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  چکیده
که تمامی  رود شمار می هدولت مرکزي عراق ب میان کردها و تحت منازعهمهمترین مناطق  استان کرکوك یکی از

کنون را تحت شعاع قرار داده تا ، از زمان تاسیس آن کشوردولت مرکزي عراق مذاکرات صلح میان احزاب کرد و
کردهاي  .حکومت مرکزي عراق بوده است آمیز میان کردها و مسائل مناقشه همواره یکی ازسرنوشت این استان . است

» قلب کردستان« رهبران کردستان عراق آن را اند و ناپذیر سرزمین کردستان قلمداد کرده عراق کرکوك را بخش جدایی
حاضر به مصالحه درباره سرنوشت اند که  مواضع سیاسی خود اظهارکرده بارها در اند و لقب داده» قدس کردستان« و

 آورد و شمار نمی جزء مناطق کردنشین به این استان را جانب دیگر حکومت مرکزي عراق، کرکوك نخواهند شد، از

آن  براین پژوهش فرض اساسی  .حاضر به پذیرش خواست کردها، مبنی برالحاق کرکوك به کردستان نشده است
اي یکی از موانع جدي الحاق کرکوك به کردستان  سطح ملی و منطقه است که جایگاه ژئواکونومیکی کرکوك در

میدانی   اي و  منابع کتابخانه تحلیلی و با استفاده از –شیوه توصیفی با رویکردي ژئوپلیتیکی و به حاضر پژوهش. باشد می
  . اي کردستان پرداخته  است به بررسی موانع الحاق کرکوك به دولت منطقه

  

  .ژئواکونومی، وزن ژئوپلیتیکی، کردستان، کرکوك ژئوپلیتیک، :کلیدي هاي هواژ
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ها، از  در کشورهاي با تنوع قومی ناهمگون، روابط میان گروه قومی حاکم با سایرگروه
کشور عراق از جمله  .گیرد موضوعات مهمی است که مورد مطالعه جغرافیدانان سیاسی قرار می

مصنوع  مخلوق و مذهبی تشکیل یافته و بسیار ناهمگون قومی وکشورهایی است که از ترکیب 
  .رود شمار می هقرن بیستم ب اي کشور بریتانیا در مستقیم سیاستهاي خاورمیانه

 شوند که از بدو نژادي عراق محسوب می دومین گروه بزرگ قومی و عنوان  بهکردها 
هاي حاکم  یاسی خود با رژیم، در راستاي دستیابی به حقوق س1991سیس آن کشور، تا سال أت

اي کردي در بخشی از کردستان  اولین دولت منطقه 1992در سال  .اند عراق به مبارزه پرداخته بر
منطقه امن  عنوان  به، آمریکاعراق که از جانب نیروهاي ائتالف غربی به رهبري ایاالت متحده 

اي  منطقهآن دولت  که دراي  منطقه .براي کردهاي عراق در نظر گرفته شده بود، تشکیل یافت
باشد که تقریباً نیمی  دهوك می ، سلیمانیه و)هولیر(کردستان تشکیل شد شامل سه استان اربیل

منطقه مورد ادعاي کردها شامل  .شود از مناطق مورد ادعاي تاریخی کردهاي عراق محسوب می
این میان استان  در .باشد یالدین م صالح استانهاي موصل، دیاله و بخشی از استان کرکوك و
 شمار  بهدولت مرکزي عراق  میان کردها و تحت منازعهمهمترین مناطق  کرکوك یکی از

سیس آن أدولت مرکزي عراق را از زمان ت که تمامی مذاکرات صلح میان احزاب کرد و رود می
  .تحت شعاع قرار داده است تاکنون، کشور

این سوال اساسی مطرح  کردستاناي  منطقهدر بررسی موضوع الحاق کرکوك به دولت 
  چیست؟) عراق(کردستاناي  منطقهمهمترین مانع الحاق کرکوك به دولت : گردد که می

نظر   به: براي رسیدن به پاسخ سوال فوق فرضیه تحقیق به شرح ذیل تنظیم شده است
کرکوك به اي، مهمترین مانع الحاق  منطقه کرکوك درسطح ملی و کیرسد وزن ژئواکونومی می

  .باشد میکردستان اي  منطقهدولت 

  روش تحقیق -2
میدانی  اي و صورت کتابخانه هآن ب ابعاد توجه به نوع و ، باپژوهش حاضرروش مطالعه 

 مدارك، کتب مربوطه، نشریات و استفاده از اسناد و اي، بیشتر بر روش کتابخانه در .باشد می
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  .کید شده استأهاي معتبر ت نقشه اینترنتی وهاي  مجالت، سایت ها و مطبوعات، مقاله
کارشناسان  اساتید و مصاحبه با تنی چند از روش میدانی نیز، با سفر به کردستان عراق و در

در راستاي پاسخ به  روش میدانی و همچنین در .مربوطه به بررسی موضوع پرداخته شده است
  .استفاده شده است نیز ها از روش دلفی ارزیابی فرضیه سواالت و

  مباحث نظري -3

  ژئوپلیتیک -1-3
 فضا، قدرت و هایی از ژئوپلیتیک وابسته به حلقه«: تعریف ژئوپلیتیک معتقد است که وارف در

ارتباط با  ژئوپلیتیک در« :نیز معتقد است مولر ).Warf, 2006:184(» سیاست عملی است
 فرهنگی فضاي محلی و سیاسی و مراحل ایدئولوژیکی ساخت فضایی، تعیین حدود مرزهاي

 :Muller, 2008( »شود تهدیدات دیگري، مد نظر قرار داده می جداسازي آن از داخلی و

موقعیت نسبی  کننده عوامل جغرافیایی در سیاست حکومت و نقش تعیین هم بر» ورما« ).323
ژئوپلیتیک را » فلینت« ).Verma, 2007: 3282(طور مؤکد اذعان دارد هقدرت کشورها، ب

ژئوپلیتیک ممارست  :زند دیپلماسی را دامن می هاي جنگ، سلطه و داند که ایده مفهومی می
  ).Flint, 2006: 13(باشد میرقابت در راستاي قلمرو  کنترل ومنظور  بهکشورها 

  ژئواکونومی -2-3
 کشورها درسیاست در مناسبات میان  غلبه اقتصاد بر تشریح تسلط ومنظور  بهژئواکونومی 

کار گرفته  ههمبسته اروپایی ب حال ائتالف و جهان غیر هموار اقتصادي و در سالهاي اخیر، در
  :دارند ژئواکونومی به سه طریق ابراز می خود را از در مجموع جغرافیدانها تصور. شده است

 سیاستهاي نظارت و ارتباط میان منابع طبیعی داخل یک منطقه و مطالعه بررسی و: نخست
  .کنترل برصادرات این منابع

