فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی
سال چهارم ،شماره یکم ،بهار 1400
تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاریهای مرزی؛
نمونه موردی :ایران و اقلیم کردستان عراق
تاریخ دریافت1399/07/13 :
تاریخ پذیرش نهایی1400/02/11 :

سیروس احمدی نوحدانی

1

ریحانه صالح آبادی

2

ساجد بهرامی جاف

3

چکیده
همکاریهای مرزی سبب گردهمآمدن جوامع دو طرف مرز میگردد و این عامل میتواند بهصورت
بالقوه برای تبدیل آنها به جوامعی توسعهیافته یاری رساند .هدف تحقیق ،بررسی عوامل مؤثر بر
تداوم همکاری مرزی بین ایران و اقلیم کردستان است .ازآنجاکه کردها میتوانند در آینده
ژئوپلیتیک منطقه اثربخش باشند و به عنوان نیرویی برای توازن سیاسی منطقه مورد استفاده قرار
گیرند ،ضروری است تا به این موضوع توجه شود .روششناسی حاکم بر تحقیق حاضر براساس
پارادایم اثباتی و برپایه روش کمی بوده و بهدنبال شناخت مهمترین عوامل و متغیرهای مؤثر بر
تداوم همکاریهای مرزی بین اقلیم کردستان عراق و ایران است .بدینمنظور ،مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر تداوم همکاریهای مرزی در  6بعد (سرزمینی ،ژئوپلیتیکی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی ،اقتصادی و دفاعی ـ نظامی) انتخاب شدند .یافتههای میدانی تحقیق حاضر که برگرفته از
نظرات نخبگان و کارشناسان مرتبط با مسائل مرزی بود ،نشان داد که که  6متغیر :پیوستگی
طبیعی مرز بین دو کشور ،ایدئولوژیها و راهبردهای دو کشور هممرز ،منابع مشترک مرزی ،زبان
مشترک بین ساکنین دو سوی مرز ،تروریسم بینالمللی و ...ازجمله مهمترین متغیرهای تأثیرگذار
بر پایداری همکاری های مرزی بین منطقه خودمختار کردستان عراق و ایران محسوب میشوند.
درنهایت میتوان گفت که به منظور بهبود وضعیت همکاری بین این دو منطقه ابتدا باید راهبردها و
سیاستهایی متناسب با شرایط هر دو منطقه تدوین نمود تا درنهایت بتوان به پایداری در
همکاریهای مرزی و بهبود وضعیت منطقه دست یافت.
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مقدمه

انسان برای مشخصساختن محیط پیرامون خود ،بهگونهایکه با گستره فعالیت
همسایگان آن تداخل نداشته باشد ،ناچار به تعیین خطوط قراردادی در بخش
پایانی و پیرامونی محیطزیست یا قلمرو خود است (مجتهدزاده.)40 :1380 ،
بهعبارتبهتر ،میتوان گفت مفهوم مرز برخاسته از تفاوت است .تفاوت بین دو
شخص ،دو پدیده و ...که باهم برخورد میکنند و در نتیجه آن یک فصل مشترک
یا نقطه تماس میان آنها بهوجود میآید که اصطالحاً مرز میان آنها نامیده میشود.
از اینرو ،مرزها خطوطی هستند که براساس تلقی و درک انسانها از خودشان و
تفاوتشان نسبت به فضای مجاور ترسیم میشوند (جانپرور و حافظنیا:1396 ،
 .)25مرز ،ابزار پایه و اولیه یک حکومت است ،زیرا هیچ حکومتی بدون داشتن
سرزمینی با مرزهای مشخص و محدود نمیتواند در زمینههای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و حتی قضایی پیشرفت کند (شوتار .)190 :1386 ،ازآنجاکه مرزها
چارچوب مشخصی برای کشور ایجاد کرده و ازطریق آنها کشور میتواند با دیگر
کشورها و بازیگران در سایر نقاط جهان ارتباط داشته باشد .براینمبنا ،مفهوم
ارتباطات مرزی شکل میگیرد و بهصورتکلی میتوان آن را به این صورت تعریف
کرد ،تعامل بین دو طرف مرز در سطوح مختلف محلی و ملی چه بهصورت رسمی
و چه بهصورت غیررسمی (جانپرور 99 :1396 ،ـ  .)100در زمینه ارتباطات مرزی
باید توجه داشت که ،اقوام و ملل گوناگون درراستای تأمین نیازهای خود از دیرباز
با همسایگان پیرامون ،روابط متقابل تجاری ،اقتصادی و فرهنگی ایجاد میکردند و
با شکلگیری حکومتها و تعیین حدود کشورها ،روابط بین آنها وارد مرحله تازهای
شد (حافظنیا .)54 :1379 ،بهعبارتدیگر ،نواحی مرزی کشورها در مناسبات
همجواری ،جایگاه ویژهای دارند .در سالهای اخیر ،تعامالت مرزی (همکاری) میان
مناطق مرزی کشورها به یک مسئله حیاتی برای توسعه پایدار این مناطق تبدیل
شده است (کوروسکا 1و همکاران .)1 :2018 ،امروزه باتوجهبه تحوالت صورتگرفته
در جهان ازجمله جهانی شدن ،ورود به عصر اطالعات و ...بسیار مشکل است که
کشورها بهتنهایی و بهصورت انفرادی بتوانند منافع ملی خود را در سطح جهان
پیگیری کنند و به بقای خویش ادامه دهند؛ چراکه بهدلیل پیوندها و
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وابستگیهایی که بین کشورها ایجاد شده و همچنین بیثباتی سیاسی و ضعفهای
راهبردی بسیاری از کشورها ،تأمین امنیت ملی بهتنهایی تقریباً غیرممکن است.
بنابراین ،کشورها برای تأمین امنیت و منافع ملی خود همکاری و همراهی را امر
معقول و مطلوب میبینند (جانپرور و همکاران .)1 :1389 ،بنابراین مطالعه مرزها
از جایگاه مهمی در مطالعات جغرافیای سیاسی برخوردار است .درواقع ،یکی از
وظایف جغرافیای سیاسی کمک به ایضاح کارکردهای مرزهای سیاسی بهعنوان
یک وسیله ضروری تشکیالت فضایی انسان و زندگی با آن در یک راه هوشیارانه
است (رومیلی و مینگی ،)41 :1991 ،تا زمینه استفاده مناسب از کارکردهای این
مناطق هم برای حکومت و هم برای مرزنشینان فراهم شود .بنابراین ،کارکرد مرزها
و نوع نگاه حکومت به مرز نقش محوری در پیشرفت این مناطق ایفا میکند.
تعامالت مرزی منطقهای و فرامنطقهای بهواسطه ظرفیت بالقوهای این مناطق
درجهت برنامهریزی برای توسعه و انسجام سرزمینی توجه بسیاری از محققان و
دولتها در سراسر دنیا را به خود جلب کرده است (کاستانو 1و همکاران:2018 ،
 .)92این تعامالت زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم بیش از نیمی از جمعیت
مرزی هر کشور درمعرض سیاستهای مشترک دو کشور همسایه و شکافهای
موجود بین آنها قرار دارند (شیا .)230 :2011 ،2استمرار و پایداری حیات سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی این مناطق نیز در گرو انسجام مناطق مرزی کشورها میباشد
(کوشکی و طوالبینژاد .)116 :1399 ،پدیده همکاریهای مرزی با غلبه بر برداشت
کلیشهای از مرز بهعنوان سد و مانع ،میتواند بهمنظور انجام پروژههای مشترک و
سودمند برای خود شرکا و توسعه مناطق مرزی کشورهای همسایه همراه باشد.
همکاریهای مرزی ،نمونه بارز همکاریهای بینسازمانی است که ازنظر قلمرو در
مناطق مرزی همسایه دو یا چند کشور تعبیه شده است (رومانو .)2010 ،3درواقع،
برای توسعه و پایداری انسجام در مناطق مرزی ،عوامل و محرکهایی وجود دارد و
جهت برنامهریزی و اتخاذ راهبرد متناسب برای ایجاد پایداری در ابعاد مختلف،
شناسایی این عوامل و محرکها مهم است .ازجمله این پیشنیازها و محرکها
میتوان ،به عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ـ مذهبی ،ساختاری ـ نهادی،
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سیاسی ـ امنیتی و فضایی ـ منطقهای اشاره نمود .برای ایجاد انسجام در مناطق
مرزی با مناطق کشورهای همجوار ،شناسایی این عوامل و محرکها برای
برنامهریزی پایدار در مناطق مرزی الزم و ضروری میباشد (کوشکی و طوالبینژاد،
 .)116 :1399درواقع ،برای پایداری انسجام بین مناطق مرزی در زمینههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی ـ فرهنگی ،سیاستها و
برنامهریزیهایی در کشورهای مختلف انجام گرفته است (لی و نا.)1634 :2010 ،1
اصل اساسی در این برنامه ،اشتراکگذاری منابع و پیوند مشترک مناطق مرزی
برای رسیدن به توسعه ،انسجام متقابل و توسعه سطوح مختلف میباشد و اصول
دیگر در این برنامه شامل سه اولویت رشد اقتصاد هوشمند و پایدار مناطق مرزی،
پایداری همکاریها و مشارکت مناطق مرزی با هدف بهبود کیفیت زندگی و
ارتباط متقابل و مشارکت در زمینههای مختلف ،تجاری و خدماتی ،اقتصادی،
نهادی ،ساختاری ،محیطزیستی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره را شامل میشود
(کاستانو و همکاران .)95 :2018 ،دراینمیان ،دو کشور ایران و عراق و بهویژه
منطقه خودمختار اقلیم کردستان عراق بهدلیل همجواری جغرافیایی ،داشتن یک
پیوند قومیتی و تاریخی قوی ،دغدغههای مشترک مرزی ازجمله مقابله با تروریسم
میتوانند با گسترش همکاریهای مرزی به انسجام سرزمینی ،توسعه و امنیت در
دو سوی منطقه مرزی کمک کنند .بنابراین ،در این مطالعه مهمترین عوامل مؤثر
بر پایداری همکاریهای مرزی بین دو منطقه مرزی بررسی شده است.
مبانی نظری
مفهوم مرز

در تعریف مرز میتوان گفت :خطوط اعتباری و قراردادی هستند که بهمنظور
تحدید حدود یک واحد سیاسی ،روی زمین مشخص میشوند؛ چنانچه منظور از
واحد سیاسی ،یک کشور باشد ،در آن صورت ،خطوطی که اراضی یک کشور را از
کشور همسایه جدا میسازد ،مرزهای بینالمللی خوانده میشود ( Morelli,
 .)Vincent, 2009: 57مرزها ،پدیدههایی با ماهیت انسانی هستند که برای اثبات
حقوق فیزیکی یک دولت بر یک قلمرو خاص ،تشکیل شدهاند .مارتین گالسنر
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همکاریهای مرزی و عوامل مؤثر بر تداوم آن

