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   چکیده

شمالی رها شده توسط نیروهای نظامی ق به طور غیررسمی کنترل برخی از مناطپس از تهاجم داعش،  «کرد هایپیشمرگه»     

ای پیامدهای داخلی و منطقه ،رویدادها برای استقالل کردستان قوت گرفت. این خواستهو درنتیجه را در دست گرفتند عراق 

و  پژوهیآیندهروش  ۀبر پایرو هدف نوشتار پیشرو، تواند برای اقلیم کردستان عراق درپی داشته باشد. از اینمهمی را می

چه ها، ه با توجه به رویدادهای کنونی و پیش بینی روند آینده آنکپاسخ به این پرسش اصلی است سناریوپردازی، تکنیک 

الف(  :نمودتوان مطرح می رابندی در سه دستهپنج سناریو  بر این پایه، روی حکومت اقلیم کردستان قرار دارد؟سناریوهایی پیش

اعالم و متحدان غربی آن  و کایآمر ،رات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق، ایران، ترکیهانجام مذاک( 1: سناریوی مطلوب

ها و گذاری بر کنشرهای اقتصادی اربیل برای تاثیمندیتوان ازگیری استقالل اقلیم کردستان و بهره( 2 کردستان؛ استقالل

ره مناطق اگر ثالث و کسب امتیاز اقتصادی و سیاسی در ادگری بازیمیانجی( 1: سناریوی محتملهای سیاسی آینده؛ ب( واکنش

 عالم فوری استقالل کردستان عراق( 2 ؛سیستم کنفدرال در ازای تعویق یا کنار گذاشتن استقالل کردستان ایجادمورد مناقشه و 

: ایجاد وی ممکنسناریج(  ای؛ای و فرامنطقههای منطقهدولتو  شکست مذاکرات احتمالی با حکومت مرکزی عراق پس از

، اقلیم 2017 سپتامبر 25برگزاری رفراندوم  پیامدهای حاصل ازکه  دهدنشان می حاضر پژوهش هاییافته کردستان بزرگ.

از  بسیاریبنابراین چنانچه حکومت اقلیم کردستان نتواند بر این بحران غلبه کند  ؛کرده است کردستان را دچار مشکالت عدیده
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Abstract  

Following the ISIL invasion of northern Iraq, Kurdish Peshmerga unofficially took control 

of some parts of the northern Iraq abandoned by Iraqi forces and, as a result, consequently 

attempted to strengthen the independence of Kurdistan. This event has important internal 

and regional implications on the Iraqi Kurdistan region. Utilizing the Future Studies 

scenario technique, the current research aims to answer the following question: Given the 

Kurdish Peshmarga’s aim for the independent Kurdistan, how their political future can be 

best predicted? This investigation provides five scenarios in three categories: a) Prefarable 

scenario: Kurdistan climate negotiations with the central government of Iraq, Iran, Turkey, 

the United States and its western allies, and the declaration of independence of Kurdistan; 

the independence of the Kurdistan region and the utilizing Erbil's economic capabilities to 

influence future actions and reactions (B) Probable scenario: mediating a third actor, and 

enjoying economic and political privileges via taking part in the disputed areas 

administration; creating a confederal system in return for postponing or abandoning the 

independence of Kurdistan; Immediate announcement of the independence of Iraqi 

Kurdistan after the possible failure of talks with the central government of Iraq and the rest 

of regional and international states (C) Possible scenario: creation of a great Kurdistan. The 

findings of the present study indicate that the consequences of the referendum of September 

25, 2017, have affected the Kurdistan region. Therefore, if the Kurdish government can not 

overcome this crisis, many of the current achievements in the economic sphere will lose 

political, social and cultural freedom.  

 

Keywords: Iraq, Iraqi Kurdistan, Kurds, Independence Referendum, Independent 
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 مقدمه 

، موزاییکی کردستان عراق به عنوان هارتلند خاورمیانه ۀمنطق، اظ موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکبه لح     

 خواهیآرزوی کسب خودمختاری و استقاللردهای ساکن در آن، طی صد سال گذشته کاز اقوام است و 

متحمل  یهایی بسیاربرداشته و هزینه یهای بلندآل، گامد و برای رسیدن به این ایدهنپرورانرا در سر می

های هویت یگانگی جمعی چون نژاد، قومیت، فرهنگ، کردها در خاورمیانه از گذشته واجد مولفه اند.شده

اند. از طرفی دیگر دولت بوده سیتأسافسانه، خاطرات تاریخی، زبان مشترک و جمعیت قابل توجه جهت 
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خودگردانی در اشکال  خاورمیانه اندیشۀ سازی درلتدو-حوادث تاریخی دو قرن اخیر و تجارب ملت

های سیاسی آنان قرار داده است. دولت مستقل را وجه مشترک آرمان سیتأسمختلف، از خودمختاری تا 

ای دارای اقلیت کرد و شرایط انزوای های خاورمیانهدولت با این وجود، تنگناهایی چون مخالفت

دولت مستقل کردی  سیتأس با دور شدن از اندیشۀگان سیاسی کرد ، سبب گردیده است تا نخبیتیکژئوپل

 ای روی آورند. بیشتر به مواردی چون خودمختاری، فدرال و تفویض نسبی قدرت محلی و منطقه

جدیدی امنیتی  - فضای سیاسی، و اشغال این کشور 2003ت متحده به عراق در سال ایاال درپی حمله     

 را های کلیدی حکومت جدید عراقنقش های حضور هرچه بیشتر کردها درنهزمی پدیدار شد که عراقدر 

اهداف را برای رسیدن به  یهایی بلندگامگیری از این فضای باز سیاسی، فراهم نمود. کردها با بهره

اند. از سوی دیگر موج جدید فرایند دموکراتیزه شدن خاورمیانه، خیزش خودمختاری خویش برداشته

گیری اهداف خودمختاری، منجر به عدم ثبات و تعارض در مناطق مورد منازعه چون عراق یها و پاقلیت

بودن استقالل « 1دوفاکتو»ملتی ضعیف، فرایند  -شده است. به دنبال فروپاشی حزب بعث و تشکیل دولت 

تقویت در این دوره کردستان عراق از طریق تعامل با دنیای خارج،  اقلیم کردستان عراق تسریع گردید.

دار پارتی و بندی که البته مدیون احزاب ریشههای صنعتی و اداری، استفاده از دیپلماسی نیمزیرساخت

بندی گفتمان هویتی، سرزمینی و ژئوپلتیک، موفق به عملیاتی نمودن مدل حکمرانی اتحادیه است و صورت

 های استقالل این اقلیم شده است.ریزی پایهو پی« 2فدراتیو»

ریختگی سیاسی عراق و منطقه، فرصت نوینی به همو حمالت داعش وه بر فروپاشی حزب بعث، عال     

جدید در اختیار اقلیم کردستان قرار  تیکیوپلئگفتمان ژریزی خواهی و پیجهت تحقق آرزوی استقالل

ن در این پرسی استقالل اقلیم کردستامیالدی همه 2017 سپتامبر 25داده است. در همین راستا در تاریخ 

درصد مردم به جدایی  7/92منطقه و نواحی مورد مناقشه چون کرکوک از سوی سران اقلیم برگزار و 

ای و های منطقهپرسی استقالل کردستان با واکنشاما برگزاری همه؛ مثبت دادند یرأکردستان از عراق 

پژوهش حاضر بر آن است تا با  با این توصیف .رو گردیدایران، ترکیه و آمریکا روبه ازجملهالمللی بین

________________________________________________________________ 

 قوقی معادل غیررسمی بودن است و در مقابل آن حکومت دوژور یعنی رسمی قرار دارد. دوفاکتو در اصطالح ح .1

 به معنای اتحاد و پیمان سیاسی میان چند واحد جغرافیایی است که در آن به نمایندگی از همه واحدها یک حکومت مرکزی وجود دارد.  .2
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پژوهی است، ضمن بررسی و تحلیل رفراندوم اقلیم های آیندهتاکید بر سناریونویسی که یکی از روش

 روی پیش سناریوهایی چه پژوهشی آینده روش پایۀ کردستان به این پرسش اصلی پاسخ دهد که بر

توان مطرح بندی میا در قالب سه دستهدارد؟ در این خصوص پنج سناریو ر قرار کردستان اقلیم حکومت

: انجام مذاکرات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق، ایران، ترکیه و 1نمود: الف( سناریوی مطلوب

آمریکا ومتحدان غربی آن، به دست آمدن توافقی در اعالم استقالل و پذیرش آن از سوی دیگر کشورها، 

های اقتصادی اقلیم )اربیل( در سطح داخلی، ابع انرژی و توانمندیگیری از مناستقالل اقلیم کردستان و بهره

: 2های سیاسی آینده؛ ب( سناریوی محتملها و واکنشالمللی برای تاثیرگذاری بر کنشای و بینمنطقه

میانجیگری بازیگر ثالث و کسب امتیاز اقتصادی و سیاسی در اداره مناطق مورد مناقشه و کسب امتیاز 

اعالم فوری استقالل ل برای عراق در ازای تعویق یا کنار گذاشتن استقالل کردستان عراق، سیستم کنفدرا

ای و های منطقهشکست مذاکرات احتمالی با حکومت مرکزی عراق، دولت پس از کردستان عراق

 : ایجاد کردستان بزرگ.3ج( سناریوی ممکن ؛ایفرامنطقه

 پژوهش ادبیات. 1

 ،پژوهیآینده با این حال از منظر هایی انجام گرفته،پژوهش تان عراقاقلیم کردسدر خصوص  اگرچه  

التین که از  ، در زیر به برخی آثاردر این زمینه صورت نگرفته است ی به زبان فارسیپژوهش تاکنون هیچ

 :گردداشاره می ،باشدیمحاضر نزدیک  پژوهشلحاظ موضوعی تا حدودی به 

کردستان مستقل عراق؛ چشم»ای با عنوان ( در مقاله2017کالوزت ) گالیا لیندن استراوس و آدرین     

ای ممکن و نه احتمالی استقالل، گزینه نویسند؛ اعالم یکجانبۀمی «پذیر بودن دولت آیندهاندازها و امکان

د برای اقلیم کردستان عراق است. راه دیگر برای دستیابی اقلیم به استقالل از طریق توافق با بغداد )مانن

الگوی سودان شمالی است( و یا این که عراق به طور کامل دچار تجزیه و فروپاشی شود. با این حال از نظر 

رسد. از منظر خارجی نیز گیری کردستان بزرگ بسیار بعید به نظر میگر، سناریوی شکلاین دو تحلیل

پیوند تنگاتنگی دارد و از این المللی ان با حمایت خارجی و مشروعیت بینمعتقدند؛ استقالل اقلیم کردست

________________________________________________________________ 

1. Prefarable Scenario    

2. Probable Scenario  

3. Possible Scenario 
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ای گره خورده دارد. به علت واقع شدن در یک کشور جنگ زده و های جهانی و منطقهرو با منافع قدرت

های عربی برخوردار از اهمیت اقتصادی و ژئوپلتیکی، سرنوشت کردستان عراق برای ترکیه، ایران و دولت

گیری دنیا حائز اهمیت فراوانی است. اگرچه شکلهای بزرگ مانند عربستان سعودی و همچنین قدرت

طرفدار غرب و نسبت به اسرائیل نگرش مساعدی خواهد  احتماالًیک دولت مستقل در شمال عراق، 

رفراندوم کردستان »( در تحلیلی با عنوان 2017 مرکز عربی پژوهش و مطالعات سیاسی )نوامبر داشت.

