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مقدمه
تالش کردها عراق برا جدایی از عراق و کس

استقالل را میتوان یکی از روندها مم و

راه رد در ملیط پیرامونی جممور اسالمی ایران دانست برگزار همههپرسهی اسهتقالل در
کردستان عراق در س تام ر  56۹7بهرغ تلوالت س ی ب د  ،نقطه اوج تالشها کرد برا
استقالل و ایجاد دولت کرد بود این رویداد تنما بخشی جدید و متأخر از سیاستها و

کس

اقدامات کردها عراق برا مستقلشدن بوده و پیشینه ایهن موضهوع بهه دههههها و حتهی بهه
اعت ار یک قرن گذشته باز میگردد در واقع کردها از زمهان فروپاشهی امپراتهور عثمهانی و
تشکیل دولتها جدید در غرب آسیا به نادیدهگرفتن حقوق و استقالل سیاسی خود م تهر
بودهاند و هموار خواستار کس

سطلی از اختیارات و قهدرت مل هی در قاله هها مخت ه

مانند خودمختار  ،فدرالیس یا استقالل بودهاند درواقع ب د از فروپاشهی امپراتهور عثمهانی،
سرزمینها کرد در قال

سه دولت ترکیه ،عراق و سوریه تقسی شد و م اهدهها و توافقات

بینالم ی دههها نخستین قرن بیست نیز باعث تلکی و رسمیت مرزها جدیهد و درنتیجهه
تث یت نس ی وض یت کردها بهعنوان اق یت در این سه کشور شد این وض یت همهواره باعهث
اعترا

و انتقاد کردها در این کشورها و بهخصو

کردها عراق در دههها مخت

در عراق بوده است

قرن بیست به شکلدهی و پیش رد جن

در برابر دولت مرکز م ادرت کردند و خواستار افزای

هها مخت یهی

اختیارات و قدرت مل ی و نهوعی از

خودمختار در شمال این کشور بودند بهرغ تالشها مخت

تنما از دههه  ۹۱۱6بهود کهه

کردها موفق شدند بهصورت عم یاتی به شکلدهی حوزه سرزمینی و سیاسی مستق ی از بغهداد
بپردازند جنگ کویت و اعمال فشارها نظامی و سیاسی -اقتصاد بر بغداد و نهوعی از اراده
بینالم ی با ملوریت آمریکا باعث شد تا کردها در این دهه به فرصتی تاریخی دست یافتهه و
به ایجاد ساختارها سیاسی و امنیتی شه ه مسهتقل در منهاکق کهرد شهمال عهراق بپردازنهد
فروپاشی حکومت صدا درنتیجه حم ه آمریکا در سال  566۳باعهث شهد تها کردهها عهراق
بتوانند دستاوردها مممی را در روند استقاللک ی خود کسه

نماینهد در ایهن دوره کردهها

ضمن قانونی ساختن حاکمیت مل ی خود با عنوان اق ی در قال

قهانون اساسهی توانسهتن در
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ساختار قدرت مرکز در بغداد نیز جایگاه مممهی را بهه دسهت آورنهد و بسهیار از مناصه
سیاسی و حکومتی ک ید مانند ریاست جممور را در اختیار بگیرند
در کول سالها پس از  566۳کردها موفق شدند تا قدرت و اختیهارات خهود را افهزای
دهند و بر سطح اختیارات مستقل خود در برابر بغداد بیافزایند و دولت اق هی در ایهن سهالهها
بهعنوان نوعی واحد سیاسی ش همستقل یا ش هدولت مطرح بوده است این وضه یت جدیهد بها
اختالفات جد و مستمر میان بغداد و اربیل در عرصهها سیاسی ،نظامی -امنیتی و اقتصهاد
و بر سر موضوعهایی مانند بودجه ،نیت ،حقوق پی مرگه ،تجمیزات و توان نظامی پی مرگهه
و مناکق مورد مناقشه همراه بوده است هجو داع

به عراق و سیطره آن بر مناکق گستردها

از این کشور فرصت مممی را برا اکراد فراه ساخت تا ضمن تس ط بر اغ ه
مناقشه به افزای
کاه

خطر داع

منهاکق مهورد

قدرت خود م ادرت نموده و تجربه عهراق را شکسهت خوانهده بخواننهد بها
و خارج ساختن آن از بیشتر مناکق عراق ،ره ران کرد خواستار برگهزار

همهپرسی استقالل برا جدایی از عراق شدند برگزار همهپرسی در س تام ر  56۹7با واکن
جد دولت عراق و بازیگران منطقهها و قهدرتهها بهزرج جمهانی مواجهه شهد و نهوعی
عق گرد در روند استقالل کرد را در پهی داشهت بههخصهو

اینکهه دولهت عهراق نتهایج

همهپرسی استقالل را نیی کرد و بار دیگر کنترل مناکق مورد مناقشه را در دست گرفت ضمن
اینکه شدت گرفتن اختالفات داخ ی کهرد  ،کنهاررفتن مسه ود بهارزانی از قهدرت و تشهدید
مشکالت اقتصاد اق ی کردستان همگی نشانگر نتایج منیی و م کوس برگهزار همههپرسهی
استقالل در این کشور بوده است
با وجود اینکه همهپرسی استقالل در کردستان عراق نتایج منیی و م کوس بهرا کردهها
عراق داشته است ،اما وض یت حاضر هرگز بهمیمو کنارگذاشتن ایده استقالل از سو کردهها
نیست و ره ران کرد حتی در کوتاهمدت نیز حاضر به ابطال نتایج همهپرسی بهصهورت رسهمی
نیستند ضمن اینکه تغییر شرایط منطقها و بینالم ی و دگرگونی در رویکرد بازیگران دخیهل
در این موضوع ممکن است وض یت متیاوتی را ایجاد نماید و روند اسهتقالل کهرد را دچهار
تغییراتی نماید باتوجهبه این مم و ازآنجاییکه مسهئ ه اسهتقالل کهرد یکهی از مسهاهل ممه
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سیاست خارجی ایران است و اثرات درخور توجمی بر اب اد مخت
داشت بررسی این مسئ ه از زوایا مخت

امنیت م ی کشور خواههد

اهمیت دارد

درحالیکه بسیار از پژوه ها انجا شده در خصو

مسئ ه استقالل کرد در عهراق

به بررسی ریشهها تاریخی و اب اد راه رد کنونی این مسئ ه م طهو

هسهتند ،بررسهی ایهن

مسئ ه با نگاهی ساختار و سیستمی و رویکرد آیندهنگرانه کمتهر مرکهز توجهه قهرار گرفتهه
است نگرش ساختار و سیستمی نوعی از رویکرد مطال اتی و تلقیقاتی است که در بررسهی
یک مسئ ه س ی دارد تا با فرارفتن از تل یل تک متغیر  ،به بررسی اثرات متغیرها مخت

بر

یک مسئ ه و ارزیابی برایند آنما بپردازد همچنین رهیافت آینهدهنگهر بها ع هور از رونهدها
کنونی س ی دارد به گمانه زنی در خصو

آیندههها مسهئ ه بپهردازد کهه ازجم هه بها روش

سناریونویسی درخور بررسی است در این چهارچوب پرسه
پژوه

اصه ی درخهور کهرح در ایهن

آن است که متغیرهها اصه ی اثرگهذار بهر مسهئ ه اسهتقالل کهرد کدامنهد و براینهد

اثرگذار و اثرپذیر این متغیرها باعث مطرحشهدن چهه سهناریوهایی در خصهو

اسهتقالل

کرد در کول یک دهه آینده میشود؟ در ایهن راسهتا ابتهدا رهیافهت نظهر و روششهناختی
پژوه

اراهه میشود سپس به ت یین متغیرها اثرگذار در اسهتقالل پرداختهه مهیشهود بخه

دیگر نوشتار شامل ارزیابی اثرگهذار و اثرپهذیر متغیرهها موضهوع بررسهی در چهارچوب
روش تل یل ساختار و با بمرهگیر از روش میک مک خواهد بود در بخ

نمایی تلقیق به

کرح و ت یین سناریوها بدیل استقالل کرد با اسهتیاده از نتهایج تل یهل سهاختار خهواهی
پرداخت ازآنجاییکه تلقیق حاضر نوعی مطال ه آینهدهپژوههی بها روش تل یهل سهاختار و
سناریوپرداز است نمیتوان فرضیها را مطرح و موضوع آزمون قرار داد ،ب که با اسهتخراج و
ارزیابی اثرات متغیرها ک ید و کراحی سناریوها نتایج تلقیق در انتما اراهه خواهد شد

