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رﻳﺒﺎز ﻗﺮﺑﺎﻧﻲﻧﮋاد1
ﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻘﻴﻘﺎت ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
اﺳﺘﺎدﻳﻳﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﺳﻴﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣ
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1395/04/09 :
ﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ13995/06/27 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬااري ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻃﻖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاريﻫﺎﺎي ﻗـﺪرت
ﻲ
ﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨ
ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ دارﻧﺪ ،از ﺟﺎﻳﮕﺎﺎه ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻄﻄﻠﻖ ﺧﻮد و
ﺻﻲ را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮدﻧﺸﺸﻴﻦ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ وﺳـﻌﺘﻲ
ﻲﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻛﺎرﻛﺮدي ﺧﻮﻮﻳﺶ ،وزن ژﺋﻮﭘﻠﻠﻴﺘﻴﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻ
ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ
در ﺣﺪود  475000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺧﺎوورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﻓﺘﻪ اﺳﺖ .واﻗﻊ ﺷﺷﺪن در ﻣﺤﻞ ﺗﻘــﺎﻃﻊ ﭼﻬـﺎر ﺣـﻮﻮزه ﺗﻤـﺪﻧﻲ
ق ،و ﺗﻤـﺪن
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ،ﺗﻤﻤـﺪن آرﻳـﺎﻳﻲ  -ااﻳﺮاﻧـﻲ در ﺷـﺮق
ﺳﺎﻣﻲ در ﺟﻨﻮب و ﺟ
ﻣﺘﻔﺎوت؛ ﺗﻤﺪﺪن ﺗﺮك  -آﻟﺘﺎﻳﻳﻲ در ﺷﻤﺎل ،ﺗﻤﻤﺪن ﻋﺮﺑﻲ -ﻲ
اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از
ﭘـﻴﺶ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﮔﻲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻦ
ق ،و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺷﺪن در ﺑﻴﻦ ﭼﻬﻬﺎر ﻛﺸـﻮر ﻣﻨﻄﻘــﻪ ،ﺑـﻴﺶ از ﺶ
ارﻣﻨﻲ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق
اﺳﻼو  -ﻨﻲ
اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ،ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻛﻪ در ﺷﻤﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﺸﻮر وواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮددن ذﺧـﺎﻳﺮ ﻓـﺮاواان اﻧـﺮژي،
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻦ
قاﻟﻌـﺎدهاي
آن از اﻫﻤﻴـﺖ ﻓـﻮق
ﻣﻌﺒﺮي و ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ن
ﻛﻨﺎر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ر
ﺟﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻴﺪﺪروﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ط
ﻫﺎي ﺟﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ
رودﺧﺎﻧﻪ ي
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑــﻮدن ﻧﻈـﺎم ﺳﻴﺎﺳﺳـﻲ ﻋـﺮاق و اﻋﻄﻄـﺎي اﺧﺘﻴـﺎرات اﺟﺮاﻳـﻲ و
ﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟ
ﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﺳﻲ آن ،ﺑﻴﺶ از ﭘﭘﻴﺶ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ژژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ ﻖ
ﻜﺮدي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ -ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ش
اﻓﺰوده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ روﻳﻜ
ه
ﻋﺮاق
روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪاي و اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدد .ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از
در ﺷﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﺸﻮﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻦ
ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ ژﺋﻮﭘﻠﻠﻴﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮﺮدﻧﺸﻴﻦ ﻋﺮاق ر
ه
ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ،
اﺳﻨﺎد و ن
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺑﺮﺗـﺮ ژﺋﻮاﻛﻮﻧـﻮﻮﻣﻴﻜﻲ و ﻫﻴـﺪرووﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ در ﻛﻨـﺎﺎر ﺟﺎذﺑـﻪﻫـﺎي ﺗﻮﻮرﻳﺴـﺘﻲ و
ﭼﻮب ﻛﺸﻮر ﻋﺮﺮاق از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﺑﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻲ در ﭼﺎرﭼ
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مقدمه
هر مکان و فضای جغرافیایی از ویژگیها تخاس ی ا و یر

اک ر  یصاخ یدرک ب دروخر ا دننک سکعنم هک تسا ر ه

ارزشها ،فرصتها و محدودیتهای آن میباشد .کشورها نیز به عنوان اصلیت نیر

      

سایس یاهدحاو ییییییی  -فضایی یی در

جهان از ویژگیهای ساختاری و کارکردی متفاوت و متنوعی برخوردارند و همین امر فرصتها و تنگناهای مختلفی
  

را پیش روی آنها قرار داده است .ویژگیهای فرهنگی نظیر ابعاد متفاوت توسعه صتقا  ا ،یژولونکت ،یعامتجا ،ید
جمعیت و ، ...مشخصات طبی یع نظیر آب و هوا ،خاکها ،فیزیوگرافی و ،...در کنا لطم تیعقوم ر ق(ط  لو و ضرع     
جغرافیایی) و موقعیت نسبی(جهت ،فاصله و ارتباط) که هر کشور و فضای جغرافیایی از آن برخوردار اس هنیمز ،ت   
را برای پیدایش اختالف و نابرابری در فرصتها و محدودیتهای کشورها و مناطق جغرافیایی فراهم نموده است.
کشور ع قار

نتشاد اب   

 437072کیل  عبرم رتمو و تعس ((( (((( ،)www.cia.gov/Iraqدر غ رد و ایسآ هراق بر

هقطنم     

خاورمیانه در حاشیه حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس قرار گرفته است .این کشور از جمله کشورهایی است که در ق نر
بیستم و از فروپاشی امپراطوری عثمانی ایجاد شده و علی رغم داشتن سابقه تمدنی غن م و ی م اونع هب زات ن ناکم       
آغازین پیدایش تمدنهای سومری ،بابلی ،آشوری و کلدانی ،فاقد پیشینه تاریخی قومی به عنوان یک دولت

