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 چکیده

همچنين شناخت متغيرهای مثبت و  و های ژئوپليتيکی کشورهاشناخت تنگناها و محدودیت 

 توجه موردهمواره  ،ای و جهانیو تعيين جایگاه و منزلت کشورها در سطح منطقه آنمنفی 
پس از فروپاشی نظام دوقطبی و شکست  است. الملل بودهاندیشمندان علوم سياسی و روابط بين

کردستان  اقليم لهأمس ،2443و سقوط دولت بعث در سال  5995صدام از نيروهای ائتالف در سال 
 باعث که یک پدیده ژئوپليتيکی فعال در منطقه و جهان به ظهور رسيد صورت بهعراق 

کردستان  قليما بحث استقالل برای اما .گيری حکومت خودگردان در شمال عراق شدشکل
ر آن است که به است. هدف تحقيق حاض مانده باقی نشدهیک معمای حل  صورت بههمچنان 

 اقليم ژئوپليتيکی هایچالش ،اسنادی و ایکتابخانه یهاداده گردآوری وروش توصيفی و تحليلی 
ان عراق کردست اقليم اصلی تحقيق این است که سؤالبررسی کند. بنابراین را کردستان عراق 

مقاله نشان داد  هاییافته. ستمواجه ا هاییمحدودیتموانع و چه  بابرای رسيدن به استقالل 
 باعث ،فرهنگی و قومی عراق در کردستان این کشور دیژنوساسياست  به طور کلیاگرچه 

 کی ققتحلکن  است، هکردها در قرن بيستم گردید طلبانهاستقاللهای گریز از مرکز و گرایش
به دليل محدودیت های اقتصادی، سياسی و جغرافيایی  ايآس غرب منطقه در یکرد مستقل دولت

 .بود نخواهد ریپذامکان

 قوم کردکردستان عراق، اقليم ژئوپليتيکی،  هایچالشليتيک، ژئوپ: ن کلیدیاگواژ
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 مقدمه

ثباتی بی بروزتواند به می ،ایپليتيکی در ساختار جهانی و منطقهاصوالً هر نوع تحول ژئو

ی ردستان عراق پس از فروپاشانداز جغرافيایی سياسی منجر گردد. کو نيز تغيير چشم

کشور عراق سهيم شود و تا حدودی به سمت  توانست در اداره ،بعث در این کشور حزب

 های تاریخی، فرهنگی، نژادی و زبانیآنچه مهم است پيوستگی. ایدحرکت نم سازیدولت

 سمتبه که حرکت  استر ایران، عراق، ترکيه و سوریه چهار کشو کردستان عراق با

 هایيدانم تواند برای کردستان به معنای ستيز و مقابله بامی ،دولت سازی مستقل وسوی

 اشد.ب های سياسی در منطقهاتیثببی گيریشکل در نتيجه و سنتی موجود در منطقه

ميالدی و تشکيل حکومت فدرال در عراق  2441تصویب قانون اساسی عراق در سال 

تأثيرهای شایان توجه را بر  ،کردستان عراقليم اق خودمختارایجاد منطقه  در نتيجهو 

، ایران هایکشور مناطق کردنشين عراق با همجواری داشته است. همجوارکشورهای 

است باعث گردیده شده و  هاکشور این رتهدیداتی د بروز باعث ،ترکيه و سوریه

ای را نسبت به مسئله نگاه ویژه ،اه دولت مرکزی در عراقکشورهای مذکور به همر

اما فشار کشورهای مذکور تنها عامل عدم  ؛استقالل کردهای عراق در منطقه داشته باشند

 از جملهو عوامل دیگر  ستيندر کردستان عراق  سازی مستقلدولت گيریشکل

 تأثيرگذار علل از جملهنيز جغرافيا  ، اقتصاد ودر حوزه سياستژئوپليتيکی  هایمحدودیت

 هدین پژوهش تالش ش. در ااستکردستان عراق  در دولت مستقل گيریشکلبر عدم 

ستقل تشکيل دولت م برایژئوپليتيکی کردستان عراق که مانعی  هایمحدودیتتا  است

 .شود یبررس استدر کردستان عراق 
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 1ژئوپلیتیک -1

جوی یعنی از زمانی که انسان در جست ؛استتاریخ انسان  اندازهبهقدمتی  دارای ،ژئوپليتيک

ان جنگی هقلمرو و امنيتی بوده، ژئوپليتيک نيز معنا و مفهوم داشته است. بسياری از فرماند

اما  ؛نداد به مفهوم ژئوپليتيک توجه داشتهخو هایریزیطرحدر  تاکنونهای دور از گذشته

ترتيب  بدین است. شدهشناختهپدر ژئوپليتيک  به عنوان 2ماهاندریادار آلفرد علمی،  از نظر

 عنوان اقيق این دریادار بو با انتشار تح 5994ظهور این سنت، بایستی در بوستون به سال 

  .(301: 3،5389مویر) باشد دادهرخ «5004-5892نيروی دریایی بر تاریخ  تأثير»

. ستاهر کشور ژئوپليتيک آن  المللیملی و بين هایسياستبر  اثرگذارهای از مؤلفه

سوئد  و نماینده مجلساستاد علوم سياسی  0این اصطالح اولين بار توسط ردلف کلين»

ژئوپليتيک از زمان وضع واژه آن توسط کلين در  (.20:5390 تقوی اصل،) «شدمطرح 

 مفهومی از نظر ،فراز و نشيب بوده است، ضمن اینکه دچار تاکنون يالدیم 5999سال 

در  .نيز دچار شناوری بوده و نتوانسته است از شفافيت و ثبات نسبی برخوردار شود

 عنوان بهاند از آن بوده که سعی داشته هاییآنلبه با غ ،آمدهعمل به تاکنونتعاریفی که 

 نياحافظ) نندکغرافيایی بر سياست یاد ج عوامل تأثيرو جبری  سویهیکطالعه رابطه دانش م

 ی متعددی توسعه یافت.هادر نيمه اول قرن بيستم با نظریه ژئوپليتيک (.82:5389 ،

ی جهان هایاستراتژیای جغرافيایی در قدرت و هایی که عمدتاً به نقش فضنظریه 

و  0اسپایکمن، قدرت دریایی ماهان، نظریه ریملند 1پرداخت. نظریه قلب زمين مکيندرمی
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 ندهر یک به نحوی الگوهای فضایی خاصی را ارائه داد 5نظریه قدرت هوایی سورسکی

 (.80:5389،نياحافظ) گذاشتند تأثيرو بر تغيير و برداشت از قدرت و کنترل جهانی 

 اندشدهعرضهسلطه یا تبعيض نژادی  باهدفهای ژئوپليتيک معموالً نظریهکه  گونههمان

 (. 59: 5390الهی، )

 :از جملهاست؛ تعاریف متعددی از ژئوپليتيک ارائه گردیده 

بتوان  هکینحو بهقدرت  هب یابیدست منظوربهط جغرافيایی محي هایواقعيتدرک  -5-5

 بارتع بهملی را حفظ کرد؛  در باالترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حيات

ن بر آ تأثيرژئوپليتيک عبارت است از: علم کشف روابط محيط جغرافيایی و  دیگر

 (.8: 5399عزتی، ) مللسرنوشت سياسی 

، چون های محيطیاثر محيط و اشکال و پدیده ،افياییژئوپليتيک یا سياست جغر -5-2

یل جمعی اموقعيت جغرافيایی، شکل زمين، منابع کمياب، امکانات ارتباطی و انتقالی، وس

عه ای و جهانی مطالدر سطوح گسترده منطقه ویژه بهسی سيا هایگيریتصميمو ... را در 

 (.529: 5395، مجتهد زاده) کندو بررسی می

و  ابل جغرافيا، قدرت و سياستعبارت است از علم مطالعه روابط متق :ژئوپليتيک -5-3

 (.38: 5390، نياحافظ) گریکدیبا  هاآنهای ناشی از ترکيب کنش

ک عامل ی عنوانبه تواندمیشود که ژئوپليتيک می برداشت طور نیااز تعاریف باال 

 ازورها بنابراین کش ؛مثبت یا منفی در تعقيب سياست خارجی کشورها نقش ایفا نماید

نابع م یا آزاد، موقعيت جغرافيایی، وسعت و شکل سرزمينی هایآبدسترسی به  لحاظ

ا در هکشورهای قدرتمند، جمعيت، ترکيب قومی و ... با دیگر کشوربا طبيعی، همسایگی 

                                                           

 
1 -Sorsky 
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يک کشور با ژئوپليتشود که یک این امر باعث می .گيردتعامل مثبت و منفی قرار می

یگر با د ورو کش باشد جهانی و ایمنطقهسطح  در ژئوپليتيکی منزلت ووزن  دارای مناسب

 ردار نباشد.برخو جهانی و ایمنطقه سطح در باالیی اعتبار ن واز وز ،ژئوپليتيک پست موقعيت

 چالش ژئوپلیتیکی -2

عبارت است از ایجاد وضعيت برای یک دولت یا کشور بر پایه عوامل ثابت یا متغير 

ژئوپليتيکی و متأثر کردن سياست آن کشور با استفاده از متغيرها و عوامل جغرافيایی. به 

 هایرزشاملی دیگر کشورها با کاربرد عوامل و  عبارتی منفعل کردن سياست و استراتژی

(. به عبارتی 525: 5391، حافظ نياجغرافيایی یا کاربرد جغرافيایی عليه کشور رقيب )