بغداد -نویسد؛ چندین عامل در روند آینده بحران اربیلمی« عراق: پیامدها و چشم اندازهای آینده

ترین عامل این است که نسل نوظهور رهبران آینده کردستان عراق چه تاثیرگذار خواهد بود. مهم

برخوردی با رویای فراموش شده استقالل پس از برگزاری رفراندوم خواهند داشت. رهبران جدید کردها 

مسرور بارزانی چگونه با میراث گارد قدیمی مبارزان آزادی کردستان که از مانند قباد طالبانی، نچیروان و 

اند، برخورد خواهند کرد؟ افزون بر این، روابط همواره نقشه استقالل بیشتر را در سر پرورانده 1992سال 

خواهد گذاشت. در پی  ریتأثخواهی کردها آنکارا عامل مهم دیگری است که بر آرمان استقالل-تهران

وپاشی حکومت اقلیم، ترکیه نگران نفوذ فزاینده ایران در کردستان عراق و به خطر افتادن منافع خود فر

نهایت  گرایی در میان دولتمردان اقلیم و درهای عربستان از گرایشات فرقهباشد. از این گذشته، حمایتمی

 از نظر دور داشت. بازیگر بین المللی در این بحران را نباید  نقش ایاالت متحده به مثابۀ

توان چگونه می»المللی بحران در تحلیلی با عنوان: گر ارشد موسسه بین( تحلیل2017ماریا فاننتاپیه )     
نویسد: رفراندوم اقلیم کردستان بیش از آن که می ؛«های رفراندوم کردستان عراق را کاهش دادریسک

هایی است که عراق را ردی باشد، نشانگر بحرانبازتاب پویش پایدار و تاریخی به سوی تشکیل دولت ک

اقلیم، اولویت برای کردهای عراق باید  ۀنظر از وضعیت آینداحاطه کرده است. به اعتقاد وی صرف

ها نیز ای که خود آنهای منطقهبرداری از آشوبو امنیت در داخل باشد و نه بهره برقراری و حفظ نظم

ران سیاسی کرد باید از روشن شدن آتش منازعه با بغداد و سایر پذیر هستند. رهبنسبت به آن آسیب

باید طرحی را برای کردستان عراق در سر  رهبرانتر این که این های غیر کرد اجتناب ورزند و مهمقومیت

آلدو لیگا  های غیر کرد به یک میزان در آن سهیم باشند.های سیاسی و اقلیتداشته باشند که تمامی جنبش

نظر نویسد: از نقطهمی «استقاللاسرائیل و خواست کردستان عراق برای »ای با عنوان در مقاله( 2017)

ای کمک رنگ شدن تهدیدات منطقهگیری دولت کردی مستقل در شمال عراق به کماسرائیل، شکل

نظر مورد « هالل شیعی»خواهد کرد و به مثابه یک سپر دفاعی علیه نفوذ ایران عمل خواهد کرد و طرح 

دهد را ناکام خواهد گذاشت. از نظر وی، اله لبنان پیوند میایران که این کشور را به عراق، سوریه و حزب
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اسرائیل ناامیدانه درپی یافتن دوستانی در منطقه است و اقلیم از این حیث گزینه مناسب برای این کشور 

علیه ایران از طریق جمعیت کرد این  تواند پایگاهی برای اقدامات اسرائیل برکردستان مستقل می است.

ای استراتژیک خود در اسرائیل را همچون شریک منطقه هاستمدتکشور باشد. از سوی دیگر کردها 

 آورند.اقتصادی و سیاسی به شمار می زمینۀ

 آینده پژوهی. چهارچوب مفهومی و روش پژوهش؛ 1

اند. این روش، تفکرات فلسفی و نظر گرفتهدر « Future Studies»پژوهی را معادل اصطالح آینده     

های بدیل و آینده را مطرح و با استفاده از آنها، آینده مختلف بررسی و مطالعۀهای های علمی و مدلروش

 ,Naserabadi)پژوهی، ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده است نماید، لذا آیندهاحتمالی را ترسیم می

2000, p.25). قدرت، های نگرانه را در میان بخشهای آیندکوشد تا معرفت و اندیشه، میپژوهیآینده

سال  20تا  10ها و تهدیدهای محتمل طی ، برای درک فرصتآموزشیتجارت، دولت و نهادهای دانش، 

با ایجاد و تقویت  گاهنو آ ؛ها، ایجادکندبازار و تکنولوژی اجتماع، فرهنگ، سیاست، آینده، در عرصه

 ,Kenan) های آنان در راستای اهداف تعیین شده بپردازددهی فعالیتمیان این سه بخش به جهت همکاری

2003, pp.8-12).  یالدیم 1933 تا 1930 هایسال در ی به صورت علمی،پژوهندهیآنخستین فعالیت 

 انجام کایآمر در یشناسجامعه نۀیزم در 1«آگبرن اف. امیلیو» یسرپرست به پژوهشگران از یگروه توسط

 نینخست ،2«نلوبرتراند دِژو»شد،  آغاز یالدیم 1960 دهه از ی،عموم تییفعال مقام در یپژوهندهیشد. آ

 مورد در یتیواقع چیه»که نوشت، او در این زمینه با اشاره به این« هنر گُمان»تحت عنوان  را نظری پژوهش

غیر  هاییستنتاجات برای آینده، نیازمند روش، به این نتیجه رسید که یافتن مدارک و ا«ندارد وجود ندهیآ

توان الزم به ذکر است که می .(Samiee Esfahani & Shafiee Seifabadi, 2015, p. 203)متداول است 

ترین ارجح: به معنای در نظرگرفتن مطلوب بندی کرد، الف( آیندۀآینده را به سه گروه اصلی تقسیم

محتمل: یعنی در نظرگرفتن رویدادهایی که بیشترین احتمال را  یندۀب( آرویدادها برای وقوع در آینده. 

توانند به صورت بسط روندهای گذشته در آینده )به طرق برای وقوع در آینده دارند. این رویدادها می

ممکن: یعنی در نظرگرفتن کلیه  ج( آیندۀ. (Mozafari, 2009, p. 35) مختلف( در نظر گرفته شوند

 توانند در آینده اتفاق بیفتند. االمکان و غیره که میخوب، محتمل یا ضعیفیا بد رویدادها اعم از 

________________________________________________________________ 
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بانی آینده، روش آینده وجود دارد مانند دیده های مختلفی برای مطالعۀ، تکنیکپژوهیدر روش آینده     

ی، ریخت نگری، تبارشناسی راه، پسها، نقشهدلفی، تجزیه و تحلیل روندها، تجزیه و تحلیل پیشران

روشبه عنوان یکی از . سناریونویسی، سازی و سناریوپردازیسازی و شبیهالگوشناسی، تحلیل محتوی، 

 است روی ممکن ن،یمع طیکه تحت شرا ایندهیآ دادهاییشرح رو از عبارت است یپژوهندهیآ های

 ها موردآن رییگبکار از است که هدف ممکن و محتمل مطلوب، ندۀیآ ری ازیتصاو شامل ویسنار .دهند

با  ندهیآ موجود هایبرابر چالش در اتخاذ شده هایاستراتژی و هااستیس عملکرد قراردادن شیآزما

های ها و فرصتمند چالشبا کشف نظام است. بدین منظور، سناریوها ممکنات از ییفضا میترس و جادیا

زدن در مورد آینده اکتفا  نها به حدسگیرند. سناریوها تها قرار میرو، در خدمت تدوین استراتژیپیش

چگونه در شرایط محیطی متفاوت آینده، بیندیشیم و به تصمیم کنند کهکنند، بلکه به ما کمک مینمی

هدف سناریونویسی،  .(Makridakis & Wilberyth, 1989, p. 215) گیری و مدیریت آینده بپردازیم

ترکردن طیف آلترناتیوهایی است ورد آینده و عریضتفکر در م گسترش ها و واگراها،شکستن محدودیت

در رابطه با نقاط قوت (Martin, 1982, p. 123; Chermak, 2004, p.261).  تواند مدنظر ما باشدکه می

دید خواننده نسبت به موضوع، معنا بخشیدن به نقاط منفرد و به روشن کردن سناریونویسی باید گفت که 

-موارد مطرح هستند اما عدم قطعیت در نتیجه ازجملهگیری رح در تصمیمهای مطحداقل رساندن کاستی

گیری، ندادن یک پاسخ برای هر تصمیم، گرایش بیش از اندازه به کلیات و کاهش قوه شهودی برای پیدا 

پژوهش حاضر با  .(Chermak, 2005, p. 525)باشد حل از نقاط ضعف وارده بر سناریونویسی میکردن راه

پژوهی که در های مختلف آیندههای در دسترس، از میان روشوضوع و هدف و همچنین دادهتوجه به م

از سناریوهای  است. سناریوهای این پژوهش ترکیبیبهره گرفته  نویسیاز روش سناریوباال اشاره شد 

وش تدوین یافته است. در ر 4«بازیگر محور»و  3«محورذهن»با تمرکز بر دو روش  2و اکتشافی 1هنجاری

و هر  هپرداخت هااین دادهبندی و تجزیه و تحلیل به طبقهها ، ذهن انسان پس از پذیرش انبوه داده«محورذهن»

شناخته شده مسائل یکی از  [طوفان مغزی]یا  5«آشفتگی فکری. »دهدمیقرار یک را در جای مناسب خود 

ین گردد. در این روش نویسنده های نوتواند باعث ایجاد ایدهدر این روش است که در جای خود می

________________________________________________________________ 

1- Normative Scenarios 

2 - Exploratory Scenarios 

3- Mind-Center 
4 - Actor- Center 

5- Brain Storming 
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که در  بیشتر اتفاقاتی، «محور بازیگر» شرودر . دهدمد نظر قرار می راکیفی و کمی  اهدافاز  یامجموعه

-آناهداف ها و عملکرد، انگیزه بر حسبو تعامل میان بازیگران مختلف را با توجه به  دهنداین دنیا رخ می

بازیگران پی برد. این توان به نقش می هابه بازیگران و بازینگر آینده نگاهبا بنابراین ؛ کنندها تفسیر می

و  ذهن او ااستراتژی پنهان در پس فهم ،بینی حرکت بعدی یک بازیگر روی صحنهکار، پیشاین ی تسخ

های چون اطالع از راههای بسیاری مزیتبازیگر محور اما روش ؛ بعدی آن استبازیگران بینی پیش

آینده از پیش تعیین شده نیست و همه چیز کند که مشخص میو باشد را دارا می ردن داستانمختلف پیش ب

 . (Tisheyar, 2012, p.145) کردنخواهد  حرکتبه طور یکنواخت و ثابت 

برمبنای اهداف و نقش و « آشفتگی فکری»این پژوهش با استفاده از تکنیک سناریوهای بدین ترتیب، 

تان چون کردستان عراق و کشورهایی مانند عراق، ایران، ترکیه، آمریکا و بازیگران رفراندوم کردس

سه دسته سناریوی مطلوب و محتمل و ممکن ساماندهی شده متحدان غربی آن، اسرائیل و عربستان، در 

انجام مذاکرات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق، ایران،  (1است: الف( سناریوهای مطلوب شامل: 

یکا ومتحدان غربی آن به دست آمدن توافقی در اعالم استقالل و پذیرش آن از سوی دیگر ترکیه و آمر

های اقتصادی اقلیم )اربیل( در گیری از منابع انرژی و توانمندیاستقالل اقلیم کردستان و بهره( 2 کشورها،

ب( سناریوی  آیندههای سیاسی ها و واکنشالمللی برای تاثیرگذاری بر کنشای و بینسطح داخلی، منطقه

میانجیگری بازیگر ثالث و کسب امتیاز اقتصادی و سیاسی در ادراه مناطق مورد مناقشه و  (1شامل  محتمل

اعالم  (2 کسب امتیاز سیستم کنفدرال برای عراق در ازای تعویق یا کنار گذاشتن استقالل کردستان عراق

های ی با حکومت مرکزی عراق، دولتشکست مذاکرات احتمال پس از فوری استقالل کردستان عراق

شیوه اجرای به نگارش درآمده است. ایجاد کردستان بزرگ ج( سناریوی ممکن:  ایای و فرامنطقهمنطقه

های مورد نیاز پژوهش جهت تحلیل نیز از کتب، مقاالت، ای است. دادهکتابخانه عمدتاًپژوهش نیز 

نین مصاحبه حضوری با کارشناسان صاحب نظر در اطالعاتی علمی فارسی و التین و همچ یهاگاهیپا

ها و نظرات در نهایت سناریوها بر پایه این داده اقلیم کردستان عراق استخراج گردیده است. مسائل

 قرار گرفته است.تجزیه و تحلیل مورد و  ، پیش بینیبندیطبقهکارشناسان مربوطه، 

 . سیر تاریخی حرکت کردها به سمت خودگردانی 2

 -1بندی کرد. توان به سه مرحله متمایز تقسیمبه لحاظ تاریخی، سیر تحول خودگردانی کردها را می     

آغاز شد و با  یالدیم 1844ها و توسط امیر بدرخان در سال ای که از زمان عثمانیمرحله فئودالی و قبیله

آغازگر آن شیخ عبیداله  شد ومرحله مذهبی که توسط شیوخ، رهبری می -2شکست او نیز به پایان رسید. 

ای میان دیاربکر، وان، ارومیه، مهاباد، محدوده»بود. وی با تسلط بر بسیاری از مناطق کردنشین، شامل 
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زمان بسیاری به عنوان دولت کردی  حکومت دوفاکتویی را ایجاد کرد و تا مدت« اربیل، موصل و کامیشلو

در اوایل قرن بیستم و تشکیل احزاب سیاسی پس از  هامرحله سیاسی که با تشکیل انجمن -3شد. مطرح 

، دموکرات کردستان در «1942» کومله عراق ،«1941»حزب هیوا در عراق  ازجملهجنگ جهانی دوم، 

در ترکیه « پ. ک. ک»و حزب کارگران کردستان موسوم به « 1946» ، دموکرات عراق«1945» ایران

جنبش سیاسی خودگردانی کردها در ترکیه و ایران به دلیل  .(Kuchra, 1998, pp. 9-22)توسعه پیدا کرد 

اقتدار سیاسی دولت مرکزی به شدت ضعیف شد ولی در عراق با تالش مالمصطفی بارزانی و نیز در پرتو 

حسین و بارزانی طرح منازعه ایران و عراق ادامه پیدا کرد. سرانجام دولت عراق طی مالقات صدام

 1975اما به دلیل امضاء قرارداد  ؛بند اعالم نمود 13و در  1970در مارس خودمختاری کردستان عراق را 

به دنبال حوادث  .(Nazamian, 2002, pp. 242-249)الجزایر، دولت عراق از اجرای آن خودداری نمود 

« جبهه کردستان»، احزاب و رهبران کرد عراق، یالدیم 1988حلبچه و عملیات انفال برعلیه کردها در سال 

« حزب دموکرات کردستان»به رهبری طالبانی و « اتحادیه میهنی کردستان»از چندین حزب به ویژه  مرکب

شورای امنیت سازمان ملل، زمینه برای استقرار و  688 کیل دادند و در سایه قطعنامۀبه رهبری بارزانی را تش

م گردید و حکومت آزاد و پرواز ممنوع در شمال عراق فراه منطقۀ سیتأسشد خودگردانی، همچنین ر

 خودگردان به صورت دو فاکتو فعالیت خود را آغاز کرد.

