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Abstract 
The emergence of the crisis in Syria created a suitable opportunity for this country to 

find a new position by using the power vacuum inside and support from outside, and 

they can be more powerful, cohesive, and organized to play a role in the developments 

in Syria. The deterioration of the control of the central government due to the 

involvement in the bloody conflicts of the opponents of the government and entering 

the region to these conflicts provides suitable conditions for the Syrian Kurds to 

redefine their position in the Syrian political system. The region influences the 

situation of the Kurds in Syria and other countries, where the role of the region has 

influenced their behavior. Different programs with different concepts and motivations 

have played a role. Now the question is whether this research is about the importance 

of the Kurdistan region from the geopolitical point of view for regional and extra-

regional actors? And in response to this hypothesis, it has been proposed that "the 

formation of an autonomous or independent region is from a geopolitical point of view 

in Spykman's sphere, Spykman's peripheral geopolitics, Geoffrey Camp's energy 

geopolitics and Heartland". These geopolitical theories should be used to determine the 

positions of Syria. The results of the research show that it can be effective in terms of 

its geopolitical conditions and the presence of other influential factors. 
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 ای فرامنطقه و ای منطقه بازیگران شنق و سوریه کردستان ژئوپلیتیک جایگاه
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 هچکید

و   در داخل  از خأل قدرت  تا با استفاده ور پدید آوردکش  برای کردهای این  یمناسب  فرصت  در سوریه  بحران  پیدایش

در   آفرینری  بیشتری بررای نشرش    یده نو سازما  ند و از نیرو و انسجامبیابجدیدی   موقعیت  از خارج  حمایت  دریافت

خونین مخالفان دولرت و   های جنگدر  دلیل درگیری زوال کنترل دولت مرکزی به .برخوردار باشند  سوریه  تتحواّل

یف جایگاه خرود در  شرایط مناسبی فراهم آورد تا کردهای سوریه به بازتعر ،ورود کشورهای منطشه به این منازعات

 ؛داردترثییر   کشرورها  سایر و کردهای سوریه کردهای وضعیت بر یا منطشه روابط ه بپردازند.سوری نظم سیاسی آیندۀ

 سوریهبحران . است گذاشته تثییر خود کردهای به نسبت سوریه مشامات رفتار بر منطشه کشورهای منافع کهطور  همان

و  اهداف با مختلفی بازیگران ،بحران ینا در .است بوده اخیر یها سال طی الملل بین نظام در ارگذتثییر حوادث از یکی

منظر از  وریهس  کردستان  ةمنطش  که  است  نای پرسش نوشتار پیش روحال  اند. پرداخته نشش ایفای به متفاوت های یزهانگ

گیری   کلش  که  است  شده  طرح  یهفرض  این  پاسخ؟ در دارد  اهمیتی  چهای  و فرامنطشه یا منطشه  برای بازیگران ، ژئوپلتیک

انررژی    ، ژئوپلتیرکِ  اسپایکمن  پیرامونی  های ژئوپلتیکِ  منظر ژئوپلتیک در حوزهاز کردی  خودمختار یا مستشل  ةمنطش

  نیبرای تعی  ژئوپلتیک های یهنظر  از این  شده  راستا سعی  در این  است. مهمفوکویاما  و هارتلند ایدئولوژیِ  جفری کمپ

صورت و در خود  ژئوپلتیک  شرایطازمنظر  کردها  دهد که می  نشان  پژوهش  شود. نتایج  تفادهاس  کردهای سوریه  جایگاه

ای  منطشه  اشند و بازیگرانب  سوریه  ۀداقتدار در آین  احبو ص مؤیّر  توانند بازیگران می یرگذارتثیهای تغیّرهمراهی سایر م

 د.نهای خود قرار ده شتثییر کن  تحت ، شرایط  ر از اینای را متثیّ منطشهو فرا

 ژئوپلتیک، اسپایکمن پیرامونی ژئوپلتیک ،ای ای و فرامنطشه منطشه  بازیگران ،ژئوپلتیک ، سوریه  کردستان : ها واژهکلید

 .فوکویاما ایدئولوژی هارتلند ،کمپ جفری انرژی
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  مهمقدّ

هرا   آن  ینترر  مهم  که  منطقه  ندر ای  تتحواّل  و پیامدهاي این  در خاورمیانه  بهار عربی  تتحواّلاز  پس

هاي  توزیع جایگاه و نقش نیروهاي اجتماعی و جایگاه اقلیتجدید براي باز هاي و درگیري  ظهور داعش

  شررای    اینتأثیر   تحت  طور خاص به  و کردهاي سوریه  عام  صورت به  بود، کردهاي خاورمیانهقومی 

تغییر   یکلّ  ورط به  گذشته  به  ها را نسبت آن  شرای   د کهگري وافري برخوردار شدن  کنش  از قدرت  نوین

تجمیع و   سوریه  غربی  و شمال  شمالی ، شرقی هاي ینبر سرزم  تسلّ با   کردهاي سوریه  میان  در این داد.

از  ، با داعش  در تقابل  المللی بین يها با قدرت  و همکاري نزدیک منابع و انسجام نسبی نیروهاي خود

عملکردها   به  اي را نسبت اي و فرامنطقه منطقه يها قدرت  وافري برخوردار شدند که  استراتژیک  زشار

در   یمهمّر   جغرافیرایی   منطقةبر   تسلّ  ، مداخله  ژئوپلتیکِ  براساس . ساخت  اسحسّ  نوینشان  و جایگاه

تواند  می جغرافیایی  کانون  در این  هیافت توسعه  راستا با جهان هم يها ارزشسازي  ینهکنار نهاددر  یهسور

شرای  مساعدي را براي افزایش بازیگري و قدرت چالش با محی  پیرامونی براي کردهراي سروریه   

  فراهم آورد.

  فعلی  در وضعیت  ردهاي سوریهک  که  است  ایجاد کرده  را براي نویسندگانذیل   پرسشموضوع  این 

با   وضعیت  این  به  اي نسبت  و فرامنطقه يا منطقه  بازیگران  ند و برداشتارد  اهمیتی  چه  ژئوپلتیک  لحاظ به

 هراي  یرت و ظرف هرا  یلپتانسر داراي   سوریه  کردستان  کهبه این توجّهبا ؟  است  چگونه  منافعشان  به  توجّه

  سه  این چارچوبرا   منطقه  ژئوپلتیک اهمیت  توان می ،است ژئوانرژي ژئوایدئولوژي و ژئواستراتژي و

  راستا با منافع در تضاد یا هم  سوریه  کردستان  ژئوپلتیکِ هاي واقعیت  از این  کرد. هر یک  محور بررسی

اي استراتژیک و  منطقه  تواند می سوریه  اي قرار دارد. کردستان اي و فرامنطقه هاي منطقه از قدرت  بعضی

  و از این  باشد  با دریاي مدیترانه  ترکیه  شرق  بو جنو  و جنوب  عراق  شمال کننده براي کردهايحدمتّ

کردها درگیر  که با مسئلة  و ایران  سوریه ، ، ترکیه مرکزي عراق هاي دولتبراي   تشدّ به تواند می منظر

  .شود یم  شمرده  کردها امري مطلوب  ؛ و از سوي دیگر براي دوستاندرو شمار هیک خطر ب ،هستند

و کشاورزي   نفتی  منابع  ینتر تنها مهم نه  سوریه  کردستان  که  گفت  توان می انرژي،  ژئوپلتیکِ عداز بُ 

انرژي   بیضی  ژئواستراتژیک  ةانرژي منطق  مسیرهاي انتقال  ریناز بهت  یکی  بلکه ؛را در اختیار دارد  سوریه

و   عام  صورت به  کردنشین  مناطق دردیگر پتانسیلی باید از   حال  در عین گردد. می  محسوب  براي غرب

 ةعمد  به شانو دسترسی  آب  ژئوپلتیکازمنظر  ها آن  اهمیت  و آن کرد یاد  خاص  ورط به  سوریه  کردستان

برراي    حرال   و در عین  بوده  خطرناک  همسایهبراي کشورهاي    وضعیت  این . است  خاورمیانه يها آب

را   آن  مبدع  هک  هارتلند ایدئولوژیک  بابدارد. در  مطلوبیت  پا و اسرائیلارو آمریکا،  چونهم  ییها قدرت
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  هستند.  ژئوپلتیک کردها داراي اهمیت  نیز،دانند  او می  تاریخ  ةفوکویاما و نظری

رویکرردي متفراوت از    ، غرب  مورد حمایت يها راستا با ارزش هم  نظام  با ایجاد  سوریه هايکرد 

چون همه براي کشورهایی بالقوّ صورت بهتوانند  و به همین خاطر می خاذ کردهدولت مرکزي سوریه اتّ

هاي کردهراي   اسیت و عدم همراهی با آرمانایجاد حسّ ،غربی دارند روسیه و ایران که رویکرد ضدّ

براي حفظ جایگاه و نفوذ تاریخی خود، حمایت  باید درنظر داشت که دنیاي غرب سوریه را باعث شود.

