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  چكيده:

ست  ايفرامنطقه ژئوپليتيكي سياست   مخلوق چيز هر از قبل عراق كشور   ايجاد در همواره كشور  اين رهبران بنابراين ا

بحران هويتي و تهديد   ترينمهم است.  برده كار به را سخت  ابزارهاي تنها و بوده رو به رو مشكل  با فراگير ملي هويت

كننده يكپارچكي ســرزمين اين كشــور واگرايي كردها در شــمال اين كشــور اســت. اســتقالل خواهي كردها به عنوان   

ــطح فروملي كه در مقياس   مطرح ايپديده   ــت به داليل  تا جهاني نقش  هاي گوناگون از محلي   در سـ   آفريني كرده اسـ

ست گوناگون ژئوپل سطحي نيروهاي فعال نظام ژئوپليتيك  ؛يتيكي امكان تحقق پيدا نكرده ا كه اين امر به دليل تاثير چند 

و همچنين عوامل و عناصــر ژئوپليتيكي تاثر گذار بر رفتار دولت عراق در ســطح ملي و كردها در   ايطقهجهاني و من

  كنند.در خالف جهت آرمان كردها حركت مي آنها از قضا همگي  است كه ي و فرومليسطح محل

صيفي  روش به مقاله اين سي  پي در تحليلي_ تو سيس  تحقق عدم ژئوپلتيكي داليل برر   عراق شمال  در كردي دولت تا

شد و اينكه مي شته  جا به را تاثير ترينبيش سطح  كدام گذار تاثير سطوح  بين با ست  گذا شان  هاي پژويافته .ا گر  هشگر ن

سيت باالي اين منطقه و نقش    سا سطوح گوناگون از خرد تا كالن مي رآفريني تمامي بازيگح شد كه اين امر به   ان در  با

ــكننده خاورميانه، تالقي منافع قدرتهاي دليل ويژگي ــتراتژيك اين منطقه  هاي ژئوپليتيك شـ بزرگ و موقعيت ژئواسـ

ــد. نتايج تحقيق مي ــتقالل    باش ــدن به اس ــتر نقش عوامل محلي در عدم توفيق كردها در رس ــانگر تاثير گذاري بيش نش

  باشد، هرچند كه اين به معناي كم اهميت بودن ساير سطوح تاثيرگذار بر رخدادهاي اين منطقه نيست.مي

  استقالل خواهي.كردستان، عراق، ژئوپليتيك، واژگان كليدي: 
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 مقدمه و بيان مساله:

شان براي         كردها به  سايگان ست كه در حال مبارزه با هم سده ا عنوان بزرگترين ملت بدون دولت نزديك به يك 

شد           ستقالل داده  سور به كردها وعده ا ساس عهدنامه  شي عثماني بر ا ستند. در واقع بعد از فروپا احقاق حقوق خود ه

  براي مبارزه كرها براي اســتقالل گرديد. با معاهده لوزان به بوته فراوشــي ســپرده شــد و همين امر آغازي اي كهوعده

سي چرخه  شانگر برر شمال         ي مبازرات كردها ن سرانجام به  سم كردي از تركيه به ايران و  سيونالي تغيير مداوم كانون نا

ــد كه امروزه نقش محوري در بازيگري كردها در محيط بين الملل بازي مي      عراق مي كندكه در تالش براي ايجاد    ياشـ

  باشد.ام كردستان در شمال عراق ميكشوري به ن

 يكي كرد ملت واگرايي موضوع  كه كرد توصيف  ژئوپليتيكيهاي بحران از كلكسيوني  با كشوري  توانمي را عراق

ــمار  به آنها  ترينمهم از ــور اين تزلزل و ناپايداري عمق عراق ژئوپليتيك  پازل به نگاهي  اما. آيدمي شـ ــان را كشـ  نشـ

ــي فرهنگي، ،زباني  قومي، تنوع مرزي، اختالفات . دهد مي ــترسـ  هيدروپليتيكي،  هاي بحران آزاد، درياي  به  محدود  دسـ

نابع  پراكنش مذهبي،  و قومي واگرايي عدني،  م ند  تكوين عدم  م لت  دولت  فرآي ــازي م ها ... و سـ   اين از چندنمونه   تن

  همواره كردها خواهي اســتقالل عنوان با موضــوعي ايشــكننده ژئوپليتيكي محيط چنين در. آيندمي شــمار به هابحران

  .اندكرده عمل روند اين تشديد و تقويت راستاي در نيز كشور اين ژئوپليتيكي عوامل كه است مطرح

تداي  در مبارزه ها  دهه  از پس ــروعيت  ايجاد  منظور به  فارس،  خليج اول جنگ  پس ميالدي 1990 دهه  اب   و مشـ

نايي  مت  براي قانوني  مب بات    كرد، حكو خا لت  نيز آن از پس و برگزار مجلس انت تار  خود دو قه  مخ   عنوان با اي منط

  عراق عليه آمريكا جنگ شروع  با .)1389:199حافظ نيا و همكاران، (كرد موجوديت اعالم كردستان اي منطقه حكومت

سازي  در كردها م،20033 سال  در سي    نقش عراق شمال  مناطق آزاد سا ضور  با و ايفا ا سازي  يندفرآ در ح سي    باز  سيا

 خودمختاري حداكثر كسب نيز و مركزي حكومت نهادهاي در حداكثري حضور: كردند دنبال را اصلي هدف دو عراق،

  .شد تشكيل كردستان اقليم حكومت عراق جديد اساسي قانون تدوين با نهايتا) كه 32: 1387واعظي،(عراق شمال در

 هاييتنش عراق مركزي دولت و كردستان اقليم ميان اخير سالهاي در اما عراق، شدن فدرالي تثبيت وجود با ليكن 

ي حيات مدرن  باشد. بايد پذيرفت كه كردها در منظومهمي انگر اختالفات عميق بغداد و اربيلكه نش  است  داشته  وجود

به اشكال گوناگون نيز معطوف به    آنها خود به چيزي جز تشكيل يك كشور كردي رضايت نخواهند داد و تمام تالش   

