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مقدمه
ها در آن  بسیاری از کشمکش ةمنابع انرژی فراوان است و ریش ها و مذاهب متعدد همراهِ جنوب غرب آسیا دارای قومیت

ای پیچیده بین سیاست،  که رابطه ای گونه به ؛گردد یا مردم آن بازمی ،یا نظارت بر سرزمین، منابع ،به کنترل، مالکیت

 -عیت اجتماعیعنوان یک واق عنوان یک واقعیت جغرافیایی، قومیت به آورد. سرزمین به و سرزمین را پدید می ،قومیت

های سرزمینی و قلمروخواهی در کردستان  گیری و تعیین سرنوشت کشمکش و سیاست نقش مهمی در شکل ،فرهنگی

 .(653: 1396 ،و همکاران عراق داشته است )بدیعی ازنداهی

و  ستشود که از نظر اکولوژیک زیستگاه و موطن کردها آسیا گفته می  کردستان به فضای جغرافیایی مرتفع در غرب

 و ،عربی ترکی، پارسی،) فرهنگی و تمدنی ةو بین چهار ساز ـ و ارمنستان ،ایران، ترکیه، سوریه، عراق ـ بین پنج دولت

فریقا او  ،های آسیا، اروپا و در مسیر یک گذرگاه میان قاره ـ و قفقاز ،ایران، عربستان، آناتولیـ  فالت چهار بین و( ارمنی

 قرار گرفته است.

های دهوک،  میلیون نفر جمعیت دارد که شامل استانشش کیلومتر مربع وسعت و حدود  74000اقلیم کردستان عراق 

 .(36 :1385 نیا، و دیاله است )حافظ ،های استان نینوا، تمیم  بخشو برخی از  ،اربیل، سلیمانیه

 نظیر روندهایی عراق سیاسی تاریخ که طوری به ؛بوده همراه متفاوتی روندهای با عراق سیاسی ةجامع در اکراد ةلئمس

 و ،ملل سازمان های دخالت داخلی، جنگ تا مرکزی دولت طرف از شدن سرکوب و عراق حکومت با اکراد درگیری

 از عراق مهم رویدادهای از مرکزی دولت با کردها آمیز خشونت منازعات است. کرده ثبت را کردنشین مناطق خودمختاری

 یا مذاکره حال در یا کردها دهد می نشان عراق ةسال هشتادوپنج سیاسی تاریخ که نحوی به ؛است کشور آن استقالل ابتدای

 عراق پرواز ممنوعیت وضع و کویت به عراق ةحمل از پس اند. بوده استقالل و خودمختاری کسب برای مرکزی دولت با جنگ

 حل با ها آن کنند. سیسأت را خود خودگردان تحکوم توانستند عراق کردهای ،1991 سال در درجه 36 خط باالی به

 امریکا به ترکیه کمک از پس .گرفتند عهده به را منطقه این حکومت عراق، بعث حزب رژیم علیه قیام و خود های اختالف

 حکومت کردستان میهنی ةاتحادی و کردستان دموکراتیک حزب ها، آن با کردها همکاری و عراق بعث رژیم سرنگونی برای

 .(9 :1395 همکاران، و )کوالیی دادند تشکیل را عراق در کردستان یماقل

 کردی های جریان به را عراق جغرافیای از استقالل ةاجاز المللی بین و ای منطقه شرایط و عراق داخلی شرایط اگرچه

 در قوا ةموازن زدن برهم و سیاسی روندهای تغییر برای قومی اهرمی ژئوپلیتیکی، باالی وزن دلیل به ،عراق کردستان نداده،

است که نظام سیاسی  بر آندولت محلی کردستان  است. بوده آسیا غرب جنوب ةمنطق در ژئوپلیتیکی بحران ایجاد و عراق

هایی نظیر  زیرا بغداد با چالش ،عراق ناکارآمد است. توانایی حکومت عراق برای ممانعت از جدایی کردستان محدود است

طور کلی با خستگی شدید  و به ،های سیاسی، اقتصاد فلج ای، اختالف های فرقه ی مالی، تنشها تضعیف ارتش، بحران

پرسی  ناشی از یک دهه جنگ مواجه است. دولت محلی کردستان نیز این شرایط را فرصتی مناسب برای برگزاری همه

استقالل در زمان کنونی مطرح است این پرسی  یکی دیگر از دالیلی که برای برگزاری همه استقالل درنظر گرفته است.

 ةکردستان نگران است دولت مرکزی بغداد با پشت سر گذاشتن چالش دشوار داعش در دور ةاست که دولت منطق

پرسی در شرایطی که دولت مرکزی بغداد ضعیف  پساداعش به دولتی مقتدر و قوی تبدیل شود. بدون تردید، برگزاری همه

رو،  تر خواهد بود. ازاین از شرایطی که دولتی مقتدر و قوی در عراق روی کار باشد، آسانو به نوعی ورشکسته است، 

 .(1396 )عمادی، پرسی استقالل کردستان در شرایط زمانی کنونی مطرح شده است موضوع همه

 مخالفت و 2017 سپتامبر 25 تاریخ در استقالل ةدربار پرسی همه برگزاری برای کردستان اقلیم سیاسی احزاب توافق با

 های قدرت مخالفت همچنین و ای منطقه های قدرت نظامی تهدید همراهِ شدید واکنش و عراق مرکزی دولت شدید
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 وجود با شد. پدیدار یجدید ژئوپلیتیکی بحران شکل به و شد تهدید مجدداً زده آشوب ةمنطق این ثبات و امنیت ای، فرامنطقه

 استقالل ،کلی طور هب کرد. برگزار را استقالل پرسی همه 1396 مهر سوم در عراق کردستان اقلیم منطقه، کشورهای مخالفت

 تأثیرات موضوع این زیرا ،است شده تبدیل یبحران به امروزه شده، دنبال کردها سوی از قبل ها دهه از که ،عراق کردستان

ئوپلیتیکی ایجادشده بر اثر اعالم بحران ژ داشت. خواهد دنبال به زیادی پیامدهای و داشته منطقه تحوالت رد زیادی

های زیادی برخوردار است. این بحران با استفاده از  پرسی برای جدایی کردستان عراق از دولت مرکزی از پیچیدگی همه

اصلی این  ةبرچر است. مسئل ةهای مهم در ژئوپلیتیک نظری . یکی از نظریهاستهای مختلف قابل بررسی و تحلیل  نظریه

 ةهدف از ارائساز بحران ژئوپلیتیکی کردستان عراق براساس مدل برچر است. نبودن مراحل و عوامل زمینه مقاله مشخص

ساز این بحران  گیری و زمینه شناسایی و تبیین مراحل و عوامل شکل ضمن تمرکز بر بحران کردستان عراق، ،این مقاله

 براساس مدل مایکل برچر است.

نظریمبانی
یتیکیژئوپل بحران

 بر سیاسی بازیگران و فضایی - سیاسی متشکل های گروه و کشورها کشمکش و منازعه از است عبارت ژئوپلیتیکی حرانب

ها و انواع مختلف دارند و از لحاظ کارکردی  ها سرچشمه عامل جغرافیایی. بحران و ارزش چند یا یک تصرف و کنترل سر

ها  یندهای فضای جغرافیایی و زیستگاه انساناوضعیت عادی و فرموجب خروج سیستم از حالت تعادل و بروز اخالل در 

:(372: 1375های زیر است )هاگت،  شوند. بحران ژئوپلیتیکی دارای ویژگی می

 ؛و تصرف یک یا چند ارزش جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی است ،موضوع و عامل بحران، کنترل، مداخله

 ؛نیست شدنی سادگی حل و به از پایداری و تداوم نسبی برخوردار است

 ؛است شدنی بحران ژئوپلیتیکی دیرپا ولی بحران سیاسی زودگذر و حل

ای، سطح  گیرد که شامل سطح محلی، سطح منطقه ای چندسطحی شکل می در بحران ژئوپلیتیکی الگوی مداخله

 .(130: 1390نیا،  )حافظ شود ای و جهانی می های منطقه ای سازمان ای، سطح جهانی و کروی، سطح سازه فرامنطقه

اند از: مسیر ترانزیتی کشور محصور در خشکی، تغییر خط مستقیم آب در مرز، تغییر  عوامل یادشده )بحران( عبارت

رودخانه، گروه اقلیت خارج از کشور، گروه اقلیت مستقر  ةمرزی، کنترل سرچشم ةخط منصف دریاچ مرزی، ةمسیر رودخان

المللی، پتانسیل تهدید در  های داخلی، ذخایر و مکان دارای کارکرد بین طلبی اقلیت جدایینشینان،  در مرز مشترک، کوچ

 ابرها و باروری مصنوعی ،ماورای مرز نظیر مجاورت پایتخت با مرز مشترک، منابع معدنی اعم از راهبردی و انرژی ةحاشی

 .(127: 1390نیا،  )حافظ

زیرا موضوع  ،شدن نیست سادگی قابل حل و برطرف برخوردار است و بهبحران ژئوپلیتیکی از پایداری و تداوم نسبی 

آحاد ملت یا  ،شوند. به عبارتی منافع ملی و جمعی محسوب می ةست که در زمراهایی جغرافیایی  بحران و کشمکش ارزش

ها  آن ةپوشی نیستند و مصالحه دربار قابل چشم ،بنابراین .ها درک منفعت جمعی و ملی دارند گروه متشکل انسانی از آن

رو هستند و نگرانی دارند که اگر  هخود با دشواری روب ةها نیز در مذاکرات دو یا چندجانب گیرد. حکومت سختی انجام می به

 کفایتی متهم شوند و مشروعیت و مقبولیت در چارچوب کسب رضایت ملی بحران را حل و فصل نکنند، به خیانت یا بی

ها جریان  حکومت و دولت ،ملت خود از دست بدهند و از قدرت سیاسی ساقط شوند. به همین دلیل در میانخود را 

اندازند تا فرصت مناسب برای حل آن به نحوی که متضمن تأمین منافع ملی باشد فراهم آید یا در  تعویق می مذاکره را به

دی بگذارند و به عبارتی توپ را به میدان رقیب سیاسی خود دولت بع ةصورت ضرورت ترک قدرت سیاسی آن را به عهد
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قومی  - های فضایی های مرزی و تعیین خطوط مرزی؛ بحران کشمکش اند از: عبارتهای ژئوپلیتیکی دیرپا  اندازند. بحران

های ذخایر  المقدس؛ بحران های مذهبی نظیر مسجد بابری، بیت های مکان نظیر کردستان، کشمیر، باسک و ایرلند؛ بحران

 .(385: 1375زیرزمینی مشترک؛ بحران جزایر )هاگت، 

برچر بحران تئوری

و تأثیر.  ،براساس تئوری مایکل برچر، یک بحران بر مبنای شناسایی چهار مرحله استوار است: پیدایش، گسترش، کاهش

بعدی را شکل خواهد داد. ةمرحل ها در این چارچوب ناظر بر این است که چگونه هر مرحله حوزه و یافته ةتشریح و ارائ