همکاری بینسازمانی شامل انجام فعالیتهای سازگار و متقابل متقابل ازسوی
واحدهایی است که دارای تأثیرگذاری بسزایی بر سایر ابعاد و فعالیتها هستند
(کازمارک 1و همکاران .)15 :2000 ،سازمان میتواند از توانایی همکاری در
دستیابی به اهداف مؤثر استفاده کند که اجرای آن بهصورت جداگانه غیرممکن
خواهد بود یا مستلزم دخالت نیروهای و منابع بیشتری است (اسچرمرهون،2
 .)1975در سرزمینهای مرزی میتوان همکاری رسمی و غیررسمی ،دوجانبه یا
شبکهای از اشخاص مختلف در بازار فرامرزی را توسعه داد ،ازجمله دولتهای
محلی ،سازمانهای غیردولتی مانند انجمنها ،کلوپها ،بنیادها و غیره ،خوشهها و
شبکههای موضوعی ،مدارس و دانشگاهها ،گروههای غیررسمی و ساکنین
(اسچهنون 3و همکاران .)112 :2017 ،وزه جداگانه در همکاریهای مرزی،
همکاری شرکتها باتوجهبه شرایط تجاری است .تمرکز هر نوع همکاری مرزی در
درجه اول بر مشکالت مربوط به ارتباط شرکا ،چالشها و اهداف اقدامات مشترک و
همچنین دامنه وسیعتری از شرایط ناشی از محیطی است که این همکاری توسعه
مییابد (ازجمله محیط مرزی) .شرایط تشکیل مشارکت پایدار مرزی با پیامدهای
کیفیت این مشارکت عبارتند از :تضمین حقوق مساوی همه شرکای منتهی به
احترام متقابل ،مزایای برابر برای شرکا ،اطمینان از دوام همکاری و شفافیت در
1. Kaczmarek
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معتقد است که مرز ،نه یک خط ،بلکه سطحی عمودی است که ازطریق فضا و
زمین و زیرزمین ،دولتهای همسایه را قطع میکند؛ هرچند که این سطح ،در
روی زمین بهصورت یک خط مشاهده میشود (.)Power, Marcus, 2003: 84
مفهوم مرزهای بین المللی به شکل امروزی ،به زمان معاهده صلح وستفالیا در سال
 1648میالدی در اروپا برمیگردد .در این زمان ،منطقه سرحد که گستره وسیعی
را دربرمیگرفت ،جای خودش را به مرز داد .بهاینصورت ،مرز بهصورت خطی روی
زمین ترسیم شد تا قلمروهای سیاسی و حاکمیت ملتها را ،از یکدیگر جدا کند.
بدین ترتیب ،ترکیب سه پدیده سرزمین ،ملت و حکومت که باعث پیدایش کشور
شده بود ،در چارچوب مرز معنیدار شد (ویسی 41 :1390 ،ـ .)59
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روابط منجر به اعتماد .بنابراین ،در فرایند تنظیم و توسعه همکاریهای مرزی،
اشخاصی که ترجیح میدهند ،دارای این موارد هستند :اهداف سازگار عمل ،عالئق،
انتظارات و آگاهی از نیازهای آنها و مزایایی که از همکاری انتظار دارند ،میخواهند
در مزایای همکاری شرکت کنند ،اما آنها نیز آماده اشتراک هزینه و ریسک هستند.
آنها همچنین از ظرفیت منابع مناسبی برای همکاری مانند دانش ،مردم ،منابع
مالی و مادی ،فرهنگ سازمانی برخوردار هستند که بهطور مؤثر همکاری ،تبادل
دانش ،تجربه و ایده را ارتقا میبخشد .آنها انگیزهای واقعی برای همکاری دارند و
بیشتر روی مشارکت همیشگی و نهموقت متمرکز میشوند (کوروسکا و کاتارزینا،
 .)4 :2017درنهایت ،همکاری بینسازمانی پایدار در الگوی مشارکت مرزی باید در
درجه اول مبتنیبر روابط کوتاهمدت باشد و سپس بر روابط پایدار که جنبههای
اصلی آن مربوط به پروژهها میباشد (شیا .)2011 ،نکات کلیدی در توسعه روابط
پایدار بین شرکا در یک پروژه همکاری مرزی:
ـ این مشارکت پاسخی به نیازهای هر شریک است که در رابطه با فعالیتها و
هزینههای برنامهریزیشده در پروژه واقعبینانه بررسی و ارزیابی میشوند.
ـ طرفهای همکار ،متناسب با شایستگیها و تواناییهای واقعیشان در پروژه
مشارکت میکنند.
ـ پروژههای مرزی بهگونهای تهیه شده است که هر شریک به نتایج موردانتظار
خود دست یابد.
ـ یک پروژه نتیجه تمایل واقعی برای همکاری است ،نهاینکه تحت شرایط
تحمیل شود.
ـ یک پروژه منجر به تأثیراتی میشود که پایه و اساس مسیر توسعه بیشتر
اینگونه مشارکتهاست ،بهعنوانمثال ،اجرای پروژه که براساس راهبرد همکاری
تعریف شده است ،برای ایجاد و تقویت اعتماد بین شرکا و رفع موانع ارتباط و
همکاری مطلوب است.
ـ یک پروژه بهگونهای انجام میشود که پس از اتمام آن ،شرکا هنوز هم
میخواهند با یکدیگر همکاری کنند (کوروسکا و کاتارزینا 4 :2017 ،و .)5
نظریات مرتبط با همکاریهای مرزی
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فهم ما از واقعیت کمک کرده و آن را منظم میکند و به نوعی گام نخست برای
مطالعه هر موضوعی ،درک نظریههای آن است (جانپرور .)172 :1396 ،ازاینرو
در این بخش سعی شده است ،برخی از مهمترین نظریههای مرتبط با همکاریهای
مرزی بیان شود.
جدول  .1نظریات مرتبط با همکاری مرزی
دیدگاه سیاست مرزی

مهاجرت ،ورود و خروج کاال ،جمعآوری عوارض گمرکی ،جلوگیری از قاچاق سالح و
موادمخدر ،کنترل گسترش بیماری ها ،حمایت از صنایع و اقتصاد داخلی

دیدگاه تعداد
همسایگان

صدور بحران (تعداد باالی همسایگان سبب ایجاد بحران و درگیری میشود) ،تراکم
تهدید مستقیم ،تراکم اختالفات ،اختالفات ارضی و مرزی ،اختالف بر سر منابع
مشترک و حقآبه رودخانههای مرزی ،مسائل عملکردی مرز ،برخوردهای ایدئواوژیکی

دیدگاه کشمکش با
سیاست بینالملل

موقعیت منطقه مرزی ،منافع سیاسی کشورهای هممرز ،نوع و چگونگی کنش با
بازیگران بینالمللی ،حمایت یا عدم حمایت بینالمللی ،سیاست خارجی کشورهای
هممرز ،سیاست نظامی کشورهای هممرز ،تبادالت سرزمینی ،اندازه سرزمین
موردمناقشه ،رشد جمعیت ،رشد و گسترش قلمرو

مدل کشمکش مرتبط
با عوامل قومی و
مذهبی

هویت قومی ،دنبالهداربودن قومیت در دو سوی مرز ،پیوند مذهبی با مرکز ،پیوند
مذهبی ـ قومی با فراسوی مرز ،داشتن تفاوتهای قومی و مذهبی ،مهاجرت (انتقال
اشتراکات از یک منطقه به منطقه دیگر)

دیدگاه کشمکش مرتبط تاریخچه شکلگیری مرز ،روند شکلگیری مرز ،وجود مناقشات سرزمینی ،تحمیل
جنگ و منازعات مرزی و سرزمینی
با میراث تاریخی
دیدگاه تأثیر ات
قرارگیری یک گروه
قومی در دو سوی مرز
بر کنترل مرزها

عوامل جغرافیایی :فاصله جغرافیایی؛ شرایط محیطی؛ پیوستگی طبیعی با فراسوی
مرز؛ عدالت جغرافیایی؛ عوامل جمعیتی :توزیع پراکنده جمعیت؛ جمعیت جوان؛
سرمایه اجتماعی؛ کیفیت جمعیت؛ کمیت جمعیت؛ عوامل فرهنگی :پیوستگی
فرهنگی؛ تفاوت با مرکز؛ ساختار قومی و قبیلهای؛ پیوندهای زبانی و مذهبی؛
تعصبات قومی؛ عوامل اقتصادی :توسعهنیافتگی؛ فقر و تنگدستی؛ بیکاری؛ دسترسی
به امکانات جمعیت؛ تجارت و منافع مشترک؛ عوامل سیاسی :تبعیضات سیاسی؛ عدم
بازیگری و نقشآفرینی؛ بیثباتی سیاسی؛ نخبگان سیاسی؛ آرمان استقاللطلبی؛
عوامل نظامی ـ امنیتی :تراکم تهدید؛ عدم کنترل مرزها؛ تروریسم؛ نیروهای
فرامرزی؛ آمایش مناطق مرزی؛

مدل مدیریت مرزهای
زمینی بلیک

همکاریهای مرزی ،مدیریت مرز ،مدیریت دسترسی ،مدیریت امنیت ،مدیریت منابع
فرامرزی ،مدیریت زیستمحیطی ،مدیریت بحران

آمایش مناطق مرزی

دوری از مرکز ،ضدیت سیستمی ،انزوای جغرافیایی ،ناپایداری سکونت،
توسعهنیافتگی ،تبادالت مرزی ،پیوندهای فرهنگی و قومی ،تهدیدات خارجی

مدل ماتینز

سیاستهای مرزی ،محدودیتهای مرزی ،سطح تعامل بین دو بازیگر ،نوع نگرش
نسبت به کشور هممرز

تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاریهای مرزی؛ نمونه موردی :ایران و اقلیم ...

نظریهها و دیدگاهها

شاخصها
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ادامه جدول  .1نظریات مرتبط با همکاری مرزی
نظریهها و دیدگاهها
اختالف سطح توسعه
و مناطق مرزی

شاخصها
قاچاق ،عبور و مرورافراد غیرمجاز ،فقر ،بیکاری ،تفاوت قیمت در دو سوی مرز

نظریه پیترهاگت

محصوربودن در خشکی ،آبپخشان ،مرزهای نامشخص در بستر رودخانه ،دریاچه
مشترک ،موقعیت باالدست و پاییندستداشتن ،گروه های قومی با دنباله فراسوی
مرز ،قرارگیری گروه قومی در دوسوی مرز ،کوچنشینان ،دستکاری اقلیم ،منابع
مشترک مرزی ،نداشتن منابع حیاتی در داخل کشور ،جداافتادگی گروه های قومی

نظریه هاوس

سطح توسعه متفاوت در دو سوی مرز ،وضع توسعه اقتصادی منطقه مرزی ،توسعه
فرهنگی در منطقه مرزی ،ویژگیهای خاص فرهنگی ،سیاست ارتباطی دو کشور
هممرز ،سیاست داخلی درمورد مرز ،سیاست ارتباطی ،کنترل آلودگی آب ،مهاجرت

نظریه سافر

پیوند قومی و نژادی با فراسوی مرز ،پیوند دینی و زبانی در دو سوی مرز ،پیوند
فرهنگی مرزنشینان با مرکز

منبع :جانپرور  ،1396حافظنیا و جانپرور  ،1396هاگت  ،1382مارتیز  ،1373هاوس  ،1361سافر  ،1373بلیک ،1377
کریمیپور .1380

منطقه موردمطالعه

منطقه اقلیم کردستان عراق ازنظر اکولوژیکی ،زیستگاه و موطن کردها را
تشکیل میدهد؛ این منطقه مرتفع ،بخشهایی از غرب و شمال غرب ایران ،شرق،
جنوب شرق ترکیه ،شمال و شمال شرق عراق و سوریه و نیز غرب قفقاز را
دربرمیگیرد و بر فالتها و سرزمینهای کمارتفاع اطراف خود مشرف است.
محدوده کردنشینهای غرب آسیا ،فضایی تقریبی است میان کوه آرارات به سمت
جنوب تا شهرهای ارومیه ،سنندج و کرمانشاه در ایران و سپس به سمت غرب تا
مندلی و از آنجا به موصل و جزیره در عراق و سپس به سمت غرب تا قامشلو در
سوریه و شرق اسکندرون در ترکیه و سپس به سمت شرق تا آرارات امتداد مییابد
(وانبرویین سن .)24 :1378 ،کردها یکی از نژادهای باستانی هستند که در
کوهستانهای همجوار شرقیترین قسمت ترکیه جدید ،شمال و شرق عراق و
همچنین شمال غرب ایران ،برای مدت بیش از  3هزار سال میزیستند که بهرغم
گذشت مدت زمان طوالنی ،آنان «زبان ،رسوم و فرهنگشان» را تاکنون حفظ کرده
اند (اوباالنس .)1 :1996 ،1اجزای فرهنگ کردستان عراق بیشترین نزدیکی را با
فرهنگ ایرانیان دارد؛ ازجمله خویشاوندی زبانی و آداب و رسوم و جش نهایی
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تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاریهای مرزی؛ نمونه موردی :ایران و اقلیم ...