هاي ها و فشــارزده خاورميانه با دشــواريي آشــوببا اين حال رســيدن به اين هدف در منطقه باشــد.همين هدف مي

  همراه است. اي و مليوح مختلف سيستم ژئوپليتيكي جهاني، منطقهگوناگوني از سط
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  سوال تحقيق:

سطوح تاثير گذار بر        ترينمهم  ست؟ و بين  شمال عراق چي سيس دولت كردي در  داليل ژئوپلتيكي عدم تحقق تا

  ؟تاثير را به جا گذاشته است ترينبيشاين رخداد كدام سطح 

  فرضيه تحقيق:

فروملي،  سطح تحليل محلي،  5جمع جبري ضديت  عدم تحقق تاسيس كردستان مستقل در شمال عراق محصول      

ــد كه همگي در جهت عكس اين روند عمل حركت مي      و جهاني مي  ايملي، منطقه  ــد بين  و به نظر مي  ،كنند باشـ رسـ

  اند.ا در عدم تحقق اين هدف ايفا كردهتاثير ر ترينبيشسطوح مذكور موانع ژئوپليتكي مرتبط با سطح محلي 

  

  روش تحقيق:

صيفي و تحليلي با توجه به ماهيت تئوريك و نظري تحقيق از روش ست.       هاي تو شده ا ستفاده  براي تدوين آن ا

اند كه به چند حوزه باشــد كه در دســترس نگارنده بودهمنابع به كار رفته در اين پزوهش شــامل كليه منابع كتابخانه مي

ــتقالل خواهي كردهامنطقههاي نظير ژئوپليتيك عراق، قدرتكلي  ــده و...  اي و اس ــيم بندي ش اند. در پايان محقق تقس

ــمن تجزيه و  ــيه  گيري از يافتهاقدام به نتيجه آنها تحليلض ــوال تحقيق و تاييد يا رد فرض ــخ به س هاي پژوهش و پاس

  نمايد.مي

  قلمرو تحقيق: 

سي داليل ژئوپليتيكي    ضوعي پژوهش محدود به برر ستقالل      دامنه مو ست ا شك شمال   موثر در  خواهي كردها در 

شد كه از نظر دامنه مكاني نيز هرچند تا  عراق مي سطوح مختلف كروي و منطقه علل ژئوبا اي ملي و محلي در پليتيكي 

ــوع   گذرايي  گيرند. از نظر دامه زماني نيز هرچند نگاهي تاريخي       ارتباط با اين پديده مورد كنكاش قرار مي      به موضـ

سالهاي بعد از          صلي ما بروي  شت اما تمركز ا شته خواهيم دا سده گذ ستقالل خواهي كردها در طول يك  به  تا  1991ا

  امروز خواهد بود.

 چارچوب نظري:
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عموميت يافت. اما 19ي يك روش تحليلي از اواخر قرن اي با معاني گوناگوني اســـت كه به منزلهژئوپليتيك واژه

سياست با توجه   و در ادبيات آلماني مطرح شد. ژئوپليتيك توجيه و تفهيم موضوعات    1903به طور ويژه در مربوط به 

هاي جغرافيايي است.  است. همچنين ژئوپليتيك پويايي جغرافيا با حضور تمامي عناصر و ارزش   هاي جغرافياييبه داده

احمدي  گويد و بيشتر نگاه فراملي دارد( يآفريني سياسي محيطي در چارچوب مفهوم قدرت سخن م   ژئوپليتيك از نقش

 )123: 1392 ،و همكاران

موجود در هاي ر سر كنترل و اعمال نفوذ از سوي قدرت  هر قلمروي را كه به هر دليل استراتژيك مستعد رقابت ب  

شينه    شد و بويژه پي شد     آن با شته با سلطه در آن وجود دا توان منطقه ژئوپليتيك ناميد. مي، اي از رقابت و منازعه براي 

س       منطقه ژئوپليتيك بازگوكننده سترساز شكل   شكل سياسي شده منطقه جغرافيايي ا الگوي  ري گيت. منطقه ژئوپليتيك ب

الگوي رقابت و پيدايش  آنها اي است و كنش و واكنش اي و برون منطقههاي درون منطقهفضايي روابط سياسي دولت   

ــر كنوني منطقه   ). يكي از پرتنش112: 1385ظ نيا، حاف انگيزد(ميهمكاري و نزاع را بر  ترين مناطق ژئوپليتيكي در عصـ

اي و محلي بوده  اي مختلف در سطوح گوناگون جهاني، منطقه هكه همواره كانون رقابت قدرتست  جنوب غرب آسيا 

 .است

رها و  كشــو(فضــايي _ســياســي هاي ي الگوي مناســبات قدرت در ميان ســاختنظام ژئوپليتكي انعكاس دهنده

ست. در    هاي دولت ستقل) ا سطوح م   يام شورها در  اي و جهاني بر پايه وزن  ، منطقه اي، قارهحلي، ملين نظام روابط ك

شــود. كاركرد چنين نظامي و جايگاهشــان در نظام ســلســله مراتب قدرت تنظيم مي آنها ژئوپليتكي توليد كننده قدرت

ضايي بر گرد محور    يابي سامان  سي ف سيا ست   يواحدهاي  شكيل مي  آنها ترينكه قدرتمندا شنو و حميدي   (دهدرا ت ر

  .)34-33: 1392فراهاني، 

ــكال متفاوت تك قطبي    اي و جاره، ق ايمختلف محلي، منطقه هاي  ياس در مق يهاي ژئوپليتيك نظام  ، هاني و نيز اشـ

پيرامون و جريان  _وجود دارند و داراي خصلتها سلسله مراتبي و ساختار فضايي مركز       آنها دوقطبي چند قطبي و نظاير

ــطوح مادون  از مركز يا راس به   ها  يابي پديده    ها فاقد ثبات و پايداري و ديناميك         اند. اين نظام  پيرامون و يا توابع و سـ

ــاي  ــعيت و وزن ژئوپليتيك اعضـ ــر قدرت و وضـ ــتند و با تغيير در عناصـ از اين رو  گردند. دچار تحول مي آنها هسـ