الف .رهیافت نظری و روششناختی
این نوشتار در پی پرداختن به مسئ ه استقالل کرد با بمرهگیر از رهیافهت سیسهتمی و روش
تل یل ساختار است در رهیافت سیستمی تالش بر این است تا سهطح وسهی ی از عوامهل و
متغیرها در سطوح مخت

کانون توجه و بررسی قرار گیرد و تنما بر آزمون یک متغیر یا حتهی
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متغیرها یک حوزه خا
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تأکید نمیشود رویکرد سیستمی رویکرد کلنگر است که جن هه

فرارشتها قو داشته و س ی دارد تا عوامل و متغیرهها مت هدد و ممه را در خصهو

ههر

پدیده شناسایی و ت یین کند تیکر سیستمی در اصل از اشهکال سهنتی تل یهل متیهاوت اسهت
تل یلها سنتی بر جداکردن اجزایی از موضوع مطال ه تأکید دارد و اصطالح تل یل از میمو
ریشها تقسی به اجزا سازنده میآید در مقابل تیکر سیسهتمی بهر ایهن متمرکهز اسهت کهه
چگونه یک مسئ ه در ت امل با سایر اجزا سیست که خود بخشی از آن است موضوع مطال هه
قرا گیرد این مسئ ه بدین م نی است که بهجها تجزیهه عناصهر سیسهت موضهوع مطال هه بهه
بخ ها کوچک و کوچکتر ،باید به ت امالت متغیرها با ت داد بزرج و بزرجتر از اجزا در
مسئ ه موضوع مطال ه پرداخت بهر ایهن اسهاس اسهت کهه تیکهر سیسهتمی ممکهن اسهت بهه
حلوفصل بسیا از مساهل پیچیده کمک کند که به ت داد زیهاد از متغیرهها یها رفتهار ت هداد
زیاد از بازیگران وابسته هستند ()Aronson, 1996,1
بر اساس نگرش سیستمی در مقاب ه با مساهل اجتماعی سیاسی و اقتصهاد  ،مها بها مسهاهل
مستقل و پراکنده مواجه نیستی بهکور که بتوانی هریک از آنما را جداگانه ک هق روش ع مهی
حل نماهی ؛ ب که برعکس با مجموعها از مساهل مرت ط مواجههایه کهه پدیهدها پیچیهده یها
سیستمی از مساهل را تشکیل میدهند چنین مجموعهها از مسهاهل وضه یت بغرنجهی بههنها
پروب ماتیک بهوجود میآورد چنین سیستمی از مساهل آشیتگی نامیده شهده و ایهن مسهاهل در
ت امل با همدیگر بوده و بر ه آثار متقاب ی دارند در رویکرد سیستمی بهرا شهناخت و حهل
مساهل جام ه و سازمانها اجتماعی ،اب اد ساختار  ،کهارکرد و فراینهد و آثهار متقابهل و
پیچیدگی حاصل از ت امل آنما موضوع مطال ه قرار میگیرد همچنین در این رهیافت مشارکت
و ت امل گروهها ذ نیع ،استمرار توجه به تغییر و تلوالت درونهی و ملیطهی و کهل نگهر
اهمیت اساسی دارد (بنیاسد )۳2-۳۳ :۹۳12 ،
نگرش و رهیافت سیستمی در حوزهها مخت

مطال هاتی ع هو انسهانی و اجتمهاعی بهه

گونهها مت دد بازتاب یافته است در این حهوزه ابزارهها مخت یهی در رویکهرد سیسهتمی
استیاده شده اند مدل ها تلقیق در عم یات در دهه  ،26پویایی ها سیست فارسهتر و تل یهل
تأثیرات متقابل گوردون و ه مر در دهه ۹۱06مهیالد  ،تل یهل و اراههه نمهودار قهدرت تنیهور
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بوشات در دهه  ۹۱76و نیز تل یل ساختار گوده و دوپرین ازجم ه ابزارها استیاده شهده در
رویکرد سیستمی هستند در ایهن راسهتا قابهل تأکیهد اسهت کهه بهی

از  ۳6سهال اسهت کهه

ماتریسها تأثیر ،ت دیل به یکی از ابزارها رایج حوزه آیندهپژوهی شده است مهاتریسهها
تأثیر با هد

بررسی سیست ها و پویایی ها آنما می توانند به سهه دسهته تقسهی بنهد شهوند:

تل یل ساختار  ،راه ردها بازیگران و ماتریسها تأثیرات متقابل.

در تل یل ساختار  ،ماتریسها با متغیرها روبرو هستند؛ در راه رد بازیگران ،ماتریسها بهر
رو بازیگران و اهدا

آنما متمرکز هستند؛ در مدلها احتمالی تأثیرات متقابل ،ماتریسهها

تأثیر ،رویدادها ،فرضیهها و گاهی روندها را با یکدیگر ترکی

میکنند (سمی ی)5۳ :۹۳۱2 ،

بر اساس روش تل یل ساختار در این نوشتار در سه مرح ه به تلقیق میپردازی مرح هه
نخست شناسایی متغیرها ک ید اثرگذار بر مسئ ه استقالل کرد و ت یهین آنماسهت مرح هه
دو ارزیابی میزان اثرگذار و اثرپهذیر متغیرهها از همهدیگر و ترسهی نمهودار اثرگهذار و
اثرپذیر متغیرها در تصویر واحد است در این مرح ه پس از مشخصشدن میزان اثرگذار
هریک از متغیرها بر همدیگر بر اساس نظرات خ رگان دادهها اولیه به نهر افهزار میهک مهک
وارد میشود و این نر افهزار خروجهیهها مخت یهی ازجم هه نمهودار و گهرا

اثرگهذار و

اثرپذیر در مسئ ه استقالل کرد را به ما اراهه میدهد مرح ه سو مرح ه کراحهی و تهدوین
سناریوها بر اساس خروجیها سیست مورد بررسی است در این مرح ه خروجیها سیست
مورد بررسی و جایگاه هریک از متغیرها در نمودار اثرگذار و اثرپذیر مهورد تل یهل کییهی
قرار گرفته و سناریوها آینده استقالل کرد بر اساس آنما کراحی و اراهه خواههد شهد ایهن
مراحل در زیر با عناوین ورود ها سیست  ،خروجیها سیست و سناریوها آینهده مطهرح
شده است

ب .ورودیهای سیستم :متغیرهای دخیل
مسئ ه استقالل کرد و تالش کردها برا جدایی از عراق تلت تأثیر متغیرها مخت یی وجود
دارد بهرغ اینکه تالشها تلقیقاتی مخت یی برا ت یین این مسهئ ه بهر اسهاس مؤلیههههایی
خا

مانند تمایزات هویتی و تالشها تاریخی کردها برا ایجاد کشور مستقل انجها شهده
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است ،اما بررسی دقیق و جامع شرایط کرد نشان میدههد کهه مطال هه ایهن موضهوع جهز بها
درنظرگرفتن کی

گستردها از مؤلیهها و متغیرها امکانپذیر نیسهت ازایهنرو ،درک جهامع و

واقعبینانه استقاللخواهی کرد ما را ناچار میکند تا در سطوح مخت

به شناسایی متغیرهها

اثرگذار بپردازی هرچند که ت داد بسیار از مؤلیهها بر استقاللخواهی کردهها اثرگذارنهد ،در
این تلقیق بر اساس دیدگاه خ رگهان  ۹5موضهوع در سهه سهطح بههعنهوان متغیرهها اصه ی
شناسایی شد که مسئ ه استقالل کرد را متأثر میسازند این متغیرها در سهطح کهرد عهراق،
سطح م ی عراق و سطح خارجی یا منطقها و بینالم ی درخور اشاره و ت یین هستند

 .6-6متغیرهای کردی عراق
در سطح کرد عراق میتوان به ش

متغیر اص ی اشاره کرد که در استقالل کهرد اثرگهذار

چشمگیر دارند این متغیرها ع ارتاند از:
محدودیتهای ژئوپلتیکی برای استقالل اقلیم :تشکیل دولت بی