مانند جشن نوروز که جشن اصلی در منطقه کردستان عراق نیز بهشمار میرود.
منطقه اقلیم کردستان عراق (به کردی :هه رێمی کوردستان)Herêmî Kurdistan،
یک منطقه خودگردان ،در جنوب غربی آسیا واقع شده که از جنوب به دولت
مرکزی عراق ،از شمال به مرزهای جنوبی کشور ترکیه ،از شرق به مرزهای شمال
غربی کشور ایران و از غرب به مرزهای شمال شرقی کشور سوریه محدود میگردد
و مرکز آن اربیل است .کردستان عراق بیش از  86هزار کیلومتر مربع وسعت دارد
(غه فوور .)109 :2005 ،درکل  17درصد از مساحت عراق و  28درصد از جمعیت
عراق را شامل میشود (عزتی .)331 :1381 ،سیر تاریخی روابط دو منطقه نشان
میدهد که از حدود  1330هجری شمسی دولتهای وقت ایران و عراق
محدودیتهایی را در عبورومرور غیرقانونی از مرزها بهویژه در شکل جمعی آن
اعمال نمودند .بهدنبال این سیاست مهاجرتها بین دو مرز تقریباً کنترل و سبب
اسکان تابعیت برخی از عشایر کوچرو شد ،اما اجرای این سیاست عمالً دستگاههای
دولتی (اعم از اجرایی و امنیتی) ،را در امر کنترل مرزها با مشکالتی مواجه نمود،
بهنحویکه عدم کارآیی این سیاست ،نتوانست ترددهای انفرادی ،مبادالت قاچاق
کاال را مانع شود .در این برهه از روابط ،اوضاع اقتصادی و ارتباطی هر دو کشور
ایران و عراق بهویژه وضعیت راههای ارتباطی دو کشور بهنحوی بود که ساکنان
مرزی دو طرف صادرات یا واردات از کشور همسایه را آسانتر ،ارزانتر و
مقرونبهصرفهتر از مبادله با داخل کشور خود ترجیح دهند (قادری و ذوالفقاری،
 .)15 :1385این دوره که به قبل از پیروزی انقالب ختم میشود ،محدود به مبادله
کاالهای بومی و مصرفی ازقبیل چای ،توتون ،صابون ،البسه بومی ،کشمش ،خرما،
سیگار ،برگ سیگار و حبوبات بود .بین شهرهای غربی ایران بهویژه در مناطق
کردنشین شهرهای سردشت ،پیرانشهر ،اشنویه ،مریوان ،بانه و پاوه بیشترین ارتباط
و مبادله را با کردستان عراق داشتهاند .این روند تا سقوط رژیم شاهنشاهی ادامه
داشته است .پس از آن باتوجهبه ماهیت خاص نظام و ارزشهای انقالب اسالمی،
صادرات و واردات و اصوالً روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی تعریف و چارچوب
جدیدی پیدا کرد .در این دوره که مصادف با شروع جنگ تحمیلی و مسائل داخلی
کردستان ایران بود ،نظارت و کنترل قوای نظامی و انتظامی ایران بر بعد اقتصادی
مرزهای همجوار با شمال عراق تضعیف شد ،بهنحویکه فصل دیگری در ارتباطات
تجاری بین ساکنان دو طرف مرز بهوجود آمد (کاکاللهی و همکاران.)97 :1394 ،
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از ویژگیهای این دوره ورود بیرویه و غیرقانونی کاالهای تولیدی کشورهای
آسیای شرقی ازطریق کردستان عراق به کشور ایران بود .عمده کاالهای وارده این
دوره شامل کاالهایی چون شکر ،لوازم خانگی سبک ،لوازم صوتی ،البسه ،چای و
بذور محصوالت جالیزی بود .اثرات عمده این وضعیت صرفنظر از بعد اقتصادی و
اختالل در شبکه تولید و توزیع و مصرف داخلی ،تضییع حقوق متعلق به دولت را
نیز بههمراه داشته است .پس از پایان جنگ ،دولت ایران درصدد بازسازی و
نوسازی مناطق آسیبدیده برآمد (قادری و ذوالفقاری .)16 :1385 ،از سال 1993
بهدلیل کاهش چشمگیر مبادله اقتصادی شمال با دولت مرکزی که درپی جنگ و
ناامنی داخلی حادث شده بود و همچنین اعمال حربه ساقطکردن اعتبار اسکناس
 25دیناری توسط دولت بعث که منجر به رکود و ور شکسیتگی بسیاری از کسبه و
تجار ایرانی و عراق شد ،بار دیگر مصرف کاالهای ایرانی در منطقه شمال عراق رو
به افزایش نهاد .کوچ میلیونی مردم بهعنوان تبعات جنگ خلیجفارس و اجرای
عملیات نسلکشی کردها توسط رژیم بعث تحت عنوان انفال ،سبب اسکان و اقامت
بسیاری از مردم شمال عراق در ایران شد .این اقامتها از دیگر زمینههای مؤثر در
آشنایی بیشتر با فرهنگ و ایجاد انگیزه مصرف کاالهای ایرانی بود ،این اثرات و نیاز
را میتوان در شمال عراق مشاهده نمود .استمرار این مبادالت سبب میشود که
دولت در این مقاطع زمانی با درک موقعیت و فرصتهای پیشآمده درصدد برآید
تا مبادالت موجود را قانونمند نماید و در مناطق مرزی کشور مکانهایی را تحت
عنوان بازارچههای مشترک مرزی ایجاد نماید .تشکیل این بازارچهها که در اجرای
قانون مقررات صادرات و واردات سال  1372انجام میشود ،سیزده استان مرزی
کشور را شامل میشود .در استان کردستان بهعنوان یکی از استانهای مرزی و
همجوار با شمال عراق ،سه بازارچه مرزی در سطح شهرستانهای سقز ،مریوان،
بانه شروع به فعالیت مینماید (کاکاللهی و همکاران .)98 :1394 ،مناطق مرزی
بین ایران اقلیم کردستان شامل سه استان کرمانشاه ،کردستان و آذربایجان غربی
میشود .همچنین شهرستانهای مرزی پاوه ،جوانرود ،ثالث آباجانی ،سروآباد ،سقز،
مریوان ،بانه ،سردشت ،پیرانشهر ،اشنویه و ارومیه بودهاند.
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روش تحقیق

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازحیث روش گردآوری اطالعات،
توصیفی ـ تحلیلی است .ازآنجاکه در این تحقیق هدف ،تبیین و تحلیل عوامل مؤثر
بر پایداری همکاریهای مرزی است ،تحقیق موردنظر نیز توصیفی از نوع
همبستگی است .برای گردآوری اطالعات در بخش نظری از روش اسنادی و در
بخش میدانی از روش پیمایش مبتنیبر پرسشنامه بهره گرفته شده است .در بخش
اول با مراجعه به منابع کتابخانهای ،نظریاتی را که در زمینه تعامل ،همکاری و
توسعه مناطق مرزی و دوسوی مرز بود احصا (جدول  )1و درقالب پرسشنامه
دراختیار نخبگان محلی که متشکل از  13نفر کارشناس در زمینههای جغرافیایی
سیاسی ـ علوم سیاسی و جامعه شناسی بودهاند ،قرار گرفت و درنهایت نظرات این
کارشناسان بهصورت جدول  2بهدست آمد .در مرحله بعد بهمنظور اولویتبندی
متغیرهای بهدستآمده پرسشنامهای بهصورت بسته با طرح این سؤال درمورد هر
گزینه که کدامیک از متغیرهای مطرحشده در هر کدام از ابعاد ،دارای بیشترین
تأثیر در افزایش سطح همکاری بین دو کشور در زمینه مسائل مرزی است.
باتوجهبه همزمانی تحقیقات میدانی پژوهش حاضر با همهگیری شیوع ویروس
کرونا در کشور ایران و عراق ،امکان حضور فیزیکی برای تکمیل پرسشنامهها از
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نقشه  .1مناطق مرزی بین اقلیم کردستان و ایران
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دسترس خارج و پرسشنامه بهصورت الکترونیکی برای جامعه آماری تحقیق که 68
نفر بودهاند ،ارسال و درنهایت تعداد  51پاسخ در بازه زمانی دو ماهه از زمان ارسال
پرسشنامه ،دریافت شده است ،در بخش بعدی بهمنظور تحلیل یافتههای
پرسشنامه از نرمافزار  SPSSو آزمون آماری فریدمن (باتوجهبه ناپارامتریکبودن
نتایج کمی پرسشنامه و محدودبودن تعداد پاسخها) استفاده شده است.
یافتههای تحقیق

در پژوهش حاضر سعی بر این بوده شاخصهای تأثیر گذار در تداوم
همکاریهای مرزی را مورد بررسی قرار داده که این شاخصها براساس نظریهها و
دیدگاههای مرتبط با مرز ،فضای بهینه و همکاری مرزی آورده شده است (جدول
 .)1برایناساس ،شاخصهای موردبررسی را درقالب  6بعد (سرزمینی ،ژئوپلیتیکی،
اجتماعی ـ فرهنگی ،سیاسی ـ حاکمیتی ،اقتصادی ،امنیتی ـ دفاعی) طبقهبندی
کرده و برای هر بعد ،شاخصهای نهایی که بهنظر میرسد ،مؤثرتر هستند (براساس
جدول  )1بهصورت ذیل آورده شده است:
عوامل سرزمینی