 رفراندوم استقالل اقلیم کردستان عوامل تاثیرگذار در تبیین آیندۀ .3

های فرضها و پیشفهمپردازان، با توجه به پیشاقلیم کردستان، هر یک از نظریه امروزه در باب آیندۀ     

اقلیم کردستان، باید با دیدی  ین در حالی است که در تحلیل آیندۀدهند. امیخود، تحلیلی متفاوت ارائه 

 شود:ها اشاره میجامع و فراگیر نسبت به موضوع مورد بحث، به نکاتی توجه کرد که در ادامه به آن



 1398، بهار و تابستان 2، شماره 7، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ پژوهش                                  142   

 کردستان و نوسانات حاکم برآن اقلیم اقتصاد .3-1

به کسب استقالل  موفق گردشگری، و دامداری اورزی،نفتی، کش درآمدهای کردستان با تکیه بر اقلیم     

 و «1موبیل اکسون»چون  نفتی هایشرکت با جانبهیک صورت به قابل توجه در امر اقتصادی شده و

 .(Stansfield, 2013, p.268)است  کرده همکاری نفتی صادرات و استخراج اکتشاف، جهت «2شیفرون»

 میلیارد 45و  نفت چاه حلقه 14 از با دارا بودن بیش جهانی نفت ذخیره مذکور به عنوان ششمین منطقۀ

یش بلکه با افزا کند؛می تولید را عراق نفت چهارمیک  گاز نه تنها مترمکعب تریلیون 3/6 و نفت بشکۀ

( به 2015هزار در روز )در شش ماه اول  850( و 2013بشکه )سال  هزار 300 میزان تولید نفت این منطقه از

 ,Resources) ( در پی رونق اقتصادی این منطقه است2015شش ماه دوم سال در )بشکه  ونییک میلی

تواند کردستان عراق را بعد از جدایی به کشوری با ذخایر نفتی این مقدار از ذخایر نفتی و گازی می (2015

را از طریق  های نفتی خودبیشتر از اغلب اعضای اوپک تبدیل نماید. در حال حاضر اقلیم کردستان، لوله

گذاری عدم سرمایه رغمبهکند. در بخش کشاورزی بندر جیهان در ترکیه به مناطق مختلف جهان صادر می

درصد از کل مساحت اقلیم زیر کشت است که در مقایسه با کشورهای خاورمیانه از وضعیت  28مناسب، 

 اخیر هایسال طی در کردستان اقلیم با این وجود، مشکالت. ((Atrash, 2014 باشدبهتری برخوردار می

به منابع غیرمولد چون صنعت  عمدتاًای از درآمدهای کردستان چراکه بخش عمده .است یافته افزایش

 .(Nouriasl, 2016) گردشگری، فروش نفت، قاچاق سوخت، لوازم خانگی، پوشاک و ...وابسته است

-الوه برآن، ظهور داعش موجب افزایش هزینهآید. عمنابعی که برای اداره کشور مستقل ناکافی به نظر می

های امنیتی، نظامی، آوارگی بیش از دو میلییون نفر در منطقه اقلیم کردستان و سقوط ناگهانی بهای نفت 

طبق گزارش  چراکهسختی به اقتصاد کردستان وارد نمود.  گردید و ضربۀ یالدیم 2014واسط سال در ا

 آورد.درآمد خود را از طریق فروش نفت به دست میدرصد  85بانک جهانی، اقلیم کردستان 
 وضعیت سیاسی اقلیم کردستان .3-2

گانه قرار گرفتن سیستم حکومتی اقلیم کردستان برمبنای جمهوری پارلمانی، تکثر سیاسی و قوای سه     

ارج، ، فرستادن نماینده به خ(Mohammadiani & Torabi, 2017, p. 137)قوه مقننه، مجریه و قضائیه 

ن ارتباط سیاسی با سایر کشورها بدون هایی از کشورها در داخل اقلیم، همچنیگریوجود کنسول

دهنده این است که این اقلیم از آزادی عمل زیادی برخوردار است. به گی نشانهماهنگی با بغداد همه
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سی، انتخاب پرچم، های مهمی چون تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات، نهادسازی سیاکه گامطوری

المللی تمامی مقامات دولتی خارجی و نهادهای بین باًیتقربرداشته است.  …رسمی نمودن زبان کردی و 

حفظ ثبات و  .(Yaldiz, 2012, p. 304)کنند کنند با مقامات این منطقه نیز دیدار میکه به بغداد سفر می

های راهبردی اقلیم در سه دهه گذشته ز برنامههای قانونی ساختار سیاسی اامنیت حکومت جهت حفظ پایه

بوده است. این سیستم حکومتی، صالحیت مربوط به اجرای قوانین و لوایح مصوب پارلمان کردستان و 

باشد اقلیم و ایفای نقش عمده در اداره حکومت فدرال عراق را دارا می محافظت از امنیت و ثروت

(Hafeznia et al., 2010, pp. 210-211)ری حاکم بر اقلیم کردستان به نوبۀبنابراین سیستم سیاسی و ادا ؛ 

  خواهی سوق دهد.کردستان عراق را به سمت استقالل تواند، همچون پتانسیلی قوی اقلیمخود می
 (دفاعی )پیشمرگه –نیروی نظامی  .3-3

هزار نفری  110و توان  «های کردپیشمرگه»نیروی نظامی، امنیتی و اطالعاتی اقلیم کردستان با نام      

(Nami & Mohammadpoor, 2008, p.510)  پس از تهاجم داعش به عراق، آرایش جدیدی به خود

های مدافع خلق در برابر داعش و گرفت. اعزام نیرو به کوبانی، حمایت از نیروهای کرد سوریه و یگان

ر ها دارد. در حال حاضگذاری آنیرالمللی علیه داعش، نشان از اهمیت و تاثهای ائتالف بینکسب حمایت

 شود.نیروی مذکور از قابل اتکاترین نیروی زمینی در جنگ با داعش محسوب می
 کردستان عراق ژئوپلیتیک اهمیت .3-4

 ن منطقه ایفا کرده است. این مولفۀای در حیات سیاسی ایتیک کردستان عراق نقش دوگانهیژئوپل     

 یک منبع حیاتی برای استقالل کردستان ظهور کرده است و در مواردیجغرافیایی مهم، گاهی در مقام 

کردستان عراق، یکی از موانع مهم در تشکیل دولت مستقل کردی از فروپاشی عثمانی تاکنون بوده است.

در محل تالقی ایران، عراق، ترکیه، سوریه و ارمنستان قرار دارد. این سرزمین هارتلند خاورمیانه است و به 

این امر می .(Mohammadi & Khalidi, 2011 , pp. 40-41)ی دارد ژئوپلتیک انرژی، اهمیت فراوانلحاظ 

امنیت و حفظ و گسترش  نیتأمای و جهانی در راستای قدرت با رقبا در سطح منطقه جاد موازنۀتواند به ای

حافظت طبیعی ن مهای اطراف کردستان به عنوان عمق استراتژیک و تواوجود کوهجامد. منافع ملی بین

 .(Mobarak shahi, 2015, p. 86)و از لحاظ نظامی شایان توجه است کردها به شمار رفته 

 قانون اساسی عراق .3-5

پرسی عمومی گذاشته شد، جمهوری عراق را تدوین و به همه 2005قانون اساسی عراق که در سال      

 ,Iraqi constitution)لیته معرفی کرده است کشوری مستقل با سیستم حکومتی جمهوری پارلمانی و فدرا
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تواند مسیر حرکت وجود فدرالیسم به عنوان یک اصل کلی در قانون اساسی جدید عراق می .(2013

 کردهای این کشور به سمت خودمختاری را هموارتر نماید. 
 عراق 2010انتخابات پارلمانی  .3-6

-ویژگی برگزار گردید.درصد مردم  62، با مشارکت 2010نتخابات پارلمانی عراق در مارس دومین ا     

ردم عراق از تمامی مشارکت باالی م ،برگزاری انتخابات بر اساس لیست باز»های این انتخابات چون 

های سیاسی گذشته و ایجاد برخی تغییرات در انتخابات آن ای، برهم خوردن ائتالففرقه -های قومی گروه

با این حال، نتیجه انتخابات  .(Asadi, 2009, pp. 33-48) «متفاوت ساخت 2005را از انتخابات دسامبر 

ای تاکید فرقه -های قومیبندیو گروه شکاف های سیاسی بر ادامۀم عراق و گروهنشان داد که آرای مرد

اکنون شاهد حضور سه ائتالف تحالف وطنی سیاسی و حکومتی عراق، هم ۀصحنکه  دارد. به طوری

اختالفات  به دلیلها اشد. هر یک از این ائتالفبمیعراقیه )سنی( و تحالف کردستانی القوی ال د)شیعه( اتحا

درونی الزم و انسجام و هماهنگی ائتالف، عدم برخورداری از  دهندهشدید و جدی بین احزاب تشکیل

خویش برای ف پیمانانی خارج از ائتالکنند، هماحزاب متعدد عضو سعی می وجود روابط متغییر در میان

 2018 می 12 در عراق پارلمانی انتخابات دوره با توجه به اینکه چهارمین بنابراین ؛پیدا نمایندتوافق جهت 

  .بودپیدایش آرایش جدید در صحنه سیاسی عراق  منتظرباید برای دوره جدید نیز  شد، خواهد برگزار
 اربیل –مناطق مورد مناقشه بین بغداد  .3-7

به  .با دولت مرکزی است کردستان اقلیم حکومت اساسی هایچالش از یکی خیز کرکوکتاستان نف     

                      ها به جای کردها در کرکوکرژیم بعثی و جایگزینی عربگرایی عربی های ملیدلیل سیاست

 (Haghpanah, 2008, pp. 65-66) پس  درواقعد. کننکردها بر ادعای تاریخی در این استان پافشاری می

 مارس 28از بیرون راندن داعش از استان کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه توسط کردها، در تاریخ 

به برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در مراکز و ادارات  یرأ، شورای استان کرکوک با اکثریت آراء 2017

اشته شدن پرچم کردستان در استان برافر همین راستا، پارلمان عراق دربارۀ دولتی این استان داد. در

 ,ISNA News Agency, April13) و مخالفت خود را با این مسئله اعالم نمود یریگیرأکرکوک، 

های غیرکرد ساکن، کردها مصمم به انجام رفراندوم در های پارلمان و گروهاما با وجود مخالفت؛ (2017

در صدد بازگرداندن این مناطق به اقلیم کردستان مناطق مورد مناقشه با بغداد بوده و کرکوک و سایر 

 هستند.
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 بحران سیاسی در کردستان عراق:  .3-8

تعطیلی فعالیت پارلمان حکومت محلی، پایان یافتن ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان، ائتالف دو      

م گردیده و سلب های مجلس اقلیو تصاحب اکثریت کرسی« جنبش تغییر»و « اتحادیه میهنی»گروه 

رئیس « نوشیروان مصطفی»های سیاسی کردستان است. از بحران« حزب دموکرات»اکثریت پارلمانی از 

« های قانونی تغییر دهدتواند، توازن سیاسی در اقلیم را از راهاین ائتالف می»اعالم نمود: « جنبش تغییر»

(Wtekan, 2016) .بر اقلیم « حزب دموکرات»دادن به ریاست  رسد که این امر به معنی پایانبه نظر می

 کردستان خواهد بود.