تيکی را انزوای ژئوپلي زمان مرور بهتواند چالش ژئوپليتيکی برای یک دولت یا کشور می

باعث کاهش یا قطع ارتباط یک کشور با سایر  که ینحو به ؛به همراه داشته باشد

به  ژئوپليتيکی و هایچالشبنابراین  ؛ای و جهانی گرددمنطقه در سطحکشورهای دیگر 

تواند آن را در معرض تجزیه و سقوط می ،دنبال آن انزوای ژئوپليتيکی برای یک کشور

 ستندهکشور اصلی واحدهایی از یک کشور که به دنبال استقالل از  عکس بر و قرار دهد

تقالل خود از دولت اصلی اس سادگی بهتوانند نمی ،اگر دارای تنگناهای ژئوپليتيکی باشند

اسب از گيری صحيح و منهای آن و بهرهرا بازیابند. لذا مقوله ژئوپليتيک و توجه به مؤلفه

 شود.های کشورها محسوب میاز دغدغه ،متغيرهای ژئوپليتيکی

 هااقوام و اقلیت -3

ه اما ریش ؛است رفته کار بهميالدی توسط دیوید رایزمن  5913اولين بار در سال  5قوميت 

                                                           

5 - Ethnicity 
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 Ethnosیونانی  ۀاز واژبوده و تر است که بسيار قدیمی Ethnicقومی  ۀلغوی آن واژ

شد که اطالق می ایکوچندهبه قبایل  Ethnosمشتق شده است. در یونان باستان واژه 

 بنابراین در این مفهوم تقابل نوع زیست ؛ها مستقر نشده بودندهنوز در شهرها با پوليس

 لقابها دین بودن قومشهری و تقابل خداباوری شهروندان و بی شهری با زیست غير

ارزشی منفی را  بار خود در ،ميالدی بيستم قرن 04دهۀ تا قوميت مفهوم و واژه است. مالحظه

های نژادگرایانه غيراروپایی و در چارچوب ایدئولوژی هایگروهکرد که در مورد حمل می

 به یکی ،ملی در کشورهای مستعمره هایدولتاین دهه و با تأسيس  اما از ؛شدمطرح می

موضوعی اساسی در  صورت بهاز مفاهيم اصلی در علوم اجتماعی تبدیل شد و تا امروز 

 ،يانقربان دالوند فر و ليالیی، ،غالمحسينی) کاربردی باقی ماند هایپژوهشمطالعات و 

 :تعریف کرد توانهای مختلف میقوميت را به گونه .(539 -504: 5399

مردمی هستند که خود را در یک فرهنگ و ميراث  ،قومی هایگروه تعریف کرد:-5-3

های ممکن است با برداشت هاآنپيوندهای  اگرچهکنند، مشترک محصور، احساس می

یت بدین نحو که هو ؛پایی در ارتباط استبا بوم قوميت مرتبط باشد.اجتماعی از نژاد 

ونانی، ی ۀقوميت از ریش اصطالح تواند بخش مهمی از هویت قومی تلقی شود.فضایی می

ان فرهنگی مانند زب هایویژگینزدیکی با  ۀرابط عالوهبهو  استبه معنی مردم یا مليت 

به ون جمعيت که چه هایی چقوم به نسبت واژهواژه (. 538: 2،5393و شلی 5دارد )برادن

 هایی چونبسيار عمومی و مبهم هستند و نسبت به واژه به صورتمفرد و چه  صورت

به قوم  ۀبنابراین واژ ؛دارند، برتری دارد آميزتوهينجنبه  روشنیبهعوام، قبيله یا هُرد که 

 دالیلیرود که بهانسانی خاصی به کار می هایگروهتری درباره چه گستردههر صورت
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، فقدان نهادهای سرزمينی، عدم توسعه، خرد و کوچک بودن و هاآنچون ابهام در حدود 

 ؛برود سؤال، این امکان را ایجاد کرده است که اصوالً وجودشان زیر هاآنرابت قباالخره 

 قتحقي در باشند. نمایان جامعه یک در اقليت یا و اکثریت گروه صورتبهتواند می که

، در تی چندئاانسانی است که سوای استثنا هایگروهآن دسته از  برگيرنده در ،اقليت

و  سياسی حالدرعينای و در موقعيتی ناشی از فرودستی کميتی و شرایطی حاشيه

 تلزممس لأبالم بودن در اقليت واقعيت دارند. قرار اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی

رار غارت قصدر وضعيتی از کهتری و  شناختیجامعهحقوقی و  نظر از گروه که است آن

گی و یا وابست خود واقعيتی کمی و اختالفی و متأثر از شرایطی از نوبه بهگيرد و این 

 .(10-189: 5390 ،فرد پيشگاهی) احساس وابستگی است

تقسيم  به دو گروهها توان گفت که از منظر سرزمين و زیستگاه، اقليتمی به طور کلی

ن از تواهای منسجم و دارای سرزمين و فضای جغرافيایی دیرینه که میشوند: اقليتمی

ده های بدون سرزمين و غير منسجم و پراکناقليتو  کردهای اکولوژیکی تعبير آن به اقليت

ها قليتا تعبير نمود. شدهادغامهای اجتماعی با توان از آن به اقليتکه می در ميان اکثریت

مشترک  ویژگی های مختلف وجود دارند.در اشکال مختلف، قلمروهای مختلف و اندازه

ها و صفات ها در همه انواع آن ميل درونی و احساس عالقه نسبت به ارزشاقليت

ثریت نسبت به اک قابل توجهیاقليت از وزن ژئوپليتيکی  اگر .استاختصاصی خود 

، جدایی و استقالل سياسی خوداتکاییدچار نوعی احساس  ،باشد برخوردارپيرامونی 

شود و مطالبات خود را از اکثریت نظير خودمختاری، خودگردانی، حقوق شهروندی می

  .(92-93: 5391 ،حافظ نيا) کندو نهایتاً استقالل سياسی مطرح می برابر
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 ،کشور جهان 594از  ميالدی 5993در سال : 5ها در مدل هاگتجایگاه اقليت -2-3

 یتيچندملبنابراین کشورهای  .شدندمی تلقّیکشور در حکم یک کشور ملی  51کمتر از 

گروه قومی وجود دارد  1درصد کشورها حداقل  04در  .ندسته اهترین نوع کشورشایع

 مویر،) دهندگروه ملی حتی اکثریت را نيز تشکيل نمی ترینبزرگدرصد کشورها  35و در 

ه ارتباط ميان اقليت و گرو جهانی است. ایمسئله ،اقليت و قوميت مسئلهلذا  .(93: 5389

 یطلبییجدا مرحله تا کامل سازگاری از و مختلف باشد هایصورتبه است ممکن ،غالب

از  هاآنعدل و انصاف رفتار و به  اساسبرکه با گروه اقليت  هاییدر حکومت دیده شود.

ثباتی سياسی مشاهده شود، عدم استقرار و بیجهات فرهنگی و زبانی خودگردانی داده می

 کهینابرحسب  .البته طرز پراکندگی گروه اقليت در سرزمين نيز مؤثر است شود.نمی

متمرکز در یک ناحيه ساکن باشد یا در سرتاسر سرزمين کشور  به صورتگروه اقليت 

پيرامونی مجتمع باشد یا نزدیک هسته سياسی کشور متمرکز  پراکنده باشد یا در منطقه

همچنين اگر گروه اقليت بخشی از گروه اکثریت دولت  .باشد، پيامدهای آن متفاوت است

اقليت در چند کشور مجاور پراکنده باشند، باز نتایج  هایهمسایه باشد یا بخشی از گروه

 .(10: 5389 ميرحيدر،) تنداخير کردها هس نمونه خواهد آمد. به دستمتفاوتی 

ی بين جغرافيای منشأپيتر هاگت برای تسهيل در فهم منابع مناقشه و اختالفات با  

کشورها، کشوری فرضی تصور کرده است و در آن به بررسی این منابع تنش پرداخته 

 .(382: 5392هاگت، ) است شده اشارهمنبع جغرافيایی تنش  52مدل هاگت به  در است.

های جغرافيایی تنش یک سوم یعنی .استهای اقليت مربوط به گروه هاآنمورد  چهارکه 

مورد منبع  چهار یهمپوش داند.ها را مربوط به قوميت میمنجر به برخورد ميان دولت

                                                           

5 -Hagt 
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در این مدل، باعث افزایش شدت  شدهمطرحتنش قومی در مدل هاگت با دیگر موارد 

 محدودهوجود منابع غنی نفت در کرکوک در  مثال به عنوان های قومی خواهد شد.ناآرامی

ردها ک که چرا یکی از علل اصلی تداوم بحران کردستان عراق بوده است. ،کردستان عراق

کنند و در مقابل دولت مرکزی دست به تخریب المقدس کردستان یاد میاز آن به بيت

ردستان استقالل ک مقدمهبه شهر کرکوک را  ردهاکترکيه نيز دستيابی  این شهر زده است.

 تواند تبعات زیادی در شرق و جنوب شرقی این کشور داشته باشد.داند که میعراق می

یکی از موانع الحاق کرکوک به اقليم  ،لذا به بهانه حضور اقليت ترکمن در این شهر

پس تعدادی از مشکالت ژئوپليتيک کشورها ناشی از  کردستان عراق، کشور ترکيه است.