هارتلنرد    بطرن   ؛ کره فایده در دستور کار خرود قررار داده اسرت    - به اصل هزینه هتوجّاز کردها را با 

  چالشی  با غرب  ند یا حداقلرو می  شمار هب  غرب  به  هاي نزدیک ا نمونهو تنه  قرار گرفته  ایدئولوژیک

 ندارند.

  به  کبا تمسّ شدکو مینظري   چارچوب  عنوان به  هاي ژئوپلتیک با مروري بر نظریه  نوشتار پیش رو 

  مصادیق  به عنایتبا  ها نظریه  آنازمنظر  را  کردهاي سوریه  ابتدا اهمیت ، گفته پیشهاي  از نظریه  یکهر

اي  اي و فرامنطقه منطقه  را براي بازیگران  ژئوپلتیک  جایگاه  این  یا مطلوبیت  چالش  ادامهدهد و در  نشان

 د.شو می  کار بیان گیري نتیجه  نیز  درپایان دهد.  نشان

 ژئوپلیتیک

. دارد عیمتنوّ تعاریف و معانیو  فراوان کاربرد کهاست  سیاسی مباحث در رایج اصطالحاتازجمله 

 ملرل  سیاسرت  در جغرافیایی محی  عوامل نقش ،است زمین سیاست آن لغوي معناي که ژئوپلیتیک

 از است عبارت جامع تعریف یک در است سیاسی جغرافیاي علم شاخة از ژئوپلیتیک. شود می بررسی

 .یکدیگر با ها آن ترکیب از ناشی هاي کنش و سیاست و قدرت جغرافیایی، متقابل، رواب  مطالعة

 اسپایکمن ژئوپلیتیک
 مکینر اولیة و اصلی ایدة از یرپذیريتأث نظریه اسپایکمن، اي حاشیه سرزمین نظریة ریملیز در اصلی مسئلة

 قرن در دریایی قدرت بر خشکی قدرت یافتن برترينسبت به  هشدار درخصوص( انگلیسی ژئوپلیتیک)

 بر تسلّ . است اوراسیا پیرامون منطقة یا بیرونی حاشیة ،اسپایکمن ریملیز نظریة مایة درون. است بیستم

 طور به بحري و يبرّ قدرت صنعت کردن برطرف هدف با را بحري و يبرّ قدرت ترکیب امکان ریملیز

 کند. می فراهم جداگانه

 کمپ جفری ای انرژی ژئوپلیتیک
 مشکل بسیار يانرژ بدون زندگی ةادام. دارد اي العاده فوق اهمیت بشر زندگی در انرژي ژئوپلیتیک
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 نقل، و  حمل مثل خانوادگی محی  غذا، تولید سرزمین، گرمایش، خدمات، کشاورزي، صنعت. است

 منابع رو ازاین. هستند وابسته انرژي به میعل هاي پژوهش درمانی، پزشکی، هاي الیتفعّ گري، نظامی

 اعتبار آن نظایر و انرژي اوريفنّ انرژي، تجارت مصرف، بازارهاي انرژي انتقال مسیرهاي انرژي،تأمین 

 .کند پیدا اي ویژه

 و یدکنندگانتول براي انتقال مسیرهاي امنیت نیز و آن نیازمندان براي انرژي تأمین دسترسی مسئلة 

  انتقال نیز ...و خورشیدي فسیلی، از اعم انرژي منابع به دسترسی مسئلة. ندهست همبسیار م کنندگان مصرف

 و تولیرد  منابع کنترل نیز و نیازمند یا انرژي بدون فضاهاي و ها مکان به برخوردار هاي مکان از انرژي

 برراي  انررژي  صررف م یحتّ و انتقال و فناوري تولید، ابزارهاي و يفنّاور نیز و انرژي انتقال مسیرهاي

 مکانی، ابعاد داراي جملگی المللی بین عرصة در نبایرق کشیدن چالش به و اي منطقه و جهانی سیادت

 زیرانموده است؛  تبدیل یمهمّ ژئوپلیتیکی موضع به را انرژي اعتبار ینبه هم و است جغرافیایی و فضایی

 .است سیاست و قدرت جغرافیایی، پارامتري سه آن هاي جنبه و ابعاد تمام و انرژي

 سوریه کردهای
 سروریه  در کُردهرا  جمعیت. است سوریه شمال و خاوري شمال در کردنشین بخش سوریه کردستان

 ایرن  اصلی منطقة چند سوریه در کُردها سکونت مناطق. است شدهزده  تخمین نفر میلیون سه حدود

 .دمشق که،حس کوبانی، داغ، خرده از اند عبارت که شوند می بندي تقسیم کشور

 کُردهاي. هستند کُرد آن جمعیت ربیشت و است سوریه جمعیتی مناطق ترین متراکم از یکی داغ کُرد 

 دمشق. شدند ساکن حسکه در هعمدطور  به و گریختند سوریه به ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ دهة در ترکیه از زیادي

 این به که گردد برمی یوبیا الدین صالح زمان به آن در کُردها حضور که است مناطقی از دیگر یکی نیز

 سال در و دارند حضور پراکنده طور به شهر این در هم هنوز و اند شده کشاورزي مشغول و رفته منطقه

 .شد اعالم ۲۰۱۳

  ژئوپلتیک های یهرچوب نظری: نظرچا

  علم  نعنوا به  ژئوپلتیک  است  یافته  ( تشکیل )سیاست  پولتیک و  معناي زمین  هب  از دو بخش  ژئوپلتیک

  ژئوپلتیک بیستم، قرن  اول  ةنیم  شود. در طول می  نیز تعریف  سیاسی  بر اقدام جغرافیا ثیرأنفوذ و ت  ةمطالع

 براینابنر  ؛ داشرت   هکشرورها اشرار    خرارجی   سیاست  در تعیین  جغرافیایی  عوامل  نقش  به هعمدطور  به

ابزاري براي   مثابة به ۱۹٤٥تا  ۱٨٧٥هاي  سال  یعنی مفهوم خود گیري شکل  ةدور  در اوایل  ژئوپلتیک

ا با امّ (؛۳۰: ۱۳٨۹ ، یخائیشو )صفوي   هاي استعماري قرار گرفت قدرت  رقابت  ، موضوع قدرت  کسب
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در   پردازي آلفرد تایرماهان با نظریه  .ابعاد جدیدي یافت  کتیژئوپل جغرافیا محورِ  مفهوم  زمان  گذشت

معتقد   دریایی  قدرت  ةنظری  به  بخشی وي با اهمیت . اي آشکار یافت جلوه  ئوپلتیکژ بیستم،  قرن  دوم ةنیم

  (.۳6-۳٥: ۱۳٨۳، کشورهاي قدرتمند هستند )ملکوتیان  مناسب  دریایی  هاي داراي موقعیت بود سرزمین

 مداري یاستس  و کنش يساز راستاي مفهومدر  المسائل حل  ةنظری  عنوان به  توان را می  ژئوپلتیک 

ساختار موجود  ةمطالع  داند و ضمن می  عقالنیت و  از دانش  خود را شکلی  ژئوپلتیک نمود.  توصیف

و   اثباتی ، ژئوپلتیک  بیان  ةکند. شیو می  عمل  خارجی  سیاست  گیران براي تصمیم  راهنمایی  عنوان به قدرت

کاربرد   که  است  سیاسی  در مباحث  رایج  الحاتطاص  ازجمله  ژئوپلتیک  صورت  این  . به دستوري است

  سیاست  معناي لغوي آن  که  گیرد. در ژئوپلتیک را دربر می  عیمتنوّ  یفو تعار  ا معانیامّ ؛دارد  فراوان

 (؛۲٨: ۱۳۹۰ نیرا،  )حرافظ  شود یم  بررسی  ملل  در سیاست  جغرافیایی  محی   عوامل  نقش  ،است  زمین

از   یجرامع   تعریرف . در  اسرت   سیاسی  جغرافیاي  هاي علم از شاخه  ژئوپلتیک  که  باید گفت  عبارتی  به

و   و سیاست  جغرافیا، قدرت  متقابل  رواب  ةمطالع  از علم  است  عبارت  تیکشود ژئوپل یم  گفته  ژئوپلتیک

 (. ۳٧: ۱۳۹۰ نیا،  با یکدیگر )حافظ ها آن  از ترکیب  ناشی يها کنش

،  گرایری  ، هرم  ، نرزاع  ساختار و کرارکرد قردرت   همچوناموري   ژئوپلتیک  ،تعریف  این براساس 

و   منرابع  ،و همکراري   صلح ،و نفوذ  ، سلطه کنترل  ، بحرانگیري یمتصم ، نفوذ رقابت  ة، حوز واگرایی

،  و رفراه   ، توسرعه  فضرایی   ، روابر   یملّر   ، وحردت  یملّر   و ثبرات   ، امنیت یملّ  فضا منافع  زیست ی مح

گیرد.  و پایدار هستند را دربر می  یکمّ  مفاهیم  طور عمده  به  که و نظایر آن  گرایی و جهان  گرایی یلّمح

از   در عصر پس  با ژئوپلتیک  مرتب   مباحث  ،ژئوپلتیکی  مطالعات ةدر عرص  مباحث  ینتر از مهم  یکی

را پیشرنهاد    و اقردام   عمل  ونگیچگو   کرده  را تشریح  جهان هاي یتواقع  که  شوروي است  فروپاشی

