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 چکیده 
  راهبرد   و   منافع   نظر م   از   عراق   ن ستا کرد  استقالل   مساله   بررسی   پی   در   مقاله   این 

 پرسش .  است   مکتور   روش   و   بازیگر   تحلیل   رویکرد   از   گیری بهره   با   اثرگذار   بازیگران 
  و   ها همگرایی    چه   عراق   در   کردی   استقالل   مساله   خصوص   در   که   است   این   اصلی 

  چه   به   وضعیت   این   و   دارد   وجود   کلیدی  بازیگران   راهبردهای   و   منافع   در   هایی پوشانی هم 
  بازیگران   بین   روابط   تحلیل   به   مکتور   روش   در   سازد؟ می   متاثر   را   دی کر   استقالل   وی ح ن 

  و   بازیگران  ابتدا   مقاله   این   در .  شود می   پرداخته   راهبردها   و   بازیگران   بین  روابط   ارزیابی   و 
  کلیدی   راهبرد   14  و   اصلی   بازیگر   11  شامل   کردی   استقالل   مساله   در   اصلی   راهبردهای 

.  گرفت   قرار   تحلیل   مورد   شده   تولیده   های گراف   و   ارها ود نم   سپس   و   شد   شناسایی 
 و  اثرگذارترین   شامل  کردستان   استقالل   مساله   خصوص   در   آمده   بدست   نتایج   مهمترین

  بیشترین   و   کردی؛   استقالل   مساله   در   بازیگران   پذیری رقابت   بازیگران،   اثرپذیرترین 
  اینکه   مهم   نتیجه .  است راهبرده   درباره   بازیگران   واگرایی   و   همگرایی   میزان   و   حساسیت 
 تجزیه  کردی،   دولت   تشکیل   با   مخالفت   در   نسبی   اجماع   و   اثرگذار   بازیگران   حساسیت 

  امنیت   وخامت   و   ثباتی بی   تشدید   و   بزرگ   کردستان   گیری شکل   از   نگرانی   و   عراق 
 مقابل  در   جدی   موانع   وجود   مفهوم   به   کردی   دولت   گیری شکل   روند   در   ای منطقه 

 .است  عراق   کردهای 
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 مقدمه 

  در   توجه  مورد   و  مهم   هایحوزه  از  یکی  به  تدریج  به  راهبردی  های بررسی  و  مطالعات

  مطرح  ایرشتهمیان  ایحوزه  عنوان  به   مطالعاتی   حوزه   این.  است  شده  تبدیل  مختلف  کشورهای

  به.  است  مرتبط  صلح  و   جنگ  مانند  موضوعاتی   و  کشورها   ملی  تامنی  مسائل  با  عمدتا  که  است

  از  یکی  به  آن  شدن  تبدیل  جمله  از  و   جهانی  سطح   در  مطالعاتی  حوزه  این   به  جدی  توجه  مدد

  مختلف  هایقالب در  حوزه   این   به توجه   نیز ایران  در الملل، بین  روابط  عرصه  در مهم  هایحوزه 

  ایرشتهمیان  و  جدید  حوزه  این   در  هاینک   روند،  این   به  توجه  با.  است  یافته  افزایش   شدت  به

  و  راهبردی  مسائل  بررسی  و  مطالعه   به   توانمی  هاییروش  و  رویکردها  چه  کمک  به   مطالعاتی

  تلقی   اساسی  داد،  ارائه   مسائل  آینده   از  دورنمایی  امکان   صورت  در   و  پرداخته   آنها   تبیین 

  و  راهبرد  بررسی  تردقیق  عبارت  به  یا   یکرد  استقالل  موضوع  تحقیق   این   اصلی  مساله .  شودمی

  راهبردی  موضوعات  از  یکی  عنوان  به  کردی  استقالل  خصوص  در  کلیدی  بازیگران  اثرگذاری

  مطالعات  در  بازیگر  تحلیل  رویکرد  از  گیریبهره  با  ایران  اسالمی  جمهوری  پیرامونی  محیط  در

 .  است راهبردی

  گذشته   قرن  یک  از  حداقل  اکرده  و  نیست  جدید  ایمساله  عراق  در  کردی  مساله

  مساله   حال  این   با.  اندکرده  آغاز  مستقل  سیاسی  واحد  به  دهیشکل  برای  را  مختلفی  هایتالش

  این   در  کرد  رهبران  کوشش   و   است  شده  جدیدی  مرحله  وارد  اخیر  دهه  دو  در  عراق  کردی

  خصوص  به.  است  شده  متفاوتی  وضعیت   گیری شکل  باعث   کردی   دولت   ایجاد  برای  کشور 

  جدی  هایواکنش   و  2017  سپتامبر  در  عراق   کرد  رهبران  سوی  از  استقالل   پرسیهمه  اریگزبر

  مساله  که  داد  نشان  المللیبین   و   ایمنطقه  بازیگران  از  ایگسترده  طیف  سوی  از  آن  به  معطوف

 برای   کلیدی  و  راهبردی  ایمساله  عراق  در  کردها  طلبانهاستقالل  هایتالش  و  عراق   کردی

  در  کردستان  استقالل   مساله  لذا.  است  المللیبین   و  ای منطقه  ایهقدرت  از   جهی و ت  قابل   تعداد

  تعداد  کنش های  و  منافع  از  است،  پیوند  در   المللیبین  و  ایمنطقه  امنیت  با   اینکه  ضمن   عراق

  مناسب  روشی  و   رهیافت  بکارگیری  و  انتخاب   راستا   این  در .  است  متاثر  نیز  بازیگران  از   زیادی

  توجه  مستلزم  خصوص  این   در   واقعی  دورنمایی  ترسیم  و  کردی   مساله  ین تبی  و  فهم  برای

  در   دخیل  بازیگران  تعدد  و  کثرت  و  بودن  راهبردی  یعنی  مساله  این   مهم  مشخصه  دو  به  همزمان
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 بکارگیری  از  موردی  مطالعه  یک  عنوان  به  تا  است  شده  تالش  اینجا  در  اساس  این   بر.  است  آن

  استقالل  مساله   خصوص   در   تحقیق  به   دیراهبر  های رسیرب  و  مطالعات   در  بازیگر  تحلیل  روش

  خصوص   در  که  است  این   اصلی  پرسش   مقدمه  این   به  توجه  با.  شود  پرداخته  عراق  کردستان

  راهبردهای  و  منافع  در  هاییپوشانیهم  و  هاهمگرایی  چه  عراق   در  کردی  استقالل  مساله

  سازد؟می  ثرمتا  را  کردی  لاستقال   نحوی  چه  به  وضعیت  این   و  دارد  وجود  کلیدی  بازیگران

  بازیگران  اغلب  مشترک  منافع  به  توجه  با  که  است  آن  خصوص  این   در  شده  مطرح  فرضیه

  تجزیه  اثرات  از   نگرانی   و  عراق  یکپارچگی   حفظ   در   جهانی  بزرگ  هایقدرت  و  ایمنطقه

  در  کلیدی  بازیگران  راهبردهای  در  باالیی  پوشانیهم  ای،منطقه  امنیت  و  ثبات  بر  عراق

  استقالل  اصلی  مانع  عنوان  به  واقعیت   این   و  داشته  وجود  کردی  استقالل  با  مخالفت  وصصخ

 .  شودمی محسوب مدتمیان در کردی

 روشی   و  مفهومی بحث  طرح  به خالصه  صورت  به  ابتدا   نوشتار  این  در  مساله  این  بررسی برای 

می   بازیگر   تحلیل   خصوص   در   انجام   های هش پژو   از   برخی   مرور   ضمن   ادامه  در .  شود پرداخته 

 مهمترین   شناسایی   به   کردی،   استقالل   مورد   در   کلیدی   بازیگران   راهبرد  خصوص   در   ده ش 

 بعدی  بخش .  پردازیم می   بازیگران   اصلی  راهبردهای  تبیین   و   کردی   مساله   در  اثرگذار  بازیگران 

 و   بازیگران   بین   روابط   تحلیل   به   نهایت   در   و   است   بازیگران   بین   روابط   تحلیل   شامل   مقاله 

 مکتور   روش  مشخص   طور   به   و   بازیگر   تحلیل   رویکرد   از  تحقیق   این   در .  د پرداز می   ها بردراه 

 ای کتابخانه   منابع   از   گیری بهره   بر   عالوه   متغیرها   تحلیل   و   ها داده   آوری جمع   برای  و   شده   استفاده 

 .است   شده  استفاده  نیز   خبرگان  نظرات   از 

 

 بازیگر تحلیل به روشی و  مفهومی  رهیافت

  در  انسانی  علوم  در  روشی  و  نظری  حوزه  شامل  توانمی  را  گربازی  تحلیل  و  اهبازی  نظریه

  این   در  بسیاری  های پژوهش   انجام  باعث   و  شده   عرصه   این   وارد  ریاضی   علوم   از  که  گرفت  نظر

  یکی  به  و  یافت  تکامل  تدریج  به  بیستم  قرن  طول  در  نظریه  این   واقع  در.  است  شده  چهارچوب

  به   و  انسانی  علوم  مختلف  مسائل  تحلیل  ایبر  اعتنا  قابل  روشی  و  نظری  هایچهارچوب  از

  فون   جان  به  را  بازی  تئوری   ایجاد  مورخین،   از  بسیاری.  شد  تبدیل  راهبردی   مطالعات   خصوص 
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  که   مونگنسترن  اسکار   همراه  به  وی  1928  سال  در.  اندداده  نسبت  مجارستانی  ریاضیدان  نویمان

. درآوردند  تحریر  رشته  به  را  ادیاقتص  رفتار   و  اهبازی  تئوری  کتاب  بود،  اتریشی  اقتصاددانی

  روانشناسی،  در   آن  کاربردهای  اما  بود،  شده  نوشته  اقتصاددانان  برای  صرفا  کتاب  این  چه   اگر

  آشکار  زودی  به  دیگر  هایزمینه  بسیاری  و  تفریحی  هایبازی  جنگ،  سیاست،  شناسی،جامعه

  های کنش   توانست  ،شطرنج  شبیه  ژهیو  بازی  یک  در  موجود  راهبردهای  اساس  بر  ماننوی.  شد

  گرفتن نظر در  با سرد  جنگ خالل در  را  شوروی   اتحاد و متحده ایاالت قدرت  دو  میان موجود

  دستگردی،   یگانگی)کند    سازی  مدل  صفر،  مجموع  بازی  یک  در  بازیگر  دو  عنوان  به  آنها

1389  :134  .) 