از ههر چیهز در وه هه

نخست مست ز تس ط بر منطقه جغرافیایی مشخص با مرزها تها حهد دقیهق و مزیهتهها
ژهوپ یتیک الز است هرچند کردها عراق بر ملدوده جغرافیایی مشخصی مس ط شدهاند ،اما
با ملدودیتها ژهوپ یتیک مممی برا ایجاد دولت روبرو هستند منظور از ملهدودیتهها
ژهوپ یتیک در اینجا ن ود کنترل مؤثر و قانونی کردها بر مناکق مورد مناقشه و وجود منهاکقی بها
آمیختگی جم یتی فراوان در مناکق موسو بهه کردسهتان ،دسترسهی نداشهتن بهه آبمها آزاد و
ملاصره کردها عراق از جان

قدرتهایی است که مخال

اسهتقالل کهرد بهوده و شهامل

چمار کشور عراق ،ترکیه ،سوریه و ایران است باتوجهبهشدت ملدودیتها ناشی از عوامهل
و وض یت ژهوپ یتیک کردها درم ر

آزاد یها تنگناهها کمتهر یها بیشهتر بهرا حرکهت

بهسمت استقالل خواهند بود شرایط ژهوپ یتیهک کردهها و ملهدودیتهها مربهوب بهه آن از
متغیرها ک ید است که بهکور ساختار و در ب ندمدت هرگونهه حرکهت کردهها بههسهمت
استقالل و ایجاد کشور مستقل را تلت تأثیر قرار میدهد (زی اکال و ع داهللپور)05 :۹۳۱6 ،
هویتطلبی قومی و استقاللطلبی اکراد :کردها دارا ویژگیها خاصی هستند که باعث
درک متیاوت فرهنگی و هویتی آنما در مقایسه با اکثریت عرب ساکن در عراق میشهود آنهان
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باتوجهبه زبان و آداب و روسو متیاوت از عربها و درنتیجه تلوالت تاریخی متیاوت حهول
عناصر هویتی متیاوتی گردآمده و هویت فرهنگی -اجتماعی و حتی سیاسی متیهاوتی را شهکل
دادهاند بر این اساس است کهه هویهتک هی قهومی کردهها بههعنهوان بسهتر و اسهاس اصه ی
شکلگیر دولت اق ی کرد و تالش گروهها کرد برا خارجشدن از کنترل بغهداد ت قهی
شده است (نظر  )56۹-۹۱۱ :۱2 ،این هویتک ی از م ارزه گروهها کرد با بغداد تها دههه
 ۹۱۱6و جدایی نس ی آنان از بغداد از این دهه به ب د و ک شدن ت امالت بخ
عراق نیز تأثیر پذیرفت باعث افزای

کرد و عربی

جد مطال ات اسهتقاللخواهانهه شهد پهس از برقهرار

منطقه امن در شمال عراق در سال  ۹۱۱5کردها به احیا و رشهد هویهت خهود در قاله

زبهان،

پرچ  ،نمادها م ی و تاریخی پرداختند نسل جدید هویت کرد خود را برتر از هویت م هی
عراق میشمارد و میتواند بنیاد استقالل منطقه کردستان به حساب آیهد (قاسهمی)1۹ :۹۳1۱ ،
همان کور که نتایج ک ی همهپرسی استقالل کرد نیز (فارغ از برخی مداخالت احتمالی) نشان
داد جام ه کرد در شرایط مناس

به جدایی از عراق تمایل دارد بر این اسهاس هویهتک هی

قومی بهعنوان عام ی اساسی در استقاللخواهی کرد مطرح است و جام ه کهرد در شهرایط
مساعد نمیتواند گزینه دیگر را جایگزین استقالل نماید بااینحال در شرایطی که هزینهها
استقالل افزای

یابد گزینهها میانی در اولویت کردها قرار خواهد گرفت

خوداتکایی و استقالل اقتصادی اقلیم کردی :اینکه اق ی کرد تا چه حد از ظرفیتهها
اقتصاد الز و خوداتکایی و استقالل اقتصاد در مقابل بغداد برخهوردار باشهد و بتوانهد بهه
تأمین نیازها مالی و اقتصاد دولت و مرد تلت حاکمیت بپردازد نقشی اساسهی در مسهئ ه
استقالل دارد در این خصو

مؤلیهها مخت یهی ماننهد اسهتخراج و صهادرات نیتهی ،ایجهاد

زیرساختها اقتصاد مناس  ،تأمین منابع مهالی دولهت و مهرد و ایجهاد روابهط اقتصهاد
مناس

با بازیگران خارجی اهیمت دارد کردها عراق از زمهان کسه

 ۹۱۱6گا هایی تدریجی را برا افزای

خودمختهار در دههه

توان و خوداتکایی اقتصاد برداشتهاند که بهخصو

در کنترل م ابر مرز و درآمهدها گمرکهی ،جهذب سهرمایه خهارجی و تجهارت خهارجی و
همچنین تولید و صدور نیت بهخصو

در یک دهه اخیر نمهود داشهته اسهت بهااینحهال در

سالها پس از سقوب حکومت صدا آنما به کس

بودجه از عراق چش دوختهه و توانسهتند

استقاللخواهی کردی در عراق :تحلیل ساختاری و سناریوها

حدود  ۹7درصد بودجه ساالنه عراق را به خود اختصا
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دهند این بودجه ب د از تالش اربیل

برا صادرات مستقل نیت از مناکق کرد از سو دولت عراق قطع شد و صدور حدود 066
هزار بشکه نیت در روز به من ع اص ی درآمد اق ی در سهالهها پهس از  56۹1ت هدیل شهد
()Dziadosz, 2017
هرچند اق ی کردستان دارا منابع انرژ درخور توجمی برا تولید و کس

درآمد است و

ازجم ه منابع نیتی آن حدود  16می یارد بشکه تخمین زده میشود ،اما در عمل امکان بمرهگیر
جد از این منابع را ندارد ضمن اینکه مشکالت اقتصاد مخت

و عوام ی وجهود دارد کهه

باعث ایجاد بلران اقتصاد در این منطقه شده است مشروعیت نداشتن و قانونین ودن صدور
نیت ،ناامنی ناشی از داعه

سهپس اختالفهات بها دولهت مرکهز در پهی همههپرسهی ،56۹7

ارزانشدن بما نیت ،پرداختنشدن سم اق ی از بودجه دولهت مرکهز و وجهود پناهنهدگان
سور و عراقی در اق ی  ،در کنار فساد و سوءمدیریت ازجم ه مم ترین عوامهل ایجهاد بلهران
اقتصاد در کردستان عراق بودهاند ( )World Bank Group, 2015: 2-5در شرایط ب هد از
همهپرسی س تام ر  56۹7وض یت اقتصاد کردها عراق بهمرات

بهدتر شهده اسهت؛ چراکهه

کنترل دولت عراق بر کرکوک و تالش برا کنترل م ابر مرز و گمرک ،کهاه
اق ی از بودجه عراق در سال  56۹1و کاه
شرایط جدید همگی باعث کاه

نسه ی سهم

امکان تولید و صهدور نیهت در مقیهاس زیهاد در

جد امیدوار ها بهرا خوداتکهایی و اسهتقالل اقتصهاد

کردستان عراق شده است
قدرت نظامی یکپارچه ،مستقل و استراتژیک اقلیم :کردها عراق در کول دههها اخیهر
توانستهاند ظرفیتها و توان نظامی و امنیتی خود را افزای

دهند ازآنجاییکهه قهدرت نظهامی

اهمیت بسهزایی بهرا تمهمین حرکهت کردهها بههسهمت اسهتقالل دارد ،تهالشههایی بهرا
یکپارچهساز نیرو نظامی تقسی شده بین احزاب اص ی وجود دارد ضهمن اینکهه بههللها
تجمیزات نظامی کردها نیازمنهد ارتقها تجمیهزات و تسه یلات خهود بهه سهطح اسهتراتژیک
میباشند بر این اساس در اینجا قدرت نظامی و استراتژیک کردهها بههعنهوان یکهی از عوامهل
اص ی ت یینکننده میزان موفقیت یا ناکامی کردها به استقالل اهمیت مییابد مشهکل اصه ی در
عرصه ساختار نظامی آن است که برخی از لشکرها پی مرگه بهه اربیهل و برخهی دیگهر بهه

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  86پاییز 97

691

س یمانیه وابسته هستند و باتوجهبه ملوریت احزاب کردها هنوز قادر به ایجاد ارت

مسهتقل و

یکپارچه نیستند این موضوع بهعنوان یکی از مساهل جد است که تالش کردها برا استقالل
را تم ی