  .مبحث قرابت خاص در ارتباط با الزامات اقتصادي، اقتصاد جهانی: دوم
 مرزها، با در سراسر حواشی و فضاي جهانی و سرمایه بر اشاره به تجارت، امور مالی و: سوم
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 ).Mercille, 2008: 576(داشتن وجوه سیاسی در پس چنین تحرکاتی  نظر

  تا ژئواکونومی ژئوپلیتیکاز  -3-3
اسلوبی جدید از  عنوان  بهفراهم نمودن مفهوم روشنی از ژئواکونومی که منظور  به

اي میان  ، مقایسهژئوپلیتیکـ محلی در گفتمان  نگارش حد فاصل جهانی بندي و استخوان
 Sparke and(ه استآمد 1شماره ژئواکونومی صورت گرفته است که در جدول  ژئوپلیتیک و

Lawson, 2008: 319.(  
  مقایسه ژئوپلیتیک و ژئواکونومی: 1جدول شماره  

ی، مؤید تغییر رویکرد از استراتژي المل بیننظام  با پایان جنگ سرد، شرایط حاکم بر 

  ژئوپلیتیک  ژئواکونومی
 .گردد می توسعه آن به اواخر قرن نوزدهم بر .گردد ـ توسعه آن به اواخر قرن بیستم بر می
 .   گردد می ها بر منشأ آن به اواخرامپراتوري .گردد ـ منشأ آن به اواخر جنگ سرد بر می

زمان  رشد آن در زمان تقلیل تجارت آزاد و توسعه آن در .خودمختاري ملیـ  توسعه آن هنگام افزایش تجارت آزاد و تقلیل 
  .سیطره ملی

سیستم جهانی که  ها براي یک نوع همبستگی در ـ انعکاس مناقشه
 . صورت امپریالیستی تسلط دارد هدرآن آمریکا نه ب

سیستم  سرهژمونی در بازتاب مناقشه میان قلمروهاي ملی بر
 .جهانی

قلمروهاي بعد از فوردیسم، مناطقی که متعهد بودن  ـ الگوبخشی به
  :به
  ؛تمرکززدایی ازحکومت )الف(
  ؛قطبی کردن اقتصاد اجتماعی) ب(
 .قاعده رقابت بی) ج(

سیاست  ثرازأبه نواحی مت) دراواسط قرن بیستم(با آمدنش
  :اقتصادي فوردیسم، شکل داد، جاهایی که خود را متعهد به

  ؛تمرکز حکومت ) الف(
 ؛درآمد ملتزم به تساوي ثروت و ) ب(
  .مدیریت رقابتی ) ج(

پریشانی ایدئولوژیکی با این ایده که براي اقتصاد جهانی 
 .هایی وجود ندارد جایگزین

  .هاي اقتصاد جهانی پریشانی ایدئولوژیکی در جایگزین

اند  ارتباط با تجارت و بازرگانی بوده پردازان آن در نظریه متفکران و
                              .کینشی اوهاما ادوارد لوتواك و: همانند

اند  گري بوده ن در ارتباط با نظامیپردازان آ نظریه متفکران و
  :همانند

  .فردریک راتزل هالفورد مکیندر و
  .امنیتمین أپیمانی براي ت هم تسلط و سیاستهاي عالی بر .مشارکت براي نفوذ اقتصادي رقابت و سیاستهاي عالی بر
  .سربازان شهروندان و: موضوعات آرمانی .گذاران سرمایه گان و مصرف کننده: موضوعات آرمانی

پیوندي  حول اتحاد کشورـ منطقه و خیالی در قلمروهاي ذهنی و
  .»شبکه یا وب«همانند

خیالی در حول بلوکهاي حکومت ملت  ذهنی و قلمرو
  .»آهنینپرده «و مرزهایی همانند ) Nation State(پایه

  .سرحدادت تثبیت حواشی و .مرزها نها بدون در نظر گرفت تثبیت شبکه
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پایان جنگ سرد « :گوید این باره اتوتایل می در. نظامی به استراتژي اقتصادي است -سیاسی
مشکالت ژئواکونومیکی شده  مسائل و تأثیرشدن نظم جدید ژئوپلیتیکی تحت  باعث پدیدار

گذاري،  جریانات جهانی تجاري، سرمایه است یعنی دنیایی که جهانی شدن فعالیتهاي اقتصادي،
ساختار جغرافیایی سیاره زمین را بازسازي  تصاویر، کشورها، اقتدار و کاالها و

  ).Otuathail & others, 2005: 23(کنند می
 و) آن.سه.آ( اي هاي منطقه بندي نظامی جاي خود را به گروه هاي سیاسی و امروزه پیمان

اقتصادي شدن نظام جهانی، به . داده است) اتحادیه اروپا( اي هاي منطقه همگرایی و) نفتا(
 ساختار ژئوپلیتیک جهانی نوین برموازات جهانی شدن نظام اقتصادي بازار آزاد، شکل گرفتن 

 & Mojtahedzadeh(چندگانه را حتمی ساخته استاي  منطقههاي اقتصادي  بندي اساس گروه

Askari, 2005: 100 (کشور  بازارها جایگزین پایگاههاي نظامی خارج از و رخنه در
  ).Ezati, 2000: 108(شود قدرتهاي بزرگ می

 منابع نفت و بویژهدستیابی به منابع معدنی  کنترل و الذکر، امروزه با توجه به مطالب فوق
و انتقال کاال، تسهیالت  )بازاریابی، بیمه( همچنین مسیرهاي انتقال آنها، ارائه خدمات گاز و

بهبود تکنولوژي،  هاي خارجی، توسعه و امنیت آن، جذب سرمایه گذاري و گمرکی، سرمایه
افزایش منزلت و  باشند که در از عواملی می... بانکداري پویا، راههاي ارتباطی مدرن و غیره

آن نیز منجر به افزایش تبع  بهجایگاه ژئواکونومیکی یک کشور یا منطقه جغرافیایی مؤثر بوده که 
ثقل  وزن ژئوپلیتیکی عبارت است از. گردد وزن ژئوپلیتیکی آ ن کشور یا منطقه جغرافیایی می

عبارت دیگر جمع جبري  به. ملی یک کشور منفی مؤثر در قدرت نیروها و عوامل مثبت و
  ).Hafeznia, 2005: 109(عوامل قدرت ملی

  
  
  
  

  ژئواکونومی و وزن ژئوپلیتیکیارتباه مفاهیم ژئوپلیتیک، : 1شکل شماره 
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)the Authors(  

  افزایش وزن ژئوپلیتیکی در نقش منابع انرژي -4-3
حدي است که برخی کشورها تأمین مایحتاج انرژي خود را با امنیت ملی  اهمیت منابع انرژي به