– ملت

ًال مصنوعی انگلیسیها از اعراب سنی و شیعه در کنار کردها م ییی باشد
مستقل است .در واقع عراق جدید ،ساخته کام ًال
که کمتر صفت مشتر یک با هم داشته و از آغاز تأسیس آن کشور فاقد آرمان سیاسی یکسان و مش نیدب .دندوب کرت   
ترتیب بافت اجتماعی عراق ،واحد موزاییک رنگارنگ و متنوعی از قومیتها ،مذاهب و فرهنگهاست ئاضتقا هک ات   
خود را بر رفتار سیاسی در محیط داخلی و سیاست خارجی این کشور تحمیل کرده است.
کردهای عراق به عنوان دومین گروه بزرگ قومی این کشور که در حدود  19درصد جمعی آ ت نننرا در ب م ر ییییی گیرند
( .)Mertaymer, 2009: 102در شمال و شمال شرقی ع قار تدمع و ًاًا هچ رد  ا  ر ا تس ا و کوهد ،لیبرا ،هینامیلس ن      
کرکوک و بخشهایی از استانهای نینوا ،دیاله و صالحالدین سا نک هستند .بسیار سخت میت ک ناو ر  یئزج ار اهد از   
جامعه عراق به حساب آورد .شاهد این مدعا ،حداقل هفت برخورد نظامی دولت مر رع یزک ا نرق رد اهدرک اب ق     
بیستم میالدی میباشد .طی هشت دههای که از استقالل عراق گذشته ،کردها رد هتسویپ ای  ححح ح حححححال جن تلود اب گ    
مرکزی و یا مشغول مذاکره برای خودمختاری بودهاند ( .)Ahmadi, 2004: 68کردستان عراق به عنوان مت کار مممت نیر
بخش این کشور به لحاظ جمعیتی ،در حدود  20درصد وسعت عراق را در منا مش قط ا و یل

نیا یقرش لامش

   

کشور در بر گرفته است .این منطقه به خاطر آب و هوای کوهستانی دارای رودخانههای پرآبی میباش ثکا هک د ر    
آنها به سمت مناطق عرب نشین مرکز و جنوب عراق در جریان هستند .به عالوه ،قسمت اعظم ذخایر نفت و گاز
عراق در نواحی کردنشین شمالی آن واقع شده است .این دو عامل در کنار عوامل مربوط به موقعیت گ و یهاگرذ
توریستی کردستان عراق باعث باال رفتن وزن ژئوپلیتیکی آن در قیاس با سایر مناطق مرکزی و جنوبی عراق گشته
است .

بررسی و تحليل موقعيت ژئوپليتيکی3 ...

ژئوپلیتیک

1

ژئوپلیتیک به عنوان شکلی از دانش قدرت در دوره رقابت استعمارگران در طی دهههههای
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پدید آمد که در آن هنگام ،امپراطوریهای رقیب در نبردهای متعددی که دو نمونه از آنها جنگهای جها ،دندوب ین   
درگیر بوده و میجنگیدند تا دائم ًاًا ،محدودههای قدرت را که مرزهای نقشههای سیاسی جهان بودند ،ایجاد ،مرت و ب
سپس تغییر و تصحیح نمایند ( .)Etotail & et.al., 2000: 51واژه ژئوپلیتیک ابتدا در سال  1899م سو هب یدالی ییی ییییله
دانشمند علوم سیاسی سوئدی به نام رودولف کیلن 2وضع ش  د ( ( .)Atkinson & Dodds, 2000:1این هعلاطم ،ملع    
روابط بین کشورها و منازعات از لحاظ جغرافیایی است .به عبارتی تأثیر عوامل جغرافیایی نظی و هلصاف ،تیعقوم ر
توزیع منابع طبی یع و انسانی بر روابط بینالملل را موضوع ژئوپلیتیک تشکیل میدهددد (.)Barden&Shelley,2000:5
سائل بیکوهن ،ژئوپلیتیک را مطالعه کاربردی روابط فضای جغرافیایی با سیاست ،و ت ،ییاضف یاهوگلا لباقتم ریثأ     
اشکال و ساختارها با اندیشه ،مؤسسات و تعامالت سیاسی تعریف میکند ( .)Cohen,1994:17اصوًالًال ژئوپلیتی هب ک   
دنبال بررسی این موضوع است که چگونه فاکتورهای جغرافیایی ،از جمله سرزمین ،جمعی رتسا تیعقوم ،ت ات ،کیژ    
مناعیبط عب ی  رب هریغ و  ر او ب نآ شالت و اهروشک نیب طا یارب ن رب الیتسا و تردق بسک

ثؤم نارگید ر

است( .)Bellamy,2006:1لذا نیروهای بنیادین ژئوپلیتیک ،جهان و سیستم ب نی

       

    

      

        

ملا لل لللل را در س نورد فلتخم حوط   

ملی ،منطقهای و بین المللی شکل خواهند بخشید ( .)Bray,1998:473به عبارتی میت طباور ملع ار کیتیلپوئژ ناو     
شهای ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر قلمداد نمودد ( Hafezniya,
متقابل سه پارامتر جغرافیا ،قدرت و سیاست و کن 

.)2005: 37
وزن ژئوپلیتیکی

3

وزن ژئوپلیتیکی عبارت است از ثقل نیروها و عوامل مثبت و منفی مؤثر در قدرت ملی یک کشور .ب نزو ،یترابع ه   
ژئوپلیتیکی جمع جبری عوامل قدرت ملی نیروها و عواملی چون بدهیهای خارجی ،شیوع بیمار ییی ها ،رادریگاو ی   
فقر ،بیکاری ،بیسوادی ،بالیای طبی یع و غیره را شامل میشود ( .)Frankel, 1996: 150مکانها و مناطق جغرافیایی
بسته به موقعیت و مشخصات خود دارای ارزشهای متفاوتی هستند .ارزش یک مکا یفارغج هقطنم ای ن ایی تحت 

    

یگردد ،ل و تابث زا اذ
تأثیر موقعیت نسبی و ریاضی خود و شرایط پیرامونی آن ،در بستر زمان دچار تحول و تغییر م 
پایداری برخوردار نیست .هم چنین ارزش ژئ ای ناکم کی یکیتلپو گژیو ریثأت تحت ییایفارغج هقطنم یی ییی ی یییییییییییییها و 
مشخصات درونی آن نیز میباشد .ویژگیهای طبی یع  ،انسانی ،تاریخی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی
یکن .د
و غیره در مجموع قابلیتها و استعدادهای بالقوه و بالفعل و مسائل یک مکان یا منطقه جغرافیایی را منعکس م 
مطالعه موقعیت و ویژگیهای یک مکان یا طنم  ق ایفارغج ه ی ام ی را د  ر کرد   و هقطنم نآ تردق نازیم رتهب ن زی   

    

یرساند .به عبارتی میتوان گفت که قدرت یک مکان و منطق زا یعبات ییایفارغج ه
کارکردها و نقشهای آن یاری م 
دو عامل اساسی موقعیت و مشخصات آن است .به طور کلی ،وزن ژئوپلیتیکی مکا طنم و ن ق ایفارغج ه ی نآ یارب ی

  
  
