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 .1مقدمه
ادراک و تبيين ادراک ژئوپليتيکي بازيگران سياسي نسبت به بنيادها و ارزشهاي سياسي موجود
در مناطق و فضاهاي جغرافياي از مباحث مطرح در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک ميباشد .
ارزشها و مباني ژئوپليتيکي شناختهشده در روابط ميان کشورها و بازيگران سياسي بر اساس
مطالعات و پژوهاهاي صورت گرفته شامل طيفي از متغيرها و دادهها با ابعاد فرهنگي اجتماعي،
طبيعي ،زيستي ،سياسي ،نظامي و اقتصادي(ژئواکونومي) ميباشند.
بازيگران سياسي و کشورها با ارزيابي از شرايط جغرافيايي و فضاي ژئوپليتيکي نميتوانند
برداشت هاي ذهني همسان و همسو نسبت به منابع موجود در فضا داشته باشند ،به همين دليل
کشورها بر مبناي فيلترهاي فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي خود محيط را ادراک ميکنند و نتيجه
برداشتها و تصورات ذهني در ارتباط با منابع و ارزشها ،سبب بروز نوع عالئق و دغدغههاي
ژئوپليتيکي يا تهديدها و فرصتها ميباشد که نوع الگوهاي رفتاري مبتني بر تعامل و همسويي
يا تنازع و ناسازگاري را بدنبال دارد .متداولترين مباني ادراکي در قرن بيست و يکم دادههاي
زيستمحيطي و اقتصادي ميباشند ،که در بسياري از موارد اسباب رقابت و تنا در سطح جهاني
و منطقهاي بوده و هستند .دولت منطقهاي کردستان عراق در طي دو دهه اخير بعنوان پديدهاي
ديناميک و پيشرو با برخورداري از ساختها و منابع متنوع ژئوپليتيکي نظير ساختار سياسي،
وضعيت گذرگاهي ،منابع و انرژي ،توريسم ،تجارت و قاچاق کاال ،نژاد و فرهنگ و...در شبکهاي
از سيستمهاي متنوع گرفتار آمده تحوالت آن محصول درونداد سيستمهاي منطقهاي و فرامنطقهاي
ميباشد .دولت منطقهاي کردستان خود به عنوان يک سيستم با اجزا و عناصر ديگر منطقه تعامل
داشته و از آن تاثير پذيرفته و متقابالً بر آن تاثير ميگذارد  .اين سيستم در تحوالت منطقهاي و
جهاني نقاآفريني نموده و بر الگوهاي رفتاري و روابط ژئوپليتيکي بازيگران سياسي؛ تقابل و
واگرايي ،همسويي و همگرايي تاثيرگذار است نظير آنچه هنگام برگزاري همهپرسي  2017در
فضاي ژئوپليتيکي منطقه شاهد بوديم.

________________________ تبيين ادراک ژئواکونومي کشورهاي همجوار نسبت به3......................
شكل( :)1نقشه دولت منطقهاي کردستان و مناطق تحت کنترل

))Source: Kurdistan Regional Government area of control Chapman,2008
اين پژوها با تاکيد بر منابع و متغيرهاي اقتصادي(ژئواکونومي) درصدد تبيين مولفهها و
شناسههايي ميباشد که بر ادراک و الگوهاي رفتاري در روابط سياسي کشورها و بازيگران سياسي
تاثيرگذار بوده ،تا از آن طريق بتوان ميزان و نوع عاليق و دغدغههاي ژئوپليتيکي
همسايگان(ترکيه ،ايران و سوريه) را نسبت به دولت منطقهاي کردستان بر اساس گزارهها و منابع
باال دستي شناسايي نمود .سوال تحقيق بدين صورت ارائه ميگردد :ادراک ژئوپليتيکي کشورهاي
همجوار نسبت به دولت منطقهاي کردستان با تاکيد بر شناسهها و مولفههاي اقتصادي چگونه
است؟
 .2روش تحقيق
پژوها حاضر از نظر ماهيت ،بنيادي – کاربردي و از لحاظ روش توصيفي و تحليلي است.
مباني اطالعات برگرفته از اسناد معتبر و باالدستي با توجه به منابع گسترده داخلي و خارجي به
حالت کتابخانهاي ميباشد .مبناي ارزيابي ،تبيين مولفهها و شناسههايي بوده که از گزارههاي معتبر
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کتابخانهاي استناد شدهاند.
 .3مباحث و مفاهيم نظري چارچوب تحقيق
 .3-1ژئوپليتيک ،ادراک ژئوپليتيكي(1تصور ژئوپليتيكي)

ژئوپليتيک علم مطالعه روابط متقابل قدرت و سياست با جغرافيا و کناهاي ناشي از ترکيب
آنها با يکديگر است .بر اين اساس جغرافيا در سه حوزه فضا ،محيط و انسانها مورد توجه قرار
گرفته است .عنصر سياست نيز در سه حوزه ايدئولوژي و انديشه سياسي ،ساختارها و سيستمها
سياسي مدنظر ميباشد .عنصر قدرت که از سوي بازيگران سياسي اعم از دولتها ،سازمانها،
افراد و غيره به کار گرفته ميشود در مقياسهاي مختلف محلي ،ملي و بينالمللي ،شامل ابعاد
سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،نظامي ،علمي ،تکنولوژيکي ،ارتباطي – رسانهاي و غير آن ميباشد.
عنصر قدرت در هر سطح و بعدي چه از نظر توليد و چه از نظر کاربرد و چه از نظر الگوي
پخا و ردهبندي  ،به نحوي از عناصر ديگر يعني جغرافيا و سياست متاثر بوده و متقابالً بر آنها
تاثير ميگذارد( .)Hafeznia,2014:68از اينرو مطالعه ،شناخت و پردازش مکانها و فضاهاي
جغرافيايي در حوزه مطالعه ژئوپليتيک بوده ،مناطق و نواحي با دارا بودن ارزشهاي جغرافيايي
بستر رقابت کشورها و واحدهاي سياسي تلقي ميشوند .کشورها و بازيگران سياسي در راستاي
دستيابي به اهداف و فرصتها بر اساس تصور و برداشت از محيط خود عمل ميکنند .پس
ميتوان گفت يک رابطه دو سويه برقرار است کارکرد جغرافيا و بار جغرافيايي بر عملکرد
بازيگران سياسي و از طرف ديگرعملکرد عاملين و بازيگران سياسي بر فضاها و مناطق قابل تامل
و نظر است .منظور از ادراک ،ادراک و ذهنيت ،اشخاص ،نهادها و بازيگران سياسي از موقعيت،
ويژگيها و محتواي مکانها و فضاهاي جغرافيايي(اعم از ميکرو يا ماکرو) بر اساس منافع مورد
نظر خود پيدا ميکنند .اصطالح ادراک ژئوپليتيکي در جغرافياي سياسي حول مفهوم تصور
ژئوپليتيک شکل ميگيرد(.)Hafeznia,2017,229

حکومتها و دولتها به عنوان بزرگترين بازيگران سياسي ،خطمشي ،سياستها و الگوهاي
1.Geopolitical Imagination