گزارش کمیسیون سیاست خارجی « :گوید دادز می وزکال. دانند کشورهایشان برابر می
توضیح » ملیپیامدهاي آن براي امنیت  به نفت و آمریکاوابستگی «با عنوان ) 2006(آمریکا

منابع  گذاري کافی در متنوع ساختن منابع انرژي، سرمایهمنظور  بهدهد که دولت بوش،  می
حال افزایش است،  همچنین نیاز چین به انرژي در. »داند ناپذیر می تجدید شونده را اجتناب

 درمیلیون بشکه 11م، نیاز چین به نفت در حدود 2025آن دارد که تا سال  ها حکایت از تخمین
در  2005سال  چین در افزایش تقاضا به نفت در). معادل تولید روزانه روسیه(روز خواهد بود

  ).Dodds, 2007: 77(میلیون بشکه بود 6حدود 

 

  امنیت بازاریابی ژئواکونومی
 اقتصادي

استیالي تکنولوژي و 
 بازرگانی

کنترل و دستیابی بر 
 منابع

 

وزن 
 ژئوپلیتیکی

 عوامل اجتماعی

  عوامل 
 اقتصادي

  عوامل 
 سیاسی

 عوامل جغرافیایی

 

 ژئوپلیتیک

 موقعیت جغرافیایی

  بنیادهاي

 زیستی

 وسعت و کیفیت فضا

 جمعیت
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اندازهاي جدید  صادرات محصوالت جانبی آن، یکی از چشم تولید نفت و پیشرفت در
آن  فراملی، برتري از در نمایش کشمکش بازیگران محلی، ملی و. باشد میبرخورد  تنش و

  ).Billon, 2005: 104(قلمرو منابع غنی، کنترل داشته باشد کسی است که بر

  هاي تحقیق یافته -4

  موقعیت جغرافیایی استان کرکوك -1-4
درجه  36دقیقه تا  20درجه و 34روي مدارات  از لحاظ موقعیت ریاضی استان کرکوك بر

دقیقه طول شرقی واقع شده  20درجه و 46تا دقیقه  30درجه و 42دقیقه عرض شمالی و20و
دقیقه 21درجه و 44دقیقه عرض شمالی و 30درجه و 35 شهرکرکوك نیز برروي مدار .است

  ).Mohamad khorshid, 2007: 57(طول شرقی قرارگرفته است
جنوب کردستان واقع شده  مرکز شمال عراق و استان کرکوك از لحاظ موقعیت نسبی در

از طرف جنوب به  غرب به استان اربیل، از شرق به سلیمانیه و از شمال واین استان . است
  .شود الدین منتهی می استان صالح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعیت جغرافیایی استان کرکوك در عراق: 1نقشه شماره 
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Source: www.kirkukpc.net  
 20355در حدود  1957سیاسی سال  توجه به تقسیمات اداري ومساحت استان کرکوك با 

منفک ساختن شهرستانهاي  سیاست تعریب توسط رژیم بعث ودنبال  بهاما  ،کیلومتر مربع بود
الحاق آنها به استانهاي  چمچمال از استان کرکوك و اکثراً کردنشین کفري، دوزخورماتوو و

مساحت استان، به 1990سال  طوري که در هبمحدود شد  مجاور، مساحت استان کرکوك بسیار
  ).Aref hasan, 2009:106(نصف مساحت قبلی آن تقلیل یافته است کمتر از

  
  
  
  
  
  
  

  1957 سال ترکیب جمعیتی استان کرکوك مطابق با آمار :2جدول شماره
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  درصد جمعیت در شهر کرکوك  درصد جمعیت در استان کرکوك  گروه قومی
  33.3  48.3  کردها
  22.5  28.2  عربها
  37.6  21.4  ها ترکن

  0.01  0.004  کلدانی و آشوري

Source: Oleary, 2008 
که توسط دولت عراق صورت گرفت جمعیت کل  1957مطابق سرشماري رسمی سال 

 عراق از با توجه به عدم سرشماري رسمی در. نفر بوده است 373440استان کرکوك در حدود 

جمعیت استان  2009سال  تخمینی درصورت  بهموجود  تنها آمار کنون،زمان سقوط صدام تا
  ). Wikipedia, 2010(دهد نشان می نفر 850787کرکوك را حدود 

  هاي طبیعی استان کرکوك پتانسیل: 3جدول شماره 

  

هاي موجود، به تبیین مهمترین موانع الحاق کرکوك به  با توجه به یافته و قسمتاین  در
 تشریح معضل کرکوك و تبیین و اصوالً در. شود پرداخته می) K.R.G(کردستاناي  منطقهدولت 
سقوط  کردستان چه قبل ازاي  منطقهدولت  میان دولت مرکزي عراق و تحت منازعهمناطق 
منابع  هاي زیستی و بنیان از ثرأکامالً متالگوي مدیریت سیاسی منطقه  آن، چه بعد از صدام و

سی به رویکردهاي تاریخی، طرفهاي منازعه، با تأ کدام از سطحی منطقه بوده که هر زیرزمینی و
  . اند استدالل پرداخته این مناقشه به بیان برهان و سیاسی مورد نظرخود، در فرهنگی و

  مرکزي عراقنقش ژئوپلیتیکی کرکوك از منظر دولت  اهمیت و -2-4

  منابع فسیلی  بنیادهاي زیستی
 ؛هاي حاصلخیز و غنی خاك -

 ؛ریزش مناسب باران -
هاي  رودخانهعبور (غنی بودن از لحاظ منابع آبی -

پرآبی مانند سیروان، زاب کوچک، خاسه و عرفه از 
  .)این استان

 ؛میدان نفتی کرکوك یا باباگورگور -

 ؛میدان نفتی باي حسن -

 ؛میدان نفتی جمهور -

  .منابع گاز عین زاله، بوتما و باي حسن -  

The image part with relationship ID rId23 was  
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سیس عراق مورد أشود که از بدو ت استراتژیک عراق محسوب می مناطق مهم و کرکوك یکی از
دولت مرکزي عراق همواره با خواست کردها . دولت مرکزي عراق بوده است مناقشه کردها و

الحاق کرکوك به منطقه خودمختار کردستان مخالفت نموده که اهم دالیل دولت  مبنی بر
  :شرح ذیل خالصه نمود هتوان ب را می مرکزي عراق

عراق منجر خواهد شد، وزن ژئوپلیتیکی  الحاق کرکوك به کردستان به عدم موازنه قومی در -1
  .سطح ملی عراق افزایش خواهد داد کردستان را در

الحاق کرکوك به کردستان موجب دستیابی کردها به بخش اعظم منابع انرژي عراق خواهد  -2
  .شد

از وابستگی آنها به  کرکوك به کردستان موجب خوداتکایی اقتصادي کردها شده والحاق  -3
  .زمینه مرکزگریزي آنها را تقویت خواهد ساخت دولت مرکزي کاسته شده و