36

در کشوری مانند ایران که دارای تنوع اقلیمی و گستره سرزمینی است ،توجه
به عامل سرزمینی برای توسعه و تداوم همکاریهای مرزی از اهمیت بسزایی
برخوردار است .ازآنجاکه سرزمین بهعنوان یکی از متغیرهای ثابت ژئوپلیتیکی برای
توسعه و برقراری ارتباطات با سایر کشورها محسوب میشود ،توجه به این عامل
بهویژه در مرزهای غربی جمهوری اسالمی ایران میتواند سبب شکلگیری و تداوم
همکاریهای مرزی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان شود .ویژگیهای زمینی
این منطقه شامل عواملی بدین شرح است:
ژئومورفولوژی منطقه مرزی :اقلیم کردستان عمدتاً کوهستانی است و باالترین
نقطه آن بالغ بر  3611متر است که در منطقه چادرسیاه قرار گرفته است .رشته
کوه کردستان عراق شامل کوههای زاگرس ،کوه سنجار ،کوه همرین و کوه ناصر
است .رودخانههای زیادی در این منطقه جریان دارند که بهدلیل داشتن
سرزمینهای حاصلخیز ،آب فراوان و طبیعت زیبای منحصربهفرد هستند .زاب
بزرگ و کوچک از شرق به غربی در منطقه جریان دارد و رود دجله از کردستان
ترکیه وارد کردستان عراق میشود .طبیعت کوهستانی کردستان عراق تفاوت دما
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را در بخش های مختلفی از آن موجب شده است و بنابراین این منطقه را به
منطقهای بکر و منحصربهفرد برای کشاورزی و گردشگری تبدیل نموده است.
همچنین چندین دریاچه کوچکتر مانند دریاچه دربندیخان و دریاچه دهوک وجود
دارد که بر حاصلخیزی و تنوع منطقه افزوده است .مجموعه این شرایط درصورت
بهرهبرداری درست و منطقی از قابلیتها و ظرفیتهای موجود در منطقه بهویژه رد
بخش کشاورزی میتواند بر همکاری مرزی بین دوسوی مرز بهصورت مؤثری ایفای
نقش نماید.
پیوستگی طبیعی با فراسوی مرز :کردستان ازمنظر ساختار طبیعی محل اتصال
سه منطقه فالت قفقاز ،فالت ایران و فالت شبهجزیره عربستان میباشد .بنابراین،
توجه به این موضوع میتواند عالوهبر تداوم همکاریهای مرزی بین دو منطقه
سبب گشایش ارتباطالت و تعامالت و همچنین حوزه نفوذ بر سه فالت موردنظر و
کشورهای موجود در آنها شود .توجه به این بعد در سیاستهای مرزی دو کشور
باتوجهبه اشتراکات و اتصاالت قابلتأمل میتواند زمینه را برای گستردهترنمودن
همکاریها فراهم آورد.
موقعیت گذرگاهی :کردستان در مسیر راههای ارتباطی مهمی واقع شده است.
در دوره هخامنشی ،جاده سلطنتی داریوش از شوش به ساردیس از مسیر اربیل در
خاک کردستان عبور مینمود .بعدها کردستان در مسیر جاده ابریشم قرار گرفت و
تمامی راههای ارتباطی اصلی از شرق به غرب تا زمان گستردهترشدن مسیرهای
دریایی در قرن  15میالدی از این منطقه عبور مینمود .در طول قرنهای متمادی
نیز کردستان بهعنوان مسیر زمینی برای دسترسی به امپراتوری بریتانیا در شبهقاره
هند مورد توجه بود ( .)Kreyenbroek, 1992: 265در دوره کنونی ،نیز بسیاری از
راه های ارتباطی زمینی و هوایی که از عراق به ترکیه و سپس به اروپا منتهی
میشود ،از مناطق کردنشین عبور مینماید .همچنین در زمینه صادرات نفت
قسمت های شمالی این منطقه به سمت بازارهای مصرف اروپا در دریای سیاه
متصل شده است و قسمت اعظمی از نفت این منطقه ازطریق خطوط لوله از
منطقه کردنشین عبور میکنند .این منطقه دارای ویژگیهای ارتباطی همچون
برقراری ارتباط با ترکیه ازطریق اروپا ،صادرات نفت به بازارهای مصرف اروپایی در
دریای سیاه و مدیترانه و درنهایت روابط تجاری ترکیه و واردات کاالهای ضروری
ازاینطریق بیان نمود.
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عوامل ژئوپلیتیکی
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در مطالعات مرتبط با جغرافیای سیاسی ،موقعیت نسبی تعیینکننده واحدهای
سیاسی ـ فضایی و نوع عملکرد و کارکرد ژئوپلیتیکی آنها از اهمیت بسزایی
برخوردار است .موقعیت ژئوپلیتیک ،نشاندهنده موقعیت بری و بحریبودن
واحدهای سیاسی ـ فضایی ،ترانزیتیبودن آنها ،ایستایی یا پویایی و متحرکبودن
موقعیت ژئوپلیتیک در برقراری تعامالت و کنشهای قدرت بین کشورها از اهمیت
برخوردار است .بهگونهایکه این موقعیت تا میزان قابلتوجهی نشاندهنده فعالیت
هر واحد سیاسی ـ فضایی در مقیاسهای مختلف جغرافیایی و کارکردهای مکانی ـ
فضایی آنها میباشد .یافتههای موجود بیانگر این موضوع است که هر موقعیت
ژئوپلیتیکی ،از کدهای مخصوص به خود نیز برخوردار است و کشورها بر پایه آنها
به تدوین سیاستها و راهبردهای مرتبط با این امر عمل میکنند .در کشوری
مانند ایران که دارای تنوع اقلیمی و گستره سرزمینی است ،توجه به عامل
سرزمینی برای توسعه و تداوم همکاریهای مرزی از اهمیت بسزایی برخوردار
است .ازآنجاکه سرزمین بهعنوان یکی از متغیرهای ثابت ژئوپلیتیکی برای توسعه و
برقراری ارتباطات با سایر کشورها محسوب میشود ،توجه به این عامل بهویژه در
مرزهای غربی جمهوری اسالمی ایران میتواند سبب شکلگیری و تداوم
همکاریهای مرزی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان شود.
تنگنای ژئوپلیتیک :اقلیم کردستان عراق جزء مناطقی است که دارای وابستگی
ژئوپلیتیکی است و بهدلیل عدم دسترسی به دریاهای آزاد درراستای
بهفروشرساندن منابع نفتی خود با مشکالت متعددی روبهروست و از وابستگی
شدید جغرافیایی و ژئوپلیتیکی رنج میبرد .بنابراین ،این منطقه برای خروج از این
انزوای ژئو پلیتیکی ناچار به برقراری روابط با همسایگانی همچون جمهوری اسالمی
ایران است (زیباکالم .)61 :1390 ،درواقع اقلیم کردستان دارای گزینههای
محدودی برای صادرات نفت است و تنها راه انتقال آن ایران و ترکیه است (باقری،
 .)153 :1392بنابراین ،ایران میتواند از این عامل برای برقراری ارتباطات و
تعامالت مرزی درراستای رسیدن به اهداف و منافع ملی و منطقهای خود
بهرهبرداری نماید و همکاریهای مرزی را در چارچوب این ویژگی ژئوپلیتیکی
اقلیم کردستان قرار دهد و ازطریق ایجاد زیرساختها و زیربناهایی برای خطوط
انتقال انرژی بازار مناسبی در سطح ملی و منطقهای فراهم آورد و سودهای کالنی
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را نیز از این طریق عاید خود سازد.
نقش قدرتهای فرامنطقهای در اقلیم کردستان عراق :امریکا قادر نبوده است تا
سیاست واحد و منسجمی را در برابر کردهای عراق بهثمر برساند .ازسویدیگر،
امریکا با یاریرساندن به استقالل کردها در عراق ،قادر است تا موقعیت رژیم
صهیونیستی در منطقه را بهبود دهد و با بهرهگیری از توانایی کردها و ایجاد
شرایط ناامن در منطقه حضور خود را برای تأمین اهداف و منافع سلطهگرایانه
تداوم بخشد .اما حفظ توازن قوا در عراق بین گروههای سهگانه کرد ،شیعه و سنی،
نگرانی ارتباط با قدرتگیری شیعیان در عراق و حضور و نفوذ برای مهار بازیگران
رقیب و متعارض منطقهای از دیگر منافع راهبردی اقلیم کردستان برای امریکا
محسوب میشود .همچنین حمایت امریکا از کردهای عراق دلیل مهمی برای ایجاد
نارضایتی و شکاف بین دو کشور امریکا و متحد اصلی خود یعنی ترکیه میباشد.
امریکا در دو دوره زمانی خاص سقوط صدام و ظهور داعش ،به کردستان عراق
کمکهای منحصربهفردی داشته است .زیرا با حمایت امریکا بود که کردها قادر
شدند تا سطحی از خودمختاری را بهدست آورند و در قدرت ملی عراق بهعنوان
عنصری قابلتوجه و تأثیرگذار شرکت نمایند و در قانون اساسی اختیارات خاصی را
بهدست آورند (شیاری.)1398 ،
نقش قدرتهای منطقهای در اقلیم کردستان عراق :در ارتباط با ایران میتوان
بیان نمود که ایران بعد از جنگ جهانی دوم ،با کردستان تنشها و کشمکشهای
قابلتوجهی را تجربه نموده است و بهصورت پیوسته از کنشهای بیگانگان در
مناطق کردنشین منطقه ابراز نگرانی نموده است .اگرچه مناطق کردنشین ایران در
مقایسه با سایر مناطق کشور و میانگین سطح توسعه ملی جزء مناطق محروم و
کمترتوسعهیافته اس ،اما علیرغم چنین شرایطی میتوان مشاهده نمود که
کردهای ایران در مقایسه با کردهای ترکیه و عراق ،گرایشهای مرکزگریزی
کمتری دارند .بسیاری از کارشناسان علت این واقعیت را ایرانیبودن کردها و
یکسانانگاری فرهنگ آنها با سایر ایرانیان میدانند (کریمیپور.)39 :1380 ،
بنابراین ،موضوع کردهای ایران بیش از آنکه دارای چالشهای داخلی باشد ،تحت
تأثیر تحوالت خارجی و نقشآفرینی قدرتهای منطقهای یا فرامنطقهای قرار گرفته
است .البته تالش قدرتهای خارجی زمانی مؤثر واقع خواهد شد که گفتمان مرکز
نسبت به مطالبات قومیتی کردها (اقتصادی ،مذهبی و سیاسی) بیتوجه باشد.
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باتوجه به چنین شرایطی هرگونه تحرکات قومیتی در آن سوی مرزهای ایران ،مورد
توجه جدی کشور قرار میگیرد .این موضوع زمانی حائز اهمیت میشود که تمامی
احزاب و گروههای مخالف کرد ایرانی در قلمرو حکومت ناحیهای کردستان عراق
قرارگرفتهاند و آزادانه به فعالیت سیاسی و بهخصوص رسانهای علیه نظام جمهوری
اسالمی ایران پرداختهاند .تعدادی از این گروهها همچون پژاک به اقدامات مسلحانه
علیه ایران اقدام میکنند .بنابراین ،ایران دخالت در این منطقه را بیشتر با دید
امنیتی و نظامی مدنظر قرار داده است و این عامل موجب شده است تا از
ظرفیت های دیگر این منطقه دور شود و نتوانند روابط سازنده و مناسبی را برای
گسترش تعامالت در سطح ملی و منطقهای داشته باشد.
در ارتباط با ترکیه میتوان بیان نمود که هرچند سیاست دولت ترکیه از زمان
تأسیس بر محور انکار هویت کردی قرار داشته است ،اما بعد از تشکیل دولت
جدید عراق و نفوذ کردها رویکرد خود را تغییر داده و سیاست انعطافپذیرتری را
پیش گرفته است .ترکیه ازیکسو قصد ندارد تا از منفعت اقتصادی که از روابط با
اقلیم عراق بهدست میآید دوری کند و ازطرفدیگر بهسبب ترس از تهدیدات
امنیتی کردها باتوجهبه جمعیت باالیشان در ترکیه و تأثیرت قابلتوجه استقالل
کردستان عراق در مناطق کردنشین این کشور بهشدت مخالف استقالل آن
میباشد .ازاینجهت ترکیه همهپرسی استقالل کردستان عراق را نادیده گرفت و با
آن به مخالف پرداخت .از دیگر موارد نگرانی ترکیه عالوهبر  k.k.pموضوع کرکوک
است .ترکیه بر این اعتقاد است که حکومت اقلیم با جابهجانمودن کردها به
کرکوک بهدنبال تغییرات قابلتوجه در ترکیب جمعیتی به نفع کردها و به ضرر
ترکمنها و اعراب است؛ زیرا ترکیه اعتقاد دارد مسلطشدن کردها بر منابع نفتی
کرکوک موجب تقویت اقتصادی اقلیم عراق گشته و این امر اقدامات
استقاللطلبانه را بهدنبال خواهد داشت (زیباکالم و عبداهللپور.)66 :1390 ،
بنابراین ،ترکیه اقدامات گستردهای را برای افزایش نفوذ و سلطه خود درراستای
خنثینمودن استقالل کردستان عراق انجام میدهد و بهعنوان یک مهره اصلی در
برابر سیاست استقاللطلبی و قدرتطلبی کردهای منطقه قرار گرفته است که
اقدامات اردوغان در سرکوب کردها نمود بارزی از این موضوع است.
سیاست رژیم صهیونیستی در برابر کردها بر پایه منافع راهبردی این رژیم قرار
گرفته است ،نه بر پایه بهاصطالح دفاع از حقوق اقلیتها .هدف اصلی رژیم
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عوامل اجتماعی ـ فرهنگی