________________________ تبيين ادراک ژئواکونومي کشورهاي همجوار نسبت به5......................

رفتاري خود نسبت به مکانها و فضاهاي جغرافيايي ديگر را بر اساس تصور و تصوير ژئوپليتيکي
ادراکشده خود از آن شکل ميدهند .بطوري که عمل سياسي يک کشور نسبت به کشور ديگر
ناشي از تصوير ژئوپليتيکي آن ميباشد .تصوير ژئوپليتيکي اساس سياست خارجي و سياست
دفاعي يک کشور را نسبت به کشور ديگر ترسيم مينمايد .در مقياس کوچکتر حتي انتخاب
مقصد گردشگري از سوي افراد ،تابع تصوير ژئوپليتيکي آنان است .انسانها رفتار خود را نسبت
به فضاها و مکان هاي جغرافيايي ديگر بر اساس تصور و ادراکي که نسبت به آنها دارند بروز
ميدهند( .)Hafeznia,2017,230نمودهاي سياسي تصور ژئوپليتيکي(ادراک ژئوپليتيکي) از سوي
بازيگران در شکلهاي تسلط بر مکان ،فضا و منابع ،حذف رقبا و به چالا کشاندن آنها ،تصرف
قدرت و تغيير در موازنههاي قدرت سياسي ،ژئوپليتيکي و راهبردي ،فريفتن شهروندان در
فرايندهاي انتخاباتي ،اتخاذ سياستهاي ملي توسط حکومتها و حتي تازش و اشغالگري نظامي
به کشورهاي ديگر در همه مقياسهاي محلي ،شهري ،کشوري ،منطقهاي و جهاني مشاهده
ميشوند( .)Hafeznia and Kavianirad,2014:68مبناي شکلگيري ادراک ژئوپليتيکي منابع،
مباني جغرافيايي و دادههاي طبيعي بوده که از آن به سرچشمههاي قدرت ياد ميشود منابع قدرت
باعث شکلگيري کناها ،تعامل و رقابت ملتها و جوامع در روابط بينالملل هستند .جوامع و
کشورها بر اساس ارزيابي از موقعيت خود جهت استفاده از منابع و امکانات موجود اهداف
خاصي را تعقيب ميکنند .بسياري از مباني ادراکي منشاء جغرافيايي دارند و شايد متداولترين
نوع اين تصورات دادههاي زيستمحيطي و اقتصادي ميباشند ،اين امر در بسياري از موارد
اسباب رقابت و تنا در سطح جهاني و منطقهاي بوده است .در قرن بيست و يکم مسائلي از
قبيل مرز ،سرزمين ،رشد افسار گسيخته جمعيت ،منابع طبيعي ،خشکسالي و گرسنگي،
مهاجرت هاي دسته جمعي ،مذهبي ،نژادي قومي و قبيلهاي و شرايط زيستمحيطي ذهنيت و
رفتار سياستمداران و بازيگران را در سطوح چندگانه تحت تاثير قرار داده
است( .)Collins,1998:287بنياد اقتصادي 1از مهمترين منابع و دادههاي جغرافيايي موثر بر ادراک
ژئوپليتيکي در روابط کشورها و بازيگران سياسي هستند.
1.Economic
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 .3-2بنياد اقتصادي

امروزه در اختيار داشتن امکانات اقتصادي وسيع و سرزمينهاي غني به لحاظ منابع اقتصادي يک
مزيت عمده براي هر کشوري محسوب ميشود بر روابط ژئوپليتيکي تاثيرگذار است .به همين
خاطر ،توان ارضي و مرزي بين کشورها عالوه بر بعد استراتژيک از بعد اقتصادي نيز برخوردار
است .رقابت کشورهاي چين ،تايوان ،ويتنام ،فيليپين ،برونئي و مالزي بر سر مالکيت جزاير
اسپراتلي 1در درياي چين جنوبي به خاطر غني بودن اين جزاير به لحاظ ذخاير نفت و گاز زير
زميني و مواد معدني مي باش) .)Valencia,1995: 98نمونه ديگر رقابت کشورهاي آرژانتين،
استراليا ،بريتانيا ،شيلي ،فرانسه ،نيوزلند و نروژ بر سر مالکيت و حاکميت قطب جنوب 2که
داراي منابع زيرزميني غني هيدروکربني است )Noer,1996:103; Collins,1998:290-292(،از
مصاديق اقتصادي بوده که بر ادراک و رفتار ژئوپليتيکي کشورها و ملتها اثرگذار است.
 .3-3نوع تهديدات ادراکي يک حكومت و تهديدات

اقتصادي3

تهديد در برابر امنيت قرار ميگيرد .به عبارتي تهديد ،امنيت را به چالا کشيده و آن را نفي
ميکند .در واقع امنيت تابع نوع  ،ميزان و شدت تهديد قرار دارد .تهديد احساس ترس و نگراني
است که در اثر عمل يک يا چند بازيگر ،در وجود بازيگران ديگر شکل ميگيرد و ميتواند
موجوديت ،منافع و ارزشهاي اساسي ،انسجام ،اتحاد و يکپارچگي يک بازيگر يا ملت و کشور
را مورد هدف قرار دهد .پس با توجه به عوامل موثر بر شکلگيري و بازتابهاي اجرايي ،تهديد
يک مقوله ژئوپليتيکي به حساب آيد که نتيجه تعامل عناصر بنيادين جغرافيا ،سياست و قدرت
ميباشد( .)Hafeznia,2017:460تقسيمبندي تهديدات پياروي يک حکومت با توجه به بعد
ادراکي آن ،رايجترين رويکرد در تقسيمبندي تهديد به حساب ميآيد که در آن عامل تهديد با
توجه به حوزهاي که تهديد در آن عمل مينمايد ،مورد شناسايي قرار ميگيرد .بر اين اساس،
تهديدات پياروي يک حکومت را ميتوان به شا گروه تهديدات ادراکي  :تهديدات سياسي،
تهديدات اقتصادي ،تهديدات نظامي ،تهديدات اجتماعي ،تهديدات فرهنگي ،تهديدات
1.Spratly Islands
2.Antarctic
3.Economic Threats

________________________ تبيين ادراک ژئواکونومي کشورهاي همجوار نسبت به7......................

زيستمحيطي و تهديدات فناورانه تقسيم نمود « .باري بوزان »1در کتاب «مردم ،دولتها و
هراس»  2،تنها به چهار گروه اول يعني تهديدات سياسي ،اقتصادي ،نظامي و اجتماعي اشاره
ميکند( .)Ghorbaninejad,2013:93حوزه اقتصاد به دليل وجود رقابت شديد بر سر منافع از
جمله حوزههاي چالابرانگيزي است که درون آن طيف متنوعي از اقدامات را اعم از رقابت،
مخالفت ،تعارض و ...ميتوان جستوجو نمود .کمکهاي اقتصادي ،کارکردهاي دوگانهاي دارد
و به صورت توأمان توليد تهديد و فرصت مينمايند( .)Mandel,2000:123-140تهديد اقتصادي
با استفاده از روشها و ابزارهاي اقتصادي صورت ميپذيرد .اين نوع تهديد به عنوان جايگزين
تهديد نظامي و ماقبل آن مورد استفاده قرار ميگيرد .نظير تحريم اقتصادي ،تخريب سرچشمه و
منابع توليد ،منع سرمايهگذاري ،کاها منابع ارزي ،تشديد تنگناهاي جريان پول بويژه در سطح
بينالمللي ،افزايا تعرفههاي گمرکي ،کاها ارزش صادرات ،تغيير سطح مبادالت تجاري و
غيره( )Hafeznia,2017:462مناطق و فضاهاي جغرافيايي با دارا بودن ارزشهاي اقتصادي و
ژئواکونوميکي در راستاي دستيابي به تهديدها يا فرصتها بر تمايالت ادراکي(عاليق و
دغدغههاي ژئوپليتيکي) بازيگران سياسي ،کشورها و ملتها تاثير گذارند.
 .3-4تعلق يا عاليق ژئوپليتيكي ،دغدغهها(نگرانيهاي) ژئوپليتيكي