این  در صورت الحاق کرکوك به کردستان، بخش مهمی از درآمد نفتی عراق کاهش یافته و -4
  .جغرافیایی عراق خواهد شد مسأله موجب نابرابري هاي اقتصادي در مناطق

ا به منابع عظیم انرژي الحاق کرکوك به کردستان نه تنها تسلط دولت مرکزي عراق ر -5
 همچنین یکی مراکز بازرگانی و خاك مرغوب و بلکه بخش اعظم منابع آب و خواهد کاست؛

  .مواصالتی را از حیطه نظارت دولت مرکزي عراق خارج خواهد ساخت
 سایر مناطق عراق دامن زده و ه کردستان، به تنشهاي قومی در کرکوك والحاق کرکوك ب - 6

نشین جنوب را نیز فراهم خواهد ساخت که این مسأله  زمینه مرکزگریزي مناطق شیعه شرایط و
به رو بوده  ، روباشد میها  بغداد که در حیطه نفوذ سنی شدت با مخالفت مناطق مرکزي عراق و هب
  .اند عراق با همین دیدگاه با الحاق کرکوك به کردستان مخالفت نمودهدولت هاي غالباً سنی  و
منطقه خودمختار کردستان  بیست سال حاکمیت کردها بر حدودبعد از  در شرایط کنونی و -7
صورت الحاق کرکوك به کردستان امکان اعالم استقالل  تعمیق ناسیونالیسم قومی کردها، در و
ز هر زمان دیگري دولت مرکزي عراق را دچار واهمه نموده جدایی کردستان از عراق بیش ا و

  .است
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 )عراق(نقش کرکوك در افزایش وزن ژئوپلیتیکی کردستان -3-4
کردستان، اي  منطقهبه اقلیم کردستان،  دولت  تحت منازعهمناطق  صورت الحاق کرکوك و در

یافت و همچنین از لحاظ ترمیم نقشه جغرافیایی منطقه به موفقیت بزرگی دست خواهد 
کیلومتر مربع  هزار 40000برابر  افزایش یافته یعنی از  مساحت فعلی کردستان تقریباً به دو

اي  منطقههزار کیلومتر مربع خواهد رسید که این خود موجب دستیابی دولت  85000فعلی  به 
ق خاك عرا همچنین منابع ارزشمند آب و کردستان، به بخش مهمی از منابع غنی انرژي و

به اقلیم کردستان همچنین موجب افزایش  تحت منازعهمناطق  الحاق کرکوك و. خواهد شد
افزایش وزن . نیم میلون نفر خواهد شد نیم میلیون به شش و وزن جمعیتی کردستان از پنج و

هم از لحاظ  واي  منطقهجمعیتی کردستان تبعات مثبتی را هم از لحاظ افزایش بودجه دولت 
  .داشته باشد تواند هاي انتخاباتی براي کردستان می رقابت توازن سیاسی در

 کردستان، بدون در نظر گرفتن مناطق تحت منازعه واي  منطقهمنطقه تحت حاکمیت دولت 
 خاك و منابع انرژي، منابع آب و بویژهاز لحاظ وسعت جغرافیایی، منابع طبیعی  کرکوك،

وضعیت ژئوپلیتیکی از اهمیت چندانی در از لحاظ  جمعیت در شرایط مناسبی قرار ندارد و
از زمان استقرار دولت  دولت مرکزي عراق نیز برخوردار نبوده واي  منطقه سطح ملی و

، نسبت به محدوده  فعلی کردستان عراق حساسیت چندانی از 1991کردستان در سال اي  منطقه
جایگاه لیل د بهاز دیدگاه دولت مرکزي عراق منطقه کرکوك . خود نشان نداده است

 اي برخوردار بوده و العاده کردستان از اهمیت فوقژئواکونومیکی برتر نسبت به سایر بخشهاي 
در صورت عدم الحاق . رفته است می شمار  بهمهمترین حوزه اجرایی نمودن سیاست تعریب 

سیاسی جایگاه  کردستان، این منطقه از لحاظ اقتصادي واي  منطقهبه دولت  تحت منازعهمناطق 
اي  منطقهدولت  در برابر دولت مرکزي عراق از وزن ژئوپلیتیکی چندانی برخوردار نبوده و

 هرچند در. کردستان، در معادالت سیاسی عراق، امکان مانور سیاسی را از دست خواهد داد
محدوده منطقه خودمختار کردستان عراق، شرکتهاي نفتی غربی موفق به  سالهاي اخیر در

ي مدت مدیدي اند ذخایر اکتشافی برا کردها مدعی اند و گاز شده مهم نفت واکتشاف ذخایر
همچنین بودجه آن خواهند بود، اما با این اوصاف  مین نیازهاي انرژي کردستان وقادر به تأ
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ذکر این . کردستان بدون کرکوك، از لحاظ ژئوپلیتیکی  از اهمیت کمتري برخوردار خواهد بود
 عدم دسترسی به آمار مربوط به میزان ذخایرنفت منطقه خودمختاریل دل بهنکته الزم است که 

سایر مناطق عراق  نفت این منطقه با ذخایر نفتی کرکوك و کردستان، امکان مقایسه میان ذخایر
  . وجود ندارد

  سطح ملی عراق اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کرکوك در -4-4
جایگاه  وزن و کردستان، اهمیت ژئوپلیتیکی واي  منطقهالحاق کرکوك به دولت مهمترین مانع 

که با توجه به سوابق تاریخی این  باشد میژئواکونومیکی کرکوك نزد دولت مرکزي عراق 
مهمترین . الحاق کرکوك به کردستان نشد مسأله حاضر به پذیرش خواست کردها مبنی بر

لی عراق برجسته نموده است دالیلی که وزن وجایگاه ژئواکونومیکی کرکوك را در سطح م
  :عبارتند از

 دولت جدید التأسیس عراق از بدو اهمیت استراتژیک کرکوك نزد اشغالگران بریتانیا و -1
  .سطح ملی عراق کنون با عنایت به جایگاه ژئواکونومیکی آن درپیدایش تا

پایین بودن هزینه  بزرگترین میادین نفتی عراق در کرکوك و واقع شدن مهمترین و -2
  .ساختار زمین شناسی آندلیل  بهاستخراج نفت،  

  .استان کرکوك قرارگرفتن بخش مهمی از ذخایر گاز طبیعی عراق در -3
 سهم باالي تولید نفت خام عراق از میادین نفتی کرکوك از همان آغاز استخراج نفت در -4

  .بودجه ملی عراق منطقه ونقش مهم آن در
پاالیشگاه  بویژهکرکوك بزرگترین تأمین کننده نفت خام پاالیشگاههاي عراق میادین نفتی  -5