توانند در مختلف می هایصورتهای اقليت به گروه های اقليت در آن است.روهوجود گ

 .(20 -21: 5399 خالدی،) بانی نوعی از تنش باشند هرکدامیک دولت وجود داشته و 

های در نظام: های قومیطلبی اقوام و ایجاد جنبش. چگونگی قوت گرفتن جدایی3-3

 اند؛مز سطح اختالفات، یکنواخت میفعاالن، فارغ ادیکتاتوری، دستاوردهای مورد انتظار 

 د.یابمورد انتظار منفعالنه با افزایش اختالفات، افزایش می دستاوردهای کهحالیدر 

يج منجر به بس تنهایی بهپندارند، اختالفات برخی از ساختارگرایان می آنچه رغمعلی

در کشورهای جهان سوم  آنچههای دیکتاتوری، مشابه های قومی بالقوه در نظامجنبش

های سياسی قومی در این جوامع تنها زمانی به رویارویی سازمان شوند.وجود دارد، نمی

و همچنين بپذیرند که در  رادارندپردازند که تصور کنند قدرت آن با حکومت مرکزی می

 هبی و های قومی عمدتاً با تعدادی متغيرهای کمقوت سازمان شوند.این منازعه برنده می

 ز جملهامنابع انسانی، یدی و فکری،  شوند.بسيار ناچيز به متغيرهای کيفی تعيين می طور

این منابع ممکن  شوند.ای هستند که در اختيار سازمان سياسی قرار داده میمنابع عمده

است در داخل به وجود بيایند یا به اشکال مختلف از قبيل حمایت سياسی، مالی، نظامی 
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 هاآن ميان همبستگی قومی، هایجمعيتسياسی  آگاهی شوند. تأمينو اطالعاتی، از خارج 

های سياسی بالنسبه مهم در تعيين قوت سازمان عوامل از ،گروهی هایسياست سنت و

های تشکيل سازمان های قومی که بهاخص، آن دسته از جماعت طوربه هستند.قومی 

دارای آگاهی سياسی و همبستگی باال و سنت دیرپای  ،تر بپردازندسياسی مؤثرتر و قوی

 فعاليت گروهی در وضعيت برتری هستند.

های دو سازمان تعهد ایدئولوژیکی سازمان سياسی نيز دارای اهميت زیادی است.

 هایگروهطيف سياسی، یعنی چپ افراطی، عموماً ضعيف و در کسب حمایت  طرف

و  فراگير طبقاتی هایسياستهای سياسی دارای ، سازمانبرعکس قومی ناتوان هستند.

االیی ب ۀدمکراتيک و متعهد به ناسيوناليسم قومی، برای جمعيت قومی از جذب ۀبرنام

شد رطور قوی بهجویانه، برخوردارند و در صورت در پيش گرفتن انقالبی غير آشتی

موقعيت جغرافيایی جمعيت قومی نيز عامل مهمی در تعيين قدرت  عالوهبه خواهند کرد.

کم وسعت نواحی  هایسرزمينتاریخی، مردم  لحاظ از سازمان سياسی قومی است.

قومی  هایجمعيتدارای  هایدولتسایر  مرز هم ایهاستانجنگلی یا کوهستانی یا 

و  های وسيعنواحی مرکزی و دارای جلگه هایاستانمشابه، بيشتر و مؤثرتر از ساکنان 

 ۀ، به ميزان فاصلهمچنين اند.های گروهی قومی کردههموار، مبادرت به جنبش

قومی از حکومت مرکزی، بر نارضایتی و نيروهای گریز از مرکز افزوده  هایجمعيت

ت عميقی بر قدر تأثيرملی،  بازندگیقومی  هایجمعيت، درجه شباهت سرانجام شود.می

، هر چه درجه شباهت قومی کمتر باشد، سازمان طور کلیبه سازمان سياسی قومی دارد.

 تر است.سياسی آن قوی

 است یک یا چند شکل از چهار شکل زیر را به خود بگيرد:شباهت قومی ممکن  

 ازجمعيت قومی تمایز فرهنگی خود را  ،فرهنگ پذیری: روندی که از طریق آن( الف
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است به مناسبت اتحاد،  ممکن .پذیردمیتر را و فرهنگ مسلط واحد بزرگ دادهدست

 هب خود گردد؛گروه قومی مجبور به نادیده انگاشتن ميراث تاریخی، زبان یا مذ

امتزاج: روندی که از طریق آن، تمایز بيولوژیکی جمعيت قومی با ازدواج بين قومی ( ب

 رود؛از بين می

 قومی، تصور تعلق هایگروهکه بدان طریق  شناسانهروانپذیری: روندی عمدتاً پ( هویت

 ؛شانقبلیای است از جوامع ای جدید که آميزهبه جامعه همسانی را داشته باشند، جامعه

متعدد قومی،  هایگروهافتد که قشربندی قومی برچيده و اتفاق می درجاییادغام: ت( 

حقوق و امتيازات اقتصادی، سياسی و مدنی همانندی را بپذیرند؛ بنابراین در ادغام کامل، 

 رسد.اختالفات قومی به حداقل می

تمایزات قومی یا طبقاتی در منطقه،  شدتبه  ،جمعیدستهاشکال متعدد جنبش قومی 

قومی،  هایجمعيتهای تاریخی خواسته ۀقدرت نسبی سازمان سياسی قومی، زمين

ها، سطح محروميت قومی و انتظار شدن به چنين خواسته نائلامکانات مادی و جغرافيایی 

 زدایی، بستگی دارد.توانایی یا ناتوانی دولت در محروميت

های خودمختاری، از: جنبش اندعبارتهای قومی شکل عمومی جنبش چهار 

واحد  ایای و سياست مبتنی بر تشکيل جبهههای منطقهطلب، خيزشهای جداییجنبش

هویت قومی شدیدتر  کهافتند اتفاق می جاهایی در. دو نوع اول عمدتاً گيریرأیدر زمان 

دو نوع آخر در فقدان قوميت و جاهایی که قشربندی  کهدر حالی ؛از تمایز طبقاتی است

گيرند. نوع ناب جنبش خودمختاری ، صورت میاست شدهمشخص وضوح بهاجتماعی 

نمایانگر منازعه نخبگان محلی )که ممکن است مقام ایالتی باشند( و حکومت مرکزی در 

ایی زدگيری سياسی است. این جنبش خواستار تمرکزمورد حدود مشارکت در تصميم

، طلبجدایی جنبش کند.خودداری می شدت بهاما از تقاضای توزیع مجدد قدرت  ؛است
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هدف  رود.ایالت می ۀعللی مشابه جنبش خودمختاری دارد؛ اما اهداف آن فراتر از ادار

 ند.کطلبی، ایجاد دولتی مستقل بوده، عموماً از توزیع مجدد اساسی حمایت میجدایی

 تریایدئولوژیک گيریموضعنسبتاً قوی و دارای  ،سياسی قومیجاهایی که سازمان 

ا البته به شرطی که ب .گيرندزیادی شکل می احتمالبهطلبی های جداییاست، خواسته

ت، صوريابی هم داشته باشند؛ در غير اینبرخورداری از مشروعيت تاریخی بحث کام

 واحد و همگرا هستند.ی در چارچوب دولت خودمختارهای قومی خواستار جنبش

ی ای و سياست مبتنهای منطقهطلبی از خيزشهای خودمختاری و جداییتمایز جنبش

ار آخر به ميزان بسي تای دوهای واحد به هنگام اخذ رأی، در این است که بر تشکيل جبهه

 دموکراسی سياسی عمدتاً ائتالف در کمتری ریشه در معضالت اقتصادی و اجتماعی دارند.

هه ایجاد جب سياست گيرند.ای شکل میهای منطقهها، خيزشو در دیکتاتوری گيریرأی

تعدیل اختالفات قومی از طریق تغيير نمایندگی سياسی  درصددواحد به هنگام اخذ رأی، 

براندازی حکومت مرکزی  منظور بههای قومی خيزش کهحالیدر انتخابات است،  درروند

 .(258 -259: 5388 ،اميراحمدی) گيرنداجتماعی شکل می -اقتصادی نظامو استحاله کل 

شود مناطق مختلف در دنيا دارای تعارضات دیده می همانطور که در جدول شمارۀ یک

 نندکها در نقاط مختلف دنيا همواره ایجاد چالش و ناامنی میقومی هستند و اقوام و اقليت

  (.88: 5399 قاسمی،)
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 منطقه

 خاورميانه و شمال آفریقا 50 90 00 18 18 23 58

 آسيا 35 03 88 00 89 58 31

 بلوک شوروی سابق 20 00 39 10 03 51 52

 آمریکای التين 52 08 92 81 08 9 59

 های غربیدموکراسی 9 38 02 14 38 21 -

 آفریقا 50 03 85 29 18 33 23

 

 کردستان عراقاقلیم  -4

کولوژیکی، ا از نظرشود که گفته می خاورميانهیی مرتفعی در فياجغرا کردستان به فضای

 الاز غرب و شم هاییبخشدهد. این منطقه مرتفع، یستگاه و موطن کردها را تشکيل میز

ریه و نيز غرب غرب ایران، شرق و جنوب شرق ترکيه، شمال و شمال شرق عراق و سو

ن . سرزمياستکم ارتفاع اطراف خود مشرف  هایسرزمينو بر  گيردبر میقفقاز را در 

نی قوام پيرامومردمان کوهستان در نظر مردم ا به عنوان هاآنمرتفع کردها باعث معروفيت 

دانند و مترادف می، کردها را با کوهستان هاعربو  هاایرانی، هاترکنی یع ؛شده است

بين  ،نکردستا کنند. از طرفینسبت به کردها نگرش منفی پيدا میگاهی بر این اساس 

ای؛ یعنی ایران، ترکيه، سوریه، عراق و ارمنستان است و بين چهار پنج دولت خاورميانه

تمدنی و فرهنگی، بين چهار فالت؛ یعنی ایران، عربستان، آناتولی و قفقاز و در مسير  سازه
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 (.99: 5394پور،  عبداهلل) است قرارگرفتهآسيا، اروپا و آفریقا  ایقارهميانیک گذرگاه 