تر گسترش  شود و دیگر شرایط آن را به سطح شدید یا تغییر محیطی آغاز می ،یک اقدام، حادثه ةیند بحران با جرقافر

فروکاهش آغاز  ةیابد و پس از آن مرحل بندی دیگری در میان بازیگران ادامه می گسترش تا صورت ةدهند. مرحل می

های متخاصم برجای  المللی مهار شده، اثر آن بر طرف گاه گرچه یک بحران بین زند. آن را رقم می بحران ةشود و خاتم می

بحران یا  ةساز و تشدیدکنند زمینه   از نظر برچر، عوامل .(27: 1382تأثیر است )برچر،  ةای از مرحل ماند که نشانه می

درواقع شرایطی هستند که وقوع مراحل پیدایش، توان در هفت مورد برشمرد. این عوامل  متغیرهای سازنده را می

عمر بازیگر  ؛وضعیت منازعه ؛اند از: جغرافیا سازند. عوامل مذکور عبارت تر می و تأثیر بحران را متحمل ،گسترش، کاهش

 بندی. قطب و ؛الملل سطح نظام بین ؛ای ای و فرامنطقه های منطقه قدرت ةمداخل ؛نظام سیاسی ؛بحران

پژوهش روش
ای و با  های تحقیق به روش کتابخانه داده تحقیق از نوع نظری است و با استفاده از روش توصیفی انجام شده است. این

گردآوری شده و با روش تحلیل  ،اعم از منابع مهم و معتبر داخلی و خارجی استفاده از ابزار اسناد و مدارک دست اول،

ساز  گیری و عوامل زمینه ی بر این پایه قرار گرفته که مراحل شکلبنیاد پژوهش کنون است. شدهمحتوا تجزیه و تحلیل 

انگر این است که مراحل بیپژوهش  ةفرضی؟بحران ژئوپلیتیکی کردستان عراق براساس مدل مایکل برچر چگونه است

حکومت گیری  اند از: سقوط صدام و شکل گیری بحران ژئوپلیتیکی کردستان عراق براساس مدل مایکل برچر عبارت شکل

ها بر  مرگه تسلط پیش ؛طلبی داعش به سوریه و عراق و تقویت ناسیونالیسم کردی و استقالل ةحمل ؛فدرال در کردستان

نشینی نیروهای  ارتش عراق و نیروهای حشدالشعبی به کرکوک و عقب ةحمل ؛و دیالی ،مناطقی از کرکوک، نینوا

 ةراهبردی منطق - برجستگی جغرافیایی عبارت است از: تانساز در بحران کردس مرگه از کرکوک. عوامل زمینه پیش

تقارن منافع ایران و ترکیه در سطح باال و مخالفت بسیار شدید و همراه با تهدید این دو  ؛کرکوک ةویژه منطق هکردستان ب

 پرسی. اروپا با همه ةایاالت متحده و اتحادی نکردنِ پرسی و همراهی کشور با همه

 پژوهش های یافته

 برچر مایکل مدل مبنای بر کردستان اقلیم بحران مراحل تبیین

بحران ماقبل ۀدور یا پیدایش

شود. در  ماقبل بحران از یک بحران سیاست خارجی همراه می ةالمللی است که با دور پیدایش آغاز یک بحران بین ةمرحل

شود. این مرحله منتسب بر  حساس میها را هدف گرفته ا این مرحله، موضوع عدم تهدید یا تهدید اندکی که ارزش

های پراکنده و  در سیستم جهانی مملو از خودمختاری زیراآمیز متقابل یا دریافت تهدید نیست،  گونه کنش خصومت هیچ

 .(25: 1993 برچر،) فراگیر است امری توزیع ناهمگون قدرت و منابع وجود منازعه و فشار

 سلیم سلطان با چالدران جنگ در اسماعیل شاه شکست ةنتیج در کردستان اقلیم بحران پیدایش ةزمین ترین قدیمی

 .(137: 1389 محمدی،) شد ضمیمه عثمانی امپراتوری به ایران کردنشین مناطق از نیمی که است 1880 سال در عثمانی
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 اول، جهانی جنگ در عثمانی امپراتوری فروپاشی و شکست از پس. بود کردنشین مناطق تقسیم اولین این ،درواقع

تقاضا کردند مناطق کردنشین عثمانی خودمختار شود. این مورد در ( 12 ةماد) «ویلسون اصل» به توجه با کرد روشنفکران

بین متفقین و دولت ترکیه به امضا رسید و قرار شد به مناطق  1920( در اوت 63و  62)مواد « پیمان سور»بخش سوم 

، از 1923در  ،«لوزان ةعهدنام»اما در  .دولت ترکیه نیز آن را پذیرفتکردنشین خودمختاری داخلی داده شود و 

این والیت را  ،«موصل»های نفتی  منظور دراختیارگرفتن حوزه بریتانیا به ،خودمختاری کردها سخنی به میان نیامد. سپس

 .(38: 1379، کارانهمو شریف از ترکیه منتزع و به عراق منضم کرد که در آن زمان تحت قیمومیت بریتانیا بود )

 بارةروشنی در ةجنبش کردها و مهاجرت گروهی آنان به شوروی، خواست ةپس از جنگ جهانی دوم و در مراحل اولی

کرکوک  ةها و بازگشت مالمصطفی بارزانی به عراق، مسئل کرکوک و موصل مطرح نشد. اما پس از پیروزی کمونیست

ها اصرار بارزانی  میان بارزانی و بعثی 1971 ةنام نشدن توافق ل اصلی اجراییای که یکی از دالی گونه به ؛وارد مناقشات شد

ای  منطقه ةجنب 1980و  1970 ةاین روند در ده .رو شد هبر الحاق کرکوک به اقلیم کردستان بود که با مخالفت بغداد روب

امن در  ةالمللی یافت. با ایجاد منطق بین ةجدید تقریباً جنب ة)با شکست عراق در جنگ کویت( و آغاز هزار 1990 ةو در ده

ژئوپلیتیک  ةصورت پدید هبیشتری مطرح کردند و ب ةدرجه، کردها ادعای حاکمیت بر کوکوک را با پشتوان 36شمال مدار 

 .(1382فعال در منطقه و جهان ظاهر شدند و نوعی حکومت خودگردان کرد را در شمال عراق شکل دادند )استنسفیلد، 

موقعیت  ،شدمنجر که به سقوط صدام و تحول سیاسی در عراق  ،2003امریکا و متحدانش به عراق در مارس  ةحمل

ها توانستند پست ریاست جمهوری و  بلکه در سطح دولت ملی بهبود بخشید و آن ،تنها در شمال عراق کردها را نه

گیری نظام سیاسی جدید عراق تأثیر بگذارند.  شکلدست گیرند و بر فرایندهای سیاسی و  دولت را به ةهای عمد وزارتخانه

و  4و  1کردستان عراق نیز در قالب ایالت فدرال و آن هم با اختیارات گسترده و رسمی به حیات خود ادامه داد و اصول 

 ای کردستان اعطا کرد. قانون اساسی عراق اختیارات قانونی الزم را به حکومت منطقه 113

سو و جنگ داخلی سوریه  پ.ک.ک با ترکیه از یک ةان در شمال عراق و مبارزات مسلحانظهور حکومت اقلیم کردست

و تقویت حزب پ.ی.د از سوی دیگر  2012اسد از مناطق کردنشین شمال سوریه در سال  نشینی استراتژیک بشار و عقب

سوی کرکوک، ارتش عراق داعش به موصل و پیشروی به  ةکردی در منطقه شد. پس از حمل  باعث افزایش ناسیونالیسم

کرد این پایگاه را به تصرف خود درآوردند. پس از  ةمرگ های نظامی خود در کرکوک را تخلیه کرد و نیروهای پیش پایگاه

وزیر  ،در کنفرانس خبری مشترک با ویلیام هیگ ،6/4/1393در تاریخ  ،کردستان عراق ةرئیس منطق ،آن، مسعود بارزانی

قانون اساسی و پایان  140 ةمرگه به کرکوک به معنای اجرای ماد ورود نیروهای پیش»گفت:  در اربیل ،انگلیس ةخارج

 .(www.alalam.ir/news/1606306«. )این ماده است ةقضی

ترین موارد اختالف میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان است  قانون اساسی عراق یکی از مهم 140 ةاجرای ماد

 140 ةقانون اساسی عراق بوده است. در ماد 140 ةا بین یکی از موانع اصلی اجرای مادهای سیاسی فی م و کشمکش

کردستان با  ةمناقش پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد و همه ،سازی اوضاع، سرشماری قانون اساسی عراق بر عادی

 .(1 ة)نقش کید شده بودأت 2007دسامبر سال  13های ساکنان آن تا پیش از  هدف آگاهی از خواسته
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یکردستانعراقودولتمرکزةمناطقموردمناقش.1ةنقش

بحران گسترش

پیدایش و یک افزایش کیفی در احتمال مخاصمات نظامی داللت  ةگسترش بر شکنندگی خیلی شدیدتر از مرحل ةمرحل

دهد. برای برخی  ی را نشان میبحران تقریباً باالترین حد وخامت اوضاع و حداکثر فشار روان ةگسترش و دور ةدارد. مرحل

 شود. که به جنگ منتهی می ،گسترش عبارت است از یک فرایند ماقبل جنگ

به پیامدهای غیرقابل  یند گسترش بحران معموالًافر ،نباشد، در هر صورتچه این مرحله چه با خشونت همراه باشد 

 .(25 :1993 شود )برچر، تغییری برای طرفین درگیری منجر می

 برند: برچر و جاناتان ویکنفلد شش شاخص را درخصوص گسترش بحران نام میمایکل 

 ؛گرانیباز تعداد. 1

 ؛های بزرگ در بحران مشارکت یا درگیری قدرت. 2

 ؛راهبردی - برجستگی جغرافیایی. 3

 ؛عدم تجانس. 4

 ؛مسائل. 5

 .(222: 1382میزان خشونت )برچر و ویکنفلد، . 6

اند از: حزب دموکرات و  بحران کردستان در درون عراق و درون اقلیم کردستان عبارتتعداد بازیگران مطرح در 

و کشورهای شود  میو اسرائیل  ،ای شامل ایران، عراق، ترکیه، سوریه ها. بازیگران منطقه میهنی، شیعیان و سنی ةاتحادی

 امریکا. ةو ایاالت متحد ،اروپا ةای شامل روسیه، اتحادی فرامنطقه

نشینی کردها، مخالفت شورای امنیت سازمان ملل  ارتش عراق به کرکوک و عقب ةاز جمله حمل ،ددیدالیل متع

های  پرسی در کردستان، باعث شد قدرت همه جرایاروپا و امریکا و مخالفت بسیار شدید ایران و ترکیه با ا ةمتحد، اتحادی

 بزرگ در بحران کردستان درگیر نشوند.