عبارتست از ،مکمل هاي فضائي و جغرافيايي مفروض در ماوراي مرزهاي کشورها که به لحاظ
ساختاري از تجانس برخوردار بوده و به لحاظ کارکردي تأمينکننده نيازها و کاستيهاي آنها
محسوب ميگردد .تعلق ژئوپليتيکي به نوعي زيربناي عالئق ،اهداف و منافع ملي کشورها را
تشکيل ميدهد و ناظر بر مواردي هست که به مثابه عامل قدرت و يا فرصت ،يا با تمام يا بخشي
از خصيصه هاي طبيعي و انساني کشور تجانس و همگوني دارند و يا داراي ماهيت کارکردي
هستند که تأمينکننده احتياجات کشور در ابعاد مختلف سياسي ،اقتصادي ،تجاري ،ارتباطي،
فرهنگي ،اجتماعي ،ديني ،علمي ،تکنولوژيکي ،نظامي ،امنيتي ،حيثيتي يا زيستمحيطي ميباشند،
و کشور به آنها دلبستگي و عالقه دارد .در حيطه مفهوم تعلق ژئوپليتيکي فهرست گستردهاي از
1.Barry Buzan
2. People, States and Fear
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مکملهاي فضاي جغرافيايي را ميتوان تنظيم نمود که براي نمونه به موارد زير اشاره ميشود:
يک گروه اقليت همکيا يا همزبان و همفرهنگ در کشور ديگر؛ يک فضاي جغرافيايي مرتفع
و مسلط بر کشور(بلنديهاي جوالن-قفقاز – کشمير)؛ سرچشمه رودخانهها؛ مسير حرکت
بادهاي بارانزا؛ يک جزيره؛ مسير تأمين واردات کشور؛ بندرگاهها و مسيرهاي انتقال
صادرات(نفت ،گندم)؛ شبکههاي ارتباط مخابراتي ،اينترنتي و حمل و نقلي؛ مراکز فروش کاالها
و خدمات(بازارهاي نفتي)؛ مراکز تأمين واردات(قطعات ،ماشينآالت ،گندم ،دارو و اسلحه)؛
حزب سياسي طرفدار(لبنان)؛ آثار باستاني و تاريخي؛ اشتراک زباني؛ آداب و رسوم مشترک(عيد
نوروز)؛ مشارکت در پروژه ساخت خطوط لوله ،مجتمع صنعتي؛ اقليت قومي معارض؛ حکومت
رقيب؛ پيروزي تيم ملي؛ اعتبار پول ملي در برابر ارزهاي معتبر بينالمللي؛ خروج قدرت رقيب
از کشور همسايه؛ نفوذ در ارکان کشور همسايه؛ پروژههاي مشترک مرزي با
همسايگان(بازارچههاي مرزي)؛ کاها يا افزايا تعرفههاي گمرکي؛ افزايا مشتريان کاال و
خدمات در خارج از مرزها؛ و موارد متعدد ديگر .در نقطه مقابل عالقه ژئوپليتيکي ،دغدغه و
نگراني ژئوپليتيکي قرار دارد و آن عبارتست از :عوامل و متغيرهاي جغرافيايي موجود در مکانها
و فضاهاي دروني و بروني که به مثابه تهديد يا خطر و نيز ضعف براي حيات و فعاليت بازيگران
سياسي از جمله کشورها و دولتها ايفاي نقا ميکنند .کشورها و بازيگران سعي ميکنند به
روشها و اشکال مختلف آنها را از بين ببرند و يا ميزان تأثير آنها را بر حيات ملي و ارزشهاي
مورد نظر خود کاها دهند(.)Hafeznia,2017:197
 .3-5تعيين متغيرهاي مدل نظري

فضاها و مناطق جغرافيايي اساسا به لحاظ پارامترهاي اقتصادي(ژئواکونومي) بر ادراک محيطي
بازيگران سياسي در يک مکانيسم ارتباطي چندسويه مبتني بر جغرافياي کشورها ،سبب
شکلگيري تفاوت و تشابهات ادراکي در روابط کشورها هستند .همين مشابهتها و تفاوتهاي
ادراکي نسبت به فضاهاي جغرافيايي بنياد شکلگيري فرصتها و تهديدها تلقي ميشوند نوع
عاليق و نگرانيهاي خاص ژئوپليتيکي ميان بازيگران سياسي را به دنبال دارند .احساس ،عاليق
و نگرانيهاي ژئوپليتيکي بازيگران نسبت به فضاها و مناطق ،عامل جهتدهي کنا سياسي

________________________ تبيين ادراک ژئواکونومي کشورهاي همجوار نسبت به9......................

بازيگران در سطوح چندگانه ميباشد .در صورت تشابهات ادراکي و عاليق مشترک در فضاي
ژئوپليتيکي شاهد نگرش و رفتار همسو(همگرايي و همکاري ،تعامل) در روابط کشورها و
بازيگران سياسي هستيم در غير اين صورت رفتار و روابط ميان کشورها و بازيگران سياسي
نسبت به فضاها و مناطق مورد نظر منجر به الگوهاي رفتاري متعارض(رقابت و منازعه) ميگردد.
بر اساس مدل مفهومي زير ميتوان گفت دولت منطقهاي کردستان مصداق فضاهاي جغرافيايي،
واقع در کانون سيستمهاي ملي ايران ،ترکيه و سوريه است ،کشورهاي همجوار بنا به ويژگيها
و بافت خاص جغرافياي ،موقعيت مکاني و زماني نميتوانند نسبت به مباني و ارزشهاي
اقتصادي موجود در دولت منطقه کردستان برداشت و تصور ذهني يکسان و همسو داشته باشند.
اين گونه برداشتهاي ذهني سبب شکلگيري تفاوتها و تشابهات ادراکي(ادراک ژئوپليتيکي)
در روابط بازيگران سياسي بوده و سبب نوع الگوهاي رفتاري مبتني بر تعامل و همسويي يا تقابل
و واگرايي ميگردد.
شكل( :)2مدل مفهومي ادراک ژئوپليتيكي کشورهاي همجوار نسبت به دولت منطقهاي کردستان با رويكرد
اقتصادي(ژئواکونوميكي)
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 .4يافتههاي تحقيق
 .4-1ارزشهاي اقتصادي دولت منطقهاي کردستان

منطقۀ کردستان عراق ،به خاطر داشتن موقعيت برتر ژئواکونوميکي ،در کنار جاذبههاي توريستي
و موقعيت گذرگاهي در چارچوب کشور عراق از جايگاه قابل توجهي برخوردار
است( .)Farajirad and Ghorbaninejad,2016:1اين موقعيت به دليل امنيت در سرمايهگذاري
و نيز منابع سرشار انرژي به اندازهاي مهم است که ايران و به خصوص ترکيه به هيچوجه حاضر
به از دست دادن آن نيستند( .)Peshgahefard and Karimi,2019:1040اساساً ترکها بيا از
ديگر کشورهاي همسايۀ اقليم به دنبال رابطۀ اقتصادي با اقليم کردستان هستند تا توان عمليات
تأثيرگذاري بيشتري را بر اقليم داشته باشند .اکنون  17درصد بودجه کل عراق به اقليم کردستان
اختصاص دارد( .)Paaschea and Mansurbegb,2014:5کردستان تنها ناحيهاي در عراق است
که از رشد اقتصادي ثابت برخوردار است( .)Kaviani Rad,2008:95نرخ رشد اقتصادي اقليم
کردستان در سال  2011در ميان رکود اقتصادي بيشتر کشورهاي جهان به  8درصد رسيد و بر
اساس برآوردهاي صندوق بينالمللي پول ،با رشد  12درصدي ،اين منطقه به دومين اقتصاد روبه
رشد جهان تبديل خواهد شد( .)Mohammadi,2015:208سياست صلحجويانه و قدرت
سازگاري اين حکومت با نظام بينالملل دستاوردهاي مثبتي در زمينههاي اقتصادي براي اين
منطقه داشته است( .)Hatami and Sanyar,2017:91با توجه به نقا نفت و اهميت
ژئواستراتژيک و ژئواکونوميک اقليم کُردستان ،ميتوان اين ادعا را داشت که اقليم کردستان براي
غرب ،اهميتي اقتصادي -امنيتي يافته است .اگر کُردها بتوانند از بحرانهايشان عبور کنند،
معيارهاي بيشتري را کسب کنند ،سرمايه مالي زيادي را به گردش بيندازند و منافع سرمايهگذاران
بينالمللي بسياري را درگير خود کنند ،امکان حمايت جامعه بينالملل از طرح استقالل باالتر
خواهد رفت( .)Nikfar and Mahidashti,2015:188اوج فعاليتهاي اقتصادي اقليم کُردستان از
سال  2003به بعد بود که با سرعتي باورنکردني توانستند از نظر اقتصادي به سطح قابل قبولي
دست پيدا کنند( .)Nasri and Rezai,2013:36کردستان عراق تا سال  2014در اوج شکوفايي
بود ،اما با ظهور داعا( ،)2014کردها با حکومت مرکزي عراق بر سر بودجه و مناطق مورد

________________________ تبيين ادراک ژئواکونومي کشورهاي همجوار نسبت به11......................

مناقشه دچار اختالف شدند .اين وضعيت نتايجي چون انزواي ژئوپليتيکي تحميلي و تحريم
تجاري توسط ترکيه و ايران را در پي داشت( .)Peshgahefard and Karimi,2019:1029اين
وضعيت با تصويب بودجه توسط هيئت وزيران عراق و کاها سهم اقليم کردستان از  17درصد
به  12/8درصد(بودجه  )2018وخيم تر شد و اقليم کردستان را در پرداخت حقوق کارمندان و
نيروهاي پيا مرگ دچار مشکل کرد .نيچروان بارزاني نخست وزير اقليم کردستان که پس از
کنارهگيري مسعود بارزاني مسئوليت اقليم کردستان را براي مذاکره و عاديسازي روابط با بغداد
و کشورهاي همجوار بر عهده گرفت ،در پايان سال  2017اعالم کرد که اقتصاد بحراني اقليم
کردستان ،با نصف شدن صادرات نفت ،با مشکالت بيشتري روبهرو خواهد شد .همچنين بر
اساس گزارشي ،صادرات نفت اقليم کردستان پس از همهپرسي از  650000بشکه به 250000
بشکه کاها يافت(.)Peshgahefard and Karimi,2018:1042
 .4-1-1منابع