میکند (حمه)56۹7 ،

اختالفات راهبردی درون کردی :در شرایطی که انسهجا و همکهار گهروههها کهرد
عراق برا دستیابی آنما به استقالل اهمیت چشمگیر دارد ،بررسی تاریخ جریانها سیاسهی
کرد نشان میدهد که بهرغ تأکید همه جریانها بر حرکت بهسمت خودمختار یا اسهتقالل،
اختالفات راه رد آنما همواره مانع و چالشی اساسهی در ایهن خصهو

بهوده اسهت جنهگ

داخ ی کردها در مقط ی از دهه  ۹۱۱6نشانگر عمق اختالفهات و رقابهتهها بهین دو جریهان
اص ی کرد  ،ی نی حزب دموکرات و اتلادیه میمنی بود هرچنهد در سهالهها پهس از 566۳
هم ستگی و همکار ها درون کهرد افهزای

یافهت و دسهتاوردها مممهی را نیهز در پهی

داشت ،اما در سالها منتمی به همهپرسی  56۹7اختالفات مممی بین این جریانها بروز کهرد
در واقع بهرغ جن ه آرمانی و قومی مسئ ه استقالل ،اختالفات مممی بین جریانها کهرد در
خصو

مساه ی مانند نلوه اداره اق ی یا دولت کرد مسهتقل ،رونهد سیاسهی ،نلهوه توزیهع

درآمدها نیتی و حتی شرایط اعال استقالل وجود دارد در این سهالهها ت طی هی پارلمهان و
تداو غیرقانونی ریاست مس ود بارزانی و اعتراضات احزابهی ماننهد اتلادیهه میمنهی و جنه
تغییر در خصو

ابما در درآمدها نیتی باعث گسترش جد تن

بین کر هها سیاسهی

شد (ملمد احمد)56۹7 ،
تلوالت کرد ب د از همهپرسی کردستان و ناکامی کردهها در ایهن موضهوع باعهث شهد تها
احزاب کرد اتمامات مممی را ع یه همدیگر مطرح سازند و تهالش کننهد تها نتهایج م کهوس و
ناکامی در همه پرسی را متوجه احهزاب رقیه
جریانهها کهرد بههشهدت افهزای

کننهد در چنهین شهرایطی بهود کهه واگرایهی بهین

یافتهه و بههعنهوان مهانع مممهی بهرا پیگیهر مطال هات

استقاللخواهانه در آینده نیز ملسوب میشود بر این اساس اینکه جریانها مخت
نظامی کرد در اق ی کردستان تا چه حد از اجماع و توافق یا اخهتال و ت هار
مساهل کالن و راه رد بهخصو

سیاسهی و
در خصهو

موضوع استقالل و متغیرها مرت ط بها آن برخهوردار هسهتند

نقشی اساسی در موفقیت یا ناکامی آنما در کس

استقالل دارد )(Policy Analysis,2017: 3

استقاللخواهی کردی در عراق :تحلیل ساختاری و سناریوها

شخصیت و تمایالت رهبری اقلیم :ازآنجاییکه جن
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هها سیاسهی و اجتمهاعی ازجم هه

حرکتها خواستار جداییک ی نیازمند ره ر توانمند ،با اراده و قهدرت فهراوان و مشهروع
هستند در خصو

مسئ ه استقاللخواهی کرد نیز اینکه شخصی قدرتمند و دارا تمهایالت

جد جداییک ی ره ر کردها در اق ی را در دست داشته باشد اهمیت زیاد دارد در مقابل
فقدان ره ر مشروع و قدرتمند یا فقدان گرایشات قو جداییک ی در ره ر اق هی ممکهن
است به تأخیر و ناکامی در استقالل کرد منجر شود بر این اساس در اینجها بهه شخصهیت و
تمایالت ره ر اق ی بهعنوان یکی از متغیرها اثرگذار بر استقالل کرد اشاره مهیشهود در
جریان همهپرسی استقالل کردستان در سهال  56۹7ملوریهت و اراده مسه ود بهارزانی نقشهی
ملور در برگزار همه پرسی داشهت بها کنهاررفتن و از مسهند ریاسهت اق هی و احتمهال
بهقدرترسیدن ره ران میانهروتر روند استقالل کرد ممکن است مسیر متیهاوتی را کهی کنهد
(مرکز الجزیره ل دراسات)۳ :56۹7 ،

 .6-1متغیرهای ملی عراق
در سطح م ی عراق دو متغیر اص ی اثرگذار بر مسئ ه استقالل کرد را میتوان شامل قهدرت و
انسجا داخ ی دولت مرکز و همکار ها شی یان و اهل سهنت در مقابهل واگرایهی کردهها
دانست
قدرت و انسجام داخلی دولت مرکزی عراق :حیه تمامیهت ،یکپهارچگی و حاکمیهت در
کشورها مخت

با قدرت و انسجا دولتها و کارآمهد حکومهتهها ارت هاب مسهتقیمی دارد

درحالیکه دولتها ض ی

و ناکارآمد یا بهع ارت دیگر دولتها ورشکسته عامهل مممهی در

فروپاشی و تجزیه کشورها خواهند بود ،در مقابل افزای

قدرت و انسجا دولت مرکز بهعنوان

فاکتور ک ید و ت یینکننده برا حی یکپارچگی و مقاب ه با تجزیهک ی ملسوب میشهود در
عراق ض

ها دولت مرکز و بهخصو

ناکارآمد آن و ناکهامی حکومهتهها عراقهی در

پیش رد حکمرانی خوب باعث شده است تا جهداییک هی کهرد تقویهت شهود ورشکسهتگی و
ض

دولت مرکز در زمان صدا باعت حم ه آمریکا و متلهدین

شهد و ب هد از صهدا نیهز

دولت عراق با مشکالت مخت یی مواجه بوده است (بخیت)۹5۹-۹۹ :56۹۳ ،
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عراق در دوره نخست وزیر حیدرال اد توانست بهر دو تمدیهد ممه  ،ی نهی داعه
استقاللک ی کرد غال

و

شود و موفقیتها مممی بهرا حیه حاکمیهت و قهدرت دولهت

مرکز بهدست آورد این دو موفقیت که در سال  56۹7بهدست آمد ،باعث شد تا دولت عراق
به بازساز سطح درخور توجمی از حاکمیت سیاسی و همچنین ارتقا توان نظهامی و امنیتهی
خود بپردازد بااینحال به اعتقاد برخی حی و تقویت قهدرت دولهت مرکهز در ب ندمهدت و
رسیدن به ث ات پایدار مست ز پرداختن به چال ها ساختار در ایهن کشهور و حهلوفصهل
آنماست ازجم ه مم ترین این چال ها ساختار ع ارتاند از :اثرات شکا هها و منازعهات
گذشته مانند جنگ دولت مرکز ع یه داع

و هوادران سنی آن؛ چال ها قهومی و مهذه ی

بین کردها و عربها و شی ه و سنی؛ چال ها حکومهتدار ماننهد سهوءمدیریت و فسهاد؛
چال ها و مشکالت اقتصاد مخت

و چال ها و مشهکالت نظهامی و امنیتهی ماننهد ت هدد

ساختارها و گروهها نظامی ()cordesman, 2018: 3
همکاریهای شیعی -سنی :عربها شی ی و سنی در کنهار کردهها بههعنهوان ارکهان یها
گروهها اص ی جام ه عراق ملسوب میشوند بر این اساس در خصو

مساهل راه هرد و

حیاتی عراق مانند استقاللک ی کرد نوع رویکردهها و براینهد سیاسهتهها شهی ی و سهنی
اهمیت زیاد دارد این موضوع که شی یان و اهل سهنت در خصهو

مسهئ ه اسهتقاللک هی

کرد رویکرد مشترک و مواضع نزدیکی داشته باشند یا اینکه با اختالفات جد در دیهدگاهما
مواجه باشند اهمیت درخهور داشهته و از مؤلیهههها ک یهد و ت یهینکننهده در خصهو
استقاللک ی کردها ملسوب میشود
س یاست و حکومت در تاریخ عراق تا حد زیاد تلت تأثیر تن ها و مناقشات فرقهها
شی ی -سنی در این کشور بوده است در سالها پس از  566۳روند دولت ساز در عراق
با ملوریت شی یان بوده و اهل سنت اغ
ق ال حاکمیت مرکز را در پی