 ةکردستان و دولت عراق بر سر در اختیار داشتن سرزمین کرکوک است که مورد منازعها بین اقلیم  بیشتر کشمکش

پایین قابل  ةآسانی و با هزین هاست. زیرا این استان به منابع نفتی سرشاری شهرت دارد که به و ترکمن ،کردها، اعراب

ار داشتن آن به مدیریت نفتی استخراج است. این استان پس از بصره دومین میدان نفتی بزرگ عراق است و در اختی

صدام بر اثر سیاست تعریب  ةشود. این استان در دور های ناشی از درآمد آن منجر می کرکوک و کنترل و نظارت بر ثروت



 619… کردستانعراقژئوپلیتیکیبحرانسازنهیزممراحلوعواملنییتب

 

ها با اعراب دچار تغییر در بافت جمعیتی شد )اطالعات راهبردی،  کردن آن گزین ها و جای و کوچ اجباری کردها و ترکمن

هایی از کرکوک تسلط یابند و با برقراری نظام فدرال در  پس از سرنگونی صدام، کردها توانستند بر بخشاما  .(34: 1386

قانون اساسی و الحاق کرکوک به اقلیم کردستان شوند. حکومت مرکزی عراق و اقلیم  140 ةعراق خواستار اجرای ماد

مادی حائز اهمیت  ةه قلمروخواهی کرکوک از جنببرند: نخست اینک کردستان به دو دلیل از بحث قلمروخواهی بهره می

دوم اینکه  کند؛  شود و حاکمیت بر آن گروه حاکم را بسیار قدرتمند می درصد نفت عراق می40شامل  است، زیرا تقریباً

 مردمی آن است. ةسرزمین و جامع ةبرداری از مفهوم قلمروخواهی روشی برای کنترل و ادار بهره

کردستان با دولت مرکزی عراق مشهود است. دولت مرکزی عراق از توان نظامی،  بین اقلیم« عدم تجانس»

 و سیاسی بیشتری نسبت به اقلیم کردستان برخوردار است. ،اقتصادی

قانون اساسی  140 ةقلمروخواهی دولت مرکزی و اقلیم کردستان و عدم اجرای ماد« مسائل»درخصوص شاخص 

نفت  ةحکومت خودمختار کردستان در شمال عراق همواره بر سر مسائل متعدد در حوز. استعنوان محور اصلی مناقشه  به

تفاسیر متفاوت از  ؛مانند اختالف در مفاد و قانون نفت و گاز عراق ،و گاز با دولت مرکزی اختالف و کشمکش داشته است

اختالف  ؛توزیع درآمدهای نفتی ةنحو ؛اختالف در مفاد قانون نفت و گاز عراق ؛توزیع درآمدهای نفتی ةنحو ؛قانون اساسی

 .(22-15: 1390ویژه کرکوک )خواجوی،  خیز به اختالفات مرزی در مناطق نفت ؛در معرفی وضعیت میادین نفت و گاز

ازجمله اعزام  ؛مشهود است در بحران اقلیم کردستان کامالً ،گسترش بحران است ةکه آخرین مؤلف ،«میزان خشونت»

مانور نظامی توسط ترکیه و ایران  جرایگیری کرکوک توسط دولت مرکزی عراق و ا سنیروهای نظامی و بازپ

(www.scfr.ir/fa/news). 

بحران پایان ۀدور یا کاهش

ن یا سایر بازیگران مشخص شود. اگیرد که تبعات بحران برای متخاصم کاهش یا پایان بحران زمانی شکل می ةمرحل

و احتمال جنگ عملیاتی )برچر،  ،هایی چون از بین رفتن تهدید، فشار زمان مؤلفهها با بروز  کاهش بحران از نظر دولت

ها را در  کند که توافق برای پایان جنگ هر دوی آن و این باور را برای دو طرف ایجاد می شود می( درک 59: 1382

مورد توقع از  ةید کمتر از فایدجنگ با ةوضعیت بهترین قرار خواهد داد. برای طرفین یک بحران، سود موردانتظار از ادام

که در اینجا جنگ دقیقاً معادل بحران  استبس و حل و فصل یک بحران باشد. یادآوری این نکته ضروری  برقراری آتش

 جنگ به موازات وضعیت بحران مدنظر قرار گرفته است. ةبلکه تغییرات صحن ،گرفته نشده

المللی مشخص کرده است که  حل و فصل منازعات بین جی هالستی شش روش را درخصوص در همین ارتباط کی.

نشینی اجباری ناشی از تهدید جهت  تسلیم یا عقب .3 ؛آمیز خشونت ةغلب .2 ؛نشینی داوطلبانه احتراز یا عقب .1اند از:  عبارت

ابر یک وضعیت حل و فصل منفعالنه یا تسلیم در بر .6 ؛حکمیت یا ارجاع منازعه به داوری .5 ؛سازش .4 ؛کارگیری زور به

 .(718: 1383رسمی )هالستی،  یموجود جدید، بدون توافق

و اعمال قدرت نظامی برتر  ،زنی مستقیم، مداخله مدت یا درازمدت از طریق چانه کاهش بحران ممکن است در کوتاه

 .(290: 1382یکی از طرفین درگیر تحقق پیدا کند )برچر، 

هبران اقلیم کردستان با توجه به نگرانی از وخامت اوضاع و امکان پس از تصرف اربیل توسط دولت مرکزی عراق، ر

تعویق بیندازند و مجبور شدند با مقامات  گرفتن این ماجرا ترجیح دادند تصمیم خود برای جداشدن از بغداد را به قربانی

پرسی  همه ةجرای نتیجا .اقلیم کردستان متوقف شود ةبغداد در این زمینه به توافق برسند که عملیات نظامی در منطق

گوها بین اقلیم کردستان با کشورهایی که هدایت اوضاع و متوقف گردد و گفت ،استقالل، یعنی برگزاری انتخابات محلی
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شدت به  توان گفت رهبران اقلیم کردستان درک کردند توازن قوا به می .خاورمیانه را در دست دارند آغاز شود ةدر منطق

 شده و در موضع برتری مشخص قرار دارد. دولت عراق بسیار قاطع و کامالً تقویتنفع بغداد است و مواضع 

بحران تأثیرات

شود. آثار بحران بر طرفین درگیر، نظام  بحران و عواقب بعدی آن محسوب می ةخاتم ةای است که ادام منظور از تأثیر مرحله

 ةشود. نتیج ها توصیف و تبیین می مانده از بحران رجای. در اینجا میراث باستهای فرعی مدنظر  و دیگر نظام ،الملل بین

 .(59: 1382ر کاهش یا افزایش تنش داشته است یا خیر؟ )برچر، دها باید مشخص کند که آیا این بحران تأثیری  بررسی

 :و اقتصادی دربر داشته است ،پرسی در اقلیم کردستان تأثیرات و پیامدهایی در ابعاد سیاسی، امنیتی همه جرایا

پرسی مربوط به مناسبات سیاسی با محیط پیرامونی و خارجی است. از  نخستین چالش کردها پس از همهسیاسی:

شناسد، چگونه تعامل خواهد کرد؟ با  پرسی را به رسمیت نمی که اعالم کرده نتایج همه ،این پس کردها با دولت عراق

آیا بغداد از ابزار فشار و تحریم علیه کردها بیش از گذشته توجه به وابستگی سیاسی و اقتصادی اقلیم به دولت مرکزی، 

 ةخود را از جرگ نیز معادالت سیاسی برهم خورده و کردها عمالً 2018بهره نخواهد برد؟ در انتخابات پارلمانی سال 

اقلیم کردستان با همسایگان  ،اند. از طرفی حکومت مرکزی خارج کرده و نوعی انزوای سیاسی را برای خود رقم زده

پرسی بودند، چگونه کنار خواهد آمد؟ حداقل پیامد  که مخالف سرسخت همه ،بزرگی مانند جمهوری اسالمی ایران و ترکیه

منفی اقدام مسعود بارزانی این است که در روابط سیاسی با دولت عراق و نیز همسایگان خود دچار سردی و چه بسا تنش 

 .(www.kurdparez.com/1396/07/7شود )

 و دارد وجود عراق در ینژاد جنگ آتش ورشدن شعله احتمال عراق کردستان استقالل یپرس همه دنبال به:امنیتی

 به را یکُرد دولت سرنوشت ،عطوان یعبدالبار مانند ،عرب لگرانیتحل یبرخ. بکشد طول ها سال یبرا است ممکن

اموری مانند تعیین سرنوشت مناطق  ،این دو از جهات مختلف تفاوت زیادی وجود دارد انیم هرچند. اند کرده هیتشب داعش

مورد نزاع مانند کرکوک اگر از طریق مذاکره حل نشود، احتمال درگیری نظامی میان کردها و دولت مرکزی بغداد وجود 

سر  هباش ب ده و در حال آمادهاختالف مستقر کر مورد مناطق یکدارد. دولت عراق هم ارتش و حشدالشعبی را در نزدی

 برند. می

شد خواهد امریکا نیز به عراق گشوده  ةویژه ایاالت متحد ها به در صورت وقوع هر گونه درگیری و بحران، پای خارجی

توان گفت سناریوی  می ،تلخ واگرایی و جنگ و ناامنی را خواهند چشید. با این وصف ةها بار دیگر تجرب و عراقی

شود، پس از شکست داعش متوقف  ها و امریکا مدیریت می که توسط صهیونیست ،ویژه عراق منطقه و بهسازی در  آشوب

 (.80: 1396 پور، نشده و اکنون نوبت کردهاست که به هیزم آتش جنگ داخلی احتمالی در عراق تبدیل شوند )قهرمان

داعش و نزول بهای نفت با مشکالت متعدد اقتصادی  ةهای اخیر پس از حمل اقلیم کردستان طی سالاقتصادی:

های  پروژه همةمیلیارد دالر در داخل و خارج بدهکار است و تقریباً  بیستمواجه بوده است. در شرایط کنونی اقلیم حدود 

هایی از   هزار فرصت شغلی از بین رفته است. بخش خدمات و حتی بخش 750عمرانی متوقف شده و طی دو سال گذشته 

 اند.  هاست حقوقی دریافت نکرده مرگه، که با داعش در حال جنگ است، ماه نیروهای پیش

 ،های آزاد، بین چهار کشور ایران، عراق، سوریه اگر اقلیم کردستان عراق مستقل شود، عالوه بر عدم دسترسی به آب

 اند. و ترکیه محصور خواهد شد. این چهار کشور صراحتاً مخالفت شدید خود را با تشکیل کشور کردستان اعالم کرده

میزان  ،. براساس برخی آمارهای غیررسمیاند ترین شرکای تجاری اقلیم کردستان در شرایط فعلی ترکیه و ایران بزرگ

میلیارد دالر در سال است. این رقم بین ایران و کردستان به  شتهمبادالت تجاری بین اقلیم کردستان و ترکیه بیش از 

 دهد.  درصد آن را واردات به کردستان تشکیل می85رسد که بیش از  میلیارد دالر میپنج بیش از 



 621… کردستانعراقژئوپلیتیکیبحرانسازنهیزممراحلوعواملنییتب

 