. سروکار دارد جغرافیا و  سیاست هاي گستردة ی است که با حوزهپژوهش  موضوعی  دهد. ژئوپلتیک می

  خرویش   موضروع   براي تبیرین   را که  هاي ژئوپلتیک از نظریه  مهم  ةنظری  خواهد شد سه  سعی  درادامه

 . دهیم  توضیح  ،نیازمندیم

  یلند اسپایکمنریم  ة: نظری الف

بیشتر  که عقاید خود را ،دش چاپ ۱۹٤٤  در سال  از مرگش پس  که  جغرافیاي صلح  در کتاب  اسپایکمن

مکیندر را   ةنظری  فضایی  . او چارچوب است  کرده  بیان ،و هوفر بود  هاي مکیندر و پاورس در نقد اندیشه

ریمیلنرد   اي یرا  حاشیه  اصطالح سرزمیندررا   آنوي   را که  داخلی  هارتلند، هالل يجا پذیرد و به می

  ترکیب  که  یدووجه  فضاي جغرافیایی  یک  در قالب  منطقه  این  ازنظر اسپایکمن .داند می  همم ،نامد می
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  ادگیسر  ،ریمیلنرد   ةدر نظری  حال  در عین .(۱٤: ۱۳٨۹نیا،   گیرد )حافظ قرار می  ،است  و خشکی  آب

  ژئوپلتیک  اي از ساخت نمونه  را که  مافوق  ةسلط  برقراري یک  امکان  دریایی  تدر دریا و تجار  حرکت

را کلیرد    اییدریر   قردرت   یرت درنها  شود اسپایکمن می  باعث  سازد و این می یرپذ امکان  ،جدید است

 در را  یعرب  خود خاورمیانه  ةدر نظری  اسپایکمن (۱٨: ۱۳٨۰، اله  )عزت نظر بگیرددر  استراتژي جهانی

و   قرار گرفته  هاي پیرامونی یا آب  زمین  محور یا قلب  ةمنطق  بین  که  ییدهد، قلمرو قلمرو ریمیلند جا می

نظریة رسد  مینظر   پیوندند. به می  وقوع  به  در آن  و زمینی  دریایی  رتقد  هاي دشمنیها و  ر رقابتبیشت

هاي  سیاست  هنوز هم تواند تبیین کند و میآن  از پسسرد و   جنگ ةدور  جهانی هاي یاستس  ریمیلند،

 . است  تحلیل  قابل  نظریه  تأثیر این  تحت  جهانی

  کمپ  ازنظر جفری  انرژی  : ژئوپلتیک ب

  نظرام   رسد که نظر می به  چنین  جهانی  در مناسبات  آن  انرژي و نقش  اهمیت  و افزایش ۲۱  با آغاز قرن

وارد   جهانی  نظام  شدن اقتصاد و بازار آزاد یا اقتصادي  شدن یجهان  دوران  ید بهاي جد در تجربه  جهانی

  کره   بوده  عناصر اقتصادي مطرح  ینتر از مهم  یکی  عنوان به  هاي فسیلی انرژي  میان  . در این است  شده

رژي خورشریدي و  انر  همچرون انرژي   . دیگر انواع است  دهپیدا نش  براي آن  مناسبی  جایگزین  تاکنون

  در مصارف  ز کاربردشانو نی  سیاسی  در مسائل  آفرینی و نقش  اهمیت  لحاظ اند به اي هنوز نتوانسته هسته

  انرژي همواره  بر سر منافع  رقابت  از طرفی ؛باشند  هاي فسیلی براي انرژي  بیمناس  ... جایگزینو  صنعتی

  کشورهاي تولیدکننده ،ها قدرت  رودرروکردن  ضمن  که  ودهب  ژئوپلتیک  در جهان  رایج  از مسائل  یکی

 .نماید یرا نیز تهدید م

ایفرا    جهران   ةو آیند  کنونی  هاي ژئوپلتیک در بازي  یمهمّ  و گاز نقش  نفت  یژهو به  انرژي فسیلی 

ي ژانر  و تأمین  دسترسی ةپردازند. مسئل می  رقابت  به  باهم  موضوع  بر سر این  هاي جهانی کند. قدرت می

و از   است  کرده  دائماً نگران را  یدکنندگاني براي تولژانر  مسیرهاي انتقال  و نیز امنیت  آن  براي نیازمندان

از   و الگوهایی  است  هیافتاي  دهکنن تعیین  نقش  المللی و بین  یهاي ملّ سیاست انرژي در  که  رو است  همین

  بین  در رواب   الملل بین  ةرا در عرص  و واگرایی  گرایی ، هم ز، تعامل، تجاو همکاري، کشمکش ، رقابت

کننرده،   هراي مصررف   دولرت   کره   حد است  انرژي بدان  . اهمیت است  داده  ها شکل کشورها و دولت

  دو مسریرهاي انتقرال  انرژي و هر  مصرف يها ، مکانیدکنندهتول يها تولید انرژي و دولت يها مکان

: ۱۳٨٥نیا،  حافظند )آور می  شمار هخود ب  یملّ  و امنیت  اصلی  انرژي را جزء اهداف  به  مربوط هاي يفنّاور

  ها و ابعاد مختلف و اثر انرژي و جنبه  و نقش  لعهطاانرژي بر م  ژئوپلتیک  که  گفت  توان می  بنابراین (؛۱۰۲
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  خارجی  سیاست  گیران  براي تصمیم  یراهنمای  عنوان به  و ساختار موجود قدرت  و قدرت  سیاست بر  آن

 .کند می  عمل

 فوکویا  ایدئولوژیک  : ژئوپلتیک پ

  در فضاي رقابتی  ژئوپلتیک  زمان  این  تا زیرا ؛شد  تغییردچار   ژئوپلتیک  شوروي مفهوم  فروپاشی  دنبال به

( برا   جهانی  نوین  ید )نظمجد  ةنظری  طرح  باعث  کویت  به  عراق  ةحمل شد. درک می  و غرب  شرق  بین

  پایان»  خصوصفوکویاما در  ةپدر شد. مقال  بوش  وسیلة به  جهان  و آزادي به  صلح  بازگرداندن  هدف

  نوین  نظم  ژئوپلتیک .(۲٤۱: ۱۳٨۰ ، انهمکارو   داد )اتوتایل  را شکل  جهانی  نوین  نظم ةشالود ،«تاریخ

زادي و آ  را دشمنان  جهانی  نظم  دشمنان  که چنان ، و اقتصادي بوده  سیاسی  برتري لیبرالیسم  پیدر  جهانی

  جغرافیاي ةحوز عبارتی به ؛(۱۳٨۲ ، )موالیی دهد می  خود را گسترش  ةدهد و حوز می  لقب  بشریت

دهرد و   می  لقب  بشریت آزادي و  را دشمنان  جهانی  نظم  دشمنان  شود که می  تا آنجا گسترده  سیاسی

تا آنجا   سیاسی  جغرافیایی  قلمرو  عبارتی به ؛(۱۳٨۲، دهد )موالیی می  خود را گسترش  ژئوپلتیک حوزة

  شوند کره  می  ی ابداعمنظور دشمنان  حضور دارند. براي این  جهانی  نظم  دشمنان  شود که می  گسترده

؛ به آن اشاره دارد جهان  ژیکهارتلند ایدئولو  مفهوم  که گونه همان بوده  مذهبی  متروریس  آن  ترین مهم

 و کشرورها   جغرافیرایی   موقعیت کنندة یینمادي تع ي و غیرمادّ  مختلف  عوامل  زمان  در طول  بنابراین

کشورها باوجود رویکردهاي   برخی  میان  اند و در این بوده  الملل بین  ها در سیستم آن  جایگاه  یجهدرنت

 اند. کرده  خود را حفظ  ةویژ  جایگاه  ژئوپلتیک  به  مختلف

  المللی بین ای و منطقه  ةکانون مداخل  دستان سوریهکر

  افتادنخطر  خود با شعار به  حکومت ةبراي ادام و بوده  یکدموکرات یرغ  خاورمیانه  هاي سیاسی نظام ربیشت

  منع  و سیاسی  نیهاي مد را از آزادي مردم ، یا اجراي شریعت  نفوذ خارجیخطر و   یملّ  ، امنیت استقالل

اعتراضات نمایند.  می  موجود خود را توجیه  وضع ،اضطراري  شرای   با قانون کشورها  و در برخی  کرده

  ( شروع ۲۰۱۱) ۱۳٨۹  از سال  دهش مشهور  یا بیداري اسالمی «بهار عربی» به  که  خاورمیانه  هاي مردم قیامو 

  الملل بین  اتتوجّه  کانون  آیند و به شمار می  به  الملل بین  حی اخیر در م  رویدادهاي چند سال  ینتر و مهم

از سایر   گرفتن  ا الهامب  سوریه  مردم (۳۳۹-۲۹٨: ۱۳۹۱، مقدم  جاودانو   )بذرافکن  است  گشته  تبدیل

  وضاعو تغییر ا  اصالح  ها ریختند و خواهان خیابان  به  دیرتر از سایر کشورهاي عربی  اگرچه  اه انقالب