1

Geopolitics
Rudolf Kjellen
3
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میزان مشخ یص از قدرت را به بار میآورد که میتواند بر روی مکانها و مناطق کم وزن تر اثر گذاشته و ب یترابع ه   
اعمال قدرت کند .بنابراین مکانها و مناطق جغرافیایی ،دائم ًاًا در حال کوشش و تکاپو برای اف تیلپوئژ نزو شیاز یکی   
و کسب قدرت بیشتر بوده و با یکدیگر رقابت مینمایند (.)Hafezniya, 1999: 5-8
روش انجام این تحقیق ،توصیفی – تحلیلی است و با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطال یروآدرگ شور ،هع   
اطالعات به شکل کتابخانهای و ترکیبی از مناب یع چون کتب ،مجالت و فصلنامهها ،اینترنت و ...است .بر این اسا ،س
تحقیق حاضر درصدد است تا با استفاده از یافتههای تحقیق و به شیوه تجزیه و تحلیل کیفی به ارزیا ریز هیضرف یب    
بپردازد:
مناطق کردنشین شمال عراق به خاطر دارا بودن شاخصهایی نظیر ژئوپلیتیک آب ،ژئوپلیتیک ان ژر ییی  ،ژئوتوریس و م
موقعیت گذرگاهی از جایگاه ویژهای نسبت به سایر مناطق عراق برخوردار است و حائز وزن ژئوپلیتیکی بیش رد یرت
چارچوب جغرافیای سیاسی عراق میباشد.
محیط شناسی مسأله تحقیق
تحليل تاريخ گذشته و حال كردها نشان ميدهد كه موق يع ت جغرافيايي و مكان زيست كردها در جهان ،نقش ت نييع
كنندهاي در ت نييع سرنوشت آنان داشته است .كردستان به فضاي جغرافيايي مرتفعي در خاورميانه گفته ميشود زا هك
شها و برغ زا يي
نظر اكولو كيژ ي زيستگاه و موطن كردها را تش يك ل ميدهد .ا ني منطقه مرتف خب ع شش شش

برغ لامش     

يگ رب هك دري    
ايران ،مشرق و جنوب شرق تر يك ه ،شمال و شمال شرق عراق و سوريه و نيز غرب قفقاز را در ب م ر يي يي
فالتها و سرزم ني هاي كم ارتفاع اطراف م فرشم دوخ

ييي ييي
يباشددد ( .)Hafezniya, 2006: 9-10از ق نر

 13م ،یدالی

منطقهای که مکان زیست اکثریت مردم کرد میباشد به کردستان معروف ش هژاو .تسا هد هب اهنت ،ناتسدرک     م مدر
سا نک آن مکان داللت ندارد بلکه به ساختارهای سیاسی و اجتماعی مردم کرد هم اشاره میکند .این واژه برای نشان
دادن منطقهای که در داخل کشورهای ایران ،عراق ،سوریه و ترکیه واقع شده اس اک هب ،ت ر م  ییییییییی رود ،منطقهههای هک
اکثریت ساکنانش ،خودشان را کرد مینامند( . (Fieldhouse, 2002: 33کردها به عنوان ی رد هدش هتخانش هورگ ک
طول بیش از دو هزار سال در این سرزمین سکونت داشتهاند .امروزه کردها خودشان را ب م تبسن اهدام ه

  

ییییییییی دهن .د

مادها یک گروه هند و اروپایی به شمار میروند که در حدود سال  614قب تمس هب یزکرم یایسآ زا دالیم زا ل

    

فالت ایران سرازیر شدند .واژه کرد ،بیشتر برای اشاره به آنهایی به کار میرفت ینکس سرگاز هوک هتشر رد هک      
گزیده بودند) .)Usherwood,2005:55-54در واقع ،کردها یکی از قدیمیترین جوامع در تاریخ خاورمیانه به حساب
میآیند ) .(Nisan, 2002: 33به اعتقاد پروفسور ایزدی ،کردهاا ق ب هک دنتسه یمو ه ههه ههههه لحا صتقا ظ ا و یگنهرف ،ید
اجتماعی دارای آداب زندگی خاص مربوط به خود هستند طوری که آنها را از گروههای ق و ادج ناشرواجم یمو
مستقل نگه میدارد (.)Izady,1992:73
محققان و صاحب نظران مختلفي با ديدگاهها و سال قي گوناگوني در مورد وسعت مناطق كردنش شش ني خاورميان رظن ه   
دادهاند .ولي آن چه در ا ني زمينه قابل تأمل به نظر ميرسد ا ني است كه اكثر قريب به اتفاق آنها مسا ك تح ر تسد ان   
را ب ني

 400 / 000تا 500 / 000

يك لومتر مربع ذكر كردهاند .غالب محققان كرد زبان ،حدود جغرافيايي كردس ار نات

475

هزار يك لومتر مربع ميدانند .كه از ا ني مقدار  255هزار يك لومتر مربع در تر يك ه 160 ،هزار يك لومتر مرب ريا رد ع ا ،ن    75
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ت ( .)Lazrif, 2001: 6در دا فراعملا هري   
هزار يك لومتر مربع در عراق و  51هزار يك لومتر مربع در س سا عقاو هيرو تتت تتت
اسالم در بحث مربوط به وسعت مناطق كردنش ني خاورميانه چن ني آمده است ::كردس هيكرت نات   

 190ه رتموليك راز   

مربع ،كردستان ايران  521هزار يك لومتر مربع ،كردستان عراق  65ه هيروس ناتسدرك و عبرم رتموليك راز      
يك لومتر مربع .كه مجموع آنها يچ زي در ح دود

 12ه راز

 392ه  عبرم رتموليك راز ا تس (((( (((((Bosworth, Donzel, 1986:342

&.)Heinrichs

یافتههای تحقیق
شهای ژئوپلیتیکی کردستان
 - 1ارز 
منطقه کردنشین خاورمیانه به لحاظ ژئوپلیتیک آب و ژئوپلیتیک انر یژ از موقعیت ممتازی نسبت به منا وجمه قط ار   
برخوردار است .میتوان گفت که بزرگ ترین و باارزش ترین س یایفارغج هیامر یی ییی س نیمزر کر تسد ا بآ عبانم ،ن آن   
میباشد هم از جهت میزان بارش و نزوالت جوی و هم از جهت تعداد رودخانهها و حوضههای آب هسیاقم رد نآ ی   
با سرزمینهای همسایه .منابع آب هم چنین یک عامل مه وشک یراذگ تسایس رد م رها لابق رد هقطنم ی هلأسم

      