باید پرسید منابع درآمد کشور جدید از کجا  اند، که خواهان استقالل کردستان ،از سیاستمداران کُرد ،بر این اساس

درآمد کردستان از طریق تولید نفت تأمین شود. اما بخشی از منابع نفتی  ةقرار است عمد ،خواهد شد؟ از نگاه آنان تأمین

اقلیم کردستان  وجز که قرار است به کمک اقتصاد کردستان بیاید در مناطقی مانند کرکوک است که در حال حاضر رسماً

 ختالف وجود دارد.آن بین اقلیم و دولت مرکزی عراق ا ةنیست و دربار

انتقال نفت به خارج هم مشکل بزرگی است که کردستان مستقل با آن مواجه خواهد بود. تنها راه موجود راه  ةنحو

رسمیت نشناسند. در این راستا تهدید  زمینی و از طریق یکی از چهار کشوری است که ممکن است کردستان مستقل را به

 (.www.kurdparez.com/1396/07/07)جمهور ترکیه به بستن شیرهای نفت قابل توجه است  یسئر

برچر مایکل مدل کردستانبراساس اقلیم بحران ۀوتشدیدکنند ساززمینه عوامل

توان در هفت مورد برشمرد. این عوامل  یرهای سازنده را میبحران یا متغ ةساز و تشدیدکنند زمینه   از نظر برچر، عوامل

. عوامل مذکور کنند تر می و تأثیر بحران را متحمل ،درواقع شرایطی هستند که وقوع مراحل پیدایش، گسترش، کاهش

 اند از: عبارت

جغرافیا

کشورهای دیگر باشد )برچر، یک بحران از قلمرو  ةای هم فاصل تواند هم شامل موقعیت منطقه جغرافیای یک بحران می

متفاوت خواهد بود. هر اندازه  ،ها به سطح مجاورت جغرافیایی آن هبست ،ها در قبال یک بحران (. رفتار دولت380: 1382

عنوان بازیگران درگیر آن بحران  تر باشد، این کشورها به یک بحران از نظر جغرافیایی به یک یا چند کشور نزدیک

گیری خشونت در بحران بیشتر معطوف به همسایگان بالفصل آن  کار به ،گیرند. درواقع ار میک خشونت بیشتری را به

 .(99: 1386خواهد بود )بوزان، 

و منابع طبیعی  ،ها، رودها و شرایط توپوگرافیکی محیط طبیعی نظیر کوه ،موقعیت جغرافیایی، وجود عوارض طبیعی

پیوندد از نظر یک تحلیلگر مسائل  وقوع می گیری بحران مؤثر است. اینکه یک بحران در کدام قاره به کشورها نیز در شکل

های بزرگ  الشعاع عملیاتی قدرت های بروز بحران در مناطق تحت بحران بسیار حائز اهمیت است. گاهی زمینه

مرزهای سیاسی چند کشور با  ةهای قومی فعال در محدود غالباً وجود اقلیت ،اند. همچنین ژئواستراتژیکی واقع شده

.(45: 1372آورد )حیدری،  نظامی متفاوت موجبات برخورد را فراهم می -های سیاسی ظرفیت

. ستشود که از نظر ژئواکونومیک زیستگاه و موطن کردها کردستان به فضای جغرافیایی مرتفع در خاورمیانه گفته می

هایی از غرب و شمال غرب ایران، شرق و جنوب شرق ترکیه، شمال و شمال شرق عراق و  مرتفع بخش ةطقاین من

عنوان مردمان کوهستان در نظر  ها به گیرد. سرزمین مرتفع کردها باعث شهرت آن و نیز غرب قفقاز را دربر می ،سوریه

 .(1375اقوام پیرامونی شده است )سیمنت، 

 :یر از وزن ژئوپلیتیکی باالیی در خاورمیانه برخوردار استکردستان عراق به دالیل ز

 ارمنستان و ،هیسور ه،یترک عراق، ران،یا یاسیس ةساز چند یتالق محل در کردستان انه،یخاورم ییایجغراف یفضا در. 1

 ؛دارد قرار

 ؛است شده واقع( یسام) یغرب تمدن و ،(ترک) یتوران ،یرانیا تمدن جمله از کهن تمدن چند نیب کردستان. 2

 ؛عربستان است ةجزیر و فالت شبه ،فالت قفقاز، فالت ایران ةکردستان به لحاظ ساختار طبیعی محل تالقی سه حوز. 3

 ؛. کردستان هارتلند خاورمیانه است4

 .(41-40: 1390ای دارد )محمدی و خالدی،  العاده به لحاظ ژئوپلیتیک انرژی، اهمیت فوق. 5

http://www.kurdparez.com/1396/07/07
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اند و ناتوانی همسایگان  شمار رفته کردها به  های کردستان  عمق استراتژیک و محافظت کوهبه لحاظ نظامی، . 6

 .(86: 1394شاهی،  )مبارک کنندها را قادر ساخته از خود محافظت  کوهستانی آن ةقدرتمندشان در دسترسی به منطق

منازعه وضعیت

ها در  دهند. اما بعضی دیگر از بحران دت روی میهای درازم المللی در بستری فارغ از خصومت های بین برخی بحران

ای یا یک  مدت بر سر چند موضوع وجود داشته و میزانی از خشونت دوره طوالنی ةافتند که در آن مناقش ای اتفاق می زمینه

 های مرتبط با آن مناقشه سرایت کرده است. ش به سایر حوزههایجنگ مستمر برجای مانده است که اثر

یابد و با وقوع  های زیادی ادامه می شود که برای مدت ای ناشی می دوجانبه ةاز رفتارهای خصمان تعارض طوالنی

ناشی از آن بسیار  هایهای پراکنده و علنی همراه است. کثرت و شدت این نوع تعارض در نوسان است و خطر جنگ

دهد.  اعی را هم تحت تأثیر خود قرار میباالست. تعارض طوالنی کل جامعه را دربر گرفته و هویت ملی و همبستگی اجتم

 یمناقشات در ط ،د و خشونت آشکار متوقف گرددوهایی حاصل ش ها وقفه اینکه ممکن است در این نوع تعارض وجود با

یا  ،های طوالنی، رویدادهای معین توان گفت تعارض نیست. می دادنی ختم مخاصمه تشخیص ةیابد و مرحل زمان ادامه می

.(298: 1382)برچر،  اند یابنده تداوم ییندابلکه فر ،زمانی مشخص نیستند ةای از رویدادها در یک دور حتی مجموعه

بحران اقلیم کردستان در یک بستر زمانی پانصدساله از شکست ایران در جنگ چالدران و جداشدن بخشی از مناطق 

و توافق کردها با حزب بعث، تهاجم عراق به اقلیم، ایجاد حکومت ها  و تا دخالت انگلیسیشده کردنشین از ایران شروع 

پرسی در اقلیم کردستان در  همه جرایو در این اواخر با ا ،(35: 1392فدرالی پس از سقوط صدام )نصری و رضایی، 

 نیست. دادنی ختم آن تشخیص ةکه مرحلاست مدت  های طوالنی نوسان بوده است و یکی از مصادیق تعارض

بحران ازیگرب عمر

های  شود. انتظار از دولت الملل تعیین می عمر یک بازیگر بحران )کشور( براساس تاریخ استقالل آن بازیگر در نظام بین

کارگیری خشونت در مدیریت بحران، اعمال  جوانب بحران، اعم از آغازنمودن یک بحران، به همةپیر این است که در 

سیس رفتار کنند. أالت های جدید تر از دولت محتاطانه ،معطوف به سازش ةو پذیرش یک نتیج ،فشار برای پیروزی

عنوان یک تدبیر سیاسی برای توجیه  های خارجی به ثباتی داخلی و عدم امنیت، گاهی به بحران دلیل بی کشورهای نوپا به

نمایش  های برتر خود را به د قابلیتتر نیز احتمال دارد بخواهن های باثبات دولت ،شوند. البته ثباتی داخلی خود متوسل می بی

 .(66: 1382بگذارند )برچر، 

دلیل اختالفات احزاب سیاسی اقلیم، مشکالت  به ،التأسیس عنوان دولتی جدید به ،حکومت خودگردان کردستان

با دولت کردن حقوق کارمندان، اختالف  دلیل ناتوانی در پرداخت های اجتماعی به و اعتراض ،اجتماعی نظیر فساد گسترده

و ارضی دریافته بود شرایط کنونی دولت عراق در موقعیت ضعف قرار گرفته و  ،انرژی، بودجه، امنیتی ةمرکزی در حوز

شود و برای مدیریت فشارهای  پرسی کمتر می سازی داعش و تقویت جایگاه دولت مرکزی امکان طرح همه پس از پاک

ن بخرند و فشارها در سطح محلی کردستان را به سمت دولت مرکزی داخلی علیه خود در پی این بودند که به نوعی زما

 .(http://www.npps.ir/articlePreview.aspx/131948تغییر دهند )

پرسی محتاطانه رفتار  این بحران بود و دولت مرکزی عراق تا قبل از همه ةکنند هرچند رهبر اقلیم کردستان شروع

پرسی  برگزاری همه سبب ناچار او را به  رسی و اجتناب از تعلیق آن دولت مرکزی بهپ همه جرایاصرار بارزانی بر ا ،کرد می

نیروی  ،که در کنترل اقلیم کردستان است ،خیز کرکوک نفت ةالعبادی خواست بر منطق پیگرد قرار داد و از حیدر تحت 
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تر با  عنوان یک قدرت باثبات به مرکزی نشان داد توانایی اعمال حاکمیت سرزمینی را دارد و  نظامی گسیل کند. دولت

 نمایش گذاشت. های برتر خود را به لشکرکشی به کرکوک قابلیت

 سیاسی نظام

ها طیف متنوعی از دموکراسی تا  . نظاماستها متفاوت  رفتار بازیگران بحران بسته به نوع و دوام نظام سیاسی آن

تر  تر و قانونمندانه ها محتاطانه رود به بحران ها انتظار می دموکراسیگیرند. از  اقتدارگرایی غیرنظامی و نظامی را دربر می

های دیگری نیز با یکدیگر اختالف دارند که  لفهؤو کمتر به خشونت متوسل شوند. این کشورها در م هندواکنش نشان د

های  ی میان جرقهزمان ةکارگیری خشونت، رعایت فاصل شامل مواردی چون نوع مدیریت بحران )شامل گستره و شدت به

گیری است )برچر،  کارگیری تهدید معطوف به ارزش، سطح ارتباطات با دشمنان( و ساختار تصمیم و به ،بحران ةاولی

1382 :67). 