  .شمال آن کشور بیجی بزرگترین پاالیشگاه عراق در
هویت زدایی غیر عربی دراستان کرکوك بعد از مشخص  اجرایی نمودن سیاست تعریب و -6

اسکان  جه ومیالدي، با اجراي پروژه آبیاري حوی1930دهه  شدن اهمیت اقتصادي آن در
این  ترکمنها از جمعی کردها و هاخراج دست استان کرکوك و نشین در گسترده اعراب بادیه

  .منطقه
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منفک ساختن شهرستانهاي  اداري استان کرکوك و تغییرات اساسی در تقسیمات سیاسی و -7
از نام استان  همچنین تغییر نشین به آن و الحاق شهرستانهاي عرب کردنشین از این استان و

شهر کرکوك در راستاي  تغییرات فرهنگی گسترده در و» التأمیم«به » کرکوك«واژه تاریخی 
  .آن عربی درزدایی غیر هویت

جنوب  ارتباط شمال با مرکز و نقش مواصالتی آن در بازرگانی کرکوك و اهمیت تجاري و -8
  .همچنین کشورهاي همسایه عراق و

 باغداري و دامداري با توجه بهنسیلهاي کشاورزي، العاده کرکوك از لحاظ پتا اهمیت فوق -9
  .خاك آن منابع آب و

 بـدو  کردهـاي آن کشـور از   نقش کرکوك در روند مذاکرات میان دولت مرکزي عراق و -5-4
  م1991تأسیس تا سال 

 سیس کشور عراق، کردهاي آن کشور خواهان دستیابی به حقوق سیاسی خود درأزمان تاز 
علیه دولت  شورش کردها بر جریان مبارزات و در. اند فدرالیسم بوده قالب خودمختاري و

به  پرداختند و راستاي حل مسأله کرد، به مذاکرات می طرف در مقاطعی دو مرکزي عراق، در
کشاند  اما الینحل ماندن مسأله کرکوك مذاکرات را به شکست می ،یافتند نتایجی هم دست می

سطح عراق بوده  جایگاه ژئواکونومیکی کرکوك در یتیکی وکه دلیل اصلی آن نیز اهمیت ژئوپل
کردها  مواردي که مسأله کرکوك موجب شکست مذاکرات میان دولت مرکزي عراق و .است

  :م شد عبارتنداز1991در فاصله تشکیل کشور عراق تا سال 
 دولت و شیخ محمود برزنجی یکی از رهبران کردهاي عراق، در زمان تسلط بریتانیا بر -1

کشور عراق خواهان تشکیل ایالت کردستان که متشکل از تمامی مناطق کردنشین عراق به 
ادعاي الحاق کرکوك به دلیل  بهخواست شیخ محمود . خیز کرکوك بود همراه استان نفت

اعالم حکومت شیخ  .به رو شد نشانده عراق رو دولت دست کردستان با مخالفت بریتانیا و
دا مورد موافقت بریتانیا بود، اما گستره جغرافیایی حکومت کردي سلیمانیه در ابت محمود در

لذا  .شدت نگران ساخت هبریتانیا را ب شد، که شامل استان نفت خیز کرکوك می مورد نظر شیخ
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در برگرفتن یکی از مهمترین حوضه هاي نفتی عراق با مخالفت جدي دلیل  بهخواسته شیخ 
 .بریتانیا مواجه شد

بار شورش کردي قسمتهاي  ورش شیخ محمود در کردستان عراق، اینبعد از شکست ش -2
ها در  خانواده بارزانی .شمالی کردستان عراق را فرا گرفت که درمحدوده عشایر بارزان بود

اند که بارزترین شخصیت آنها  تاریخ مبارزات سیاسی ملت کرد، نقش بسیار مهمی ایفا نموده
  .شخص مال مصطفی بارزانی بود

بررسی مبارزات مال مصطفی بارزانی رهبر کردهاي عراق، مهمترین موضوعی که موجب  در
 دولت مرکزي عراق شد، عدم موافقت دولت عراق در شکست مذاکرات میان جنبش کردي و

  .الحاق کرکوك به منطقه خودمختار کردستان بود
م 1991سال  شاید مهمترین دستاورد کردهاي عراق تا قبل از 1970مارس 11مواففت نامه 

هاي خود  بود زیرا کردها با مبارزه الینقطع خود دولت مرکزي عراق را وادار به پذیرش خواسته
دولت  اما تعیین حدود منطقه خودمختار، بزرگترین چالش میان رهبري کردها و .نمودند

آن را بخش  کردها خواهان الحاق کرکوك به منطقه خودمختار بودند و. مرکزي بود
اهمیت دلیل  بهدر مقابل دولت مرکزي عراق  نامیدند و کردستان می یري ازناپذ جدایی

شدت با الحاق  هبه بهانه ترکیب قومی در کرکوك ب ژئوپلیتیکی کرکوك براي دولت مرکزي و
  .پرداخت آن به کردستان به مخالفت می

ه اتحادیه میهنی کردستان ب اساس مذاکرات میان دولت مرکزي عراق و 1984سال  در -3
این سال اتحادیه میهنی  در .مسأله کرکوك بود رهبري جالل طالبانی حول محور خودمختاري و

حل قضیه کرد در عراق با دولت مرکزي وارد گفتگو شد اما دولت مرکزي منظور  بهکردستان 
آن کشور، قواي خود  رفت با حل مسأله کرد در انتظار می عراق با اینکه در جنگ با ایران بود و

جبهه شمالی با ایران تقویت نماید، اما اهمیت استراتژیک کرکوك براي دولت مرکزي  را در
  .عراق، جنگ با ایران را به قیمت از دست دادن کرکوك به نفع کردها ترجیح می داد

بازگشت احزاب کرد به داخل کردستان، جبهه  شمال عراق و انتفاضه کردها در بعد از -4
ه کرد، به نشانه حسن نیت در خصوص حل مسأله کرد، کردستانی متشکل از احزاب عمد
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  .هیأتی را براي مذاکره با دولت مرکزي عراق، روانه بغداد ساخت
م، ابتدا دولت بغداد با همه موارد مورد بحث مذاکرات حتی 1991در مذاکرات ماه چهارم 

به ناگاه  اما دولت عراق شنگار موافقت نمود، خانقین و بندهاي مربوط به سرنوشت کرکوك و
 نشست و 9 بعد از .هاي خود پشیمان شد از گفته ها را زیر پا گذاشت و تمامی موافقتنامه

  . ماه، مذاکرات به بن بست رسید 5گذشت 

  کرکوك کیژئواکونومی وزن ژئوپلیتیکی و -6-4
عراق تا قبل از سرنگونی  هاي حاکم بر یکی از مهمترین دالیل شکست مذاکرات میان رژیم