رویکر نیی و انتقاد یها حتهی واکهن

گرفته است شکل گیر داع

سنت در سالها پس از  56۹1اص ی ترین واکن

نظهامی در

و سیطره آن بر مناکق اههل

در برابر دولت شی ی ملور در عراق بوده

است درحالیکه برتر شی یان در ساختار قدرت دموکراتیک عهراق بهرا سهالهها قابهل
پی

بینی ادامه خواهد داشهت نهوع مشهارکت و همکهار اههل سه نت در قهدرت در ث هات

697

استقاللخواهی کردی در عراق :تحلیل ساختاری و سناریوها

حکومت و مواجه آن با چال هایی مانند استقالل ک ی کرد نقشی اساسی خواههد داشهت
()Haddad,2015:3

 .6-1متغیرهای خارجی
در سطح خارجی یا ملیط منطقها و بینالم ی چمار متغیر بهعنوان اص یترین عوامل اثرگذار
بر استقالل کرد درخور شناسایی و ت یین هستند
مالحظات امنیت داخلی کشورهای پیرامونی در خصوص استقالل اقلیم :باتوجهبه اینکه
کشورها پیرامونی کردستان عراق دارا اق یتها کرد بوده و از امکهان تأثیرگهذار شهدید
استقاللخواهی کرد بر امنیت داخ ی خود نگهران هسهتند ،مالحظهات امنیتهی ایهن کشهورها
متغیر اثرگذار بر رویکرد آنما در خصو
به هر اندازه که این نگرانیها افزای
مقابل استقالل کرد افزای

مسئ ه کرد ملسوب میشود در این چهارچوب

یابد واکن ها منیی و اقدامات تقاب ی ایهن کشهورها در

خواهد یافت و کاه

نگرانیها امنیت م ی داخ ی ممکن است

رویکرد این کشورها را ت دیل نماید
در میان کشورها همسایه عراق ترکیه ،سوریه و ایران هرکدا در خصو
کرد در عراق آسی پذیر ها خا

استقاللک هی

خود را دارند در این میهان بهه نظهر مهیرسهد ترکیهه

بیشترین آسی پذیر امنیتی را به تشکیل کشور کردسهتان در شهمال عهراق دارد و کشهورها
ایران و سوریه نیز هرکدا نگرانیها امنیتی خا
و آسی

خود را در این خصو

امنیتی باعث شدت عمل دولتها پیرامهونی در خصهو

دارند این نگرانی

اسهتقالل کردهها شهده و

درنتیجه رویکرد دولتها منطقه به مانع جد تشکیل دولت کرد ت دیل شده است در ایهن
چارچوب بهعنوان نمونه بهرغ روابط گرمن با ره هران اق هی کهرد بههمله

مطهرحشهدن

موضوع همهپرسی استقالل در کردستان عراق بهشدت با آن مخالیت کرد و روابط متیاوتی بین
اربیل و آنکارا ایجاد شد ()Uyanik, 2017: 5
رقابتهای منطقهای میان دولتهای پیرامونی :هرچند قدرتها پیرامونی کردستان عراق
بهخصو

دولتها ایران و ترکیه سپس سوریه نق

مممهی در اسهتقالل یها عهد اسهتقالل

کردها عراق دارند بااینحال یکی از موضوعات مممی که ممکن است همکار و ه گرایهی
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مسئ ه کرد را متأثر سازد نوع سیاستها و رقابتها یا همکار ها

این دولتها در خصو

آنما در سطح منطقها است هرچقدر میزان رقابتها و اختالفات دولتها پیرامونی کردستان
در سطح منطقه افزای

یابد ،کردها عراق برا نقه آفرینهی و حرکهت بههسهمت اسهتقالل

فرصت و روزنهها بیشتر پیدا خواهند کرد در مقابل کاه

رقابت این دولتهها و افهزای

ه گرایی و همکار بین آنما در مساهل منطقه ممکن است به افزای

همکهار و نزدیکهی در

مقابل استقاللخواهی کرد در عراق بیانجامد
اختالفات و رقابت ها کشورها پیرامونی و به کور مشخص ترکیه ،ایهران و سهوریه در
تسمیل حرکت کردها بهسمت استقالل در کول دو دهه اخیر نق
تجارب خوبی در خصو
پیش رد اهدا
افزای

اساسی داشته است کردها

بمره گیر از اختالفهات و رقابهت هها بهازیگران منطقهه بهرا

و منافع خود کس

کرده اند در این راستا تهالش هها ایهران و ترکیهه بهرا

نیوذ و گسترش روابط با گروه ها کرد و همچنین کس

سو و اختالفات و رقابتها منطقها ازجم ه در خصو

منهافع اقتصهاد از یهک

بلران سهوریه بههعنهوان مهان ی

جد برا همکار این کشورها در جمت ملدودساز گرایشات استقاللخواهانهه کهرد
در شمال عراق بود بااینحال تلوالت مربوب به همه پرسی استقالل کردستان در سال 56۹7
نشان داد که افزای

تمدید تشکیل دولت کرد ممکن است باعث کاه

سطح اختالفات و

رقابتها دولت ها پیرامونی و همکار بهرا مقاب هه بها اسهتقاللخهواهی کهرد شهود
موضوعی که به زیان روابط دولت اق ی کرد با کشورها همسایه بهخصو

ترکیهه تمها

شد ()USTUN, 2017: 29
حمایت بینالمللی از استقاللطلبی کردی :استقالل ک ی کرد عهالوه بهر مؤلیهههها و
رویکردها منطقه ا تا حد زیاد به نوع اهدا

و منافع و رویکردها قدرتهها بهزرج

بستگی دارد در این راستا درحالیکه کردها با مخالیت جد دولهت مرکهز و دولهتهها
پیرامونی برا استقالل روبرو هستند ،این موضوع اهمیت مییابد که آیا قهدرتهها بهزرج
بینالم ی متما یل یا قادر به حمایهت از اسهتقالل کردهها هسهتند در دو دههه اخیهر روابهط
بین الم ی مستقل کردها عراق رشد درخور مالحظهه ا داشهته و بسهیار از کشهورها در
اربیل نمایندگی دیپ ماتیک داشته و حمایت هایی را نیز به کردها اراهه دادهاند بااینحال بهجز
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رژی صمیونیستی هیچ کشور حتی در موضع گیر صر

نیز حاضر به حمایت از تشهکیل

کرد نشده است مم تر اینکه اغ

قدرت ها بزرج جمان در زمان برگزار همههپرسهی

استقالل کردستان عراق در سال  56۹7بر تداو حیات کردسهتان در قاله

عهراق یکپارچهه

تأکید کردند این رویکرد بین الم ی در ناکامی کردها در بمرهگیر از نتایج همهپرسی نقه
مممی داشت و بهعنوان عام ی ت یین کننده در تغییر موازنه قدرت به نیع بغهداد بهوده اسهت
می توان گیت بیمی ی جام ه بین الم ل به حمایت از تشکیل دولت کرد در منطقه ناشهی از
نگرانی ها جد در خصو

ت ات منیی این موضوع برا امنیت و ث ات منطقهها اسهت

( .)Pichon, 2016: 7باتوجهبه این اثرگذاز اینکه در آینده قدرت ها بزرج در خصهو
استقالل کرد چه رویکرد داشته باشند در وض یت نمایی کردها عراق اهمیت درخور
خواهد داشت
مشروعیت بینالمللی حق تعیین سرنوشت و جداییطلبی :شرایط حقهوقی بهینالم هی و
مشروعیت حق ت یین سرنوست و جداییک ی در عرصه بینالم ی یکی از عوامل مممی اسهت
که ممکن است بهللا سیاسی و بینالم ی بر وض یت اکراد عراق و تالش آنمها بهرا ایجهاد
کشور مستقل اثرگذار باشد در این راستا بسترها و چارچوبها حقوقی مورد اسهتناد از یهک
سو و نوع نگرش و رفتار بینالم ی در ق ال موضهوعات مشهابه جهداییک هی ماننهد کاتالونیها
ممکن است برا استقاللک ی کردها عراق ایجاد مشروعیت کند یها اینکهه از جهداییک هی
مشروعیت نماید