ميليون نفر از  ششنزدیک به  لومترمربعيک 80444کردستان عراق با مساحتی حدود 

دهوک، اربيل سليمانيه،  هایاستانو شامل  داده یجاخود جمعيت این کشور را در 

نقشه بهنگاهی  با .است عراق وسعت از درصد 24 حدود کل که در است نينوا و دیاله کرکوک،

 در، آن الوه برع گردد.می مشخص کردستان ژئواستراتژیک و ژئوپليتيکی موقعيت ،کردستان

 (.99: 5394، پورعبداهلل) است دو آن بر مشرف یا و آبی و خيزنفت مناطق و ذخایر رندهيبرگ

آن بخشی از کردستان است که به دنبال جنگ جهانی اول در  ،اقليم کردستان عراق

 تیهمزیسداخل مرزهای عراق واقع شد. بيشترین ساکنان این ناحيه کرد هستند و از روی 

شامل تمامی چهار  ينی با دیگر مناطق عراق و منطقه اختالف دارد. این اقليمیقومی و آ

 بهل تان موصاس هایشهرستانک و دهوک و همچنين تمامی استان اربيل، سليمانيه، کرکو

دلی انقين، منخ هایشهرستانتان( و بعاج و حضر و نيز مرکز اس) موصل هایشهرستان جز

مرکز شهرستان بدره از استان  طورنيهماز استان دیاله و  روز بلدناحيه  جز بهو کفری 

 (.55: 5394، رخانيمحاجی ) شودمیکوت( ) واسط

 روش تحقیق

ستفاده از با ا ازين موردتحليلی است. همچنين اطالعات  -این مقاله توصيفیروش تحقيق 

. هدف ستا شده یگردآورای و با مراجعه به منابع معتبر و مقاالت و کتب روش کتابخانه

ک ی گيریشکلژئوپليتيکی که مانع تحقق  هایچالش ترینمهماین مقاله آن است تا 

 .شود تحليل و تجزیهو  یبررس است،کشور مستقل در کردستان عراق 

  



 عراق کردستاناقليم  ی استقاللکيتيژئوپل هایچالش یبررس

531 

 پژوهشی تحقیق پیشینه

 نویسنده عنوان

نامه نقش اتحادیه ميهنی کردستان عراق در تشکيل اقليم پایان

 کردستان عراق
 (5393)نصراهلل  ،زارع

 کتاب جنبش کردها
ترجمه ( 5388اباالس )

 اسماعيل فتاح

 کژئوپليتيکتاب جغرافيای کشور عراق با تأکيد بر مسائل 
محمد پور  و نامی

(5398) 

 (5393صالحی ) کتاب آینده کردستان عراق

مقاله تهدیدهای نرم خودمختاری اقليم کردستان عراق و تأثير آن 

 بر کردهای ایران

 پور اسالمی مهرانی و

(5393) 

مقاله طرح جدایی اقليم کردستان عراق و تأثير آن بر جغرافيای 

 سياسی منطقه و امنيت ایران

 ،متقی ورضا محمدی، 

 (5390)افشين 

 کردستان عراق اقليم مقاله راهبرد سياست خارجی آمریکا در
 قدیمی قربانی و

(5394) 

مقاله روابط جمهوری اسالمی ایران و حکومت اقليم کردستان 

 عراق

 نوری سازمند و

(5394) 

 عراق و تأثير آن بر امنيت کيتيژئوپلمقاله بررسی عوامل مؤثر 

 ملی ایران

سيد مصطفی هاشمی، 

 (5391 همکارانو 

طلبی اقليم کردستان عراق و تأثير آن بر مقاله بررسی استقالل

 جمهوری اسالمی ایران

و حميد پيشه گر، 

 (5398) حجت نکویی،

 

 ی تحقیقهایافته

یک  انبه عنوعراق  کردستاناقليم  گيریشکلعوامل ژئوپليتيکی که مانع  ترینمهم. 5

 ، عبارتند از:شوندمیکشور مستقل 
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ترین گروه کرد در ميان کشورهای توان سياسیق را میکردهای عرا: سياسی چالش( الف

اند. ودهب امی و سرکوبگری بغداد مواجههای نظانست که با بيشترین ميزان مقاومتمنطقه د

حزب دموکرات کردستان است.  شمال شرقی عراق در بردارندۀ اليهمنتهیمناطق شمالی و 

عموماً مخالف اکثریت  و مذهبیعيشنواحی اطراف کرکوک و خانقين از کردهای فيلی و 

ی در حزب اتحاد ميهنی کردستان عضویت دارند. علکردها هستند. اکثریت کردهای ف

 حزب کمونيست عراق است که اکثریت در دستمنطقه شمال غرب عراق اطراف سينجار 

 اند.آن حزب را نيز کردها تشکيل داده

ت که دو اس شدهميتقسی یناندبين دو جریان سورانی و با کم و بيش کردستان عراق  

سورانی تحت نفوذ طالبانی است که قالذه و  نوع گویش کردی متفاوت دارند. گویش

کزش دارد. گویش بادینانی که مر پوشش ریزکوه سنجاب و اربيل و سليمانيه تا خانقين را 

ر کنند ددو نيز تالش می رود. هره بارزانی است و تا ترکيه پيش میزاخو است منطق

مناطق  آید. در تمام اینغلب ميانشان درگيری نظامی پيش میمناطق یکدیگر نفوذ کنند و ا

 (.25: 5393هوشمند، ) داردجوانان کرد باید پيشمرگه شوند و نوعی سربازگيری وجود 

ها بر حزب اتحاد ميهنی ات کردستان تسلط دارند و طالبانیها بر حزب دموکربارزانی

 کردستان چيره هستند.

در آوریل  بودندخواستار تشکيل دولت  5934پس از استقالل عراق، کردها در سال  

 تینها در)عراق( چهارمين جنگ را عليه کردستان عراق آغاز نمود که  رژیم جدید 5909

ماده برای تعيين حقوق  51مشتمل بر  5984مارس  55 نامهموافقتمنجر به برقراری 

اد به اجرای مف گاههيچکردها و چگونگی حل مسائل کردستان بود که البته رژیم عراق 

منطقه خودمختار با توجه به قرارداد خودمختاری  5999در اواخر  .پرداختن نامهموافقت

 .از سازمان سياسی رسيد اکراد با بغداد به شکلی 5984
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درجه در  23پس از جنگ کویت و عراق از وضعيت ممنوعيت پرواز عراق به باالی  

کردهای عراق عمالً توانستند حکومت خود را تأسيس نمایند و با حل  5995سال 

ردها کاختالفات گروهی و قيام عليه حکومت بعث، حکومت منطقه را به عهده گرفتند. 

ميان حزبی بين حزب دموکرات کردستان  اختالفات نامند.می« راپه رین»این خيزش را 

تا  5990به رهبری بارزانی و حزب اتحاد ميهنی کردستان به رهبری طالبانی در سال 

ا به هکزی بغداد و طالبانیها به سمت دولت مرشکل گرفت که باعث شد بارزانی 5999

 ایران متمایل گردند. سمت

ود از دو سال سرانجام مسع پسبود.  5999تا  5990 هایسالا بين هاوج درگيری

ذاکراتی تحت ریاست مبه واشنگتن رفتند و در  5999امبر بارزانی و جالل طالبانی در سپت

را امضا نمودند که طی آن توافق، اداره مشترک مناطق کردستان  سپتامبر 58آلبرایت توافق 

کنترل  سليمانيه و اربيل تحت هایپایتختکردستان آزاد به دو حکومت با  .بود شدهنييتع

پس از ده سال و با حمله دوباره آمریکا به عراق در شمال طالبانی و بارزانی تقسيم شد 

کردها حکومت خودمختار  ،و شمال شرق عراق که به کردستان عراق معروف است

 اندعبارتکرد  هایگروه ترینمهم. رسمی تشکيل دادند طوربهعراق را جمهوری فدرال 

حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه ميهنی کردستان به رهبری از 

 ليتشکاحزاب جدید کرد در سایه اوضاع جدید منطقه  هااینعالوه بر  ؛جالل طالبانی

وضعيت دو حکومتی در کردستان عراق تا قبل از جنگ  (.303: 5395حکيم،) اندشده

ادامه یافت تا اینکه در تحوالت جدید عراق دو هسته کردستان تالش کردند از  2443

برداری را بنمایند و خود را به جهان و منطقه عرضه و بهره حداکثر جادشدهیاموقعيت 

ترام ود مدل فدراليسم با احن بآحقانيت خود را اثبات نمایند. مدلی که کردستان به دنبال 

 به تماميت ارضی عراق بود.
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دید گر باعثولت بعد از صدام، تشکيل د روند در اکراد همراهیو  با سرنگونی صدام

ها و رهبری فدرال کردستان به ریاست جمهوری به طالبانی از جمله توجهقابلهای پست

دولت سليمانيه و اربيل ادغام و یک  و مسعود بارزانی از حزب دموکرات کردستان برسد

 طوربهاین روند باعث نشد احزاب کرد  حالاین با نمایند. دهیسازماندولت واحد را 

هراز چند گاهی خود  هاآناختالفات  و هنوزدور یک ميز جمع شوند  باهمکامل بتوانند 

 ،بارزانی از تجزیه عراق ،قدر عرا شدهحادثدر وضعيت  کهچنان دهند؛را نشان می

حزبی  هایاز وحدت و یکپارچگی عراق و این ممکن است آغاز درگيریطالبانی 

 کردستان عراق باشد.