با بشار اسد وارد   ي سوریهکردها ةرابط ۲۰۱۱  آغاز درگیري در سال از  ( پس۱۳۹۱ خود شدند )آجرلو، 

 . است  جدیدي شده ةمرحل
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  سوریه  شمال  فدرال  ستمسی  کردها در قالب  کنترل  تحت  مناطق  استراتژیک  اهمیت
  تحت  مناطق .شود یم  اداره  کانتونی  تمسیس  اساسبر  ازسوي کردهاي سوریه  شده اعالم  فدرال ةمنطق

  سه  بین  ارتباط ةنقط ، و عراق  با مرزهاي کشور ترکیه  همسایگی  دلیل به  سوریه  کردها در شمال  کنترل

  در مجاورت  سوریه  سرزمینی  مناطق اي از گسترده  بخش در روي کردها با پیش  همچنین است؛کشور 

 بر  جهت  از این ؛اند قرار گرفته  مرکزي سوریه  حکومت  و ارتش  الفتح  یشج  ،داعش  کنترل  تحت ةمنطق

  هاي امریکا و روسیه از قدرت  یکهر  نزدیکی . است  افزوده  آنان  فتصرّ  تحت  مناطق  ژئوپلیتیکی  وزن

  سوریه  تواّلتح  ةکشورها در آیند  این  استراتژیک  عمق  در افزایش یرگذارتأث  تواند عاملی کردها می  به

 براي  براي مسکو یا واشنگتن  حیاتی يتواند ابزارها می  سوریه  شمال  فدرال  سرزمینی  نفوذ در مناطق باشد.

  تحرت   در منراطق   باشد. اگر سناریوي نفوذ روسیه  سوریه  هاي مورد نظر در میدان در جبههروي  پیش

 .است  آن ةنتیج  ینتر بر آنکارا مهم  فشار سیاسی  اعمال  صورت  در این  ،ر شویمکردها را متصوّ  کنترل

  سوریه  نظام  میدانی  ةباالی کردها در عرص  نظامی  توانگیری از  بهره
 ةکردها در عرص  نظامی  ز تواناییگیري ا بهره  ،هاي امریکا و روسیه کردها براي قدرت  عد اهمیتدیگر بُ

در اختیار   سوریه  محدودي را در شمال منطقة ۲۰۱٥   سال  لکردها در اوای . است  سوریه  نظامی  تتحواّل

  در سال YPJ  زنان  مدافع هاي یگانو  YPG  خلق  هاي مدافع دو نیروي یگان  ها در قالب داشتند اما آن

حصرر    کردها در ابتدا با شکستن . داشتند  هاي جنگ در جبهه  مالحظه  قابلروي  پیش ۲۰۱6و  ۲۰۱٥

  شرقی  جنوب و  جنوبی  ةشدند کران  قرهبري امریکا موفّ  به  داعش ضدّ  هاي ائتالف تبا حمای  کوبانی

  ةمنطق  رلکردها با کنتروي  پیش با روند  ادامهدر گیرند.  پسباز  را نیز از نیروهاي داعش  کهالحس  استان

بخشیدند.   ود را رسمیتمورد نظر خ  کانتونی  دند و نظامکررا براي خود ایجاد   خاص  قعیتمو  ابیض  تل

شهر   یعنی  ،در سوریه  داعش  کیلومتري پایتختچهل مرزهاي   به  الرقه  در استان  ابیض  تل  کنترل با کردها

در   «دموکراتیک  نیروهاي سوریه»ایجاد   توان کردها را می  توجّه  قابل  دیگر اقدام  همچنین ؛رسیدند  رقه

 شد.  مریکا تشکیلآ  ایتبا حم  که  دانست ۲۰۱٥نوامبر  ۱٥

  گري بردون  نظامی  ةدر عرص ها آن ةمالحظه  قابل  کردها و توانایی  نظامیروي  پیش روند  به  توجّهبا  

 . دارد  اساسی  اهمیت  امریکا و سوریه يها از قدرت  براي هرکدام  از آنان یريگ تردید بهره

   المللی بین  طحدر س  نزد افکار عمومیکردها   مثبت  و وجه  مسئولیت
حدود   از آنان  بخشی یتهو ۲۰۱۱از  پیش  يها سال رد  بودند که  طردشده  جمعیت  کردهاي سوریه

  این ۲۰۱۱از  پس يها ا در سالامّ ،شد ینم  شناخته  رسمیت  مرکزي به  سوي حکومتفر ازن ٥۰۰۰۰۰
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درمورد مبارزات و  غربی يها رسانه  تبلیغات ند.بیاب ظهور  مجال  ،بازیگر مهم  عنوان به  ا شد کهمهیّ  زمینه

 .شرد  هرا  به آنان و تجلیرل از مبرارزات آن   دنیا  باعث نگاه مثبت ، سوریه  کردهاي مقاومت سرسختانة

بیشرتر کردهرا نرزد افکرار       هرچه  بر مشروعیت  گذشته  سال یک  طی  برابر داعشکردها درروي  پیش

مریکرا و  آ  نظرامی  يها از قدرت  یکهر  کنونی  در شرای  ،درون  این یجةدرنت افزود و  جهانی  عمومی

  و حامی  خود را نزدیک ندکوش یم  خود در سوریه هاي یاستو س  مداخالت  سطح  براي توجیه  روسیه

  دست به اي  عمده  جایگاه  سوریه  معادالت ةاگر کردها در آینده  یحتّ  یطور کلّ به دهند.  کردها نشان

و   سفید برراي توجیره    و کاخ  کرملین  مداران یاستبراي س  ابزاري مناسب  فعلی  در شرای ا امّ ؛نیاورند

 هستند.  خود در سوریه هاي یاستبراي س  مشروعیت  کسب

 انرژی  ژئوپلتیکازمنظر   سوریه  کردستان  اهمیت

از   بردن  مرز بود و بهره  بدون  د جهانیااقتص ةاز شبک  یجزئ  خاورمیانه سپتامبر،  یازدهم ةاز حادث پیش تا

هنجارهاي   رچوبامرزي در چ  دخالت  بدون  آن  صرفبازار م  ینو همچن  اقتصادي گاز و نفت  منافع

 اجباري  در تزریق  کشورهاي بزرگ  مورد تالش  در این . گرفت می  صورت  جهانی  ةشبک  اقتصادي این

 ، عربسرتان  مصرر،  ، سروریه   یژهو از کشورها به  خیر برد «تنظیمی  سیاست» يجا به« بازار آزاد  سیاست»

 ةثاز حاد پس ماند.  قعمالً ناموفّ  اجراي آن  که  است  اشاره  ( قابل طور غیر مستقیم )به  ایران  یو حتّ  کویت

برر    مبتنی  عوضو در  شده  تحوّلم  منطقه  به  نسبت  الملل بین  اقتصادي نظام یريگ جهت سپتامبر،  یازده

  .(۱6۰: ۱۳٨٥،  است. )افضلی  دهش يمرز درون  مستقیم  دخالت  با  نفتی  منابع  و مدیریت  لکنتر

  یعنی  شرقی  ةمدیتران ةگاز در منطق  براي انتقال  یمحلّ  عنوان به  تر از آن انرژي و مهم  منابع  به  دسترسی 

  در شرق هعمدطور  بهکشور   این  نفتی  ايه نامید . است  لبنان و  هغزّ ، اسرائیل ، هاي اردنکشور  در میان

  در ترانزیت  ( سوریه۱۳۹۰،  حسنتاش) اند دهش  واقع  کشور با کشور عراق  مرزي این ةکشور در منطق  این

  شمال  نفتی  یادینم  از تولید نفت  بخشی  هاي پیش از سال شود. می  یتلقّ ّي کشور مهمو گاز نیز   نفت

  منتقرل ه مدیترانر   کشور در ساحل  این  بندر بانیاس  به  سوریه  از مسیر خاک  لوله  خ ّ  یک  راهاز  عراق

  همچنان  . کشور سوریه است  شده  فمتوقّ  آن  فرسودگی  دلیل به نهایتدرو   مختلف  دالیل به  که  شده یم

حاضر گاز   حال در  خطوط  این . است  گرفته قرار AGP) ) عرب  خطوط  به  گاز موسوم  در مسیر خطوط

اجرا   هاي در حال پروژه  اساسو بر  است  رسانده  و لبنان  سوریه  به  تولیدي کشور مصر را با عبور از اردن

در  خبرري   نفرت  يهرا  چراه   این  از چند و چون خواهد شد.  مسلّ نیز   ترکیه  جاري میالدي به  در سال

 . نیست  دسترس
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  از میادین  وسیعی  بخش  هنوز هم  :است  نوشته  سوریه  نفتی  منابع  خصوصدر  نشنال  یکاییآمر  همجلّ 

کردها   گویی  رود که می  پیش يا گونه به  و شرای   است  نشده  کشف  سوریه  کردنشین  مناطق  ذخایر نفتی

  موضوع  این . در اختیار خواهند داشت براي بازي  نفت  نام  جدیدي به  رو کارت  پیش  سیاسی  در معادالت

  نقش بارةدر  شناسی ینزم  ةحوز  از کارشناسان  بیدار خنسی ورد.آوجود   را به يا تازه  تتحواّلتواند  می