کردستان عراق از نظر منابع طبيعي ،داراي خاکي حاصلخيز ،نفت ،گاز ،فلزات و مواد معدني
فراوان است( .)Ghorbani,2012:32جداي از نفت ،کشف ذخاير عظيم کروم ،آهن و مس در
مناطق کردنشين که اهميت جهاني دارند ،کردستان را در کانون ژئواکونوميک -ژئواستراتژيک
جهاني قرار داده است( )Larzief,2001:10-11بزرگترين ذخاير گوگرد جهان در شرق ،واقع در
جنوبغرب اربيل در کردستان عراق قرار دارد(.)Farajirad and Ghorbaninejad,2016:11
کشاورزي به دليل وجود زمينهاي حاصلخيز و گردشگري به عنوان يکي از درآمدها ،از جايگاه
ويژهاي برخوردار است( .)Hatami and Sanyar,2017:91هر چند تاکنون سرمايهگذاري چنداني
در بخا کشاورزي کردستان انجام نگرفته است ،اما با دارا بودن زمينهاي مناسب براي
کشاورزي در مقايسه با کشورهاي خاورميانه از وضعيت بهتري برخوردار است .وجود منابع و
پتانسيل هاي قوي در ديگر مناطق کردنشين هم قابل توجه است .براي نمونه در کردستان ترکيه،
 21درصد دامها 50 ،درصد مس 70 ،درصد کروم 75 ،درصد آهن 35 ،درصد منگنز و  75درصد
باربتين ،همچنين مقدار قابل توجهي نفت و سنگ نمک استخراج شده در سطح ترکيه ،از اين
منطقه به دست ميآيد( .)Mehrabi and Ghamparvar,2011:191اين در حالي است که کردستان
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ترکيه از فقيرترين نقاط اين کشور به حساب ميآيد و حتي بعد از سرمايهگذاريهاي فراوان
دولتي ،تنها چهار درصد توليد ناخالص داخلي را توليد ميکند که فقط دو درصد آن توليد صنعتي
است.
شكل( :)3نقشه موقعيت هيدروپليتيكي دولت منطقهاي کردستان

()Source: www. kurd.us

 .4-1-2انرژي
منطقه کردستان به لحاظ ژئوپليتيک انرژي اهميت فوقالعادهاي دارد( Mohammadi and

 )khaledi,2011:41چرا که حدود  50درصد از ذخاير انرژي عراق در اين مناطق واقع
است( .)Hatami and Sanyar,2017:90; Faraji and Ghorbaninejad,2016:10کارشناسان
ذخاير نفتي حکومت اقليم کردستان را در حدود  45ميليارد بشکه برآورد ميکنند( Evin and et

 .)al, 2010:17حوزه نفتي کرکوک در کردستان عراق و در دامنههاي کمارتفاع بخا جنوبي
رشته کوه زاگرس يکي از بزرگترين حوزههاي نفتي جهان است .اين حوزه نفتي در شمال عراق
که ذخاير آن  16هزار ميليون بشکه برآورده شده ،دومين حوزۀ مهم نفتي بعد از حوزه روميله در
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اين کشور است .اهميت منابع نفتي کردستان تنها در فراواني حوزههاي آن نيست ،بلکه هزينه
استخراج بسيار پايين چاههاي نفت کرکوک و فراواني بازده آنها ،ارزش دوچنداني را به آن
بخشيده است( .)Farajirad and Ghorbaninejad,2016:7بيا از نيمي از منابع شناخته شده گاز
عراق نيز در مناطق کردنشين قرار دارد( .)Ahmadi,2005:71نفت و گاز از مهمترين منابع
اقتصادي منطقۀ کردستان است که سرمايهگذاري بسياري در آن انجام شده است( Gunes,2019:

 .)22عراق  111ميليارد بشکه نفت دارد که تقريباً يک دهم تمام ذخاير کشف شدۀ جهان
است( .)Mohammadi and Khaledi,2011:45بر اساس اظهارات آشتي هورامي ،وزير منابع
طبيعي حکومت اقليم کردستان ،ذخيره گازي اين منطقه چيزي حدود  2/8تا  5/7تريليون
مترمکعب تخمين زده ميشود( .)Tahir,2012کارشناسان اتحاديۀ اروپا هم تخمين ميزنند که
کردستان عراق داراي رقمي بين  5تا  10ميليارد متر مکعب گاز طبيعي در سال باشد( Olson,

 .)2006:33حکومت اقليم قرارداد اکتشاف خود را براي اولين بار با شرکت نروژي  DNOدر
سال  2004امضا کرد( .)Paz,2011:22با فراهم شدن شرايط ،در دسامبر  ،2011اکسون موبيل

1

بزرگترين شرکت تجاري در جهان ،وارد حکومت اقليم شد .البته بر اساس آمارها تا سال ،2012
 48قرارداد با  32شرکت امضا شده است( .)Crisis Group,2012ميزان توليد نفت روزانۀ اين
منطقه در سال  300 ،2013هزار بشکه ،در شا ماهۀ اول سال  850 ،2015هزار بشکه ،در شا
ماهۀ دوم سال  ،2015يک ميليون بشکه ،در اکتبر سال  600 ،2016هزار بشکهMinistry of (،

 .)Natural Resources of KRG,2020اقليم با بستن قراردادهاي اکتشاف و فروش نفت و کسب
درآمد در سطح بينالملل ،عمالً مستقل از بغداد عمل ميکند و با گسترش روابط اقتصادي و
سياسي با کشورها به دنبال کسب استقالل اقتصادي از بغداد است( .)Stansfield,2013:268عراق
هم اعالم کرد فروش نفت به طور مستقيم را مغاير با استقالل کشور ميداند ،اما با اعالم اين
شرط که درآمدهاي ناشي از فروش نفت به حساب حکومت مرکزي واريز شود و با نظارت آن
توزيع شود ،به صورت محدود اجازه فروش نـفت و فعاليت شرکتهاي تجاري بينالمللي را

1. Exxon Mobil
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در اين منطقه صادر کرده است( .)Katzman,2013:18- 20ترکيه فاقد منابع نفت و گاز است و
نفت و گاز آن از طريق کشورهاي همسايه تأمين ميشود .همچنين موقعيت راهبردي ترکيه ،اين
کشور را به يک پل طبيعي انرژي ،بين حوزههاي توليدکنندۀ نفت خاورميانه از يک طرف و
بازارهاي مصرف در اروپا از طرف ديگر تبديل ميکند( .)Afshordi,2002:73از سوي ديگر
ترکيه براي رقابت با عراق ،نگاه ويژهتري به اقليم کردستان دارد و يک منبع مطمئن تامين انرژي
پيدا کرده است( .)Paaschea and Mansurbegb,2014:2 ;Taspinar and Tol,2014:7ترکيه
بدون توجه به حکومت مرکزي عراق ،قراردادي نفتي با اقليم کردستان امضا کرده و در اين راه
عالوه بر اينکه انرژي مورد نياز خود را در کمترين زمان و با ارزانترين قيمت به دست ميآورد،
حق ترانزيت صادرات انرژي منطقه کردستان عراق به بازارهاي جهاني را نيز مطالبه
ميکند( .)Peshgahefard and Karimi,2019:1035در آستانه برگزاري رفراندم ،اقليم کردستان
به توافقي  50ساله براي فروش نفت به ترکيه دست يافت( .)Dastmali,2016:174در اين زمينه
رفتار ترکيه با کردستان عراق به مثابه رفتار با يک حکومت مستقل بود .اقليم نيز به داليلي همانند
رهايي از محدوديت جغرافيايي ،نياز به سرمايه خارجي ،ايجاد موازنه و تعديل حکومت مرکزي،
تأثير بر سرنوشت کردهاي ترکيه و انتقال انرژي از خاک ترکيه خواهان برقراري رابطه متقابل
است( )Ahmadian and et al,2018:22کارشناسان معتقدند ترکيه به دنبال منزوي کردن اقتصاد
شمال عراق به صورتي است که عمالً توانايي انجام هيچ عملي در خارج از ترکيه را نداشته
باشد( .)Darvishi and Mohammadian,2013:167اما عالوه بر ترکيه و غرب ،امروز چين و
هند( )Irna,2018; Reuters,2014; Kurdistan,2018و همچنين ايران هم به صف خريداران
نفت اقليم افزوده شدهاند(.)Aljazireh.com,2016; aa.com.tr,2019
 .4-1-3کار و سرمايه