ين اختالفات ب این گهگاه و ستين اصلی حزب دو به محدود عراق انکردست در اختالفات

اید اکنون ش عراق، کردستان )دموکرات( پارتی حزب .است کردستان اقليم حکومت و مردم

بوليت عامه مق و سياسی نظر از ولی ؛باشد خوبی موقعيت در نظامی و اقتصادی امنيتی، از نظر

گذراند و برای بقای سياسی خود نيازمند تغييرات م کردستان، دوران رکود خود را میمرد

تراض و درون عشيره بارزان هم اختالف رشد کرده و عيان یافته، مثالً صدای اع؛ است

انده مکتوم و ناشنيده م تاکنونشود که شاید شنيده میبادنيان و دهوک نارضایتی مردمان 

حاضر نيستند با حزب احزاب مختلف کردستان  .(تابناکپایگاه اطالع رسانی ) بود

 هایسياستدموکرات به رهبری بارزانی دور یک ميز تجمع کنند و این خود حاکی از 

 هاف سياسی در اقليم کردستان گردیدغلط حکومت اقليم کردستان دارد که باعث شک

در بيشتر شهرهای کردستان، تظاهرات معترضان برای برکناری ریاست اقليم ست. ا

نی و خانواده او از قدرت خواستار برکناری مسعود بارزا هاآن(. همان منبع) است برپاشده

 برایتر بيشها دن استقالل کردستان توسط بارزانیبو هنگام زودشایعه و برنامه هستند. 

این در  ؛وگرنه تفکر غالب در کردستان عراق استقالل نيست استساکت کردن معترضان 
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 این تشکيلبنابر ؛نامدمیشيرین  رؤیاییحالی است که جالل طالبانی استقالل کردستان را 

 ،ات و اتحاد ميهنی کردستانعلت اختالفات عميق احزاب دموکرکردستان مستقل به

در عراق بلکه در کشورهای دیگر  تنهانهکردستان را  طلبیاستقالل هایپایه ینوعبه

 یراحت هبرسد کردستان عراق بعيد به نظر می در یگروهدرونلرزاند. اختالفات سياسی می

 ود.شبرای استقالل کردستان محسوب میبارز باشد و یک چالش ژئوپليتيکی  حل قابل

به  قومی و مذهبی درون آن، باعث شده است که آمریکا و متحدانش مسائلعراق و 

حمله  نشان دهند.در این کشور رنگی را  همواره حضور پر 2443از سال  همراه ناتو

 نقطه عطف جدیدی در ارتباط با نقش توانمیرا  2443نظامی آمریکا به عراق در مارس 

 آتالنتيک شمالی در منطقه دانست. الگوی رفتار آمریکا برایامنيتی و راهبردی پيمان 

است که در  ایگونهبهامنيتی  هایپيماندر  ایمنطقهو مشارکت کشورهای  دهیسازمان

ندی، یانمایند. از طریق چنين فرنهادی میالگوهای مشارکت  دهیسازمانمبادرت به  ابتدا

گردد. دیپلماسی دفاعی را آنان در دیپلماسی دفاعی فراهم می سازیفعال زمينه برای

ای سازوکاره در ایمنطقه کشورهای متقاعدسازی ناپذیراجتناب ضرورت زا بخشی توانمی

یکی از کشورهای  .(509: 5391 ،انیذاکر و قوام ،برزگر موسوی،) انستد المللیبين

ر یافته و بست شکل جدی حضوراسالمی که بسياری از کشورهای عضو ناتو در آن به 

مدت خود را در آن فراهم کرده، کشور عراق است. جنگ در عراق  الزم برای حضور بلند

به رهبری  (عضو ناتو بودند هاآنکه فقط برخی از )ائتالفی از کشورهای مختلف  وسيلهبه

 درروندای نقش عمده ،یک سازمان به عنوانآغاز شد و ناتو  2443آمریکا در مارس 

اعی ناتو، ریزی دفمربوط به آن نداشت. قبل از شروع درگيری، کميته برنامه گيریتصميم

برای کمک به این کشور در مقابل خطر  (عضو رسمی ناتو)پاسخ به درخواست ترکيه  در

سوی عراق، برخی اقدامات پيشگيرانه را طراحی و اجرا نمود. پس از مذاکرات  بالقوه از
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ی، ااتو، رهبران سازمان در اجالس استانبول با انتشار بيانيهاعضای ن و مجادالت بين

 5ان،)کاگ دادند قرارتأمين امنيت در عراق را مورد تأیيد  درروندپذیرش نقش جدید ناتو 

یندهای سياست خارجی و امنيتی افر ناپذیراجتناببحران بخش  واقع در (.2440

ترین عوامل تحقق اصلی بزرگ یکی از هایقدرتو دخالت  است کشورهای خاورميانه

 (.1:2449 ،2رزفت) بود یندی خواهداچنين فر

عراق در حوزه کشش و رانش سه ميدان فرهنگی کردستان اقليم : جغرافيایی چالش (ب

 صایدئولوژیک خا هایویژگیها با این ميدان ؛دارد و تمدنی فارس، عرب و ترک قرار

. کردهای عراق نيز پس از جنگ رسانندمیخود، قابليت جذب را برای کردها به حداقل 

 شرایط را در عراق به نفع خود مساعد یافتند و تالش نمودند تا خود را از انزوا 5995

، مربع لومتريک 80444ای کوهستانی با مساحتی حدود خارج سازند. کردستان عراق منطقه

 ایهاستانو شامل  دادهیجااز جمعيت این کشور را در خود  ميليون نفر نزدیک به شش

درصد وسعت  24در کل حدود دهوک، اربيل، سليمانيه، کرکوک، دیاله و نينوا است که 

کردستان  و ژئواستراتژیک . با نگاهی به نقشه کردستان، موقعيت ژئوپليتيکیاستعراق 

و آبی و یا مشرف  خيزنفتذخایر و مناطق  برگيرنده درگردد. عالوه بر آن مشخص می

 بر آن دو است.

 راز نظشود که ایی مرتفعی در خاورميانه گفته میکردستان به فضای جغرافي 

از  اییهبخشدهد. این منطقه مرتفع، یستگاه و موطن کردها را تشکيل میاکولوژیکی، ز

ریه و و سو غرب و شمال ایران، شرق و جنوب شرقی ترکيه، شمال و شمال شرق عراق

 وانبه عن هاآن. سرزمين مرتفع کردها باعث معروفيت گيردبر مینيز غرب قفقاز را در 

                                                           

5 Kagan 
2 Rozoft 
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ردها ، کهاعربو  ان، ایرانيهاترکیعنی  ؛قوام پيرامونی شده استمردمان کوهستان در نظر ا

نسبت به کردها نگرش منفی پيدا دانند و گاهی بر این اساس مترادف میرا با کوهستان 

اق ای؛ یعنی ایران، ترکيه، سوریه، عرکردستان بين پنج دولت خاورميانه از طرفی .کنندمی

و ارمنستان و بين چهار سازه تمدنی و فرهنگی، بين چهار فالت؛ یعنی ایران، عربستان، 

است.  هقرارگرفتآسيا، اروپا و افریقا  ایقاره ميانذرگاه ز و در مسير یک گآناتولی و قفقا

عبداهلل) ستاچالش پایدار ژئوپليتيک آن  ترینبزرگبسته جغرافيایی کردستان، موقعيت 

 (.99: 5394پور، 

آزاد  هایبآدليل موقعيت بسته جغرافيایی خود و عدم دسترسی به بنابراین کردها به

خود مجبور به جلب رضایت و همکاری با کشورهای پيرامونی  طرازهمو یا کشورهای 

ت بين کشورهای خاورميانه سبب شده استقسيم کردستان . هستندخود مثل ایران و ترکيه 

ردار برخوای موقعيت حاشيه ، دارایجغرافيایی لحاظ ازاین کشورها  نيکردنشکه مناطق 

رضی ف دولتشکل نگریسته شود کردستان  بينانهواقع اگر (.52: 5391، حافظ نيا) ندشبا

تنگنای ژئوپليتيکی آن را  ترینبزرگمحصور در خشکی است که به دریا راه ندارد و 

همسایه که همه نسبت به آن مواضع  هایدولتدهد که جغرافيایی تشکيل می انزوای

: 5391، نياحافظ ) درآورند زانوبهرا توانند آن نه خواهند داشت، در یک ائتالف میخصما

آمریکا به عراق، کردستان عراق در قالب  2443بعد از حمله سال  دليلبه همين  (.52

قانون اساسی به  553و  0و  5فدرال و با امتيازات گسترده و رسمی بر اساس اصول 

 حيات خود ادامه داده است. 