در سدههای گذشته به امنیت باتوجهبه محتوای جغرافیایی و سیاسی منطقه
اغلب با نگاه نظامی و کالسیک نگریسته میشد و همچنین پیشرفت و توسعه
واحدهای سیاسی را نگرشی محدود و یکسویه برابر با تداوم رشد اقتصادی درنظر
داشتند .اما توسعه پایدار ،مفهومی گستردهتر و فراتر از رشد اقتصادی و همچنین
نگاه نظامی به مناطق مرزی میباشد .کشورهایی همچون ایران که دارای اقوام
گوناگون در ترکیب جمعیتی خود هستند ،چگونگی هویت ملی ،وحدت ملی،
همگرایی و واگرایی بین اقوام جزو موضوعات بسیار مهم محسوب میشود که
بهعنوان یک ابزار فشار علیه حکومت نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد .اما نباید
به اقوام تنها با دید تهدیدمحور نگریسته شود .بلکه میتوان از وجود آنان بهعنوان
عاملی فرصتآفرین درراستای رشد و توسعه مناطق مرزی بهرهبرداری نمود .درواقع
عوامل اجتماعی بهعنوان یکی از مؤلفههای مؤثر بر جامعهپذیرنمودن افراد و ایجاد
گرایشات و امکانات موردنظر برای حضور در فعالیتهای مختلف اجتماعی و
فرهنگی که درراستای کنشهای متقابل اجتماعی شکل میگیرد ،مورد توجه قرار
دارد .باتوجهبه اینکه نواحی مرزی بهویژه مرزهای غربی کشور دارای شرایط
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صهیونیستی از دنبالنمودن این سیاست ،پیدایش کانون نوینی از بحران در منطقه
است .رژیم صهیونیستی بر این اعتقاد است با حمایت و ایجاد کشوری مستقل برای
کردها در شمال عراق ،تعادل ژئوپلیتیکی بهتری به نفع این رژیم در شمال
خاورمیانه ایجاد خواهد نمود .ازسویدیگر ،قدرت چانهزنی اعراب با رژیم
صهیونیستی بهدلیل شکلگرفتن کشوری غیرعرب در غرب آسیا که دارای تنشها
و اختالفات تاریخی با اعراب است و از ظرفیت رابطه خوب با رژیم صهیونیستی
برخوردار میباشد ،کاسته خواهد شد .رژیم صهیونیستی قادر است تا با تجزیه عراق
تهدیدات علیه خود را بکاهد و به برهمزدن موازنه قدرت در منطقه به نفع خویش
اقداماتی انجام دهد .همچنین رژیم صهیونیستی به دنبال این است با شکلدادن به
گروههای شبهنظامی بین کردها ،از این عامل بهعنوان اهرم فشار علیه ایران
استفاده کند .بهموازات آن ،رژیم صهیونیستی نیز سعی دارد تا با تشکیل حکومت
مستقل کرد زنجیره بین شیعیان را که از پاکستان تا لبنان امتداد دارد ،از میان
بردارد و با دامنزدن به اختالفات فرقهای و قومی در منطقه از قدرت چانهزنی برای
حلوفصل مشکالت به نفع خود استفاده کند (معینالدینی.)138 :1385 ،
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اجتماعی و فرهنگی منحصربهفردی میباشند و ازسویدیگر ارتباطات و تعامالت
گسترده فرهنگی و اجتماعی ،اشتراکات مذهبی ،قومی و ...سبب شده است تا نوعی
کشش و جاذبه بین این مناطق با فراسوی مرزها که گستره فرهنگی تمدنی
مشترک با منطقه مرزی در داخل از کشور هستند ،برقرار شود.
زبان مشترک دو سوی مرز :زبان بهعنوان یک عامل مهم و قابلتوجه برای
برقراری ارتباطات بین افراد و گروههای قومی محسوب میشود که پیونددهنده و
منسجم کننده جوامع انسانی است .زبان ،سبب تمایز یک گروه از گروه دیگر شده و
تغییرات و تحوالت فضایی را پدید میآورد (هاگت .)18 :1383 ،دراینبین ،زبان
کردی منبع هویتبخش و منحصربهفردی برای مردم این منطقه محسوب میشود
(احمدی .)81 :1379 ،کردهای ایران و عراق دارای زبان مشترکی هستند که بر
پایه فرهنگ و تمدن ایران قرار گرفته است ..طبیبی ،بر این باور است که «زبان
کردی که امروز مردم بسیاری از ساکنان نواحی غربی و شمالغرب و جنوبغربی و
طوایفی در شمال و مشرق ایران و مردمی در شمال و مشرق ترکیه ،عراق ،قسمتی
از سوریه و عشایری در قفقاز به آن تکلم میکنند ،بدونشبهه از زبانهای هند و
ایرانی و یکی از شاخههای زبان فارسی است» (طبیبی .)18 :1366 ،بنابراین ،این
عامل میتواند بهعنوان عاملی مهم برای برقراری ارتباطات مرزی بین دو منطقه
درنظر گرفته شود.
مذهب مشترک دو سوی مرز :رشید یاسمی ،دین را یکی از عوامل پیوستگی کرد
و ایران میداند و مینویسد« :حتی ،اگر عوامل مشترک دیگری ،مانند :نژاد ،زبان،
تاریخ و ...دردست نبود ،از روی همین آثار دیانتی میتوانستیم ،بهطور قطع طایفه
کرد را از شعب ایرانی بدانیم .صرفنظر از اینکه بیش از هزار سال است تمام ایران
و کردستان ،دین اسالم دارند و ازاینحیث یگانگی تام حاصل است ،قبل از اسالم
هم آئین کردستان از فروع دین رسمی ایران بوده است ،چنانکه هنگام حمله عرب،
آتشکده پاوه معروفیت داشته است» (رشید یاسمی .)119 :1363 ،بنابراین،
بهدرستی می توان اشتراکات دینی و مذهبی بین دو منطقه را مشاهده نمود که در
توجه به این عامل باعث پیوستگی مذهبی شده و میتواند بهعنوان عاملی مهم در
تداوم همکاریهای مرزی مورد استفاده قرار گیرد.
ارزش تاریخی منطقه مرزی :آثار باستانی بسیاری از تمدن ایرانی در کردستان
عراق کشف شده است که بر پیوند بنیادی این منطقه با حوزه تمدنی و فرهنگی
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ایران زمین تأکید دارد .جهت پرهیز از اطاله کالم ،به چند مورد از این آثار بهنقل
از کتاب :کردها ،ترکها ،عربها بسنده شده است .مؤلف این کتاب که مدتی
مسئولیت اداره باستانشناسی عراق را نیـز برعهده داشته است ،اطالعات دستاول
قابلتوجهی را که محصول بررسی و مشاهده مستقیم خود وی بوده است ،نقل
کرده است :برج مخروبه «پایکولی» (بنای اصلی ویرانشده و آنچه از آن بازمانده،
توده سنگ و ساروجی است که بخش شمالی آن مرتفعترین قسمت آن است و
بلندی آن حدود دوازده پا است؛ اما دامنه پوشیده از تخته سنگهای تراشیدهای
است که بر بسیاری از آنها نوشتههایی به زبان پهلوی نقش شده است ،).کروکچ
(پروفسور سیدنی اسمیت ،در نوشتهای براساس تحلیل باستانشناسان از هزاران لوح
میخی کشفشده در کرکوک مینویسد« :در اوایل سده پانزدهم م .اتحادیهای از
سالطین تشکیل شد و نامهایی داشتند که شکل اولیه سانسکریت بود و شاید بهتر
این باشد ،آن را «هندوایرانی» نام کنیم ...جالب این است که وقتی کیاخشارش
مادی در آخرین جنگش با نینوا ( 612ـ  617ق.م) با نبوپوالسر متحد شد،
نخستین حملهاش بر ارفه (منطه کرکوک) بود .تاریخ اولیه استان کرکوک از
بسیاری جهات مشابه با نقشی بوده است که این استان در کشمکشهای بین
سالطین عثمانی و شاهان ایران داشته است» .بخش عمدهای از آثار موزه
سلیمانیه ،گچبریهای دوره ساسانی و اشکانی است .وجود آثار متعدد دیگر در
دوره اسال می ،دوره صفوی و حتی قاجاریه نشانه پیوستگی فرهنگی این بخش با
سایر نقاط ایران است (پیشگاهیفرد.)1394 ،
عوامل سیاسی ـ حاکمیتی