شمكش  ستيز فرآيندهاي رقابت ك ضاي   ، همكاري،  صلح و همگرايي در بين اع شورها از پويايي برخو  آنها ،  ردار  يا ك

  )12: 1386 ،(حافظ نيااي و محلي در حال تحول اندمنطقه بوده، دائما در مقياس جهاني،
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  ها:يافته

  :و فروملي سطح محلي

ها و   جداي از تمام برخوردها، درگيري   هاي متمايزي برخوردارند،   هاي همانند خود از ويژگي   كردها در بين قوميت  

سده جنگ ست، اين ملت     هاي هايي كه از  شده ا شين تاكنون بر كردها تحميل  سته اند     پي صورت اعجاب انگيزي توان ب

ــايگان متمايز نگه دارد. اگر چه كرد ها به مانند بلغارها و چكها ويژگيهاي خود را حفظ و هويت ملي خود را از همس

شاه و   شته   (امپراطوريدر طول تاريخ خود پاد سجام دهنده) ندا سي و مدون و فراگير بوده   ان سا انداما  اند و فاقد قانون ا

  ). 40: 1377محمدي: (هنوز در خود دارندقويا از هويت كردي خود پاسداري كرده و حق كرد بودن خود را 

كشور تركيه    4كردستان عراق بين   منحصر به فردي است نظير اينكه  هاي ژئوپليتيك كردستان عراق داراي ويژگي 

شده و ب   سوريه واقع  شور هايران عراق و  ست، كردها بز    غير از عراق در بقيه ك سايه ا شين هم گترين  رها با نواحي كرد ن

ستند كه حدود   ستان            20ملت بدون دولت در خاورميانه و جهان ه ستند، كرد ساكن ه ستان عراق  شان در كرد صد در

ي رودهاي تغذيه  ان عراق محل عبور رود دجله و همه، كردســتدر خشــكي اســت و به دريا راه نداردعراق محصــور 

كننده آن به درون عراق است. كردستان عراق به دو ناحيه سوران و بادينان با خصوصيات و گرايشات سياسي متفاوت          

  )3 :1389،كرميشود(تقسيم مي  kdpو  pukتحت حكومت دو حزب رقب 

ــتان عراق هر چند در بردانده فاكتورهاي قدرتي         جمع جبري ويژگي همچون منابع عظيم   هاي ژئوپليتيكي كردسـ

ستقالل خواهي     مي هيدروكربني و آبي براي كردها شني را راي ا شد اما در مجموع دورنماي رو سيم نمي  آنها با كند.  تر

ــوص محدوديت ــده كه كردها همواره به   هاي بخص ــبب ش ــي به درياي آزاد براي كردها س ــترس جغرافيايي و عدم دس

  صورت گروگان همسايگانشان در بيايند.

ــتان موقعيت ــته جغرافياي كردس ــت. پيش نياز هر گونه مبادله با جها  ،بس بزگترين چالش پايدار ژئوپليتيك آن اس

هاي كردستان عراق هم اكنون   خارج جلب همكاري كشورهاي پيراموني بويژه ايران و تركيه است.بسياري از نيازمندي   

لش در روابط مناسبات كردها و آمريكا با اين دو   شود. بروز هرگونه چا مرزي اين دو كشور برآورده مي هاي از گذرگاه

ــته ها  ــتي خود جهت تحميل خواسـ ــان داده كه آن دو از موقعيت فرا دسـ ــان ترديدي به خود راه نمي  دولت نشـ يشـ

  هايآبراه و آزاد درياهاي به دســترســي عدم و خشــكي در عراق كردســتان بودن ) محصــور61: 1390،زيباكالم(دهند

صلي  الملليبين ست  عراق كردهاي ژئوپلتيكي تنگناي ترينا   ترينمهماست   كرده نيازمند شان همسايگان  به را آنان كه ا

  .  است عراق كردستان منطقه اقتصادي وضعيت بر تاثيرگذاري جغرافيايي، تنگناي پيامد تريناصلي و
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ــوران    ــتان بر پايه خطوط مذهبي و قومي به طوري كه دو گرايش عمده قومي، لهجه س ــيم كردس باديني و   _تقس

ضور تركن     شبك و ح ضور كردهاي فيلي، يزيدي،  سني   ح شيعه،  سل     هاي  سطوري گ شوري و ن عميق  هاي و اقليت آ

ــت(   ژئواتني قه بوجود آورده اسـ بداهللا پور  كال را در منط با كالم و ع فات 62: 1390 ،زي هاي  دروني ) اختال   عراق كرد

صه  ستقالل  جهت در را كرد احزاب تمام همراهي عمال حزبي، و فردي درعر سي  همه طريق از ا  مواجه خلل با آتي پر

ستان  مردم ميان در. ساخت  خواهد سعود  دوگانه، عراق كرد ستيال  جهت طالباني جالل و بارزاني م   رهبري، جايگاه بر ا

  .ندارد وجود اقليم اين آينده درباب خاصي نظر اتفاق نيز احزاب درميان و كنندمي خودنمايي

ــلي جريان دو تقابل ــتان احزاب اص   واقع به را گوران وجنبش ميهني اتحاد ائتالف و دموكرات حزب يعني كردس

ــرق هژموني دو تقابل به توانمي ــبيه كوچك مقياس در غرب و ش ــح طور به اول گروه. كرد تش ــتيالي تحت واض   اس

  اهداف بر قطعا مساله  اين. است  روسيه  و ايران با خوب روابط داراي نيز دوم گروه و بوده صهيونيستي   رژيم و آمريكا

  خواهد فراوان تاثير اهداف، به نيل جهت در جريان دو اين راهبرد طبعا و عراق كردستان آينده از آنها مطلوب تصوير و

  .انجاميد خواهد متقابل صحيح درك حتي و اتحاد ايجاد جهت در توفيق عدم به و گذاشت

جدا از موارد باال كردســتان عراق با موانع و مشــكالت ديگري در راســتاي نيل به آرمان اســتقالل مواجه اســت.   

