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نفعان با روش تحلیل  الگوی حکمرانی بر کرکوک عراق؛ بررسی مناقشات ذی

 بازیگر  

1سعیدساسانیان

 

 چکیده
هم عراق، شهرچندقومیتیکرکوکدر مهمالگویحکمرانیبر ترینمنابعتولیدچنانیکیاز

منطقه،یفرهنگیواقتصادیاینهایبرجستهتنشوحتیمنازعهدراینکشوراست.ویژگی

آنذی سطوحمختلفدر بازیگرانیدر تا کرکوکبرایباعثشده موثرمحسوبشوند. نفعو

فرایند کردهایعراقبسیاراهمیتداشتهودرصورتالحاقآنبهاقلیمکردستاناینکشور،

آیندهطلبیآناستقالل اینمنظر، از سرعتخواهدگرفت. برها عالوه یحکمرانیبرکرکوک،

کهدرهایعراقیودولتاینکشور،برایایرانوترکیهنیزامریمهمتلقیمیهگرو شودچرا

تواندتحتتاثیرقرارصورتاستقاللکردهایعراق،امنیتملیوتمامیتارضیایندوکشورمی

ادشدهباابعگیرد.دراینصورت،مشخصانیروهایمسلحایرانبایددرپیمواجههباتهدیدتقویت

معارضکردیباشند.باتوجهبهچنینضرورتیوهایمختلفهویتیوامنیتیازسویگروهک

کرکوک،اینمقالهکوشیدهاستتابا نفعوموثردرحوزهچنینباتوجهبهتعددبازیگرانذیهم

نرمتحلیل  گیریازروشبهره از استفاده با بازیگرو بازیگرمحورِ بررسیبهMACTOR افزار

نفعاندرمنطقهکرکوکعراقدرخصوصالگوهایممکنحکمرانیبرآنبپردازد.مناقشاتذی

،مورد ایوروشمیدانیالگویحکمرانیبااستفادهازمنابعکتابخانه4بازیگرو13بدینمنظور،

وک،شهرچندکرک»افزار،درنهایتهایحاصلازنرمتحلیلیافته اند.بهکمکبررسیقرارگرفته

ویژه و فرهنگی میبه« مناقشه کمترین دارای آن نسبتبه بازیگران که الگویی باشند،عنوان

معرفیشدهاست.

 :واژه های کلیدی

 MACTORپژوهی،تحلیلبازیگر،کرکوک،عراق،آینده
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 مقدمه و بیان مساله
چنانگیریعراقجدید،همترینمواردیکهپسازسرنگونیصدامحسینوشکلیکیازمهم

ماندهنشدهباقیایحلچنینبازیگرانمنطقهدرروابطمیانبازیگرانداخلیاینکشوروهم
اینمسالهمتاثرازعواملمتعددیازجملهویژگییکرکوکمیاست،مساله هایذاتیباشد.
نفعدرآنشدهوهمینسازمناقشاتبسیاریمیانبازیگرانذیرکوکاستکهزمینهمنطقهک

امر،طراحییکالگویحکمرانیپایداردرکرکوکرادشوارساختهاست.
60بودنآنازنفتاست.کرکوکپسازبصرهکهحدودکرکوک،غنیهایمهمیکیازویژگی

دومینمید نفتداراست، بشکه ذخایراننفتیبزرگعراقمحسوبمیمیلیارد برخی، شود.
 تا کرده40قطعینفتکرکوکرا نفتهمذکر بشکه میلیارد 1393اند)نصری، این82، .)

کرکوکشهریچندقومیتیاست. است. شده یکویژگیفرهنگیهمراه ویژگیاقتصادیبا
ترکمن وعربکردها، هریکدورهها اها سلطهبر سروریو سابقهخودایاز در را ینشهر

اند.دراینمیانبایدبهحضورمسیحیاننیزاشارهکرد.تعدداقواموادیاندرکرکوکداشته
آن یکاز هر استتا باعثشده نشانهعمال ادعاهاییکه با راها خود دارد، تاریخ در هایی

یحکمرانیبراینشهربدانند.شایسته
آن پیچیدهیچهابعادمسالهاما امنیتملیبرخیترمیکرکوکرا امتدادآندرحوزه سازد،

مهم سوریه و ترکیه ایران، است. پیرامونی محسوببازیگران حوزه این در بازیگران ترین
چناننیزادامهدرآنآغازشدهوهم2011شوند.البتهسوریهبهدلیلبحرانیکهازسالمی

 نسبتبه معناداری دغدغه عمیقادارد، ترکیه و ایران اما کرکوکندارد بر حکمرانی آینده
دانند.اینامرناشیازتوزیعقومبخشیازامنیتملیخودراتحتشعاعمعادالتکرکوکمی

کُرددرنواحیمرزیچهارکشورعراق،سوریه،ترکیهوایراناست.کردهایعراقکهمُصرانه
کردستبه اقلیم به کرکوک الحاق مقدمهدنبال را الحاقی چنین هستند، برایان اساسی ای

تهدیدیاستقاللخودمی ایرانوترکیهقاطعانهمخالفچنینالحاقیبودهوآنرا لذا دانند.
بینند.درتحوالتیکهدرمهرماهبرایتمامیتارضی،انسجاماجتماعیوامنیتملیخودمی

1396 مخالفت این داد، رخ عراق کردی حوزه برگزاریدر شد. آشکار جدی صورت به
نیروهایهمه که حالی در و اقلیم سویدولتاین از عراق کردستان اقلیم استقالل پرسی

 سال از پایگاه2014پیشمرگ و نفتی میادین بودند،بر شده مسلط کرکوک نظامی های
اخت.درنهایتبایائتالفایران،ترکیهوعراقبرایممانعتازایناستقاللرافراهمسزمینه

گیریکرکوکواِعمالحاکمیتبرآن،کردهابهناچارازعملیاتنیروهاینظامیعراقوبازپس
نشینیکردند.استقاللاقلیمکردستانعراقالبتهبرایایرانازمنظردیگریموضعخودعقب

می محسوب تهدیدزا گروهنیز برخی تاریخی روابط به توجه با شود. کُرد رژیمهای با
سازتواندزمینهصهیونیستیوحضورامنیتیواطالعاتیاینرژیمدراقلیم،استقاللکردهامی
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تراسرائیلدرمناطقمرزیایرانشدهوپیامدهایمعناداریبرایایرانرقمبزندحضورقوی
)عبداله اقتصاد1390پور، استقاللاقلیمکردستانعراقکهبهدالیلهویتیو لذا بدون(. ی،

تواندصورتگیرد،برنظممنطقهوالگوهایرقابتومنازعهبازیگرانالحاقکرکوکبهآننمی
اثرگذارخواهدبود.
پذیرندکهیکرکوک،الگویحکمرانیاست.برخیازبازیگرانالگوییرامینیازراهبردیمساله

همیناس بر بازیگراناست. امنیتدیگر منافعو تقابلبا سازوکاردر به اشاره وجود با اس،
اصل منطقهکرکوکدر هم140تعیینالگویحکمرانیبر اما چنانبهقانوناساسیعراق،
هم و الزم اجتماعی و سیاسی شرایط نبود مناقشهدلیل ازچنین حاصل نتیجه بودن آمیز

تهاست.سازوکارقانوناساسی،تعیینالگوینهاییبرایحکمرانیبرکرکوکصورتنگرف
یکرکوک،بهدنبالپاسخبهایننفعدرمسالهمقالهحاضرباتوجهبهتفاوتمنافعبازیگرانذی