ت ش لام
کردستان در ابعاد داخلی و خارجی به شمار میرود .ارتفاعا تسهوک ت ا د هک ناتسدرک یزکرم ین ر هج  تتتتتت تتتتتت
غربی -جنوب شرقی از دریاچه وان در ترکیه تا رشته کوه زاگرس در ای دتما نار اد د دودح رد ،درا    

 1000تا 1500

میلیمتر در سال نزوالت جوی دریافت میکنند .به خاطر شکل خاص توپوگرافی کوهها  دیدش ییادز لگنج و  در

  

دامنه آنها ،بیشتر نزوالت جوی در کردستان به سمت درهها جریان مییاب تسیس و د مم مممها خدور ی ان هه هههای را در آنجا
تغذیه میکنند که نیازمندیهای کشاورزی را در زمینهای پایین دشت و حتی در خا جر
میکنند .میزان بارش واق یع در دشتهای کردستان ب هب تردن ه    

نیمأت نیشندرک قطانم زا    

 400میلیمت م لاس رد ر ییییییی رسد د
د (Kreyenbroek,

 .)1992:197-199به جز بخشهایی از کردستان عراق و سوریه که در حاشیه بیابا نم هیقب ،تسا هدش عقاو ن ا قط       
کردنشین خاورمیانه منابع آب فراوانی را در اختیار دارند .به طوری که قسمت باالدس م هناخدور هس ت ه ،هقطنم م      
یعنی دجله ،فرات و ارس در این محدوده جغرافیایی واقع شده است.
سرزمین کردستان با توجه به موقعیت آن و هم چنین دارا بودن کوهستانهای بلن رادقم زا هدیشک کلف هبرس و د      
بارش فراوانی نسبت به مناطق هم جوار برخوردار است .باال بودن میزان بارش نزوالت جوی باعث غنیتر شدن این
سرزمین به لحاظ منابع آب شیرین گردیده است .طوری که ،سرچشمه بس خدور زا یرای ان هه هههها نیریش بآ عبانم و    
خاورمیانه در کردستان واقع شده است .رودهای مهم دجله ،فرات ،ارس ،قزل ایرماق ،زرینه رود ،سیمینه رود ،زاب و
سیروان در کنار بسیاری دیگر از رودهای فصلی از کردستان سرچشمه میگیرند .منابع آب کردستان به دریا ،رزخ ی   
خلیج فارس ،دریاچه ارومیه و دریای سیاه سرازیر میشوند و کشورهای ترکیه ،ایران ،آذربایجا تسنمرا ،ن ا ،قارع ،ن
سوریه و کویت به آبهای کردستان وابستگی دارند ( .)Hafezniya, 2006: 12عالوه ب ،نیا ر

گ رارق ر قطانم نتف      

خشک و کم آبی در پیرامون سرزمین کردستان که قسمت اعظم نیازهای آب شیرین خود را از رودخانههایی نیمأت 
میکنند که از کردستان سرچشمه گرفته و وارد خاک آنها میشود و در عین حال جایگزین مناسبی نیز برای برطرف
کردن این وابستگی در اختیار ندارند؛ همگی باعث شده که کردستان به لحاظ ژئوپلیتیک آب اهمیت فوق العادهای در
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سطح منطقه پیدا کند .هم چنین ،از آن جا که حدود  80درصد از زمینهای خاورمیانه ب مک تالوزن تلع ه

    

یوج

خشک میباشد و حدود  85درصد آبی که در رودخانههای کشورهای عربی خاورمیانه جاری است از س یمزر ننن های
غیرعربی سرچشمه میگیرد ( )Etaat, 1996: 8-9و از سوی دیگر ،به خاطر آن که این وشک رر رررها در مراح نیزاغآ ل
توسعه صنعتی و کشاورزی قرار دارند و نیاز مبرمی در این مرحله از توسعه آ عبانم هب ،شیوخ  ب ،دنراد نیریش        
منزلت ژئوپلیتیکی کردستان به لحاظ آب بیش از پیش ارتقاء خواهد یافت.
به سبب وجود رودخانههای فراوان و پرآب در مناطق کردنشین ،پروژههای هیدرولیکی متعددی در خا ک ک ر تسد ان   
به اجرا در آمده است .و چندین سد بزرگ به منظور ذخیره سازی منابع آب و تولید برق آبی بر روی رودخانههههای
  

پرآب کردستان تأسیس شدهاند .در کردس ،هیکرت نات     7س و د  8واح رد .دراد دوجو یکیرتکلاوردیه یتاسیسأت د

کردستان ایران 3 ،سد ذخیره سازی آب با گنجایش کلی  875میلیون متر مکعب وجود دارد .در کردستان عراق نیز بر
روی سه رودخانه زاب بزرگ ،زاب کوچک و دیاله سد سازی صورت گرفته است که دو سد سا یور رب هدش هتخ    
رودخانههای دیاله و زاب صغیر برق بغداد را تأمین میکنن ه .د مم مممچن نی

س هریخذ حرط نیرت گرزب ا یز

بآ    

  

در

خاورمیانه ،پروژه تولید برق آبی و کنترل مازاد آب در کردستان ترکیه میباشد که به پروژه آناتولی جن ای یقرش بو    

گپ 1معروف است .این پروژه در سال  1970میالدی شروع گردید و نخستین سد آبی این مجموعه که کبان 2نام دارد
در سال  1974به بهره برداری رسید .پروژه گپ یکی از بزرگ ترین طرحهای تأسیساتی در جهان ب مش ه ا م ر ییییییی رود
که شامل  3پروژه عمده آبیاری و هیدروالکتریکی بر روی رودخانههای دجله و فرات میباشد .این س ودح رد اهد د   
 7500مگاوات برق تولید خواهند کرد و  1/5تا  2میلیون هکتار از زمینهای کردستان ترکیه را آبیاری خواهن ومن د دد ددد
( .)Oshea,2004:47-51پروژه گپ نشاندهنده اهمیت و ارزش استراتژیک و حیاتی کنترل منا رب بآ عب ا زا شیب ی

  

یک کشور خاورمیانهای میباشد .حکومت ترکیه ،شدید ًاًا احساس اقتدار و قدرتمندی میکند از این رهب قح هک هه هه ههههه-
برداری از همه آبهایی را که از مرزهای بینالمللی نشأت میگیرند ،برای خود در نظر میگیرد .ب زا شی  09در دص
آبهای باالدستی رودخانههای دجله و فرات از آناتولی سرچشمه میگیرد .عالوه بر این ،آب کردستان به عنوان یک
کاالی مالی باارزش به شمار میآید که انتظار میرود از طریق خط لوله صلح به کش و کشخ یاهرو