در اقليم کردستان ،عالوه بر شرکتهاي ايراني ،عربي و ترکي ،شرکتهاي چيني و کرهاي نيز
فعاليت ميکنند .مهمترين رابطۀ اقتصادي کردها با آمريکا در ارتباط با نفت است .فعاليت
شرکتهاي آمريکايي براي استخراج نفت باعث توسعه زيربناهاي اقتصادي کردستان شده
است( .)Romina and Bidar,2018:14بخا زيادي از رونق اقليم مربوط به صدور نفت خام
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بود و در اين راه عالوه بر کمک و سرمايهگذاري شرکتهاي نفتي بينالمللي مانند توتال ،شورون
و اکسون موبيل ،از کمک کشورهاي منطقه مانند ترکيه نيز برخوردار شده است .مقدار نفتي که
کردها تا پيا از ظهور داعا در سال  2014از طريق بندر جيهان ترکيه راهي بازارهاي جهاني
ميکردند ،حدود  250000بشکه بود .لذا اقليم هم مانند ديگر کشورهاي نفتخيز منطقه صاحب
درآمد هنگفتي شد ،اما به جاي بهرهبرداري مناسب از آن به ريخت و پاش پرداخت .با ظهور
داعا و تسلط کردها بر مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک ،ميزان صادرات نفت کردها به
 650000بشکه در روز رسيد(.)Peshgahefard and Karimi,2019:1035
حکومت اقليم در خصوص جذب سرمايهگذاري خارجي و تقويت روابط چندجانبه با کشورهاي
همسايه از هيچ تالشي دريغ نورزيدند ،چون تجربۀ مملکتداري در شمال عراق به کردها نشان
داد که بدون داشتن يک اقتصاد قوي تشکيل يک دولت کرد در عراق ممکن نيست( Zibakalam

 .)and Abdullahpour,2011:59-75پيمانکاران ترک حدود  5.3ميليارد دالر تنها در عرصه
ساخت و ساز در کردستان عراق سرمايهگذاري نمودهاند 80 .درصد کاالهاي در دسترس
کردستان عراق ،ساخت ترکيه و  1200شرکت فعال ترک در کردستان عراق و در بخاهاي
ساختمان و اکتشاف نفت فعال ميباشند( .)larrable,2010:325برابر آمارهاي رسمي در سال
 20 ،2009تا  25هزار کارگر ترکيهاي در زمينۀ ساخت و ساز در اقليم مشغول به فعاليت
بودند( .)Philips,2009:13سهم شرکتهاي ايراني از سه ميليارد دالر سرمايهگذاري در کردستان
عراق ،تنها هشتاد ميليون دالر است .در مقابل ترکيه شرکتهاي خوب و مناسب را براي
سرمايهگذاري ميفرستد( .)Irna,2013;Tabnak,2008تا پايان سال  ،2011مجموعاً  2118شرکت
در کردستان مشغول به فعاليت بودند که از اين تعداد  1200شرکت يعني بيا از  60درصد آنها
مربوط به ترکيه و  190شرکت ايراني بود .اين در حالي است که طي سالهاي  2001تا 2004
تعداد شرکتهاي ايراني در حکومت اقليم  460شرکت بود ،اما شرکتهاي ترکيهاي  182شرکت
بودند( .)Omar dabbagh,2012اقليم پايين ترين نرخ فقر و بيکاري را در عراق دارد .ميزان
مهاجرت کارگران ايراني براي کار به اقليم کردستان هم طي سالهاي اخير افزايا يافته
است(; .)France,2019 Tabnak,2019; Rudaw,2019طرح اين بحث از آنجا اهميت مييابد که
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کشورهاي همسايۀ اقليم با داليلي چون کنترل بر اقليم ،بهرهبرداري اقتصادي و کسب منفعت ،به
دنبال نفوذ بيشتر در اقليم هستند.
 .4-1-4تجارت

مقامات دولت منطقه اي کُردستان با استفاده از منابع و امکاناتي که در اختيار دارند ،تعامالت
خود با ديگر کشورها به خصوص کشورهاي همسايه را از تهديد به فرصت تبديل
کردهاند( .)Pourkhosravi,2008:89کارگزاران سياسي اقليم به خوبي ميدانند ادامه حيات سياسي
و اقتصادي اقليم بستگي به نوع تعامل با همسايگان دارد .درآمد ناخالص ملي اقليم کُردستان در
سال  ،2011بالغ بر  23ميليارد و  600ميليون دالر بوده و طي  10سال درآمد سرانه ملي از 500
دالر به  5هزار دالر رسيده است( .)Nikfar,2015:190مبادالت تجاري کشورهاي ترکيه ،ايران و
سوريه با اقليم کردستان ،به طور دقيق روشن نبوده و تنها رسانهها و برخي شخصيتهاي سياسي
و رسمي کشورهاي مذکور آن را برآورد کردهاند .اين در حالي است که حجم مبادالت ميان اين
کشورها با کشور عراق کامالً مشخص ذکر شده و اين نشان ميدهد ،همچنان از نظر اقتصادي
دولت مرکزي عراق ،اولويت کشورهاي همسايۀ اقليم است .با اين حال گزارشهاي متعدد گوياي
آن است که حجم مبادالت ايران و ترکيه با کردستان عراق از سال  1386تاکنون روند صعودي
داشته ،اما سهم ترکيه بيا از ايران بوده است.
آمارهاي به دست آمده نشان ميدهد ،ميزان مبادالت تجاري ترکيه و اقليم کردستان نزديک 8
ميليارد دالر است( .)Rudaw,2017به طوري که ميتوان گفت ميانگين وارات اقليم از ترکيه 8
ميليارد دالر است که از انار گرفته تا ماست ،محصوالت بهداشتي و سبدهاي پالستيکي و ...را
شامل ميشود .با آغاز تهاجم ترکيه به کردهاي سوري در سال  ،2019فعاالن مدني اقليم کردستان
خواستار ممنوعيت ورود کاالهاي ترک شدند( .)Farsnews,2019; France,2019اين موضوع
هر چند نشان از اهميت مسايل هويتي و سياسي بر اقتصاد دارد ،اما به نظر نميرسد بتواند از
وابستگي اقتصادي اقليم به ترکيه کم کند .مبادالت اقتصادي اقليم با ايران طي ده سال اخير ساليانه
بين  3تا  6ميليارد دالر است( .)Irna,2019; Mehrnews,2019اما به طور کلي ترکيه از ايران در
حوزۀ اقتصادي ،در اقليم کردستان فعالتر است( .)Trt,2017; Rudaw,2017روابط اقتصادي
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ايران و کردهاي عراق مشخصاً به سالهاي مبارزه کردها با رژيم بعث باز ميگردد و طي اين
دوره بيشتر نيازهاي مناطق کردنشين عراق به ويژه سليمانيه که مرز بيشتري را با ايران دارد ،از
طريق جمهوري اسالمي ايران تهيه ميشد .از سال  2000به بعد تالشهايي براي بهبود روابط
تجاري دو طرف صورت گرفت که نمونه آن ايجاد بازارچههاي بزرگ مرزي و رسمي نمودن
مرز باشماق در مريوان ،پرويزخان در کرمانشاه و تمرچين در پيرانشهر است .از ميان هفت نقطه
مرزي ايران و اقليم به نامهاي خسروي ،باشماق ،پرويزخان ،نوسود ،بانه ،قاسمرش و حاج
عمران ،منطقه پرويزخان به جهت همسايگي با استان سليمانيه فعاليت بيشتري دارد که عمده
تجارت اين بازارچه با شهرهاي کالر ،سليمانيه ،موصل ،خانقين و کرکوک
است( .)Bahmanabadi,2014:155-156با توجه به تحريمهاي ايران ،رشد همکاري صرافيهاي
سليمانيه و اربيل ميتواند در مبادالت ارزي ايران نقا پررنگتري بازي کنند( ;Tabnak,2018