  و میزان  میلیارد بشکه  دو تا سه  بین  سوریه  ذخایر نفتی  میزان : است  کردها گفته  سیاسی  در سرنوشت  نفت

  . نخستین است  سوریه کردي  در مناطق  منابع  این ةعمد  و بخش  است  یارد متر مکعبمیل ۲٥ذخایر گازي 

و   سوریه ، فریت ، بعدها در رمیالن شد و  کشف  دیرک  کردنشین شهر  در حوالی  منطقه  این  نفت  چاه

  این  غربی  در شمال  سوریه  نفتی  از منابع %٥۰  گفت  توان یم  در کل شد.  کشف  نفت  نیز چاه  قرنشوک

 (۱۳۹۲ ، یمدارد )بس کشور قرار

  خارجی  ةمداخل و  کردستان سوریه  ژئوپلتیک  اهمیت

  صهیونیستی  : امریکا و رژیم الف
از  هسرتند.   سوریه  خودمختار در شمال  ةیا منطق  اقلیم  موافق  کامل طور به  صهیونیستی  امریکا و رژیم

 : سوریه  کردستان  اللاز استق  صهیونیستی  امریکا و رژیم  حمایت  دالیل  ینتر مهم

  باره در این یوآو تل  کردي دانشگاه  مطالعات  رئیس  :محور مقاومت  نفوذ جدید در درون ةمنطق ایجاد

  دشمنی  با اسرائیل  دي کهکشورهاي متعدّ  تضعیف  باعث  کردستان  کشور مستقل یريگ شکل :گوید یم

  حامی يها تملّ  همانند خنجري در قلب تواند ی، مشود یم  و ایران  یه، سور عراق  دارند مثل  تاریخی

  ترکیه»  موجود میان  درگیري نفوذ تاریخی تواند یم  کردستان  . ازنظر بنجیو استقاللباشد(  )محور ممانعت

 . است  سود اسرائیل  به  مسئله  بگذارد و این  تأثیر مستقیم« شیعی  ایران»با  «سنتی

  ینتر روي آورد. کردها مهم  در منطقه  قدرت  توازن  امریکا باید بهناي   جوزف  اظهارات  اساسبر 

از   هریک  کند که  عمل يا گونه امریکا باید به  هستند. ناي معتقد است  هدف  این  به  ابزار براي رسیدن

بر ریکا بناو ام  صهیونیستی  یمگیرد. رژ  قوا شکل  شوند و توازن  تبدیل  هژمون  نتوانند به  منطقه يها قدرت

 يها گروه  چونهم  ییاند و از ابزارها کرده  درونی  نیابتی  را درگیر جنگ  امروز منطقه  سیاست  همین

 اند. روي آورده يا منطقه  بازیگران  تمدید منافع  راستايکردها در  مانند  نظامیان شبه سایر و  تروریستی

  طبق  منطقه پنج و براساس  است  صهیونیستی  کا و رژیمدر دستور کار امری  که  سوریه ةتجزی  طرح 

ها در  دروزي-  کردها در شمال  ها در غرب علوي - در مرکز  یسنّ  اول ة. منطق است  دینی  و اقلیت  قومیت

  در شمال تازگی به  که  هایی یاتعا کرد عملادّ  توان یم  زمینه  . در همین غرب  ها در شمال ترکمن -  جنوب
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  همراهری   ینروع  به گیرد یم  مریکا صورتآ  کرد با همراهی  وهاي دموکراتیکنیر تازگی بهو   سوریه

 . کردي است  مستقل  ةمنطق  براساس  سوریه  ةامریکا براي تجزی

   : ایران ب
کردها   تحریک  حضور دارند، هرگونه  و ترکیه  ، عراق یران، ا کردها در چهار کشور سوریه هازآنجاک

خود   اصلی  کردها را دشمن  ترکیه  دولت شوند و می  شناخته  در ترکیه  اقلیت  گروه  ینتر بزرگ  عنوان به

  بسیار مهم  موضوع  هالبتّ ؛ درگیر است  عراق  و شمال  ترکیه  جنوب ةدر منطق ها و امروز نیز با آن داند یم

.  است  بسیار متفاوت  یهو ترک  عراق ، سوریه  همچون  با کشورهایی  کردها در ایران  ةمسئل  که  است  این

  شمار هب  ایرانی  اصیل  از اقوام  کهبل ؛دارند نژادي  تنها اشتراک نه   ایران  ساکن  مردمان با  کردهاي ایران

 ةطلبان استقالل تمایالت .شود یم  تعریف  ایران  و فرهنگی  نیتمدّ  تاریخی  رو در بافت  و از این وندر می

و امریکا   انگلیس  به  وابسته  سوي جریاناتاز  بلکه ؛خریداري ندارد  ایران  ینکردنش  مناطق  افکار عمومی

 گردد یبرم  ایران  علیه  هاي بزرگ هاي قدرت سیاست  به  مسئله  عبارتی  و به  است  شده  ترویج  دممر  در بین

 ندارد.  کرد ایران  پیوندي با هویت  و هیچ

  عراق  و کردستان  : ترکیه پ

برا    مرذاکره   در حرال   کره   ترکیه را براي حکومت  مضاعفی  مشکالت  خودمختاري کردها در سوریه

  با کردهاي ترکیه یپیوندهاي تنگاتنگ  خودمختار که ةمنطق  حضور یک ایجاد کرد. است، « ..ک .ک پ»

هراي   ها و شونیسرت  ست، ناسیونالی ترکیه  حاکم ةاي براي طبق يجدّ هاي ینگران دارد، .« .ک .ک پ»و 

پیوندهاي   به  توجّهبا  . است  کشور ایجاد کرده  این  حاکم  حزب  عنوان به  و توسعه  عدالت  و حزب  ترک

  ترکیره   دولت .» .ک .ک پ»با   سوریه  کردستان  نیروي اصلی ، حاد دموکراتیکاتّ  حزب  میان  نزدیک

  سوریه  خودمختاري کردستان  رسمی  اعالم  یژهو و به خودمختار ةگیري منطق شکل  اي به ویژه  اسیتحسّ

 يهرا  پرچم  با سوریه  مرز ترکیه يسو متري در آن ٥۰ ةفاصل  به  اکنون  کرد که  توجّهباید  . است  داشته

هاي  در کوه  جبهه  دیگر ناچار نیستند براي پشت  و کردهاي ترکیه  است  اهتزاز درآمده  به  ..ک .ک پ

  انواع  تقویت  به  کردهاي سوریه  براي سرکوب  ترکیه  دولت  بود که  ارتباط  یندر هم گیرند.  پناه  قندیل

 يها از شاخه  یکی «النصره  جبهه» اسد در نبرد بودند و همچنین  با رژیم  که  یجهادي و سلف  جریانات

  این ، کردهاي سوریه  آوردنزانودر نمود و براي به  و شام  عراق  اسالمی  حکومت یا  در سوریه  القاعده

ا داد امّ  اسد گسترش  براندازي رژیم  را راه  و اقداماتش  داشته وا  ي سوریهکردها  عام قتل  را به ها یانجر

حاد اتّ  حزب»  در سرکوب  حاصلی  نتوانست  فق  نه  کردهاي سوریه  بنیادگرا علیه  اسالمیون  دادن کش
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در   حاد دموکراتیکاتّ  حزب  نظامی ةشاخ  بلکه ،باشد  داشته  سوریه و سایر نیروهاي کرد«  دموکراتیک

  اعتماد بخشی  توانست  یحتّ  کرد که  قوي عمل  چنان  و شام  عراق  اسالمی  و حکومت  النصره  نبرد با جبهه

  النصره  هجبه  خود علیه  فرماندهی  ها را تحت از آن  ییها کند و گروه  جلب  نیزرا   همسایه يها از عرب

 کند.  بسیج

  سوریه  کردستان يخودمختار  به  خشیدنب با رسمیت  براي مقابله  ترکیه  دیگر دولت دةبازدارن  سیاست 

  حرزب   ةکنگرر   هب «مسعود بارزانی»از   دعوت و «کردستان  اقلیم  دولت«  به  و امتیازدهی  ائتالف  نوعی

  مذاکرات  راهاز  رد در ترکیهکُ ةمسئل  حلّ ةدربار  ازجمله  گرهکن  وي در این  سخنرانی و «و توسعه  عدالت»

  پایتخت  حقیقتدر  دیار بکر )که  به ۲۰۱۳ در نوامبر  از مسعود بارزانی  و اردوغان  دعوت  طرفین  میان

و   ضور شوانبا ح  مشترک  با وي، برگزاري کنسرت اي یقهدق هشتاد( و گفتگوي  است  ترکیه  کردستان

مورد دیدار در  این در  طرفین  خبري ترکیه  منابع  گزارش  بود. براساس  سیاست  این  ةدرادام  تاتلیس  یمابراه

دو   یستأس.« .ک .ک پ« »ترکیه  صلح  از مذاکرات  براي حمایت  د بازرانیتعهّ» شامل  مهم  چهار موضوع

  اقلریم   نفرت   انتقرال  ةلولر   شدن الو فعّ  یل، تکم عراق  کردستان  و اقلیم  ترکیه  جدید میان  مرز گمرکی