پس از  اند بر آنیک طرف کردهای عراق که  :رو هستیم هبا دو مقوله در بحران کردستان روب ،یاسیبا نظام س رابطه در

پیکو و سور و دادن نزدیک  - یابی به جایگاه سیاسی موردنظر خود و عبور از دو قرارداد ساکس تصد سال مبارزه برای دس

اند عدالت سیاسی و اقتصادی را رعایت کنند و استقالل  کدام نتوانسته های مرکزی عراق هیچ هزار قربانی، دولتسیصدبه 

 .(12: 1396ی، برای دوری از هرگونه تنش با دولت مرکزی است )غالم  بهترین گزینه

و بوده و اقتصادی مواجه  ،های ناکام است که با اختالفات قومی، مذهبی از طرف دیگر، دولت عراق از جمله دولت

 ةثبات در این سرزمین شکل نگرفته است. پس از حمل برایسازی  قادر به ایجاد حس هویت ملی نبوده است و ملت

های عظیمی   یک دولت منسجم قادر به تحمیل اقتدار خود بر بخش رفت به شکل داعش و ضعف نظام سیاسی، انتظار می

شدن خطر داعش،  با کم ،کرکوک توسط ارتش عراق نشان داد ةگیری منطق ولی بازپس ،های خود نباشد از سرزمینی

اری شدت بر قانون اساسی و ساختار حکومتی پافش کردستان است. دولت مرکزی به ةاولویت اول بغداد کنترل مجدد منطق

نیروهای عراقی به کرکوک را استیفای  ةپذیرد. حمل ها را در چارچوب قانون اساسی می کند و حق مردم عراق و اقلیت می

گونه تغییری در شرایط قانون و  دهد هیچ داند و اجازه نمی حق قانونی برای اعمال حاکمیت بر کل کشور و برابر قانون می

حاکمیت عراق ایجاد شود.

ایفرامنطقه و ایمنطقه هایقدرت ةمداخل

های  المللی در مدل برچر اساساً به نقش قدرت های بین بحران ةها در بررسی عوامل تشدیدکنند قدرت ةمتغیر مداخل

کند. با فروپاشی اتحاد جماهیر  المللی اشاره می های بین گیری بحران ها در شکل ها ابرقدرت ای و در رأس آن فرامنطقه

 دوقطبی این متغیر نیازمند بازتعریف و بازسازی است. شوروی و نظام

دو عنصر رضایت و  ةالمللی دربردارند های بین های عمده در بحران قدرت ةکند، مداخل آنچنان که برچر تعریف می

شود و گاهی  های تبلیغی محدود می سیاسی و اقتصادی و تالش  اثرگذاری است. گاهی مداخله اندک است که به فعالیت

 و نیز مخفیانه است. ،نظامی های شبه اخله زیادتر و شامل اقدامات نظامی مستقیم، فعالیتمد

 ؛تقارن منافع در سطح باال، در مناطقی که هر دو قدرت منافع بسیار جدی و حیاتی دارند. 1

توان رقابت  این زمینه می د که درنگیر الملل قرار می ها تحت تأثیر دو متغیر جغرافیا و ساختار بین قدرتتقارن منافع در . 2

ها را بر حسب نوع تقارن منافع و چگونگی تأثیرگذاری بر سطح رویارویی در مناطق مختلف به اشکال مختلف تقسیم  آن

 کرد. از جمله:

 ؛سطح پایین، در مناطقی که هر دو قدرت منافع ناچیز یا اندک دارند

 ؛عدم تقارن منافع به سود قدرت بزرگ الف. 3
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 ؛رن منافع به سود قدرت بزرگ بعدم تقا. 4

های بزرگ الف و ب بر سر توازن نسبی منافع با یکدیگر توافق  تقارن منافع مورد مناقشه، یعنی مناطقی که قدرت. 5

 ؛ندارند

 .(198: 1382ها حاکم است )برچر،  تقارن منافع نامطمئن در مناطقی که وضعیت مبهم و سیاسی بر آن. 6

های  و عراق و تأثیرگذاری این منطقه بر سیاست ،تن بین چهار کشور ایران، ترکیه، سوریهکردستان عراق با قرارگرف

 ای برخوردار است. ای این کشورها از اهمیت ویژه داخلی و منطقه

توان بحران اقلیم کردستان را در قالب  ای )ایران و ترکیه( بیانگر آن است که می های منطقه چگونگی واکنش قدرت

 تشریح کرد.« در سطح باال در مناطقی که هر دو قدرت منافع بسیار جدی و حیاتی دارندتقارن منافع »

تقارن »دهد وضعیت این منطقه با  اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق نشان می ةمورد مناقش ةمنطق ،از طرف دیگر

 شود. تطبیق داده می ،«بر سر توازن منافع با یکدیگر توافق نسبی ندارند»ای که هر دو  یعنی منطقه ،«منافع مورد مناقشه

در « کرکوک»ویژه بر سر  هترین کشمکش سرزمینی و قلمروخواهی در عراق میان کردها و دولت مرکزی ب بزرگ

اختیارات بین  مانند اختالف در و قومیت و شامل موضوعاتی ،سرزمین، سیاست ةپیچید ةجریان است که نتیجه رابط

های مذهبی و نژادی، اختالف بر سر منابع سطحی و  ای، مشکل همزیستی گروه حکومت مرکزی و حکومت منطقه

کردن  شود. حکومت اقلیم کردستان در پی قلمروخواهی خود به دنبال ضمیمه و رشد احزاب سیاسی می ،زیرسطحی

اقلیم  وها را جز اجرا درآورد و دولت عراق نیز آن ةغرافیایی آن را به مرحلهای کردنشین عراق است تا پیوستگی ج بخش

.(648: 1396، همکارانهاست )بدیعی ازنداهی و  داند و درصدد اعمال حاکمیت ملی بر آن کردستان نمی

المللبین نظام سطح

ای که با هم تشکیل  چند زیرنظام منطقهالمللی )منحصراً یا در ابتدا( درون یک نظام مسلط یا درون یکی از  هر بحران بین

اما برخی اوقات  ،کند المللی سرایت می دهد. گاهی بحران به سطح نظام مسلط بین دهند روی می یک نظام جهانی را می

گیرد. در این حالت بحران قدری از سطح نظام فراتر رفته است. این نوع بحران معموالً وقتی  بیشتر این نظام را دربر می

 (.210: 1382دهد که یک یا چند قدرت عمده بازیگر یک بحران باشند )برچر،  رخ می

شده توسط  دالیل متعددی از جمله پافشاری دولت مرکزی عراق مبنی بر اعمال حاکمیت سرزمینی بر مناطق اشغال

فت شورای امنیت بسیار شدید ایران با ترکیه، مخال  نشینی کردها، مخالفت کردها و حمله به کرکوک و متعاقباً عقب

و عدم حمایت از کردها باعث شده بحران اقلیم کردستان  ،اروپا و امریکا، موضع مبهم روسیه ةسازمان ملل متحد، اتحادی

 الملل تسری نیابد. ای به سطح نظام بین عراق فعالً از سطح منطقه

بندیقطب

دارد. نظام دوقطبی در  ارتباطالملل  در نظام بین گیری جدید آن به تعداد مراکز قدرت و تصمیم  بندی در شکل مفهوم قطب

گیری در دو بازیگر بالنسبه همسطح است که این بازیگران ممکن است  تمرکز قدرت و تصمیم ةدهند این مفهوم نشان

ها باشند. این دو مرکز قطبی در مواردی چون تعیین شرایط ثبات، ایجاد  های قوی دولت واحدهای مجزا یا ائتالف

و همچنین در نتایج  ،ها های قدرت یا بازیگران غیروابسته در بلوک در رفتارهای مستقل از جانب اعضای بلوک محدودیت

 .اند الملل دارای نقش برجسته های اصلی در نظام بین جنگ

گیری سیاسی است.  تصمیم ةاصطالح چندمرکزی معرف یک ساختار با دو مرکز برتر قدرت نظامی و مراکز چندگان

بندی دیگر  های قطب تر از مابقی نظام ثبات های امنیتی برای اعضای خود بی دلیل ایجاد هزینه ظام چندمرکزی بهاصوالً ن

شده برای توافق جهت  گیری به زمان صرف تصمیم  ةگیری و اجراست. هزین های تصمیم ها شامل هزینه است. این هزینه
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گردد که در این نظام بسیار فزاینده است  یریت جاری نظام برمیاجرا به مد ةشود و هزین اجرای یک رژیم امنیتی گفته می

 (.110: 1382)برچر، 

و بدون موضع اعالنی در  ،های موافق، مخالف توان به بررسی قطب پرسی )و نه استقالل کردها( می در رابطه با همه

 ای پرداخت. ای و فرامنطقه های منطقه چهار سطح کردهای عراق، چهار کشور دارای کرد، قدرت

 

بدونموضعاعالنیمخالفموافقسطحتحلیل

 درون اقلیم
میهنی،  ةحزب دموکرات و اتحادی

 های سنی بخشی از ترکمن

جنبش تغییر، اتحاد اسالمی و جماعت اسالمی، 

 های سنی های شیعه، بخشی از ترکمن ترکمن
 

  های سنی شیعیان و بخش زیادی از گروه های سنی برخی از گروه درون عراق

  و سوریه ،ایران، عراق، ترکیه  کشورهای دارای قوم کرد

 عربستان و امارات اتحادیه عرب رژیم صهیونیستی منطقه

  امریکا و اتحادیة اروپا  فرامنطقه

 نویسندگان()منبع:

کردستان اقلیم بحران بازیگران

و نهایتاً  ،ها در ایجاد و گسترش، کاهش ها در یک بحران باید تأثیر و میزان سهم آن در بررسی نقش قدرت ،طور کلی هب

کنند مستقیم و برای  د. چنین نقشی برای طرفین اصلی که یک بحران را ایجاد میکردادن به آن بحران را بررسی  پایان

گیری،  صورت غیرمستقیم در شکل سهم تأثیرگذاری بازیگرانی که به ،دیگر بازیگران دخیل غیرمستقیم است. در عین حال

طور کلی نقش بازیگران بحران  به بخشکنند بعضاً بسیار اساسی است. در این  یا کاهش بحران ایفای نقش می ،گسترش

 :کنیم ها بررسی می فاوت آناقلیم کردستان را جداگانه براساس اهداف و منافع مت

کردستان اقلیم

کردستان و حیات سیاسی فدرالی هستند. در نظام جدید  ةبه بعد کردها شاهد خودمختاری رسمی منطق 2003از سال 

ای افزایش پیدا کرد و کردها در عراق از اقلیت مطرود به اقلیت مشروع تبدیل  عراق، جایگاه کردها به نحو قابل مالحظه

کردستان عراق یک  ةو اربیل رسمیت پیدا کرد. منطق ،های کردنشین سلیمانیه، دهوک ها بر استان اکمیت آنشدند و ح

مرگه  و تشکیالت امنیتی به نام نیروهای پیش ،ت دولت محلی، نیروی پلیسئوزیر، هی پارلمان یکصد و یازده نفره، نخست

ص دارد. کردها در نظام جدید عراق نیز در توزیع قدرت کردستان اختصا ةکل عراق نیز به منطق ةدرصد بودج17دارد و 

کردستان عراق دفتر نمایندگی یا کنسولگری دارند. این  ةای دارند. بسیاری از کشورهای مهم در منطق نقش قابل مالحظه

یعیان و یعنی ش ،عنوان جریان سوم مطرح کنند که دو جریان دیگر امتیازها موجب شد تا کردها خود را در عراق جدید به