با مطالعه تاریخ میتوان مشاهده نمود که حوادث متعدد تاریخی که ناشی از
تغییرات مرتبط با حکومتها و سیاستهای اعمالی ازسوی آنان در مناطق مرزی
بوده است ،توانسته است بهصورت مستقیم بر احزاب و جنبشهای سیاسی تأثیر
ات قابلتوجهی داشته باشد .در منطقه غرب کشور هم میتوان بیان نمود که
هرگونه تغییر رژیم و حاکمیت و تأثیر حزبی و تشکیالتی حاکمیتی در کشورهای
همسایه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر مناطق مرزی تأثیرگذار بوده است.
بهعنوانمثال در عراق ،مناطق کردنشین شامل مناطق شمالی و شمالشرقی و
استانهای دهوک ،اربیل و سلیمانیه میشود که با استانهای آذربایجان غربی و
کردستان با اربیل و سلیمانیه دارای مرز مشترک است .کردهای این کشور از زمان
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استقالل عراق از دولت عثمانی در سال  1920همراستا و هماهنگ با کردهای
ترکیه و ایران بهدنبال یافتن هویتی مستقل از حکومتهای مرکزی عراق بودهاند.
درهمینراستا بعد از پایان جنگ جهانی دوم «مال مصطفی بارزانی» تالش خود را
برای ایجاد جنبش خودگردانی کردستان عراق ادامه داد .جنگ ایران و عراق نیز به
بازخیزی جنبشهای کردی در شمال عراق درقالب احزاب دمکرات و اتحادیه
میهنی کردستان کمک کرد .درپی اشغال کویت توسط عراق در سال  1990و
بهدنبال آن اتحاد نیروهای ائتالف بینالمللی به رهبری امریکا که باعث خروج عراق
از کویت در سال  1991شد؛ سبب احیای کردهای شمال عراق شد و در سال
 1991با خیزش خود ،شهر کرکوک را آزاد نمودند (حافظنیا .)18 :1386 ،بنابراین،
تشکیل حکومت کردی در شمال عراق با حمایت قدرتهای فرامنطقهای و دولت
عراق ،این منطقه را به آرمانشهر ایدئولوژیک و اکولوژیک اقلیت کرد ساکن در
قلمروهای سیاسی استانهای شمال غرب و غرب تبدیل کـرده است .بنابراین،
گروهـی از کردهای ساکن این مناطق درجهت دستیابی به اکولوژیک مشابه در
سرزمین ایران و بهبود شرایط و کیفیت زندگی خود به تبیین الگوهای رفتاری
تحت نظـام خاصـی پرداختند .بنابراین ،نوع نظامهای سیاسی و سیاستهای
اعمالشده ازسوی آنان میتواند نقش بسزایی در همکاری یا ایجاد تنش و بحران
در این منطقه داشته باشد .عواملی همچون:
ایدئولوژی و راهبردهای دو کشور هممرز :بسیاری از رهبران اقلیم کردستان
مهاجران ساکن در اروپا و امریکا بودهاند که دارای رویکردی مبتنیبر گسترش
روابط برمبنای لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی میباشند (کاویانی راد.)204 :1389 ،
بنابراین ایدئولوژی موجود در این منطقه مبتنیبر لیبرالیسم و تکثر سیاسی و
انتقال مسالمت امیز قوای سهگانه است (ییلدیز .)304 :1391 ،این عامل میتواند
در راهبردهای سیاسی دو کشور و نگرش آنها بر مرز و همکاریهای مرزی تأثیرات
شایان توجهی داشته باشد .ازآنجاکه لیبرالیسم تأکید بر مشروعیت سیاسی
درراستای عدالت و انصاف دارد ،میتواند بهعنوان عاملی برای همگرایی مرزی بین
دو کشور محسوب شود ،زیرا جهموری اسالمی ایران نیز دارای ایدئولوژی مبتنیبر
این مقتضیات میباشد که میتوانند درراستای یکدیگر قرار گیرند و منابعی را برای
حلوفصلنمودن مسایل برخاسته از چندگرایی و تنوع ویژه جوامع در این منطقه
درنظر گیرد.
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سیاست خارجی دو کشور نسبت به یکدیگر :همهپرسی در کردستان عراق
ازجمله وقایعی بود که راهبرد اصلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را در
برابر این اقلیم تعیین نمود .این موضوع برای سیاست خارجی ایران از سه منظر
دارای اهمیت است .در بعد داخلی ایرانی ـ عراقی ،منطقهای و بینالمللی .در سطح
داخلی جمهوری اسالمی ایران از تأثیرات منفی این اقدام و تشدید گرایشات
جداییطلبانه که بر تنش های ملی گرایانه قوم کرد تأثیرات منفی دارد ،نگران
بودند .در بعد امنیت داخلی عراق نیز میتوان به این نکته اشاره نمود که تجزیه
کردستان عراق امکان چندپارهشدن عراق و تجزیه مناطق سنینشین را بهدنبال
داشته باشد که می تواند حوزه نفوذ رقبای ایران را در برابر نیروهای عربگرا و
سنیمذهب کاهش دهد و درنهایت در بعد منطقهای رژیم صهیونیستی از تأسیس
دولت کردی حمایت نمود که جمهوری اسالمی ایران نگران اجراییشدن این طرح
در من طقه شمال عراق بود؛ زیرا رژیم صهیونیستی با حمایت عمومی خود از
همهپرسی میتواند بر حضور نیروهای ایران و حزباهلل لبنان در منطقه پایان دهد
( .)Nadimi, 2017در بعد بینالمللی نیز بدگمانیهای ایران نسبت به مریکا و
سیاست این کشور در عراق سبب بروز نگرانی در جمهوری اسالمی ایران شده
است .بنابراین ،میتوان مالحظه نمود که نوعی نگرانی در سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران درقبال اقلیم کردستان وجود دارد که میتواند بهعنوان
عاملی مهم و تأثیرگذار بر کاهش مراودات مرزی بین دو منطقه عمل نماید .زیرا با
دارابودن نگاه امنیتی و بدبینانه نسبت به یکدیگر نمیتوان انتظار داشت که
همکاری در سطح خرد و کالن شکل گیرد.
نوع نظام سیاسی :حکومت اقلیم کردستان ازمنظر صوری ترکیبشده از
مؤلفههایی گوناگون نظام حکومتی میباشد .مهمترین و بارزترین نوع ترکیب
ساختار این حکومت ،وجود نهادها و عناصر مدرن بر نهادها و عناصر سنتی و
بهعبارتی جدایی دین و سیاست از هم در هیأت کلی آن میباشد .مهمترین و
شاخصترین عناصر مدرن در حکومت منطقهای کردستان که ازیکسو بازتاب
ضرورت ها و نیازهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه امروزی
کردستان در روند تکاملی آن است و ازسویدیگر منعکسکننده فرهنگ سیاسی
مردم کردستان است ،عبارتند از :پارلمان ،رئیس منطقه ،هیئت وزیران ،رسانهها،
پلیس و نیروی نظامی و فرایندهای سیاسی و دموکراتیک .حکومت منطقهای
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کردستان همچنین ترکیبی از عناصر الگوهای حکومتی مختلف در نظامهای غیر
متمرکز را در فرا یندهای تفویض و کسب قدرت سیاسی و جایگاه کارکردی عناصر
ساختاری نظام سیاسی بهنمایش میگذارد .درواقع ،در ساختار این حکومت ،عناصر
فرایندی پارلمان ،دموکراسی ،تمرکز زدایی ،کثرتگرایی ،جامعه مدنی و ...مشاهده
میشود که هر کدام به نوعی از نظامهای سیاسی تعلق دارند (قربانینژاد:1398 ،
 .)264بنابراین ،وجود ترکیبی از این عوامل میتواند باعث ایجاد تشابهاتی با نوع
حکومت و نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران باشد و بر روند همکاری مرزی بین
دو کشور بهعنوان مؤلفهای میانجی عمل نماید.
عوامل اقتصادی
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امروزه اقتصاد و تجارت بهعنوان محرک رشد و توسعه بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه شناخته میشود .توجه به عوامل اقتصادی در مناطق مرزی باعث
ایجاد نوعی اعتماد و کاهش تنشهای مرزی میشود .مشکلی که جمهوری اسالمی
ایران در ارتباط با مرزهای سیاسی و مشترک خود با همسایگان بهویژه در غرب
کشور دارد ،توجه به بعد امنیتی و نظامی میباشد و همواره در تالش هستند تا از
درآمدهای موجود برای تهیه تسلیحات نظامی درراستای برخورد با عوامل
تنشآفرین در این مرزها شوند .یافتههای بسیاری از صاحبنظران ،بیانگر این
موضوع است که یک نوع رابطه مستقیم بین گسترش مبادالت تجاری میان دو
کشور همسایه و کاهش تنشها و درگیریهای نظامی و سیاسی وجود دارد .درواقع
تبادالت و تعامالت تجاری یکی از عوامل اصلی برای ارتقابخشیدن به مناطق مرزی
غرب کشور و تداوم همکاریهای مرزی با اقلیم کردستان محسوب میشود که
ازسویدیگر سبب خلق نوعی مزیت نسبی در این منطقه میشود؛ عواملی همچون:
موقعیت ژئواکونومیک :اقلیم کردستان با دارابودن منابعی که در حدود 50
درصد از حوزههای نفتی و گازی عراق را شامل میشود ،ازمنظر ژئوپلیتیک انرژی
دارای اهمیت بسزایی میباشد (احمدی .)71 :1384 ،باتوجهبه آخرین آمارهای
رسمی 5 ،درصد از منابع نفتی جهان که حدود  60میلیارد بشکه میباشد ،در
اقلیم کردستان عراق قرار دارد .طبق اعالم وزیر منابع طبیعی و نفت و گاز اقلیم
کُردستان (آشتی هورامی) در سال 2010م (1389ش) ،بههمراه فعالیتهای
گسترده شرکتهای نفتی بینالمللی در منطقه کُردستان عراق ،برآوردهای جدید
از میزان ذخایر این منطقه حاکی از وجود حداقل  45میلیارد بشکه نفت خام و
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بین  3تا  6میلیارد مترمکعب گاز است .مقامات اقلیم کردستان اعالم کردهاند که
ظرفیت تولید نفت خام خود را به  1میلیون بشکه در روز طی  5سال آتی افزایش
خواهد داد .درحالحاضر شرکتهای نفتی از کشورهای مختلف امریکا ،کانادا ،کره
جنوبی ،ترکیه ،نروژ ،انگلیس ،اتریش ،مجارستان ،هند ،اماراتمتحده عربی ،روسیه،
چین و سوئیس در منطقه کردستان عراق فعالیت مینمایند که ازلحاظ تعداد،
شرکتهای امریکایی و کانادایی بیشترین حضور را در فعالیتهای نفتی منطقه
کردستان عراق دارا میباشند (نیکفر .)1394 ،بنابراین ،توجه به این عامل میتواند
ازسوی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان سیاستی پایه و مهمی درراستای افزایش
همکاریهایی اقتصادی در چارچوب ذخایر و منابع نفت و گاز باتوجهبه ویژگیهای
مشترک بین دو منطقه مورد توجه قرار گیرد.
سطح توسعه در دو طرف مرز :بخش عمدة درآمد اقتصادی کشور ایران از نفت و
گاز تأمین میشود .تا سال 2011ایران دارای  137میلیارد بشکه ذخایر نفت و
 104تریلیون فوت مکعب گاز است؛ ولی بهدلیل کمبود سرمایهگذاری خارجی در
استخراج نفت و گاز ،توسعة الزم در این زمینه صورت نگرفته است .مشکالت
اقتصادی که در نتیجة ترکیبی از واپایش قیمتها و یارانهها بهویژه در بحث مواد
غذایی و انرژی است ،باعث سنگینی اقتصاد شده و موانع زیادی ،سبب تضعیف
رشد بخش خصوصی در ایران شده است .صندوق بینالمللی پول تورم ایران در
سال  2011را  22/5درصد پیشبینی و نرخ رشد ایران را  2/5درصد اعالم کرد که
این نرخ رشد بسیار کمتر از نرخ رشد جهانی و منطقهای است .برابر اعالم مرکز
آمار ایران نرخ بیکاری در  7استان کشور تک رقمی و در  23استان دیگر دورقمی
بوده است .رشد فرصتهای شغلی و تعداد کل شاغالن در استانهای کشور مناسب
نبوده و به طورمثال در استان کردستان تعداد کل شاغالن در سال ،1388
 043.431نفر و در سال  273.429 ،1391نفر و در استان کرمانشاه تعداد شاغالن
در سال  698.548 ،1388نفر و در سال  1391،667.590نفر اعالم شـده است که
باتوجهبه رشد جمعیت در این استانها فرصتهای شغلی کافی ایجاد نشده است.
همچنین درآمد سرانة استان کردستان ایران در رده  27استانها قرار دارد .در
اقلیم کردستان عراق  45میلیارد بشکه نفت خام وجود دارد .در سالهای اخیر
مسئوالن اقلیم با افزایش ارتباط با کشورهایی همچون ترکیه ،رژیم صهیونیستی،
امریکا و ...قراردادهای نفتی زیادی منعقد و شرکتهای نفتی متعددی را مانند
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اکسون موبیل ا مریکا ،جنرال انرژی ترکیه ،گلف کیستون و آنگو از انگلیس را به
اقلیم آوردهاند .درحالحاضر بیش از  50شرکت نفتی از  19کشور مختلف در این
منطقه فعال و درنظر دارند ظرفیت تولید روزانه نفت خود را تا سال  2019به دو
میلیون بشکه در روز برسانند (نصری .)1392 ،بنابراین ،سطح توسعه متفاوتی را در
منطقه مشاهده میکنیم که میتواند بر میزان مراودات منطقهای از تأثیرات
قابلتوجهی برخوردار باشد.
ساختار اقتصادی :ساختار اقتصادی این منطقه به صورتی است که سبب جذب
سرمایه گذاری خارجی به میزان بسیار زیادی شده است .بهطوریکه در  5سال
گذشته  17میلیارد دالر سرمایه خارجی در پروژههای مختلفی همچون
کارخانههای سیمان تا مراکز خرید سرمایه گذاری شده است .عالوهبراین پیش
بینی شده است که تجارت دوجانبه این منطقه با کشورهایی همچون ترکیه از 6
میلیارد دالر به  20میلیارد دالر در چهار سال آینده برسد (.)El Gamal, 2010
ذکر این نکته الزم و ضروری است که دوسوم از بنگاههای خارجی در منطقه
کردستان عراق حضور دارند و ترکیه ازطریق قدرت نرم خود همچون فرهنگ،
آموزش و تجارت توانسته است تا بیشترین میزان صادرات و سرمایه گذاری را در
این اقلیم به خود اختصاص دهد ( .)Aqraqi, 2011واقعیتی که باید به خاطر داشته
باشیم این است که جمهوری اسالمی ایران باتوجهبه تحریمهای گسترده بینالمللی
در عرصه سرمایهگذاری خار جی دارای ساختار اقتصادی بسیاری ضعیفی است و
برای برون گشت از این مشکل باید تالش نماید تا ازطریق برقراری تعامالت و
ارتباطات با کشورهایی همچون اقلیم کردستان که مورد توجه بسیاری از
سرمایهگذاران بهدلیل ظرفیتهای اقتصادی بالقوه و بالفعل هستند ،پویاتر عمل
نماید تا ازاینطریق بتواند مجرایی برای خروج از انزوای اقتصادی پیدا نماید.
عوامل امنیتی ـ دفاعی
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منطقه مرزی غرب و شمالغرب کشور دارای موقعیت منحصربهفردی است .این
منطقه تحت تأثیر سیاستهای متضاد و متفاوت حکومتهای مرکزی و همچنین
سیاستهای ناشی از حضور قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای که بهدنبال مبارزه
با افراط گرایی و تروریسم بودهاند ،روبهروست .بهعنوانمثال میتوان بیان نمود که
در سالهای بعد از یازده سپتامبر ،مداخالت فرامنطقهای در غرب آسیا گسترش
قابل توجهی داشته است .امریکا بعد از یازده سپتامبر با پیگیری رویکرد مبتنیبر
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امنیت هژمونی بر منطقه خاورمیانه را آغاز نمود .برایناساس حضور نظامی خود را
در مناطقی ازجمله عراق افزایش داد .حضور قدرتهای فرامنطقهای در مرزهای
جمهوری اسالمی ایران سبب شده است تا تأثیرات قابلتوجهی بر نظم طبیعی و
همکاریها و توافقات بینمرزی و همچنین ارتباطات و تعامالت سازنده با
کشورهای هم مرز که از اشتراکات تاریخی و فرهنگی برخوردراند ،گردد؛ زیرا وجود
قدرتهای فرامنطقهای در محیط پیرامونی ایران سبب شده است تا نوعی نگرشی
مبتنی بر دوستی و دشمنی شکل گیرد و از همکاری و مشارکت دولتهای منطقه
بر پا یه منافع و اهداف بلندمدت درراستای ایجاد ن نوعی ساختار امنیتی پایدار که
مبتنیبر همکاریهای مشترک مرزی است ،جلوگیری بهعمل آورد.
تروریسم بینالمللی :از ابتدای آغاز پیشرویهای گروه تروریستی داعش در
عراق ،این کشور با بزرگترین چالشهای یک دهه اخیر خود ،که تمامیت ارضی و
جان شهروندان و حتی حاکمیت کشور را تهدید مینمود ،روبرو شد .تروریستهای
داعش با عبور از مرزهای سوریه ،کنترل موصل ،دومین شهر بزرگ عراق را در 10
ژوئن  2014دراختیار گرفتند .در ماه آگوست همین سال ،داعش آماده حمله به
کردستان عراق شد ،مخمور را تصرف کرد و اربیل را هدف تهدید خود قرار داد.
ایاالتمتحده با حمالت هوایی اربیل مداخالت خود را آغاز نمود و سالحهایی برای
پیشمرگها تدارک دید ،اما نقش کلیدی را باید در حمایت بهموقع نظامی و
تدارکاتی جمهوری اسالمی ایران از اربیل دانست .درنتیجه رهبران اقلیم کردستان
عراق نیز نقش تصمیمسازان تهران را بهواسطه ارائه تجهیزات نظامی به نیروهای
پیشمرگها ستایش کردهاند (طالبی )1395 ،و این عامل بهعنوان مؤلفهای
تأثیرگذار بر رونق و تداوم همکاریهای بین دو کشور و دو منطقه میتواند
بهصورت مثبت ایفای نقش نماید.
قراردادهای نظامی عراق با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای :دولت تازهتأسیس
عراق با ایجاد تغییرات بنیادین در سیاست خارجی خود ازیکسو خواهان رهایی از
فشار ایران و ازسویدیگر با دوری از درگیریها و تنشهای منطقهای بهدنبال ایجاد
توازن در روابط بینالمللی و منطقهای ،بهویژه با کشورهای عربی است.
درهمینراستا ،بغداد با رهاکردن سیاست تنش میکوشد روابط خارجی خود،
بهویژه با کشورهای همسایه در حوزه خلیجفارس را گسترش دهد .بهعنوانمثال،
میتوان بیان نمود که بغداد در اوایل سال  2010میالدی چهار میلیارد دالر برای
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خرید ناوگان جنگندههای  F-16امریکایی هزینه کرده است ،اما طبق گزارشهای
رسانهای از زمان خروج تیم فنی مهندسی امریکا ،با مشکل راهاندازی مناسب این
جنگندهها روبهرو شده است .ازسویدیگر ،عراق بهدنبال برتری جنگندههای
رادارگریز سوخوی  57روسیه موسوم به ( )SU -57در مقایسه با انواع امریکایی
معروف به اف  22است و بهدنبال عقد قراردهایی مرتبط با خرید و فروش
تسلیحات جنگی است.
جدول  .2متغیرهای تأثیرگذار بر همکاریهای مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق
ردیف