 های سیاسی در اقلیم کردستانگروهعدم اجماع و اختالفات  .3-9

گیری در مورد مسائل مهم تصمیم و ایدوئولوژی و اختالف بر سر نحوۀفکری  اختالفات دیرینۀ     

و « مسعود بارزانی»به رهبری « راتدموک»میان دو حزب  1994-1998کردستان منجر به جنگ داخلی 

 . هم اکنون از بین پنج حزب اصلی اقلیم کردستان عراق،گردید« جالل طالبانی»به رهبری « اتحادیه میهنی»

کگرتوو( )یه )گوران(، اتحاداسالمی تی(، جنبش تغییرکیهمیهنی )یه پارتی( اتحادیۀدموکرات )یعنی حزب 

)پارتی(  بین سه حزب دموکراتی(، قدرت اصلی و اختالف اساسی مامئیسالیله)کومله و جماعت اسالمی

زمان « حزب دموکرات»رئیس « مسعود بارزانی»)گوران( است.  تی( و جنبش تغییرکیهمیهنی )یه اتحادیۀ

و « جنبش گوران»داند؛ اما احزابی مانند کنونی را بهترین زمان برای برگزاری رفراندوم برای استقالل می

تعامل با دولت عراق و مسائلی مانند درآمد نفتی اقلیم، ریاست بارزانی بر  در مورد نحوۀ« میهنی اتحادیه»

 .(Nouriasl, 2016)اقلیم، عملکرد اقتصادی و... با یکدیگر اختالف دارند 
 های عراقی با آنپرسی استقالل کردستان و اعالم مخالفت دولت مرکزی و سایر گروههمه .3-10

پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق مخالفان برگزاری همه ترینبزرگ ازجملهها و سنیزی دولت مرک     

الیسم سیاست سکوت را دانند. شیعیان نیز با حمایت از فدرهستند و آن را مغایر مفاد قانون اساسی کشور می

وب عراق که شیعیان فدرال در جن ایجاد منطقۀ درواقعاند. گرفته استقالل کردستان در پیش درباره آیندۀ

ها در مناطق مرکزی فاقد شود تا سنیساکن آن هستند به مانند اقلیم کردستان در شمال عراق، سبب می

الل اقلیم بنابراین، استق؛  (Azghandi & Karami, 2007, pp. 17-18)شوند نفت، محاصره شده و گرفتار 

گاز است که خوشایند دولت عراق و سایر  عراق و از دست رفتن ذخایر نفت و کردستان به معنای تجزیۀ

 های غیر کرد نیست.گروه
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 محلی قدرتمند در اقلیم کردستان فقدان یک حکومت .3-11

کند که به دلیل عدم وجود حکومت محلی پرسی استقالل را اعالم میدر شرایطی همه« مسعود بارزانی»     

پیمان خود بر با احزاب هم« حزب دموکرات» چراکه. ستینپرسی مساعد واحد، اوضاع داخلی برای همه

ی سلیمانیه، کرکوک، هاپیمان خود بر استانبا احزاب هم« اتحادیه میهنی»های دهوک و اربیل و استان

نواحی مختلف کردستان را به دو قطب مقابل  ،گرمیالن تسلط دارند و این دو مرکز قدرت حلبچه و منطقۀ

 .(Hasan, 2017, pp. 4-5)هم تقسیم کرده است 
 ای کردهااختالفات منطقه .3-12

 مناطق در نفوذ بر سر میزان« پ.پ.ک»هاست که با سال« هادموکرات» خصوصبهکردهای عراق و      

دارای اختالفات تاریخی و  هاایزدی جذب برای رقابت و ترکیه با بارزانی روابط سوریه، و عراق کردنشین

روابط سرد و پرتنشی بین این دو حزب حاکم بوده  عمدتاًو  (AjansHabar, 2016)ایدئولوژیک هستند 

 است.

 های پیش روی آن رفراندوم اقلیم کردستان و چالش .4

المللی، سرانجام رفراندوم استقالل اقلیم ای و بینهای داخلی، منطقهفشارها و مخالفت ۀبا وجود هم     

های سیاسی و اتحاد نسبی اکثر احزاب و جریانطریق از و برگزار گردید  2017سپتامبر  25کردستان در 

، پرسیهمهاین پس از برگزاری آراء موافق به سرانجام رسید.  7/92 کسب با «مسعود بارزانی»سرسختی 

بسته شدن مرزهای هوایی با همسایگانی چون ، مخالفان داخلی رفراندوم واکنش گسترده حکومت اقلیم با

 گردیده است.نیروهای اقلیم و دولت مرکزی عراق در کرکوک روبرو  ایران و ترکیه و درگیری میان

و « نه»کمپین به تشکیل رادیویی و تلویزیونی  هایکانالمخالفان داخلی این رویداد سیاسی از طریق 

اند تا از این طریق مانعی بر سر راه جدایی کردستان و تجزیه عراق پرداخته های مختلفبرگزاری میتینگ

ذکر توان میرفراندوم، دالیل متعددی را  برگزاری ایندر بیان چرایی  .(Blanchard, 2017, p.1)گردند 

ها فضای سیاسی امروز عراق را نیستند و مجموع آنرفراندوم این انجام  ۀت تامعل تنهاییبه هرکدامکه  کرد

 وارد بحران جدیدی کرده است. 

برخوردهای ناشایست یی عراقی در میان کردهای عراق، گراگرایی افراطی و گسست با ملیتوجود قوم     

، نابسامانی در وصول درآمد حاصل اوضاع نامساعد اقتصادی حاکمیت مرکزی عراق در گذشته با کردها،

و « کاریزماتیک»ای به چهرهرهبری اقلیم شدن تبدیل ،این منطقهفساد اداری حاکم در  و از فروش نفت

-سپتامبر از سوی سیاست 25 سبب برگزاری رفراندومصهیونیستی  رژیم خصوصبهتحریکات بیرونی 

مبهمی برای اقلیم کردستان در انتظار است.  اما در صورت کسب استقالل، آیندۀ ؛گذاران اقلیم گردید
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امنیت، اقتصاد،  بوروکراسی، دموکراسی،در مسائلی چون اجتماعی امروز اقلیم،  - فضای سیاسی، چراکه

دست از  و منجر بهدامن زده  ی آنهای داخلبه واگرایی که روبروست توجهیابلقبا مشکالت  ،تسیاس

، تعطیلی پارلمان و تبعید رئیس آن، افزایش فساد دولتی، حادتر شدن «مسعود بارزانی»رفتن مشروعیت 

و تقسیم های تجاری فعالیتو رکود کارمند  ونیلیمکیبیش از قطع شدن حقوق  اختالفات میان مسئولین،

وجود  ،نیز ای. در بعد منطقهاست شده «میهنی ۀاتحادی»و  «دموکرات»کرد میان دو حزب  روهای نظامینی

ی مثلث ایران، ترکیه و اعراب فرصت سه ضلعالمللی ای و بینهای منطقهدر سیاست اصطکاکو اختالف 

در صورت  است اما فراهم کردهبا این کشورها برای کردهای عراق جهت انجام رفراندوم و طی طریق مهم 

  ایجاد خواهد شد.کردها خواهی استقاللبرای  مهم دیگریمانع  هاآنروابط بین در ثبات ایجاد 

 اقلیم کردستان عراقسیاسی  ۀیوهای مطرح در مورد آیندسنار. 5
 مطلوب  ۀآیند .5-1

  و اعالم استقالل کردستانمتحدان غربی آن  و کایآمر ،ایران، ترکیه عراق، انجام مذاکرات اقلیم با دولت اول: مطلوب سناریو .5-1-1

در منطقه  مؤثربازیگر شدن به تبدیل جهانی با کردها،  نوا شدن تقریبی جامعۀهمبا تکیه بر دالیلی چون،     

افکار قبلی و کسب جایگاه مناسب در  ادواربه دلیل شرایط حاکم، برخورداری از انسجام بیشتر نسبت به 

هستند. دستیابی به استقالل جهت بهترین وضعیت عراق در کردهای  ن گفت کهتوامی عمومی جهان

حزب  ،رفراندوم ش تا پایانمیان رهبران نظرهای گسترده اختالف رغمبه، «تیکیهیه»میهنی  ۀاتحادیهرچند 

 «2الدین کریمنجم»و « 1کوسرت رسول»های آن مانند و برخی شخصیترا همراهی نمود  «پارتی»دمکرات 

و همسلکانش با مسعود بارزانی ، بنابراین یاد شده نقش مهمی ایفا کردند در الحاق کرکوک به پروسه

توانند به عراق، می برخورداری از این حمایت و با استفاده از منافع کشورهای مخالف با استقالل کردستان

ق، آمریکا و متحدان های کشورهای ایران، ترکیه، عرامخالفت رغمبه چراکهموفقیت نزدیک شوند. 

توانند با استفاده اش با این استقالل، هرکدام منافع مهمی در اقلیم کردستان دارند که رهبران اقلیم میغربی

ها مبنی بر استقالل کردستان عراق را کسب از این منافع وارد مذاکرات با این کشورها شده و موافقت آن

 نمایند.

 تواندمی ترکیه و ایران چون کشورهایی برای که طورهمان عراق از کردستان جدایی داخلی، سطح در     

حل اختالفات در نواحی  نفت، صادرات مانند عواید مثبتی اثرات نیز عراق دولت خود برای باشد سودمند

________________________________________________________________ 

1. Kosrat Rasul 

2. Najmedin Kerim 
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 یک ایجاد از جلوگیری کردستان، جدایی و استقالل بودن ناپذیراجتناب مورد مناقشه چون کرکوک،

 منفی تأثیرات و خسارات کاهش برای تالش قوی، دوجانبه روابط توسعۀ عراق، زهایمر در جدید دشمن

 و اقتصادی امتیازات از مندیبهره توافق، و مذاکره طریق از عراق کردنشین شمالی مناطق رفتن دست از

قه منط این استقالل صورت در عرب جهان با کردستان بین ارتباطی پل به عراق شدن تبدیل از ناشی سیاسی

پیوندهای »های مهم جهت انجام مذاکرات است. در بعد خارجی ایران و ترکیه یکی از گزینه. داشته باشد

جمهوری اسالمی برخورداری از عمق استراتژیک بیشتر  و تاریخی و فرهنگی میان ایران و کردهای عراق

و  امنیت پایدارتربه یم به ایران نزدیکی اقلدهد که و ترکیه نشان میدر مقایسه با کشورهایی مانند اسراییل 

برگزاری رفراندم در اقلیم . (Ahmadi, 1998, p. 85)« انجامدمیهای ناشی از استقالل هزینهکاهش 

تواند ران شاید از کردستان مستقل که میکردستان برای جمهوری اسالمی ایران نیز حائز اهمیت است. ای

بنیاد حاکمیت سیاسی جدید از سوی کردهای عراق اما  راضی نباشد، ،را تهییج کندایران جمعیت کرد 

، تجارت متحد با ارزشی در برابر دولت اسالمیِ به شدت ضدشیعهسودمندی چون کسب اثرات تواند می

 های بانکی از طریق بازار سیاه وسیع کردستان، داشتن قرابتگسترده و عادالنه با اربیل، دور زدن تحریم

همکاری  ایران، فالت حوزه کشورهای در آریایی فرهنگ محیط تقویت و ایران با تمدنی و فرهنگی

متقابل در مبارزه با داعش و محدود نمودن نفوذ اسرائیل و آمریکا در صورت ایجاد روابط گسترده با اقلیم 

اش با اقلیم پیوندهای اقتصادیبا حفظ کنسولگری و  حاضر حال در . ایرانآورد به ارمغان تهرانبرای 

استقالل کردها عدم رضایت تهران از  رغمبهکه  داده استن، با وجود اعتراض شدید بغداد، نشان کردستا

  .تردید کند ،ممکن است در واکنش خشن در برابر کردستان مستقل

خود در های اقتصادی ، ضرورتچونترکیه مخالفت دیرین خود با استقالل کردهای عراق را به دالیلی      

 کنار گذاشته است های سیاسی فزاینده در عراق و سوریهثباتیو بیو تجارت انرژی  نیتأمحوزه 

(Hafezinia, 2006, p. 86).  حکومت  دارد. بیشتریترکیه در یک کردستانِ باثبات و خودمختارتر نفع

 برای اقتصادو گاز نفت  نیتأممهم برای بازار صادراتی ترکیه پس از آلمان و منبع  ترینبزرگاقلیم اکنون 

 یسخت این کشور را بهانرژی نیاز آن به و کرده رشد عی با آهنگ سری. اقتصاد ترکیه ترکیه استرو به رشد 

جدید ع بایجاد منبنابراین با  ؛کرده استرژیم اسد در دمشق یعنی حامیان نفت و گاز روسیه و ایران  ۀوابست

 به روسیه و ایران خودوابستگی واند تدر این امر، می امنیت بیشتر ضمن کاهش هزینه و کسبانرژی  نیتأم

. همچنین در بعد سیاسی ترکیه به دنبال کسب متحدان تر عمل کنددر سوریه تهاجمیرا کاهش داده و 

کردی نوعی ناسیونالیسم طلبیِ پانجدایی مخالفت با در کنارترکیه . است« پ.ک.ک.»کردی در برابر 



     149                                                            ردستان عراقک استقاللپرسی همه سناریوهای 

 درواقعخواهد اطمینان دهد که اگر شمال سوریه  میاصوالً وکند تحمل می کمتکردی را ترغیب یا دس

مستقل کرد باشد، رهبرانش باید پیوندهای نزدیکی با دوستان آنکارا در اربیل و  نیمه ۀخواهد منطقیم

 پایان برای کردستان اقلیم رهبران فعال عالوه بر این نقش .، داشته باشند«پ.ک.ک»چه کمتر با  ارتباطی هر

همه  رغمبهکه دهد نشان میترکیه  کردهای و آنکارا بین اخیر دهه چند خونین زعاتمنا به بخشیدن