ک ممم ممممآب خل جی

فارس فروخته شود .طرح احداث چنین خط لولهای به طول  1700مایل از رودخانه جیهان 3در بخ هتشر یقرش ش    
کوه توروس در سال  1990میالدی ارائه شد .این خط لوله ،منطقه جده عربس هیذغت ندرا و هیروس ریسم زا ار نات     
خواهد نمود .دیگر بخشهای شبه جزیره عربستان ،نظیر عمان و امارات متحده عربی نیز از طریق خاک عراق به این
طرح انتقال آب دسترسی خواهند داشت .طرح اخیر به دلیل روی کار آمدن دولتهای بیثبات در ع ونکات ،قار ن هب     
مرحله اجرا در نیامده است .به هر حال ،هزینه انجام این طرح در حدود  21میلیارد دالر ب نینچ .تسا هدش دروآر    
طرحی ،ساالنه در حدود  6میلیارد متر مکعب آب را فراهم خواهد ساخت که نیازمند بیش از ی یجورخ مراهچ ک    

آب رودخانههای جیهان و سیهان 4میباشد .سوریه طرح پیشنهادی خط لوله صلح را به عنوان یک دسیسه و توطئه از
1
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2
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جانب دولت ترکیه به منظور انحراف افکار عمومی از ضرر و زیانهای پروژه گپ قلمداد نمود .در کل ،چنین طرحی
حمای ب ار یرتشیب ت را هیکرت ی

هروشک یوس زا ا ند هب هقطنم رد بآ هدننک تفایرد ی ب شاد دهاوخ لا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تت
ت

( .)Oshea,1992:48-50در جدول شماره  1اسامی تعدادی از رودخانههای پر آبی که در مناطق کردنشیین خاورمیانه
جریان دارند ،ذکر شده است.
جدول شماره :1رودخانههای بزرگ جاری در مناطق کردنشین خاورمیانه
طول به کیلومتر
745
200

رودخانه
ا رس
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1

637

زاب کوچک
5

300

سیروان

200

سفیدرود

220

زرینه رود

7

3

دجله

2
4

971

فرات

460

مورات

450
9

رودخانه

042

Source: Oshea, 2004:48
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زاب بزرگ
ج غتو

8
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عالوه بر اهمیت منطقه کردنشین خاورمیانه به لحاظ هیدروپلیتیک ،این طنم ق زا زین یژرنا کیتیلپوئژ تهج زا ه       
جایگاه مناسبی در سطح منطقه خاورمیانه و حتی جهان برخوردار است .مهم ترین منبع ان ک رد یژر ر تسد ا ریاخذ ،ن    
نفت خام میباشد .حوزه نفتی کرکوک در کردستان عراق و در دامنههای کم ارتفاع بخش جنوبی رشته سرگاز هوک   
یکی از بزرگترین حوزههای نفتی جهان است .این حوزه نفتی در شمال عراق خذ هک ا نآ ری   

 16ه هکشب نویلیم راز    

یرود و  70درصد تولید نفت
برآورد شده است ،دومین حوزه مهم نفتی بعد از حوزه رومیله در این کشور به شمار م 
عراق را تا قبل از جنگ خلیج در سال  1990میالدی که به 3میلیون بشکه در روز میرسید ،به خود اختصا م ص ییییی -
داد .حوزههای نفتی شمال موصل و اطراف خانقین ،حوزههای کرمانشاه در کردستان ایران ،حوزههای نفت ،نازراگ ی   
گرمک و راماندا در کردستان ترکیه و حوزه نفتی شمال شرقی سوریه همگی از منا دمع عب هه هههای هس تیمها هک دنت    

اقتصادی -سیاسی بسیاری به این نقطه از خاورمیانه بخشیدهاند .اهمیت منابع نفتی کردستان تنها زوح یناوارف رد  ههه هههه-
های آن نیست ،بلکه هزینه استخراج بسیار پایین چاههای نفت کرکوک و فروانی بازده آنها ،ارزش دو چندانی را به
آن بخشیده است .جدای از نفت ،کشف ذخایر عظیم کروم ،آهن و مس در کردستان ترکیه که اهمیت جها ،دنراد ین   
کردستان را در کانون ژئواکونومیک -ژئواستراتژیک جهانی قرار دادهاند (.)Lazrif, 2001: 10-11
 -2کردستان عراق
ش در حقیق ،ناتسدرک نیمزرس رد ت    
اغلب از کردستان عراق با عنوان کردستان جنوبی یاد م ییی ش  اما دو ا خب نی شششش شششش
موقعیتی کم و بیش میانی و مرکزی دارد و در واقع حلقه پیوندی است بین آن چه ب ک ه ر تسد ا ای هیکرت ن ناتسدرک      
شمالی و کردستان ایران یا کردستان خاوری معروف است و با نواحی عمدت ًاًا کردنشین سوریه نیز هم مرز است .این
1
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بخش از کردستان سرزمینی است غنی و کوهستانی که از سلسله زاگرس واقع در کردستان ایران به سوی کوهس ات ننن-

های ترکیه کشیده شده است .بلندترین قله این منطقه،حصار رست1در رشته کوه هلگورد 2بر س شیجلا قوس هار ر ی    

هامیلتون 3واقع در نزدیک مرز ایران مشرف است و  7273متر از سطح دریا ارتفاع دارد .رش ک هت وو وووهی و عافترا مک

عاری از درخت به نام جبل حمرین 4مرز طبی یع

نهای کرد و عرب را در عراق تشکیل میدهد ( Kendal
بین سرزمی 

 .)& et.al, 1999: 174شیب کوههای این قسمت از کردستان به سمت جنوب و جنوب غ و تسا بر

تهای
شد تتت تتت

حاصلخیز اربیل ،5حریر 6و شاره زور 7در پایین دست آن واقع شدهاند .اقلیم دشتهای کردستان ،مدیترانهای اس و ت

و بارش باران در آنها بالنسبه زیاد است اما کوهستانها سرد و بر فگیرند و رودهای دجله ،زاب بزرگ ،زاب کوچک
و سیروان از آن گذشته و به سمت مناطق عرب نشین ب نی