مناطق تحت  جنبش کردهاي عراق، مسأله سرنوشت کرکوك و م و2003سال  حسین درصدام 
اساسی در  تأثیرمنطقه،  عراق و ژئواکونومیکی کرکوك در اهمیت ژئوپلیتیکی و. منازعه بود

از . خواهد داشت تعیین سرنوشت آن، داشته و حل مناقشه و در عدم توافق طرفهاي درگیر
نظیر موقعیت جغرافیایی، شکل سرزمین، وضعیت توپوگرافی، نجایی که عوامل جغرافیایی آ

منابع انرژي فسیلی نقش  منابع طبیعی و و...) غیره خاك و منابع آب و(وسعت، بنیادهاي زیستی
موقعیت جغرافیایی، ، نمایند افزایش وزن ژئوپلیتیکی بازي می تولید قدرت و اساسی در مهم و

دیرباز وزن ژئوپلیتیکی این  کرکوك از خاك در ومنابع ارزشمند آب  نفت و منابع سرشار
این میان،  در .اي برجسته نموده است نحو شایسته استانهاي عراق به مقایسه با سایر استان را در

ل دیگر عراق از سایر عوام افزایش وزن ژئوپلیتیکی استان کرکوك در نقش منابع فسیلی در
  . نماید بسیار برجسته می

 شمار  بهکردستان  گذشته از مراکز مهم بازرگانی در عراق و بر اینکه دراستان کرکوك عالوه 
شاهرگ اقتصادي عراق   بهم، این منطقه 1927سال  آن در رفت اما بعد از اکتشاف نفت در می

  . تبدیل شد
مرکز ثقل مباحث منابع  کانون و در جریان بیشتر مباحث مربوط به وضعیت کرکوك،

. باشند ها می حالی که کردها، از لحاظ تاریخی مدعی این سرزمین در باشد مینفت آن  سرشار
د که هدف آنها از رفراندم کرکوك، ثروت نفتی نکن رهبران کرد، این مسأله را رد می بسیاري از
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  .باشد میآن 
کرکوك، یکی از مهمترین دالیل الحاق والیت  تمرکز بخش مهمی از ذخایر انرژي عراق در

دولت عراق در راستاي تغییر دموگرافیک کرکوك ، به پیاده نمودن  لذا. موصل به عراق بود
  .منطقه پرداخت سیاست تعریب در

  م1970درآمد حاصل از آن در سال  میزان تولید نفت عراق و: 4جدول شماره
  درآمد حاصله  میزان تولید  نام شرکت

  دینار 143325936  تن 57802816  )کرکوك(شرکت نفت عراق
  دینار 36693619  تن 17340106  شرکت نفت بصره

  دینار 3088619  تن 1302046  شرکت نفت موصل
  دینار 183108215  تن 76444968  مجموع کل

Source: Mohamad khorshid, 2007  
اینک  که الحاق کرکوك به کردستان یک ادعاي تاریخی است و احزاب کرد عراق معتقدند
مسأله نفت مستمسکی براي  و تلقی شدهناپذیري از کردستان  کرکوك همواره بخش جدایی
  .کرکوك جلوگیري نماید وسیله آن، از حاکمیت کردها بر هدولت مرکزي عراق بوده که ب

  ساکن درآن اقوامدیدگاه  اهمیت ژئوپلیتیکی کرکوك از -7-4
سطح  یکی از استانهاي بسیار مهم عراق، اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی درعنوان  بهاستان کرکوك 

انی و ترکمنها با کردست کردها و بویژه کرکوك و ساکن در اقواملذا هر کدام از  داشته وعراق 
آنچه . این استان قالب نمایند خود را بر قومینمایند که هویت  ترکمنی خواندن آن، تالش می

کرکوك،  ساکن در اقوام نفع هر کدام از مبرهن است تعیین سرنوشت کرکوك به واضح و
دیدگاه . منطقه خواهد شد جایگاه ژئوپلیتیکی آن در سطح ملی عراق و وموجب افزایش وزن 

درقالب جدول  و سرنوشت کرکوك را به اختصار هویت و خصوص ترکمنها را در کردها و
  .گردد ارائه می 5شماره 
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  ها ترکمن منظر کردها و جایگاه کرکوك از هویت و: 5جدول شماره 
  ها ترکمن  کردها

 بر منطقه از لحاظ تاریخی تسلط و حکومت کردها -
هاي  کردستانی بودن منطقه با توجه به سفرنامه -

 غجغرافیدانان، مورخین و مستشرقین
هاي  المعارف دایرهکردستانی بودن منطقه با استناد به  -

 ؛هاي معتبر جهانی و نقشه
ك با توجه به اکثریت بودن کردها در استان کرکو -

 ؛م1957آمار رسمی سال 
تعریب به هدف نابودي هویت اجراي سیاست  -

 ؛کردي منطقه
مبارزات دائمی و بدون انقطاع در راستاي الحاق  -

 ؛کرکوك به کردستان
استناد به نتایج انتخابات شوراي استانی کرکوك و  -

  .م 2005پارلمانی عراق در سال 

 ؛استناد به سابقه فرهنگی و تمدنی در شهر کرکوك -
ك هر کرکوکه در آن اکثریت ش 1957استناد به آمار  -

 اند؛ داده ها تشکیل می را ترکمن
نگاري و  هاي روزنامه استناد به سابقه فعالیت -

 ؛آموزش و پرورش
 ؛هاي تجاري و بارزگانی سابقه فعالیت -
مخالفت با الحاق کرکوك به کردستان در گذشته و  -

 ؛حال
عدم مشارکت در جلسات شوراي استانی کرکوك  -

 ؛م 2005بعد از انتخابات 
سیاسی با کردها در سطح ملی و عدم همراهی  -

  .استانی

  کردستاناي  منطقهقبال الحاق کرکوك به دولت  رویکرد ترکیه در -8-4
 عنوان  به خارجی عراق و سیاست داخلی و مهمترین بازیگران درعرصه یکی ازعنوان  بهترکیه 
الحاق دالیل ذیل مخالف جدي  کردستان به امور ثیرگذارترین کشورهاي منطقه درأیکی ت

  :باشد می کرکوك به کردستان عراق بوده و
 اي؛ افزایش وزن ژئوپلیتیکی کردستان در سطح ملی و منطقه - 

 فراهم شدن زمینه استقالل کردستان از عراق؛ - 

 به خطر افتادن تمامیت ارضی ترکیه؛ - 

 تهییج سیاسی کردهاي ترکیه در صورت استقالل کردستان عراق؛ - 

 ؛)P.K.K(ستانافزایش تهدیدات حزب کارگران کرد - 

  .هاي عراق به خطر افتادن جایگاه سیاسی و اجتماعی ترکمن - 
سطح ملی عراق داراي  با توجه به مطالب ذکرشده، استان کرکوك در دریک نگاه کلی و