ــبب پيدايش خرده فرهنگ  ــتاني كردي س ــن وكوهس ــده وامكان تعريف  هاو گويشها جغرافيايي خش در اين منطقه ش

ستي در اين   شيره   هويت واحد يكد ست. فرهنگ ع اي و ميتني بر قوميت و تقدم قوم طايفه يا هر  ناحيه را از بين برده ا

و  ها واحد سياسي فروملي بر هويت ملي كردها سبب شده كه هميشه در تاريخ مبازه صد ساله كردها شاهد عهدشكني         

  هاي كردي باشيم.هاي رهبران قومي به آرمانخيانت

  

  :سطح ملي

هاي آزاد دارد و همين مســئله يكي از يه خليج فارس اســت كه كمترين ســاحل را با آبعراق تنها كشــور حاشــ

ست كه به گونه          ستراتژيكي ا صادي و ارتباطي و نظامي و ا سي عراق از حيث اقت سا شكالت ا سي    اي م سيا –بر رفتار 

شته  نظامي هاجم دولت عراق به  و حل آن به صورت يك هدف آرماني براي عراق در امده است. ت   دولت عراق اثر گذا

حافظ (تجلي تاثير اين مشكل در استراتژي عراق است    1990و نيز به كشور كويت در سال    1980كشور ايران در سال   

). در حقيقت عراق از يك سو براي فرار از خفگي جغرافيايي به دنبال گسترش معبرش در دهانه خليج   257 :1371نيا، 
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شمال    فارس مي شد و از طرف ديگر مجبور به مقابله با كردها در  شور       با شي ك شروع فروپا شور برباي جلوگيري از  ك

  باشد.مي

ــده      ع يك سـ به  يك  يات نزد ــوع بحرا راق در طول ح با موضـ پارچگي      اي خود همواره  يد يك هد يت و ت ن هو

س       سرزميني  ست و در اين بين ا ست و پنجه نرم كرده ا شور د شمال و جنوب ك  ترينبيشتقالل خواهي كردها اش در 

شار را بر بغداد در دوره  س هاي ف هاي زباني، مذهبي، فرهنگي  ت. اختالف كردها با اعراب، تفاوتگوناگون وارد كرده ا

ست.        شده ا شكاف  شدد اين  سبب ت ستان به داليل چندي همچون ذخاير هيدروكربني، آبي، معدني و... براي    و...  كرد

  تداوم عراق يكپارچه داليلي فراتر از داليل فوق دارد. برخوردار است با اين حال اصرار بغداد بربغداد از اهميت بااليي 

ستقالل به كردها در شمال براي عراق تنها به معني جدايي بخشي از خاك عراق نمي    باشد بلكه با در نظر   اعطاي ا

شور ساخته استعمار، اين رخداد به منزله     ملي و تكامل پروسه دولت ملت سازي در اين ك   گرفتن عدم پا گرفتن هويت

شيوه رو بغداد همواره در طي دههشود. از اين فروپاشي عراق تلقي مي  هاي گوناگون از سركوب گرفته   هاي مختلف به 

  تا كشتار و حتي دادن امتيازات گوناگون هچون خودمختاري سعي در خنثي كرد و يا حداقل به تعويق انداختن استقالل

  باشد. ر اين كشور ميد كردها

شرق   ،اند كه در خاورميانهق يكي از بزرگترين نيروهايي بودهكردهاي عرا ستعمار غرب و هم  ، روي  هم از طرف ا

آن ســرمايه گذاري شــده و هر يك در مواقعي از اين مردم شــجاع بر عليه ديگري نهايت اســتفاده را برده اســت. فقر  

ضع بد    فرهنگي ر شه دار همران با و صادي ي سمت اعظم نفت     اقت ست و ق ، در حالي كه جزو مناطق نفت خيز جهان ا

ستخراج مي      شور ا شمال اين ك شورش كردها بر عليه          عراق از  شيدن به  سرعت بخ سبب  شود، دو عاملي بودن كه 

  ).52: 1380ي،يونس(مركزي عراق بوده استهاي دولت

ساسي   قانون در ست  گرفته قرار كردها جمله از عراق مردم عمومي تاييد مورد 2005 سال  در كه عراق ا   بر بارها ا

ضي  تماميت و وحدت ست  شده  تاكيد عراق ار ست  آمده قانون اين اول ماده در .ا شوري  عراق: ا ست  فدرال ك   كه ا

  كشور در قانون ترينعالي اساسي   قانون«: است  شده  تاكيد قانون اين 13 ماده در. است  آن وحدت ضامن  اساسي   قانون

 ترينمهمدر حقيقت  ».نيست جايز شود، منجر اساسي قانون خالف بر تصميمي اتخاذ به كه قانوني هر تصويب و است

سال         شغال  ساسي جديد اين كشور بعد از ا حفظ يكپارچگي سرزميني    2003دستاورد مقامات بغداد در تدوين قانون ا

  درشمال بود. عراق عالرغم واگذاري امتيازات زيادي به كردها
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 آن فدرالي نظام و عراق وحدت حافظ فدرال دولت نهادهاي«: اســت شــده تصــريح اســاســي قانون 109 ماده در

  را مقتضي اقدامات عراق ارضي يكپارچگي و فدرالي نظام حفظ براي كه داده اختيار مركزي دولت به ماده اين». هستند

ست  آمده 109 ماده ادامه در .دهد انجام ست  عراق مردم همه تملك در عراق گاز و نفت«: ا ساس  اين بر». ا صميم  ا   ت

  ديگر نكته .نيســت عراق كردســتان اقليم و كركوك مردم آراء به منحصــر هرگز كركوك خيز نفت مناطق درباره گيري

سعه  به مربوط ضي  طلبي تو سي همه اين در ار ست،  پر سي  همه كه ايگونه به ا  در خودگردان، اقليم قلمرو بر عالوه پر

ستان  مانند اختالف مورد مناطق ستان  از هاييبخش و كركوك ا ست  شده  برگزار هم ديالي و نينوا الدين،صالح  هايا   .ا

ست  درحالي اين سي    قانون 140 ماده كه ا سا صريح  عراق ا ست  كرده ت شت    كه ا   همه يك طي بايد مناطق اين سرنو