رد یلفس نیرهنلا

حر نتک دددد دددد
د (.)Ezzati, 2001: 330-331

منابع طبی یع نظیر نفت ،سنگ آهن ،کروم ،مس ،آلومینیوم ،بوکیست ،طال ،گوگرد ،فوالد ،س  چگ و نامی د ناتسدرک ر    
عراق یافت میشود .که تا به امروز از آنها به خوبی بهره برداری به عمل نیامده است .ولی منب دمع ع هه ههه ث نیا تور
منطقه ،بیگمان نفت است ( .)Molla Omar Issa, 2000: 32طوری که حوزههای نفتی واقع در منا ک قط ر ات نیشند    
حدود  50درصد کل تولید نفت عراق را تولید میکند و بیش از نیمی از منابع شناخته شده گاز ع قار قطانم رد زین    
کردنشین قرار دارد ( .)Ahmadi, 2004: 71از مجموع استانهای عراق چهار استان کرکوک ،اربیل ،سلیمانیه و دهوک
به تمام و کمال در خاک کردستان واقع اند .با این حال بخشهایی از مناطق کردنشین خارج از چهار استان فوق ق رار
گرفتهاند .برای مثال استان نینوا شامل بخشهای کردنشین آکره ،شیخان ،سنجار و زمار است ،استان دیاله بخشششهای
کردنشین خانقین ،مندلی و میدان و قره قو را شامل میشود و استان واسط که شامل بخش کردنشین ب م هرد ییییی باشددد
(.)Kendal & et.al, 1999: 175
در ماده  2از بند اول قانون اساسی کردستان عراق در این رابطه چنین آمده است :کردستان عراق از اس اب کوهد نات    
مرزهای اداری قبل از سال  1968و استانهای کرکوک ،سلمیانیه و اربیل ب رمه ه اااااه شهرس ات نننها کآ ی ر خیش ،ی ا ،ن    
شنگار  ،تلعفر  ،تکلیف ،قره قوش و نواحی زمار ،باشیقه و آسکی کلک از استان نینوا ،و نیز شهرستانهای خا نیقن و
مندلی از استان دیاله و شهرستان بدره و ناحیه جسان از استان واسط با مرزهای اداری سال  1968تشکیل شده اس .ت
در بند دوم ماده  2نیز چنین آمده است که« :تعیین مرزهای اداری منطقه فدرال کردستان ب دام ساسا ر ههه هههه  041قا نون
اساسی دایم خواهد بود» درماده  6از همین قانون آمده است که ملت کردستان عراق از ملت کرد و سا لم ری ل رگید     
نظیر ترکمن ،کلدانی ،آشوری ،ارمنی و عرب که سا نک منطقه کردستان هستند ،تشکیل شده اس  ت ( (.)Ooni, 2007: 8
بنابر یک برآورد ،مساحت کردستان عراق حدود  74000کیلومتر مربع است ،که به ترتیب زیر در بین استانها تقس می
شده است:
1
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شکل  :1نقشه موقعیت و وسعت مناطق کردنشین عراق Source: www.institutkurde.org

استان کرکوک  19543کیلومتر مربع ،استان اربیل  91351کیلومتر مربع ،استان سلمیانیه  11993کیلومتر مرب تسا ،ع ان   
895

نینوا  11000کیلومتر مربع ،استان دهوک  9754کیلومتر مربع ،استان دیاله  5500کیل  عبرم رتمو و طساو ناتسا     

کیلومترمربع .از این  74000کیلومتر مربع ،تنها محدوده استانهای اربیل ،سلمانیه و دهوک یعنی  37062کیلومتر مربع

در قلمرو حکومت منطقهای کردستان قرار دارد که این مقدار تا سال  5 97 1نیز جزو قلمرو خود مختار محسوب می-

شد .مساحت تقریبی کردستان عراق حدود  17درصد از کل مساحت کشور عراق است .درحالی که حدود  20تا 25
درصد جمعیت عراق را کردها تشکیل میدهند .اختالف بین درصدهای مربوط به مساحت و جمعیت ک لک ر تسد ان   
عراق ،ناشی از وجود بیابانهای غیر مسکون در سرزمینهای عربی عراق به ویژه نواحی جنوب غرب رف ی ا .تسا ت    
براساس سر شماری  5 97 1تراکم جمعیت در کردستان  93/4نفر در کیلومتر مربع ،ولی درمنا قارع یبرع قط    22 /2
نفر در هر کیلومتر مربع میباشد(.)Kendal & et.al, 1999: 178
 - 3جایگاه استراتژیک کردستان عراق دراین کشور
فضاهای جغرافیایی مختلف در جهان در ابعاد سه گانه داخلی ،منطقهههای و جها یفارغج تیعقوم بسحرب ین ایی     ،
وض نوکاوئژ تیع و و یکیم   

ژئ تیلپو یکی و 

نچمه ینو ی گژ یی ییییی هاآ یگنهرف ی نننن نهاا  هاگیاج زا رتس ا یتوافتم یکیژت         

تها بازی میکنند ،این امر در داخل یک کشور نیز صا قد
برخوردارند .و بر این اساس نقش متفاوتی در اعمال سیاس 
است .در همهکشورها ،نواحی گوناگونی به لحاظ ارزش استراتژیکی مشاهده میشوند .بعض  ی ااز ن نتشاد اب یحاو   
نقش مؤثری در اقتصاد کشور ،باال بودن احساس هویت ملی در بین ساکنان آن نواحی و نیز در اختیار داش نت

رها مم ممم-

های فشار بر حکومت مرکزی ،از جایگاه استراتژیکی برتری در درون یک کشور برخوردارند.
کردستان عراق با دارا بودن  17درصد از مساحت عراق و  28درصد جمعیت این هب ار یزاتمم تیعقوم ،روشک    
لحاظ استراتژیکی در اختیار دارد .قرار گرفتن حدود  50درصد از ذخایر انر یژ عراق در مناطق کردنش رایتخا رد ،نی   
داشتن بخشهای باال دست اکثر رودهای جاری در عراق و نیز داشتن وضعیت اقلیمی مناسب نسبت به بقیههه منا قط
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کشور و به تبع آن باال بودن تراکم جمعیت در آن و همچنین عبور راههای ارتباطی زمینی و هوایی منا و یزکرم قط
جنوبی عراق از کردستان به منظور ارتباط با ترکی  یاهروشک ریاس و ه ا ثعاب یگمه ...و ییاپور با نزو نتفر ال    
ژئوپلتیکی کردستان عراق در این کشور شده است.
 -1-3موقعیت برتر کردستان عراق به لحاظ هیدروپلتیک

   

1

مناطق کردنشین عراق در شمال این کشور به علت برخورداری از ش و یوج طیار

میلقا ی هب تبسن یرتدعاسم    

   