 منظر دولت مرکزي عراق و باشد که از اي می وپلیتیکی و ژئواکونومیکی برجستهمزیت هاي ژئ
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  .گردد میارائه  6قالب جدول شماره  در کردستان،اي  منطقهدولت 
  اي کردستان ی کرکوك از منظر دولت مرکزي عراق و دولت منطقهژئوپلیتیکاهمیت : 6جدول شماره

  اي کردستان از نظر دولت منطقه  از منظر دولت مرکزي عراق
اهمیت استراتژیکی آن از بدو پیدایش کشور عراق  -

 ؛تاکنون

میادین نفتی عراق در واقع شدن مهمترین و بزرگترین  -
 ؛کرکوك

اهمیت منطقه از لحاظ ژئواکونومیکی در سطح ملی  -
 ؛کشور عراق

 ؛اهمیت بازرگانی و مواصالتی -

اهمیت منطقه از لحاظ توازن سیاسی در میان اقوام ساکن  -
  .در عراق

 ؛اهمیت منطقه از لحاظ سیاسی و تاریخی -

ی ژئوپلیتیکجایگاه ژئواکونومیکی در ارتقاي وزن  -
 ؛نکردستا

ی کردستان از لحاظ جمعیت و ژئوپلیتیکافزایش وزن  -
 ؛مساحت

 ؛ارتقاي سیاسی و کاهش وابستگی به دولت مرکزي -

اي کردستان در سطح داخلی و  تثبت قدرت دولت منطقه -
  .اي منطقه

  تحقیق هاي تحلیل یافته تجزیه و -5
  :گردد صورت زیر ارائه می به فرضیه تحقیق ها با توجه به سوال و تحلیل یافته بررسی وتجزیه و

 میان دولت مرکزي عراق و تحت منازعهمناطق  برانگیز سرنوشت کرکوك و مسأله مناقشه -1 
سال  پیدایش دولت عراق در از بدو اي تاریخی داشته و ریشه کردستان،اي  منطقهدولت 
وبی، م، کردهاي آن کشور، یعنی ساکنان اصلی والیت موصل عثمانی یا کردستان جن1923

 عراق در هاي حاکم بر راستاي مطالبات سیاسی خود با رژیم بدون انقطاع در مداوم وصورت  به
مهمترین  استان کرکوك از این مبارزات نیز مسأله حاکمیت بر در اند و حال مبارزه بوده

  . جنبش کرد بوده است محورهاي مذاکرات میان دولت مرکزي عراق و
مهمترین دلیل شکست مذاکرات میان مال مصطفی بارزانی طور که قبالً اشاره شد،  همان

، مسأله تعیین محدوده 1970مارس  رهبر کردهاي عراق و حکومت بعثی حسن البکر در
همین  شد و سیاسی دولت خودمختار کردستان بود که شامل استان کرکوك نمی -اداري

راق را وارد مجدداً دولت مرکزي ع م شد و1974سال  موضوع موجب شکست مذاکرات در
همچنین مهمترین محور مذاکرات میان اتحادیه میهنی کردستان . جنگ با کردهاي آن کشور کرد
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و همچنین مذاکرات میان جبهه  م،1984به رهبري جالل طالبانی ودولت مرکزي عراق درسال 
م، تعیین 1991سال  با دولت مرکزي عراق در) احزاب سیاسی کردستان متشکل از(کردستانی

بوده  تحت منازعهسایر مناطق  سرنوشت استان کرکوك و بویژه ه جغرافیایی کردستان ومحدود
  .است

پیمانان به رهبري ایاالت  وسیله هم هم ب2003سال  سرنگونی رژیم بعث عراق در بعد از
تشکیل شوراي حکومتی موقت  بازگشت گروههاي معارض عراقی به کشور و و آمریکامتحده 

کردستان و احزاب سیاسی اي  منطقهموضوعات جدي میان دولت  ازدولت انتقالی، یکی  و
 تحت منازعهمناطق دیگر  آمیز مسأله سرنوشت کرکوك و ، حل مسالمت)سنی شیعه و(عراق

همچنین  مرحله انتقالی و قانون موقت دولت در از) 58(ماده  توان در بوده که انعکاس آن را می
 احزاب سیاسی کردستان و ،طور که قبالً اشاره شد نهما. قانون اساسی عراق یافت) 140(ماده 

ناپذیري از کردستان  جغرافیایی بخش جدایی لحاظ تاریخی و رهبران آنها، استان کرکوك را از
هاي اصیلی همچون ترکمنها،  کردستانی بودن آن، منکر وجود اقلیت ضمن تأکید بر دانند و می

آمیز تعیین  لذا خواستار حل مسالمت. نیستنداین منطقه  اعراب در ها و کلدانی آشوري و
  .قانون اساسی عراق فدرال می باشند140چارچوب ماده  سرنوشت کرکوك در

کردستان اي  منطقهمهمترین مانع الحاق کرکوك به دولت « پاسخ به سوال تحقیق در -2
تایج توان به ن هاي تحقیق، می هاي صورت گرفته در بخش یافته با توجه به بررسی» چیست؟

  :ذیل دست یافت
با عنایت به مفاد مذاکرات میان جنبش سیاسی  بررسی تاریخی قضیه کرکوك و در: الف

الحاق  عراق، مهمترین دلیل عدم موافقت دولت مرکزي عراق در دولتهاي حاکم بر کردستان و
 .باشد میعراق  جایگاه ژئواکونومیکی این منطقه در کرکوك به کردستان، وزن ژئوپلیتیکی و

استان کرکوك، موقعیت ارتباطی میان  ذخایر نفتی عراق در زیرا قرار گرفتن بخش مهمی از
دامداري منطقه، موجب افزایش وزن  همچنین پتانسیل باالي کشاورزي و شمال و مرکز و

دیدگاه حاکمان سیاسی  لذا از. ژئوپلیتیکی این منطقه نسبت به سایر مناطق عراق شده است
تنگناي اقتصادي قرار  به کردستان، نه تنها دولت مرکزي عراق را در بغداد، الحاق کرکوك
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تمامیت ارضی  خواهد داد، بلکه شرایط مناسبی براي استقالل کردستان از عراق فراهم نموده و
  .عراق به مخاطره خواهد افتاد

یق محیط تحق همچنین در مطالعه میدانی که در اینترنتی و اي و در بررسی منابع کتابخانه: ب
دهد که مهمترین مانع الحاق کرکوك به دولت  دست آمده نشان می صورت گرفت، نتایج به

  .باشد میژئواکونومیکی کرکوك  کردستان، وزن ژئوپلیتیکی واي  منطقه

  نتایج حاصل از روش دلفی
یکی از موانع اي  منطقهرسد جایگاه ژئواکونومیکی کرکوك در سطح ملی و  مینظر  به«فرضیه 
با توجه به  فرضیه تحقیق وارزیابی راستاي  در .»الحاق کرکوك به کردستان می باشدجدي 