 مورد هجوم محورهای تروریستی داعش قرار گرفت 2450عراق در سال  آنکه از پس

و شهر کرکوک توسط نيروهای داعش تصرف شد، نيروهای پيشمرگه حکومت اقليم 

اطق دند از این منکررا بر عهده گرفتند و اعالم  خيزنفتکنترل این شهر  ،کردستان عراق



5045، بهار و تابستان 15مدیریت و فرماندهی نظامی، سال هفدهم، شماره های دوفصلنامه پژوهش  

 

502 

 ؛نمایند تأمينخود را  نظر موردتا از این طریق بتوانند جغرافيای  خارج نخواهند شد

این واقعيتی  واقع در. بود نظر مدوک اهداف اقتصادی نيز در تصرف شهر کرک هرچند

کردستان از آن آگاهی دارند و  دولتمرداناست که حکومت خودگردان کردستان عراق و 

 برای گفتار درنمایند. هرچند تأسيس دولت مستقل کردی پرهيز می از تعقيب اندیشه

 .سازندفشار به دولت مرکزی عراق گاهی آن را بر زبان جاری 

ویژه اقوام کرد قرار دارد  تیعنا موردکرکوک شهری است که هم : اقتصادیچالش  (پ

دولت مرکزی از اهميت بسيار باالیی برخوردار است. امتزاج قومی و وجود  از نظرو هم 

اده دقومی و سياسی قرار  هایبحرانهمواره آن را در کانون  ،ذخایر نفتی در شهر کرکوک

 214مرکز استان التميم عراق است که در  کرکوک شهر (.519: 5395جنتی محب، ) است

 .هزار نفر بود 994جمعيت آن  2453و طبق آمار  است قرارگرفتهل بغداد ماکيلومتری ش

در حال حاضر هم شهر کرکوک نقطه تالقی نگاه مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات 

 نوانبه عر اتحادیه ميهنی قلب کردستان و جالل طالبانی، رهب به عنوانکردستان عراق 

 دیآمی ابحسبهحوزه نفتی خاورميانه  ترینبزرگمریکا آقدس کردستان و از نگاه ترکيه و 

ایجاد  ساززمينهوجود ذخایر نفتی در شهر کرکوک خود  (.504: 5395، جنتی محب)

. بر است المللی نيز مؤثرمناسبات بين بلکه در ،ای داردجنبه منطقه تنهانهحرانی است که ب

وضعيت شهر  2448بایست در سال می ،اساسی نظام فدرال عراقن وقان 504اساس ماده 

 هایچالشاما  ؛شدسرشماری ميان ساکنين آن روشن می و پرسیهمهکرکوک با برگزاری 

در  سیپرهمهباعث به تأخير افتادن برگزاری  ،لهأامنيتی به وجود آمده پيرامون این مس

 (.505: 5395، جنتی محب) استشده شهر کرکوک 

با اذعان به این موضوع  .استدرصد منابع نفتی عراق  دهکرکوک دارای  حال حاضر در

تيابی به زیرا دس ؛صرفاً قوميتی است مسئلهفراتر از  ،کرکوک مسئلهتوان دریافت که می
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و  نبرای هر دو طرف یعنی ایالت کردستا ،چنين منابع عظيمی خارج از معادالت قوميتی

از سوی دیگر با توجه به اختالفات دیرینه کردها در است.  انگيزوسوسهدولت مرکز 

سوریه و ترکيه، قرار گرفتن کرکوک و اختيار منابع انرژی آن در دست کردهای عراق، 

سوریه و ترکيه در خصوص مسائل کردهای  هایدولتاهرم فشار بر  به عنوان تواندمی

 ،گانبنابراین به نظر نگارند ؛(509: 5395، جنتی محب) رديگرار ق استفاده مورداین منطقه 

 خيز اینفتن مناطق به دستيابی و کرکوک شهر تصاحب با دارد تالش عراق کردستان اقليم

ابتدا بتواند  ،است دادهیجادرصدی از منابع انرژی عراق را در خود  ده یکه سهم شهر

ته خود را بيش از گذشبنيه اقتصادی  تینها در خود دست یابد و موردنظربه جغرافيای 

ست ا وجهی دویک هدف  ،. لذا تصرف شهر کرکوک برای اقليم کردستانتقویت نماید

ان را تواند کردستاقتصادی که می ؛نمایدمی تأمين زمانهم طوربهاقتصاد را  وکه جغرافيا 

 حسوبم یک اهرم فشار برای کشورهای همسایه به عنوانبيش از گذشته تقویت نموده و 

را به این منطقه جلب  قدرتمند کشورهای و جهانی مجامع توجه بتواند طرفی از و گردد

خود را  های ژئوپليتيکیضعفتواند می واقع درستان با تصرف این شهر اقليم کرد نماید.

 تقویت نماید. راروند دولت سازی خود د تا از این رهگذر بتواند کنترميم 

 یک کشور به عنوانکردستان بزرگ برای مستقل شدن  هایویژگی. 2

 مورد 3آسيا غرب در 2زمين قلب به عنوان ، کردستان عراق5به لحاظ هيدروپليتيک -5-2

 ینگاه .دارد ارياخت در را انهيخاورم آب منابع نیتریغن از یکی کردستاناست.  بوده توجه

 است آن دهندهنشان ،رديگیم سرچشمه هاآن از فرات و دجله که یفرع هایسرشاخه به

                                                           

1 -Hydropolitics 
2 -Hartland 
3 -West of Asia 
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 ؛رنديگیم سرچشمه نيکردنش مناطق از فرات و دجله کنندههیتغذ هایآب تمام تقریباً که

 روژهپ یاجرا محل) هيترک شرق جنوب در کردها یهایريدرگ ۀسابق به توجه با نیبنابرا

 انتقال و یسازرهيذخ یهاپروژه یاجرا عراق شمال و رانیا غرب و غرب شمال( گاپ

 کيتيژئوپل منزلت هم ،پس نیا از دیگر عبارت به ؛افزود خواهد مناطق نیا تياهم به آب

 احتماالً هاآن تحرکات به یمرکز یهاحکومت واکنش نکهیا هم و رفت خواهد باال کردها

 نیا به توجه با ندهیآ مرج و هرج مقاله در کاپالن رابرت .بود خواهد گذشته از متفاوت

 .داندیم لياسرائ و اعراب بحران از ترجدی ندهیآ در را کرد و( هيترک) ترک منازعه موضوع

 رد نیريش آب منابع و هارودخانه از یاريبس سرچشمه کردستان منطقه به طور کلی 

 سيروان سفيدرود، رماق،یا قزل ارس، فرات، دجله، معروف هایرودخانه. است انهيخاورم

 هب کردستان منطقه آب منابع .رنديگیم سرچشمه کردستان از( بزرگ و کوچک) زاب و

 یکشورها و شوندیم ریسراز اهيس یایدر و هياروم اچهیدر ،فارسجيخل مازندران، یایدر

 یستگواب کردستان هایآب به تیکو و هیسور عراق، ارمنستان، جان،یآذربا ران،یا ه،يترک

 انکردست نيسرزم رامونيپ آب کم و خشک مناطق گرفتن قرار علت به یجهت از .دارند

 کنندیم تأمين کردستان از گرفته سرچشمه یهارودخانه از را خود نیريش آب شتريب که

 که یزندگ سطح رفتن باال و یاقتصاد رشد ت،يجمع شیافزا علت به گرید یسو از و

 شوندهدیتجد آب منابع یمرزها به تقاضا ریمقاد شدن کینزد و آب مصرف شیافزا باعث

 کردستان ساسا نیا بر ؛گرددیم برخوردار ییباال ژئوپليتيکی منزلت از کردستان شود،یم

 .است دیجد انهيخاورم هارت لند ک،يدروپلتيه لحاظ به

 :کرد انيب توانیم ریز موارد در را انهيخاورم در کردستان یآب تياهم به طور کلی 

 نتيجه در و یبارندگ مناسب زانيم داشتن علت به انهيخاورم در باالدستی تيموقع (الف

 (ب کردستان؛ در انهيخاورم نیريش آب منابع و هارودخانه از یاريبس سرچشمه وجود
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 رکشو هفت حداقل یوابستگ (پ آن؛ رامونيپ در آب به ازمندين و خشک مناطق وجود

 الدی،خ) انهيخاورم آب تأمين یبرا نیگزیجا منطقه نبود (ج کردستان؛ هایآب به منطقه

5399 :19- 18). 

 یعربکردستان بين چند تمدن کهن مانند تمدن ایران، تمدن تورانی )ترک(، تمدن  -2

جغرافيایی به کشورهای ایران، سوریه و ترکيه برای  نزدیکی است. شدهواقعسامی( )

 آمریکا از اهميت خاصی برخوردار است؛

رژی ژئوپليتيک ان ازلحاظای در کردستان عراق وجود دارد و بنابراین ع نفت عمدهمناب -3

منابع طبيعی، دارای خاک حاصلخيز، آب،  از نظر کردستان ای دارد.العادهنيز اهميت فوق

 ادهاستف موردنفت، گاز و دیگر مواد معدنی است که در دوران زمامداران بحث عراق کمتر 

 مترتریليون  528نفت و  ميليارد بشکه ذخيره 01اقليم کردستان دارای » ؛اندقرارگرفته

در  تانکردس نفت اقليمظرفيت توليد  دهند کهنشان می برآوردها. استذخيره گاز  مکعب

اقليم کردستان از طریق  2453. در سال وده استميليون بشکه ب یکميالدی  2450سال 

ميليون بشکه در سال صادرات داشته است که این  31کرکوک به اسکندرون  خط لوله

 ،انیذاکر و قوام ،برزگر موسوی،) «.است افزایش قابلبشکه در سال  ميليون 14رقم تا 

5391 :509). 