شهای جوی بیشتری بهره مند است و همین امر باعث غن ییی ت تیعضو ندش ر    
مناطق جنوبی و مرکزی عراق از ریز 
آبهای جاری و زیرزمینی این بخش از عراق در قیاس با سایر مناطق عراق شده است .با نگاهی به وض هکبش تیع   
بهای سطحی عراق ،در مییابیم که بیشتر رودخانههای جاری در این کشور مسیری شمالی ـ جنوبی را طی
بندی آ 
میکنند .به عبارتی از مناطق کردنشین شمالی به سمت مناطق عرب نشین میانی و جنوبی عراق امتداد دارند .هرچنددد
شهای جنوب شرقی ترکیه قرار دارد ولی از آنجا هک
که سرچشمههای عمده رودخانههای مهم دجله و فرات در بخ 
در مجموع تنها  44درصد جریان ساالنه دجله از ارتفاعات ترکیه تامین میشود ( )Abdi & Mokhtari, 2005: 213و
بقیه آن از ارتفاعات غربی ایران و شمال عراق تأمین میگردد .در این رابطه کردستان عراق نسبت به منا و ینایم قط
جنوبی بین النهرین در وضعیت فرادستی قرار دارد .امروزه چهار رودخانه دائمی و مهم دجله ،زاب کبیر ،زاب ریغص
و سیروان ،هر چند که قسمت عمده آبشان از خارج از عراق سرچشمه میگیرد ،ولی با و قارع ناتسدرک زا روبع 
نهای کشاورزی آن بر اهمیت هیدروپلتیکی آن افزوده است (شکل .)2
سیراب نمودن زمی 
 -2-3موقعیت برتر کردستان عراق به لحاظ ذخایر انرژی
منطقه خاورمیانه به لحاظ دارا بودن ذخایر عظیم انر یژ نفت و گاز جایگاه بسیار مهم نوکاوئژ هصرع رد ار ی و کیم    
جهانی به خود اختصاص داده است .چهار کشور اول تولید کننده نفت دنیا د رارق هقطنم نیارد  ارند و     

 64در دص

ذخایر تثبیت شده نفت جهان درخاورمیانه قرار دارد ( .)Rabiei, 2005: 167عالوه بر آن بزرگ ترین میدانهای نفتی
دنیا در این منطقه قرار دارد و پیش بینی میشود سهم منطقه خلیج فارس در تولی ج د هه هههانی نف زا ت  25 /7در رد دص
سال  1996به  40 /9درصد تا سال  2020برسد ( .)Behjat, 2008: 170کشور عراق در منطقه نفتخیز و اس کیژتارت
خلیج فارس که در نظریههای جدید ژئوپلیتیک کانون بیضی استراتژیک انر یژ دنیا نام گرفته ،واقع شده است .ذخا ری
بزرگ نفت عراق که در مناطق شمالی و جنوبی این کشور واقع شده است این  روشک ر نراد نیمود هب ا د ریاخذ ه       
انر یژ دنیا مبدل کرده است .در حال حاضر حدود  10درصد ذخایر نفتی جهان و  2/2در خذ دص ا رد ناهج زاگ ری

  

کشور عراق قرار دارد ( .)Seyfzadeh, 1999: 144از این مقدار ،در شرایط عادی ح زو ه هها قاو یتفن ی ععععععع در منا قط
کردنشین حدود  50درصد کل تولید نفت عراق را به خود اختصاص م ییی دهن ینچ مه .د ن  شیب  ا نم زا یمین ز ا عب       
شناخته شده گاز عراق نیز در مناطق کردنشین قرار دارد ( .)Ahmadi, 2004: 71به عبارتی دیگر م ییی ت هک تفگ ناو    
چیزی در حدود  50درصد از ذخایر نفت و گاز کشور عراق در کردستان واقع ش و تسا هد

هک اجنآ زا ناتسدرک      

عراق در حدود  17درصد از مساحت این کشور را شامل میشود ( ،)Ezzati, 2001: 331در اختیا مین نتشاد ر ی از   
Hydropolitics

1
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ذخایر انر یژ در مساحتی کمتر از یک پنجم کل کشور جایگاه برتر این منطق قارع قطانم ریاس هب تبسن ار ه

   

هب   

وضوح نشان میدهد .به بیانی دیگر ،کردستان عراق با  74000کیلومتر مربع وس ودحرد تع د     5در ریاخذ لک دص    

نفتی جهان را در بر میگیرد .عالوه بر نفت و گاز ،بزرگترین ذخایر گوگرد جهان در شرقت 1واقع در جنوب غ بر

اربیل 2در کردستان عراق قرار دارد .در سال  1988میالدی ،میزان ذخایر آن  515میلیون تن برآورد شده ب درگوگ .دو   
یک فرآورده فرعی پاالیش و تصفیه نفت خام و گاز طبی یع به شمار میآید .در سال

 1/4 ، 1989میلی نیا زا نت نو   

ماده معدنی استخراج شده بود .گوگرد در تولید کودهای شیمیایی و آفتکش زمینهای کشاورزی مورد استفاده ق رار
میگیرد و همچنین ،عنصر اصلی تشکیلدهنده باروت و بر یخ گازهای سمی به شمار

میآید(. (Oshea ,2004:46-48

شکل  :2نقشه موقعیت هیدروپلیتیکی کردستان عراق Source: www.kurd.us

 -3-3موقعیت گذرگاهی کردستان عراق
به لحاظ تاریخی ،کردستان در مسیر راههای مهم ارتباطی و تجاری واقع شده است .در دوره هخامنشی جاده سلطنتی
داریوش ،از شوش به ساردیس از مسیر اربیل و در خاک کردستان امت دعب .تشاد داد ها ج ریسم رد ناتسدرک  ا هد

     
Sharqat
Arbil

1
2

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 5931
 12فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

ابریشم قرار گرفت و تمامی راههای ارتباطی اصلی از شرق به غرب ،تا زمان گشوده شدن مسیرهای دریایی نرق رد    
پانزدهم میالدی از آن عبور میکرد .در سدههای اخیر نیز ،کردستان در مسیر راه زمینی دسترسی امپراتوری بریتانیا به
شبه قاره هند قرار داشت) .) Kreyenbroek & Sperl, 1992: 265امروزه نیز تمام راههای ارتباطی زمینی و هوایی که
عراق را به ترکیه و از طریق آن به اروپا متصل میکند ،از مناطق کردنشین آن میگذرد .هم چنین در زمینههه صا تارد