ذی میان مناقشه میزان کمترین واجد حکمرانی، الگوی کدام که است اصلی نفعانسوال
رند.گراییبیشتریداباشد.بهبیاندیگر،بازیگرانبرکدامالگویحکمرانیبرکرکوک،هممی

تواندالزمبهذکراستالگوییکهواجدکمترینمناقشهمیانبازیگرانباشد،الزاماومنطقانمی
تواندمبناییکنندهمنافعوامنیتملیجمهوریاسالمیایرانمحسوبشوداگرچهمیتامین

رایبرایمطالعاتبیشتردراینحوزهفراهمسازد.واقعیتایناستکهشناختالگویمرجحب
نیازمندبررسی بازیگران، برمیزانمناقشه عالوه هایایراندرخصوصحکمرانیبرکرکوک،

می متغیرهایدیگر حولعواملو سامانبیشتر اینمحور بر درنظرگرفتهشده فرضیه باشد.
یکرکوک،نیازاستتاازالگوهایمتعارف)الحاقکرکوکیافتهکهبرایپایاندادنبهمساله

قلیمکردستانعراقیاالحاقآنبهدولتمرکزی(عبورکردهودرپیالگویجدیدیبودبها
ایوهایداخلی،منطقهکهدرعینتضادنداشتنبامالحظاتامنیتملیایران،میزانمخالفت

پژوهانهوباایباآنتاحدینباشدکهمانعتحققآنگردد.اینمقالهبانگاهیآیندهفرامنطقه
الگویحکمرانیبرکرکوکدرپیارائهیکالگویجدیدبرایحکمرانی4بازیگرو13ررسیب

برمنطقهکرکوکاست.
 

 ضرورت تحقیق
مساله به دادن پیچیدهپایان اسالمییکرکوکمیی برایجمهوری تهدیدزا منبعی تواند

ایرانراازمیانبرد.دونگاهرقیبکهبهصورتسنتیدرخصوصحکمرانیبرکرکوکمطرح
اندازالحاقکرکوکبهشوند،توانحلاساسیاینمسالهرادارانیستند.ایندونگاهعبارتمی

الگوینخست،زمینهاقلیمک یاستقاللردستانعراقویاالحاقآنبهدولتمرکزیعراق.
اقلیمکردستانعراقرافراهم،روندتجزیهعراقراتشدیدوتهدیداتجدیبرایایرانایجاد
خواهدکرد.همسوییبرخینخبگانکُرددراقلیمکردستانعراقبارژیمصهیونیستیوبیان
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روابطیمستحکمبااینرژیم،عمالامکاننفوذامنیتیاسرائیلدرغربایرانعلنیدارابودن
افزایشمی را گروهک1390دهد)عبداهللپور، ازسویدیگر، هایمسلحکُردیکهتحت(.

هابه(،جهتتوسعهناآرامی1395نفوذبازیگرانخارجیقراردارند)کردستانمدیا،شهریور
هایخودراافزایشخواهندداد.اینمواردومواردضدامنیتیعالیتمناطقکردنشینایران،ف

شرایطی، چنین در است. ایران اسالمی جمهوری سوی از درخور واکنشی نیازمند دیگر،
هایمادیوانسانیبیشتردربازآراییاحتمالینیروهاینظامیدرغربکشور،صرفهزینه

وی تدابیر اتخاذ و مسلح نیروهای رفعحوزه و مهار برای اطالعاتی و امنیتی حوزه در ژه
اقلیم به کرکوک الحاق از ممانعت لذا گیرد. قرار کار دستور در باید مذکور، تهدیدهای
دفاعی و امنیتی حوزه در راهبردی یکضرورت اهمیتهویتی، بر عالوه عراق، کردستان

یجدیدوتقویتتهدیدهایگیریتهدیدهاتواندازشکلجمهوریاسالمیایراناستکهمی
موجوددرغربکشور،جلوگیریکند.

الگویدومیعنیالحاقکرکوکبهدولتمرکزیعراقنیزاگرچهمطلوبایرانوعراقاست
نمی بهدالیلیکهخواهدآمد، بایدبهدنبالاما لذا الگویپایداریباشد. توانددربلندمدت،

خصوصال تحقیقدر کرکوکدرالگویسومیبود. منطقه گویجدیدیبرایحکمرانیبر
ازاینمنظرضروریبهنظرعراقمبتنیبرمیزانمناقشاتذی نفعاندرخصوصاینالگو،

هایارائهچنینالگوییاست.برخیازاینرسد.لذاضرورتتحقیقدرواقعهمانضرورتمی
هاعبارتنداز؛ضرورت

توجهبهتالشناکامبرخیاحزابخواهی کردها؛ ی استقالل هترین زمین ضرورت از میان بردن مهم با
رسدهرالگویی،بهنظرمی1396اقلیمکردستانعراقبرایاستقاللازاینکشوردرمهرماه

کهبرایحکمرانیبرشهرکرکوکطرحشود،جهتحفظتمامیتارضیویکپارچگیسیاسی
ادعاهایک میان از را اینشهر باید دلیلعراق، به واقعیتایناستکه سازد. خارج ردها

پرسی،جایگاههویتیواقتصادیبرترکرکوکبرایکردها،اگراینشهردرزمانبرگزاریهمه
بارزانیرئیسوقتاقلیمکردستان مسعود باال، احتمالبسیار با تحتحاکمیتاقلیمنبود،

عملیهم اقدام متحدانش، استقاللدرپرچونبرگزاریهمهعراقو برایرسیدنبه سیرا
نمی قرار کار مهمدستور لذا استقاللدادند. سالح خلع برای ابزار برخیترین طلبی

ایکهکردهااینگونهیکرکوکاستبههایسیاسیکُردعراق،پایاندادنبهمسالهشخصیت
شهرراملکطلقخودندانند.

پرسیبرایتعیینقانوناساسیعراقبربرگزاریهمه140اصلهای ناشی از قانون اساسی؛ ضرورت
پایاندسامبرسال اما2007تکلیفکرکوکتا شهروندانتصریحدارد. جهتتشخیصاراده

تواندحافظروححاکمبرقانوناساسیواقعیتایناستکهایناصلدرشرایطکنونینمی
به109و1،50،67واردیدراصولعراقازجملهیکپارچگیوتمامیتارضیباشد.چنینم
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مصوبهدر2017نوامبر6تاریخدرعراقهمفدرالعالیاند.دادگاهنوعیمورداشارهقرارگرفته
دیگروآناساسبرکهکردصادراساسیقانونیکمادهتفسیربرمبنیراحکمی122شماره
تمامی109مادهویژهبهعراقیکپارچگیبامرتبطاساسیقانونمواد فدرالدولتمسئوالن،
(.بااینوجود،درصورت1396کشورند)خبرگزاریفارس،آبانیکپارچگیحفظبهملزمعراق

برگزاریهمه140تحققاصل کسیو چه اقلیمکردستانعراق، الحاقکرکوکبه پرسیو
زیهعراق)کهخالفپرسیاستقاللوتجکنددوبارهبرخیرهبرانکرددرپیهمهضمانتمی

پرسیاستقاللاقلیمونصبغیرقانونیپرچماقلیمقانوناساسیاست(نباشند؟بابرگزاریهمه
،عمالحسننیترهبرانکردنسبتبهحفظتمامیت2017برفرازاستانداریکرکوکدرسال

بغدادمی لذا ناکارآمدیاصلارضیعراقازمیانرفتهاستو وناساسیوقان140توانددر
تضادعملیآنبابرخیاصولدیگروروححاکمبرقانوناساسی،مدعیباشد.عالوهبراین،