 .)Mehrnews,2019از مقدار صادراتي که ترکيه و ايران به عراق دارند ،تنها  25درصد آن در
اقليم کردستان ميماند و مابقي آن راهي ديگر مناطق عراق ميشود .حدود  135کارگاه ايراني نيز
در اقليم کردستان فعاليت تجاري ميکنند و فرصتهايي شغلي در اقليم کردستان ايجاد
کردهاند( .)Peshgahefard and Karimi,2019:1043از سال  2001تا  2003در کردستان عراق
حدود  460شرکت ايراني و  182شرکت ترک وجود داشت ،اما در سال  2013تعداد شرکتهاي
فعال ترک در اقليم به بيا از  860عدد ميرسد و شرکتهاي فعال ايراني به کمتر از  100عدد
رسيده است .حتي مبادالت مرزي ترکيه با اقليم گاه چند برابر مبادالت تجاري ايران با شمال
عراق است ،شکل( ،)4نمودار اختالف مبادالت تجاري ميان دو مرز فعال ابراهيم خليل در کشور
ترکيه و باشماق در کشور ايران را با اقليم کردستان عراق نشان ميدهد( The World Bank,

 .)2015: 39وزير خارجه ترکيه در يک مصاحبه اعالم کرد« :يک صد هزار نفر از شهروندان
کشور ما در اقليم کُردستان عراق مشغول به کار و فعاليت هستند و ما در اين منطقه بيا از
 1500شرکت فعال داريم و  8ميليارد دالر از حجم  12ميليارد دالري مبادالت تجاري ترکيه و
عراق ،به اقليم کردستان اختصاص دارد(.)Dastmali,2016:176
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شكل( :)4نمودار مقايسۀ درآمد دو گمرک ابراهيم خليل ترکيه و باشماق ايران طي  20ماه بر حسب دالر
(از ژانويه  2013تا آگوست .)2014

()Source: The World Bank,2015:39

 .4-1-5قاچاق کاال

مناطق کردنشين خاورميانه ،به لحاظ اقتصادي و توسعه ،از مناطق عقب افتاده کشورهاي متبوع
خود هستند .براي مثال مناطق کردنشين ترکيه تنها  4درصد توليد ناخالص داخلي را توليد ميکنند
که فقط دو درصد آن توليد صنعتي است .بيکاري در اين منطقه دو برابر ديگر
نقاط( )Mohammadi and et al,2010:133است(25درصد) .درآمد سرانۀ استانهاي کردنشين
کمتر از  0/1استانبول است .درآمد ماهانۀ يک خانواده در کردستان ترکيه حدود  75دالر است
که از متوسط کشور( 195دالر) بسيار پايينتر است( .)Ghasemi,2007:10وجود تهديدات
نظامي ،رفت وآمدهاي غيرقانوني ،حضور قاچاقچيان به دليل قاچاق کاال ،گروهکهاي مخالف
حکومت مرکزي ،مهمتر از همه توسعهنيافتگي فضاها و سکونتگاههاي جغرافيايي ،مرزهاي مناطق
کردنشين را به نقاط داراي خطر مبدل ساخته است که جلوگيري از اين بحرانها ،تمهيدات و
مديريتهاي خاصي را از سوي حکومت مرکزي ميطلبد(.)Ghalibaf and et al,2008:26
قاچاق کاال در مرزهاي غربي ايران يک رويداد ناخوشايند براي مردم و دولت ايران است .به تبع
توسعه اقتصادي مناطق مرزنشين و تامين مايحتاج ضروري مردم اين مناطق ،حل معضالت قاچاق
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کاال و افزايا امنيت منطقه( )Bahmanabadi,2014:155-156ميتوانند راهکار مناسبي براي
خروج ا ز اين وضعيت باشند .مسايلي چون کولبري و متأسفانه گاه کشته شدن کولبران به داليلي
چون شرايط نامساعد جوي و يا درگيري با نيروهاي امنيتي از شرايط ناراحت کننده در منطقه
است .وجود قاچاق کاال در مناطق کردنشين و روي آوردن آنها به اين سمت يک واقعيت اساسي
در منطقه است .البته اين موضوع داراي زوايا و تبعات گوناگوني براي کشورهاي همسايه و اقليم
است( .)Aljazireh,2017; Irna,2018; Isna,2018قاچاق اسلحه ،طال ،ارز ،سوءاستفاده از
کارتهاي بازرگاني مرزنشينان ،قاچاق سوخت و دخانيات و توليد برندهاي ايراني در اقليم
کردستان ،ورود بخا اعظم مشروبات الکلي از اقليم کردستان عراق به کشوراز دغدغههاي دولت
ايران است( .)Isna,2018; Mehrnews,2014; Irna2014در سال  ،2009وزارت خزانهداري
آمريکا پژاک و پ.ک.ک را به اتهام دست داشتن در ترانزيت و قاچاق مواد مخدر براي تامين
مالي در فهرست گروههاي تروريسم قرار داد(.)Reuters,2009; Tabnak,2011; Aljazireh,2019
البته برخي رسانههاي منطقهاي ،دولت اقليم را به قاچاق سازماندهي شده ،به ويژه در زمينۀ نفت
اقليم و سوريه و مشروبات الکي متهم ميکنند .به همين منظور دولت ترکيه نيز از سال 2015
اقدام به ساخت ديواري به طول  826کيلومتر در مرزهاي خود با سوريه نموده است .ساخت
ديوار مرزي با سوريه به عنوان بخشي از اقدامات دولت ترکيه براي افزايا امنيت در مرزها و
نيز مبارزه با قاچاق و عبور غيرقانوني از مرزهاي اين کشور صورت گرفته است( ;Reuters,2016

.)Dailysabah,2018; Tabnak,2018
 .4-1-6توريسم

هر چهار کشور ايران ،ترکيه ،عراق و سوريه ،به لحاظ ويژگيها و جذابيتهاي توريستي از
ظرفيت هاي بااليي برخوردارند .افزوده شدن اقليم کردستان به اين مجموعه ميتواند رقابت براي
جذب گردشگر را در بين کشورهاي منطقه افزايا دهد .گردشگري يکي از منابع اقتصادي مهم
اقليم کردستان است( .)Hatami and Sanyar,2017:90کردستان عراق با داشتن قابليتهاي بالفعل
توريستي متنوع و فراواني در زمينه هاي جغرافيايي ،تاريخي و مردمشناختي در کنار ظرفيتهاي
بالقوه در زمينه سرگرمي و تفريحي ،استراحتگاهي و رفاهي از امتياز ويژهاي در سطح ملي و
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منطقهاي برخوردار است .داشتن آبوهواي مناسب و معتدل به نسبت ساير مناطق عراق،
رودخانههاي پرآب ،مناظر طبيعي دلپذير ،بافت سنتي جامعه ،تنوع و تکثر در باورها و مناسک
ديني و مذهبي ،آثار باستاني و تاريخي و ،..در کنار سهولت دسترسي همگي حکايت از
تواناييهاي اين منطقه در جذب گردشگران و جهانگردان دارد که در آينده ميتواند اقتصاد اين
منطقه فدرال را از يک اقتصاد بيمار تکمحصولي مبتني بر صادرات نفت خام برهاند و با
سرمايهگذاري اندک در اين بخا به توليد ارز بپردازد(