 روبرو نخواهد کرد.جدی  ۀترکیه را با مخاطر ،استقالل کردهای عراقهای آنکارا، مخالفت

و وزن باالی ژئوپلتیک،  موقعیت استراتژیکدلیل به را کردستان عراق اش نیز آمریکا و متحدان غربی     

مندی از پایگاه هبهر ی که در پی اشاعه آن به جهان است،موازی با دموکراسی آمریکای نظام سکوالرد وجو

تر قابل اتکابودن نیروی کرد و از همه مهمآمریکا و متحدانش گذاری و سرمایهحضور مناسب جهت 

 ازجملهاسالمی های تندرو گروه یافتههای سازمانگری و خشونتنظامی و فکری علیه افراطیجهت جنگ 

از اقلیم کردستان های آمریکا و کشورهای غربی مورد توجه قرار داده است. همراهی و حمایت ،داعش

در کشورهای اروپایی در حال حاضر کردها در عراق به موقعیت ممتازی دست یابند.  ه است تاسبب شد

-مان استقالل با حکومت اقلیم همموضوع استقالل کردستان واکنش منفی نشان ندادند و تنها بر سر زبرابر 

 توافق طریق از کردها توان نتیجه گرفت که استقاللمی شده یاد موارد به توجه با بنابراین ؛اندداستان نبوده

در مقایسه با انتخاب گزینه  غربی متحدان و آمریکا ترکیه، ایران، کشورهای و اربیل بغداد، بین جانبه چند

وجود همین منافع سبب  و خواهد داشت طرفین برای را ممکن منافع نجنگ و برخورد نظامی، بیشتری

 . کشیده شوند «استقالل کردستان اعالم»های مذکور به پای میز مذاکرات هخواهد گردید تا کشورها و گرو

 
-ها و واکنشذاری بر کنشگرهای اقتصادی اربیل برای تاثیتوانمندی ازگیری استقالل اقلیم کردستان و بهرهسناریو مطلوب دوم: . 5-1-2

  ههای سیاسی آیند

 طوربه تاریخی مختلف مقاطع در کردها که است آن نشانگر عراق معاصر کشور سیاسی تحوالت تاریخ     

 برای را هاییتالش مسلحانه مبارزه از گیریبهره با 1980دهۀ  و 1961 ،1943 ،1919 هایسال در خاص

 آنان هایخواسته جهانی نظم نه و اندبوده موفق داخلی سطح در نه بار هر و اندداده انجام استقالل به رسیدن

که تحت حمایت قطعنامه  1991های بعد از سالبا ادامه چنین روندی و پس از  داد. قرار پذیرش مورد را

به شکل دوفاکتو  کردستان عراقخودمختار  ۀو منطق عراقپرواز ممنوع در شمال  ۀسازمان ملل، منطق 588

ها به رسیدند که گذار آننتیجه ان سیاسی اقلیم کردستان به این حاکم( Hawer, Hasan, 2017) شدایجاد 

توانند سمت استقالل در قالب دعاوی سیاسی، نظامی و حقوقی تا حدود زیادی غیرممکن بوده و نمی

 هایتالش و مسلحانه مبارزه که شرایط این درهایشان ایجاد کنند گشایشی برای رسیدن به آرمان
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 جهتویژه پس از سقوط رژیم بعث در عراق، به رهبران اقلیم کردستان نبود، اههمر نتیجه با دیپلماتیک

 را در پیش گرفتند واقتصادی و ورود به بازار جهانی انرژی  ۀتوسع رویکرد استقالل مسیر نمودن هموار

عمرانی و  ایههگذاری در حوزسرمایه جهتهای خارجی گذاران و کمپانیسرمایه زمینه برای حضور

را  ایران و ترکیهبا مرز مبادالت اقتصادی در و توسعه  ، گسترش صنعت توریستاقلیم کردستان انرژی

 فراهم نمودند.

های خارجی بر این امر تاکید کردند که ورود سرمایه هادر طی این سالمقامات سیاسی اقلیم کردستان      

تکرار تجربیات جلوگیری از نظامی حکومت مرکزی و  تجاوزها، مصونیت از به مناطق تحت کنترل آن

مروری بر وضعیت سازد. را ممکن میهای مختلف عراق تلخ تاریخی کشتار کردها از سوی حکومت

ها به ی این سالدهد که این منطقه در طاقتصادی کردستان از زمان اشغال عراق توسط آمریکا نشان می

میزان تولید ناخالص داخلی اقلیم کردستان عراق در سال »لحاظ اقتصادی رشد چشمگیری داشته است. 

برای هر نفر  دالر 7000سرانه در اقلیم  درآمدکه  ایگونه به. میلیارد دالر رسید 27میالدی به بیش از  2016

وجود امنیت نسبی و ثبات در شهرهای اقلیم در را ه فزایند رشدیکی از دالیل این  اعالم شد. کارشناسان

امنیت نسبی  ۀواسط اقلیم کردستان به دولتکه ایگونهبه .(Hamdi, 2017)« اندمعرفی کردهها طی این سال

نفت و خصوص در حوزه گذاران خارجی بهت قراردادهای متنوعی را با سرمایهمیالدی توانس 2006از سال 

گاز،  منابع انرژی نفت و ؛رددا درآمداقلیم کردستان از نظر اقتصادی سه منبع اصلی منعقد کند. گاز

کردها ز صنعت توریسم. در این میان و درآمدهای حاصل ا ترکیهدرآمدهای گمرکی در مرزهای ایران و 

، «موبیلاکسون»ها بزرگ جهانی همچون با کمپانیکه به درآمدها و قراردادهای نفتی و گازی  تربیش

 2007های بعد از کردها در سال .(Hamidi, 2017)تکیه دارند و...  «نفتروس»، «پروم گاز»، «توتال»

گذاری در اقلیم کردستان ترغیب کردند و پس از را برای سرمایه جهانهای نفتی بزرگ بسیاری از شرکت

ژی در این مناطق، تالش برای صادر کردن نفت اقلیم کردستان به توجه از ذخایر انروجود مقادیر قابل دییتأ

مدت، حکومت  به بعد، فارغ از چند مرحله منقطع کوتاه 2013از اواسط سال و  بازارهای جهانی آغاز شد

، اقدام به فروش نفت کرد و حاضر به «جیهان»وسیله خط لوله نفتی به بندر اقلیم کردستان از طریق ترکیه به 

 عالوه بر نفت و گاز، .نشد «کمپانی سومو»موسوم به عراق نفتنفت خود به شرکت ملی بازاریابی  تحویل

حاصل از ورود و خروج کاال  گمرکی و درآمدهای تا قبل از ظهور داعشحضور قابل توجه گردشگران 

 کند. برای اربیل فراهم میتوجهی قابلدرآمد ساالنه رز با ایران و ترکیه، در م
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را مسیر رسیدن به استقالل  توانند با استفاده از این منابع اقتصادی،کردها میدر شرایط پسارفراندوم     

ن شاهرگ عنوادر تحلیل این موضوع بیش از هر بازیگر دیگری باید به نقش کشور ترکیه بههموارتر کنند. 

کنون، حکومت  تا 2014های موجود از اواسط سال گزارش بر اساس»اقتصاد اقلیم کردستان توجه داشت. 

در ترکیه صادر  «جیهان»هزار بشکه نفت را از خط لوله اقلیم به بندر  600حدود »اقلیم کردستان روزانه 

. عالوه بر این، توجه به این موضوع بسیار ضروری است که منابع گازی (Hacaloglu, 2017)« کندمی

های گازی خود از طریق نیازمندی نیتأمسلیمانیه، نگاه آنکارا را به  ۀشف شده در اقلیم کردستان در منطقک

 2020از این امر حکایت دارند که تا سال « منابع معتبر»اقلیم کردستان معطوف کرده است؛ در این زمینه 

 شود نیتأمهای گازی ترکیه از طریق اقلیم کردستان درصد از نیازمندی 70مقرر شده بود که حدود 

(Hacaloglu, 2017).  

توانند نمی ،استقالل مسئلهمخالفت با به دلیل شک سران این کشور با توجه به منافع قابل توجه ترکیه، بی     

که در صورت متوقف کردن صادرات نفت  داندمیه ترکیخود صرف نظر کنند. منافع عظیم اقتصادی از 

ویژه های جهانی در حوزه انرژی بهشرکت ورود مسئلهها، با اقلیم کردستان و قطع مبادالت بازرگانی با آن

و تالش کردها برای جایگزین نمودن  بازار انرژی اقلیم کردستان بهآنکارا  به جایهای روسی شرکت

نمود بارز این  شوند.کاالهای اساسی روبرو می نیتأمصادرات نفت و  ترکیه جهتکشور دیگر به جای 

روسیه، تنها در فاصله چند روز « نفت روس»ت اکتشاف گازی شرک»توان امضای قرارداد موضوع را می

مشاهده در منابع انرژی اقلیم کردستان میلیارد دالری روسیه  گذاریو سرمایهپرسی قبل از برگزاری همه

در شمال « کانتون جزیره»در امتداد مرزی  «خاپور»مرزی  ۀمنطقهمچنین  .(Balmasor, 2017)« نمود

اقلیم کردستان از  نفت و گازترکیه جهت انتقال « جیهان»جایگزین مناسب به جای بندر واند تی، مسوریه

 امرکه این گفت توان میباشد. بازارهای جهانی  وطریق مناطق کردنشین شمال سوریه به دریای مدیترانه 

تواند از آنکارا نمی در صورت اعالن استقالل کردستان عراق،و ترکیه اهمیت دارد  دولتبرای اردوغان و 

ویژه اگر کرکوک نیز در افزون براین، در سطح جهانی نیز منابع انرژی اقلیم کردستان به .گرددآن غافل 

یعنی  ؛تواند مورد توجه قرار گیرددر حوزه معادالت جهانی انرژی می، باقی بماندها حوزه تحت کنترل آن

در فضای  .های انرژی کردستان عراق غافل باشدتواند از منافع و عواید پتانسیلالملل نیز نمیاقتصاد بین

ارجحیت رک مشت یهاها بر منافع اقتصادی و همکاریلتطور حتم معادالت امنیتی برای دوخاورمیانه، به

سیاسی برای تحقق -با وجود پتانسیل باالی اقلیم کردستان از نظر اقتصادی توانمیدارند. بر همین اساس، 

کرد که حوادث سیاسی در قالب مالحظات امنیتی  استقالل در شرایط پسارفراندوم، بر این امر تاکید
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ل اقتصادی اقلیم کردستان عراق، پتانسیتواند بسیاری از معادالت را دگرگون کند. با این وجود، می

حمله نظامی وسیع به  اهرم مهم در دست سران کرد باشد وعنوان در روزهای پسارفراندوم بهد توانمی

 کاهش دهد. را ها با آن های شدیدکردستان و یا مخالفت

 سناریوی احتمالی  .5-2

سیستم کنفدرال در ازای تعویق یا  ایجادمناطق مورد مناقشه و  ۀراادمیانجیگری بازیگر ثالث و کسب امتیاز اقتصادی و سیاسی در  .5-2-1

 کنار گذاشتن استقالل کردستان

رهبران آن گزینه استقالل را همچنان مورد  اقلیم کردستانفعلی ای شرایط داخلی و منطقهبا توجه به      

از ابعاد کردستان  اقلیم شرایط فعلی دهند یا کنفدرالیسم را جایگزین آن خواهند کرد؟توجه قرار می

 ، کاهشگذاران خارجیسرمایه اغلب با ترک منطقه از سویبحرانی است. وضعیت اقتصادی اقلیم مختلف 

روبه وخامت گذاشته است. در بعد سیاسی نیز حکومت مرکزی  و عدم پرداخت بودجه از سوی قیمت نفت

جغرافیایی برگزاری  ۀحوز و واحدی ندارندنظر  ،های کرد برای اعالم استقاللگروه شرایط مناسب ندارد.

 ,Raza, 2017) نیست برخوردارشفافیت الزم  ازکرکوک  ازجملهوضعیت مناطق مورد منازعه  و رفراندوم

pp. 1-5) .میانجیگری بازیگر ورزد. اصرار می ،پرسیهمهاجرای بر  همچنان «مسعود بارزانی» با این وجود

جدایی از  یعنیپرسی همه ۀکردستان بر اجرایی کردن نتیج ریپافشا در صورتکه  پیامدی است ثالث

شک بی تواند صورت پذیرد.میکردستان  قۀعلیه منطاقدامات تنبیهی دولت مرکزی تداوم و عراق 

گری بازیگر ثالث با دادن امتیازهایی از سوی طرفین همراه خواهد بود. با توجه به شرایط کنونی و با میانجی

 . گری بازیگر ثالث میان اربیل و بغداد، ذینفع باشدتواند از میانجیعود بارزانی نیز میتداوم فشارها، مس

-یاگرچه کشورهایی نظیر ایران، ترکیه، عربستان سعودی، روسیه، فرانسه، انگلیس و آمریکا برای میانج

نهایت آمریکا یا رسد که در کردستان و دولت بغداد اعالم آمادگی کردند، اما به نظر می ۀگری میان منطق

تواند به نتایج زیر گری بازیگر ثالث میگری را انجام دهد. میانجییتواند میانجسازمان ملل متحد می

پرداخت بودجه عقب افتاده به اربیل، موافقت برای فروش نفت بیشتر توسط اربیل و گفتگو  منتهی شود:

پرسی از سوی همه یا به تعویق انداختن نتیجۀلغو  و درباره مناطق مورد منازعه مطابق قانون اساسی عراق

بندی برای جدایی توان داد تعیین زمانورود بازیگر ثالث می کردستان. احتمال دیگری که از ۀدولت منطق

-هگزاری همرکردستان عراق بارها اعالم کرد که ب ۀ، رئیس منطق«مسعود بارزانی»است.  کردستان از عراق

به منزله جدایی فوری این منطقه از عراق نخواهد بود بلکه این جدایی در  پرسی جدایی کردستان از عراق

 زمانی دو یا سه ساله با هدف حل مشکالت ۀازاین ب درواقعیک فرآیند دو یا سه ساله رخ خواهد داد. 