  مختلف  های رشته  در   و  شده  روبرو  جدی   تکثر  و  تحول   با  بیستم   قرن  طول  در   هابازی  نظریه

 گیریتصمیم  و  هدفگذاری  مقوله  و  راهبرد  با  آن  قوی   ارتباط  حال  این   با.  است  یافته  گسترش

.  است  شده  حفظ  که  دارد  مشترکی  کلیدی  هایمقوله  و  مفاهیم  نوعی  به  و  مانده  باقی  بازیگران

  الیتیفع  بازی.  وندش می  محسوب  ها بازی  نظریه  کلیدی  مفاهیم  از  استراتژی  و  بازیگر  بازی،  لذا

  و   شودمی  انجام  بازیگر  چند  یا  دو  بین   که  معین   قراردادهای   و  قواعد   از   ایمجموعه  شامل  است

  تعداد  است  ممکن   که   است   بازی   در  کننده  شرکت   هر  بازیگر؛.  دارد  را  پیامدهایی  کدام  هر

  هر  کندمی  صمشخ   که  است  ایشده  تعیین   پیش   از  قاعده  نیز  استراتژی.  باشد  بیشتر  یا  دو  آنها

 (.  164: 1387 عرب،)باشد  داشته واکنشی چه باید دیگری حرکت  مقابل در زیگربا

  و  منازعه   ریاضی   هایمدل  مطالعه   عنوان   به  توانمی  را   ها بازی  نظریه   برخی،  اعتقاد  به

  عمومی  هایتکنیک  نظریه،  این .  کرد  تلقی  هوشمند  و  عقالنی  گیرندگانتصمیم  بین   همکاری

  افراد   از  بیشتری  تعداد  یا  دو  آن  در  که  آوردمی  فراهم  هاییوضعیت  للی تح  برای  ریاضی

  هابازی  نظریه  اساس  این   بر.  است  تاثیرگذار  دیگران  جایگاه  بر  که  کنندمی  اتخاذ  تصمیماتی

-می   اجتماعی  علوم  مختلف  های رشته   در  محققان  که  کندمی  ارائه  اساسی  و  مهم  هاییبینش 

  مطالعه  با  همکاری  و  منازعه  فهم  درصدد  هابازی  نظریه  همچنین.  کنند  استفاده  آنها  از  توانند

  از  هامثال  و  هانمونه  این   است  ممکن   چند  هر.  است  فرضی  هاینمونه  و  کمی  هایمدل 

  فهم   تواندمی   الگوها  این   قالب  در  سازیساده  اما  باشند،  واقعی  غیر  بسیار  زیادی  هایجنبه

 هر .  نماید  تسهیل  عملی  پیچیده  شرایط  با  اجههوم  در  را  همکاری  و  منازعه  اساسی  موضوعات
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 با   اما  بیانجامد،  نیز  جزئیات  از  بسیاری  حذف  و  گرفتن   نادیده  به  تواندمی   هابازی  نظریه  چند

  پیچیده   شرایط   فهم   به  تواتندمی  نهایت   در   بازیگران  روابط  و  جایگاه  فهم  به  کمک   به  توجه

 (. Myerson, 1991: 2-3)کند  کمک

  شده  ها بازی  نظریه  به  بیشتر  توجه   باعث   که  راهبردی   اتمطالع  در  مهم  یهاچالش   از  یکی

  را  چالش   این   واقع  در.  است  اجتماعی  و  سیاسی  هایسیستم  روزافزون  پیچیدگی  مساله  است،

  یکدیگر   با  تعامل  در  متعددی  کنشگران  آن  در  که  دانست  ایپیچیده  هایسیستم  تحلیل  توانمی

  هدف  همچنین.  آیدمی  بدست  کنشگران   این   رفتار  کنش همر ب  از  سیستم  نتیجه  و  دارند  قرار

  هایموقعیت  نتایج  بینیپیش   برای  محاسبه  قابل  و  منطقی   روش   یک  ارائه  هابازی  نظریه

  انواع  استراتژیک،  هایموقعیت  انواع  دلیل   به   که  است   بازیگر  هر  های انتخاب  و  استراتژیک

 زیر  اجزای  دارای   بازی   هر   استراتژیک،  بیان   در.  است  شده  ارائه   و  شناسایی   بازی،   های مدل 

  ترجیحات مجموعة  و بازیگر هر برای  هااستراتژی  یا هااقدام مجموعة بازیگران؛ مجموعة: است

  که   شودمی  داده  نشان  ماتریس   بصورت  دونفره  هایبازی  در  اجزا  این .  اقدام  هر  برای  بازیگر  هر

  نشان   ماتریس   هاینستو  در  دوم  یگرباز  هایانتخاب  و  هاردیف  در  اول  بازیگر  هایانتخاب

  آن  در  را  بازیگران  به  پرداخت  که   هست  مرتبی  زوج  ماتریس   سلول   هر  در   و  شود می  داده

 (. 180: 1393 اسدی،) دهدمی نشان حالت

  نشان   هابازی  نظریه   خصوص  در  موجود  مفهومی   و  نظری  های تحلیل  و  ادبیات   بررسی

  مفاهیم.  دارند  کانونی  هیجایگا  نظریه  ن ی ا  در  مفاهیم  و  مفروضات  از  برخی  که  دهدمی

  بازیگران  منافع  یا  جایگاه  و  قدرت  استراتژی،  و  هدف  بازیگر،  بازی،  شامل  نظریه  این   مرکزی

  آن،   سازیساده  لزوم  و  اجتماعی  هایسیستم  پیچیدگی  گسترش  به  رو  روند  همچنین .  است

  جمله   زا  نیز  تراتژیکسا  مسائل  تحلیل  برای  ریاضی   هایمدل   کارآمدی  و  بازیگران  عقالنیت

  تدریج   به  مفروضات  و  مفاهیم  این   به  توجه  با  اما.  هستند  نظریات   از  نوع  این   مفروضات

.  است بازیگر تحلیل  آنها جمله  از  که   کردند ظهور  نیز هابازی نظریه  در جدیدتری رویکردهای 

  باعث   که  رویکردهاست   و   هامدل  از  توجهی   قابل  طیف  شامل  نیز  بازیگر   تحلیل   حوزه   خود   اما

  در   بازیگر  تحلیل  رسدمی  نظر  به  مجموع  در.  است  شده  مذکور  عرصه  در   روشی  و   ظرین  تنوع

  هابازی  خاص  روابط  بجای  بازیگران  خود  بر  تمرکز  اشتراکات،   رغمبه  هابازی  نظریه   با  مقایسه
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  های سیستم  سازیساده   برای  تالش   حال  این   با.  دهدمی  توسعه  را  ریاضی  الگوهای  قالب  در

  هایاستراتژی  و  بازیگران   بین  قواعد  و  روابط   تحلیل   و   سازیکمی   از  سطحی   حتی  و  یده پیچ

 . دهدمی تشکیل را  هابازی نظریه و بازیگر تحلیل مشترک هایویژگی بازیگر،

 برخی  بر  بازیگر  تحلیل  هدف  تبیین   برای  بازیگر،  تحلیل  به  معطوف  مفهومی  هایتالش   در

  معنای  به  ها،شبکه:  از  عبارتند  آنها  جمله  از  که  شودمی  دتاکی   نظری  چهارچوب  این   ابعاد  از

  ها ارزش  پیرامونی؛  محیط  از  بازیگران  تصاویر  معنای  به  هابرداشت  بازیگران؛  بین   روابط  الگوی

  تحقق  برای  بازیگران  ابزارهای  معنای  به  منابع  و  بازیگران  حرکت  مسیر  راهنمای  معنای  به

  و   ابزاری  هنجاری،   رویکردهای  به  یرویکرد  لحاظ   به  بازیگر  تحلیل   در   اینکه  ضمن .  اهداف

 بر  هنجاری  رویکرد  و  استراتژیک  عقالنیت  اساس  بر  ابزاری  رویکرد.  شودمی  اشاره  توصیفی

 با  اهداف  به  دستیابی  بر  استراتژیک  عقالنیت  در.  دارد  قرار   ارتباطی  عقالنیت  اساس

 بر  مساله  حل  پی  در  بازیگران  ی، ارتباط  عقالنیت  در  اما  شود،می  تاکید  استراتژیک  هایحرکت

 برای  اساسی  نیازپیش   یک  عنوان  به  نیز  هنجاری  هایتحلیل.  هستند  توافق  و  بحث  اساس

 (.  5-8: 1393 آباد، میرک زارع)شوند می محسوب ابزاری و هنجاری  هایتحلیل

  های بندیتقسیم  رفته،  بکار  مبنای  به  توجه  با  بازیگر  تحلیل  هایروش  بندیتقسیم  در

  شرایط   به  است،  مناسب  تحلیلگران  برای  روشی  چه  عمل  در  اینکه  اما.  شودمی   ارائه  تلفیخم

  و  ابعاد  روش،   تمرکز  تحلیلی،   کیفیت  به  توانمی  شرایط  این   ازجمله   دارد،  بستگی  مسئله

  از   بزرگتری  مجموعه  در  بازیگر  تحلیل  هایخروجی  جایگاه  دهد،می  پوشش  که  مفاهیمی

  نتیجه  در.  کرد  اشاره  غیره  و  موجود  هایمهارت  و  پروژه  زمان  ، سیاست  تحلیل  هایفعالیت

  نشأت   که  باشد  هاییمحدودیت  و  نیازها  با  مطابق  باید  بازیگر  تحلیل  روش  یک  هایویژگی

  هایروش  برخی.  یابندمی  را  خودشان   سیاست   تحلیلگران  آن  در  که  است  موقعیتی  از  گرفته

  های روش"و  پایین  به  باال  زا   یعنی  "تحلیلی   بندی دسته"  دسته  دو  به   را   بازیگران  تحلیل 

  ها روش  خود  شناسینوع  در  دیگر  برخی.  نمایندمی  بندیتقسیم  باال  به  پایین   از  یعنی  "بازسازی

  ها روش  این   کنند، می  بندیتقسیم...    و  کارکرد  نوع  منطق،  نظیر  معیارهایی  اساس  بر  را

  منجر   مختلف   شرایط  در  بازیگر  لیل حت   های روش  دقیقتر  انتخاب  و  بهتر  شناخت   به  توانند می

  بررسی  و   ذینفعان  بندیدسته  و  تمایز  ذینفعان،  شناسایی  اساس  بر   توانمی  را   هاروش  این .  شوند
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  ها، شبکه  بندیدسته  اساس   بر  نیز   تیسن   و  هرمانز.  نمود  بندی تقسیم  ذینفعان  بین   روابط

کنند  می  یم تقس   کلی  دسته   رچها  به   را   بازیگر   تحلیل   های روش  منابع  و   هاارزش  ها، برداشت

 (. 12-14: 1393 آباد، میرک زارع)

  شده  ارائه پژوهیآینده اهداف با خصوص  به  که   بازیگر تحلیل  هایروش مهمترین جمله  از

  موضوعات و بازیگران  بر آنها  در  که   دانست ساختاری   تحلیل های روش  شامل  توانمی  را است

 مدیریت   بین   دادن  باطارت  هدف  با  خود  آثار  در  گوده  میشل   جمله  از.  شودمی  تاکید

  پرداخته  مکتور   و  مک  میک  مانند  هایی روش  ارائه   و  ابتکار  به   سناریو   طراحی   و  استراتژیک

  مکتور  یا  مک  میک  روش  با  توان می  مساله  شناسایی  و  تبیین   از  بعد  که  است  معتقد  گوده.  است

  متغیرهای  یی شناسا  شامل  مک  میک   روش.  پرداخت  استراتژیک  مسائل  جدی  بررسی  به