شدهوبههردلیلصورتنگرفتهاست.لذاعبورازاینبرگزارمی2007پرسیبایدتاسالهمه
می ذیسقفزمانی استناد و اتکا محل الگویحکمراتواند تعیین برای تا باشد بهنفعان نی

راهکاریدیگربیاندیشند.
کهاکنونکرکوکتحتحاکمیتکاملباتوجهبهاینهای کُردی؛  جویی ضرورت پایان دادن به بهانه

تواندراهکارنهاییقلمدادشدهشودکهچرااینوضعتنمیبغدادقراردارد،اینسوالمطرحمی
می نظر به یابد؟ ادامه مسالهو ذکر به باتوجه بهیرسد و عراق اساسی قانون کرکوکدر
چهدرخصوصناکارآمدیایناصلآمد(،اینمساله)بافرضآن140سرانجامنرسیدناصل

توانندبادرصورتعدمارائهالگویحکمرانیجدید،همیشهبازخواهدماندوبرخیکردهامی
ضمنمظلوم ایناصل، به خصوصاستناد در ادعاهایخود طرح زماننماییو در کرکوک،

مبنایرفتارهایاستقالل آنرا ارائهمقتضیدوباره با پایاناینمساله لذا دهند. قرار طلبانه
ادامه که کنونی مدل است. ضروری جدید، اگرچهمدلی است، کرکوک بر بغداد تسلط ی

صورتریشه به را پرونده این نهایت، در داشتاما خواهد برایهمیدستاوردهایی و شهای
.(1396آبانساسانیان،)نخواهدبست

 
 مبانی نظری 

پژوهیرابرایمطالعاتسیاسیهایآیندهکهاینمقالهکوشیدهاستیکیازروشعطفبهاین
بخشنخستبه مبانینظریآنازسهبخشتشکیلشدهاست. امنیتیبهخدمتگیرد، و

پردازدکهسطحتحلیلآن،داخلیمیهابررسیجوامعچندفرهنگیونحوهمدیریتسیاسیآن
امنیتملیآن تهدید و بهکشورهایمجاور تسریمسائلقومییککشور موضوعاست. ها

منطقه تحلیل سطح استکه مقاله این نظری بخشمبانی امادومین بخشسوم دارد. ای
دهد.پژوهیراموردکنکاشقرارمیدرحوزهآینده«تحلیلبازیگر»
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 سیاسی جوامع چندقومیمدیریت  
هایکندکهماهیتسیاستگذاریقومیرامعرفیمیمارتینمارجرسهالگویعمدهسیاست

می روشن را معاصر چندقومی جوامع کشورهایقومی بر عمدتا مارجر تمرکز اگرچه سازد.
می نظر به اما است میچندقومی الگو سه این ورسد کرکوک معادالت فهم در تواند

کمکسیاست آن، حکمرانیبر از؛گذاریبرایآینده عبارتند الگویمارجر سه باشند. کننده
تکثرگراییتساوی همانندسازی، تکثرگرایینابرابر)مارجر، از1377طلبو بهره با ادامه در .)

وسعیمی تشریحشده اینالگوها او، ویژگیمقاله شبیهشودمتناسببا سازیهایکرکوک،
شوند؛
 مانندسازیهالف( 

جامعه،چندیادواعضایکهنمایدمیرخزمانیواستتمایزخطتقلیلفرایندهمانندسازی
بنابراین(.Yinger, 1985, 30)شوندمیهمسانیکدیگرباکوچکاجتماعیگروهیانژادیگروه

چندقومیتیجوامعکهبرشمردسازمنسجم«آلیایده»یاوغرضبسانتوانمیراهمانندسازی
.گیرندمیشکلآنبراساسهاایدئولوژیودولتهایسیاستوکنندمیحرکتآنسویبه

روانیواجتماعیفرهنگی،شناختی،زیستترکیب:ازعبارتستهمانندسازیهایسیاستهدف
 ,Barth and Noel)قومیهایتفاوتبدونجامعهیکایجادمنظوربهمنفردومتمایزهایگروه

نخواهدمؤثرینقشچندانقدرتوثروتنابرابرتوزیعبرایمالکیبعنوانقومیت(.336 ,1972
.(1377،157داشت)مارجر،

برخیتفاوت وجود با بررسیو مورد چارچوبموضوع سطحتحلیل،چنینالگوییدر در ها
هویتاین کرکوکوهایمتعددقومیساکندرگونهقابلبیاناستکهدولتعراقفارغاز

همانمنازعاتتاریخیمیانآن بهاعمالحاکمیتبراینشهربپردازد، گونهکهحاکمیتها،
رسداینالگوکند.بهنظرمیخودرابرکربالیعربوشیعهوالرمادیعربوسنیاعمالمی

همسوباشد.«الحاقکرکوکبهدولتمرکزیبغداد»باالگوی
 هطلبان تکثرگرایی مساواتب( 

شود،میهدایت«طلبانهمساواتتکثرگرایی»اصولتوسطکهچندقومیتیجامعهیکدر
یکدیگربااجتماعیمنافعسربرکهشوندمیسیاسیذینفعهایگروهبهتبدیلقومیهایگروه
کنندمیرقابت ضوابطازایمجموعهمتندربرانگیزرقابتهایتفاوتایننیزنظریلحاظاز.
بینجدیهایتفاوتوهاشکافرواینازوداردقراراستهمگانقبولموردکهسیاسی
ومشترکسیاسینظامیکبهنسبتهاگروهتمامکهصورتبدین.دهدمیکاهشراهاگروه
هایتفاوتجویند.میمشارکتواحدیاقتصادینظامداخلدروباشندمیوفادارواحد

درسازمانیضوابطوشودمیصیانتدولتتوسطهاگروهاینبینموجودساختاریـفرهنگی



115 بازیگرتحلیلروشبانفعانذیمناقشاتبررسیعراق؛کرکوکبرحکمرانیالگوی



اساساجتماعیهایپاداشمتناسبتوزیعتشویقجهت شوندمیدیدهتدارکقومیت،بر
(.162)همان،

هایاصلیالبتهبدونرسمیتقانونیچنینسیاستیدرسطحملیعراقودرتوزیعمسئولیت
وزیربهترتیبازمیانپارلمان،رئیسجمهورونخستوبهصورتعرفی،جاریاست.لذارئیس

وشیعیانانتخابمیاهل کردها ایندرحالیاستکهشیعیانبهدلیلکثرتسنت، شودو
بهصورتدموکراتیکمیکرسی دارند، اختیار پارلماندر توانندچنینروندیراهاییکهدر

بانهبهحوزهحکمرانیکرکوکباتوجهبهطلگراییمساواتمخدوشسازند.تسریالگویکثرت
گونهکهدرتشریحاینالگونیزآمد،نیازمندضوابطمشخصیچندفرهنگیبودناینشهر،همان

رسداینالگوباهادرمدیریتسیاسیشهرحضورداشتهباشند.بهنظرمیاستتاهمهقومیت
قرابتداشتهباشد.«عنوانشهرچندفرهنگیوویژهمعرفیکرکوکبه»الگوی

 تکثرگرایی نابرابرج(

ازساختاریحیثازراقومیهایگروهکههاییسیاستتوسطنابرابرتکثرگرایهاینظام
اسمیت.شوندمیهدایتکنند،میتقویترامزایاوقدرتنابرابربسیارتوزیعومجزا،یکدیگر