مؤلفه

1

سرزمینی

2

اجتماعی ـ فرهنگی

3

سیاسی ـ حاکمیتی

4

اقتصادی

5

امنیتی ـ نظامی

6

ژئوپلیتیکی

شاخصها
ژئومورفولوژی منطقه مرزی
موقعیت گذرگاهی
پیوستگی طبیعی با فراسوی مرز
ارزش تاریخی منطقه مرزی
مذهب مشترک دو سوی مرز
زبان مشترک دو سوی مرز
نوع نظام سیاسی
سیاست خارجی دو کشور نسبت به یکدیگر
ایدئولوژی و راهبردهای دو کشور هممرز
ساختار اقتصادی
سطح توسعه در دو طرف مرز
سطح تعامل اقتصادی دو سوی مرز
راهبرد دفاعی
قراردادهای نظامی عراق با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای
تروریسم بینالمللی
موقعیت ژئوپلیتیک منطقه مرزی
شکل مرز (محدب ،مقعر ،مستقیم) بین دو کشور هممرز
موقعیت ژئواستراتژیک منطقه مرزی
یافتههای تحقیق1399 ،

یافتههای میدانی
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در این بخش بهمنظور اولویتبندی مؤلفههای ؤثر در همکاریهای مرزی بین
دو کشور از آزمون آماری فریدمن بهره گرفته شده است ،در این بخش ،ابعاد
همکاریهای مرزی در  6بعد و  18مؤلفه بررسی شده است که نتایج هریک از ابن
ابعاد ،بیان شده است.
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رتبهبندی مؤلفههای سرزمینی

نتایج رتبهبندی مؤلفههای سرزمینی مؤثر در همکاریهای مرزی ایران و
کردستان عراق نشان میدهد که بهترتیب مؤلفههای پیوستگی طبیعی با فراسوی
مرز با امتیاز  2.91در جایگاه اول ،موقعیت گذرگاهی منطقه مرزی با امتیاز 2.79
در جایگاه دوم و ژئومورفولوژی منطقه مرزی وضعیت مخاطرات محیطی با امتیاز
 2.16در جایگاه سوم قرارگرفتهاند.
جدول  2نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای سرزمینی
1

پیوستگی طبیعی مرز بین دو کشور

2.91

2

موقعیت گذرگاهی

2.79

3

ژئومورفولوژی منطقه مرزی

2.16
منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

رتبهبندی مؤلفههای بعد اجتماعی ـ فرهنگی

نتایج رتبهبندی مؤلفههای اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر در همکاریهای مرزی
ایران و کردستان عراق نشان داد که مؤلفه زبان مشترک دو سوی مرز با امتیاز
 ،3.08مذهب مشترک دو وسوی مرز با امتیاز  ،2.61ارزش تاریخی منطقه مرزی
با امتیاز  2.3به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتهاند.
جدول  .3نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای اجتماعی ـ فرهنگی
رتبه

مؤلفه

امتیاز

1

زبان مشترک ساکنین دو سوی مرز

2.91

2

مذهب مشترک ساکنین دو سوی مرز

2.79

3

ارزش تاریخی منطقه مرزی

2.16
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رتبه

مؤلفه

امتیاز

منبع :نگارنده1399 ،

رتبهبندی مؤلفههای بعد سیاسی ـ حاکمیتی

نتایج رتبهبندی مؤلفههای سیاسی ـ حاکمیتی مؤثر در همکاریهای مرزی
ایران و کردستان عراق نشان داد که مؤلفه ایدئولوژی و راهبردهای دو کشور
هممرز با امتیاز  ،2.8نوع نظام سیاسی با امتیاز  ،2.52سیاست خارجی دو کشور
نسبت به یکدیگر با امتیاز  1.93بهترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتهاند.
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جدول  .4نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای سیاسی ـ حاکمیتی
رتبه

مؤلفه

امتیاز

1

ایدئولوژی و راهبردهای دو کشور هممرز

2.8

2

نوع نظام سیاسی

2.52

3

سیاست خارجی دو کشور نسبت به یکدیگر

1.93
منبع :نگارنده1399 ،

رتبهبندی مؤلفههای بعد اقتصادی

نتایج رتبهبندی مؤلفههای اقتصادی مؤثر در همکاریهای مرزی ایران و
کردستان عراق نشان نشان داد که مؤلفه منابع مشترک مرزی دو سوی مرز با
امتیاز  ،2.84سطح توسعه اقتصادی دو کشور هممرز با امتیاز  ،2.22وجود یا عدم
وجود بازارچهها و مناطق آزاد مرزی با امتیاز  2.14بهترتیب در جایگاه اول تا سوم
قرار گرفتهاند.
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای بعد اقتصادی
امتیاز

رتبه

مؤلفه

1

منابع مشترک مرزی

2.84

2

وجود بازارچهها و مناطق آزاد مرزی

2.22

3

سطح توسعه اقتصادی دو کشور هممرز

2.14
منبع :نگارنده1399 ،

رتبهبندی مؤلفههای بعد امنیتی و نظامی

نتایج رتبهبندی مؤلفههای امنیتی و نظامی مؤثر در همکاریهای مرزی ایران و
کردستان عراق نشان نشان داد که مؤلفه تروریسم بینالمللی با امتیاز ،3
قراردادهای نظامی اقلیم کردستان عراق با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای با
امتیاز  ،2.7راهبرد دفاعی با امتیاز  2.35بهترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار
گرفتهاند.
جدول  .6نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای بعد امنیتی و نظامی
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رتبه

مؤلفه

امتیاز

1

تروریسم بینالمللی

3

2

قراردادهای نظامی اقلیم کردستان عراق با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای

2.7

3

راهبرد دفاعی

2.35
منبع :نگارنده1399 ،
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رتبهبندی مؤلفههای بعد ژئوپلیتیکی

نتایج رتبهبندی مؤلفههای امنیتی و نظامی مؤثر در همکاریهای مرزی ایران و
کردستان عراق نشان نشان داد که مؤلفه موقعیت ژئوکالچری مرز دو کشور با
امتیاز  ،3.1موقعیت ژئواکونومیک منطقه مرزی دو کشور با امتیاز  ،2.44موقعیت
ژئواستراتژیکی مرز دو کشور با امتیاز  2بهترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار
گرفتهاند.
جدول  . 6نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای بعد ژئوپلیتکی
1

موقعیت ژئوکالچری مرز دو کشور

3.1

2

موقعیت ژئواکونومیک منطقه مرزی دو کشور

2.44

3

موقعیت ژئواستراتژیکی مرز دو کشور

2
منبع :نگارنده1399 ،

نتیجهگیری

مرزها به عنوان بخشی از کشورها نقطه پایانی حاکمیت ملی و نقطه شروع
تعامل و حرکت جهت ورود به عرصههای بینالمللی هستند و میتوانند بهعنوان
یک عامل ایجادکننده جنگ یا عامل برقرارکننده دوستی و تعامل نقشآفرینی
نمایند .این موضوع سبب شده که مرزهای سیاسی بینالمللی همچنان دارای
اهمیت برای کشورها باشند و حکومتها بهصورتهای مختلف برای مدیریت آنها با
هدف کاهش آسیبپذیری کشور در سطوح مختلف محلی و ملی سعی کنند،
برهمین اساس مدیریت مناسب مرزها باعث امنیت داخل و عدم بروز مشکل با
کشور همسایه میشود و یا تاحدزیادی مشکالت را کاهش میدهد .دراینمیان
کشور ایران بهدلیل واقعشدن در منطقه پرتنش و پرخطر جنوب غرب آسیا ،داشتن
مرزهای طوالنی دریایی و خشکی ،همسایهبودن با بیش از  15کشور و چندین
منطقه خودمختار ،تنوع قومی و مذهبی در جداره مرزها ،تنوع اقلیمی و نیز
بی ثباتی سیاسی برخی از کشورهای همسایه آن باعث شده است که مسائل مرتبط
با مرزها از اهمیت برجستهای در راهبردهای کالن کشوری برخوردار باشد .در
سالهای اخیر ،همکاری میان کشورها برای تأمین امنیت و توسعه در مناطق
مرزی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است .درواقع ،باتوجهبه اهمیت مرزهای
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رتبه