کردها س

بررسیها انجا شده نشان میدهد باتوجهبه قوانین بینالم ی و رویهها مت هدد کهه در
خصو

استقاللک ی دول مخت

در قوانین بینالم ی به آنما اشاره شده است جداییک هی

و استقاللخواهی اق ی کردستان عراق تنما در صورت ثابتکردن نق

حقوق بشر آنما توسهط

رژی حاک عراق یا قانعکردن جام ه بهینالم هی در دارابهودن مؤلیهههها مهؤثر ،مشهروعیت
مییابد؛ چراکه مشروعیت جدایی یکجان ه در شرایط غیراسهت مار و مخالیهت نظها حهاک
وقت کشور امکانپذیر نیسهت (عزیهز  )۱7 :۱0 ،ضهمن اینکهه جام هه بهینالم هل خواسهتار
مشروعیتدادن به موضوعات مشابه استقاللک ی بخشی از کشورها بدون وجود بلران اساسی
تمای ی ندارد
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ج .خروجیهای سیستم :اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها
در بخ

ق ی ورود ها سیست یا بهع ارتی متغیرها اص ی اثرگذار بر استقالل کرد ت یین

شد در این بخ

با استیاده از نظرات خ رگان و بمرهگیر از نر افزار میهک مهک بهه تل یهل

نتایج و بهکور مشخص میزان اثرگهذار و اثرپهذیر متغیرهها مهیپهردازی در روش تل یهل
ساختار پس از شناسایی و ت یین متغیرها اص ی اثرگذار بر استقاللک ی کهرد بهر اسهاس
نظرات خ رگان بایستی به بررسی و توصی

میزان اهمیت و نق

هریک از عوامهل پرداخهت

در اینجا با استیاده از روش میک مک و با بمرهگیر از نظرات خ رگان بهه ایجهاد ماتریسهی از
عوامل پرداخته و اثرگذار هریک از موضوعات بر سایر زمینهها مورد ارزیابی قرار مهیگیهرد
در این بخ

خ رگان به اثرگذار هریک از عوامل بر سایر عوامل نمراتی بین  6تا  ۳دادند که

از عد اثرگذار تا اثرگذار حداکثر را شامل میشود سپس با ورود این نمرات به نر افزار
میک مک نمودار و گرا

اثرگذار و اثرپذیر بین عوامل و موضوعات اراهه شد

نمودار زیر نیز اثرگهذار و اثرپهذیر غیرمسهتقی تمها متغیرهها دوازدهگانهه اثرگهذار بهر
استقاللک ی کرد را بهصورت کامل نشان میدهد ملهور عمهد نمهودار میهزان اثرگهذار و
ملور افقی نیز میزان اثرپذیر متغیرها را نشان میدهد بر اساس این نمهودار دو متغیهر بیشهترین
اثرگذار را بر موضوع استقاللک ی کرد دارند که ع ارتاند از :حمایت بینالم ی از اسهتقالل
کرد و رقابهت و رویکهرد بهازیگران منطقهها

ایهن دو متغیهر از بیشهترین ت یهین کننهدگی در

شکلدهی به آینده استقالل کهرد برخوردارنهد بههخصهو

حمایهتهها بهینالم هی ضهمن

اثرگذار حداکثر  ،اثرپذیر اندکی از سایر متغیرها دارد دو متغیر که بهکور ه زمان بیشترین
اثرگذار و اثرپذیر بر مسئ ه استقالل کرد را دارند شامل قدرت و انسهجا دولهت مرکهز و
اختالفات راه رد درون کرد است این دو متغیر بهدلیل اثرگذار و اثرپذیر زیاد و ه زمهان
بیشترین عد قط یت را در آینده دارند و وض یت استقالل کرد تا حد زیاد به ایهن دو متغیهر
وابسته است در این میان قدرت دولت مرکهز اثرگهذار بیشهتر و اثرپهذیر کمتهر داشهته و
اختالفات کرد اثرگذار کمتر و اثرپذیر بیشتر را در مجموع سیست مورد بررسی دارد
متغیرهایی مانند مشروعیت بینالم هی حهق ت یهین سرنوشهت و جهداییک هی و رابهط و
همکار هایی شی ی -سنی از کمترین اثرگذار و اثرپذیر در مجموع سیست برخوردارنهد و
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درنتیجه کمترین ت یینکنندگی را در ت یین آینهده اسهتقالل کهرد خواهنهد داشهت همچنهین
ریاست اق ی کردستان بهعنوان متغیر با بیشترین میزان اثرپذیر در سیست ملسوب میشود
همچنین مجموعها از متغیرها در سیست و نزدیک مرکز نمودار وجود دارد که از اثرگذار و
اثرپذیر متوسطی برخوردارند که بهترتی

اثرگذار ع ارتاند از :توان نظهامی اق هی کهرد ،

امنیت داخ ی ،کشورها پیرامونی ،خوداتکایی اقتصاد کردها ،هویتک ی کردها و درنمایهت
ملدودیتها ژهوپ یتیک کردستان عراق
نمودار  .6اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها

عالوه بر نتایج ناشهی از نمهودار اثرگهذار و اثرپهذیر کهه بهه آن پرداختهه شهد ،گهرا
اثرگذار غیرمستقی نیز نتایج درخور توجمی را بهدست میدهد در این گرا
نمای

که در زیهر بهه

درآمده است خطوب قرمز بیانگر قو ترین اثرگذار ها ،خطهوب آبهی پررنهگ نشهانگر

تأثیرات نس تاً قو و خطوب آبی ک رنگ نشانگر تأثیرگذار هها متوسهط بهین متغیرهاسهت
همانکور که مشخص است در میان مجموع متغیرها حمایتها بینالم ی از استقالل کهرد
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دارا بیشترین اثرگذار بر سایر متغیرهاست و ریاست اق ی نیز بیشترین اثرپذیر را از سهایر
متغیرها دارد همچنین قو ترین رابطه اثرگذار نیز اثرات حمایتها بینالم ی بهر ریاسهت
اق ی است همچنین حمایتها و رویکردها بینالم ی اثرگذار نس تاً قهو بهر خوداتکهایی
اقتصههاد کردههها ،اختالفههات درون کههرد  ،امنیههت کشههورها پیرامههونی و ملههدودیتههها
ژهوپ یتیک کرد دارند سایر اثرگذار ها نیز در گرا

زیر بهخوبی نمایان شده است

نمودار  .1اثرگذاری غیرمستقیم متغیرها

درمجموع نمودار و گرا

اثرگذار و اثرپذیر متغیرها ک یهد اسهتقالل کهرد نشهان

می دهد که دو متغیر قدرت و انسجا دولهت مرکهز و اختالفهات راه هرد درون کهرد بها
بیشترین عد قط یت روبرو بوده و درعینحال از ت یینکنندگی مط وب و درخهور در آینهده
استقالل کرد برخوردارند لذا هرچند میتوان با تکیه بر این دو مؤلیه به ترسهی سهناریوهایی
برا استقالل کرد پرداخت ،اما در هریک از سناریوها دو متغیهر دارا بیشهترین اثرگهذار ،
ی نی حمایت و رویکردها بینالم ی و رقابت و رویکرد دولتها پیرامونی خود بهنوعی دو
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عد قط یت موضهوع بلهث را متهأثر سهاخته و مهیتواننهد شهرایط متیهاوتی را ایجهاد کننهد
درعینحال متغیرها دارا اثرگذار و اثرپذیر متوسط که به آنما اشاره شد ،نیهز هریهک در
سطلی پایینتر در قال

هریک از سناریوها بدیل بهگونها متیاوت اثرگهذار هها خها

خود را بر مسئ ه استقالل کرد خواهند داشت

د .سناریوهای آینده استقالل کردی
ترسی سناریوها بدیل برا استقالل کرد بهعنوان یکی از اهدا
بخ

پژوه

حاضر بها نتیجهه

ق ی ،ی نی اثرگذار و اثرپذیر متغیرها آغاز میشود از ایهن رو چهارچوب سهناریوها

بر اساس دو عد قط یت ک ید در موضوع استقالل کهرد  ،ی نهی قهدرت و انسهجا دولهت
مرکز و اختالفات راه رد درون کرد قرار داده میشود و نق

هریک از متغیرهها دیگهر

در چارچوب سناریوها نیز در گا ب د مشخص خواهد شد ازاینرو ،دو عد قط یت ک ید
مدنظر باعث ترسی چمار سناریو بدیل برا استقالل کرد میشود که در نمودار زیر نمای
داده شده است و ع ارتاند از :سناریو تابستان داغ؛ سناریو بمار شکوفا؛ سناریو سناریو
زمستان سرد و سناریو پاییز کوفانی شایان ذکر است که نامگذار سناریوها از منظر آرمانها
و اهدا

و منافع کردها عراق صورت گرفته است
انسجام کردی

تابستان داغ

بهار شکوفا

قدرت دولت مرکزی

ضعف دولت مرکزی

پاییزطوفانی

زمستان سرد

اختالف کردی
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 .6سناریوی تابستان داغ
منطق سناریو تابستان داغ در چارچوب افزای