قومیگروهدستدرعاملیتنهادولتمتکثری،جامعهچنیندرکهدهدمیشرح(33 ,1969)
تساویایجادبرابریحامیتکثرگراییکهحالیدر.ندارندحقیگونههیچدیگرانواستمسلط
دهد،میقرارخودهمتوجههراهاگروهبیندراقتصادیوسیاسیقدرترشدبهرووفزاینده

داردقرارمتضادکامالًفرضیبرنابرابرتکثرگرایی عدمونابرابریگسترشیاحفظجاایندر.
بهمادیثروتازایعمدهسهموسیاسیاقتدارتمامییافتناختصاصوهاگروهبیندرتساوی
.(1377،167است)مارجر،قومیسیاستاینذاتیواساسیویژگیمسلط،گروه

توانآنراسدمیرسازیاینالگودرچارچوبموضوعموردمطالعه،بهنظرمیبرایکاربردی
معنایدرنظرگرفت.چنینالحاقیبه«الحاقکرکوکبهاقلیمکردستانعراق»همسوباالگوی

فاصله با قدرتسیاسیرا کرکوک، دیگرآناستکهیکقومیتحاضردر از زیاد ایبسیار
کرکوکها،ازآنِخودخواهدساختوایندرحالیاستکههرسهقوماصلیحاضردرقومیت

عربیعنیترکمن دورهها، کردها، و سابقهخودداشتهها در را اینشهر سروریدر اند.ایاز
کثرت نمیالگوی مقاله، این در نابرابر گرایی الگوی با همسو دولت»تواند کرکوکبه الحاق
گرانهاوتوزیعقدرتدرمیانبازیتلقیشودچراکهایندولتباپذیرشقومیت«مرکزیعراق

شود.مختلفقومی،صرفایکدولتعربمحسوبنمی


 امنیت ملی و موازنه قدرت
قومیت یکوجود با کشورها مرزی مناطق از بخشی در مشابه نسبتاهای امری دیگر،

محسوبمیجهان تبادلشمول و قومی تشابه این به که نشر تراوشو قانون از فارغ شود.
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می مذکور مناطق فرهنگی و انسانی )عندلیب، 1380پردازد حوزه208، در موضوع این ،)
امنیتی،مطالعاتامنیتینیزموردتوج هرگونهتغییردرترتیباتفرهنگی، هقرارگرفتهاست.

سازتغییردرمنطقهمشابهدرتواندزمینهسیاسیواقتصادییکمنطقهقومیدریککشورمی
ازاینمنظر،مقاماتدوکشورنمی توانندنسبتبهتحوالتقومییکدیگرکشورمجاورگردد.

درسیاستقومیخود،تحوالتپیرامونیرانیزدرنظربگیرند.هاناگزیرندتفاوتباشند.آنبی
سازتهدیدامنیتملیواگرتحوالتقومییککشورازچنانشدتیبرخوردارباشدکهزمینه

لذا خواهدشد. روبرو واکنشمقاماتآنکشورها با تمامیتارضیکشورهایپیرامونیشود،
دیگربودهوتالشبرایاثرگذاریبراینقومییکاحساستهدیدبازیگرانکهناشیازمسائل

می تحلیلقرار مورد حاکمیتکشورها مرزهایرسمیو از فراتر تامسائل، اینموارد گیرد.
مداخالت قومی، سیاست مفهومی ترکیب است. بررسی قابل فراگیر موازنه قالب در حدی

میخارجیوبی فراهمسازد.1نظریهموازنهفراگیرگیریازتواندامکانبهرهثباتیسیاسی، را
المللگرآمریکاییسیاستبینواژهموازنهفراگیربراینخستینبارتوسطاستیوندیوید،تحلیل

به مسائلجهانسوم دولتو او رفت. ازکار تهدیداتیچندجانبه با درگیر هایجهانسومرا
ایهایرقیبدرعرصهمنطقهشبادولتثباتیوعدمانسجاماجتماعیدردرونوچالناحیهبی
تواندیکیازمصادیقعدمجاکهمسائلقومیمیازآن(David, 1991, 16).داندالمللیمیوبین

توانندازاینواقعیتبرایتنظیمهامیثباتیدرکشورهاباشد،لذادولتانسجاماجتماعیوبی
مطلوب رفتاردیگریمتناسببا ایرانهایخودبهره عراقو ترکیه، نوعروابطسوریه، ببرند.

قابلتبییناست)حقطیدهه نظریهموازنهفراگیر مسائلکُردیبا حوزه پناه،هایاخیردر
1387.)

المللییککشوربرایاثرگذاریبرمسائلقومیآنایوبینازسویدیگر،تالشرقبایمنطقه
مناسباتقومی اثرگذاریمستقیمبر یا کشورو مجاورجهتاثرگذاریغیرمستقیمبر کشور

هدف،بایددرمالحظاتامنیتیوموازنهقدرتمیانبازیگراندرنظرگرفتهشود)ن.ک:بیلیس
(.744-1383،748واسمیت،

ایسازتحوالتیجدیدرعرصهمنطقهتواندزمینهتغییردرجایگاهیکقومدریککشورمی
کهتحوالتقومیمنجربهندجهتدرکپیوندمیانتغییراتبهشرطآتوانگردد.مدلزیرمی

موثرباشد؛تحولیژئوپلیتیکیشوند،
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1385،6نیا،منبع:حافظ

پسازتحولدرساختارژئوپلیتیکیوآغازدورهبیثباتیوگذار،باتوجهبهمیزانتهدیدات
بی از کنشناشی معموال امنیتهایسختثباتیصورتگرفته، تامین و برایکسبمنافع

شودتانیروهایمسلحونیروهایامنیتیگیرد.چنینامریموجبمیمدنظربازیگرانقرارمی
بااتخاذآرایشوالگویرفتاریمقتضیدرمسیرتامینامنیتملیقرارگیرند.درصورتیکه

کنشهایقومیمشابهدردوسویمرزها،محلتمرکزتغییراتژئوهویت هایپلیتیکیباشد،
مینظامینیازمندهوشمندیمضاعفدرطرح کههراقدامنظامیدرریزیواجرا باشندچرا

هایتواندموجبکنشحالیکهدرپیرفعتهدیدناشیازتحولقومیبیرونیاست،بالقوهمی
،ضمنفهمقومیدرداخلشدهوعمالسطحوعمقرویاروییرابیشترسازد.برهمیناساس

قوم تغییرات راهبردی دولتاهمیت بهمحور، اجتماعی و سیاسی عرصه در بکوشند باید ها
شوند،یاریرساندهساماندهیمسائلقومیکشورمجاورکهمنبعتهدیدبرایخودمحسوبمی

عملآورند.تاازهرگونهمواجههنظامیباتهدیدمذکور،ممانعتبه


 پژوهی یندهتحلیل بازیگر در حوزه آ
آینده بهاگر دانش، منابع و تغییر کلیدی عوامل قراردادن هم کنار شامل را منظورنگاری
یبااهمیتآناستهابدانیم،نکتهاندازهایراهبردیوتعیینطیفیازسیاستیچشمتوسعه

آینده صراحتبهکه شبکهنگاریاغلببه ایجا عواملبرایپاسخدنبال بهگوییبهاییاز هتر
نهچالش امر این است. غیره و سیاستی پیشرفتههای اطالعات با توسعهتنها برآوردشده ی
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جهتمی دانشو منابع طریقآگاهیاز از بلکه اعضایشبکهگیرییابد هایراهبردیدیگر
سناریوهایحاصلهازآیندهامکان لذا پیونددهندهپذیراست. راهبردهاینگاری، یبینآیندهو