and

Farajirad

 .)Ghorbaninejad,2016:12در اين ميان ترکيه وضعيت بسيار بهتري نسبت به ديگر کشورهاي
منطقه دارد .اما کردها نيز در اين زمينه فعال شدهاند و با استفاده از سرمايهگذاري و ورود
تکنولوژي به اين عرصه برنامههاي مهمي را در سر دارند( .)Tabnak,2014ايران ساليانه پذيراي
 360000هزار تن از اقليم است که نيمي از اين گردشگران را بخا سالمت تشکيل
ميدهند( .)Tabnak,2017سفر شهروندان کرد عراقي در سال  1397به ايران رکورد زد ،در حالي
که نرخ ورودي مسافران ايراني از ايران به اقليم کاها چشمگيري داشت .اين وضعيت با توجه
به مسايل ارزي ايران به وجود آمد .هر هفته دو بار پرواز بين تهران و اقليم کردستان عراق وجود
دارد .اين اتفاق مورد استقبال مردم منطقه قرار گرفت چرا که تعداد زيادي از مردم کردستان عراق
براي سفر ،درمان و ديد و بازديد با اقوام و خويشان خود نياز به سفر به ايران دارند(.)Irna,2018
وضعيت ترکيه نسبت به ايران بهتر است .سوريه با توجه به ناآراميهايا کامالً از اين قافله عقب
مانده است .با اين حال هفتهاي يک پرواز از دمشق به سليمانيه انجام ميشود( .)Sana,2017به
هر روي به نظر ميرسد گردشگري ميتواند يکي از مهمترين زمينههاي همکاري و يا رقابت
ميان کشورهاي منطقه را تشکيل دهد .امروز سهم جهاني گردشگري در توسعۀ کشورها از 30
درصد در سال  1980به  47درصد در سال  2011رسيده و پيابيني ميشود تا سال  2030به
 57درصد برسد .گردشگري همچنين سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي کشورها دارد.
طي سالهاي  1980تا  ،2011اين سهم براي کشورهاي خاورميانه به ترتيب  6درصد براي ايران،
 11درصد براي سوريه و ترکيه 19 ،درصد براي مصر و  35درصد براي لبنان بوده
است( .)Tourism Strategic Plan for Kurdistan Region,2013:14جدول()1جزئيات بيشتري
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را نشان ميدهد.
جدول( :)1مقايسه گردشگري کشورها با خصوصيات مشابه
نوع گردشگري

کردستان

ترکيه

اردن

ايران

گردشگري طبيعت

*

*

*

*

گردشگري آب

*

*

*

*

گردشگري اوقات فراغت

*

*

*

-

گردشگري تچارت و همايا

*

*

*

-

گردشگري مذهبي

*

*

-

*

گردشگري فرهنگي

*

*

*

*

گردشگري ماجراجويانه

*

*

-

-

گردشگري درماني

-

*

*

-

تعداد گردشگران

1/700/000

34/038/000

3/975/000

3/354/000

فرآيند صدور ويزا

 2تا  3هفته

يک روز

 3تا  5روز

 1تا  2هفته

امنيت و ثبات

امن و پايدار

سراسر کشور امن

امن و پايدار

امن و پايدار

گردشگري الکترونيکي

-

در دسترس

در دسترس

-

رتبۀ جهاني گردشگري ()2013

-

46

60

98

رتبۀ جهاني در رقابت قيمتي

-

112

76

-

()Source: Tourism Strategic Plan for Kurdistan Region,2013:14
 .4-1-7افزايش هزينههاي امنيتي

مناطق کردنشين خاورميانه ،به لحاظ امنيتي براي کشورهاي منطقه ،درجۀ پاييني دارد و اين
موضوع به تبع به افزايا هزينههاي امنيتي منجر شده است .ساخت قرارگاهها ،ديوارهاي مرزي،
پايگاههاي نظامي ،هزينههاي اطالعاتي و تجسسي ،پدافند و ...از جملۀ اين هزينهها هستند .قطعاً
با شکلگيري هرگونه دولت جديد در منطقه اين هزينهها افزايا بيشتري خواهد يافت و بر
ملتهاي منطقه تحميل خواهد شد .از جمله مهمترين اين اقدامات ساخت ديوارهاي مرزي ميان
کشورهاي منطقه است .ترکيه پروژه ساخت ديوار  826کيلومتري در مرز سوريه را در سال 2015
آغاز کرده است .ساخت ديوار مرزي با سوريه به عنوان بخشي از اقدامات دولت ترکيه براي
افزايا امنيت در مرزها و نيز مبارزه با قاچاق و عبور غيرقانوني از مرزهاي اين کشور صورت
گرفت .ترکيه  911کيلومتر مرز مشترک با سوريه دارد که از سال  2011و به دنبال تحوالت اخير
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در سوريه دچار تنا شده است( .)Tabnak,2018ايران هم مدرنيزاسيون مرز خود با عراق را در
دستور کار قرار داد .همچنين طرح انسداد مرزها همچون احداث کانال ،خاکريز ،سيم خاردار و
ديوار بتني نيز ديگر اقدامات است( .)Mehrnews,2011بمبگذاري در مسير خطوط انتقال انرژي
از ديگر هزينههايي است که به ويژه ترکها با آن درگير هستند ترکيه از مسيرهاي اصلي خطوط
انتقال انرژي خاورميانه به ويژه براي کردهاست و امنيت اين خطوط براي آنها بسيار اهميت
دارد(.)Paaschea and Mansurbegb,2014:8
. 5ارزيابي ادراک ژئوپليتيكي کشورهاي همجوار دولت منطقهاي کردستان(ايران ،ترکيه و
سوريه) بر اساس مولفهها و شناسههاي ژئواکونوميكي
مستندات عاليق و دغدغههاي ژئوپليتيکي در اين پژوها ،گزارههاي معتبر کتابخانهاي بر اساس
يافته هاي پژوها هستند .ميتوان نوع عاليق و دغدغههاي ژئوپليتيکي کشورهاي همسايۀ دولت
منطقهاي کردستان را در ارتباط با وضعيت اقتصادي يا ژئواکونوميکي ارزيابي کرد.
جدول( :)2عاليق ژئوپليتيكي کشورهاي همسايۀ دولت منطقهاي کردستان بر اساس مولفههاي اقتصادي
(ژئواکونوميكي)
ترکيه

 )1موقعيت ژئواکونوميکي؛  )2منابع انرژي؛  )3مستعد براي سرمايهگذاري؛  )4رشد اقتصادي ثابت؛  )5محدوديت در
منابع اقتصادي اقليم؛  )6هزينه پايين انرژي؛  )7تک محصولي بودن و وابستگي اقليم؛  )8عرصهاي براي حضور
شرکتها و کارگران ترک؛  )9رونق بازارچههاي مرزي؛  )10حضور گردشگران کرد در کشور؛  )11نظام اقتصادي
مبتني بر بازار آزاد؛  )12رشد اقتصادي اقليم کردستان؛

ايران

 )1موقعيت ژئواکونوميکي؛  )2مستعد براي سرمايهگذاري؛  )3محدوديت در منابع اقتصادي اقليم؛  )4تک محصولي
بودن و وابستگي اقليم؛  )5عرصهاي براي حضور شرکتها و کارگران ايراني؛  )6رونق بازارچههاي مرزي؛  )7مبادالت
ارزي دوسويه؛  )8حضور گردشگران کرد در کشور؛  )9رشد اقتصادي اقليم کردستان؛

سوريه

 )1موقعيت ژئواکونوميکي؛  )2منابع انرژي؛  )3محدوديت در منابع اقتصادي اقليم؛  )4هزينه پايين انرژي؛  )5تک
محصولي بودن و وابستگي اقليم؛  )6حضور گردشگران کرد در کشور؛  )7نظام اقتصادي مبتني بر بازار آزاد؛  )8رشد
اقتصادي اقليم کردستان؛

بر اساس گزارههاي موجود ،عاليق ژئوپليتيکي ترکيه  12مؤلفه ،ايران  9و براي سوريه  8مؤلفه
شناسايي شده است.
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جدول( :)3دغدغههاي ژئوپليتيكي کشورهاي همسايه دولت منطقهاي کردستان بر اساس مولفههاي
اقتصادي (ژئواکونوميكي)
ترکيه

)1افزايا هزينههاي امنيتي همچون کشيدن مرزها؛  )2قاچاق کاال؛  )3حضور مافيا؛  )4فقر و توسعهنيافتگي؛  )5نبود
امنيت الزم و در نتيجه مغفول ماندن بسترهاي گردشگري ،دامپروري ،کشاورزي ،صنعت و...؛  )6حضور شرکتهاي
رقيب بينالمللي به ويژه در بخا انرژي؛  )7جذب سرمايهگذاري خارجي به هر روش ممکن؛  )8رقابت براي جذب
گردشگر؛