ه زمان انسجا و قدرت دولت مرکز و انسهجا

درون کرد قرار میگیرد در این سناریو قدرت و انسجا دولت مرکز برا حی تمامیت ارضهی
و حاکمیت سیاسی عراق زیاد و این قدرت مانع از واگرایی و جدایی کردها از این کشهور مهیشهود
بااینحال گروهها کرد عراق نیز از انسجا و ه گرایی زیاد برخوردار بوده و بهصهورت مشهترک
و با همکار و هماهنگی باال در جمت پیشه رد مطال هات کهرد و ازجم هه مسهئ ه اسهتقاللک هی
حرکت میکنند ضمن اینکه در این سناریو خوداتکایی اقتصاد و توان نظهامی کردهها نیهز در حهد
قابل توجمی میباشد ازاینرو ،این وض یت ،ی نی قدرت و انسجا درونی ه زمان بغداد و اربیهل و
تیاوت اهدا و منافع و مطال ات باعث افزای
در این سناریو شاهد افزای

و تن

کشمک

بین کرفین میشود بر این اسهاس

درگیر ها و تن ها و سطح وسی ی از ناامنی در عراق درنتیجه تصهاعد

مسئ ه کرد هستی در این شرایط است که نهوع رویکهرد و اثرگهذار متغیرهها خهارجی ،ی نهی
رویکرد قدرتها بزرج و همچنین رویکرد و شرایط بازیگران منطقهها بههعنهوان متغیرههایی بها
تأثیرگذار درخور اهمیت مییابد  ۹ازآنجاییکه اراده خارجی جهد بهرا حمایهت از اسهتقالل
کرد وجود ندارد ،نتیجه اثرگذار متغیرها خارجی تالش برا کاه

تن ها و حهل بخشهی از

اختالفات و مشکالت بین اربیل و بغداد خواهد بود بااینحال فما ک ی این سناریو تداو تهن

و

اختال بین اق ی کردستان و دولت مرکز عراق خواهد بود

 .1سناریوی بهار شکوفا
منطق سناریو بمار شکوفا در چارچوب افزای

انسجا کرد و کاه

انسجا داخ ی و قدرت

دولت مرکز عراق قرار دارد این سناریو را میتوان مط وب کردها عهراق دانسهت و شهرایطی
است که در آن کردها میتوانند آرمانها و اهدا خود را شکوفا کنند در سهناریو بمهار شهکوفا
 ۹بهللا تاریخی دهه  ۹۱76میالد را میتوان نمونها از افزای

ه زمان قدرت دولت مرکز و کردهها دانسهت در ایهن

مقطع درحالیکه دولت مرکز عراق از ظرفیتها قدرت فوقال ادها برخوردار بهود ،اراده خهارجی در حمایهت از کردهها
بهخصو

از جان

ایران ،آمریکا و اسراهیل باعث گسترش جد تن ها بین بغداد و کردها شد بااینحال با فروک کردن

حمایت خارجی از کردها  ،آنما در مقابل بغداد با ناکامی مواجه شدند
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در خصهو

دولت مرکز بها اختالفهات جهد داخ هی روبروسهت و بههخصهو

مقاب هه بها

استقاللک ی کرد اجماعی بین گروهها سیاسی در بغداد وجهود نهدارد ضهمن اینکهه دولهت
مرکز فاقد قدرت نظامی و کارآمد الز برا اعمال حاکمیت سیاسی بر اق ی کردستان اسهت
انسجا و ه گرایی داخ ی و گسترش همکار هها در

این در حالی است که کردها ضمن افزای

مقابل بغداد به توس ه درخور توجه توانمند نظامی و امنیتهی و همچنهین خوداتکهایی اقتصهاد
پرداختهاند ضمن اینکه بهللا ژهوپ یتیک نیز کردها موفق شدهاند بهر بخه

عمهدها از منهاکق

مورد مناقشه مس ط شوند بر این اساس در این سناریو شرایط استقالل و تشکیل دولت کرد تها
حد زیاد فراه است بااینحال متغیرها خارجی بهعنوان عوامهل ک یهد مداخ ههگهر نقشهی
اساسی در استقالل کردها خواهند داشت ازاینرو ،بر اساس نوع رویکرد و شهرایط قهدرتهها
بینالم ی و بازیگران منطقها سناریو بمار شکوفا ممکن است وضه یتهها مخت یهی داشهته
باشد در شرایطی که بازیگران خارجی مخال

استقاللک ی کرد هستند کردها بههسهمت نظها

کنیدرالی خواهند رفت و بیشترین حد خودمختار را از بغداد کس

خواهنهد کهرد در شهرایطی

که بازیگران خارجی با استقاللک ی کرد مخالیت نکنند و برخی بازیگران نیز از تشکیل دولهت
کرد حمایت نمایند ،شرایط بهسمت تشکیل دولت کرد پی

خواهد

رفت ۹

 .1سناریوی پاییز طوفانی
منطق سناریو پاییز کوفانی در چارچوب کاه
کاه

انسهجا و قهدرت دولهت مرکهز و همچنهین

انسجا کرد قرار دارد در این سناریو همانند سهناریو بمهار شهکوفا قهدرت و انسهجا

داخ ی دولت مرکز در سطح درخور توجمی نیست ،اما در مقابل کردهها نیهز وضه یت مناسه ی
بهللا انسجا ندارند و با اختالفات راه رد جهد روبهرو هسهتند بهر ایهن اسهاس کردهها از
ظرفیت مناس

برا بمرهگیر از ض

و ن ود انسهجا دولهت مرکهز بهرا رفهتن بههسهمت

استقالل برخوردار نیستند ازاینرو در این شرایط احتمال تشکیل اق ی ها مت دد افزای
 ۹ازآنجاییکه کردها عراق هنوز بهللا ظرفیتها داخ ی قدرت بها ضه

ههایی روبهرو هسهتند و بههخصهو

مییابهد
اراده و

حمایت خارجی الز برا پشتی انی از واگرایی و استقالل کرد شکل نگرفته اسهت ،چنهین سهناریو فاقهد سهابقه و نمونهه
تاریخی مشخصی است
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و ازجم ه اق ی س یمانیه و اق ی اربیل بهصورت جداگانه ادامه حیات خواهند داد بهر ایهن اسهاس
ض

سطح ههرجومهرج و بهیث هاتی در عهراق و

ه زمان دولت مرکز و کردها باعث افزای

نابسامانی جد در این کشور خواهد شد بنابراین روابط اربیهل و بغهداد نیهز سهامان و وضه یت
نیوذ خهود

مشخصی نخواهد داشت در این وض یت بازیگران خارجی ضمن تالش برا افزای

در عراق با خطر فروپاشی این کشور نیز روبرو هستند و بر این اساس س ی خواهنهد کهرد تها بهه
دولت مرکز عراق حمایتهایی را برا حی تمامیت و ث ات این کشور اراهه

دهند ۹

 .1سناریوی زمستان سرد
منطق سناریو زمستان سرد در چارچوب افهزای

انسهجا و قهدرت دولهت مرکهز و کهاه

انسجا کرد قرار دارد این سناریو بیشترین مط وبیت را برا دولت مرکز عراق داشته و بهرا
کردها کمتهرین مط وبیهت را دارد در ایهن سهناریو دولهت مرکهز از قهدرت و انسهجا بهاالیی
برخوردار بود و بهخصو

گروهها عراقی از اجماع قابل مالحظها بهرا مقاب هه بها اسهتقالل

کرد برخوردارند از سو دیگر گروهها کرد با اختالفات و شکا ها جد داخ هی مواجهه
بوده و خوداتکایی و قدرت نظامی آنما نیز بسیار کاه
شرایط ض

یافته است در این شرایط اق ی کرد در
وجهود دارد در

قرار دارد و احتمال فروپاشی اق ی یا ت دیل آن به دو اق ی ضه ی

این وض یت هرچند بازیگران خارجی با تهالش هها بغهداد بهرا حیه حاکمیهت و مقاب هه بها
استقاللخواهی کرد همراهی قابل توجمی دارند ،اما خواستار ضه

و فروپاشهی نمهایی اق هی

کرد نیستند در نتیجه ره ران کرد برا حی بقا اق ی س ی میکنند تا حمایتهها الز را از
بازیگران خارجی در برابر بغداد و در جمت کاه