  در.  است  کلیدی  اهداف  و  بازیگران  شناسایی  شامل  مکتور  روش  و   خارجی  و  داخلی  یدیکل

  و   دورنما  ارائه  به   نهایت  در  بازیگران  و  متغیرها  بین   روابط  تبیین   و  شناسایی  با  ها روش  این   واقع

 (. Godet, 2006: 122) کنند می کمک مطالعه مورد موضوع برای سناریوهایی طراحی

 با  آن   احتمالی   تحول   و   مطالعه   مورد   سیستم   بهتر   فهم   به   دستیابی   یگر باز   چند   های ل د م   هدف 

 الگوها  این   اصل   در .  آنهاست   بین   روابط   و   مرتبط   بازیگران   تمام   های دیدگاه   و   منافع   به   توجه 

 بر  توانند می   آنها  که   چرا   شناسند،می   رسمیت   به  را   خود  محیط  تحول  در  بازیگران  برتر   نقش 

 مجموعه شناسایی  همچنین .  باشند  اثرگذار  آینده  محیط دهنده  شکل   کلیدی  غیرهایت م  از  تعدادی 

 بر   ها استراتژی   این   چون   دارد،   اهمیت   کنند می   دنبال   بازیگران  که   هاییاستراتژی   از   منسجمی 

 رویکردهای  به   توان می  راستا  این   در.  دارند   جدی   اثرات   بررسی،  مورد   سیستم   کلیدی   عناصر 

 گوده  میشل رویکرد  آنها مهمترین  از  یکی  که  کرد اشاره  دد متع   موضوعات و  بازیگران با تحلیلی 

 بازی  عنوان   به  بررسی  تحت   سیستم رویکرد،  این   در.  دارد  قرار   سیستمی   تئوری  اساس بر   که  است 

 واگرا  منافع  کلیدی،   مسائل  خصوص   در  که  شودمی  بندیصورت  مختلفی  کنندگان مشارکت بین 

 در .  باشند   اثرگذار   خود   منافع   و   ترجیحات   راستای  ر د  سیستم   نتایج   بر   تا   کنند می   تالش   و   داشته 

 و   بازیگران  وضعیت  تبیین   و   شناسایی   برای  جدید   روشی   عنوان   به   مکتور   روش  که   بود   راستا   این 

 دارد  سعی   و  دارد   قرار بازیگران   متقابل   اثرگذاری  اساس  بر   1مکتور  روش. شد  ارائه   آنها   استراتژی

 
1 MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives and  
Recommendations) 
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 و  بازیگران   استراتژی  همچنین   و   مختلف   مسائل  کن مم   و   مهم  نتایج   مورد   در   کالن   نگاهی   تا 

 (. Bendahan, 2003: 3)دهد   ارائه  احتمالی  های واگرایی    و  اتحادها   و   قدرت  رابطه 

  و   کلیدی  موضوعات  و  اثرگذار  اصلی   بازیگران  تبیین   و  شناسایی  هدف  مکتور؛  روش   در

  و   نمودارها  ارائه  به   نهایت  در  که   است  کالن  سیستم  یک  قالب  در  آنها  بین   رابطه  درک  سپس 

  جمله  از  که  کرد  طی  را  مختلفی  مراحل  باید  روش  این   در.  انجامید  خواهد  مختلف  نتایج

  و  اهداف  ها،انگیزه  ها،طرح  شامل  که   بازیگران  استراتژی  جدول  تهیه :  از  عبارتند  آنها   مهمترین 

  تعیین   رقابت؛  صحنه  با  مرتبط  اهداف  و  استراتژیک  مسائل  کردن  مشخص  شود؛می  آنها  موانع

رده   ها؛واگرایی  و  هاهمگرایی  کردن  مشخص  و  رقابت  مورد  موضوع  در  بازیگر  هر  موقعیت

  توجه   ضمن )اهداف    اولویت  به  توجه   با  ممکن   های تاکتیک  ارزیابی  و  بازیگر  هر  اهداف  بندی

 هر  برای  راهبردی  های توصیه  ارائه  و  قدرت  روابط  ارزیابی  ؛(احتمالی   واگرایی  و  همگرایی  به

 ( .  Godet, 1991: 107)آینده  خصوص  در هاییپرسش  تبیین  و طرح و بازیگر

  به   مکتور  روش  مشخص  طور   به  و  بازیگر  تحلیل  رویکرد  با  شودمی  تالش  این پژوهش   در

  نظرات   و  آرا   بر  تکیه   با  اساس  این  بر.  شود  پرداخته  عراق   در  کردستان  استقالل   مساله   تبیین 

  تبیین   خصوص  این   در  آنها  رویکرد  نوع  و  شناسایی   اثرگذار  کلیدی  بازیگران  ابتدا  خبرگان،

  کردی  مساله  خصوص  در  بازیگران   هایاستراتژی  ترین اصلی  بعدی  مرحله  در.  شودمی

  افزار نرم  از  استفاده   و  خبرگان  نظرات  از   گیری بهره  با  ادامه   در .  شد  خواهد   ارائه   و  شناسایی

  در  حوزه  این  در   بازیگران  اثرپذیری  و  اثرگذاری  زانی م  و  بازیگران  بین   روابط  تحلیل  به  مکتور 

  تحلیل  راهبردها  و   بازیگران  بین   روابط  بعدی  مرحله   در .  شودمی  پرداخته   گراف  و   نمودار   قالب

  نمودارهای  همچنین   و  بازیگران  پذیریرقابت  قدرت   نمودار   ارائه   آن  نتایج   جمله   از  که  شده

 .بود خواهد بازیگران بین واگرایی و همگرایی

 

   شپیشینه پژوه 
.  است  شده  انجام  ای  گسترده  تحقیقات  عراق،  در  کردها  استقالل   و  کردی  مساله   مورد  در

  بازیگران  راهبرد  و  منافع  اهداف،  بررسی  به  تحقیقات  این   از  مهمی  هایبخش   اینکه  ضمن 

  مقاالت  و  ها کتاب  صورت  به  که   تحقیقاتی   دارد؛   اختصاص   کردی  مساله  خصوص   در   مختلف
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  تحقیقات   این   از  برخی.  است  شده  منتشر  انگلیسی  و  عربی  فارسی،  لهجم  از  مختلف  یاهزبان  به

  آمریکا، ترکیه،  مانند  بزرگ هایقدرت  یا ای منطقه خاص  بازیگران رویکرد به ویژه صورت به

  مختلف  کشورهای با  عراق روابط  بر کردی مساله تاثیر  برخی و  دارد اختصاص اسرائیل و ایران

  و  تاریخی  متن   در  کردی  مساله  به  نیز  هاپژوهش   برخی  ینکها  ضمن .  دهدمی  قرار  بحث  مورد  را

  و  مهمترین   از  برخی  به  زیر  در  راستا   این   در.  پردازدمی  عراق  درونی  معادالت  چهارچوب  در  یا

 . پردازیممی آثار این  ترینمرتبط

  و   دعااب  بررسی  به  کردستان  استقالل  ای منطقه  تاثیرات   عنوان   با   کتابی  در  رند  موسسه

  راهبردهای  و  اهداف  تا   دارد  سعی   و  پردازدمی  عراق   کردهای  استقالل  ای منطقه  پیامدهای

  و  رویکردها  بر  خاص  طور  به   که  کند  تبیین   خصوص  این   در   را  منطقه  بازیگران  از  برخی

  دولت  تشکیل   و   کردها  استقالل  خصوص  در  ایران  و  ترکیه   عراق،  هایدولت  های واکنش 

  مرزهای  عنوان  با  ای مقاله  در(.  Nader, 2016:15-160)  است  کزمرمت   عراق   شمال   در   کردی

  تبیین  ضمن  نویسنده  عراق،  شمال  در  کردستان  دوفاکتو  دولت  گیریشکل:  رقابت  مورد

  و   اثرگذاری  به  عراق  شمال  در  کردی  دوفاکتوی  دولت  گیریشکل  بسترهای  و  هاریشه

  پردازد می  خصوص  این   در  اامریک  حمایتی  نقش   بویژه  خصوص  این   در  خارجی  هایحمایت

JÜDE, 2017: 848-857)  .)آن  فراسوی  و  عراق  کردستان"  عنوان  با  نگرانهآینده  تحلیلی  در  :

 به   و  عراق  کردهای  گراییاستقالل  ابعاد  و  روند  به  اشاره  ضمن   نویسنده  ،"اروپا  اتحادیه  منافع

 برای   مساله  ن ای   احتمالی  پیامدهای  تبیین   به  ،2017  سال  در  استقالل  پرسیهمه  خصوص

  منطقه،  از  هامهاجرت  ای،منطقه  ثباتیبی  جمله  از  و  پردازدمی  اروپا  اتحادیه  شورهایک

  استقالل  پیامدهای  ترین اصلی  عنوان  به  را  خاورمیانه   در  روسیه  نقش   افزایش   و  گراییافراط

 (. Kader & Lecha, 2018: 2-6) کند می بررسی اروپا برای کردی

 منافع  و  اهداف  به  اشاره  ضمن   نویسنده  عراق،  شگاهیدان  اساتید   از  یکی  قلم   به  ایمقاله  در

.  پردازدمی  بغداد  در   آنکارا   کلیدی  دغدغه   عنوان  به   کردی   مساله  بر  عراق   خصوص   در   ترکیه

  قدرت  خصوص  در  ترکیه   هاینگرانی  2003  از  بعد  هایسال  طول  در  که  دارد   تاکید  وی

  یافته  افزایش  شدت   به  خود  کردهای  وضعیت  بر  آن  جدی  اثرگذاری  و  عراق  در   کردها  گرفتن 

  است  شده  ترک  رهبران  سوی  از  حوزه  این   در  جدیدی  هایسیاست  اتخاذ  موجب  و
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  وهله   در   نویسنده  اسرائیلی  -کردی  روابط  عنوان  با  ایمقاله   در(.  422-411:  2015  عبدالطیف،)

 ع مناف  و  اهداف  س سپ   و  پردازدمی  اسرائیل  با  کرد  رهبران  هایتماس  و  روابط  مرور  به  نخست

 در (.  368-348:  2016  المحمد،)  دهدمی  قرار  تحلیل  مورد  را  کردی   حوزه   در   اسرائیل  کلیدی

  مورد  المللیبین   و  ایمنطقه  چهارچوب   در  کردی  مساله  تا  است   شده  تالش  دیگر  تحقیقی

  بر  کردی  مساله  تاثیرگذاری  تاریخی   سوابق  به  اشاره  ضمن   راستا  این   در  و  گیرد  قرار  بررسی

  رویکرد  نوع   خصوص،  این   در  آنان   هایتوافق  و  نزدیکی   جمله  از   و   منطقه  هایدولت  روابط

 (. 327-302: 2011 احمد،)  است شده  تبیین   نیز کردی مساله خصوص  در بزرگ  هایقدرت

  رویکردهای  و راهبردها  خصوص  در نیز مختلفی هایپژوهش  نتایج باال،  تحقیقات بر عالوه

  راهبرد   تبیین  به  آثار  این  از  برخی.  است  شده  منتشر  دیرک   مساله  خصوص   در  بازیگران