 است. مطرح شده قبل از جدایی کامل  ۀمناطق مورد منازع ازجملهطرفین 
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-گری در تبیین علل برگزاری این رفراندوم از سوی کردها به چشم میاما آنچه که بیش از هر چیز دی     

شرایط سران کرد خود به  چراکه. (Buzan, 2017) خورد حرکت کردها به سمت حکومت کنفدرال است

های ژئوپلتیکی د اقتصادی و همچنین عدم رضایت کشورهای همسایه و محدودیتعب درداخلی اقلیم بویژه 

دهد بنابراین این اصرار نشان می ؛واقف هستندهای آزاد دسترسی به دریا و آب طه بادر راباقلیم کردستان 

کردها قصد دارند با توجه به ضعف حکومت مرکزی از موضوع استقالل به عنوان کارتی برای تحت که 

 و همچنین تبلیغات سیاسی برای آرامکنفدرالی فشار قرار دادن دولت مرکزی جهت به دست آوردن امتیاز 

طی از این طریق گامی مهم به سمت استقالل برداشته و  و ؛نمایندطلوب اقلیم استفاده مکردن وضعیت نا

سپس طی یک نمایند. خود را فراهم خواهی های استقاللمدت زیرساختمدت یا میانکوتاه ۀیک برنام

یکی از بنابراین  ؛ا شوندالمللی و با یک نظرخواهی مجدد، از عراق جدپروسه قانونی و بدون ایجاد تنش بین

کنفدرالی  حکومتکردستان به رسیدن تواند گری میان کردها و دولت بغداد، میترین نتایج میانجیمهم

 نیز است.  «مسعود بارزانی»باشد که گزینه مطلوب 

ر تر از سیستم فدرالی است. دهای سیستم کنفدرالی گستردهبه لحاظ حقوقی دامنه اختیارات و صالحیت     

ارتش،  مسئلهدر و تنها  کننددهنده مستقل از یکدیگر عمل مینظام کنفدرال هر یک از واحدهای تشکیل

نظام  .اروپا شاهد هستیم ۀکه نمونه آن را در اتحادی کنندعمل میسیاست خارجی و بحث نفت مشترک 

بر سر ارضی با بغداد  تاختالفا ، حلبغداد نظارت بدوننفت و گاز فروش قانونی  اتی نظیرکنفدرال امکان

و ای از منابع مالی دفاعی عراق سهم عادالنه، اختصاص الدینهای کرکوک، نینوا، دیاله و صالحاستان

ضمن اینکه در این وضعیت، توسعه اقلیم کند. را برای کردها فراهم میخارجی  روابطروی کنترل بیشتر 

تر خواهد شد. چنین های عمرانی آسانرنامهگرفتن ب پیشدر  واجتماعی  ،کردستان به لحاظ اقتصادی

 ۀهای آینداخههای تروریستی مانند داعش یا شدر جنگ علیه گروهرا با بغداد های کردها توافقی همکاری

دسترسی زمینی عراق به اروپا از طریق کردستان و دسترسی به منابع امکان  و کندمیآن آسوده خاطر 

 کند. تضمین می ،های عراق جاری هستندگر بخشحیاتی آب را که از کردستان به دی

اما باید توجه  را کرده است،بحث تشکیل نظام کنفدرالی به د ورو جهت آمادگیبارزانی اعالم  هرچند     

بوده نظام سیاسی این کشور، فدرال  زیرا ؛باشدمیداشت که ورود به چنین سناریویی بسیار سخت و مشکل 

با  .گردددن کردستان، اقدامی خالف قانون اساسی عراق محسوب میکنفدرالی ش در مسیر حرکت و

وجود این موانع و مشکالت، وضعیت بحرانی منطقه که ظرفیت بحران دیگری را ندارد و تمایل بازیگران 

ای به جلوگیری از هرگونه تنش جدید در منطقه، مذاکرات را به سمت المللی و منطقهقدرتمند بین
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سناریوی ایجاد کنفدرالیسم در عراق گذار به نوعی سیستم دو  دهند.رال سوق میسناریوی تشکیل کنفد

. این دو گیردمیگر دولت کردستان قراردی طرفکه در یک طرف آن دولت عراق و در  استدولتی 

-دولت با تمامی اختیارات یک دولت مستقل در کنار یکدیگر به صورت اختیاری در دولت عراق باقی می

توانند به اتحاد اختیاری خود یاز این دو در صورتی که تمایل داشته باشند در هر مقطعی م امهرکدمانند و 

طرح کنفدرالیسم نه تنها موجب حفظ بنابراین  ؛پایان دهند و تجزیه خود را از واحد دیگر اعالم کنند

ت استقالل ای کوتاه مدت موجباگفته شد در آینده آنچهیکپارچگی عراق نخواهد شد، بلکه بر اساس 

 . نمودرا فراهم خواهد و تجزیه این کشور کامل اقلیم از عراق 
 ایای و فرامنطقههای منطقهدولتو  شکست مذاکرات احتمالی با حکومت مرکزی عراق پس از استقالل کردستان عراق اعالم فوری .5-2-2

-ستان دور از ذهن نمیدر صورت انجام مذاکرات احتمالی و شکست آن، اعالم فوری استقالل کرد     

کردستان توسط عراق و کشورهای  ۀمنطق ۀمحاصر خود پیامدهای سنگینی چون مسئلهاما همین  ؛باشد

اق در پی مصوبه مجلس این دولت عر»اکنون تاحدودی به اجرا درآمده است. امری که همهمسایه است. 

کیه و جمهوری اسالمی ایران نیز ترهای کردستان را بسته است. دولت ۀمرزهای خود با منطق ۀکشور هم

ها علیه تشدید تحریم»حریم هوایی خود را به روی کردستان مسدود کردند. رئیس جمهور ترکیه با اعالم 

عنوان نمود که آنکارا نه تنها مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق را به طور کامل « اقلیم کردستان در آینده

صورت اش را خواهد داد و در نفت اقلیم کردستان از طریق اراضی صادراتمنع بندد بلکه دستور به می

اسالمی ایران نیز مثل کشور نظامی نیز استفاده خواهد کرد. جمهوری  ۀای چون مداخللزوم از گزینه

خود، تحریم اقتصادی و بستن مرزها را به عنوام اهرم فشار مد نظر قرار داده است. این مسئله به  ۀهمسای

در  باشد که در کنار مواضع هشدار دهنده خود به سران اقلیم، سعیین دو کشور مهم میقدری برای ا

اند جهت مقابله با هرنوع خطر احتمالی در آینده داشتهمیان خود الزم در های هماهنگیافزایش 

(Hawramy, 2017). با محوریت دولت  صرفاًهای مرزی و هوایی این کشورها معتقد هستند که توافق

توان ها منعقد شده است. میها میان دولت عراق و این دولتد زیرا این توافقی بغداد پابرجا خواهد بومرکز

هوایی و ترین دالیل روی آوردن دولت عراق و مخالفان جدایی کردستان به محاصره و تحریم یکی از مهم

میان چهار کشور ترکیه، رفتن با قرار گکردستان عراق »ست. ناکردستان عراق درا تنگنای ژئوپلتیکی زمینی 

خیز های نفتاستان وهای آزاد راه ندارد و به آب محصور ماندهایران، عراق و سوریه در خشکی 

« داردهای اعظم استان دیالی در نزدیکی مرز ایران و ترکیه قرار کرکوک، موصل و قسمت

Abdullahpoor, 2017))فروش نفت باید از تنگنای  خصوصبهبرای تعامل اقتصادی و  کردستان بنابراین، ؛
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خروج از این تنگنا  ،ژئوپلتیکی خارج شود که با توجه به مخالفت کشورهای همسایه با جدایی کردستان

 پذیر نیست. امکان

کردستان  ۀدت گرفتن مشکالت اقتصادی در منطقسبب شمحاصره،  و ادامۀاین تنگنای جغرافیایی      

اختالف بر سر » منفی یعنیبا سه موج اقتصادی  یالدیم 2014سال  ن ازاقتصاد کردستا چراکهخواهد شد. 

داعش ظهور ناشی از های امنیتی و نظامی در منطقه افزایش هزینهبا دولت مرکزی، میزان بودجه کردستان 

گران برخی تحلیل .(Yerevan, 2017)« است روبرو 2014در نهایت سقوط ناگهانی نفت در اواسط سال و 

بحران کنونی مهم از عوامل را رویه، حجیم بودن دولت و تکیه بر اقتصاد نفتی اری نادرست و بیگذسرمایه

شود که به گفته میاقتصادی در مشکالت  افزایشمحاصره و تحریم اقتصادی سبب بنابراین  ؛دندانمی

 نیتأمو عدم با بدهی میلیارد دالری و  آیددرصد درآمد آن از طریق فروش نفت به دست می 85»محققان 

نیز یکی دیگر  یدیپلماتیکی انزوا .(Zar Nousheh, 2017)« استبه سمت ورشکستگی رو مایحتاج مردم 

کشوری از جدایی کردستان  چیه زیرا به استثناء رژیم صهیونیستی، ؛از پیامدهای اعالم فوری استقالل است

ل نیز با این موضوع مخالفت کرده ، دبیرکل سازمان مل«1آنتونیو گوترش»از عراق حمایت نکرده و حتی 

سبب تضعیف  صرفاًبر تشکیل کشور کردی ادامه داشته باشد،  «مسعود بارزانی»بنابراین، اگر اصرار  ؛است

 جایگاه کردها در نظام جهانی و انزوای دیپلماتیک کردستان عراق خواهد شد.

هایی ن کردها و اقلیتمیا« مرزینهای پراکنده دروها و درگیریخشونت»طلبی کردها تداوم تجزیه     

سازد و پافشاری بر ضمیمه کردن ناپذیر میدر مناطق مورد منازعه اجتناب خصوصبهها را نظیر ترکمن

 .خواهد کرددر عراق را تقویت « جنگ داخلی»کردستان نیز زمینه بروز  ۀناطق مورد منازعه به منطقم

سی جدایی کردستان گویای این است که دولت مرکزی پرالگوی رفتاری دولت عراق در برخورد با همه

های زیاد جنگ با زیرا این کشور به تازگی توانست با صرف هزینه ؛بغداد به دنبال ایجاد جنگ نیست

کردستان و دولت . با این حال، با توجه به اینکه مناطق مورد منازعه دهای داعش را به پایان برسانتروریست

 بهکردستان نیستند و تحت کنترل دولت مرکزی بغداد قرار دارند و همچنین  ۀقبخشی از منطمرکزی عراق 

های نفتی در این کرکوک که پس از بصره، بیشترین چاه خصوصبهمناطق این اهمیت ژئوپلتیکی  دلیل

و دولت  هابه اقلیم کردستان امکان جنگ میان کرد هاآنضمیمه کردن  در صورتاستان قرار دارد، 

هایی میان نیروهای اکتبر درگیری 16و  15یابد. در همین راستا نیز طی روزهای ش میمرکزی افزای

________________________________________________________________ 

1. Antonio Guterresh 
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نشینی نیروهای پیشمرگه و پیشمرگه و نیروهای نظامی و امنیتی عراق در کرکوک رخ داد که سبب عقب

 .(Golpy, 2017) پس از سه سال شد ،کنترل استان کرکوک توسط دولت مرکزی بغداد

« عراقی» صرفاًپرسی جدایی کردستان از عراق موضوعی همهمدهای یاد شده باید گفت که عالوه بر پیا     

برای کشورهای ایران، ترکیه و سوریه نیز حائز اهمیت است.  خصوصبهای و بلکه در سطح منطقه ،نیست

رجب »دانند. دولت پرسی جدایی کردستان از عراق را یک تهدید جدی میهر یک از این کشورها همه

 دریون جمعیت کرد نگران تبعات جدایی کردستان از عراق یمیل 15با داشتن دست کم  «1طیب اردوغان

، نگران ایران پرسی بر جمعیت کردترکیه است. جمهوری اسالمی ایران نیز عالوه بر تاثیرگذاری این همه

. از این رو، تهران و استمرز شدن آن با جمهوری اسالمی ایران نفوذ اسرائیل در منطقه کردستان و هم