مؤلفه

امتیاز
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سیاسی ایران بهویژه بهدلیل استقرار گروههای قومی واحد در دوسوی مرز و
مشکالت ناشی از کنترل آن ،مدیران سیاسی کشور را متمایل به سمت همکاری
بیشازپیش با سایر واحدهای سیاسی پیرامون کشور نموده است .توجه به این
موضوع سبب می شود تا در امتداد مرزها با اقلیم کردستان عراق اختالفات در
استانداردهای زندگی و پرداختن به چالشهای مشترک در این منطقه پر رنگتر
شده و درراستای حلوفصل تنشها اقدامات مشترکی صورت گیرد .نتایج مطالعه
د ر این پژوهش نشان داد که این منطقه دارای اشتراکات بسیار زیادی با مرزهای
غربی جمهوری اسالمی ایران ازلحاظ تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی و ...است .اغلب
دیدگاه دولت مرکزی به غرب کشور دیدگاه تهدیدمحور و با رویکرد نظامی انتظامی
است .درصورتیکه میتوان از ظرفیتهای اقوام این منطقه بهعنوان یک عامل
فرصتآفرین درراستای حلوفصل مشکالت محلی و ملی گام برداشت .دولت فدرال
اقلیم کردستان عراق نیز یکی از این واحدهای سیاسی است و باتوجهبه
طوالنیبودن مرزهای غرب کشور بهویژه نواحی کُردنشین با این منطقه فدرال،
نیازمند همکاری بیشازپیش برای مدیریت مرزهای این منطقه است .در طول یک
قرن گذشته تنشهای مرزی موجود در مناطق کُردنشین که ناشی از تبعیضات
سیاسی و اقتصادی نسبت به این مناطق بوده ،سبب کاهش سطح امنیت این
مناطق و مشکالت مخصوص به خود شده است .باتوجهبه اینکه کردستان عراق
بهدلیل قرارگر فتن در کشور بحرانی عراق دچار مشکالت متعددی است که عدم
کنترل دقیق مرزها یکی از این مشکالت است و این عدم کنترل مسائل و مشکالت
متعددی ازجمله تردد غیرمجاز ،قاچاق کاال و ...را سبب شده ،بنابراین همکاری
بیشتر با این منطقه میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای تضمین امنیت و توسعه در
مناطق مرزی غرب کشور بهویژه مناطق کُردنشین باشد .برهمیناساس ،مقاله
حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تداوم
همکاریهای مرزی انجام گرفته است .بدینمنظور نگارندگان با مراجعه به منابع
مختلف  18متغیر را بهعنوان عوامل مؤثر در همکاری مرزی بین کشورها مشخص
نمود و درادامه به منظور بررسی این موارد بر منطقه موردمطالعه دراختیار جامعه
آماری تحقیق قرار گرفت .یافتههای میدانی تحقیق حاضر که برگرفته از نظرات
نخبگان و کارشناسان مرتبط با مسائل مرزی بود نشان داد که که  6متغیر
پیوستگی طبیعی مرز بین دو کشور ،ایدئولوژیها و راهبردهای دو کشور هممرز،
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زبان مشترک ساکنین دو سوی مرز ،منابع مشترک مرزی ،تروریسم بینالمللی و
موقعیت ژئوکالچری مرز بین دو کشور ازجمله مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر
پایداری همکاریهای مرزی بین منطقه خودمختار کردستان عراق و ایران محسوب
میشوند.
ایدئولوژی و
راهبردهای دو
کشور هم مرز
زبان مشترک
ساکنین دو
سوی مرز

منابع مشترک
مرزی

موقعیت
ژئوکالچری مرز
بین دو کشور

پیوستگی
طبیعی بین دو
سوی مرز
تروریسم بین
المللی

شکل  .2مهم ترین عوامل مؤثر بر پایداری همکاری مرزی بین ایران و کردستان عراق
(یافتههای تحقیق)1399 ،

پیشنهاد و توصیههای راهبردی

ـ مدیریت مرزها به یک مقام محلی در یک کشور واگذار گردد تا بهدلیل
آشنایی الزم نسبت به ویژگیهای طبیعی و انسانی اقدامات و برنامههای مناسب را
تدوین نماید؛
ـ چارچوب قانونی مشترکی برای اجرایینمودن پروژههای مرتبط با همکاری
مرزی صورت گیرد؛
ـ ایجاد شرایطی مناسب برای عبور و مرور افراد ،کاال و تحرک سرمایه؛
ـ بهبود در زیرساختهای حملونقل در مناطق مرزی بهعنوان پایهای برای
همکاری پایدار؛
ـ گسترش سرمایه گذاری در کردستان عراق؛
ـ ایجاد زیرساختهایی برای توسعه انتقال منابع انرژی با توجه به دارابودن
مسیر ترانزیتی مناسب؛
ـ بهرهبرداری از ظرفیت توسعه منطقه مرزی؛
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پایداری همکاری
های مرزی بین
ایران و کردستان
عراق
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ـ تنوع فعالیتها در روستاها و مناطق محرومتر ،ترویج شبکههای مرزی و
بهبود کیفیت منابع انسانی؛
ـ ایجاد و گسترش امکانات اجتماعی با استفاده از مناطق تجاری مرزی؛
ـ رفع موانع زیرساختی در مقیاس بزرگ مانند رشته کوههای آرارات که سبب
جدایی و صعبالعبورشدن این منطقه شده است.
ـ چرخش در دیدگاههای مبتنیبر امنیت تهدیدمحور بر منطقه مرزی کردستان
و جایگزیننمودن آن با دیدگاه فرصتمحور.
منابع فارسی
 احمدی ،کوروش ( ،)1384عراق پس از سقوط بغداد ،تهران :نشر وزارت امور خارجه.
 احمدی ،حمید ( ،)1379قومیت و قومگرایی در ایران ،افسانه و واقعیت ،تهران ،نشر
نی ،چ دوم.
 برویین سن و مارتین وان ( ،)1387جامعهشناسی مردم کرد (آغا ،شیخ و دولت)،
ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان ،ترجمه ابراهیم یونسی ،تهران :نشر پانیی ،چ اول.
 بوژمهرانی ،حسن و پوراسالمی ،مهدی ( ،)1393تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم
کردستان عراق و تأثیر آن بر کردهای ایران ،دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی جامعهشناسی
سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،2ش  ،1بهار و تابستان 110 :ـ .87
 پیشگاهیفرد ،زهرا؛ قالیباف ،محمدباقر ،یزدانپناه ،کیومرث و نصراللهی ،بهرام (،)1394
پژوهشی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران نمونه موردی :کردستان عراق ،پژوهشهای
باستانشناسی ایران ،ش  ،9دوره پنجم ،پاییز و زمستان 1394
 جانپرور ،محسن ()1396؛ نگرشی نو به مطالعات مرزی (مفاهیم ،اصول و نظریهها)،
تهران :انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران.
 جانپرور ،محسن؛ تقیزاده ،اکرم و مهرو ،علی ( ،)1389بررسی زمینههای همکاری
استانهای مرزی با کشورهای آسیای مرکزی ،استان گلستان ،مجموعه مقاالت دومین
همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیایی مرکزی ،دانشگاه فردوسی ،پاییز.
 حافظنیا و دیگران ( ،)1385بررسی تطبیقی اهداف و عملکرد طرح پروانه گذر مرزی،
مطالعه موردی ایران و ترکمنستان ،مجله تحقیقات جغرافیایی.
 حافظنیا ،محمدرضا و جانپرور ،محسن ( ،)1396مرزها و جهانیشدن با نگاهی کوتاه
به مرزهای ایران ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 حافظنیا ،محمدرضا ( ،)1379مبانی مطالعات سیاسی ـ اجتماعی ،ج اول ،چ اول،
56
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 حسینپوریان ،رضا ( ،)1390تبیین الگوی روابط در مناطق ژئوپلیتیک ،مطالعه
موردی شبه قاره هند ،رساله دکتری جغرافیای سیاسی ،بهراهنمایی پیروز محتهدزاده و زهرا
احمدیپور ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.
 رشیدیاسمی ،غالمرضا ( ،)1363کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او ،تهران :مؤسسه
انتشارات امیرکبیر ،چ دوم.
 زیباکالم ،صادق و عبداهلل پور ،محمدرضا ( ،)1390ژئوپلیتیک شکننده اقلیم کردستان
عراق عامل همگرایی کردهای عراق به اسرائیل ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،41ش .4
 درایسدل ،آالسدایر و جرالد اچ بلیک ( ،)1373جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال
آفریقا ،ترجمه دره میرحیدر ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.
( ،)1391نشست تخصصی بررسی مسائل ،مشکالت و راهکارهای حضور در بازار کشور
عراق (اقلیم کردستان).
 شیاری ،علی و فرهنگی ،محمدحسین ( ،)1398واکاوی استقالل اقلیم کردستان عراق
باتأکیدبر نقش هریک از قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای ،مجلس و راهبرد ،س  ،27ش .101
 شوتار ،سوفی ( ،)1386شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی ،ترجمه سیدحامد
رضیئی ،تهران :سمت.
 طالبی ،روحاهلل و زرین ،یحیی ( ،)1395ظهور داعش و دگردیسی در رفتار کردها (سوریه و
عراق) ،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،س ششم ،ش ،2تابستان  150 :1395ـ
.127
 عزتی ،عزّتاهلل ( ،)1381تحلیلی بر ژئوپلتیک ایران و عراق ،تهران :انتشارات وزارت
امور خارجه.
 غه فوور ،عه بدوهلل ( ،)2005جوگرافیای کوردستان ،چ چواره م ،چاپخانهی وهزارتی
پهروهرده.
 قالیباف ،محمدباقر؛ یاری شگفتی ،اسالم و رمضانزاده لسبویی ،مهدی ( ،)1387تأثیر ابعاد
سرمایه اجتماعی بر امنیت مرزها) مطالعه موردی :بخش مرزی نوسود شهرستان پاوه ،استان
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 سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ،شرکت مدیریت صادرات چکاد مبتکران حاما

کرمانشاه ،فصلنامه ژئوپلیتیک.
 کاکاللهی ،دلآرام ( ،)1394مبادالت مرزی و تأثیر آن بر توسعه مناطق مرزی ایران
با عراق مطالعه موردی :مناطق مرزی استان کردستان ،پایاننامه جهت اخذ درجه
کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی ،به راهنمایی دکتر عمران راستی و مشاوره دکتر جواد
مکانیکی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بیرجند.
 کریمیپور ،یداهلل ( ،)1380مقدمهای بر ایران و همسایگان (منابع تهدید و تنش)،
تهران ،جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.

57

فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی
سال چهارم ،شماره یکم ،بهار 1400

 کاویانیراد ،مراد ( ،)1389ناحیهگرایی در ایران ازمنظر جغرافیای سیاسی ،پژوهشکد
مطالعات راهبردی
 کبیری ،ملیحه و جانپرور ،محسن و زرقانی ،سیدهادی ()1396؛ تبیین و سطحبندی
عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها باتأکیدبر مرزهای خشکی؛ پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل،
س  ،5ش  117 :2ـ .93
 کریمیپور ،یداهلل ( ،)1381ایران و همسایگان منابع تهدید و تنش ،انتشارات دانشگاه
تربیت معلم.
 کوشکی ،امین و طوالبینژاد ،مهرشاد ( ،)1399برنامهریزی پایدار توسعه همکاریهای
مناطق مرزی ( )CBCعوامل و محرکهای مؤثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی ،نشریه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،س بیستم ،ش  ،56بهار  140 :1399ـ .115
 قربانینژاد ،ریباز ( ،)1398بررسی و تحلیل ویژگیهای ساختاری دولت ایالتی کردستان
عراق ،فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی س یازدهم ،ش  ،4پاییز
.1398
 مجتهدزاده ،پیروز ( ،)1380جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ،تهران ،انتشارات
سمت.
 میرحیدر ،دره؛ راستی ،عمران و میراحمدی ،فاطمهسادات ( ،)1392مبانی جغرافیای
سیاسی ویرایش با تجدیدنظر اساسی ،چ نوزدهم ،تهران :انتشارات سمت.
 معینالدینی ،جواد ( ،)1385ژئوپلیتیک خاورمیانه و امنیت خلیج فارس ،اطالعات
سیاسی  -اقتصادی ،ش  26و .25
 هاگت ،پیتر ( ،)1382جغرافیای ترکیبی نو ،ترجمه :شاپور گودرزینژاد ،تهران :سمت.
 هرمیداس ،داوود ( ،)1380جهانیشدن و امنیت ملی ایران ،مجله امنیت ،ش  23ـ ،24
خرداد و تیر.
 نیکفر ،جاسب و ماهیدشتی ،مهدی ( ،)1394واکاوی استراتژی نفتی اقلیم کُردستان
عراق ،اهداف و رویکردها ،پژوهشهای راهبردی سیاست ،س چهارم ،ش  ،14پاییز (1394ش
پیاپی .)44
 نصری ،قدیر و رضایی ،داوود ( ،)1392امکانسنجی استقالل اقلیم کردستان عراق و تأثیر
آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی «امنیت پژوهی»،
سدوازدهم :ش  ،44زمستان .1392
 یلدیز ،کریم ( ،)1391کردها در عراق؛ گذشته ،حال ،آینده ،ترجمه سیرو فیضی،
انتشارات توکلی.
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