خودمخترار در    با ایجاد سراختار رسرمی    بازرانی  و مخالفت  آینده  ونیم  ماه  تا یک  بر ترکیه  کردستان

  که  است  این  واقعیت  هالبتّ ؛رسیدند  توافق  به  سوریه  راتیکحاد دموکاتّ  سوي حزباز  سوریه  کردستان

از   یکی  به  اکنون  عراق  کردستان  اقلیم  دارند. دولت  متقابل  زیادي در مناسبات  منابع  اقلیم  و دولت  ترکیه

و ازسوي دیگر   است  ترکیه  انحصارات هاي گذاري یهو سرما  کاالهاي ترکیه  صادراتی  مهمّ يها دروازه

  دولت  و گاز مناطق  نفت  استخراج  لیالمل بین  مهمّ  البی  به  است  ارزان  گاز و نفت  واردات  ةتشن  که  ترکیه

  . است  شده  لیبدت  اقلیم

  مرکزي در بغداد را کاهش  دولت  کاي خود بهاتّ خواهد یم  با ترکیه  نزدیکی  راهنیز از مسعود بازرانی 

  مسعود بازرانی سواز دیگر ؛مانور بیشتري براي خود ایجاد کندو فضاي   استراتژیک  رانت  دهد و نوعی

در   حکومت  تموقّ یريگ با شکل  کردهاي سوریه  ها در میان  بازرانی  خود باوجود نفوذ تاریخی  ةنوب هب

و   نفروذ برازرانی   توانرد  یمر   حکومت  این یريگ شکل اینکه اولزیرا   ؛است  مخالف  سوریه  کردستان

  کررد کره    نباید فراموش دوم اینکهکند،   خودمختار تضعیف  تنها حکومت  عنوان را به  اقلیم  حکومت

  به  و عراقی  سوري و ایرانی يها شاخه  خود با تشکیل هاي طلبی يها و برتر رقابت  ةدرادام.«  .ک .ک پ»

بر « وجاالنهللا عبدا» اش یرهبر زندان  نشاندن زیر چتر خود و« بزرگ  کردستان ةچهار پارچ»  گردآوردن

  هاست ماه  که  سیاست ةاز صحن« طالبانی  جالل» ا حذف. ب است  دوخته  شمچ« کرد  خلق»رهبري   جایگاه

است   مسعود بازرانی  طلبی يبرتر  ر ایند «. .ک .ک پ»  ةعمد  رقیب ،کند یم  نرم  پنجه و  دست  با مرگ
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  .(۱۳۹۲، فوالدي)

کرار    ایرن   و دلیرل   حفرر کررده    خنردق   سوریه  در مرزهاي خود با کردستان  عراق  کردستان  اقلیم 

  رادیرو زمانره    بره   در کردستان ي. خبرنگارشود یم  عنوان  اقلیم  به  ي داعشنیروها از ورود یريوگجل

  عراق  کردستان  اقلیم  . حکومت است  کرده  کمک  سوریه  کردستان  ةمحاصر  به  خندق  ین: اگوید یم

  ةحادیاتّ  از نمایندگان  تن 6٨. است  نشناخته  رسمیت را به  سوریه  کردستان  ودگردانخ  سیستم  تاکنون

 يآور جمع امضا  سوریه  کردستان  خودگردانی  شناختن رسمیت براي به  عراق  کردستان  ارلماندر پ  میهنی

 طور ینو هم  قواي منطقه  ( توازن کردستان  میهنی  ةحادیاتّ وسیلة بهماند. )  نتیجه یب  اقدام  ا اینامّ ؛کردند

  کردستان  وقایع  به  عراق نسبت  کردستان  اقلیم  متفاوت یريگ موضع  ةعمد  ا دلیلکرده  قوا درمیان  توازن

  مدیترانره   بره   یو دسترس  کم  جمعیت کشاورزي، ، نفتی  منابع  به  توجّهبا   سوریه  . کردستان است  سوریه

  سروریه   کردسرتان   بیهدر العر  بنابرگزارشی شود.  اي تبدیل منطقه  نسبی  قدرت  یک  تواند در آینده می

  میلیون  نیم و دو  جمعیت  به  توجّهبا   برسد که  در سال دمیلیاردوازده  درآمد  به  را دارد که  این  پتانسیل

 .(۲۰۱٤،  پوینده)  است  درآمد باالیی ، نفري آن

 يها جنگ  نمخالفا  ،است  جنگیده  مریکا در آنآ  گذشته يها دهه  طی  که  ییها جنگ  تمامی همانند 

  در جریان  حاضر در سوریه  در حال  که يا فرقه يها با جنگ  همراهی  اب ، دالیل  امریکا با استناد به  دولت

  کره   است  این شود یم  پذیرفته  جامعه  عموم وسیلة به  سرعت به  که  یحی. توضندکن یم  مخالفت،  است

  لوله  بر سر خ   جنگ  ةمداخل  ژئوپلتیک  براساس  ،است  در جریان  حاضر در سوریه  در حال  که  جنگی

از   قراره   ایرن   اروپا ترا سراکنان    به  لوله  خ ّ  راهقطر از  گاز طبیعی  ز انتقالا  براي اطمینان  ی. جنگ است

  وسیلة به  که  ترکیه  آناتولی  جنوبی  ند. آژانسشو  خالص  گاز روسیه  خود به  فیانرژي مصر  وابستگی

  رایانامریکا و بنیادگ  به  جاري از نیروهاي وابسته  وضعیت  توصیفی  ةنقش ،دشو یم  کشور اداره  آن  دولت

و   نفت  جنگ :نویسد یو م  داده  غیر بنیادگرا ارائه هاي یو سنّ ها یعهو ش  روسیه  مقابلدر  آن  به  وابسته  سلفی

  در این  لولهّ  خ   ساخت  جهت  سوریه  حاکمیت  تتح هاي ینبر سرزم  منظور کنترل به  گاز در خاورمیانه

  عنروان  اروپا بره   به  یدکنندهتول ةمنطق  ینتر بزرگ  عنوان به  یانهو گاز از خاورم  نفت  و رساندن  سرزمین

 .  است  بازار مصرف  ینتر بزرگ

  با ایران ه منافع روسیه(ب توجّه)با  ،و گاز اروپا استیال دارد  نفت  ینحاضر بر تأم  در حال  که  یهروس 

مخالفت چندانی  است،بازار   از این  بخشی  درصدد تصاحب  گاز که  منابع  ةدارند  دولت  یک عنوان به

تأمین بخشی از بازار انرژي و گاز اروپا را که گاز بسیار تمایل دارد  منزلة یک کشور دارندة ندارد. قطر به

بره  دارد   تمایرل  ،آیرد  یشمار م هب  جهان  نفت  دارندگان  ینتر از بزرگ  که  و عربستاندار گردد  عهده
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سعودي و گاز قطري   نفت  قرار است  که يا لولهّ  ا خ گردد؛ امّ  اروپا تبدیل  نفت  کنندة ینتأم  ینتر بزرگ

  نشان  یخوب به  سکوالر اسد بگذرد و این  متوحک  حاکمیت  تحت  باید از سرزمین ،اروپا برساند  را به

 یرو سا  از القاعده ها يو قطر ها يسعود  و همچنین  اش یبنیادگراي سنّ  حدینمتّ مریکا وآچرا   که دهد یم

  ینبنرابرا  ؛کنرد  یمر   حمایرت   در سروریه  یريو مسر   راه  آوردن دسرت  و به  فتح برايجهادي  يها گروه

  ینهمچن ؛آورند  چنگ به  سونمانند الک  ییها شرکت  براي احداث  مانند هالیبرتن  یکاییآمر يها شرکت

و  ، قطرر  عربستان  حمایت  تحت هاي يجهاد ةمداخل  برخالف  سوریه  از دولت  براي دفاع  ایران  دلیل

گاز خود را   ةلولّ  کشور قصد دارد خ   اینکه   است  دارند آنرا اسد   قصد براندازي دولت  مریکا کهآ

اروپا   به  گازش  انتقال  ،لوله  جدید خ ّ یرهاياز مس  روسیه  ند. هدفبرسا  مدیترانه  سواحل  به  سوریه  راهاز

 .  است  اکراین  سرزمین  کشور به  آن  وابستگی  کاهش  با هدف

نمود و   اق کودتا س  راهرا از  آن  طرف بی و  منتخب جمهور یسرئ ۲۰۱٤  ةاوباما در فوری  که کشوري 

  نظامی  یگاهو پا  سوریه  ژئواستراتژیک  و جایگاه  تاریخی  رواب   ظلحا به ها د. روسکر  کشور را فتح  آن

خود در   تیحد سنّمتّ  را براي حفظ  الیفعّ  سیاست  لیبی  ةاز تجزی  گرفتن با درس ،کشور دارند  در این  که

  سوریه  ةعمد  بحث .کند یم  یخود تلقّ  علیه  تهدید غرب  عنوان را به  سوریه  زیرا تغییر نظام ؛اند گرفته  پیش

  و وقتری  کند یم  استفاده  یخوب به  ورشکسته يها از دولت  . داعش است  افراطی  ییگرا اسالم  و روسیه