اساتید  روش دلفی یعنی نظرخواهی از از ،)کرکوك(موانع موجود در مطالعه میدانی محل
از  نفر 25 جانب پرسشنامه عودت داده شده از نتایج حاصله از .مربوطه استفاده شده است

تاثیرگذاري فرضیه  نقش و زیاد را در نفرگزینه خیلی زیاد و 19 درمجموع گان، پرسش شونده
  . اند کردستان دانستهاي  منطقهعدم الحاق کرکوك به دولت  در مورد نظر

  
  
  
 
  

دست  هنتایج ب. استفاده شده است) کاي اسکوار(ی فرضیه تحقیق از آزمون خی دو ارزیاببراي 
آمده بیانگر این است که مقدار خی دو براي تأثیر جایگاه ژئواکونومیکی کرکوك در سطح ملی و 

و چون این  باشد می 20.60) عراق(کردستان اي  منطقهدر عدم الحاق کرکوك به دولت اي  منطقه
کوچکتر از  sig= 0/000ده داري محاسبه ش مقدار از مقدار بحرانی بزرگتر است و سطح معنی

جایگاه  ،دیگرعبارت به  .شود تأیید می H1رد و فرض  H0است لذا فرض ) a=0/05(آلفاي 
یکی از موانع جدي الحاق کرکوك به کردستان اي  منطقهژئواکونومیکی کرکوك در سطح ملی و 

  .رسد لذا با توجه به مطالب فوق، فرضیه پژوهش به اثبات می. باشد می

 تحقیقفرضیه 

 20.600 مقدار خی دو

  3 درجه آزادي

 0/000  سطح معنی داري
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  گیري نتیجه -6
بین  ترین مسأله فی ما جدي عنوان  بهتواند  می ،تحت منازعهمناطق  سرنوشت استان کرکوك و

از  .عراق باشد سقوط رژیم بعثی در از کردستان بعداي  منطقهدولت  دولت مرکزي عراق و
رود  می شمار  بهناپذیري از مناطق کردنشین عراق  دیدگاه کردها، استان کرکوك بخش جدایی

حل منظور  بهکردستان عراق،  جنبش کرد در ه تمامی مذاکرات میان دولتهاي مرکزي عراق وک
دولت مرکزي  سرنوشت کرکوك بوده و تمامی مذاکرات میان کردها و مسأله کرد، متأثر از

رابطه با سرنوشت  عدم تفاهم دردلیل  بهعراق،  بعثی در هاي پادشاهی و زمان رژیم عراق در
تواند روابط میان دولت  مسأله کرکرك می آمیز عدم حل مسالمت. انجامیدندکرکوك به شکست 

نه تنها کشور عراق بلکه اي که  گونه کردستان را بحرانی نماید بهاي  منطقهدولت  مرکزي عراق و
 لذا اهمیت مسأله کرکوك و .غیر مستقیم درگیر نماید طور مستقیم و همجاور را نیز بکشورهاي 
 عنوان  بهتواند  کردهاي آن کشور، می موانع تفاهم دولت مرکزي عراق و مسائل و کنکاش در

  . یکی از موضوعات اساسی مورد بررسی در حوزه جغرافیاي سیاسی باشد
کردستان عراق یا به عبارت دیگر محدوده جغرافیایی مد نظر کردهاي عراق شامل استانهاي 

، دیاله و مناطق کردنشین استانهاي موصل ، سلیمانیه، دهوك، کرکوك و)هولیر(اربیل
دهوك تحت حاکمیت  م، سه استان اربیل ، سلیمانیه و1991الدین می باشد که از سال  صالح

 .مناطق مذکور ندارد گونه قدرتی در عمالً دولت مرکزي عراق هیچ اند و احزاب کرد قرار گرفته
عراق نیروي  یی درآمریکانیروهاي همزمان با عملیات  عراق و سرنگونی رژیم بعثی در بعد از

بخش  سازي استان کرکوك پرداختند وهماهنگی نیروهاي ائتالف، به آزادپیشمرگ کردستان با 
تشکیل  بعد از .زمان صدام به کردستان بازگشتند اي از کردهاي رانده شده از کرکوك در عمده

استه کردها، تعیین ترین خو اصلی عراق بعد از صدام، مهمترین و اولین حکومت موقت در
انسجام  با دولت مرکزي عراق بود که با تالش و تحت منازعهمناطق  سرنوشت کرکوك و

 قانون موقت دوره انتقالی و در 58شوراي تدوین قانون اساسی عراق، ماده  ائتالف کردي در
تحت مناطق  اي سرنوشت استان کرکوك و قانون اساسی دائم عراق، به حل مرحله در140ماده 

  .اختصاص یافت منازعه



56   1394 دوم، تابستانفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال یازدهم، شماره   ________________________

با عنایت  گذرد و سال می 12،مدت 2003با وجود اینکه از زمان سقوط رژیم صدام درسال 
دیگر مناطق مورد  بایستی سرنوشت استان کرکوك و قانون اساسی عراق، می 140به ماده 

فصل نشده  کنون مسأله کرکوك حل وگردید، اما تا مشخص می م،2007اختالف تا پایان سال 
قانون اساسی عراق از  140راستاي اجراي ماده  مانع تراشی در قراین، حاکی از شواهد و و

  .باشد دولت مرکزي عراق می هاي مختلفی در جانب گروه
با توجه به  عراق و شرایط کنونی کشور هاي پژوهش، در توجه به تجزیه و تحلیل یافته با

جاي همگرایی ملی،  بهاي  منطقه هاي شدید قومی و همچنین همگرایی هاي مذهبی و کشمش
هاي  دخالت قانون اساسی عراق و 140اجراي ماده  عراق در هاي مختلف در مانع تراشی گروه

متشکل ساختن اقلیت  قضیه کرکوك و مداخالت صریح کشور ترکیه در بویژه واي  منطقه
ق در و عدم پایبندي دولت مرکزي عرا» جبهه ترکمانی عراق«قالب  کرکوك در ترکمن در

آمیز و  ، که صراحتاً به حل مسالمت140ماده  بویژهاجراي مفاد کامل قانون اساسی آن کشور 
منازعه اذعان دارد، الحاق کرکوك به   اي قضیه سرنوشت کرکوك و دیگر مناطق تحت مرحله

  .الذکر، دور از انتظار خواهد بود اي کردستان با عنایت به مطالب فوق دولت منطقه

  دانیقدر -7
دلیل  بهدانند از معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  بر خود الزم میگارندگان ن

  .عمل آورند هکمال تشکر و قدردانی را ب حاضر، هاي صورت گرفته در انجام پژوهش حمایت
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