ايران

)1افزايا هزينههاي امنيتي همچون کشيدن مرزها؛  )2قاچاق کاال؛  )3حضور مافيا؛  )4فقر و توسعهنيافتگي؛  )5نبود
امنيت الزم و در نتيجه مغفول ماندن بسترهاي گردشگري ،دامپروري ،کشاورزي ،صنعت و...؛  )6منابع انرژي؛ )7
حضور شرکتهاي رقيب بينالمللي به ويژه در بخا انرژي؛  )8جذب سرمايهگذاري خارجي به هر روش ممکن؛ )9
کولبري؛  )10رقابت براي جذب گردشگر؛  )11نظام اقتصادي مبتني بر بازار آزاد؛

سوريه

)1افزايا هزينههاي امنيتي همچون کشيدن مرزها؛  )2قاچاق کاال؛  )3حضور مافيا؛  )4فقر و توسعهنيافتگي؛  )5نبود
امنيت الزم و در نتيجه مغفول ماندن بسترهاي گردشگري ،دامپروري ،کشاورزي ،صنعت و...؛  )6حضور شرکتهاي
رقيب بينالمللي به ويژه در بخا انرژي؛  )7جذب سرمايهگذاري خارجي به هر روش ممکن؛  )9رقابت براي جذب
گردشگر؛

دغدغهها و نگرانيهاي ژئوپليتيکي براي ترکيه  8مؤلفه ،ايران  11و براي سوريه  9مؤلفه ميباشد.
جدول ( :)4اشتراک و افتراق در عاليق ژئوپليتيكي کشورهاي همجوار دولت منطقهاي بر اساس مولفههاي
اقتصادي(ژئواکونوميكي)
ش

شاخص

نام کشور
ترکيه

ايران

سوريه

1

موقعيت ژئواکونوميکي

*

*

*

2

منابع انرژي

*

_

*

3

مستعد براي سرمايهگذاري

*

*

_

4

رشد اقتصادي اقليم کردستان

*

*

*

5

محدوديت در منابع اقتصادي اقليم

*

*

*

6

هزينه پايين انرژي

*

_

*

7

تک محصولي بودن و وابستگي اقليم

*

*

*

8

عرصهاي براي حضور شرکتها و کارگران

*

*

_

9

رونق بازارچههاي مرزي

*

*

_

10

حضور گردشگران کرد در کشور

*

*

*

11

بازار آزاد اقتصادي

*

_

*

12

مبادالت ارزي دوسويه

_

*

_
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بر اساس مولفههاي موجود در عاليق ژئوپليتيکي ميان سه کشور همجوارعاليق مشترک بيشتري
وجود دارد و بيا از آنکه تفاوت وجود داشته باشد ،شباهت وجود دارد.
جدول( :)5اشتراکات و افتراقات دغدغههاي ژئوپليتيكي کشورهاي همسايۀ دولت منطقهاي کردستان بر
اساس مولفههاي اقتصادي(ژئواکونوميكي)
ش

شاخص

1

افزايا هزينههاي

ش

نام کشور
ترکيه

ايران

سوريه

*

*

*

7

امنيتي همچون کشيدن

شاخص
رقابت براي جذب

نام کشور
ترکيه

ايران

سوريه

*

*

*

گردشگر

مرزها
جذب سرمايهگذاري

2

قاچاق کاال

*

*

*

8

3

فقر و توسعهنيافتگي

*

*

*

9

حضور مافيا

4

حضور شرکتهاي

*

*

*

10

نبود امنيت الزم

*

*

*

خارجي با هرروش
ممکن

رقيب بينالمللي به

ومغفول ماندن بسترهاي

ويژه در بخا انرژي

گردشگري ،دامپروري،

*

*

*

*

*

*

کشاورزي،صنعت و...
5

منابع انرژي

_

*

_

6

بازار آزاد اقتصادي

_

*

_

11

کولبري

_

*

_

در دغدغه هاي ژئوپليتيکي هم به مانند عاليق ژئوپليتيکي هر سه کشور ،بيا از آنکه تفاوت
وجود داشته باشد ،شباهت وجود دارد و کشورهاي همسايه دغدغههاي مشترکي بر اساس
شناسههاي ژئواکونوميکي نسبت به اقليم کردستان عراق دارند.
 .6نتيجهگيري
متغيرهاي ژئواکونوميکي با رويکرد غالب از اهم مولفههاي تاثيرگذار بر ادراک ژئوپوليتيکي در
مناسبات کشورها نسبت به مناطق جغرافيايي هستند .به دليل وجود رقابت شديد بر سر منافع از
جمله حوزههاي چالا برانگيزي بوده که درون آن طيف متنوعي از اقدامات را اعم از رقابت،
مخالفت ،تعارض و ...ميتوان جستوجو نمود .مولفه هاي اقتصادي ،کارکردهاي دوگانهاي دارد
و به صورت توأمان توليد تهديد و فرصت مينمايند .تاثيرپذيري کشورها از مولفهها و متغيرهاي
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اقتصادي تا حد زيادي تحت شرايط زماني و مکاني است .متغيرها و مولفههاي ژئواکونوميکي
شناساييشده در اين تحقيق منطبق بر گزارههاي کتابخانهاي 21 ،مورد ميباشد که ميتوانند در
تبيين ادراک ژئوپليتيکي کشورها و بازيگران سياسي نسبت به ساير مناطق مورد ارزيابي قرار
گيرند .در طي دو دهه اخير دولت منطقهاي کردستان به عنصري ديناميک و پيشرو در تحوالت
منطقه شناخته شده است .تحوالت آن محصول درونداد سيستمهاي منطقهاي و فرامنطقهاي
مي باشد .ديگر آن که کردستان خود به عنوان يک سيستم در تحوالت منطقهاي و جهاني
نقا آفريني نموده و بر الگوهاي رفتاري در روابط ژئوپليتيکي تاثيرگذار است .
کشورهاي همجوار بنا به ويژگيهاي جغرافياي ،شرايط مکاني و زماني نميتوانند نسبت به
مولفهها و متغيرهاي ژئواکونوميکي موجود در دولت منطقه کردستان عاليق و نگرانيهاي مشترک
و همسو داشته باشند .با تامل بر شناسهها و ميزان عاليق و نگرانيهاي ژئوپليتيکي کشورهاي
همجوار(ايران ،ترکيه و سوريه) در بعد اقتصادي(ژئواکونوميکي ) نسبت به دولت منطقهاي
کردستان ميتوان گفت ترکيه بيشترين عاليق را براي خود در اقليم کردستان عراق تعريف کرده
است .ترکيه ،ضمن اينکه تناهاي فراواني با اقليم دارد ،با تعريف کارکردها و عاليق ژئوپليتيک
در حوزۀ اقتصاد ،تالش دارد تا از اين طريق نزديکي بيشتري برقرار کند تا با ايجاد
سرمايهگذاري هاي مشترک به اهداف اقتصادي و سياسي از جمله امنيت پايدار در مناطق کردنشين
دسترسي پيدا کند .کشور ايران با توجه به دغدغههاي ژئوپليتيکي بيشرين تنا را در فضاي
دولت منطقهاي کردستان دارد اميد است با شناخت و استفاده بهتر و کارآمدتر از متغيرهاي مورد
نظر بتوانيم تهديدهاي فرا رو را کمرنگتر و به فرصت تبديل نماييم .يافتههاي اين پژوها نشان
ميدهد وجود برخي از تفاوتهاي اساسي در عاليق و نگرانيهاي ژئوپليتيکي مبتني بر مولفههاي
اقتصادي منجر به رقابت و تعارض ميان کشورهاي همجوار نسبت به فضاي دولت منطقهاي
کردستان مي باشد اما دامنه واگرايي و تعارض بخشي ميان سه کشور همجوار با توجه به کثرت
عاليق ،اشتراک و مشابهت در عاليق و نگرانيهاي ژئوپليتيکي محدود است .به نسبت ميتوان
گفت فراواني و دامنه اشتراک و مشابهت در عاليق و نگرانيهاي ژئواکونوميک دولت منطقهاي
کردستان ميتواند مبناي همسويي و اتحاد استراتژيک ميان سه کشور همجوار در مواجه با مسائل
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حاد (از جمله مسئله کردي و استقالل) در اين منطقه باشد و تنگناي ژئوپليتيکي را بر دولت
منطقهاي کردستان تحميل نمايد چنانکه تاکنون نيز بارها اين موضوع به بالفعل تبديل شده است.
 .7قدرداني
نگارندگان از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات جهت فراهم نمودن شرايط الزم در
به انجام رساندن اين پژوها تشکر مينمايند.
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