 يکشورها  نیز در این  قومی  . مسائلشود یتندروي پدیدار م هاي ینهزم ،شود  اقتصادي خراب  وضعیت

 يها دارد )مرکز پژوهش  استراتژیک  اهمیت  سیهبراي رو  طوطوس  پایگاه  هالبتّ ؛شود یتشدید م  ضعیف

دیرالزور و   استان  ةآیند هاي بندي یمتقس ةنقش  پیش  ماه  یک  ( طییانهخاورم  استراتژیک  و مطالعات  یملّ

  فقیاتواز   نشان  که  انتشار یافت  خاورمیانه  ي سیاستبرا  واشنگتن  ةسسّؤم وسیلة به  روسیه  شرق  در کل

 دارد.   سوریه  ةنفوذ و در آیند  مناطق  و تقسیم ناآشکار

 و  ایرران هللا ا )حزب  نشاحدو متّ  سوریه  ارتش  استراتژیک  نقشه  به  توجّهبا   سهسّؤم  عاي اینبنابر ادّ 

  آن  دیگر را در اطراف  شهر کوچک  شهر دیرالزور و چندین  ازجمله  فرات  ةرودخان  غرب  ( مناطق یهروس

یا نیروهاي امریکا و  شود ینم  فرات  رودخانه  شرق  وارد مناطق  سوریه  ا ارتشامّ ؛د کردخواهن  فتصرّ

و کررد    عرب  دموکراتیک  نیروهاي سوریه  . درعوضدهند یکار را نم  این  ةاجاز  داعش ضدّ  ائتالف

و   بزرگ  بخشرا آزاد و بر   دجله  شرق  مناطق PYDکرد  یروهاين  فرماندهی  امریکا به  حمایت  تحت

. ندکن یم  فتصرّرا   عراق  مرز ابوکمال هاي یکیو تا نزد  مسلّ   و عراق  سوریه  بین  از بیابان  استراتژیکی

  را در کنتررل   فررات  ةرودخانر   الخاپور و شررق  ةرودخان  غرب  کرد مثلث نیروهاي اکثراً  میان  در این

  شررقی   کررد و ائرتالف   یروهراي ن  نیز با فرمانردهی   طقهعشایر من  یسنّ  و نیروهاي اکثراً عرب گیرند یم
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  نیروهاي عرب یگر. دشوند یم  فرا متصرّ  مرزي ابوکمال ةو درواز  لخاپور را تا مرز عراقا ةرودخان

نیز  اند یدهد  آموزش  تنف  مریکا در پایگاهآ  وسیلة به  که  سوریه  شرق  در جنوب  نمریکا و اردآ  به  نزدیک

  دموکراتیرک   سوریه نیروهاي  و در آنجا به کنند یم  حرکت  شمال  به  از جنوب  رز ابوکمالم  طرف به

  نشاحدمتّ و  سوریه  ارتش  را بین  حائلی ةمنطق  کیلومتر عرض چهل  کمربندي را با حداقل تقریباً و  رسیده

  را در سه  آن  اهمیت  توان یم ،دشوجرا ا کامالً  نقشه  اگر این  . در کلکنند یایجاد م  را با مرزهاي عراق

 داد:  بند توضیح

 . است  آن  به  دستیابی  پیدر  ایران  دولت  آنان  گمان  به  که  شیعی  ربند مرزي هاللکم  این  اهمیت -

  )بسیج  و نیروهاي مردمی  الشعبی و نیروهاي حشد  هللا  حزب  بین  زمینی  مستقیم  رتباطا  عدم  دوم  ویژگی -

  یسنّ  معارض یروهايبا ن  مقابله  راستايدر  جمهوري اسالمی  وسیلة بهاخیر  يدو نیروهر  ( که روسیه  میمرد

  تشدّ هب  ها در منطقه آن  قدرت  از افزایش  منطقه يکشورها  یمریکا و برخآو  اند شده  تشکیل  و داعش

 هستند.  نگران

آزاد  يهرا  آب  بره   دسترسی  ایجاد کریدور حیاتی  ،است  هممبیشتر براي کردها   که  ویژگی  سومین -

و   ایران  ، بندرعباس ترکیه  از بندر جیهان پس  مسیر ارتباطی  چهارمین  عنوان و به  اردن ةبندر عقب  وسیلة به

و   )عربستان  یسنّ  جهان يها مریکا و قدرتآ  توجّهبیشتر مورد   و دوم  بند اول  یت. اهم است  عراق ةبصر

 ةدامن  افزایش  باعث  و سوریه  قدر مرز عرا  حد ایراننیروهاي متّ  رسیدن هم به  آنان  باور به  که است(  هترکی

و   تضعیف  آن  و درپی  منطقهبیشتر   ثباتی یتر و ب گسترده  رقابت  منجر به  که شود یم  و نفوذ ایران  قدرت

  گران  از تحلیل  ی: برخ بند سوم  . اهمیت خواهد داشت  پیرا در  در منطقه  نشاحدمریکا و متّآ  تهدید منافع

  ایرن   یرت . اهمدانند یبراي کردها م  و واردات  صادرات  مسیر جدید را کریدور حیاتی  این  کرد عراق

  قلریم ا  استقالل  مورد برگزاري رفراندومدر  عراق  کردستان هاي یههمسا  تهدیدات  به  توجّهبا   موضوع

 .  نمایانگر است  یخوب اخیر به ةدو هفت  یکی  طی  کردستان

 يها قدرت  تأمل  و قابل  وجود و حضور مستقیم  ،تو بلندمدّ  استراتژیک  مصالح  به  توجّهبا  هرچند 

مرزها را با اجراي   ایران  و نه  ترکیه  نه رسد ینظر نم به  ناپایدار منطقه  اوضاع  نینو همچ  و جهانی يا منطقه

در   مفروض  اولین  که  نکته  ا تمرکز بر ایني ببندند؛ امّقد تمام  شکل نیز به  استقالل  اعالم  یو حتّ  رفراندوم

  ،جهانی  ذخایر نفت  کلّ %٥  کم وجود دست نیز و وجود ندارد  غیر ممکنی  هیچ  یعنی  ،سیاست ةعرص

و   معتبر نفتری  هاي یکمپان وسیلة به  قعرا  کردستان  در اقلیم  ذخایر نفتی  میلیارد بشکه 6۰از   بیش  نیعی

  جهرانی   کننردگان  و مصرف  گذاران یهسرما  براي کردها و چه  چه  طالي سیاه  این  صادرات  ضرورت

و   تنها نفت نه تواند یم  نفت  کریدور حیاتی  این  ینهمچن ؛دهد یم  نشان  یخوب مسیر جدید را به  این  اهمیت
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و   و سوریه  عراق  نشین یسنّ  و گاز مناطق  بعدها نفت  بلکه ؛صادر کند  اول  ةوهل را در  کردستان  اقلیم گاز

 برساند  دریاي سرخ  عقبه  خلیج  به  اردن  راهاز  هرسه  را نیز که  سوریه  ا در شمالکرده  کنترل  تحت  مناطق

 (۱۳۹6 ،)رشید رستمی

 یدو با  تر است از سایر کشورها کامل ، رسیده  اریخت  پایان  به  غرب  فوکویاما ازآنجاکه  ةنظری  اساسبر 

  جهانی  نوین  نظم ةمداخل  یککند. ژئوپلت  برابر تجاوز ایستادگیو در  حراست  عمومی  حیاتی  نابعاز م

  آزادي بشریت  را دشمنان  جهانی  نظم  دشمنان  که چنان  و اقتصادي بوده  سیاسی  برتري لیبراسم  پیدر

تا آنجا   جغرافیاي سیاسی  ةحوز  عبارتی به ؛دهد یم  خود را گسترش  ژئوپلتیک  ةحوز و دهد یم  لقب

  کره  شوند یم  ابداع  منظور دشمنانی  حضور دارند. براي این  جهانی  نظم  دشمنان  که شود یم  گسترده

 . است  ایجاد شده« انجه  هارتلند ایدئولوژیک»  مفهوم  که يا گونه به  بوده  مذهبی  تروریست  آن  ینتر مهم

  حراد دموکراتیرک  اتّ  حرزب   را به  جهانیان  توجّه ISLS))  اسالمی  دولت  دست به  کوبانی  محاصرة 

  این (PYD)کرد.   کرد جلب  اکثریت  به  سوریه  مناطق  در شمال  نیروي پیشگام (PYD)  سوریه  کردستان

نیز   کردستان  غرب  صورت و به  است  مغرب  سرزمین  شا یفظاللّ معناي تحت  ؛ کهنامد یم را روژاوا  منطقه

  زنان  بر حقوق یدو برابري و تأک  دموکراسی  مثل  محور واژگانی  حول  که PYD  . گفتمانشود یم  ترجمه

 YPG) (YPJ))  نبرد مبارزان  بر این  افزون ؛ است  کرده  خود معطوف  را به  یجهان  چپ  توجّه ،چرخد یم

با  ،شد  یده سازمان  اسالمی  دولت  علیه PYDزیر نظر   که  زنان  عمداف هاي یگانو   خلق  مدافع يها یگان

وجود  به  جهانی  در سطح  باره یک  از روژاوا به  در حمایت  متفاوتی  ابتکارات د.ش  رو هروب  گسترده  همدلی

حدود  ، داشت  براي روژاوا( نام  )سالح  اي که  طلبانه  غیر پوزش  شکل به  که  کارزار آسمانی  یکآمد. 