فشارها دولت مرکز کس

کنند 5

 ۹نزدیکترین نمونه تاریخی به این سناریو را میتوان وض یت کردستان عراق و دولت مرکز در دهه  ۹۱۱6دانست در این
مقطع بغداد باتوجهبه شرایط ب د از جنگ کویت و تلری ها و فشارها خارجی در وض یت ض
هنوز فاقد ظرفیتها الز بودند و بهخصو

قرار داشت ،اما کردها نیز

جنگها بین دو حزب اص ی کرد به واگرایی و اختالفهات درونهی کهرد

دامن زد
 5تجربه مرح ه ب د از برگزار همهپرسی استقالل کرد در عراق در سال  56۹7را میتوان تجربه نزدیک به این سناریو دانسهت
در این مقطع دولت عراق بهدلیل ظرفیتها داخ ی و حمایتها خارجی از یک سهو و دو پهارگی و اختالفهات جهد درونهی
کردها که در آزاد کرکوک نمایان شد توانست بر کردها غ ه کند و درخواست استقالل کرد بهشدت تم ی

شد
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نتیجهگیری
نوشتار حاضر بررسی متغیرها اثرگذار بر استقالل کرد در عراق و ترسی سهناریوها

هد

بدیل در کول یک دهه آینده بود در این راسهتا از روش تل یهل سهاختار بههعنهوان یکهی از
روشها آیندهپژوهی استیاده شد در این روش در قال

نگاهی سهاختار متغیرهها اصه ی

سیست و میزان اثرگذار و اثرپذیر آن ارزیهابی شهده کهه نتیجهه اصه ی آن مشهخصشهدن
متغیرها اص ی در موضوع و درنتیجه امکان ترسی سناریوهایی در ایهن خصهو

اسهت در

چارچوب این روش در اینجا با بمهرهگیهر از نظهرات خ رگهان ابتهدا اصه یتهرین عوامهل و
متغیرها اثرگذار بر استقالل کرد شناسایی شدند سهپس میهزان اثرگهذار و اثرپهذیر ایهن
متغیرها شناسایی و به نر افزار میک مک وارد شد این متغیرها دوازدهگانه ع هارت بودنهد از:
ملدودیتها ژهوپ تیکی برا استقالل اق ی کرد ؛ هویتک ی قومی و استقاللک ی اکهراد؛
خوداتکایی و استقالل اقتصاد اق ی کرد ؛ قهدرت نظهامی یکپارچهه ،مسهتقل و اسهتراتژیک
اق ی ؛ اختالفات راه رد درون کرد ؛ شخصیت و تمایالت ره ر اق هی ؛ قهدرت و انسهجا
داخ ی دولت مرکز عراق؛ همکار ها شی ی -سنی؛ مالحظهات امنیهت داخ هی کشهورها
پیرامونی در خصو

استقالل اق ی ؛ رقابتها منطقها میان دولتهها پیرامهونی؛ حمایهت

بینالم ی از استقاللک ی کرد ؛ و مشروعیت بینالم ی حق ت یین سرنوشت و جداییک ی
نتایج حاصل از ارزیابی نظارت خ رگان و برونداد نر افزار میک مک که بهصهورت نمهودار
و گرا

به نمای

درآمد ،نشان میدهد که حمایت بینالم ی از استقالل کرد و رقابهتهها

منطقها دولتها پیرامونی بهترتی

اثرگذارترین متغیرها بر مسهئ ه اسهتقالل کهرد هسهتند

همچنین انسجا و قدرت دولت مرکز و اختالفات راه رد یا انسجا درون کرد بهعنهوان
متغیرهایی با بیشترین اثرگذار و اثرپذیر ه زمهان هسهتند ضهمن اینکهه متغیرههایی ماننهد
خوداتکایی اقتصاد یا قدرت نظامی کردها و وض یت ژهوپ یتیک کردها با اثرگهذار کمتهر از
اهمیت کمتر برخوردارند باتوجهبه این بروندادها بهرا ترسهی سهناریوها بهدیل اسهتقالل
کرد در ده سال آینده قدرت و انسجا دولت مرکز و انسجا یا اختال

کرد بهعنهوان دو

عد قط یت اص ی در نظر گرفته شدند و بر این اساس چمهار سهناریو بهرا اسهتقالل کهرد
تدوین شد
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سناریو نخست تابستان داغ نامیده شد که منطق آن در چارچوب افزای

ه زمان انسجا

و قدرت دولت مرکز و انسجا و ظرفیتها کرد است و ویژگی اص ی آن گسترش جد
تن ها بین اربیل و بغداد و تأثیرات بیث اتکننده مسئ ه کرد برا عهراق اسهت سهناریو
دو سناریو بمار شکوفاست کهه منطهق آن در چهارچوب کهاه
مرکز و افزای

قهدرت و انسهجا دولهت

انسجا و قدرت کرد قرار دارد و ویژگهی اصه ی آن را مهیتهوان پیهدای

کنیدرالیس کرد در عراق دانست بمار شکوفا مط وبیت فراوانی بهرا کردهها دارد و ممکهن
است باعث ملققشدن سطح وسی ی از آرمانها کرد شود سهناریو سهو پهاییز کوفهانی
است که منطق آن در چارچوب کاه

ه زمهان قهدرت و انسهجا دولهت مرکهز و کهاه

انسجا کرد قرار دارد در این سناریو ضمن اینکه بازیگران خارجی س ی خواهند کهرد مهانع
گسترش بیث اتی و فروپاشی عراق شوند ،اختالفات راه رد میان کردها ممکهن اسهت باعهث
شکلگیر چند اق ی کرد بهجا اق ی واحد شود سناریو چمار سناریو زمسهتان سهرد
است که منطق آن در چارچوب افزای
دارد مشخصه ک ید این سناریو نیز ض

انسجا و قدرت مرکز و کاه

انسجا کرد قهرار

جد اق ی کرد و تداو حیات آن با چال هایی

ک ید است
وض یت کردها در شرایط ب د از همهپرسی  56۹7را میتوان در قاله
سرد ت یین کرد هرچند که هد

این تلقیق سنج

سهناریو زمسهتان

احتمال وقوع هریک از سناریوها مهورد

اشاره ن وده است ،اما مطال ه عوامل و روندها اثرگذار بر مسئ ه استقالل کرد نشان میدههد
که در کول یک دهه آینده تداو سناریو زمسهتان سهرد یها ورود بهه سهناریو تابسهتان داغ
احتمال وقوع بیشتر دارد و سناریوها بمار شکوفا و پاییز کوفانی کمترین احتمهال وقهوع را
دارند؛ چراکه این دو سناریو مست ز کاه

جد انسجا داخ ی و قهدرت دولهت مرکهز در

برابر اربیل است که شواهد کمی در این خصو

وجود دارد ضمن اینکه تأثیرگهذار عوامهل

منطقها و بینالم ی بهعنوان تأثیرگذارترین متغیرها مانع از تقویت شهرایطی اسهت کهه در آن
کردها بتوانند به تأسیس دولت کرد و جهدایی از عهراق م هادرت کننهد در مقابهل قهدرت و
انسجا نس ی دولت مرکز بهخصو

در رویارویی با استقالل کرد و چهال هها اساسهی

کردها و واگرایی درونی آنما ،احتمال تداو سناریو زمستان سرد را افزای

میدهد و حداکثر
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اینکه بم ود تدریجی قدرت کردها میتوانند باعث گسترش تن ها بین اربیل و بغداد شهده و
میدهد

درنتیجه شانس تلقق سناریو تابستان داغ را افزای

جدول زیر بهصورت خالصه وض یت چمار سناریو ترسی شده در خصو

مسئ ه استقالل

کرد در یک دهه آینده را نشان میدهد
جدول  .6سناریوهای استقاللخواهی کردستان عراق و احتمال وقوع آنها
قدرت و انسجام

انسجام درون

وضعیت یا جهت

احتمال

مطلوبیت

دولت مرکزی

کردی

استقاللطلبی

وقوع

کردها

تابستان داغ

زیاد

قو

اق ی کرد پرقدرت

به نس ت زیاد

به نس ت زیاد

بهار شکوفا

ک

قو

کنیدرالیس کرد

ک

زیاد

زمستان سرد

زیاد

ضی

زیاد

ک

پاییز طوفانی

ک

ضی

به نس ت ک

به نس ت ک

نام سناریو

انلالل یا ض
اق ی کرد
چند اق ی کرد

جد
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