  دو  منافع   و  رویکردها   بررسی  به  و  داشته   تطبیقی   جنبه  دیگر   برخی  و  پرداخته   خاص   کشوری 

 اقلیم در صهیونیستی رژیم استراتژی   عنوان  با  ایمقاله  در.  اندپرداخته  حوزه  این   در  بازیگر

  فهم  برای   تالش  با  نویسنده  رانای اسالمی ریهوجم  بر آن امنیتی پیامدهای و عراق کردستان

 پیشبرد به خصوص  به که  آن دالیل  و هاریشه درک  و عراق کردستان در اسرائیل رویکردهای

  این  تبعات  است،  مرتبط  منطقه در رژیم  این  استراتژیک و سیاسی  اقتصادی، منافع تأمین  و

 ای مقاله  در(.  107-146:  1393  ،روحی)  دهدمی  قرار  واکاوی  مورد  نیز  را  ایران  برای  موضوع

  ؛ "ترکیه و ایران ایمنطقه هایمیدان رقابت عرصه عراق، کردستان میدان خرده"  عنوان  با  دیگر

  اختالفات  تبیین   به  عراق  کردستان  حوزه  در  ترکیه  و  ایران  راهبردهای  بررسی  ضمن   نویسندگان

  با  دیگر   هشیپژو  در(.  20:  1393  پور،   عبداله )   پردازدمی  حوزه   این   در   کشور   دو  اشتراکات   و

  به  نویسنده   ،"ایران  و متحده ایاالت هایاستراتژی بررسی :عراق کردستان ژئواستراتژی"  عنوان 

  نقش   و  حضور  به  اشاره  ضمن   و  پرداخته  عراق  کردستان  در  ایران  و  امریکا  راهبردهای  تبیین 

  رد مو  را   عراق   المش  در  رقیب  های قدرت  حضور  از   ایران  هاینگرانی  حوزه،  این  در  امریکا

 (. 375-370: 1396 روشن، پور اسمعیل ) دهدمی قرار بررسی

  که   دهدمی  نشان  شده  انجام  هایپژوهش   پیشینه   و  موضوع  ادبیات  بررسی  مجموع  در

  در   کردی  مساله  خصوص  در  مختلف  بازیگران  راهبردهای  خصوص   در  متعددی  تحقیقات

  همچنین   و  اسرائیل  و  ایران  ،ترکیه   مانند  لفمخت   ایمنطقه  بازیگران  رویکرد  و  شده  انجام  عراق
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  استقالل  مورد  در  اروپایی  کشورهای  یا  امریکا  مانند  جهانی  هایقدرت  هایسیاست  و  نگاه  نوع

  در  بازیگران  راهبردهای   بررسی  و  تبیین   پژوهش   این   نوآوری.  است  شده  تبیین  عراق   کردهای

  در  دیگر  بارتیع  به .  است  تورک م  روش  با  بازیگر  تحلیل  به   سیستمی  و  جامع  رویکردی  قالب

  به  بازیگران  از  یک  هر  راهبردهای  و  اهداف  بررسی  به  شده  انجام  تحقیقات  عمده  که  حالی

  تحقیق   یک  قالب   در   اینجا   در  پردازد می  بازیگر  دو  نقش  تطبیقی  مطالعه  یا  جداگانه   صورت

  مکتور  افزارمرن  کمک  با   و  گرفته   قرار   بررسی   مورد   کلیدی   بازیگران  همه  راهبردهای   و  منافع

 جدیدی   نتایج  پایان،  در   نتیجه   در.  گیردمی  قرار  ارزیابی   مورد  راهبردها   و  بازیگران   بین  نسبت

  حوزه  در   بازیگران  بین   واگرایی  یا  همگرایی   میزان  توان می  آن   اساس  بر  که   شودمی  حاصل

  قرار  یسایشنا  مورد  نیز  را  اختالف  یا  اجماع  مورد  راهبردهای  و  کرد  تبیین   را  عراق  کردستان

  خصوص  در  جامع  درکی  به  رسیدن  بازیگر  تحلیل  به   سیستمی  رویکرد  این   دیگر  فایده  .داد

 . است آن احتمالی  دورنمای ارائه و کردی استقالل مساله

  

 کردی  استقالل  مورد در اصلی راهبردهای و بازیگران

  رانبازیگ  شامل  که  اثرگذارند  متعددی  بازیگران  عراق  در   کردی  استقالل  موضوع  در

  مشخص  از  پس   مکتور   روش  اساس   بر  تحقیق   انجام  برای.  هستند  المللیبین   و  ای قهمنط  داخلی، 

  آنها  رویکردهای  تبیین   و  اثرگذار  کلیدی  بازیگران  شناسایی   نخست؛  گام  تحقیق،  مساله  کردن

  انجام   خبرگی  هایپنل  قالب  در  خبرگان  هایدیدگاه   و  نظرات  اساس  بر  فعالیت  این   که  است

  در   کردی  مساله  بر  اثرگذار  کلیدی  بازیگران   عنوان   به   بازیگر  یازده  تحقیق   این  در.  پذیردمی

  سه  عراق،  داخل  مرکزی  دولت  و  کردستان  اقلیم  دولت:  از  عبارتند  که  شدند  شناسایی  عراق

  عربستان  و  صهیونیستی   رژیم  سوریه،  و  ترکیه  ایران،  شامل  عراق   کرد  اقلیت   دارای  همسایه

  روسیه،  امریکا،  شامل  بزرگ  هایقدرت  و  ایهمنطق  محوری  رانبازیگ  عنوان  به  سعودی

  به   نهایت   در   و  شده  اشاره  بازیگران  این   از  کدام  هر  به  بخش  این   در.  چین   و  اروپایی  هایدولت

  صورت  به  کردستان  استقالل  مساله  در  بررسی  مورد  بازیگران  کلیدی  راهبردهای  استخراج

 . شودپرداخته می تیتروار
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 عراق  یداخل  بازیگران
  طول   در   عراق   کردهای   خواهانه استقالل   های تالش   تبلور   توان می   را   کردستان   لیم اق   دولت 

  از   بعد   دوره   در   و   یافت   تکامل   و   گرفته   شکل   تدریج   به   1990  دهه   از   که   دانست   متمادی   های دهه 

  بغداد  ذیل  در   کردستان   اقلیم  هدایت   برای  دولتی   عنوان   به  قانونی   صورت  به  صدام  حکومت   سقوط 

  با   خواهی استقالل   و   کردی   مساله   خصوص   در   عراق   کرد   های گروه   چند   هر .  شد   ت تثبی   و   شناسایی 

  استقالل   بر   کرد   های جریان   تمام   اجماع   و   تمرکز   اما   هستند   مواجهه   تاکتیکی   اختالفات   برخی 

  عنوان   با   را   کردی   های جریان   تمام   اینجا   در   که   است   شده   باعث   قومی   آرمانی   عنوان   به   کردی 

 (.  28-27:  2018  التمیمی، ) نماییم    بررسی   کردستان   قلیم ا   دولت   مفهوم   ل ذی   واحد 

  را   متداومی  و  مختلف   هایتالش  گذشته  های دهه  از  عراق  کردی  هایجریان  و  رهبران 

 که  اندکرده  آغاز  مرکزی  دولت  از  خودمختاری  و  محلی  خودگردانی  سطح  افزایش   برای

  نظام  ذیل  2003  از  پس   یهاسال  در   عراق   شمال  در  کردستان  اقلیم   ایجاد   آن  نهایی  نتیجه 

  به  و  خودمختاری   و  قدرت  از  باالتری  مراحل  به  رسیدن  حال  این  با.  است  بوده  جدید  فدرالی

  کردستان  اقلیم  آرمان  و  هدف  مهمترین   کردی  دولت   تشکیل  و  عراق  از  جدایی   خصوص 

  از   ندتوامی  نیز  بزرگ  کردستان  تشکیل  بلندمدت  افق  در  اینکه   ضمن .  شودمی   محسوب

  مناطق   در  استقالل  پرسیهمه  برگزاری.  شود  تلقی  منطقه  سطح  در  عراق  کردهای  ایهاولویت

ناکامی،  2017  سپتامبر  در  کردی   از  جدایی   برای  اقلیم  دولت  هایتالش  مهمترین   از  با وجود 

  کردی  داخلی هایچالش  المللی،بین و ایمنطقه بازیگران مخالفت حال  این   با. است بوده عراق

است    ساخته  دشوار  بسیار   کردها  برای  را  استقالل  طرح  پیشبرد  عراق،  زیمرک  دولت  اومتق م  و

(Soderberg, 2015: 10-25).   

 استقالل  مساله   بر   اثرگذار   عوامل   مهمترین   از   توان می   را   عراق   مرکزی   دولت   عملکرد   و   نقش 

در   فرصت  باشد   قدرتمند   عراق   مرکزی  دولت   که   شرایطی   در .  برشمرد  داخلی   عرصه   کردی 

 مرکزی،   دولت  ناکارآمدی  و   تضعیف  با   و   یابد می   کاهش   استقالل   سمت   به   حرکت  یبرا   کردها 

 مرکزی   دولت   ضعف   1990  دهه   از .  یافت   خواهد   افزایش   بغداد   از   جدایی   برای   کردها  فرصت 

 با   2003  از   پس   های سال   در   خصوص  به   و   شد   کردی  جنبش   برای   هایی فرصت   بروز   باعث 

 کلیدی   مشکالت   با   عراق   مرکزی   دولت   داعش   هور ظ   جمله   از   عراق   داخلی   های بحران   تشدید 
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 سال   در  کردی  پرسی همه   از  بعد  تحوالت  که  همانگونه  اما.  شد  مواجه  حاکمیت  اعمال  برای 

 مرکزی   دولت   بغداد،   مناسب   توان  و   بیرونی  شرایط   بودن  مساعد   صورت   در  داد،  نشان   2017

 مناطق   در   حاکمیت   جدی   اعمال   واقع   در.  دارد   کردی   طلبیجدایی   با   مقابله   برای   را   الزم   اراده

 محسوب   خصوص  این   در   مرکزی   دولت  اصلی  هدف   واگرایانه،  هایتالش   با  مقابله  و   کردی

 -نظامی   و  اقتصادی   سیاسی،   مختلف  ابزارهای   بکارگیری  با   تا   کند می   تالش   بغداد   و   شود می 

 . (Crisis Group, 2017: 8-9)کند    ممانعت   کردی  دولت  تشکیل   و   کردستان جدایی  از  امنیتی 

 

 ایمنطقه بازیگران
  نقشی  باشدمی  نیز  کرد  اقلیت  دارای  که  عراق  مهم   همسایگان  از  یکی  عنوان  به  ترکیه

  کردهای  استقالل  که  است  نگران  این   از  کشور  این .  دارد  کردی  استقالل  مساله  در  اساسی

 و   امریکا  ددیته  ترین اصلی  عنوان  به  کردستان  کارگران  حزب  گرفتن   قدرت  باعث  عراق

  تحوالت  از  نگرانی  رغمبه  ترکیه   رهبران.  شود  جدایی   برای  ترکیه  کردهای   تحریک  مچنین ه

 به   بودند،  کردی  اقلیم  با  روابط  بهبود  درصدد  تدریج  به  بعد  به  2008  هایسال  از  عراق،  شمال

  حوزه  این   در   آنها  نفوذ  گسترش  باعث  هم   و  کند  تامین   را  آنها  اقتصادی  منافع  هم  که  ایگونه

  به  عراق  کردستان  حکومت  و   ترکیه   ،2003  سال   از  بعد  اولیه  مقطع  از  گذشته  اقعو  در .  شود

 مسائل حتی  و انرژی  و اقتصادی ابعاد خصوص   به مختلف هایحوزه  در مشترکی هایهمکاری

  عرصه  در  مهم  تعارضی  عنوان   به   کردها  گرایی   استقالل  و  کردی  مساله  اما  دادند،  شکل   امنیتی

  از  نوع  این  به   توجه   باUSTUN and DUDDEN, 2017: 9-22). )  است   مانده  باقی   ژئوپلیتیک 

  طلبانهجدایی  هایتالش  قبال  در   ترکیه  احتمالی  واکنش   نوع  خصوص  در  هاتحلیل  روابط،

  استقالل   پرسیهمه  با  ترکیه  جدی  مخالفت  حال  این   با.  است  بوده  متفاوت  عراق  کردهای

  حوزه   در  منافع  تضمین  برای  آنکارا   ای هبا وجود تالش  که   داد  نشان  2017  سال   در  کردستان

دهد  می  نشان  واکنش   شدت  به   کردی  کشور  تشکیل  خصوص  در  کشور  این   عراق،  کردی

Meintjes, 2018: 7)).   