لقخ هستند پیشران.(Slaughter, 1999, 287)شده بر تمرکزش عمدتا رویکردی هایچنین
پیشران این و است یککلیدی با تعامل در را پژوهشها تا کرده بررسی بهدیگر، سویگر

ایکهگونهگذاریرهنمونشود.امادرشرایطیکهباچندینبازیگرمواجهههستیمبهسیاست
آن از کدام هر وضعیتتحلیل نسبتبا در عواها یا و سیستمها یا یکموضوع کلیدیِ مل

هابرایگیریآندیگرهمدرجهتمتفاوتاستوازسویدیگرمیزاننفوذاینبازیگرانبریک
کاربازیگربهباشیم.اساساتحلیلمی«تحلیلبازیگر»رسیدگیبههدفاثرگذاراست،ناگزیربه

قمی بررسی مورد بازیگران موثرتریجایگاه طور به تا اهدافبهرود تصمیماتیا گیرد، رار
هایسیاستیسنجیگزینهسازیشوند،متنسیاستبازیگراندرکشودوامکانروشنیپیاده

برایناساساستکهدر(.Brugha, 2000, 239-246&Varvasovsky)برایآیندهبررسیشود
بآینده بازی فرایندهایمذاکراتی، و سناریومحور تفکر درنگریراهبردی، نقشمهمی ازیگر

می موقعیتگونهکندبهتحلیلایفا مسائلهایذیایکهچنینتحلیلی، بسیاریاز نفعاندر
ارزیابیهم واگراییگراییراهبردی، و پیشها و نظرمیبینیائتالفها در را تضادها و گیردها

(Bendahan, 2003, 1.)می هم نکته این ذکر میان که باشد مفید ذیتواند و بابازیگر نفع،
تفاوت بعضا دارد، وجود ایندو یکساناز استفاده در اینتسامحیکه است. هاییذکرشده

هاییاشارهداردکهیکنفعبهگروهایکهذیگونهتفاوتدرمیزاناثرگذاریایندواستبه
تصمیم فرایند سهمیدر کمیبرایمنفعتیا ابزارهاینسبتا اما تاثیرگذاریبرگیریدارند

نفعان،(.برخینیزباتمرکزوتاکیدبرذی1393آباد،گیرییاسیستمدارند)زارعمیرکتصمیم
بینافرادیکهبریکتصمیمیااقدامتاثیرگذارهستندویاتحتتاثیرآنقراردارند،تفاوت

ذی درهرGrimble & Wellard, 1997نامند)نفعانفعالومنفعلمیقائلشدهوایندورا .)
مهماستاینصورتآن پیگیریدارایاهدافچه رویمسائلمورد بر بازیگر وقتیچند که

تحلیلاثرآن بریکگوناگونیباشند، درها دیگروبرعواملکلیدیآنمسائلضروریاست.
شود.بردهمیهایمبتنیبرنقشبازیگرانبهرهچنینشرایطیازمدل

فهممدل قابل تحلیلی گسترده رویکرد غالبدو در عمدتا نقشبازیگران بر اند.هایمبتنی
اینرویکرداولازروشطراحیسناریوبرگرفته شدهکهتوسطمیشلگودتارائهشدهاست.

گذاریشدهاست.رویکرددوماماازآثارنویسندگانیکهدرروشمبتنیبرتئوریسیستمپایه
 ,Bendahan)اند،سامانیافتهاستهایمذاکراتیفعالبودهسازیسیاسیوحوزهمحوزهتصمی

(گردآوری1395هایمبتنیبرنقشبازیگرکهاسماعیلیان)درادامهبرخیازمدل.(3 ,2003
آید:کردهاست،می
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 شرح اجمالی طراح عنوان

شبکه نظریه

1بازیگران

نفعانبراساسمیزانارتباطات،شناسیمطرحشدهوتعامالتذیجامعهاینروشدرحوزه2التور

گیردناپذیریموقعیتونفوذآنهاموردکاوشقرارمیقدرت،اعتماد،کنترلمنابعوبرگشت

(Camponovo & Pigneur, 2002.)

رویکردهای

مبتنیبربازی

خط3آالس حوزه در رویکرد مشیاین از و بوده ارزیابیگذاری برای بازی بر مبتنی رویکردهای

هایاحتمالاقداماتبدیلوکاهشخطرپیامدهایناخواستهاستفادهشدهاست.درواقعمدل

براساسنظریهبازیبهمنظورپیش بهسمتبینیرفتارذیتصمیمرا نفعانوهدایتآنها

(.Bendahan, 2003)اندسازیکردهراهبردهایمناسب،ساده

LAMP4بینیپیامدموضوعموردبحثاست.دراینروش،موضوعبایـدکـامالتخصصـیوهدف،پیش5الکوود

بودهتابدلیلمحاسباتپیچیده،تعدادبازیگرانبهپـن تـاشـشعـددمحـدودشـود محدود

(Lockwood, 2013.)

انتخاب مدل

کنشگر -عقالنی

6محور
 

مسکوی

7تا

استبرایارزیـابیمسـائلسیاسـتی(EU)8مطلوبیتموردانتظاراینمدلکهبرپایهنظریه

هایورودیمحـدود،مطرحشدهاست.طراحتالشکردهبااستفادهازداده،نفعانمختلفباذی

ــیش ــدلپ ــد.م ــهکن ــقراارائ ــدیدقی ــاح ــیت ــدلوPOLICONبین ــهم ــخهاولی نس

FACTIONSایکهسازمانسیامدلمشابه(CIA)اسـتفادهکـردهاسـت،بعنـوانابـزاری

(.Jesse, 2011درصددقت،معرفیشدند)90بینیمسائلسیاستیبابیشازبرایپیش

MACTOR9گودت
ارائـهشـدکـهبـهبررسـیراهبردهـاو2001بینی،اینابزارتحلیلیدرسـالدرمباحثپیش

پـردازدوتـوازنقـدرتبـینآنهـامـیهـاوهایبازیگران،نحوهمواجههبـابرنامـهگیریجهت

هـایبـازیگرانرارویاهـدافومسـایلکلیـدیاسـتخراجهاوهمگرایـیها،واگراییوابستگی

(.Godet, 2003)کندمی

1395منبع:اسماعیلیان،

تواندفنمناسبیبرایتحلیلسیستمدرهرصورتتحلیلبازیگراندرشرایطمشخصیمی

(:Bendahan, 2005)اندازتباشد.اینشرایطعبار

سیستمدارایپویاییزیادیاست. -

تعدادبازیگرانکلیدیسیستممحدوداست. -

توجهیدرتکاملسیستمدارند.بازیگراناثراتقابل -

                                                           
1
. Actor Network Theory (ANT) 

2
. Latour 

3
. Allas 

4
. Lockwood Analytical Method for Prediction 

5
. Lockwood 

6
. Agent‐Based Rational Choice (ABRC( 

7
. Bruce Bueno de Mesquita 

8
. Expected Utility 

9
. Godet 
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کنندسیستمرابازیگراندارایهویتمشخصبودهوباتوانوامکاناتخودتالشمی -

سمتنتای مرجحخودمتمایلکنند.به

انعطافداردوممکناستبهشکلهمکارییارقابت - تعامالتبازیگراندرسیستم،

 باشد.

  پژوهش  . روش4

هدفاینمقالهمشخصابررسیمناقشاتبازیگراندرحوزهحکمرانیبرمنطقهکرکوکعراقو

ایگونهبهییکالگوبرایحکمرانیبراینمنطقهبراساسمیزانمناقشاتاستدرنهایتارائه

ماهیت کهاینالگودرتضادبامالحظاتجمهوریاسالمیایراندرحوزهامنیتملینباشد.