  .شود مشخص عمومي پرسي

ي عراق  قادر و مايل به هضم شدن در جامعه آنها كردها داد امابا وجود تمامي امتيازاتي كه قانون اساسي جدي به   

سعي در ارائه    ستند و در هر فرصتي   جامعه در كردها ادغام عدم علتي تعريفي جديد از هويت كردي خود هستند.  ني

 تاسيس  به انان اقدام از مانع كردها وسيله  به قبيلگي سياسي   فرهنگ تدام كه ان از گذشته . است  چيز سه  احتماال عراق

سي   نظام يك ست  شده  عراق دولت ملي دولت قالب در سيا ستخراجي  گرايي قوم با هم عراق دولت. ا   عربي عادي -ا

شديد  ساز  زمينه ست  گرديده بحراني چنين ت   تداوم به كه بوده نحويبه منطقه با بريتانيا برخورد شيوه  اين بر عالوه. ا

  ).29: 1379: زاده سيف(است كرده اساسي مشكل دچار را عراق كردهاي و زده دامن منطقه در بحران

  

  :فراملي سطح

كردها از به عنوان بزرگترين ملت فاقد سرزمين و ساخت سياسي تعريف شده در ميان كشورهاي شرق و شمال           

ستره  صل از معاهده       خاورميانه در گ سي حا سيا سته كه مرزهاي  نموده  جدا هاي بين المللي آن را از هم اي به هم پيو

هاي  ه عليرغم تالش گســترده دولتاي اســت كشــان به گونهنســبت به هويت كردي آنها اند. خوداگاهياســت پراكنده

اند و به   يف مفاهيم مورد نظر خويش پرداخته  منطقه براي امحاء هويت آنان اكنون بيش از هر زمان ديگري به باز تعر        

كردها يكي از   توان تصور كرداند، كه ميو جهاني وفق دادهاي نطقهاي خوود را با شرايط نوين ناشي از تحوالت مگونه

سترش دگرگوني        موثر سي خاورميانه خواهند بود. درواقع به موازات گ سيا ضاي  شكل گيري ف هاي  ترين پارامترها در 

  .)1: 1384نوري،(ي خاورميانه اهميت كردستان در اين تحوالت سير صعودي يافته استمنطقه
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ي خاورميانه نســبت به هويت اقليت كردها متفاوت بوده اســت. تركيه از زمان كمال آتاتورك هاســياســت دولت

ــت. ايران هويت   آنها هويت كردها را نفي كرده و ــناخته اس ــتان ش موجوديت كردها را به   را ترك آن هم ترك كوهس

شناخته    سميت  شاخه  آنها ولي ،ر شامل مي   داند از ايرانيان مياي را از منظر قومي و نژادي  شي از ايران را  شود.  كه بخ

ــي از دنياي عرب             ــتيم و ما به عنوان بخشـ ــما كرد و گاهي هر دو عراقي هسـ ــتيم و شـ عراق گفته كه ما عرب هسـ

  كنيم؛ سوريه هويت كردها را به كلي نفي كرده و سياست عربيزه كرده سرزمين    خودمختاري شما را در كل تضمين مي  

  ).97-96: 1393ابي و پوراسالمي،بوژمهر(را اجرا كرده است آنها

شـود. اما اين بخش در حقيقت در سـرزمين كردسـتان     اغلب از كردسـتان عراق با عنوان كردسـتان جنوبي ياد مي  

موقعيتي بيش و كم مياني و مركزي دارد. اين بخش حلقه پيوندي است بين آنچه به كردستان تركيه يا كردستان شمالي      

  ق و جنوب شرق) معروف است و با نواحي عمدتا كردنشين   بسوي شر  (كردستان خاوري ايران يا  يا غربي و كردستان 

باشد كه نقش  در حقيقت كردستان عراق نقطه اتصال كردستان چهارپاره مي    ).1379:174، كندال(سوريه هم مرز است  

ناگزير با بازخوردها در ساير مناطق و هر گونه تغير و تحول در اين بخش  كندمي ايفاها مركزي را در پازل پيچيده كرد

  كردنشين كشورهاي همسايه نيز همراه است.

ستقالل  اعالم براي كردها جدي موانع از يكي  از المللي بين واي منطقه حمايت هرگونه فقدان عراق از جدايي و ا

ــت كردي دولت  ايجاد    عراق تجزيه  يا  كردي دولت  ايجاد  در المللي بين واي منطقه  بازيگران  از يك  هيچ واقع در. اسـ

ستند  متصور  خود براي را كالني و راهبردي منافع   دست  كردي دولت ايجاد از قاطعانه حمايت به آنها تحقق براي تا ني

ــت حالي  در اين. بزنند  ــتقالل اعالم براي آنها  كرد، رهبران اذعان  به  كه  اسـ   بازيگر  يك  حداقل   جدي  حمايت   به  اسـ

  .دارند نياز المللي بين قدرت يك واي منطقه

ــوريه داراي اقليت كرد ميآار  ــند علينجايي كه كشــورهاي ايران تركيه و س ــتن ديدگاهباش و رفتار  هايرغم داش

قه    فاوت در برخي امور منط بت   المللي و نيز علياي و بينمت قا قه هاي  رغم ر يه در     ايدرون منط كه بين ايران و ترك

ــياي مركزي خاورميانه و قفقاز ــتركي پيدا    در اثر پيدايش آنها وجود دارد، و آس ــمال عراق رفتار مش خودگرداني در ش

سيس خودگرداني مي  آنها كردند. ستند به       اوال مخالف تا شور خود ه شند زيرا نگران تاثيرگذاري آن بر اقليت كرد ك با

  ).29:  1389حافظ نيا،(نگراني را از اين بابت دارد ترينبيشويژه تركيه 

يك  تان        ژئوپوليت ــ ــت. كردها در اسـ يه بوجود آورده اسـ مانعي بزرگ در راه وحدت ملي ترك هاي   كرد همچنين 

صورت   1920هاي مكرر اين قوم از دهه كوهستاني و عقب افتاده حاشيه شرقي و جنوب شرقي اكثريت دارند. شورش 
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ــين هن  ــت. قدرت حكومت مركزي تركيه در مناطق دور افتاده كردنش ــت دولت  ديكري به خود گرفته اس وز اندك اس