  با   خاص  روابط  همچنین   و  عراق  با  طوالنی   مرزهای  به  توجه   با   ایران  اسالمی   جمهوری

 از   یکی  صدام،  از  پس   راقع  در   جدی  فرینیآنقش   همچنین   و  کشور  این   کرد  و  شیعی  رهبران



 (62)پیاپی  99 بهار،  32شماره  ، نهم رهودهای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 168
 

 

  کردهای  با  ایران  روابط.  شودمی  محسوب  عراق  کردی  تحوالت  در  بازیگران  اثرگذارترین 

  مقابل  در  کردها  از  1970  دهه  در  ایران  نمونه  عنوان   به  و  است  بوده  پیچیده  و  متحول  عراق

 العبیدی،)یابد    دست  دادغب  با  مرزی  اختالفات  در  هاییبرتری   به  توانست  و  کرد  حمایت  بغداد

  باالیی  روابط  و  پیوندها   عراق  کردی   رهبران  و  جامعه  با  ایران  چند  هر  اما(.  238-245:  2012

  جدایی   و   استقالل  با   اما  است،   کرده  حمایت  جدید  سیاسی   روند  در   کردها   مشارکت   از  و  دارد

  ابعاد   از  عراق  در  کردی   دولت  گیری شکل  تهران،   منظر  از.  است  مخالف   عراق  از  کردها

  و  خودمختاری  اثرگذاری.  شودمی  محسوب  ایران  ملی  امنیت  برای  تهدیدی  عنوان  به  مختلف

تهران    یکی  نرم  تهدیدی  عنوان  به  ایران  کردهای  بر  عراق  در  کردی  استقالل نگرانی های  از 

  و  کردی  استقالل  نتیجه  در  عراق  تجزیه(.  87:  1393  اسالمی،   و   بوژمهرانی)  محسوب می شود

  نزدیک  متحد  عنوان  به  عراق  تضعیف  همچنین   و  ایران  غربی  ایمرزه  در  ثباتیبی  گسترش

  که  است  اساس  این   بر.  است  کردی   استقالل  با  ایران  مخالفت  دالیل  دیگر  از  منطقه  در  تهران

 روند   پیشرفت  از  ممانعت  در  را  کلیدی  نقشی   که  شده  تبدیل  بازیگرانی  از  یکی  به  ایران

 .است  داشته  عراق در کردی  استقالل

  در  کردها  استقالل  با  جهانی  هایقدرت  و  ایمنطقه  بازیگران  عمده  های الفتمخ  رغم به

  عراق   در   کردی  دولت  تشکیل   به  متمایل   و  موافق  بازیگر  تنها  عنوان  به   صهیونیستی  رژیم  عراق،

  در  خصوص  به   ایمنطقه  نفوذ  افزایش  مانند  مختلفی   دالیل  به   رژیم  این   .شودمی  محسوب

  ناامنی   گسترش   عراق،   کردستان  انرژی   منابع  از  برداریبهره  ،ایران  اسالمی  یجمهور  مجاورت

  متحد   به   دهی شکل  و  منطقه   کشورهای  تجزیه   به   معطوف  روندی  ایجاد   و  منطقه   در   ثباتی بی  و

  نیا،  لطیفی  و  پور  جالل)کند  می   حمایت  عراق  کردهای   استقالل   از   کردی  دولت  بنام  جدیدی

 2017  سپتامبر  در  عراق   کردستان  در  ستقاللا  پرسی همه  اریبرگز  جریان  در(.  181:  1395

  دولت   تشکیل  و  پرسیهمه  برگزاری  از  آشکار  و  رسمی  صورت  به  رژیم صهیونیستی  مقامات

  از  صهیونیستی،   رژیم   وزیر  نخست  نتانیاهو،  جمله  از.  کردند  حمایت  عراق  شمال  در  کردی

  این  برای   یکاستراتژ  ذخیره  عنوان   به   را   آن   و  کرد   حمایت  شدت  به  کردی  کشور   تشکیل 

   (.1396 ایسنا،)کرد   عنوان رژیم

  کرد   اقلیتی  نبودن  دارا  رغمبه  منطقه  عربی  کشور  ترین کلیدی  عنوان  به  سعودی  عربستان
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(.  McMillan, 2006: 2-4)کند  می  حمایت  عراق  وحدت  و  یکپارچگی  از  ترکیه،  و  ایران  همانند

  تا   2017  سال  در   که  -  صدام  از  پس   هدور  در  ریاض  و  بغداد  روابط  در   هاتنش   برخی  رغم به  لذا

  عربستان  واقع  در.  است  نکرده  حمایت   کردها  استقالل  از  عربستان  -شد  برطرف  زیادی  حد

  همچنین   و  عراق   داخلی  تحوالت  خصوص  در   خود  سیاسی  های دغدغه  و  اهداف  از  فارغ

  به  را  عراق  تجزیه  و  کردی  دولت  تشکیل  عراق،   کردهای  از  مقطعی  هایاستفاده  برخی  احتمال

   .  کندمی تلقی خود ملی امنیت  برای تهدیدی را آن و داندنمی خود نفع

  استقالل   با  نیز  عراق  همسایه  و   کرد  اقلیت  دارای   همسایگان  از   دیگر  یکی  عنوان  به  سوریه 

  کردهای  جدایی  و  تحریک  برای  بستری  عنوان  به  را  آن  و  است  مخالف  عراق  تجزیه  و  کردها

  کردهای  تالش  و است بوده درگیر کردی  مساله با استقالل زمان از  سوریه  کشور. ددانمی خود

  دمشق  برای همواره  سیاسی مطالبالت درخواست و کردی هویت تقویت  و احیا برای کشور این 

 در  سوریه  درگیری  به  توجه  با  حال  این   با(.  23-22:  2010  الهیمص،)است    بوده  کننده  نگران

  سرزمین  مختلف  های بخش   بر  تسلط  و  امنیت   یجاد ا  داشتن  قرار  ت اولوی  در   و  داخلی   بحران

  موضوع  این   در  باالیی  اثرگذاری  از  تواندنمی  روپیش   هایسال  در  حداقل  دمشق  خود،

 .باشد برخوردار

 

 المللیبین  هایقدرت

  جمله  از  و  عراق  تحوالت  در  المللیبین   قدرت  اثرگذارترین   عنوان  به  توانمی  را  امریکا

  و داشته بغداد و کردها با مناسبی  روابط  تا  است کرده تالش  کشور ین ا. دانست دستان کر مساله

  و  تحلیلی  سطوح  در  امریکا  درون  چند  هر.  کند  ممانعت  طرف  دو  بین   هاتنش   گسترش  از

  اما  دارد،  وجود  عراق  کردهای  استقالل   خصوص  در   متفاوتی  های دیدگاه  و  هاتبیین   مطالعاتی،

  قبال  در  امریکا  سیاست.  است  کرده  مخالفت  کردها  استقالل  با   اریسیاستگذ  سطح  در  امریکا

  عراق   خصوص  در  و  منطقه  در  کشور  این   کالن  هایسیاست  چهارچوب  در  عراق  کردهای

است  ثباتیبی  کنترل  و  متعادل  ای منطقه  نظم  به  دهیشکل  آنها  جمله  از  که  دارد  قرار ها 

  در  ایمنطقه  هایثباتیبی  انینگر  دلیل   به   کاامری  اساس،  این   بر(.  29:  2016  عواد،  و  السعدون)

  های سال  در  کشور  این   در  خود  دستاوردهای  و  منافع  رفتن   بین   از  همچنین   و  عراق  تجزیه  نتیجه
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  در  که  بود   راستا  این  در.  کندمی  مخالفت  عراق   تجزیه  و  کردی  دولت   ایجاد  با  2003  از   پس 

  در  کلیدی  ینقش   امریکا  هایمخالفت  2017  سال  در  عراق  کردستان   پرسی همه  تحوالت

      .(Bokhari, 2017: 2-3) داشت  کرد رهبران ناکامی

  ثانویه  نقشی  امریکا  با  مقایسه  در   کردی  مساله  و  عراق  حوزه  در  روسیه  تاثیرگذاری  و  نقش 

  گسترش  همچنین  و  امنیت  شورای  دایمی  عضو   عنوان  به  روسیه   عضویت   اما.  شودمی  محسوب

  قابل   را  کردی  تحوالت  در   مسکو  اثرگذاری  ندتوامی  اخیر  ایهسال  در   منطقه   در   مسکو   نقش

  توام  و  منفی  رویکردی  توانمی  را  کردستان  استقالل  خصوص   در  روسیه  رویکرد.  نماید  توجه

  بیشتر  تضعیف  و  ثباتیبی  باعث  مدتمیان  و  کوتاه  در  کردستان  استقالل.  دانست  مخالفت  با

  باقی   اینکه  بویژه.  بود  واهدخ  امر   این   خالفم  مسکو  و  شد  خواهد  منطقه  در  ملی  هایحاکمیت

  و  کشور   این   در  آن  کنونی  دستاوردهای   حفظ  و  بلندمدت  در  سوریه  در   روسیه   ماندن

  روسیه.  است  دمشق  در  مقتدر  دولت  و  ملی  حاکمیت  ارضی،  تمامیت   حفظ  گرو  در  خاورمیانه

  سوی   ز ا  تنها  نه  شابهم  هایتالش  و  ها خواسته  از   دومینویی  عراق  کردستان  استقالل  که  داندمی

  خواهد  پی  در  عراق  و  سوریه  در  را  مذهبی  و  قومی  هایگروه  سایر  بلکه  سوری،  کردهای