پرسی جدایی کردستان از عراق مخالفت کردند و حتی این موضوع سبب نزدیکی آنکارا با قاطعیت با همه

حلوصی »ژنرال »پرسی جدایی کردستان ابتدا به نحوی که پس از برگزاری همه .بیشتر دو کشور شده است

s, Aydin tasba) هیترک، رئیس جمهوری «غانرجب طیب اردو»رئیس ستاد ارتش ترکیه و سپس  ،«2آکار

محور مخالفت با جدایی  حولبه تهران سفر و با مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران  (2017

های عملی شدن نگرانیپرسی در صورت دیدار و گفتگو کردند  بنابراین پس از همهکردستان از عراق 

 و آنکاراعلیه  «پ.ک.ک»افزایش فعالیت  وجمعیت کرد ه خواهانتحرکات جداییداخلی ترکیه درباره 

 (Department Press Briefing, 2017) ،«پژاک»و  «کوموله»فعال شدن برخی احزاب معارض ایران مانند 

 .ناپذیر استاجتناباقلیم کردستان عراق  علیهاتحاد و تقابل مخالفان احتمال 

المللی مهمی در قبال استقالل های بینو چالش نعاوم ،های کشورهای همجوارعالوه بر مخالفت     

روسیه  ،آمریکا یعنیهای جهانی قدرت شود.می «بارزانی»های کردستان وجود دارد که مانع تحقق خواسته

عراق  ۀپرسی استقالل کردستان و تجزیهمهاروپا در حال حاضر شرایط را برای برگزاری  و اتحادیه

رسد در حال حاضر سیاست . به نظر مینداوجب تضعیف مبارزه با داعش دانستهمدانسته و آن را مناسب نا

آمریکا در قبال خاورمیانه بر داعش و بحران انسانی سوریه متمرکز است و به اقلیم کردستان در شمال عراق 

کند. از سویی دیگر مواضع برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و اسرائیل توجه زیادی نمی

عربستان سعودی به بهای تضعیف موقعیت ایران با پوشش » .در خصوص استقالل کردستان قابل توجه است
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 عراق ندارند بلکه بسترساز آن نیز شده ۀمخالفتی با تجزی مذهبی در قالب مبارزه با هالل شیعی، نه تنها

به دنبال نفوذ سیاسی و تان کردس ۀمنطقدر های فنی زیرساختایجاد با نیز اسرائیل  .(Maleki, 2017)« است

و جلب حمایت البی یهود در آمریکا نیز اسرائیل و هدف کردها در نزدیکی به  استدر منطقه  بیشترامنیتی 

  .(Guzasky& Lindenstrass, 2012, pp. 27- 40)ستطلبی کردهااز استقاللآمریکا حمایت قطعی  کسب

در شرایط فعلی از طرفی  مخصوصاًکردستان عراق  اعالم استقاللکلی باید گفت که  در یک نتیجۀ     

های غیر قابل پرداخت داخلی و در نتیجه شکنندگی اوضاع امنیتی داخل اقلیم کردستان موجب ایجاد هزینه

 کرد کهرو خواهد تی روبهیهای اقتصادی و امنکردستان را با بحران شده و از سوی دیگر در بعد خارجی

های تروریستی در و رشد گروهای روع دور دیگری از زد و خوردهای منطقهپتانسیل ش تنهاییبههر یک 

ادامه حیات کردستان مستقل به دست همسایگان  درواقعخواهند بود. کردستان  ازجملهالنهرین و بین ۀمنطق

 تواند به راحتی مسیر استقالل را طی کند. ها نمیآن است و کردستان عراق بدون هماهنگی با آن
 ناریوی ممکن: ایجاد کردستان بزرگس. 3-5 

 «کاندولیزا رایس»و وزیر امورخارجه وی،  «جورج بوش»توسط  2005طرح خاورمیانه بزرگ در سال      

طبق این راهبرد، کشورهای منطقه باید بر  .(Rouhi, 2008, pp. 12-15) وارد فرهنگ سیاسی جهانی شد

هایی د که در این راستا جدایی بخشنک تقسیم شواساس مرزهای قومیتی خود به چند واحد سیاسی کوچ

بنابراین ؛ دگرداز ایران، ترکیه، عراق و سوریه برای تشکیل کشور کردستان از اهداف آن محسوب می

موجب به . تقسیم عراق صهیونیستی استرژیم آمریکا و متحدش یعنی ایجاد کردستان بزرگ جزو اهداف 

ساز تسلط اسرائیل و آمریکا بر منابع نفتی اقلیم زمینه ودر منطقه  دیگرخواهانه های جداییحرکتراه افتادن 

این به معنای حضور بسیار نزدیک در مرزهای  و در کردستان خواهد شد امنیتی-پایگاه نظامیو ایجاد 

سد ربه نظر میعملکرد واشنگتن در خاورمیانه  ۀبا توجه به پیشین بنابراین؛ غربی و پراهمیت ایران خواهد بود

کردستان  سیتأسو برنامه  مخالفت آمریکا با رفراندوم استقالل یک اقدام صوری و غیرواقعی است که

پرسی، در اقدامی خالف قانون اساسی عراق، برگزاری همهبا همزمان کنند. به طور مثال بزرگ را دنبال می

ن حدود جغرافیایی کنسرسیومی متشکل از سه شرکت آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی برای مشخص کرد

مرز با سوریه و ترکیه ترین مناطق عراق هم اند که از شمالیهایی حفر کردهخندق« کشور جدید کردستان»

مرز داخلی خاک عراق از کیلومتر  400کرکوک و مناطق جنوبی آن حدود استان شروع و با در برگرفتن 

  .(Cohen, 2017)کند را تفکیک می

تغییر شرایط و ها به دنبال توجه زیادی دارند. آن« کردستان بزرگ»یه به طرح کردهای عراق و سور     

هر جا کردی است، آن جا »با این فرض که ، نظامی ناشی از بحران تروریستی منطقه -بسترهای سیاسی
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 سیتأسآرمان این اقدام تحقق  هدف نهاییاند. پرداخته« مرزهای شناور»ایجاد  هب «کردستان است

در بنابراین ؛ باشدمیمذهبی مختلط برخوردار  -از ساختار قومی در مناطقی است که« بزرگکردستان »

در شمال  کشوری کردت ایجاد ردر صو چراکه نیست؛دور از ذهن « بزرگکردستان »ایجاد سوریه نیز 

سه در سوریه کردهای سوری که تا پیش از بحران  .دنرسانخود را به دریای مدیترانه می، کردها سوریه

از همان  ،کرده بودندی مجزا و خودمختار هاونت، اقدام به تشکیل کان«عفرین»و  «کوبانی» ،«جزیره» ۀمنطق

مابین با اتخاذ رویکردی مجزا در پی تشکیل اقلیمی های فیاعتنا به تنشهای سوریه، بیآغاز درگیری

های بین عدم قدرت باالی سایر گروهاند. در این گام برداشته ،خودمختار، نظیر آن چه در شمال عراق است

کردهای سوری به  .ها مهیا ساختی حکومت مرکزی نیز فضا را برای آنپدرحاکم بر سوریه و تضعیف پی

های ها و ترکمنائتالف با عربسعی دارند از طریق در شمال سوریه، خودمختار جهت تشکیل نوار باریک 

یعنی نیروهای کرد در همین راستا ند. دها را فراهم آورال آناتص ۀزمین یاد شده ونتساکن در میانه سه کان

و  «جزیره»ون ترا از کنترل داعش خارج کرده و دو کان« ابیضتل»شهر استراتژیک  «1های مدافع خلقیگان»

به یکدیگر  «جزیره»کوبانی و » ۀه هم متصل نمودند. هم اکنون منطقب «ابیضتل»را از راه منطقه  «کوبانی»

کیلومتری مرز شمالی سوریه با ترکیه را در  800مربع از نوار کیلومتر  600ه و کنترل حدود متصل شد

یعنی موفق به اتصال کوبانی به عفرین هنوز کردها  ،ترکیه «سپر فرات»اما به دلیل وجود ؛ هاستاختیار آن

المللی های بینآبه ها را از یک قدمی رسیدن بامری که آن نگردیدند. حد فاصل میان جرابلس تا اعزاز

رسد که اعالم همه پرسی از سوی مقامات حکومت اقلیم بر این اساس چنین به نظر میاشته است. ازدب

سناریویی بزرگ و مستمر به  درواقعکردستان، موضوعی محدود میان دو بازیگر عراقی و کردی نبوده و 

به نفع اسرائیل را است. موضوعی که منظور تحقق آرمان کردستان بزرگ است که قدم به قدم در حال اج

با جلب کردها د داد. الشعاع قرار خواههای آتی تحتامنیت ترکیه، ایران، عراق و سوریه را در سالاست و 

ارسال کنند. حتی را دنبال میاستقالل کردستان عراق و پس از آن سوریه  مسئلهحمایت ایاالت متحده 

اوباما  گذاریگیرد. سرمایهدر مسیر تحقق این آرمان صورت مین آویو و واشنگتتلتوسط سالح به کردها 

ساختار سیاسی ایاالت متحده به  چراکهکردهای سوریه توسط ترامپ هم ادامه خواهد داشت.  روی بر

« کردستان بزرگ»فکر اطالعاتی و نظامی این کشور بر این عقیده هستند که تا سال آینده باید  همراه اتاق

را پیامد بارز  کردستان برای تشکیل کشوره سوری و هایی ازایران، ترکیه، عراقدایی بخشجو  تشکیل شود
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ترین علت تالش برای ایجاد کردستان بزرگ را باید در امر برون رفت از د. مهمداننطرح خاورمیانه می

مناطق تحت در  پایدار و پویا اقتصاد یک ایجاد های گرم به منظوریابی به آبحصار جغرافیایی و دست

 هستند، دانست. کشاورزی  ۀتوسع های مناسب برایزمینه و دارای منابع غنی نفتکه کنترل کردها 

ردید اسرائیل آن را کلید زده پیدایش کردستان بزرگ از سوریه تا عراق، سناریویی است که بدون ت     

 .دهی کندبه سوی دیگر جهتکرده و معادالت را  نیتأممنطقه بتواند امنیت خود را  ۀتا با تجزی است

عراق، طرح سنتی اسرائیل مبنی بر  تاًینهامتشکل از مرزهای ترکیه، سوریه و « نوار کردی»تشکیل  درواقع

شاهد نزدیک  به احتمال زیاد در آیندۀاز این رو . تحقق بحث از نیل تا فرات را جامه عمل خواهد پوشاند

 هاآن به دلیل تعارض با منافععراق، سوریه، ترکیه و ایران های تندی نسبت به این موضوع از جانب واکنش

کردنشین در شمال سوریه و شمال عراق، هم  رغم تسهیل شرایط برای ایجاد مناطق مستقلعلیبود.  خواهیم

سیاست اعالمی جمهوری اسالمی بر حفظ تمامیت ت. به عنوان نمونه چنان موانعی پیش روی آنان اس

 های کرد به ویژه حزببرخی گروه هب یبا وجود نزدیک بنابراین؛ طقه استارضی تمامی کشورهای من

 نیزترکیه  ، از ایجاد استقالل مناطق کردنشین ممانعت به عمل خواهد آورد.«میهنی کردستان عراق ۀاتحادی»

 که «ک.ک.پ» نظامی شبه هزار حاضر حال در را خط قرمز خود قلمداد نموده است.سوریه کشور  ۀتجزی

 را خود عراق به داعش حمالت و سوریه در بحران آغاز با اندبوده مستقر عراق کردستان قندیل ۀطقمن در

 ایفا کشور دو این در کردها جایگاه تثبیت و گیریقدرت در بسزایی نقش و رسانده کردنشین مناطق به

بر تشکیل کردستان دهد که بنا بر ایدئولوژی این حزب مبنی برآورد تحوالت منطقه نشان می. اندنموده

امنیتی را علیه تهران و  ۀش در منطقه خطرات گستردابهو شع «ک.ک.پ»گیری بزرگ، هرگونه قدرت

های مدافع خلق . در همین راستا مقامات ترکیه حضور یگان(Cohen, 2017) بر خواهد داشت آنکارا در

«YPG» و نگرانی خود را از حضور  ننددامیای را در عفرین، تهدیدی برای امنیت ملی و ثبات منطقه

در  «ypg»عملیات نظامی علیه  2018ژانویه  20بنابراین در ؛ انداعالم نموده« منبج»ناحیه کردهای سوریه در 

 آمریکا و ترکیه که است ایگونهبه سوریه جدید شرایط را آغاز کردند.« شاخه زیتون»شمال عفرین با نام 

 شرایط هستند مندهعالق دو این. کنند برداریبهره منطقه در خود هایستسیا ادامۀ نفع به آن از خواهندمی

  .یابند دست منطقه کل و کشور این در اهدافشان به که کند تغییر ایگونه به سوریه در

 ایجاد ترکیه، دولت مخالف کرد هایپایگاه بردن بین هدف از با عفرین منطقه به حمله ارتش ترکیه     