تفاوت  آنكارا نسبت به شكايات كردها كه ناشي از عقب ماندگي اقتصادي كردنشين و سركوب فرهنگي است. كامال بي

ــت با خطاب   ــازي درباره       هاي  تحت عنون ترك  آنها  اسـ ــن سـ ــت خشـ ــياسـ ــتاني، به اعمال سـ همت    آنها  كوهسـ

    ).215: 1374،دراسيدل و بلبك(گماردمي

ــده، ويژگي عميقا        هيكي از عوامل عمد  ــته به مبارزه كردهاي شـ اي كه مانع بذل توجه جامعه بين الملل در گذشـ

ثبات كننده اين مسئله است. هر گونه راه حلي بر جدايي طلبي كردها به ويژه براي قلمرو و منافع دو كشور تركيه و     بي

براي تركيه يك دولت كرد به معناي  عراق مصيبت بار است و بخش اعظم ميادين نفتي عراق را تصاحب خواهد كرد و

  ).5، 1373فولر: (از بين رفتن تقريبا تمامي قلمرو تركيه جنوبي خواهد بود

 آســيب و كرد اقليت داشــتن دليل به ســوريه و ايران تركيه، يعني كردســتان اقليم همســايه ســه منطقه ســطح در

 با سياسي و اقتصادي هايهمكاري رغم به تركيه خصوص به و ايران. مخالفند كردي دولت ايجاد با دروني هايپذيري

  عنوان به صهيونيستي   رژيم به بتوان شايد . نيستند  كردي دولت گيري شكل  و عراق تجزيه موافق نهايت در كرد رهبران

  .  است برخوردار احتمالي كردي دولت از هاحمايت برخي و شناسايي براي الزم آمادگي از كه كرد اشاره بازيگري تنها

ــب ــايت  كسـ   تواند مي آنها  موافقت  عدم  دارد اهميت  اقليم حاكمان   براي حيث  اين از ايمنطقه  هاي قدرت  رضـ

  تقويت بر ظاهر در اگرچه نيز تركيه ميان، اين در. كند سخت  المللي بين بازارهاي با را اقليم تجاري روابط و پيوستگي 

سي    روابط صادي  و سيا ستان  اقليم حكومت با خود اقت ضع  اتخاذ اما دارد تأكيد كرد  در اردوغان سخت  و سفت  مو

شتن  با مخالفت ستان  اقليم پرچم برافرا ستانداري  فراز بر كرد شانگر  كركوك ا شت  ن   هرگونه گيريشكل  از آنكارا وح

  .تابيد برنخواهد را آن و بوده عراق در چه و سوريه در چه خود مرزهاي جوار در كردي مستقل كشور

سطح كالن خود عوامل متعددي را در     اما در يك نگاه جامع به  ستان بايد گفت كه جنبش ملي كرد در  سئله كرد م

 _گذر كرد. يكي از ان عوامل آن است كه كردستان قسمتي از موجوديت دولت     آنها توان ازگيرد كه براحتي نميبر مي

سمت    ست. خلق و ايجاد هويت كردي خودمختار در هريك از ق ستان تهديدي   هاي ملت در ايران، عراق و تركيه ا كرد

سمت   سرزميني هريك از ق سرزميني  هاي براي وحدت  ستان تهديدي براي وحدت  سا   كرد شورهاي هم يه هر يك از ك

  )70: 1390پور،زيبا كالم عبداهللاكردهاست(

سرزميني             شتن پازل ناهمگون  شكاف بردا سادگي اجازه  شورها به همين  شت كه اين ك از اين رو نبايد انتظار دا

ــيس دولت كردي در خاورميانه را مي ــروع يك بازي دومينوي پيچيده، مرگبار و  خود را بدهند. در واقع تاس توان به ش
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در  هاي منطقه در پي دارد.ملت _بيني براي دولتمنطقه دانست كه تبعات غير قابل پيش هاي براي دولت بسيار پرهزينه 

ــوب خاورميانه امكان تاب ــورهاي  آوري پيدايش يك بحران منطقهواقع جغرافياي آش اي جديد را ندارد از اين رو كش

س  سته منطقه گاها بدون محا ستقالل  كردها هايبه تبعات به تعويق انداختن خوا   و منافع ملي خود اقدام به مخالفت با ا

  كنند.كردستان عراق مي

ستان در   هاي منطقهوجود مخالفت تمامي قدرتبا   سايه كرد شاهد حمايت همه    فراملي يااي بعد منطقه اي و هم

ستيم. حمايت     سرائيل ه ستقالل خواهي كردها به نام دولت ا سرائيل  جانبه يك دولت از ا ستان  ستقالل ا از ا   عراق كرد

ساس  بر تنها ست  فهم قابل ژئوپليتيك منافع ا سرزميني       .ا ستراتژيك  شتن عمق ا سرائبل براي فرار از ندا يافتن متحد  ،ا

  . كندكردستان به اسرائيل همواره از تشكيل كشور كردي استقبال مي از نفت جريان انتقال امنيت اي و همچنينمنطقه

سرائيل  شد،   با اين حال حمايت ا شا با سرائيل  امروز به تنهايي نمي تواند براي كردها راهگ شتركي  مرز ا  كردها با م

  اسرائيل بااي رابطه هيچ عراق، و ايران. دهد آموزش را آن نيروهاي و داده قرار آنها اختيار در مهمات و اسلحه ،تا ندارد

سيار  اتفاقات دستخوش  اخير،هاي سال  در نيز تركيه با رابطه و ندارند  چه. رسد نمي نظر به گرم چندان امروز، و بوده ب

  اســرائيل از ســوي ديگر .اســت آمده فراهم آنكارا-آويو تل روابط ســردي اســباب كردها، از اســرائيل حمايت با اينكه

سي  همه در آري راي پيروزي صورت  در كه داندمي ستقالل،  پر   گرچه. بود نخواهد تنها كردها سركوب  براي بغداد ا

  نداي  كردن خاموش  براي ديگري، زمان  هر از بيش تركيه  و ايران اما  دارد، قرار داعش با  مبارزه  بر عراق ارتش تمركز