هاییازآن،درایکهعالوهبرتوصیفیوپیمایشیبودنبخشگونهاینمقالهترکیبیاستبه

یافته از بهره با نرمنهایتبهصورتتبیینیو الگوهایحاصلاز تا سعیشده ییبرایافزار،

مراحلاینحکمرانیبرمنطقهکرکوکباعطفبهمیزانمناقشاتمیانبازیگرانتشریحشود.

مقالهبهشرحزیراست


(مدلعملیاتیتحقیق1شکل

کتاب بر تمرکز با کلیدی مناطقحیاتیخاورمیانه»مسائل » شده1393)نصری، احصاء )

واقعهمانالگوهایحکمرانیبر در اینجا در مسالهذکرشده چهار کرکوکهستند.است.

هایکارشناسانوپیگیریایوبررسیمصاحبهشناساییبازیگرانمبتنیبرمطالعاتکتابخانه

بازیگردراینمقالهموردبررسی13روزانهتحوالتموضوعموردمطالعهصورتگرفتهاست.

گرفته اصلیقرار خاواند. حیاتی مناطق کتاب بازیگران، این احصاء برای منبع رمیانهترین

 منابعدیگرازجملهنصریودیگران)1393)نصری، از و بوده گوجلو)1392( و1387(، )

هایاینترنتیازجملهکردپرسکهعالوهبراین،وبگاه(نیزاستفادهشدهاست.1387پناه)حق

اند.درحوزهمسائلکردیفعالهستندنیزموردرجوعقرارگرفته
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یعنیتع بادیگرومیزاناصرارآنییننفوذبازیگرانبریکمراحلسهوچهار  برمسائل، ها

نفرازپژوهشگرانحوزهموردمطالعهاخذو15نحویکهنظراتنامهانجامشدهبهشیوهپرسش

اینجمع پژوهشگرانیکیازاندیشکده15بندیشدهاست. هایایرانیفعالدرکارشناسرا

منطقه مسائل دانشجوحوزه دکتریمطالعاتمنطقهای، ازیان یکی در ایگرایشخاورمیانه

هادوجدولدهند.آنهایتهرانوبرخیازکارشناسانحوزهمسائلکردیتشکیلمیدانشگاه

اند.شودتکمیلکردهنفوذواصراررابهترتیبیکهدرادامهتشریحمی

رمکتوربودهوبرهمیناساس،مرحلهافزاهاینرمهایمراحلسهوچهاردرواقعورودییافته

افزار،تالششدههاینرمافزارصورتگرفتهاست.درنهایتباتحلیلخروجیپنجمتوسطنرم

چنیناستدریکرویکردتبیینی،الگویمرجحمتناسببامالحظاتامنیتملیایرانوهم

افزارهایحاصلازنرماقویافتهپذیریبراساساقتضائاتزمانیاقلیمکردستانعرمیزانامکان

تشریحگردد.

ورودی و فرایندها خروجیمنطق، و نرمها های نظراتMACTORافزار پردازش وظیفه که

نفعبرسرمسائلهایکاربردیبرایبررسیمناقشاتمیانبازیگرانذیخبرگانوارائهخروجی

شود.رابرعهدهدارد،درادامهتشریحمی

یکیازروشهمان ابزارتحلیلیگونهکهذکرشد، MACTORهایمبتنیبرتحلیلبازیگران،

گفته(2003،4)چهبنداهانافزارپیادهشدهاست.براساسآناست.اینروشدرقالبیکنرم

انداز؛هایدیگرتحلیلبازیگرعبارتوالبتهبرخیروشMACTORاست،اجزای

یکمی:1مساله نزاعتواند بحثیا محل که باشد موضوعاتدیگر یا مشکل موضوع، ایده،

هستند.مسائلیکهنتای آنممکناستبرتغییراتآیندهسیستماثرگذارباشد،ازموضوعات

هابهصورتمحسوسیازموردعالقهبازیگراناست،بهویژهمسائلیکهبازیگراننسبتبهآن

دیگرواگراییدارند.یک

بسی عنواننهادیتعریفمیبه:2بازیگر با و دارد مطالعه سیستممورد کهسهمیدر شود

درتغییراتمنابعتحتاختیارخودبرایاثرگذاریمستقیموغیرمستقیمبرنتیجه یمساله،

می نقش ایفای بهسیستم معموال متفاوت بازیگران هموسیلهکند. و واگرا اهداف چنینی

اند.شناساییزهمقابلهایمتفاوتااولویت

                                                           
1
. Issue 

2
. Actor 
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ذی:1موقعیت یا بیانموقعیتیکبازیگر مساله، نسبتبه نسبتبهنفع او مرجح پیامد گر

شود.راستاییاهدافشاست.معموالموقعیتدرطیفراهبردهایااهدافارزیابیمیمسالهدر

زنیبازیگراست.گرفضایچانهطیفراهبردها،بیان

نشانمی:2اصرار را بهاهمیتذهنیمسالهبرایبازیگر اصرار گرمیزانارادهنوعیبیاندهد.

بازیگربرایاعمالنفوذرویمسالهاست.

گرمیزانقدرتاوبراینفوذمستقیمبرنتای یکتوانبازیگرنسبتبهیکمساله،بیان:3توان

)میزاننفوذاوبردیگربازیگران،یکیازاینمسالهباتوجهبهابزارهاییاستکهدراختیاردارد.

ابزارهاست(

گرقدرتاثرگذاریاوبررفتاردیگریاست.نفوذیکبازیگربربازیگردیگر،بیان:4نفوذ


  :MACTOR/2003, 4, BendahanSourceاجزایتحلیلرفتاربازیگراندر(2شکل

MDIهاینفوذ)ماتریس
2MAO(واصرار)5

باشندومیMACTORافزار(درواقعدوورودینرم6

گراییبازیگرانراترینبازیگرانوموقعیت،توان،واگراییوهمافزارمبتنیبرایندو،کلیدینرم

ایکهگونهکندبهدیگررابیانمینفوذمستقیمبازیگرانبریکMDIکند.ماتریسارزیابیمی

گردد.نرمافزارمبتنیعنواناثربسیارزیادتعیینمیبه4اثرتابیعنوانمیزاننفودازصفربه

MIDIبرفرمولزیر،ماتریس
کندکهمیزاننفوذغیرمستقیمومستقیمبازیگرانبرراارائهمی7

بازیگرcرابااحتسابوجودتعدادbبرaدهد.اینفرمولاثرغیرمستقیمدیگررانشانمییک

کند؛(محاسبهمیbوaیگر)بهجزدوباز

  a,b a,b a,c c,bc
MIDI   MID   min MID , MID    

این2MAOماتریس است. بازیگر برایهر مساله اهمیتذهنیهر برایسنجشمیزان اما

 +4تفاوتوعنوانبیعنوانمخالفتبسیارزیادتاصفربهبه-4اهمیتبهصورتطیفیواز

                                                           
1
. Position 

2
. Salience 

3
. Clout 

4
. Influence 

5
. Matix of Direct Influence 

6
. Matrix of valued positions Actor X Objective 

7
. Matrix of Indirect and Direct Influences 
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به میعنوان تعیین زیاد بسیار موافقت یعنی ماتریسموقعیت همان1MAOشود. واقع در

پردازد.این(می-1تفاوتی)صفر(ومخالفت)+(،بی1ماتریساصراراستکهصرفابهموافقت)

دهد.ارائهمی2MAOافزاربراساسعالمتجبریاعدادماتریسماتریسرانرم

اصلی تحلیلترینماتریسیکهمبنایاما ترکیب3MAOهایکلیدیخواهدبود، با استکه

اینماتریستوسطنرمدستمیبه2MAOوMIDIخاصیاز هایافزارومبتنیبرفرمولآید.

