح امنیت این مناطق و م اینکه کرد
در کشبببور بحرانی عراو دچار مشبببکال  متعددی اسبببت که عدم کنترل دقیق مرزها یکی از این  قرارگرفتن
شکال   شکال  متعددی از جمله تردد      می م سائل و م شد و این عدم کنترل م ، قاچاو کاال و ... را غیرمجازبا
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مین امنیت و توسعه   تض یکی از راهکارهای  عنوانبهتواند س   شده، بنابراین همکاری بیشتر با این منطقه می   
ه حاضر با رویکردی توصیفی    باشد. بر همین اساس مقال   نیکردنش مناطق  وی هبهدر مناطق مرزی غرب کشور  

سی عوامل   ست. بدین منظور نگارندگان    گرفتهانجامهای مرزی بر تداوم همکاری مؤثرتحلیلی و با هدف برر ا
شخص نمود و     مؤثرعوامل  عنوانبهمتغیر را  18با مراجعه به منابع مختلف  شورها م در همکاری مرزی بین ک

سی این موارد بر منط  منظوربهدر ادامه  های  یافتهگرفت.  ماری تحقیق قرارار جامعه آیتاخدر  موردمطالعهقه برر
شان داد          سائل مرزی بود ن سان مرت ط با م شنا ضر که برگرفته از نظرا  نخ گان و کار  6 کهمیدانی تحقیق حا

شور، ایدئولوژی   شور  متغیر پیوستگی ط یعی مرز بین دو ک ساکنین    ، مرزهمها و راه ردهای دو ک شترک  زبان م
سوی مرز،   شترک مرزی دو  سم بین  ،منابع م شور از جمله  تروری المللی و موقعیت ژئوکالچری مرز بین دو ک

های مرزی بین منطقه خودمختار کردسبببتان عراو و ایران      بر پایداری همکاری    تأثیرگذار  متغیرهای   ترینمهم
 شوند.  محسوب می

 

 در پایداری همکاری مرزی بین ایران و کردستان عراو مؤثرعوامل  ترینمهم: 2شکل 

 (1399های تحقیق، )یافته

 راهبردی: یهاهیتوصو پیشنهاد 

مدیریت مرزها به یک مقام محلی در یک کشور واگذار گردد تا به دلیل آشنایی الزم نسبت به  -
 های مناسب را تدوین نماید.های طبیعی و انسانی اقدامات و برنامهویژگی

 های مرتبط با همکاری مرزی صورت گیرد.چارچوب قانونی مشترکی برای اجرایی نمودن پروژه  -

 افراد، کاال و تحرد سرمایهعبور و مرور ایجاد شرایطی مناسب برای  -

پایداری همکاری 
های مرزی بین  
ایران و کردستان 

عراق

ایدئولوژی و 
راهبردهای دو 
کشور هم مرز

منابع مشترک 
مرزی

پیوستگی 
طبیعی بین دو 

سوی مرز

تروریسم بین  
المللی

موقعیت  
ژئوکالچری مرز  

بین دو کشور

زبان مشترک 
ساکنین دو 

سوی مرز
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 ای برای همکاری پایدار پایه عنوانبهدر مناطق مرزی  ونقلحملهای بهبود در زیرساخت -

 در کردستان عراق گذاریسرمایهگسترش  -

 مسیر ترانزیتی مناسب دارابودن بهباتوجههایی برای توسعه انتقال منابع انرژی ایجاد زیرساخت -

 منطقه مرزیاز پتانسیل توسعه  برداریبهره -

 های مرزی و بهبود کیفیت منابع انسانیتر، ترویج شبکهها در روستاها و مناطق محرومتنوع فعالیت -

 امکانات اجتماعی با استفاده از مناطق تجاری مرزیایجاد و گسترش  -

 العبورصعبکه سبب جدایی و  آراراتهای کوهرشتهرفع موانع زیرساختی در مقیاس بزرگ مانند  -
 شدن این منطقه شده است.