  .هستند نزديك بغداد به عراق، كردهاي طلبي استقالل

  

  جهاني: واي فرامنطقه سطح

ملي هاي مخالفت حكومتكشور جديد متولد شده اند كه هرچند همواره با    100درطول يك قرن گذشته بيش از  

ــتقالل خواهي  ــده اند اما همواره يك قدرت جهاني رقيب از اس ــت و همين امر   آنها خود مواجهه ش حمايت كرده اس

هاي كوتاه مدت و تاكتيكي هموار كرده است اما كردها در اين مورد نيز جز حمايت  آنها بخشي از راه استقالل را براي  

  اند.يت يك قدرت جهاني برخوردار نبودهدوران نظام دوقطبي هيچگاه از حما

  كردي دولت گيري شــكل و عراق تجزيه به تمايلي گونه هيچ اروپا اتحاديه و چين روســيه، المللي بين ســطح در

  سوي  از شده  ارائه) عملياتيهاي طرح نه و(نظري و كالنهاي ايده برخي و كردها با آمريكا تعامالت نوع تنها. ندارند

ستقالل  به ريكامآ رويكرد خصوص  در ابهاماتي و ترديدها ايجاد باعثها آمريكايي برخي ست  شده  كردستان  ا   اين با. ا
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  براي خاصي عملياتي طرح گونه هيچ هنوز كه دهدمي نشان  آمريكا دولت عملي رفتارهاي و مواضع  دقيق يررسي  حال

  اســتداال اين شــواهد و داليل ترينمهم جمله از. ندارد وجود آمريكا در كردي دولت ايجاد از حمايت و عراق تجزيه

 تســـليحات اعطاي عدم كرد؛ رهبران تاكيدات رغم به و ديدارها در اســـتقالل اعالم با واشـــنگتن مخالفت: از عبارتند

ستراتژيك  و سنگين  ستهاي  رغم به آمريكا سوي  از اكراد به ا ستقيم  صدور  با آمريكا مخالفت مكرر؛ درخوا   از نفت م

  حمايت و اختالفات؛ گســترش عدم و بغداد و اربيل بين تعامل و گفتگو براي واشــنگتن تالش كردســتان؛ اقليم منطقه

ــه در عراق مركزي دولت از آمريكا ــليحات اعطاي جمله از مختلفهاي عرص  منظور به عراقي نيروهاي آموزش و تس

  .سازي ثبات و حاكميت اعمال براي بغداد قدرت افزايش

دها مخالفت كرده اســت. وزرات  داند، با اســتقالل كرعدم تغيير مرزها را يك ضــرورت مي امريكا به اين دليل كه

تماميت ارضـي    خارجه آمريكا نسـبت به رفراندم ااسـتقالل كردسـتان ابزار نگراني كرد. و اعالم كرد خدشـه دار كردن    

تشديد وخامت اوضاع و بي    گام صحيحي نيست و منجر به   و يا تالش براي ترسيم مرزهاي جديد در اين كشور   عراق

باتي نه تنها در بغداد كه حتي در اربيل مي        ــود.ث يك  همچنين اعالم كردند دولت امريكا از يك عراق دموكرات     آنها  شـ

   )9 : 1396،راهبرد(كندو واحد دفاع مي باثبات، فدرال

شتند.ا         سويي با امريكا دا ستان نظرات هم ستقالل كرد شورهايي اروپايي نيز درمورد ا لبته انگليس در اين ميان به  ك

صوص اقليم          ستان عراق راغب بود. و كميته روابط خارجي پارلمان انگليس در خ ستقالل كرد سبت به ا شتر ن نوعي بي

ــتان در ميان مدت وجود دارد.  ــتقالل كردس ــتان اعالم كرد كه امكان اس  تماميت حفظ كه كرد اعالم آلمان دولت كردس

ضي  شور  اين در آرامش و صلح  احياي براي عراق ار سيار  ك ست. معاون  مهم ب   اين مخالفت آلمان، دولت سخنگوي  ا

  .كرد اعالم عراق كردستان در استقالل پرسيهمه برگزاري با را كشور

و يكي از  موضع روسيه در قبال كردها پيچيده است. به طور سنتي، روسيه روابطي دوستانه با كردها داشته است         

شورهايي بود ه در   سولگري افتتاح كرد. اولين ك صميم يكجانبه اربيل براي اعالم      با اين حال اربيل كن سكو مخالف ت م

صورتي از آن حمايت مي     ست و تنها در  ستقالل ا صورت پذيرد.   ا ضايت بغداد  ضعيت    كند كه با ر پيوندي نيز ميان و

شور عراق، واكنش مثبتي ا   سو سوريه و عراق وجود دارد مبني بر اينكه جدايي كردها از ك شق و تهران دريافت  ز  ي دم

ت بر تصميم روسيه تاثير داشته باشد. اين نيز نامشخص است        س ممكن ا آنها ؛ كشورهايي كه موضع گيري  نكرده است 

  .باشد كه يك كردستان مستق حامي غرب به نفع روسيه
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  گيري:نتيجه

بدترين نقطه جهان قرار دارد چرا كه كردسـتان به عنوان بزگترين ملت بدون دولت از منظر موقعيت جغرفيايي در  

بيش از صد كشور ديگر در گوشه و كنار دنيا به استقالل دست يافته اند و        آنها در پروسه يكصد ساله استقاالل خواهي    

ــقت آنها يچكدام ازه ــكننده    هيچگاه چنين مش ــاس و ش ــت. اين امر به خاطر موقعيت حس ــده اس هايي را متحمل نش

. كردها براي نيل به  شكن محدود كرده است  را براي كنشگران نوظهور و ساختار  مكان بازيگري باشد كه ا خاورميانه مي

  .ني در تمامي سطوح روبه رو هستنداستقالل به فشارهاي سيستميك گوناگو

  هايآبراه و آزاد درياهاي به دسترسي   عدم و خشكي  در عراق كردستان  بودن محصور  گفت؛ بايدسطح محلي   در

صلي  الملليبين ست  عراق كردهاي ژئوپلتيكي تنگناي ترينا   ترينمهم است  كرده نيازمند شان همسايگان  به را آنان كه ا

است كه هميشه به عنوان   عراق كردستان منطقه اقتصادي وضعيت بر تاثيرگذاري جغرافيايي، تنگناي پيامد تريناصلي و

نفت،   صدرور  به سياسي، وابستگي    بلوغ نبود ،عقايد تكثرحزبي،  پاشنه آشيلي براي كردها عمل خواهد كرد. اختالفات  

  فساد داخلي در راس هرم قدرت و... از ديگران عوامل داخلي دافعه در روند استقالل خواهي كردها هستند.