 کرد.  يآور دالر جمع ۱۳٥۰۰۰۰

 PYDمتمرکرز بودنرد. در روژاوا     سیاسری   و حمایرت   دوستانه انسان يها بر کمک  ابتکارات یرسا 

  ییها گروه  در آن  که  است  برابر براي زنان  با حقوق  دموکراتیک يا جامعه  قتحقّ  در حال  که گوید یم

ساختار   اللاز خ  که  قرار است  سیاسی  . قدرتکنند یم  با یکدیگر زندگی  گوناگون  و مذهبی  یقوم

  فرد مهم منحصربه  انقالب  روژاوا یک در  که  است  عیمدّ PYD شود. یده سازمان خود آیین  شوراهایی

از   پس  یحتّ  اوجاالن د.اقع شو  کردستان  کارگران  رهبر در حصر حزب  اوجاالن  عبداله هاي یشهاز اند

روژاوا در   ( سیستم۲۰۱6،  . )آنتروپوسماند  باقی  جنبش  و فیلسوف  رهبر سیاسی ۱۹۹۹  در سال  بازداشت

  هرم  را از  و عرراق   در سروریه   قلمروهراي داعرش    صالاتّ ةحلق سو یکاز   یانهبازار خاورم آشفته  میان

  حاصرل  «اسرت   دیگرري ممکرن    جهران » کند یم  زمزمه  جهانیان  زیر گوش سو دیگر و از گسالند یم

 و  از پویراترین   موجرود یکری    وضرع   روژاوا برراي دگرگرونی    منرد مرردم   و هردف   جمعی يها تالش
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 ةحراد همر  اتّ  کا بره را با اتّ  سیاسی ةجدیدي از ادار  و فرم زند یم  آزادي را رقم  تجارب  بهاترین گران

 . کند یرو م  سوریه  کردستان  نکانتو  و نژادها در سه ها یتقوم

در   که کمونالیست  نظام  اساس  عنوان به  مستقیم  دموکراسی  . اول است  دو ستون ةروژاوا برپای  مدل 

  دارند و دیگرري نفری    و شهري مشارکت  یمحلّ  و مدیریت ها گیري یمدر تصم  االنهفعّ  شهروندان  آن

در کنرار    مختلفری   و مذهبی  قومی يها در روژاوا گروه  که  ترو اس  از همین؛ تملّ -  دولتساختار 

هرا    کانتون  ةو ادار  در مدیریت اي سابقه یب  مشارکتی  و نقش کنند یم  زندگی  منطقه  کرد این  اکثریت

  پشتوانه  ا کمترینب  هم شد آن  داعش گري یبرابر وحشدر  منطقه  نیا  ایستادگی  حاد موجباتّ  یندارند. هم

  ماننرد  ، خرواه  يآزاد  جنربش   الینبراي فعّها   ( کانتون۱۳۹٤،  )زحش  جهانی ةازسوي جامع  و حمایتی

و   دولتی  انسان  ةها را باید از زاوی کانتون .هستند ییبها بسیار گران  ةتجرب ، فاشیزم  یهاسپانیا عل  مردم  مبارزات

  سیاسی  اسالم  علیه  مبارزه  ةاز تجرب  را باید بخشی  سوریه  نکردستا  مردم  د. مبارزاتکر  بررسی  کمونیزم

طور  همان  تجارب  را برشمرد و از این  مردم  بر مبارزات  حاکم هاي يتئور  نهاد و تناقضات  و ارج  دانست

  .(۱۳۹۳، نیاصالحیبگیریم. )  درس  نیز ما  ،گرفت  درس  پاریس  قد کموندر ن  مارکس  که

  قدرت  بحران  اش ینهزم  که  است يا دوره  فرانسوي( حاصل  زبان  ها به ا )گوشهه  کانتون ةپروژ  

و  سرو  یرک از   ور شرده  شرعله   در سروریه   داخلری   جنگ  اخیر که يها سال  در طی  یهمرکزي در سور

 ةکررد در منطقر    هاي یشحاد گراو اتّ  سوریه  کردستان  ةدر منطق  اوجاالنیزم  حامی  حزابا  گرفتنقرار

و   باورهراي سیاسری   و  و جنسریت   یرت ملّ  گرفتنرنظدر  بدون  روژاوا قوانین . در است  سوریه  کردستان

برخوردار   یدوچندان  در روژاوا از اهمیت  جنسیتی  طلبیبرابر ا؛ امّ و برابر است  یکسان  براي همه  عقیدتی

فضاي بسیار باز و   سوریه  در کردستان  ثالبراي م ؛ است  و برجسته گیر امر بسیار چشم  رو این این. از است

در   ویرژه  به  با مردان  برابر براي زنان  شراکت  بودن وجود دارد. اجباري  زنان  شدن لمتشکّ براي  مناسبی

 .(۱۳۹٤،  رخش)  است  در منطقه  کاري انقالبی  ها درواقع تها و سنّ و نیز تغییر نگرش  و سیاست  جامعه

 گیری یجهنت

  نگریسته  منظري متفاوتاز  سوریه  کردستان  به  داخلهم  ژئوپلتیکِ  براساس دش  سعی  تار پیش رونوش در

و تضعیف   با داعش  مانند جنگ  شرای  جدید در خاورمیانه و تأثیر آن بر ساختار سیاسی سوریه شود.

  و گراهی   و سرکوت   برا ترکیره    تقابل با آمریکا، امکان افزایش ارتباط ، هژمونی دولت مرکزي سوریه

وضعیت کامالً متفاوت و متمایزي را براي تغییر جایگاه کردهاي سوریه فراهم   سوریه  با دولت  همراهی

 نمایند.  را بررسی  سوریه  کردستان  موضوعاتی  چنین  به  توجّهدارند با   سعی نیز  مختلف  گران تحلیلنمود. 
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یت و سنجش امکان دریافتی جدید از وضع وپلتیکهاي ژئ گیري از تئوري حاضر بهره پژوهش تالش

 هاي یتظرف  از چه  منطقه  دادن این موضوع که این ها بود براي نشان آمده با الگوگیري از این نظریهپدید

 ینکره ایرن  ا و برود   قائرل   برراي آن   تروان  را مری   یکیاستراتژ  جایگاه  و چه  برخوردار است  ژئوپلتیکی

و براي  دارد  اهمیتی  اي چه اي و فرامنطقه منطقه  براي بازیگران  سوریه  ردستانک  ژئوپلتیکی هاي یتظرف

  د.رو می  شمار هب  فرصت  یک تهدید و براي کدام  یک کدام

خواهد داد و   نشان با کردهاي سوریه  یندهآها را در  ها و تقابل همراهی روشنی به  اي بررسی  چنین 

  شرای   درواقع . ها آشکار خواهد ساخت را براي آن  وییررو رود  تقابل و  حاد و ائتالفهاي اتّ لیپتانس

 آن  از دل  که  است  ایجاد کرده  مردمان  را براي این  یخاصّ  الزامات  سوریه  کردستان  ژئوپلتیکّ  خاص

  فرات  شرق  عیینت . گیري است شکل  در شرف  یندهآو   در حال آنانبراي   ییها فرصت  تهدید و هم  هم

  است  فرصتی  مصداق مرز  از این  فرانسه  و حمایت  ترکیه  قرمز حرکتّ  خ   عنوان به ها یکاییسوي آمراز

  با تشریح  مقاله  این  درمجموع . است  ظهور یافته  سوریه  کردستان  ژئوپلتیک  ةگان سه  شرای   از دل  که

   بینی یشپ  توان می  نگاهی  چنین  دارد و از دل  منطقه  این  نو به  نگاهی ، سوریه  کردستان  ژئوپلتیک  وضعیت

هراي   ها و تقابل درگیر ائتالف  نزدیک ةیندآکردها را در  ، منطقه  این  ژئوپلتیک هاي یتظرف  د کهکر

و   سروري شردیدتر بروده    -و کرردي    ترکری  - ها در محور کرردي  تقابل  که  شدیدي خواهد ساخت

  کردسرتان   ژئوپلتیرک  هراي  یتظرف سوي دیگراز ؛ تر است آشکار  غربی –ها در محور کردي  ائتالف

تنها در  نه یرگذارتأث  بازیگرانی  عنوان به  یندهتا بتوانند در آ  است  کردها اعطا کرده  را به  قدرتی  سوریه

  ژئوپلتیرک   ةو برالقوّ   بالفعرل  هراي  یلپتانسر   حال  ند. در عینکن  عمل  خاورمیانه  ةمنطق  کلّ  بلکه  سوریه

 انرژي کردي و هارتلند ریملند کردي،  یعنی  ،ژئوپلتیک ةحوز  هرسه  که دهد یم  نشان  سوریه  کردستان

ها را  و آن  براي کردهاست  گرایانه و اقتصادي تکامل  سازي سیاسی فرصت  کردي در حال  ایدئولوژیک

 . است  داده صعود ارتقا  حالگري در  کنش ةحوز  به  و منطقه  در سوریه  شیواکن  از نقش
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