نفت بخشهای شمال کشور به سمت بازارهای مصرف اروپایی در دریای سیاه و دریای مدیترانه ،قسمت اعظم لوله-
های انتقال نفت از کردستان عبور میکند .در رابطه با واردات کاالهای اساس  زاین دروم و ی از رذگ گا هههه هههههها یزرم ی   
ترکیه نیز ،مناطق کردنشین عراق نقش بی بدیلی را بر عهده دارند .بنابراین به طور خالصه م ییی ت قطانم تیمها ناو    
کردنشین عراق را برای این کشور به لحاظ موقعیت معبری آن در موارد زیر ذکر کرد:
 -1ارتباط زمینی و هوایی با ترکیه و از آن طریق با اروپا
 -2صادرات نفت به بازارهای مصرف اروپایی در دریای سیاه و دریای مدیترانه
 -3روابط تجاری با ترکیه و واردات کاالهای ضروری از طریق این کشور (.)Ghorbani Nejad, 2007: 132
 -4-3موقعیت برتر کردستان عراق به لحاظ ژئوتوریسم
شها یحور ی   
توریسم فعالیتی است که مبتنی بر نیاز انسانها به گردش ،تفریح ،اس  ییادز یگتسخ ،تحارت از نت شششش شششش
زندگی مدرن و شهری شکل گرفته و به سرعت رو به گسترش و توسعه است .گردشگری و توریسم عالوه بر تأمین
نیازهای مزبور دارای کارکردهای مفید اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و امنیتی است .از این ور تدش هب ور

  

به گسترش بوده و سرنوشت کشورها ،روابط بینالملل و اقتصادهای ملی و جهانی را تحتالش رق عاع ار اد  د .تسا ه    
تهای
لها یلباق و  تت تت
امروزه کشورها با متناسب سازی ساختارهای ملی خود با این فعالیت ،س یع بر ف یسناتپ یروآر لل لل
جذب توریسم بویژه در بعد منطقهای و جهانی داشته و از سویی دست به ظرفیت سازیهای جدید ج مسیروت بذ   
میزنند تا نه تنها به معرفی فرهنگ ،کشور ،سرزمین ،ملت ،تاریخ و هویت ملی خود به جهانیان بپردازند بلک عفانم ه   
ت-
اقتصائی خوبی را نصیب خود نموده و تفاهم بینالمللی را از طریق توسعه مناسبات اجتماعی افزایش دهند ..دولت ت
هایی در این زمینه موفق خواهند بود که از ظرفیتهای جاذبه ساز توریستی در زمینهها خیرات ی ی و 

شناتساب ن ،یتخا    

تگا و یهافر و یه
سرزمینی و اکوتوریسم ،فرهنگی و مردم شناختی ،دینی و زیارتی ،تفریحی و سرگرمی ،اس حارت ت ت
غیر آن برخوردار باشند و مهمتر از آن اینکه سیاست ملی خود را بر محوریت توسعه توریس نادرگناهج بذج و م    
خارجی شکل داده و پردازش نمایند (.)Hafezniya, 2005: 103-104
کردستان عراق با داشتن قابلیتهای بالفعل توریستی متنوع و فراوان نیمز رد ی هه هههها درم و یخیرات ،ییایفارغج ی م     
شناختی در کنار ظرفیتهای بالقوه در زمینه سرگرمی و تفریحی ،استراحت گاهی و رفاهی از امتیاز ویژهای در س حط
ملی و منطقهای برخوردار است .داشتن آب و هوای مناسب و معتدل به نس ناخدور ،قارع قطانم ریاس تب ههههه هههههههای
پرآب ،مناظر طبی یع دلپذیر ،بافت سنتی جامعه ،تنوع و تکثر در باورها نید کسانم و  ی ب راثآ ،یبهذم و  ا ناتس ییییییییییییی و
تاریخی و ...در کنار سهولت دسترسی همگی حکایت از تواناییهای این منطقه در ج و نارگشدرگ بذ

نادرگناهج    

دارد .که در آینده میتواند اقتصاد این منطقه فدرال را از یک اقتصاد بیمار تک محصولی مبتنی بر صادرات نفت خام
برهاند و با سرمایه گذاری اندک در این بخش به تولید ارز بپردازند.

بررسی و تحليل موقعيت ژئوپليتيکی13 ...

نتیجهگیری
شناخت مزیتها و محدودیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی هر واحد سیاسی -فضایی در ابعاد مختلف محلی ،ناحیه-
ای ،ملی ،منطقهای ،فرامنطقهای و جهانی از سوی دست اندرکاران و مسئولین ذیربط به منظور دس و فادها هب یبایت
اغراض کوتاه مدت و بلند مدت و نیز شناخت نقاط قوت و ضعف خود در تنظیم روابط تا کیژتارتسا و یکیتک ی اب     
همسایگان و کشورهای دوردست امری ضروری و واجب است .و زمین رب ار ه ا یرس و رتهب نیمأت ی ععععععععععع ت دها ر اف   
سیاست داخلی و خارجی و به چالش کشیدن رقبا در صحنه بینالملل فراهم میکند.
کردستان عراق نیز به عنوان یک واحد سیاسی -فضایی در سطح ناحیهای در چارچوب کش رع رو ا هدعاق نیا زا ق     
مستثنی نیست .این منطقه هم اکنون به عنوان یک ایالت فدرال در ساختار جغرافیای سیاسی غیر متمرکز عراق قلمداد
میشود و بر اساس قانون اساسی عراق ،اجازه اداره ام ار دوخ یلخاد رو رد تسگ یحطس ررررر ررررررده و تنظ اب طباور می    
همسایگان و کشورهای خارجی را در سطحی محدود به دست آورده است .این منطقه تنها واحد سیاسی -فضایی در

عراق به شمار میرود که توانسته است یک حکومت محلی را به اسم حکوم طنم ت ق هه هههای کردس ات ننن 1در ش نیا لام
کشور تأسیس کند.

مزیتهای ژئوپلیتیکی که این منطقه در چارچوب جغرافیا رع ی ا ادروخرب نآ زا ق ر ا یارب ار مزال یاهرازبا تس      
بازیگران عرصه سیاسی آن جهت نیل به اهداف و خواستههای مردم آن منطقه فراهم نموده است .در بر داشتن ذخایر
فراوان انر یژ نفت و گاز ،منابع آب و رودخانهههها و نآ رد یراج ی

طوبرم کیتیلپوردیه لئاسم       ب نتشاد ،نآ ه

موقعیت معبری و گذرگاهی برای مناطق مرکزی و جنوبی ع قار اب طابترا تهج

ا یاهروشک و هیکرت ر و ،ییاپو      

موقعیت برتر به لحاظ ژئوتوریسم همگی باعث باال رفتن وزن ژئوپلیتیکی مناطق کردنشین شمال عراق شده است.
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