  روسیه   حال  این   با.  اندازدمی  خطر  به  نیز  را  آن  منافع  ثباتیبی  به  زدن  دامن   با  مسئله  این   و  داشت

  آنها   به   یشترب   خودمختاری  اعطای  ضرورت   بر  تأکید  و  کردها   خصوص   در   میانه  موضع  اتخاذ  با

  در  هم  خود،  فعلی  تاکتیکی  منافع   حفظ  ضمن   سوریه،  و  عراق  ملی  حاکمیت   حفظ  عین   رد

  آینده  نقشه   در   خود   هایگزینه  منطقه،  نگرانِ  های دولت  با  رابطه  در   هم   و  کردی  طرف

 (. 2-1: 1396نوری،)نماید می حفظ  را خاورمیانه 

  عراق   کردهای  تقاللاس  با  مخالفت   یبرا  مختلفی  دالیل  اروپا  اتحادیه  و  اروپایی  کشورهای

  استقالل  روند  هااروپایی  دلیلی است که  مهمترین   خاورمیانه  در  گسترده  ناامنی  و  ثباتیبی.  دارند

  در   خاورمیانه  در  گسترده  بحران  و  داعش   دانند. ظهورمی  سخت  و  پرچالش   روندی  را  کردی

  به  هآوار  زیادی  دادتع  هجوم  باعث  سوریه  بحران  خصوص  به  2014  از  پس   هایسال  طول

  جدی  امنیتی  و   اقتصادی  سیاسی،  های چالش   با  کشورها   این  شدن  مواجه  و  اروپایی  کشورهای

  گرفتن   قدرت  باعث  کردی  استقالل   روند  که  نگرانند  اروپایی  رهبران  اساس،  این   بر.  شد

  مذهبی   و  قومی  هایگروه  بین   منازعات  ایجاد  همچنین   و  داعش   مانند  تروریستی  هایگروه 
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  ظهور  و  خاورمیانه  در  گسترده  ثباتی بی  و  ناامنی  مفهوم  به  تحوالت  این .  دشو  منطقه  در  لفمخت 

  استقالل   با  اروپا  اتحادیه  مخالفت  باعث  و  شودمی  تلقی  هااروپایی  برای  بزرگتر  هایچالش 

 (.  Cockburn, 2017) است  شده  عراق کردهای

اثرگذاری   چین  وجود    اغلب   د همانن   منطقه،   یکرد  مسائل  و  عراق   تحوالت   بر  اندک  با 

  این   سرزمینی   وحدت   بر  و  بوده  عراق  تجزیه  و   کردها  استقالل  مخالف  بزرگ  های قدرت

 و   کردی  مساله  بر  اثرگذاری  برای  الزم  اراده  و  قدرت  از  هاچینی  واقع  در.  دارد  تاکید  کشور

 . اندکرده  تاکید  منطقه  کشورهای  تمامیت  بر  همواره  و  نیستند  برخودار  عراق   یکپارچگی

  ناشی  خاورمیانه  در  آن  متعارف  نقش  و  چین   خارجی  سیاست   مبانی  و  اصول  از   که  رویکردی

  ناامنی   و  ثباتیبی  از  جدیدی  روند  منزله  به  عراق  کردستان  استقالل  چین،  برای  واقع  در.  شودمی

  تشکیل   با  چین   مخالفت  دیگر  عبارت   به.  گیرد  قرار  پذیرش  مورد  تواندنمی  که   است  منطقه  در

  ثبات   جمله  از  خاورمیانه  در  کشور  این   کالن  هایسیاست  قالب  در  عراق  تجزیه  و  یکرد  دولت

 ,Scobell)شود  می  محسوب  کشور   این   پیرامونی  محیط  تداوم  عنوان  به  خاورمیانه  محیط  در

Nader, 2016: 13) . 

  این  تحوالت  و  عراق  کردستان  در  اثرگذار  اصلی  بازیگران  رویکرد  به  باال  در  که  حالی  در

  کردستان   حوزه  در  بازیگران  راهبردهای  و  اهداف  مهمترین   مجموع  در  شد،  رداختهپ  کشور

  از   مقاله  هایمحدودیت  به  توجه  با  اینجا  در  که  کرد  خالصه  زیر  موارد  در  توانمی  را  عراق

 : کنیممی خودداری آنها تشریح

   مستقل؛  کشور  سه به عراق  تجزیه -

 بزرگ؛  کردستان گیری شکل -

   مناقشه؛  مورد مناطق حاقال با اقلیم  استقالل  -

    کردی؛ اقلیم به مناقشه  مورد مناطق الحاق -

 کردستان؛  اقلیم اقتصادی خوداتکایی و رشد -

 کردستان؛   اقلیم مستقل و استراتژیک نظامی قدرت -

 کردستان؛  اقلیم مستقل خارجی روابط -

 کردی؛ دولت در کردی احزاب میان فعلی  سیاسی کار  تقسیم  تداوم -
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 استقالل؛  تثبیت فرایند در  کردی دولت از دفاع در هزینه دادن برای آمادگی -

    اسرائیل؛ رژیم با کردی دولت استراتژیک  -نظامی روابط -

 عراق؛  کردستان شدن دواقلیمی -

    کردی؛ اقلیم  انحالل -

    کردی؛ استقالل روند در ای منطقه ثباتیبی و بحران تشدید -

 عراق.  سرزمینی وحدت حفظ برای هزینه پرداخت -

 

 یگرانباز بین روابط تحلیل

  و   کلیدی  بازیگران  شناسایی  از  پس   مکتور  روش  با  بازیگران  بین   روابط  بررسی  برای

  بازیگران  اثرپذیری  و  اثرگذاری  میزان  خصوص   در  خبرگان  دیدگاه  اصلی،  راهبردهای

  افزار نرم  از  گیریبهره  با   سپس   و  شود می  درج  نظر  مورد  ماتریس   در  و   اخذ  دخیل،  مختلف

  در .  شودمی  ارائه   بازیگران  اثرپذیری  و  اثرگذاری  گراف  و  نمودار  د مانن   دیگری  ایج نت   مکتور، 

  نمودار  غیرمستقیم،   تاثیرات  ماتریس  و  مستقیم  تاثیرات  ماتریس   از  گیریبهره  با  راستا   این 

  تحلیل  و  ارائه   بررسی  مورد  مساله،   در  بازیگران  پذیریرقابت  نمودار  و   بازیگران  اثرگذاری

 .شد خواهد

  و   چین   اسرائیل،  کردستان؛  استقالل  موضوع  در  دهدمی  نشان  زیر  نمودار  که  گونههمان

  زیادی  حد  تا   را   آنها   نقش   توانمی  و  برخوردارند  اثرپذیری  و   اثرگذاری  حداقل   از   عربستان

  را  اثرگذاری  بیشترین   عراق   مرکزی  دولت  بررسی،   مورد  بازیگران  میان   در .  دانست  کمرنگ

  دولت  از  بعد اثرگذار بازیگران میان در. دهدمی نشان را اثرپذیری ینبیشتر اقلیم دولت  و داشته

  به   روسیه  و  کردستان  اقلیم  دولت  و  دارند  قرار  ترکیه  و  ایران  سپس   و  امریکا  عراق،  مرکزی

  اروپایی   های دولت  و   سوریه  اینکه  ضمن .  گیرندمی  قرار  بعدی  های رده  در  تاثیرگذاری   لحاظ

این    مهم  نکته.  دارند  را  اثرپذیری  و   اثرگذاری  از  متوسطی  سطح  و  شده  واقع   نمودار  میانه   در

  اثر  و  اثرگذاری  از  همزمان  طور  به  اقلیم  دولت  و  عراق  مرکزی  دولت  اینکه  به  توجه   با  است

  تلقی  اساسی  بسیار   عراق  کردستان  آینده   در   بازیگر  دو  این  نقش   برخوردارند،  باالیی  پذیری

 . شودمی
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 1بازیگران اثرپذیری و  اثرگذاری نمودار

 
 

  نمودار  ها،خروجی   از  دیگر  یکی  مکتور  روش  در  بازیگران  روابط  تحلیل  و  بررسی  در

  بدست  قبلی   هایماتریس   از  که   است  بازیگران  رقابتی  قدرت  یا  پذیریرقابت  هیستوگرام

  نشان  خوبی  به  را  عراق  کردستان  استقالل  مساله  در  بازیگران  رقابتی  قدرت  زیر،  نمودار.  آیدمی

  بعد  و  داشته   بازیگران  میان   در  را   رقابتی   قدرت   بیشترین  امریکا  پیداست  هک   همانگونه .  هددمی

  به  بعدی  مرتبه   در  نیز  روسیه   و  عراق  مرکزی  دولت.  دارند  قرار  ترکیه   و  ایران  کشور  دو  آن  از

  را  رقابتی  قدرت   کمترین  عربستان  و   چین   صهیونیستی،  رژیم.  دارند  قرار  پذیریرقابت  لحاظ

  بررسی  مورد  مساله  در  رقابتی  قدرت   از  متوسطی  سطح  از  قلیما  دولت  و  سوریه  و  دارند

  متوسطی  رقابتی   قدرت   کردستان،  استقالل  مساله  در   اقلیم   دولت  اینکه   مهم   نکته.  برخوردارند

 . دارد قرار خارجی بازیگران تاثیر تحت  عمدتا موضوع این  و داشته

 
موضوع  .   1 در  بررسی  مورد  بازیگران  اثرپذیری  میزان  افقی  محور  و  اثرگذاری  میزان  عمودی  محور  نمودار  این  در 

 دهد. می استقالل کردستان عراق را نشان
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 1بازیگران  پذیریرقابت نمودار

 
  خارجی  بازیگر  سه  عراق،  کردستان  استقالل  مساله  در  ه ک  دهدمی  نشان  فوق  هاییافته

  دولت   و  عراق  مرکزی  دولت  شامل  داخلی  بازیگر  دو  کنار  در   ترکیه  و  ایران  امریکا،  شامل

  اهداف،  نوع  به  آینده  در  موضوع  این   در  تحول  هرگونه  و  دارند  باالیی  کنندگیتعیین   اقلیم

  ایران،  که  زمانی  تا  لذا.  است  وابسته   آنها  در  یتغییرات  وقوع  ای  بازیگران   این   راهبردهای  و  منافع

 دارند،  قرار  عراق  دولت  کنار   در  و  بوده   مخالف  کردی  دولت  گیریشکل  با  ترکیه   و  امریکا

 . بود خواهد  غیرممکن  یا دشوار بسیار  کردی دولت گیریشکل  و کردها  استقالل
 

 راهبردها و بازیگران روابط تحلیل

  و  بازیگران  بین  نسبت   یا  روابط   تحلیل  بازیگران،  بین   روابط  تحلیل  زبج  مکتور   روش   در

  بخش   این   هایخروجی  به  توجه  با  که  است  مهمی  ابعاد  از  یکی  نیز  نظر  مورد  راهبردهای

  با  بازیگران  مخالفت  و  موافقت  نمودار  مهم،  هایخروجی  از  بخش   این   در.  گیردمی  صورت