و نزدیک  کيلومترمربع 80444ای کوهستانی با مساحتی حدود کردهای عراق، منطقه -0

دهوک، اربيل، سليمانيه، کرکوک، دیاله و  هایاستانميليون نفر جمعيت، شامل  ششبه 

با این توضيح که وسعت ناحيه  باشند.درصد وسعت عراق را دارا می 58نينوا و در کل 

ایتختی بيليون نفر به پ چهارکيلومتر با جمعيتی نزدیک به  04/003حکومت اقليم کردستان 

 .(04: 5395و قدمی، نشينشيخ )قربان اربيل )هولير( است

 حمایت کشورهای آلمان، فرانسه و آمریکا از تشکيل یک کشور کردی در خاورميانه. -1
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مرزهای ترکيه، ایران، عراق و سوریه ردها در امتداد کُ نشان می دهد (5)نقشه شماره  -0

تواند ترکيه، ایران و سوریه قرار دارند. خودمختاری و استقالل کردها در شمال عراق می

هایی جدی و شورش کردها در این کشورها مواجه سازد و موجب طرح را با بحران

 نهای مشابه در مناطق کردنشين در کشورهای مذکور شود و تماميت ارضی ایخواسته

 .(509: 5394اخوان کاظمی و عزیزی،) کشورها را مورد تهدید قرار دهد

 (1331اخوان کاظمی و عزیزی، ) کردهای ناسیونالیست یادعا مورد: کردستان بزرگ 1نقشه 

 

 گیرینتیجهبحث و 

 د از:عبارتن است. هدش یک کشور لستقالا وکردستان بزرگ  آن چيزی که باعث ادعای 

 شودمیقلب زمين در غرب آسيا محسوب  به عنوان ک،يدروپلتيه لحاظ به کردستان -5

 جلهد که یفرع هایسرشاخه به ینگاه .دارد ارياخت در را انهيخاورم آب منابع نیتریغن و

 کنندهتغذیه هایآب تمام تقریباً که است آن دهندهنشان رديگیم سرچشمه هاآن از فرات و

 .رنديگیم سرچشمه کردنشين مناطق از فرات و دجله
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 یعربکردستان بين چند تمدن کهن مانند تمدن ایران، تمدن تورانی )ترک(، تمدن  -2

جغرافيایی به کشورهای ایران، سوریه و ترکيه برای  یکینزد است. شدهواقعسامی( )

 آمریکا از اهميت خاصی برخوردار است؛

رژی ژئوپليتيک ان ازلحاظای در کردستان عراق وجود دارد و بنابراین نفت عمده منابع -3

منابع طبيعی، دارای خاک حاصلخيز،  از نظر کردستان .استای العادهاهميت فوق دارای نيز

آب، نفت، گاز و دیگر مواد معدنی است که در دوران زمامداران بحث عراق کمتر 

 ؛اندقرارگرفته مورداستفاده

و نزدیک  کيلومترمربع 80444ای کوهستانی با مساحتی حدود کردهای عراق، منطقه -0

دهوک، اربيل، سليمانيه، کرکوک، دیاله و  هایاستانميليون نفر جمعيت، شامل  ششبه 

 ند.هستدرصد وسعت عراق را دارا  58نينوا و در کل 

ت حمای کشورهای آلمان، فرانسه و آمریکا از تشکيل یک کشور کردی در خاورميانه -1

 .کندمی

يه، ایران، عراق و سوریه قرار دارند. خودمختاری و کردها در امتداد مرزهای ترک -0

هایی جدی و تواند ترکيه، ایران و سوریه را با بحراناستقالل کردها در شمال عراق می

های مشابه در مناطق شورش کردها در این کشورها مواجه سازد و موجب طرح خواسته

 .قرار دهد تهدید مورد ار کشورها این ارضی تماميت و شود مذکور کشورهای در کردنشين

های خاص از نظر نژادی، زبانی، فرهنگی و قومی اقليم کردستان عراق دارای ویژگی -8

ران غربی، کرمانشاه و کردستان در ایهای آذربایجاناست و بيشترین اشتراکات را با استان

های دیگر عراق و همچنين سایر مناطق کشور این اشتراکات در مقایسه با بخش .دارد

های های زیادی را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی در سطح استانزمينه و فرصت

با جمعيتی حدود هفت و نيم اقليم  این .مذکور و منطقه و حتی ملی فراهم کرده است
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 شود. پایتخت آن شهر اربيل با جمعيتسوب میميليون نفر بخش مهمی از کشور عراق مح

حدود سه و نيم ميليون نفر است و در کنار آن استان سليمانيه واقع شده که بعد از استان 

ترین استان منطقه کردستان عراق با جمعيتی حدود دو و نيم ميليون اربيل به عنوان مهم

 های منطقهز دیگر استانهای دهوک و شلمچه نيز اشود. همچنين استاننفر محسوب می

شوند که امکان تامين بسياری از نيازهای مردم این مناطق در کردستان عراق محسوب می

محصوالت کشاورزی توسط صادرکنندگان  و د غذاییموا جمله از ،مختلف هایزمينه

سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه دارای مرزهای مشترک . ایرانی وجود دارد

پایانه و بازارچه مرزی با اقليم کردستان دارند.  نهاقليم کردستان عراق هستند که حدود با 

از جمله پایانه تمرچين در پيرانشهر در آذربایجان غربی به استان اربيل مرتبط است. 

 .دهای سردشت و اشنویه در مرزهای مشترک این استان با اقليم قرار دارنهمچنين بازارچه

شور مستقل یک ک به عنوانکردستان عراق  گيریشکلژئوپليتيکی که مانع عوامل  ترینمهم

 ، عبارتند از:شوندمی

ترین گروه کرد در ميان کشورهای توان سياسیکردهای عراق را می :الف( چالش سياسی

ند. اهای نظامی و سرکوبگری بغداد مواجه بودهمنطقه دانست که با بيشترین ميزان مقاومت

شمال شرقی عراق در بردارندۀ حزب دموکرات کردستان است.  اليهمنتهیمناطق شمالی و 

عموماً مخالف اکثریت  و مذهبشيعیو  سنینواحی اطراف کرکوک و خانقين از کردهای 

 شدهيمتقسبين دو جریان سورانی و بادینانی  کم و بيش کردها هستند. کردستان عراق 

است که دو نوع گویش کردی متفاوت دارند. گویش سورانی تحت نفوذ طالبانی است 

ادینانی دارد. گویش ب پوشش زیرکه قالذه و کوه سنجاب و اربيل و سليمانيه تا خانقين را 

دو نيز تالش  رود. هرکه مرکزش زاخو است منطقه بارزانی است و تا ترکيه پيش می

ید. آکنند و اغلب ميانشان درگيری نظامی پيش می کنند در مناطق یکدیگر نفوذمی
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ها بر حزب اتحاد ميهنی ها بر حزب دموکرات کردستان تسلط دارند و طالبانیبارزانی

هبری رحزبی بين حزب دموکرات کردستان بهکردستان چيره هستند. اختالفات ميان 

شکل  5999تا  5990بارزانی و حزب اتحاد ميهنی کردستان به رهبری طالبانی در سال 

ان ها به سمت ایرها به سمت دولت مرکزی بغداد و طالبانیگرفت که باعث شد بارزانی

 متمایل گردند.

 ب( چالش جغرافيایی

 نظر ازشود که گفته میغرب آسياکردستان به فضای جغرافيایی مرتفعی دراقليم 

از  اییهبخشدهد. این منطقه مرتفع، اکولوژیکی، زیستگاه و موطن کردها را تشکيل می

غرب و شمال ایران، شرق و جنوب شرقی ترکيه، شمال و شمال شرق عراق و سوریه و 

یه، عراق رکردستان بين پنج دولت ایران، ترکيه، سواقليم . گيردبر مینيز غرب قفقاز را در 

تان، ان، عربسسازه تمدنی و فرهنگی، بين چهار فالت؛ یعنی ایرو ارمنستان و بين چهار

است.  هقرارگرفتآسيا، اروپا و افریقا  ایقاره ميانآناتولی و قفقاز و در مسير یک گذرگاه 

 بنابراین ،چالش پایدار ژئوپليتيک آن است ترینبزرگموقعيت بسته جغرافيایی کردستان، 

آزاد و یا  هایآبکردها به دليل موقعيت بسته جغرافيایی خود و عدم دسترسی به 

خود مجبور به جلب رضایت و همکاری با کشورهای پيرامونی خود  طرازهمکشورهای 

ده است که سبب ش غرب آسيا. تقسيم کردستان بين کشورهای هستندمثل ایران و ترکيه 

 .نداشبای برخوردار موقعيت حاشيه دارایجغرافيایی  ازلحاظاین کشورها  کردنشينمناطق 

کردستان شکل دولت فرضی محصور در خشکی است که  ،یسته شودنگر بينانهواقع اگر

هد دتنگنای ژئوپليتيکی آن را انزوای جغرافيایی تشکيل می ترینبزرگبه دریا راه ندارد و 

 ت.همسایه همه نسبت به آن مواضع خصمانه خواهند داش هایدولتکه 
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 پ( چالش اقتصادی

 قرارگرفتهکيلومتری شمال بغداد  214کرکوک مرکز استان التميم عراق است که در  شهر

در حال حاضر هم شهر کرکوک  .هزار نفر بود 994جمعيت آن  2453و طبق آمار  است

 قلب به عنواننقطه تالقی نگاه مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق 

ه قدس کردستان و از نگاه ترکي به عنوانميهنی  کردستان و جالل طالبانی، رهبر اتحادیه

 قومی و وجود ذخایر امتزاج آیدمی حساببهخاورميانه حوزه نفتی  ترینبزرگو آمریکا 

های قومی و سياسی قرار همواره آن را در کانون بحران ،در شهر کرکوک درصد ده نفتی

 .داده است

با توجه به اختالفات دیرینه کردها در سوریه و ترکيه، قرار گرفتن کرکوک و اختيار 

ه سوری هایدولتاهرم فشار بر  عنوانبه تواندمیمنابع انرژی آن در دست کردهای عراق، 

 .گيردقرار  مورداستفادهو ترکيه در خصوص مسائل کردهای این منطقه 

ند اسوریه و باألخص عراق همواره تالش داشتهاقوام کرد در کشورهای ایران، ترکيه، 

مستقل تشکيل دولت و حکومت دهند.  به صورتو  شده جداتا از کشورهای مذکور 

اند تا حکومت خودمختار برای کردهای عراق پس از برخی تحوالت موفق گردیده تاکنون

ن ایجاد یک توا ،های ژئوپليتيکیها نيز به دليل برخی محدودیتاما آن ؛خود تدارک ببينند