شود؛زیرارائهمی
  aa,b ba,a MIDI MIDI I   

  aa,b ab,a MIDI MIDI D   
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a

aa,a
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aia,ia, r 2MAO  3MAO   

هربازیگربههمراهمیزان1کنندگیدهد؛توانبسی سهمولفهکلیدیارائهمی3MAOماتریس

باهرمساله.3ومخالفت2موافقت

 i ia,a 3MAO Mob  

    a ia,ia,i 0 3MAO3MAO  Ag  

    a ia,ia,i 0 3MAO3MAO  Disag  

CAAگرایی)درگزارشخروجیخود،جداولمربوطبههمMACTORنرمافزار
(وواگرایی4

(DAA
ماتریس5 سه برایهر را مساله هر بازیگرانبر )MAOفرمولمحاسبهارائهمی دهد.

بهشرحزیراست؛3MAOگراییبرایماتریسواگراییوهم

     
i ib,ia,ib,ia,ba, 03MAO3MAO3MAO3MAO

2

1
  3CAA if  

     
i ib,ia,ib,ia,ba, 03MAO3MAO3MAO3MAO

2

1
  3DAA if  

 مذاکراتوتواندائتالفگراییبازیگرانبرسرمسائلمیهممیزانواگراییو همسوییدر ها،

 (.Bendahan, 2003)سناریوهایمنتهیبهمسالهمرجحرافراهمسازد

                                                           
1
. Mobilization 

2
. Agreement 

3
. Disagreement 

4
. Convergences Actor X Actor 

5
. Divergences Actor X Actor 
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 های پژوهش یافته 

واقعالگوهایمحتمل در اینگام، در شناساییمسائلکلیدیاست. گامنخستپژوهش،

یدقیقوجامعیشود.واقعیتایناستکهمطالعهبرایحکمرانیبرکرکوکاستخراجمی

اینخصوصصورتنگرفتهوعمده الگویالحاقکرکوکبهاقلیمدر یکارشناسانبهدو

الحاقآن یا و داشتهکردستانعراق اشاره حکومتمرکزیعراق آنبه ایناند. در جاچه

کمکازپژوهشیاستکهنصری) با براین1393مدنظرقرارگرفته، انجامدادهاست. )

هادرشدهآناساسچهارالگویمحتملبرایحکمرانیبرکرکوکهمراهبامشخصاتثبت

انداز؛عبارتMACTORافزارنرم
الگویمحتملبرایحکمرانیبرکرکوک(1جدول

 Long Lable Short اهداف

Lable 

 Annexation of Kirkuk toالحاقکرکوکبهاقلیمکردستانعراق1

Iraqi Kurdistan
Kurdistan

 Annexation of Kirkuk to theالحاقکرکوکبهحکومتمرکزیعراق2

Iraq central government.
Iraq

 Introduction of Kirkuk as anمعرفیکرکوکبهعنوانایالتیمستقل3

independent state
Independe

nt
عنوانشهریمعرفیکرکوکبه4

چندفرهنگیوویژه

Introduction of Kirkuk as a 

multicultural city with 

special status

Multicultu

ral

هایمعنایآناستکهکرکوکبههمراهاستانبه«الحاقکرکوکبهاقلیمکردستانعراق»
اکنوناینسهاستانعضواقلیم تشکیلدهند. اقلیمکردستانرا اربیل،دهوکوسلیمانیه،

استنادبهاصل با وکردها برگزاریهمه140بوده خواستار پرسیبرایقانوناساسیعراق،
می کرکوک حکمرانی تکلیف آنتعیین باور گزاریباشند. بر صورت در که است این ها

رکوکبهاقلیمباتوجهبهنسبتجمعیتیکردهادراینشهر،قطعیاست.پرسی،الحاقکهمه
بغداد» مرکزی دولت به کرکوک الحاق سال« که است وضعیتی همان جاریاما هاست
هایعراق،بهلحاظباشد؛کرکوکمرکزاستانکرکوکبودهوایناستانمانندسایراستانمی

گرحالتیبیان«عنوانایالتمستقلرفیکرکوکبهمع»تقسیماتسیاسیزیرنظربغداداست.
کرکوکهم استان پذیرشاستکه به توجه با باشد. ایالتیمستقل کردستان، اقلیم چون

معرفیکرکوکبهعنوان»پذیراست.فدرالیسمدرقانوناساسیعراق،اینامرمنطقاامکان
ویژه و چندفرهنگی شهر در« غیرمتعارفی نسبتا الگوی بحثمیانهکه وی بازیگران های

مسالهذی ازنفعان است. گرفته قرار مداقه مورد کمتر است، کرکوک هویتکهجاآنی
وجودکردوترکمنعرب،خوشهسهبینفعالینزاعوشدهکاریدستمدامکرکوکساکنین

استامیسهشرکتیکعمالًشهرکرکوکاند،کردهتجربهراسروریازدورانیسههرودارد
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محورمحاسبه)استراتژیکشهروندان،همراهییعنیمدنی.بافتاریکتا .اخالقیتااست(
 به»الگوی ویژهکرکوک و چندفرهنگی شهر عنوان که« است یافته سامان محور این بر

شده،تقسیمکردهاوسنیوشیعههایعربکهبینبغدادمرکزیحکومتچونکرکوکهم
همه حضور با )نصری،باید رخندهد. دیگر قوم دو بر هژمونییکقوم تا شود اداره اقوام

1396)
آن شناساییبازیگرانکلیدیاست. پژوهش، دوم ساختهگام پیچیده کرکوکرا مساله چه

باشد.اگرچهامکانتقلیلتعدادباالیبازیگراننفعدرآنمیاست،تعددبازیگرانموثروذی
بازیگرانبیشتریرابهپن بازیگراصلیو استتا نگارندهکوشیده قدرتمندوجوددارداما

سازیتواننددرائتالفلحاظکندتامشخصشودکدامبازیگرانباسطوحکمتریازقدرتمی
برایناساسوسیاست بازیگردر13هایمذاکراتی،مدنظربازیگرانقدرتمندترقرارگیرند.

عر داخلی کرکوک، داخلی منطقهسطوح فرامنطقهاق، و جهتای تا شدند احصاء ای
نرمبررسی در بعد های افزار این تعیین برای کتابخانه13ثبتشوند. منابع از وبازیگر ای

(1393ترینمنبع،کتابمناطقحیاتیخاورمیانه)نصری،اینترنتیاستفادهشدهاست.اصلی
(نیز1387پناه)(،حق1387(،گوجلو)1392بودهوازمنابعدیگرازجملهنصریودیگران)

است. وبگاهاستفادهشده این، بر مسائلعالوه حوزه هایاینترنتیازجملهکردپرسکهدر
اند.کردیفعالهستندنیزموردرجوعقرارگرفته

(بازیگرانفعالدرکردستانعراق2جدول

 Long Lable Short Lable بازیگران 

 USA USAآمریکا1

European Union Europeاتحادیهاروپا2

 Iraq  Iraqدولتعراق3

 IranIranایران4

 Turkey Turkeyترکیه5

 Saudi Arabia Saudiعربستان6

 IsraelIsraelاسرائیل7

 Shiite groupsShiiteهایشیعهگروه8

 Sunni ArabsSunniهایسنیعرب9

 Turkmen in KirkukTurkmenهایکرکوکترکمن10

Christians in KirkukChristiansکرکوکمسیحیان11

 Patriotic Union of Kurdistan PUKها(اتحادیهمیهنی)طالبانی12

 Kurdistan Democratic PartyKDPها(حزبدموکرات)بارزانی13
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هاواشخاصهایساکنکرکوک،عمدهاحزاب،جریانهایسنی،عالوهبرعربمنظورازعرب