  مورد  راهبردهای  در   بازیگران  اییواگر  و   همگرایی  هایگراف  و  نمودارها   همچنین  و   راهبردها

 شود. پرداخته می آنها از  برخی تحلیل و ارائه به زیر  در  که است توجه  مورد بررسی

 

 راهبردها  با بازیگران مخالفت و موافقت نمودار -

  به  اهداف  و  بازیگران  میان(  MAO2)  شده  گذاری  ارزش  موقعیت  ماتریس   از  نمودار  این 
 

ای 1 می .  بدست  بازیگران  اثرپذیری  و  اثرگذاری  ماتریس  از  نمودار  رقابتن  حداکثر  نمودار  اینکه  ضمن  پذیری  آید. 
 های مکتور قابل ارائه است. بازیگران نیز به عنوان یکی دیگر از خروجی
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  هر   با  بازیگران   مخالفت   یا  موافقت  میزان  مجموع  دهنده  اننش  شده  یاد  دار نمو.  آیدمی  دست

 .است عراق  کردستان خصوص در  تعقیب  مورد راهبردهای از یک
 

 راهبردها  با  بازیگران مخالفت و موافقت نمودار

 
رژیم    با  کردی  دولت  استراتژیک  -نظامی  روابط   راهبرد  دهدمی  نشان  نمودار  که  همانگونه

  دارای   و  مهم  راهبردهای  دیگر.  دارد  بازیگران  میان  در  را  حساسیت  بیشترین   صهیونیستی 

  کردستان  گیریشکل:  از  عبارتند  ترتیب  به  بررسی  مورد  بازیگران  رویکرد   در   باال   حساسیت

  استقالل   روند  در  ای منطقه  ثباتیبی  و  بحران  تشدید  مستقل؛   کشور  سه  به  عراق  تجزیه  بزرگ؛

  کمترین  راهبردها  از  برخی  همچنین .  مناقشه  د مور  مناطق  لحاقا  با  اقلیم   استقالل  و  کردی

  کار   تقسیم   تداوم:  از  عبارتند  ترتیب  به  که  دارند  بازیگران  میان  در  را  حساسیت  و  اهمیت

  راهبردها   سایر.  کردستان  شدن  اقلیمی  دو  و   کردی  دولت   در  کردی  احزاب  میان   فعلی  سیاسی

 .دارند بررسی مورد بازیگران برای متوسطی  حساسیت  ها،تفاوت برخی با نیز

  به   دارند  قرار   بازیگران  مخالفت  مورد   میزان  بیشترین   به   که  راهبردهایی  نمودار،  اساس  بر 

 روند   در  ایمنطقه  ثباتیبی  و  بحران   تشدید  بزرگ؛  کردستان  گیریشکل:  از  عبارتند  ترتیب

.  مناقشه  مورد   مناطق   اقالح  با   اقلیم  استقالل  و   مستقل  کشور   سه  به  عراق  تجزیه  کردی؛   استقالل 

  عبارتند  که  دارد  وجود  بازیگران  سوی  از   موافقت  کمترین   راهبرد  چهار  خصوص  در  همچنین 

  دواقلیمی   کردی؛  استقالل  روند  در  ای منطقه  ثباتیبی  و  بحران  تشدید  کردی؛   اقلیم  انحالل:  از

 . استقالل  بیتتث فرایند در کردی  دولت از  دفاع در هزینه دادن  برای آمادگی و کردستان شدن
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  کنونی   استان  سه  از  متشکل  عراق  در  کردی  دولت  گیریشکل  که  دهدمی  نشان  فوق  موارد

  مواجه  اثرگذار   بازیگران  عمده  ممانعت  و   مخالفت  با  مجاور   کردی  مناطق  و  اقلیم   سیطره  تحت 

  با  بزرگ   کردستان  گیریشکل  عراق،  تجزیه  از  نگرانی  نظیر  هاییمولفه  با  مخالفت  این   و  است

  ارتباط  منطقه  در  بحران  و  ثباتیبی  توسعه  خصوص  به  و  مجاور  کشورهای  یکرد  مناطق  لحاقا

زمانی  اساس  این   بر.  دارد  جدی   گسترش   به   معطوف  تحولی  عنوان   به  کردها  استقالل  که  تا 

  و   روبروست  جدی  موانع  با  آن  تحقق  امکان  شود،می  محسوب  منطقه  در  بحران  و  ثباتیبی

  در   نسبی  ثبات  حفظ  در  که  شود می  محسوب  ریمتغی   عنوان  به  عراق  یکپارچگی  از  حمایت

  تشکیل   و  منطقه  در  شرایط  تغییر   صورت  در  حال  این   با.  دارد  باالیی  اثرگذاری  خاورمیانه

  نکنند  تصور  کننده  ثباتبی  تحولی  عنوان  به  را  آن  دخیل  بازیگران  که  ایگونه  به  کردی  کشور

 .نماید تقویت را کردی استقالل بسترهای تدریج  به تواندمی
 

 بازیگران بین  همگرایی  گراف و  نمودار -

  مورد   در   شده   ترسیم   راهبردهای   خصوص   در   بازیگران   بین   توافق   یا   همگرایی   میزان   تحلیل   در 

  یافت   دست   گراف   و   نمودار   ماتریس،   نوع   سه   به   توان   می   مکتور   روش   با    عراق   کردستان   استقالل 

 . پردازیم   می (  3CAA)   سوم   طح س   همگرایی   گراف   و   نمودار   تحلیل   و   ارائه   به   اینجا   در   که 
 

 بازیگران  همگرایی نمودار

 
 راهبردهای  خصوص  در  بررسی  مورد  بازیگران  دهدمی   نشان  فوق   نمودار   که   همانگونه 
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 این  در  بازیگران  از  دسته  چند  و دارند  متفاوتی  هایجایگاه   موافقت، یا  همگرایی  لحاظ به مذکور

 و   همگرایی  چین   و  سوریه  ترکیه،   ایران،  عراق،   مرکزی  ت دول .  هستند   شناسایی  قابل   خصوص

 بازیگری تنها   عنوان   به  رژیم صهیونیستی   اینکه  ضمن . دارند  راهبردها   خصوص   در   باالیی  موافقت 

 عربستان  امریکا، اروپایی، هایدولت . دهد می  نشان  را  باالیی همگرایی   کردستان  اقلیم  با  که  است

 را  خود   خاص   و   متفاوت   های وضعیت   همگرایی   لحاظ   به   که   هستند   بازیگری   چهار   روسیه   و 

 اقلیم   و  عراق  مرکزی   دولت  بین   طیف  میانه  در   و  داشته  بیشتری  همگرایی  اروپا  و  امریکا .  دارند 

 با   بیشتری  همگرایی نیز   عربستان  و   بوده   تر نزدیک   عراق   مرکزی  دولت   طیف به   روسیه . دارند  قرار 

 .دهد می   نشان   رژیم صهیونیستی  و  اقلیم   دولت 
 

 بازیگران  بین یهمگرای  گراف

 
 این   اساس  بر.  دهد  می  بدست  را  توجهی  قابل  نتایج  نیز  بازیگران  بین   همگرایی  گراف

  همچنین .  دارند  بررسی  مورد  راهبردهای   در  را  همگرایی  ترین قوی  عراق  دولت  و  ایران  گراف

  و  یهترک  با  نیز  ریهسو.  دارد  وجود  قوی  همگرایی  نیز  ایران  با  ترکیه  و  عراق  دولت  با  ترکیه  بین 

  اقلیم   دولت  و  اسرائیل  بین   اینکه  دیگر  مهم  نکته.  دهد  می  نشان  را  متوسطی  همگرایی  ایران

  ضعیف  بسیار  و  ضعیف   بازیگران  بین   همگرایی   ابعاد   سایر.  دارد  وجود   متوسطی  همگرایی 

 .شوند  می محسوب
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  ردی ک  استقالل   وضوع م  در   بررسی  مورد  بازیگران   بین  همگرایی   گراف  و  نمودار   از   ناشی  نتایج 

  همسایگان   عنوان   به   دیگر   کردی   اقلیت   دارای   دولت   سه   و   عراق   مرکزی   دولت   که   دهد   می   نشان 

  شکل   با  مقابله  جهت   همکاری   برای  را  ها   زمینه   و  بسترها  بیشترین   سوریه  و  ترکیه   ایران،   شامل   عراق 

  رفیت ظ   بیشترین   که  ت اس   بازیگری   تنها   عنوان  به   اسرائیل  مقابل   سوی   در . دارند   کردی  دولت   گیری 

  سایر .  دارد  کردی   دلت   تشکیل   از  حمایت   جهت   در  کردستان  اقلیم  با  همکاری   و  همگرایی   برای  را 

  حد   تا   آنها   رفتار   و   داشته   قرار   میانه   جایگاه   در   عمدتا   خود   خاص   اثرگذاریهای   رغم   به   نیز   بازیگران 

  با   مقابله   ذا ل .  شود   می   حسوب م   ای   منطقه   بازیگران   رویکرد   و   کردی   استقالل   روند   از   تابعی   زیادی 

  دولت   محوریت   با   منطقه   دولتهای   هماهنگی   و   همکاری   چگونگی   به   اول   وهله   در   کردی   استقالل 

 . داشت   خواهد   بستگی   سوریه   و   ترکیه   ایران،   عراقف   مرکزی 
 

 بازیگران بین  واگرایی گراف و نمودار -

  ینجا ا  در  که  است  انبازیگر  بین   واگرایی  گراف  و  نمودار  مکتور،  روش  نتایج  از  دیگر  یکی

  عراق  کردستان  استقالل  موضوع  در  بازیگران  سه  سطح  گراف  و  نمودار  تحلیل  و  ارائه  به

 .آیدمی بدست( DAA3) سه سطح واگرایی ماتریس  از که   شودپرداخته می
 بازیگران  بین واگرایی نمودار

 
 
  بررسی،   مورد   بازیگران  بین   مدنظر  راهبردهای  خصوص   در  واگرایی،  نمودار  اساس  بر
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  اساس  بر  هاواگرایی  مهمترین   از  برخی  حال  این   با.  دارد  وجود  زیادی  نسبت  به  هایواگرایی

  دولت  به  نزدیک  بازیگران  مجموعه  با  امریکا   بین .  است  اشاره  قابل  زیر   موارد  قالب   در   نمودار

  یواگرای  همچنین .  دارد  وجود  زیادی   تعارض  و  واگرایی   سوریه،  و   ترکیه  ایران،  جمله  از  عراق

  دولت  بین   واگرایی  اینکه   ضمن .  شودمی  محسوب   زیاد  نیز  اقلیم  دولت   و  امریکا  بین   تعارض   و

. باشدمی  توجه  قابل  آن  به  نزدیک  بازیگران   و   عراق  مرکزی  دولت  با   رژیم صهیونیستی  و  اقلیم 

 . دهدمی نشان را تریبرجسته  نکات زیر در بازیگران بین واگرایی گراف به نگاهی  اما

  وجود   اقلیم   دولت   و   عراق   دولت   بین   ها واگرایی   و   تعارضات   ن قویتری   زیر،   اف گر   اساس   بر 