 غرب (العالیمدظلهیا به فرمایش مقام معظم رهبری ) کشور مستقل را در منطقه خاورميانه

 با اتکا به یافته های تحقيق مشخص می شود: .ندارندآسيا 

 به دليل موقعيت ویژه و ،روابط تجاری با اقليم کردستان عراق ترهرچه تمام توسعه -5

کار و ثبات اقتصادی و همچنين آزادی ارتباطات برخورداری از فضای مناسب کسب و 

های در برخی سالکه  این منطقه اقتصادی و تجاری های مناسبو زیرساخت

 با ایران تجارت درصد 14 حدود تا اخير هایسال در و درصد 84 حدود در  ،گذشته
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های ایرانی در حوزه طریق این منطقه انجام شده است. همچنين شرکت از عراق

 د.انفنی و مهندسی اقليم کردستان حضور فعال داشته خدمات

سيس کنسولگری در شهرهای اربيل و سليمانيه أها قبل با تایران از سالتقویت آن چه  -2

 ارتباطات سياسی و اجتماعی بين ایران و برایرا زمينه مناسبی  ،اقليم کردستان عراق

 های گذشته و دريز از سالو سازمان توسعه تجارت ایران نه است اقليم فراهم کرد آن

های مختلفی را در برنامه ،چارچوب توسعه روابط اقتصاد و فرهنگی با این منطقه

 .ستاه دستور کار قرار داد

تشکيل کميته مشترک بازرگانی و صنایع و اجرایی نمودن تفاهمات قبلی، تشکيل  -3

 .ی استضرور کميته حل اختالفات تجاری ميان تجار دو کشور در اتاق بازرگانی

اندازی اهباید ر اقليم این و حمل مستقيم کاال بهزمينی  نقل و حملهای مشترک شرکت -0

 شود.

 ویژهبهربط همکاری دیگر نهادهای ذی ،هاها و زمينهبرداری از همه این ظرفيتهبهر -1

که وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، گمرک ایران و بخش خصوصی 

و  اقتصادی های سياسی، زمينه در هافرصترا به و تهدیدات  هاچالش تواندمی

 د را می طلبد.بدل سازفرهنگی مُ

  منابعفهرست 

 قومی هایسياست تأثيرقوميت و امنيت ) .(5388) شفيعی، حسنو  هوشنگ ،اميراحمدی

عی، حسن شفي ۀترجم ،در ایران( جمعیدستههای قومی رژیم پهلوی در پيدایش جنبش

 .248 -230، صص 2دوره یک، شماره  .مطالعات راهبردیفصلنامه 

ژئوپليتيکی  لندهارت کردستان عراق؛ .(5394) پروانه و عزیزی، مسعود ،کاظمی اخوان

 .505 -509صص  .04شماره  ،24دوره  ،راهبرد فصلنامه اسرایيل،
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 .قومسنشر ، تهران: و مسائل آن فارسجيخل .(5390) ،همایونالهی، 

ا عليرضا فرشچی و حميدرض ترجمه ،ژئوپليتيک فراگير .(5393فرد ) و شلی، نيکتل برادن،

 .اول چاپ رهنما، تهران: انتشارات دوره عالی جنگ،

، تهران: انتشارات انتخاب، چاپ فرهنگ جغرافيای سياسی .(5390زهرا ) ،فردیشگاهيپ

 .اول

ان: ، تهرگرجستان ژئوپليتيک جدید ایران از قزاقستان تا .(5390) عطا سيداصل، تقوی

 مرکز چاپ و نشر. -وزارت امر خارجه

 .: انتشارات سمت، چاپ اولتهران ،جغرافيای سياسی ایران .(5390) محمدرضا ،نياحافظ

 اپچ : انتشارات پاپلی،مشهد ،اصول و مفاهيم ژئوپليتيک .(5391) محمدرضا ،نياحافظ

 .اول

، فصلنامه تحقيقاتی جغرافياییتعریفی نو از ژئوپليتيک،  .(5389) محمدرضا، نياحافظ

 .85 -99 صص ،3 شماره ،51  دوره

خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای  تأثير (.5391) محمدرضا، نياحافظ

 .53980 -50441صص  .93، شماره جغرافياییفصلنامه تحقيقات همسایه، 

 .55 -22صص  .19، شماره فصلنامه گفتگومقاالت ویژه،  .(5394، زرار )رخانيمحاجی 

فصلنامه علوم سياسی دانشگاه سياسی عراق،  هایگروهوضعيت  (.5395، )حسنحکيم، 

 .305 -310صص  .59، شماره باقرالعلوم

معادالت سياسی اقليم کردستان عراق: با تمرکز بر نقش  .(5395، فائزه )محب یجنت 

 -599صص  .08، شماره ایمنطقهفصلنامه مطالعات اسرائيل در تطویل معمای کرکوک، 

519. 

ثير آن بر أتحليل ژئوپليتيک خودگردانی شمال عراق و ت .(5399) ينحس خالدی،

يای مه کارشناسی ارشد جغرافناپایان ،کيد بر ایرانأگرایانه پيرامونی با تهای قومحرکت

راهنما: دکتر حميدرضا  استاد سياسی، دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی،

 .مشاور: دکتر عليرضا محرابیاستاد محمدی، 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=6021
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، تهران: سازمان جغرافيایی نيروهای جغرافيای استراتژیک ایران .(5399) اهللعزتعزتی، 

 .مسلح

ای، منطقه هایميدان با عراق کردستان ژئوپليتيکی تعارض (.5394) محمدرضا پور،عبداله

ماره ، شفصلنامه مطالعات خاورميانهجذب اسرائيل در ميدان مغناطيسی کردستان عراق، 

 .91 -540صص  .01

لنامه فصای: مطالعه موردی خاورميانه، دل ژئوپليتيکی امنيت منطقهمُ (.5399) فرهاد قاسمی،

 .18 -90، صص 59 شماره سازمان جغرافيایی، سال ششم،، انتشارات ژئوپليتيک

 آمریکا در خارجی سياست راهبرد بررسی .(5395) اکرم قدمی، و ارسالن نشين،شيخقربان

شماره  ،25دوره  ،راهبرد فصلنامه ایران، اسالمی جمهوری ملی امنيت و عراق کردستان

 .11 -92، صص 02

 یبررس .(5399) آیت ،قربانيان ،بختيار فر، دالوند ،صادق ،ليالیی ،اسماعيل غالمحسينی،

مطالعات دفاعی  فصلنامه جمهوری اسالمی ایران، یمرزها تيامن بر یقوم تیهو نقش

 .531 -500، صص 05، سال هفدهم، شماره و امنيتی

 .: انتشارات سمت، چاپ اولتهران ،یاسيس یايجغراف یمبان و اصول .(5389) دره در،يرحيم

، ترجمه: دره ميرحيدر، تهران: نو بر جغرافيای سياسی درآمدی (.5389) ریچاردمویر، 

 سازمان جغرافيایی نيروهای مسلح.

 .تانتشارات سم تهران: ،جغرافيای سياسی، سياست جغرافيایی .(5395) پيروز ،زادهمجتهد

 تأثير .(5391) یمهد ،انیذاکر عبدالعلی، ديس ،قوام ،هانيک ،برزگر ،سيد حافظموسوی، 

سال  ،فصلنامه ژئوپليتيک؛ ایران و ترکيه ایمنطقهتحوالت جهان عرب بر سياست 

 .500 -599 صص، 05دوازدهم، شماره 

؛ تهران: انتشارات گودرزی نژادشاپور  ترجمه ،جغرافيا ترکيبی نو .(5392) پيتر هاگت،

 .سمت، چاپ چهارم، جلد اول

فصلنامه بر کردشناسی،  یشناختجامعهکرد یا کردها مدخلی  .(5393) احسان هوشمند،
 .9 -30، صص 04 ه، شمارگفتگو
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ABSTRACTS 

Survey of the Geopolitical Challenges of the Independence 

of the Iraqi Kurdistan Region 

Hossein. Yaghoubi (Ph.D student) 

 

Abstract 

     Political science and international relations thinkers have always been 

interested in knowing the geopolitical bottlenecks and limitations of 

countries, as well as knowing its positive and negative variables and 

determining the position and status of countries at the regional and global 

levels. After the collapse of the bipolar system and the defeat of Saddam 

from the coalition forces in 1991 and the fall of the Baath government in 

2003, the issue of the Kurdistan Region of Iraq emerged as an active 

geopolitical phenomenon in the region and the world, which led to the 

formation of an autonomous government in northern Iraq. But the issue of 

independence for the Kurdistan region remains an unsolved mystery. The 

purpose of the current research is to investigate the geopolitical challenges 

of the Kurdistan region of Iraq by descriptive and analytical methods and 

collecting library and documentary data. Thus, the main question of the 

research is what obstacles and limitations the Kurdistan region of Iraq 

faces in order to achieve independence. The findings of the article showed 

that although the policy of cultural and ethnic genocide of Iraq in the 

Kurdistan has caused the centrifugal and independence tendencies of the 

Kurds in the 20th century, but the realization of an independent Kurdish 

state in the West Asian region due to economic, political, and geographical 

limitations will not be possible. 

Keywords: geopolitics, geopolitical challenges, Kurdistan region of Iraq, 

Kurdish people 
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