  نفتي كردها، درآمدهاي سركوب  چرخه مركزي، تداوم حكومت شديد  بايد به عواملي نظير مخالفت در سطح ملي 

ستگي  سبب   به عراق هيدروپليتيكي و انرژيهاي فراوان، واب ستان را نام برد كه همگي  شمالي    كرد اهميت يافتن مناطق 

  نظر عراق، اتفاق كردستان  همسايه  كشور  4 شديد  اي مخالفتبراي حكومت مركزي بغداد شده است. در سطح منطقه   

  بر فشار  ابزار داشتن  اختيار آن، در دادن قرار فشار  در و كردستان  محاصره  ،كردها خواهي استقالل  كردن خفه نطفه در

ضديت با  ستقالل كردها عمل كرده و آرمان  كردها و... همگي در  ست قابل اعتماد      آنها ا شتن يك متحد يا دو را از دا

  محروم كرده است.

سطح فرامنطقه  شابه مخالفت   اي در  شكالت م ستند  مواجهاي منطقههاي و جهاني نيز كردها با م  حمايت عدم. ه

  همسايگان از يكي با جهاني قدرت هايقطب از هركدام منطقه، پيوند در موازنه تغيير از جهانيهاي قدرت از هيچكدام

ستان  شانگر تمايل  معادالت شدن  تر پيچيده و جديد بازيگري ظهور به آنها تمايل عراق، عدم كرد  خاورميانه و... تنها ن

  باشد.براي حفظ وضع موجود و مخالفت با تغيير نقشه خاورميانه مي آنها

آنچه بيش از همه استقالل را طي نزديك به    با تمامي اين اوصاف بايد گفت كه فارغ از تاثير تمامي سطوح مذكور  

كردستان    موانع، معضالت و محذورات پيچيده محيط داخلي  ؛براي كردها تبديل به سراب كرده است   يك سده مبارزه 



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                             

 

 

١٢٩ 

 

صورت   مي شد كه به  سادگي     آنها براي مانع ترينمهمبا ضاي روزگار و جبر جغرافيايي به  ست و از ق قابل  عمل كرده ا

سي نمي    تغيير ست، ك شد كه اگر كردها به درياي  هم ني ستقالل          آتواند منكر اين با سير ا شتند طبيعتا م سي دا ستر زاد د

در ارتباط با محيط  آنها شــان را شــكســت دهند اما معضــلاند دشــمنانتوانســتهكردند. بارها كردها متفاوتي را طي مي

معضل جغرافاي   ند.هدستاوردهايشان را براحتي از دست بد آنها سبب شده توسط همسايگانشان آنها بيروني و محاصره

  يز تشديد شده است.هاي قومي و حزبي، جغرافايي نامساعد، غلبه فرهنگ قومي و... نبسته كردها در داخل با بحران

  

  

  منابع:

ــيد عباس   ،احمدي  ــلو ،سـ بين المللي ژئوپليتيك  هاي  جنبه  ،)1392(،روح اهللا ،طهمورث و نيكزاد ،حيدري موصـ

 . 3ش ،45دوره  ،جغرافياي انسانيهاي پژوهش ،زيست محيطي

سالمي، مهدي،    سن و پور ا ستان عراق و  )01393(بوژمهرابي، ح تاثير آن بر كردهاي  ، اهديد نرم خودمختاري كرد

  .1ش ،2دوره  ،جامعه شناسي حهان اسالم،ايران

 مشهد. ،انتشارات پاپلي ،اصول و مفاهيم ژئوپليتيك ،)1385(رضا،محمد ،حافظ نيا

ضا، حافظ نيا، محمد صلنامه تحقيقات        ،)1385(ر سايه، ف شورهاي هم شمال عراق بر ك تاثير خودگرداني كردهاي 

  .83جغرافيايي، ش

  كردســتان خودگرداني الگوي تطبيقي تحليل«)1389(پور، احمدي زهرا و نژاد قرباني محمدرضــا، ريباز نيا، حافظ

  .2 شماره ،14 دوره فضا، آمايش و ريزي برنامه: انساني علوم مدرس ،»فدراليسم و مختاري خود الگوهاي با عراق

  تهران. ،هرمز، انتشارات سمت،خليج فارس و نقش استراتژيك تنگه )1371(حافظ نيا، محمدرضا،

  تهران. ،نشر انتخاب ،،قدرت و منافع ملي)1386(حافظ نيا، محمدرضا،

 دفتر ميرحيدر، دره ترجمه: آفريقا شــمال و خاورميانه ســياســي جغرافياي)1374(اج؛ جي، بليك، و. آ درايســدل،

 .تهران المللي، بين و سياسي مطالعات
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ــنو، نبي اهللا و حميدي  ــادي ج.ا. ايران )1392(فراهاني،همايون،رش ــي اقتص مركز   ،نگاهي به ژئوپليتيك و ديپلماس

  مطالعات جهاني شدن، تهران  

سن(  سيد  زاده، سيف  سازي  گوناگونهاي راه درباره مختلفهاي نظريه)1375ح سي؛    دگرگوني و نو  قومس، سيا

 .تهران

 مركز. نشر ،تهران مخبر، عباس ترجمه عالم؛ قبله )1373(گراهام؛ فولر،

  ).2005(قانون اساسي كشور عراق مصوب سال

، پايان نامه كارشناسي ارشد  عراق بر وضعيت سياسي كردهاي عراقاثر ژئوپليتيك كردستان  ،)1389(،كرمي، هاشم
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