  بین   واگرایی   و   رژیم صهیونیستی   و   عراق   دولت   بین   واگرایی   از:   عبارتند   نیز   قوی   های واگرایی .  دارد 

  امریکا؛   و   عراق   دولت   بین   واگرایی :  از   عبارتند   نیز   متوسط   های واگرایی .  اقلیم   دولت   و   ایران 

  اساس   بر .  ترکیه   و   ایران   با   اسرائیل   بین   واگرایی   و   سوریه   و   ایران   ترکیه،   ا ب   اقلیم   دولت   ن بی   واگرایی 

 . شوند می   محسوب   ضعیف   بسیار   یا   ضعیف   بازیگران   بین   های واگرایی   و   تعارضات   سایر   گراف، 

 
 بازیگران  بین واگرایی گراف
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 گیری نتیجه 
  به   و  ودهب  توجهی   قابل  درش   و  تحول  شاهد  گذشته  هایدهه  طول  در  راهبردی  مطالعات

  راهبردی  هایچالش   و  مسائل  جدی  گسترش  به  توجه  با  ایران  مانند   کشورهایی  خصوص 

  یافتن  چارچوب  این   در.  دارند  نیاز  مطالعات   از  نوع  این   به  روزافزونی  صورت  به  روپیش 

 دیکاربر  نتایج  تولید  به  و  بخشیده  غنا  راهبردی  مطالعات  به  بتواند  که  هاییروش  و  رویکردها

  تعدد  بر  عالوه   خاورمیانه  یعنی  ایران  پیرامونی   محیط  اینکه  بویژه.  است  یافته  میت اه  بیانجامد

  ضرورت  و  روبروست  نیز  متفاوت  منافع  دارای   بازیگران  حضور  کثرت  با   روندها  و  تحوالت

  حلراه  ارائه   و  مسائل  تبیین   برای  بیشتر  پژوهشی  هایتالش  محیطی،  چنین   در  موثر  نقش  ایفای

  بازیگر   تحلیل   روش  هایظرفیت  شد   سعی  این نوشتار  در  راستا  این   در.  است  ساخته  گزیرنا  را

  طور  به  و  گیرد  قرار  واکاوی  مورد  کشور  رویپیش   راهبردی  مسایل  تبیین   و  بررسی  برای

.  شود  استفاده  عراق  کردستان   استقالل   مساله  تحلیل   برای  مکتور  روش  از  تا  شد  تالش  مشخص

  برای   کاربرد  ضمن   که  است   بازیگر  تحلیل   یدیکل   های روش  از  یکی  عنوان   به   مکتور   روش

  هایمزیت  از  راهبردها  و  بازیگران  بین   نسبت  ارزیابی  همچنین   و  بازیگران  بین   روابط  تحلیل 

  از  هاییطیف  درگیرساختن   آنها  جمله  از  که  هاییمزیت .  است  برخوردار  نیز  دیگری  مهمی

  تقویت  و  آینده  به  بودن  معطوف  گی،خبر  هایپانل  قالب  در   اجرایی  و  علمی   خبرگان

  هایریزیبرنامه  در  استفاده  قابل   کلیدی  نتایج  استخراج  همچنین   و  نگرانهآینده  هایبینش 

  استقالل  یعنی   نوشتار   این  موردی  مطالعه  و  بررسی  مورد   مساله  اینکه   ضمن.  است  راهبردی

  وبمحس  ایران  مونیپیرا  محیط  در  راهبردی  و  کلیدی  مساله  چند   از  یکی  نیز  عراق  کردستان

 . شودمی

  مکتور   افزارنرم   و  روش  های خروجی  و  خبرگان  نظرات  اساس   بر  شده  انجام  هایبررسی

  اینکه   مهم   نتیجه  نخستین .  داد  بدست  عراق  کردستان  استقالل  موضوع  در   را  توجهی  قابل  نتایج

  استقالل  موضوع  در  را  اثرگذاری  بیشترین  اقلیم  دولت  و  ترکیه   ایران،  امریکا،  عراق،  دولت

  این   آینده  در  را  کنندگیتعیین  بیشترین   بازیگران  این   آفرینینقش   نوع  و  دارند  انکردست 

 و   عراقی  هایطرف   رویکرد  نوع  انحصار  تحت  تنها  نه  مساله  آینده  لذا.  داشت  خواهد  موضوع

  امریکا،  مانند  بازیگرانی  رقابتی  قدرت  شده،  انجام  ارزیابی  اساس  بر  بلکه   ندارد  قرار  کردی
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  ارتباط  خصوص  در.  است  باالتر  عراقی  و  کردی  هایطرف  با  مقایسه   در   ترکیه  و  رانای

 مانند  راهبردهایی  که   دهدمی  نشان   پژوهش   این  نتایج  بررسی  مورد  راهبردهای   با  بازیگران

  میزان  بیشترین  به   عراق  تجزیه  و   منطقه  در  ناامنی  و  ثباتی بی  گسترش  بزرگ،  کردستان  تشکیل 

  به  را  کردها  استقالل  آینده  واقعیت  این  و  است   مواجه   دخیل  بازیگران  مخالفت  و  حساسیت  با

  و   همگرایی   هایگراف  و  نمودارها  بررسی  همچنین .  داد  خواهد  قرار  تاثیر  تحت  منفی  صورت

  و   بسترها  سوریه؛  و  ترکیه  ایران،  با  عراق  دولت  بین   که  دهدمی   نشان  بازیگران  بین   واگرایی

  برای  مقابل  در.  دارد  وجود  کردی   اللاستق   با  مقابل  برای  جدی   سازیائتالف  هایظرفیت

.  است  بینی پیش   قابل  رژیم صهیونیستی  با  ائتالف  ایجاد  برای  متوسطی  ظرفیت  تنها  اقلیم،   دولت

 و   اروپایی  هایدولت  امریکا،  مانند  دیگری  اثرگذار  و  مهم  بازیگران  که  است  حالی  در  این 

 و  اندکرده  حفظ  را  خود  میانی  شرایط   تعارض،   یا  توافق   و  سازیائتالف  ظرفیت  لحاظ  به   روسیه 

  تواندمی   بازیگران  این   رویکرد  در  احتمالی  تغییرات  برخی  که   بود  خواهد  مفهوم  بدین   این 

 . کند  ایجاد  عراق کردستان  استقالل برای را  متفاوتی شرایط

.  کندمی  اثبات  را  کردی  استقالل  خصوص   در   شده  مطرح  فرضیه   باال،   های یافته  و  نتایج

 و   کلیدی  نقش   اضافه  به  عراق  در  اصلی  المللیبین   قدرت  عنوان  به  مریکاا  باالی  رگذاریاث

  کردی  استقالل  مساله  در  عراق  مرکزی  دولت  محوریت  و  ترکیه  و   ایران  ملموس  اثرگذاری

  کردی   مساله  خصوص  در   هادولت  ترین کننده  تعیین   بازیگران  از  طیف  این   که  دهدمی  نشان

 تمایل   عدم  اینکه  ضمن .  هستند  مخالف  حاضر  ایطشر  در  کردی  ولتد  تشکیل  با  همگی  و  بوده

  به   که   است  آن  نشانگر  کردی  استقالل  با  عربستان  و  چین   روسیه،  مانند  اثرگذار  بازیگران  سایر

صهیونیستی،  استثنای    بازیگران  و  جهانی  های قدرت  میان   در   نسبی  اجماع  از   نوعی  رژیم 

  ترین اصلی  عنوان  به  که  لفتیمخا.  دارد  وجود  عراق  کردستان  استقالل  خصوص  در  ایمنطقه

  مخالفت  و  تمایل  عدم  اینکه  نهایی   و  مهم   نکته .  شودمی  تلقی   کردی   دولت  تشکیل   برای  مانع

  رفتارهای   و  رویکرد  و  کردها  ماهیت  با  آنکه  از  بیش   کردی  استقالل  با  کلیدی  بازیگران

  خاورمیانه   نطقهم  و  عراق  برای  مساله  این   تبعات   با  باشد  مرتبط  آینده  در  کردی  دولت  احتمالی 

  و  خواهی استقالل  روند  تشدید  عراق،  تجزیه  باعث   کردها   استقالل  که   معنی  بدین.  است  مرتبط

  و  منافع   با  که   تحولی.  شد  خواهد  ثباتیبی  و   ناامنی  جدی  توسعه  و  منطقه   در   گرایی تجزیه
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  آنها  مخالفت  نتیجه  رد  و  داشته  منافات  بررسی  مورد  بازیگران  اغلب   امنیتی  و  سیاسی  مالحظات

  روابط   کنند می  سعی   بازیگران  این  از  یک  هر   که   چند  هر  لذا.  دارد  پی   در   را   کردی  استقالل  با

  اثرات  به  توجه  با  اما  باشند،  داشه  عراق  در  کلیدی  فروملی  بازیگر  عنوان  به  باکردها  مناسبی

 . وبروستر آنها مخالفت با مساله این   منطقه، در کردی دولت تشکیل  کننده ثباتبی

  ایران همکاری   و تعامل  که  دهدمی نشان کردستان اقلیم خصوص در  باال های یافته مجموعه

  اهمیتی   کردها  استقالل  از  ممانعت  در  بزرگ  هایقدرت  و  ایمنطقه  بازیگران  از  ایمجموعه  با

  تنها   عنوان  به  عراق  مرکزی  دولت  با  ایران  روابط  تقویت  و  تداوم  اینکه  ضمن .  دارد  حیاتی

  حفظ   در  کردی   خواهانهاستقالل  هایتالش  و  هاگرایش   مقابل  در  مشروع  سیاسی  تقدر

  هرگز  شده  ذکر  مولفه   دو  بر  تمرکز  حال  این   با.  داشت  خواهد  کلیدی  نقشی  عراق   یکپارچگی

  به  تهران  و  نیست  عراق  شمال  در  کردی  هایجریان  و  اقلیم  دولت  قدرت  گرفتن   نادیده  معنی  به

.  است  نیازمند  عراق  کردی  هایجریان  و  ساختارها  اب  تعامالت  تقای ار   و  حفظ  به  مختلف  دالیل

  یکپارچگی  حفظ  محوریت  با  عراق  در  خود  قرمزهای  خط  تبیین   و  انتقال  ضمن   ایران  واقع  در

. کند  تقویت  را  کردی  هایطرف  با  خود  روابط  بکوشد  باید  کردی،  رهبران  به  کشور  این 

 و  نزدیک  کردی  هایجریان  با  تعامالت  حفظ  اب  کردستان  درون  طلبانهتجزیه  روندهای  کنترل

  اقتصادی  های فرصت  از  گیریبهره  طلب،تجزیه  هایگرایش   مقابل  در  بازدارندگی  ایجاد

  کردی  حوزه  در  ایران  علیه  امنیتی  و  سیاسی  تهدیدات  گیریشکل  از  ممانعت  عراق،  کردستان

  مهمترین  از  کردها  کاریهم  از   گیریبهره  واسطهبه  بغداد  در  ایران  آفرینینقش   افزایش   و

 .     است ساخته ضروری را عراق در کردی هایطرف با ایران بیشتر تعامل  که  است دالیلی
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