 برای تشکیل دولت نیاز به همراهی با این جریان دارند. ،ها سنی

های اخیر بارها خواستار جدایی این منطقه از عراق و  خصوص طی سال دولت محلی کردستان عراق به ،با این حال

استقالل  ةبارپرسی در تشکیل کشور مستقل کردی شد. تا اینکه احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه

 (.www.euronews.com/2017/06/07با یکدیگر به توافق رسیدند ) 2017سپتامبر  25این منطقه در 

تواند به این دلیل باشد که کردها باور دارند پس از  پرسی می کنند اصرار اقلیم به برگزاری همه بسیاری گمان می

توانند با دست بازتر به مذاکره با بغداد بنشینند و ضمن احقاق  میآید که کردها  وجود می ای به پرسی فضای گسترده همه

دانند وضعیت خودشان و منطقه در این  ها خوب می های خود تعریف جدیدی از روابط با بغداد داشته باشند. آن خواسته

و سوریه با های داخلی دولت مرکزی عراق  اما وضعیت فعلی )درگیری ،دهد ظهور کشور جدیدی را نمی ةمرحله اجاز
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  تر از آن وجود آورده که برای تحقق اهداف و دستاوردهای بزرگ ها فرصتی به های تروریستی( برای آن داعش و گروه

 .(1396 برداری کنند و استفاده از این فرصت ممکن است دیگر تکرار نشود )موسوی خلخالی، بهره

 عراق مرکزی دولت

گرفته، دولت مرکزی عراق  لت مرکزی عراق است. با توجه به تحوالت شکلیکی از مخالفان استقالل اقلیم کردستان دو

ها، تضعیف عراق و وجود منابع نفت و  جدایی دیگر اقلیت ةدلیل مخالفت استقالل اقلیم با قانون اساسی و ایجاد زمین به

طه با این موضوع مقاومت گاه حاضر به استقالل این منطقه نخواهد شد و همواره در راب اقلیم، هیچ ةگاز غنی در منطق

 خواهد کرد.

 ةها به آیند شیعیِ صرف. آن ةدهند در یک عراق متحد و یکپارچه زندگی کنند تا در یک جامع شیعیان ترجیح می

 ةروند دموکراتیک به مناصب مهم سیاسی در عراق دست خواهند یافت و ادار ةدانند در صورت ادام عراق امید دارند و می

های نفتی را که در  عراق، بغداد و چاه ةدر صورت تجزی ،دانند دست خواهند گرفت. شیعیان می سیاسی عراق را در

ها را در اختیار داشته   بخشاین  ةخواهند همچنان ادار می ،های کردنشین وجود دارد از دست خواهند داد. درنتیجه  بخش

 ةبا توجه به گذشت ،خواهند آنچه شیعیان میتوان گفت  می ،بنابراین .باشند و در این درآمدهای نفتی سهیم شوند

های مشروع و عمومی و ممانعت از ایجاد دیکتاتوری چون  ناخوشایند، گرفتن سهمی متناسب از قدرت سیاسی و آزادی

 .(35: 1384صدام است )داج، 

 توان به شرح زیر خالصه کرد: های شیعیان را می ترین خواسته مهم ،رو ازاین

 میتسه شکل نیا حفظ. است شده یعمل سقوط از پس شیکماب که قدرت کیدموکرات حداالمکان و عادالنه میتقسـ  

 ؛است انیعیش اهداف نیتر مهم از( صدام مانند) مذهب یسن یکتاتورید ظهور از ممانعت و

اهل سنت نیست، به دالیل مشخص  ةعراق به انداز ةبا آنکه نگرانی شیعیان از تجزی :عراق ةجلوگیری از تجزی ـ

 ؛نیستپذیرفتنی ای  این کشور برای اهل تشیع گزینه ةاستراتژیک و ژئوپلیتیک، تجزی

ریزی و  های رادیکال و تروریستی که در عراق جریان خون گروه :و آرامش در عراق ،برقراری ثبات، امنیت ـ

اند )قاسمی،  قوی ضدشیعه و تمایالت سلفی و وهابی های بخشند دارای گرایش های انتحاری را تداوم می گذاری بمب

1389 :42). 

دولت عراق و رهبران شیعی امیدوارند با گسترش تعامالت با کردها و ایجاد فضای جدیدی در  ،در چنین شرایطی

 کردی منجر شود، بتوانند به شکل مؤثرتری با - ها و بازسازی ائتالف شیعی که به کاهش اختالفات و تنش ،روابط

 های کنونی در این کشور مقابله کنند. مشکالت و چالش

دلیل نداشتن منابع مناسب نفتی  به ،کنند های خشک و خالی از منابع طبیعی زندگی می  بخشکه در  ،های عراق سنی

 ،رو چه برسد به اینکه عراق تجزیه شود. ازاین ؛صورت فدرالی اداره شود در مناطق خود راضی نیستند که عراق به

های خویش برای به حداکثر رساندن منافع و  امکانات و قابلیت ةاند در فرایند دموکراتیک وارد شوند و از هم شیدهکو

 د:کرتوان به شرح زیر خالصه  ترین اهداف اهل سنت عراق را می امتیازات اهل سنت استفاده کنند. اصلی

ها را  توان بازیابی بخش اعظم آن تصور نیست، میکامل آن م ةرسیدن به حداکثر امتیازات عصر گذشته: اگرچه اعاد ـ

 ؛ندا ها نگران تحمل وضع زندگی اقلیت شدن به اقلیت و احتماالً هرحال، آنان از تبدیل خویش گنجاند. به ةدر برنام

عراق به معنای  ةمحل سکونت اهل سنت، تجزی ةدلیل وضع ژئواکونومیک منطق عراق: به ةجلوگیری از تجزی ـ

 .(44: 1389محرومیت از نعمت نفت و دیگر درآمدهای سرشار است )قاسمی، 
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جهانی علیه بارزانی برای لغو  ةو جامع ،رغم آنکه هشدارها و فشارهای داخلی در سطح اقلیم، عراق، منطقه به

( برگزار شد. تصویب اعمال 1396مهر  3پرسی در موعد مقرر ) درنهایت، همه ،یافت افزایش می پرسی روز به روز همه

 گیر کرد. کردها را تا حدود زیادی غافل ،علیه کردستان توسط دولت و مجلس  های متعدد و سخت مجازات

ها و  فرودگاه  ةکید دولت بر ضرورت تحویل همأشدن مسیر پروازهای هوایی از دیگر مناطق عراق به اقلیم و ت بسته

 ،اد، الزام العبادی توسط مجلس به ارسال نیروهای نظامی به مناطق مورد منازعههای مرزی و مناطق نفتی به بغد گذرگاه

های دولت مرکزی به  پرسی و نتایج آن از اولین واکنش و مخالفت با هرگونه مذاکره با اقلیم مگر به شرط لغو همه

تری نسبت به کردها اتخاذ  انهگیر های داخلی مانند ائتالف دولت قانون مواضع سخت پرسی استقالل بود. برخی جریان همه

مقامات کرد از جمله بارزانی به  ةجمهور و نمایندگان کرد پارلمان فدرال و حتی محاکم کردند. پافشاری بر برکناری رئیس

های تند دولت  واکنش ةوجود آمده است. با ادام اتهام خیانت به کشور نشان داد فضای سختی علیه اقلیم در بغداد به

مانور نظامی توسط ترکیه و ایران و تهدید اقلیم کردستان، فشارهای سنگینی بر  جرایپرسی و نیز ا همه یجرامرکزی به ا

ولی حاکمان اقلیم بر موضع خود پافشاری  کند.پرسی را لغو  همه ةنشینی و نتیج بارزانی وارد شد تا از موضع خود عقب

برد.  دست به سالح می ،دست بگیرد کرکوک را هم به ةرها حتی تهدید کردند اگر دولت مرکزی بخواهد ادا کردند. آن

میهنی و  ةباز کند. شکاف دو حزب اصلی اتحادی فشارها به اقلیم باعث شد شکاف قدیمی در میان حاکمان این منطقه سر

ی حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی، از سوی دیگر احزابی همچون گوران نیز از مخالفان حزب دموکرات و بارزان

بودند که به این شکاف عمق بخشیدند. اصرار مسعود بارزانی بر حفظ حاکمیت کرکوک و میادین نفتی آن باعث شد پس 

 ؛ندزدولت مرکزی با همکاری نیروهای شیعه )حشدالشعبی( دست به اقدام نظامی ب ،ساعته به کردها36االجل  از ضرب

د و باعث شد کرکوک در کمتر از یک روز در تاریخ مرگه همراه بو اقدامی که با همکاری برخی نیروهای پیش

 .(www.scfr.ir/fa/newsبه کنترل دولت مرکزی عراق درآید ) 24/7/1396

ها از کرکوک، غیرنظامیان کرکوک را ترک  مرگه نشینی پیش پس از تصرف کرکوک توسط دولت مرکزی و عقب

و باعث تشدید اختالفات داخلی در میان  ندهای اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق پناه برد و به استان ندکرد

های مردم و سازشکاری متهم کردند. در همین  کردن به آرمان و هر کدام دیگری را به پشت ندهای رقیب کرد شد جناح

کرکوک را  همة د اعالم کرد نیروهای دولت مرکزیوزیر عراق با شرکت در یک نشست خبری در بغدا نخست ،حال

 .(www.fararu.com/fa/news/333074« )پرسی تمام شده و به تاریخ پیوسته است همه»اند و گفت:  تصرف درآورده به

 ایران

ثبات  خطر افتادن امنیت و به .1اند از:  اقلیم کردستان و تحوالت آن عبارت ةهای جمهوری اسالمی ایران از ناحی نگرانی

نگرانی در خصوص افزایش نفوذ و تأثیرات کردستان عراق . 2 ؛(1393 کردها )دریاستر، ةطلبان دلیل مبارزات جدایی ایران به

وجود پایگاه نظامی و مقر و دفاتر سیاسی و احزاب  .3افزایش سطح مطالبات سیاسی کردهای ایران؛ ایران و بر مناطق 

های رقیب یا معارض جمهوری اسالمی  حضور و نفوذ قدرت .4های قندیل؛  اناپوزیسیون مسلح کرد ایرانی در کوهست

نگرانی از ورود تهدیدات امنیتی به  .5 (؛1395 یار،و سان ی)حاتمو اسرائیل  ،از جمله ترکیه، امریکا ،ایران در اقلیم کردستان

 .(1395داخل ایران )مصطفی، 

استقالل  .1اند از:  اقلیم کردستان و تحوالت آن برای جمهوری اسالمی ایران عبارت ةهای متصور از ناحی فرصت

عراق تهدیدات احتمالی از جانب عراق را برای همیشه تضعیف  ةپایان یک عراق متحد است و تجزی کردستان عراق عمالً

دهد.  اق به نفع شیعیان تغییر میاستقالل کردستان عراق توازن جمعیتی و به تبع آن قدرت را در داخل عر .2کند؛  می