محور بر منطقه مرزی کردستان و جایگزین  یدیتهدهای مبتنی بر امنیت و چرخش در دیدگاه -
 صت محورنمودن آن با دیدگاه فر

 منابعفهرست 

 .عبراو پب  از سبقوط بغبداد. تهبران: نشبر وزار  امبور خارجه(. 1384، کبوروش، )یاحمبد .1

بد   .2 بران، افسبانه و واقعیبت، تهبران      ییگراقومقومیبت و  (. 1379) احمبدی، حمی بی،    :در ای نشبر ن
 چباپ دوم

سبباختارهای   دولت(، و شببیخ )آغا، کرد مردم شببناسببی جامعه (؛1387) وان مارتین و سببن برویین .3
 .چاپ اول ،ذیپان نشر: تهران یونسی، ابراهیم ترجمه کردستان؛ سیاسی و اجتماعی

و  عراو کردستان  اقلیم خودمختاری نرم (: تهدیدهای1393، مهدی )یپور اسالم بوژمهرانی، حسن و   .4
 ،2 دوره اسالم،  جهان سیاسی   یشناس  جامعه پ وهشی  - یعلم ایران، دوفصلنامه  کردهای بر آن تأثیر
 .87-110 صصتابستان،  و بهار ،1 شماره

شگاهی فرد، زهرا، قالی اف، محمدباقر،   .5 صراللهی، بهرام ) پناهزدانیپی ی در ش پ وه(. 1394، کیومرث، ن
شماره ایران،  یشناسباستانهای ، پ وهشکردستان عراو  :حوزه فرهنگی و تمدنی ایران نمونه موردی

 1394و زمستان  دوره پنجم، پاییز ،9

:  تهران(. ها نظریه  و اصبببول مفاهیم، ) مرزی مطالعا    به  نو نگرشبببی :(1396) محسبببن ،پرورجان  .6
 .ایران ژئوپلیتیک انجمن انتشارا 

  هایاسببتانهای همکاری (: بررسببی زمینه1389زاده، اکرم و مهرو، علی )، محسببن و تقیپرورجان .7
ستان، مجموعه مقاال  دومین همایش بازنگری          ستان گل سیای مرکزی، مورد ا شورهای آ مرزی با ک

 روابط ایران و کشورهای آسیایی مرکزی، دانشگاه فردوسی، پاییز.

مرزی، مطالعه موردی   گذر پروانه طرح عملکرد و اهداف تط یقی (: بررسی1385دیگران ) و نیاحافظ .8
 قیقا  جغرافیایی.ایران و ترکمنستان، مجله تح

  مرزهای به کوتاه نگاهی با شببدنجهانی و مرزها(: 1396) محسببن ،پرورجان و محمدرضببا نیا،حافظ .9
 .راه ردی مطالعا  پ وهشکده: تهران .ایران
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ضا ) حافظ .10 سی    1379نیا، محمدر سیا شارا      –(؛ م انی مطالعا   اجتماعی، جلد اول، چاپ اول، انت
 خارج از کشور.ها و مدارس علمیه سازمان حوزه

سین  .11 ضا ) ح هند،  قارهش ه ک، مطالعه موردی (؛ ت یین الگوی روابط در مناطق ژئوپلیتی1390پوریان، ر
س  سی، به راهنمایی پیروز     هالر سیا شگاه  زاده و زهرا احمدی مجتهددکتری جغرافیای  پور. تهران، دان
 .مدرستیترب
بران    د و پیوستگی ن ادی ورک(. 1363) رضاغالم، یاسمی دیرش .12 بی او، ته به انتشارا     :تاریخ مؤسس

 .امیرک یر، چاپ دوم

(. ژئوپلیتیک شببکننده اقلیم کردسببتان عراو عامل  1390، صببادو، ع دالل پور، محمدرضببا ) اکالمیز .13
 .4شماره ، 41همگرایی کردهای عراو به اسرائیل، فصلنامه سیاست، دوره 
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