 تاثیرگذاری برای این کشور، خاک از نواحی اختیار داشتن در و سوریه با خود در مرزهای امن حائل منطقۀ

با دولت  خود کنترل کامل مرزهای خواهان ترکیه درواقع صورت گرفته است. آن سرنوشت تعیین در
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 و تروریستی تحرکات برای سوریه کردنشین مناطق از نتوانند ترکیه از این طریق، کردهای سوریه است تا

 سرنوشت در ایبرنده تا برگ هستند آن پی در هاترک همچنین. کنند برداریبهره ترکیه دولت با مخالفت

گیر اهداف خاص خود در سوریه پی هاآمریکایی دیگر سوی از .باشند داشته اختیار در سوریه آیندۀ

 دوران در سوریه شدن به منظور جلوگیری از قدرتمندتر صهیونیستی رژیم جانب از هاآن. هستند

و  کشور این در سوریه پیمانانهم پرنفوذ جلوگیری از حضور همچنین باشند.می فشار پساداعش، تحت

 در بیشتری قدرت با کندمی تالش بنابراین؛ سوریه از اهداف دیگر سران آمریکا است دخالت در آیندۀ

و  شده سوریه شمال در کشور دو این هایسیاست تالقی باعث مسئله کند. همین دخالت سوریه مسائل

 این تالش البته. کرده است عمل وارد کردها مخالف عنوان را به ترکیه و کردها مدافع عنوان را به آمریکا

  .نشود یکدیگر با رویارویی به منجر هایشانسیاست ناتو عضو دو عنوانبه  که است آن بر کشور دو

-ساالری و همزیستی در میان یکدیگر بیهای باالی مردمکردها از ظرفیتهمچنین باید توجه کرد که      

به رهبری مسعود  «حزب دموکرات» میاننود میالدی  ۀهای دههای خونین سالدرگیریمانند ؛ اندبهره

های طالبانی وابسته به گروههای پیشمرگه حاضر نیز در حال. یبه رهبری طالبان «میهنی ۀاتحادی»و  «بارزانی

-درآوردهتحت کنترل را  «اربیل و دهوک»پیشمرگه بارزانی شبه نظامیان اند و ر اختیار گرفتهرا د «سلیمانیه»

ثباتی بیش و رشد بی هتحوالت کنونی منطق شفتگی اوضاع خواهد افزود.آرقابت درون گروهی براین  اند و

که ن اذعان نمود توامی است وهای تجزیه طلب کرد را فراهم آورده شرایط مساعد برای گروه ؛از هر وقت

کشورهای عراق و سوریه نسبت به گذشته بیش از احتمال پایداری و  ۀا وجود موانع احتمالی، شانس تجزیب

گیر سوریه به توافقی همه ۀالمللی در رابطه با آینددول بینمگر آن که  .حفظ تمامیت ارضی آنان است

 دست یابند.
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 گیرینتیجه

 ،2017سپتامبر 25برگزاری رفراندوم  که پس ازدهد پژوهی نشان میندهنتایج پژوهش بر پایه روش آی     

دهد تالش برای تشکیل دولت مستقل کردی است. این در حالی است در مقام عمل در اقلیم روی می آنچه

انزوای ژئوپلتیکی، مسئله کرکوک، چون های جدی که اقلیم از درون و بیرون دچار مشکالت و آسیب

های ترکیه، ایران و برخی کشورهای احزاب کردی، موانع نظامی، فرهنگی و مخالفتاختالفات داخلی 

گیری دولت مستقل کردی روی شکلترین موانع پیشاز مهمباشد که روبرو میعربی منطقه با تجزیه عراق 

ای آشیل و آتش زیر خاکستر بر ۀتوان به عنوان پاشنموانع را می هرکدام از این در شمال عراق هستند.

 جدی روبروبا مخاطرات اقلیم ترین خطایی استقالل کردستان عراق دانست که در صورت بروز کوچک

 وجود و آزادی سیاسی، ، اجتماعی، فرهنگیتواند بسیاری از دستاوردهای اقتصادیشد. این امر می دخواه

 سران برای متعددی نیبیپیش غیرقابل هایدشواری و بپیچد خود در را اقلیم مستقل نسبتاًسیاست خارجی 

 سازد. فراهم آن

 با تنها و سادگی به عراق از کردها استقاللتحقق  تا استقالل راه زیادی در پیش دارد و کردستان عراق     

 حکومت ،فعلی حالت در بنابراین ؛بود نخواهد میسر یرأ یهاصندوق پای در کرد مردم احتمالی آرای

 قبیل؛ از اقداماتی به خود هایسیاست در تجدیدنظر با تواندمی بحران و بستبن از رهایی برای اقلیم

 برای مناسب روند ایجاد بغداد، با مذاکره برای کاردان هیئتی اعزام کردستان، دولت کابینه در اصالحات

اگرچه سناریوهای محتمل در  زند. دست ... و هاآن بین تنش کاهش و کردی زاباح بین گوهاگفت

 ،به صحنه خواهد آمد یدهند که پس از رفراندوم بازیگری ثالث برای میانجیگرتحقیق حاضر نشان می

اما  ؛ای استهای منطقهدولت و عراقبا اعالم استقالل کردستان پس از شکست مذاکرات بعدی  سناریوی

. دلیل داردای مطلوب صحبت از پیروزی رفراندوم و استفاده از کارت اقتصادی در معادالت منطقهآینده 

داشتن بهترین وضعیت در طی یک قرن اخیر و  ،مطلوب برای اقلیم کردستان عراق ۀترسیم چنین آیند

، پردازدگ میاز طرفی در سناریوی ممکن که به تشکیل کردستان بزر .موفقیت اقلیم در زمینه اقتصادی بود

های ای نزدیک واکنشو احتمال دارد که در آینده کرده تمخالفاین طرح  باعراق، سوریه، ترکیه و ایران 

بر حفظ تمامیت ارضی تمامی ایران سیاست جمهوری اسالمی  نشان دهند.تندی نسبت به این موضوع 

میهنی  ۀاتحادی»حزب  چونکرد های با برخی گروه یکشورهای منطقه است، از این رو و با وجود نزدیک

امنیتی به این مسئله  نگاه ، از ایجاد استقالل مناطق کردنشین ممانعت به عمل خواهد آورد.«کردستان عراق

گیری کردها در منطقه به تحریک کردهای ایران برای کسب این امتیاز گواه آن است که هرگونه قدرت

ترکیه دیگر دولت صاحب نفوذ  را تهدید خواهدکرد.یت ارضی و سیاسی ایران مماتکمک خواهد نمود و 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
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در پایان یافت.  به اقدام مشابهی سوق خواهد منطقه است که علی رغم اختالف دیدگاه با جمهوری اسالمی

حال اما در  ؛حکومت اقلیم کردستان در تالش برای تشکیل دولت مستقل کردی استهر چند باید گفت 

 ؛امکان اعالم استقالل برای آن وجود نداردالمللی ای و بینمنطقهاخلی، دبا توجه به موانع و شرایط حاضر 

اصالحات های خود و انجام در سیاستنیازمند تجدیدنظر  ،به منظور خروج از بحران سران آنبنابراین 

 .هستند گسترده
 

 (: سناریوی مطلوب اول1جدول )
  اهداف و راهبردها                      بازیگران

 

م انجا

مذاکرات 

اقلیم با 

دولت 

مرکزی و 

کشورهای 

ای و منطقه

ای فرامنطقه

و اعالم 

 استقالل

 کردستان

دولت 

مرکزی 

 عراق

کرکوک، جلوگیری از ایجاد دشمن جدید در مرز عراق، کاهش  ۀصادرات نفت، حل مناقش

یم منفی از دست رفتن مناطق شمالی کردنشین عراق، پل ارتباطی بین اقل تأثیراتخسارات و 

 مندی از امتیازات اقتصادی و سیاسی آنکردستان با جهان عرب و بهره

کسب متحد با ارزش در برابر دولت اسالمی به شدت ضد شیعه، تجارت گسترده و عادالنه با  ایران

اقلیم کردستان، تقویت فرهنگ ایرانی در کشورهای حوزه فالت ایران، محدود نمودن نفوذ 

 های بانکی از طریق بازار سیاه وسیع کردستاندور زدن تحریمو  قهاسرائیل و آمریکا در منط

نفت و گاز، کاهش وابستگی به نفت و گاز  نیتأماقلیم کردستان به عنوان منبع جدید و مهم  ترکیه

و پایان بخشیدن به منازعات « پ.ک.ک»روسیه و ایران، کسب متحدان کردی در برابر 

 «پ.ک.ک» خونین چند دهه اخیر بین آنکارا و

آمریکا و 

متحدان 

 غربی

به  آمریکایی نظام سکوالر موازی با دموکراسی ۀی ژئوپلیتیک اقلیم، اشاعاستفاده از وزن باال

برداری از توان اقتصادی اقلیم کردستان، استفاده از نیروی کردها جهت جنگ جهان، بهره

 های سازمان یافتهها و خشونتگرینظامی و فکری علیه افراطی

 
 (: سناریوی مطلوب دوم 2جدول )

  اهداف و راهبردها بازیگران
استقالل اقلیم 

-کردستان و بهره

گیری از 

توانمندی 

 اقتصادی اربیل

اقلیم کردستان 

 عراق

اقتصادی، فراهم نمودن زمینه برای حضور  ورود به بازار جهانی انرژی، توسعۀ

ت از تجاوز نظامی گذاری جهت هموار نمودن مسیر استقالل، مصونیسرمایه

حکومت مرکزی، جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ کشتار کردها از سوی 

 های مختلف عراقحکومت

  درآمدهای گمرکی ایران 

 نیازهای صنعتی خود به انرژی نیتأمدرآمدهای گمرکی و  ترکیه 
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 (: سناریوی احتمالی اول3جدول )

  اهداف و راهبردها بازیگران

گری میانجی

و ازیگر ثالث ب

سیستم  ایجاد

 کنفدرال

 

در امور مورد مناقشه، استفاده از موضوع  خصوصبهکسب امتیاز اقتصادی و سیاسی  اقلیم کردستان 

استقالل به عنوان کارتی برای تحت فشار قرار دادن عراق، استفاده از تبلیغات سیاسی 

 ز کنفدرالیبرای آرام کردن وضعیت نامطلوب اقلیم و به دست آوردن امتیا

 ای گیری از بحران داخلی و تنش منطقهافزایش امنیت و ثبات داخلی، پیش دولت مرکزی عراق

پایان دادن به مناقشه یا کاهش آن، کسب اعتبار و افزایش نفوذ خود در کردستان،  بازیگر ثالث

 ای جدیدجلوگیری از تنش منطقه

 (: سناریوی احتمالی دوم 4جدول )

  هداف و راهبردهاا بازیگران

 اعالم فوری

استقالل 

 کردستان عراق

شکست  پس از

مذاکرات 

 احتمالی

تحریم اقتصادی، بستن مرزها، توافق مرزی و هوایی با دولت عراق، اتحاد با  ایران

 ترکیه و تقابل مشترک علیه اقلیم کردستان.

ات نفت اقلیم تحریم اقتصادی، بستن مرزها، احتمال دخالت نظامی، منع صادر ترکیه 

از طریق ترکیه و افزایش همکاری با ایران جهت تقابل با اقلیم کردستان و 

 توافق مرزی و هوایی با دولت عراق.

روسیه، آمریکا و 

 متحدان غربی 

 مخالفت با رفراندوم استقالل اقلیم کردستان

وقعیت بسترسازی برای تجزیه عراق، حمایت از استقالل کردستان و تضعیف م عربستان

 ایران در منطقه 

های فنی در اقلیم کردستان، نفوذ امنیتی بیشتر در منطقه و ایجاد زیرساخت اسرائیل

 کاهش نفوذ ایران در منطقه

 (: سناریوی ممکن5جدول )

 

 

 

 
ایجاد کردستان 

 بزرگ

 

 

 
 

 بازیگران اهداف و راهبردها

 ایران  حفظ تمامیت ارضی تمام کشورهای منطقه

ثبات مرزی، جلوگیری از تحریک کردهای ترکیه، از بین بردن پایگاه ایجاد 

حائل امن، در دست داشتن نواحی از  ای مخالف دولت ترکیه، ایجاد منطقۀکرده

 خاک سوریه برای تاثیرگذاری در تعیین سرنوشت این کشور

 ترکیه 

نفتی  ایجاد اقتصاد پویا و پایدار در مناطق تحت کنترل کردها، تسلط بر صنایع

اقلیم، ایجاد پایگاه نظامی و امنیتی در اقلیم، جلوگیری از قدرتمند شدن سوریه، 

پیمانان سوریه، حفظ جایگاه اسرائیل، دخالت و جلوگیری از حضور قدرتمند هم

 نقش داشتن در تعیین سرنوشت سوریه

 آمریکا

ع نفتی اقلیم حفظ امنیت اسرائیل، تحقق آرمان اسرائیلی نیل تا فرات، تسلط بر مناب

 و ایجاد پایگاه نظامی در اقلیم، کاهش نفوذ ایران در منطقه

 اسرائیل
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