بغداد  - اربیل - تقویت محور تهران .3های جمهوری اسالمی ایران است؛  تحکیم قدرت شیعه در عراق همسو با سیاست
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حضور در اقلیم کردستان سبب ایجاد موازنه در مقابل بازیگران رقیب و کاهش تهدید . 4های سنی منطقه؛  در مقابل رژیم

گسترش هر چه بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با اقلیم کردستان سبب  .5شود؛  ها می آنامنیتی از جانب 

های قومی ایرانی  شود. این مسئله با توجه به اشتراکات تاریخی و فرهنگی کردها با سایر گروه ایجاد همگرایی بیشتر می

کردها در ایران خواهد شد  ةواگرایان های رایشاز سوی دیگر، این امر سبب جلوگیری از گ ،بیشتر مورد توجه است و

 .(270: 1395)حاتمی و سانیار، 

روشن بود.  پرسی و استقالل کردستان عراق کامالً موضع جمهوری اسالمی ایران از ابتدا نسبت به برگزاری همه

ردند جمهوری اسالمی تأکید ک 1396خرداد  31در  ،وزیر عراق نخست ،العبادی رهبر انقالب اسالمی در دیدار با حیدر

پرسی برای جدایی یک بخش از  ها مبنی بر برگزاری همه کند و با برخی زمزمه ایران از تمامیت و وحدت عراق حمایت می

داند. این موضع شفاف از سوی  زنندگان به این موضوع را مخالفان استقالل و هویت عراق می عراق مخالف است و دامن

ت فرماندهان نظامی از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی قدس سپاه باالترین مقام ایران و مخالف

طلبانه و  ... حاکی از مخالفت قاطع ایران با هرگونه اقدام تجزیه پاسداران و همچنین رئیس شورای عالی امنیت و

 .(1396 طلبانه در عراق است )شهیدی، استقالل

 ترکیه

عنوان نیروی نفوذی در  اقتصادی آن منطقه، استفاده از کردها به ةتان عراق به اهمیت ویژکردس ةروابط این کشور با منطق

که رئیس حکومت   گردد. هنگامی صلح ترکیه با کردها برمی ةبرنام ةو تالش حکومت اقلیم در جهت ادام ،دولت مرکزی

ها موافق بود  استقالل آنبا  و ظاهراً نشان ندادواکنشی بغداد را تهدید به استقالل کرد، ترکیه  2012اقلیم در سال 

 .(1382)استنسفیلد، 

تالش برای استفاده از  .1در حال حاضر، در روابط ترکیه با اقلیم کردستان این موارد مورد توجه دولت ترکیه است: 

 تعامل و همکاری با اقلیم .2های ارتش ترکیه و پ.ک.ک؛  ظرفیت اقلیم کردستان در راستای حل معضل درگیری

گیری از آن  نفوذ سیاسی در اقلیم و بهره .3کرد؛  ةای و جهانی نسبت به مسئل های منطقه دلیل تغییر سیاست کردستان به

حضور فعال در بازار بکر و مصرفی اقلیم کردستان و انعقاد قراردادهای تجاری و نفتی با  .4در راستای تأمین اهداف ملی؛ 

کردی در  ةرو. نگرانی ترکیه از مسئل  ترکیه درمورد کردستان عراق و تحوالت پیش های سیاسی و امنیتی نگرانی .5اقلیم؛ 

و  ،ها به دالیل فرهنگی، زبانی عد داخلی و خارجی قابل بررسی است. ناسازگاری قومیتی و هویتی بین کردها و ترکدو بُ

کردها  ةکردها بوده است. مسئل طلبی مذهبی موجب ناسازگاری مداوم و مستمر دولت ترکیه و کردها و ترس از تجزیه

 .(10 :1395، همکارانهای ترکیه از گذشته تا به حال بوده است )کوالیی و  ضعفی برای دولت همچون نقطه

ای و جهانی درخصوص کردها، ترکیه را ناچار از تغییر سیاست  های منطقه هرچند تحوالت جاری منطقه و تغییر سیاست

ده است و منافع اقتصادی حاصل از روابط و همگرایی اقتصادی با اقلیم به عایدات و سود تر کر متعادل ةخصمانه به یک روی

دلیل داشتن جمعیت باالی کرد و تصور تهدیدات امنیتی از استقالل اقلیم  سرشار برای ترکیه انجامیده است، دولت ترکیه به

پرسی استقالل  نخواهد کرد. دولت ترکیه همه از تشکیل دولت مستقل کردی در شمال عراق حمایت ،کردستان، در حال حاضر

کردند چنانچه  بیانداند و در مواضع خود  کجی به ترکیه می را دهن  توصیف کرده است و آن« اشتباه بزرگ»در کردستان را 

رای مواجهه با تدابیر را ب ةعالوه بر بستن خطوط انتقال و نفت و کاال و اقدام نظامی، هم ،نشینی نکند بارزانی از موضع خود عقب

 .(www.hamshahrionline.ir/details/383585پرسی روی میز دارند ) همه
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پرسی استقالل اقلیم  عالوه بر تشدید تدابیر امنیتی در مرزها، تهدید به تحریم اقلیم کرد و اعالن کرد همه ،دولت ترکیه

وجه آن را به رسمیت نخواهد شناخت و در سطح   هیچ داند و به و ترکیه آن را غیرمشروع میاست کردستان عراق غیرقانونی 

 .(www.aftabnews.ir/fa/news/478007و امنیتی هر اقدامی که الزم باشد اتخاذ خواهد کرد ) ،سیاسی، تجاری

 امریکا

 امریکاست باشد زیادی داشته تأثیرگذاری تواند می اقلیم استقالل در که کشوری ترین ای مهم فرامنطقه کشورهای بین از

 تابع هرچند امریکا با کردها همراهی و کردی اقلیم از امریکا حمایت داشت. زیادی نقش کردستان اقلیم شدن فدرالی در که

اقلیم کردستان عراق به دالیل بسیار مورد توجه امریکا و کشورهای  است، دوجانبه های و محدودیت منافع مالحظات

رفتن وزن سیاسی کردها در عراق و منطقه گشته است. نقش ها سبب باال غربی واقع شده است. مجموع این حمایت

 :(278: 1395شود )حاتمی و سانیار،  کردها برای امریکا از جهات زیر مهم تلقی می

سیستم حکومتی اقلیم  .2 ؛(2017های تاریخی امریکاست )سیمون،  تشکیل کردستان مستقل در راستای ارزش .1

های دموکراسی در غرب باالست و  داری با سیستم کردستان جمهوری پارلمانی است و تشابه میان این نوع حکومت

کردستان عراق پایگاه مناسبی برای  .3دموکراسی به جهان است؛  ةاساساً هدف نظم نوین مورد نظر ایاالت متحده اشاع

و  دهد میست. امریکا با حضور خود در اقلیم کردستان به نفوذ خود در منطقه ادامه امریکا و متحدانش ا ةجانب حضور همه

کردستان عراق برای امریکا و  .4کند؛  ای از جمله جمهوری اسالمی ایران و ترکیه را رصد می های رقیب منطقه قدرت

 .5دهای کالن اقتصادی دست یابند؛ به سو ندتوان و از این طریق می استگذاری  ای بکر برای سرمایه سایر کشورها منطقه

امریکا از نقش فعال کردها در عراق و سوریه  .6کند؛  با استقالل کردستان عراق، موقعیت اسرائیل در منطقه بهبود پیدا می

اش نیروهای کرد قابل اتکاترین نیروی نظامی و فکری در  و از نظر امریکا و متحدان اروپایی استو تحوالت منطقه آگاه 

 های تندرو اسالمی از جمله داعش هستند. گروه ةیافت های سازمان گری و خشونت  علیه افراطیجنگ 

گیری  و سنی(، نگرانی در خصوص قدرت ،گانه )کرد، شیعه های سه عالوه بر این، حفظ توازن قوا در عراق میان گروه

از دیگر منافع راهبردی اقلیم کردستان  ای شیعیان در عراق، حضور و نفوذ برای مهار بازیگران رقیب و متعارض منطقه

ها و حمایت بسیاری از کشورهای اروپایی از اقلیم کردستان  این همراهی .(279: 1395)حاتمی و سانیار،  ستبرای امریکا

 و تحوالت نوین آن سبب شده کردها در عراق به موقعیت ممتازی دست یابند.

و  ،ترکیه، ایران .1کند:  ها برای حرکت به سمت استقالل خودداری میبا این حال، امریکا به دالیلی از اجازه به کرد

حاکمیت خود کردها به  .2ند؛ ا دلیل جمعیت زیاد کردشان با دولت مستقل کرد در مرزهای کشورشان مخالف سوریه به

ان دیگری که یابد و عراق را به جمهوری اسالمی ایر شود که جمعیت شیعه اکثریت می کشور منجر می ةوضعیتی در بقی

شود مثلث سنی بدون  های نفتی کرکوک و موصل سبب می کنترل کردها بر حوزه .3دهد؛  بازتاب ایران باشد تغییر می

 .(271: 1391هیچ منبع درآمدی به حال خود رها شود )یلدیز، 

اعالم کرد از ضمن حمایت از یک عراق دموکراتیک و فدرال،  ،پرسی در اقلیم کردستان، امریکا همه جرایپس از ا

 اقدام نیا و شده دیناام قاًیعم شده انجام عراق کردستان ةمنطق از خارج مناطق در و جانبه کی صورت که به ای  پرسی همه

 .(www.asriran.com/fa/news/562230) شد خواهد کردستان مردم مشکالت دیتشد و یثبات یب باعث

 روسیه

 اتخاذ یمتعدد یرهایمتغ کردستان، میاقل یپرس همه قبال در هیروس دولت ةکاران محافظه و مبهم موضع به توجه با

 در بلوک سه در پروم گاز شرکت یگذار هیسرما ه،یروس با کردها یخیتار ةرابط جمله از ؛کند یم حیتشر را  استیس گونه نیا
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 میاقل ةمنطق کیتیژئوپل آن بر عالوه و ،کردها به ینظام زاتیتجه فروش روسنفت، شرکت یگذار هیسرما کردستان، میاقل

المللی جذاب است برای  های بین که برای سایر قدرت نسبت همان به هیسور و ،رانیا ه،یترک با مجاورت در کردستان

رغم افزایش مناسبات با ایران، ترمیم رابطه با ترکیه، و حضور نظامی در سوریه،  روسیه هم قابل توجه است. روسیه، به

دالت های خود در خاورمیانه و درنتیجه وزن خود در معا همچنان به دنبال یافتن شرکای بیشتر در منطقه است تا فرصت

 راهبردی منطقه را افزایش دهد.

پرسی در اقلیم کردستان، دولت  گیری بارزانی مبنی بر استقالل از دولت مرکزی تا روز اجرای همه از زمان تصمیم

طور رسمی اظهارنظر نکرده بود. هرچند وزیر خارجة روسیه در مصاحبه  پرسی جدایی اقلیم کردستان به روسیه دربارة همه

وداو، با اشاره به رابطة تاریخی روسیه با کردها، تأکید کرده بود موضع روسیه همواره حمایت از کردها بوده زیون ریبا تلو

ای اعالم شد روسیه همواره از حاکمیت، وحدت، و  پرسی در بیانیه است، در اولین اظهارنظر رسمی بعد از دو روز از همه

پرسی در کردستان عراق  ثباتی در منطقه بعد از همه یجاد بیتمامیت ارضی عراق دفاع کرده است و ضرورت دارد از ا

 .(www.ghatreh.com.news/nn3947163) اجتناب کرد

 صهیونیستی رژیم

 را المللی بین های قدرت ها و سازمان توجه بتواند تا نیاز دارد خارجی های حمایت به استقالل برای عراق کردستان اقلیم

 توان می را اقلیم استقالل خارجی حامی ترین و اصلی حاضر، مؤثرترین حال در رود. پیش استقالل سمت به و آورد دست به

پرسی استقالل اقلیم کردستان با نفوذ و اثرگذاری  حمایت اسرائیل از اقدامات بارزانی در همه .دانست صهیونیستی رژیم

 اند. ین امر شدهاکنون حامی جدی ا ها هم یهودیان کردتبار ساکن اسرائیل اتفاق افتاده و آن

کردها امیدوارند با نزدیکی  داشته باشد. اقلیم و صهیونیستی رژیم برای مشترکی منافع تواند می کردستان اقلیم استقالل

طلبی کردها تغییر دهند. اهداف  به اسرائیل و جلب حمایت البی یهود در امریکا نظر امریکا را در حمایت قطعی از استقالل

 اند از: سعة روابط با اسرائیل عبارتو منافع کردها از تو

های مخالف و رقیب از طریق آن؛ مقابله با نفوذ ایران )گوزانسکی و  جلب دولت حامی در منطقه و مهار قدرت ـ

 ؛(40-27: 1391لیندنستراس، 

ها با توجه به توان اعمال  گراست. بنابراین، حمایتش از مواضع آن های کرد غرب اسرائیل از متحدان سنتی حزب ـ

 ؛(196: 1387پناه،  تواند نگرش مقامات امریکایی را نیز تغییر دهد )حق نفوذ البی یهود در امریکا می

 .(80: 1386پور،  کند )قهرمان ی زیادی میهای اقتصادی مال تر کمک های ضعیف اسرائیل برای جلب حمایت دولت ـ

. حمایت از تشکیل کردستانی مستقل برای ارتقای 1از:  است کردی عبارت  منافع راهبردی اسرائیل از تشکیل دولت ـ

کردن عقبة کشورهای مخالف  . ناامن2(؛ 1396های امنیتی برای ایران )امیر،  سطح امنیت ملی اسرائیل و ایجاد بحران

. 4خوردن موازنة قدرت در منطقه به نفع اسرائیل است؛  هم . تجزیة عراق که موجب کاهش تهدید اسرائیل و به3اسرائیل؛ 

. با ارتباط و 5های فکری و نظارت اطالعاتی بر کشورهای منطقه از طریق حضور در کردستان عراق؛  کنترل جریان

انتقال آب شیرین کردستان از طریق اردن به اسرائیل  .6شود؛  حضور اسرائیل در کردستان، نفت موردنیاز آن تأمین می

کوشد  پرسی استقالل کردستان دفاع کرد، می جزو اهداف راهبردی آن است. هرچند اسرائیل تنها بازیگری بود که از همه

 گیری کند )اخوان شود، پی صورت خودمختار اداره می اهداف و سیاست خود را در حالت کنونی کردستان عراق، که به

 .(148: 1390کاظمی و عزیزی، 
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 اروپا ةاتحادی

پرسی  پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق متأثر از چند مسئله است: نخست اینکه برگزاری همه نگاه اتحادیة اروپا به همه

کشور خطرافتادن تمامیت ارضی، ثبات، و امنیت عراق خواهد شد و احتمال بروز جنگی جدید در این  طور جدی باعث به به

شدت افزایش خواهد داد. در حالی که اتحادیة اروپا در راستای منافع تجاری و  بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان را به

های  اقتصادی خود خواهان تثبیت اوضاع در عراق است. ضمن اینکه استقالل کردستان عراق باعث افزایش درخواست

ویژه ترکیه و سوریه، خواهد شد و این به مفهوم افزایش تنش و  هطلبانة کردها در کشورهای همسایة عراق، ب جدایی

ها اروپا خواهد  ثباتی در خاورمیانه و افزایش احتمال بروز موج جدیدی از آوارگان و پناهجویان خواهد شد که مقصد آن بی

 .(www.parstoday.com/fa/98227بود )

 سوریه

 سوریه کردهای جمعیت. دهند می تشکیل را قومی بزرگ گروه مینسو و ندکشور این اقلیت ترین بزرگ سوریه در کردها

 18300 سوریه کردستان مساحت است. میلیون نفر 7/1 حدود در دهد که می تشکیل را سوریه میلیونی 19 جمعیت درصد9

 مشترک کیلومتر مرز 600 عراق با سوریه. دهد می تشکیل را کشور آن کل مساحت درصد10 حدود که کیلومترمربع است

 صهیونیستی رژیم و امریکا با وی منافع که سوریه، عربی است. دولت کردستان اقلیم با آن کیلومتر 100 از بیش که دارد

ندارد  باشد امریکا و صهیونیستی رژیم ازجمله وی دشمنان سلطة زیر که دولتی تشکیل تمایل به وجه هیچ ندارد، به همخوانی

 کردهای از الگوگرفتن سوریه و در کردها توقعات افزایش بر افزون عراق، در مستقل تانکردس تشکیل که داند می خوبی و به

 در اقلیم تحوالت بر تأثیرگذاری درصدد دلیل، به همین بود. خواهد منطقه این در صهیونیستی رژیم برای پایگاهی عراق،

 .(43: 1392شد )نصری و رضایی،  خواهد آن استقالل از جلوگیری راستای

بودن دمشق به  اینکه سوریه مانند ترکیه مخالفت خود را با این اقدام کردهای سوری اعالم کرده است، مشغولبا 

ای دیگر توسط دمشق برای مقابله با   های تروریست عمالً اجازة بازشدن جبهه های داعش و دیگر گروه مبارزه با تروریست

 دهد. اند، نمی امریکا در نبرد با داعش در خاک سوریهنظام  مثابة نیروی پیاده تحرک جدید کردها را، که به

حتی در آینده نیز چنانچه دمشق بخواهد مانعِ خودمختاری کردهای خود شود، با کار دشواری مواجه است و عمالً 

ته با رسد دمشق ناخواس نظر می اقدام نظامی علیه آنان به معنای بازگشت مجدد ناآرامی به سوریه خواهد بود. بنابراین، به

 تشکیل یک اقلیم خودمختار کردی مانند آنچه در عراق وجود دارد مواجه است.

اظهارات ولید المعلم، وزیر خارجة سوریه، که مذاکره دربارة تشکیل یک منطقة خودمختار کردی در چارچوب دولت 

کردن جبهة تنش دیگری در دهد سوریه، عالوه بر اینکه به دنبال باز مرکزی در سوریه را امری ممکن دانست، نشان می

 .(5/7/1396، زدی آفتابتواند در برابر این اقدام کردها کاری انجام دهد ) داند که فعالً نمی داخل نیست، می

گیرینتیجه
و  ؛کاهش ؛گسترش ؛گیرد: پیدایش می  براساس تئوری مایکل برچر، یک بحران ژئوپلیتیکی بر مبنای چهار مرحله شکل

 ةو مداخل ،بندی الملل، قطب تأثیرات بحران. جغرافیا، وضعیت منازعه، عمر بازیگر بحران، نظام سیاسی، سطح نظام بین

پرسی در اقلیم  همه جرایبحران است. با ا ةساز و تشدیدکنند عوامل زمینه وای جز ای و فرامنطقه های منطقه قدرت

لیتیکی جدیدی در منطقه ایجاد شد. امنیت و ثبات عراق بار دیگر تهدید بحران ژئوپ 1396کردستان در تاریخ سوم مهرماه 

 ،براساس مدل مایکل برچر گیرد.شدت تحت تأثیر قرار  و باعث شد سیاست خارجی و امنیتی کشورهای منطقه به

 و قلمروخواهی میان کردها و دولت مرکزی عراق بر سر ،مدت سرزمینی طلبی، کشمکش طوالنی د استقاللشمشخص 



 1399تابستان،2ۀ،شمار52ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش632

 

 ةد. حملکرقانون اساسی عراق زمینه را برای پیدایش بحران آماده  140 ةراهبردی کرکوک و عدم اجرای ماد ةمنطق

هایی از نواحی استان دیالی و  داعش به عراق و ناتوانی ارتش در مقابله با داعش و پس از آن تصرف کرکوک و بخش

نظامی ارتش عراق به کرکوک و  ةکردستان و متعاقب آن حمل پرسی در اقلیم همه جرایهای کرد، ا مرگه نینوا توسط پیش

گیری بسیاری از مناطق بر گسترش این بحران افزود. نگرانی رهبران اقلیم کردستان از وخامت اوضاع و توافق  بازپس

اسی، د و تأثیرات قابل توجهی در ابعاد سیشگوها باعث کاهش این بحران و مرکزی مبنی بر آغاز گفت  ها با دولت آن

 جای گذاشت. و اقتصادی به ،امنیتی

 - بحران در مدل مایکل برچر، جغرافیا و برجستگی جغرافیایی ةساز و تشدیدکنند زمینه ةگان در بین عوامل هفت

ئوپلیتیکی اقلیم کردستان عراق ژبحران  ةساز و تشدیدکنند کرکوک عامل زمینه ةویژه منطق هراهبردی اقلیم کردستان و ب

مدت بحران کردستان  الملل در کاهش کوتاه ای و سطح نظام بین ای و فرامنطقه های منطقه قدرت ةعامل مداخلاست. دو 

نقش کلیدی را ایفا کرده است. تقارن منافع ایران و ترکیه در سطح باال و مخالفت بسیار شدید و همراه با تهدید این دو 

 ،و اند عمل آورده عراق به ةش خود را برای جلوگیری از تجزیپرسی عاملی است که این کشورها نهایت تال کشور با همه

و  ،دانند و با توجه به نفوذ ساختاری، تاریخی قلمرو ژئوپلیتیک می واقلیم کردستان را جز ،عنوان رقبای استراتژیک به

و  ،واستراتژیکیتر ژئوپلیتیکی، ژئ که منافع وسیع اند هکردای مدیریت  کردها را به گونه ةاقتصادی در عراق، مسئل

از  اروپا از کردها باعث شد بحران اقلیم کردستان فعالً ةشان را تهدید نکند. عدم حمایت ایاالت متحده و اتحادی اقتصادی

های آینده و یکی از مصادیق  ساز بحران عامل زمینه ،الملل تسری نیابد. لیکن ای به سطح نظام بین سطح منطقه

 آن مشخص نیست. پایانی ةرحلمدت است که م های طوالنی تعارض
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