 سنی طارقعرب الضاری، حارث مثنی النجیفی، اسامه الجبوری، سلیم جمله از عراق

باشدکهاگرچهدریکبرآوردکلیالهاشمی،ایادسامرائی،خالدالمالء،صالحمطلکو...می

ایده از عمدتا تجزیهاینکشورهستنداما مخالفالحاقکرکوکبهاقلیمکردستانعراقو

(.1396کنند)ساسانیان،فروردینمیتشکیلیکاقلیمسنیحمایت

ترکمن مشخصحزب صورت به و کرکوک عراق»های ترکمنی جبهه ارشد« رهبری به

صالحیقاطعانهمخالفالحاقکرکوکبهاقلیمکردستانهستند.اینحزبکهقدرتمندترین

اینمقاله،حزبترکمنیعراقاست،کامالهمسوباترکیهاست.البتهالزمبهذکراستکهدر

هایساکندراربیلوپیرامونآنکهعمدتاهمسوباحزبدموکراتکردستانعراقترکمن

اند.هستندمدنظرقرارنگرفته

هایشیعهنیزشاملحزبالدعوه،جریانصدر،مجلساعالمیاسالمی،جنبشحکمتگروه

شودکهاشو...میگستردگیملی،سازمانبدر،حزبفضیلت،حشدالشعبیباهمهتنوعو

ترینپیمانیملی)تحالفالوطنی(کهبزرگهاذیلفراکسیونهمرسدبررسیآنبهنظرمی

نظرات مناسبباشد. هستند، شیعه عمدتا نیز آن اعضای و بوده عراق پارلمان فراکسیون

بررسیشدهاست.«هایشیعهگروه»مرجعیتنیزذیل

تن15دیگراست.اینگامبااستفادهازنظراتدبازیگرانبریکگامسومپژوهش،تعییننفو

شناسیذکرازپژوهشگرانوکارشناسانمنطقهغربآسیاوباتوضیحاتیکهدربخشروش

شد،انجامونتای زیرحاصلشد؛


(MDIدیگر)ماتریسنفوذمستقیمبازیگرانبریک(3شکل
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گران،پیامدهایامنیتیالحاقکرکوکبهاقلیمدرتکمیلاینماتریس،مالحظاتهویتیبازی

ایو...درنظرگرفتهشدهاست.هایمنطقهکردستانعراقواستقاللایناقلیم،رقابت

حاصلشدنیزبهMACTORدیگرکهباماتریسنفوذغیرمستقیمومستقیمبازیگرانبریک

شرحزیراست؛


(MDIIدیگر)بریکماتریسنفوذمستقیموغیرمستقمیبازیگران(4شکل

 ماتریس اساس کمترینMDIIبر و بیشترین کرکوک مسیحیان و آمریکا متحده ایاالت

2راداشتهوحزبدموکراتکردستانواسرائیلهمبیشترینوکمتریناثرپذیری1اثرگذاری

می اثرپذیری اثرگذاری/ نمودار روی بر بازیگران این ترسیم هستند. دارا بازیگرانرا تواند

پیشران واقعفرایندتشخیصبازیگران)یا در مشخصسازد. کلیدیمبتنیبرکلیدیرا ها(

متقاطع اثر نرم3روشتحلیل کارویژه استکه میMICMACافزار اما بهMACTORباشد

کند.درروشتحلیلاثرمتقاطع،بازیگرانکلیدیرامحاسبهومعرفیمیصورتمستقلآن

گیرند.بازیگریشمالشرقینموداراثرگذاری/اثرپذیریودرپیرامونقُطرقرارمیدرناحیه

مندترینبازیگرنیستبلکهواجداینمعناستکهبهدلیلاثرپذیریومعنایقدرتکلیدیبه

با و توامان جهتاثرگذاری در تغییر هرگونه دارد، که میگیریالیی بههایآن منجر تواند

تغییراتاساسیدرسیستمشود.



                                                           
1
. Influence 

2
. Dependence 

3. Cross Impact Analysis 
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دیگرنموداراثرگذاریواثرپذیریبازیگرانبریک(5شکل

هایسنیوشیعیانسپسعربترینبازیگردولتعراقاستوبراساسایننمودار،کلیدی

می محسوب بیشتریکلیدی اثرپذیری میزان اگرچه هم کردستان دموکرات حزب شوند.

گیرد.شیعیانبهدلیلبودنجایمیهایبعدیکلیدیاشداردامادررتبهنسبتبهاثرگذاری

مرکزاین بازیگرانبه همنسبتبهسایر ناحیهشمالشرقیجایدارندو چهارکههمدر

کنندهتلقیشوندکهقدرتمانوربیشتریتوانندبهنوعیبازیگرتنظیمترند،میناحیهنزدیک

درحوزهآیندهحکمرانیکرکوکداراهستند.

گامچهارمپژوهش،تعیینمیزاناصراربازیگرانبرهریکازچهارمسالهکلیدییاالگوهای

احتسابنظراتکا با وحکمرانیبرکرکوکاست. رشناسانوپژوهشگرانمسائلغربآسیا

شناسی،نتیجهزیرحاصلشد؛توضیحاتذکرشدهدربخشروش


 (2MAOماتریساصراربازیگرانبرالگوهایحکمرانیبرکرکوک)(6شکل

  

 بازیگران اثرپذیر

 بازیگران اثرگذار بازیگران دوگانه
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شود؛(ارائهمی1MAOماتریساصرار،ماتریسموقعیت)براساس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1MAOالگوهایحکمرانیبرکرکوک)ماتریسموقعیتبازیگراننسبتبه(7شکل

 الگوی نسبتبه موقعیتتوافقی بیشترین ماتریسموقعیت، ویژه»در و شدنچندفرهنگی
کرکوک شهر الگوی« مربوطبه کمترینموقعیتتوافقیهم استو الحاق»قابلمشاهده

الگوها،ازدیگراست.قدرترقابتیبازیگراندرخصوصهرکداماز«کرکوکبهاقلیمکردستان
دهد؛پذیریارائهمیافزاربامحاسبهضریبرقابتمواردیاستنرم


















دراقلیمکرستان(الگوهایرقابتی8شکل
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دهندهموافقانهرالگویحکمرانیاست.گرمخالفانوعالمتمثبتنشانعالمتمنفیبیان

چندفرهنگیوویژهشدنشهر»گونهکهمشخصاست،قدرترقابتیموافقاندرالگویهمان

یرالگوهابیشتراستوقدرترقابتیمخالفانالحاقکرکوکبهاقلیمنسبتبهسا«کرکوک

میانخروجی موافقاناست.در اثرگذارآنMACTORهایهمبیشتراز تحلیلبسیار چهدر

ماتریس بخشروش3MAOاست، در که خاصی ترکیب با که ازاست شد، ذکر شناسی

یتحتمطالعهیسدرخصوصمسالهآید.اینماتردستمیبه2MAOوMDIIهایماتریس

دراینمقالهبهشرحزیراست؛


(3MAOماتریستوانبازیگراننسبتبهالگوهایحکمرانیبرکرکوک)(9شکل

راداراهستند.گونهکهقابلمشاهدهاستترکیه،ایران،عراقوآمریکابیشترینتوانبسی آن

بیان صرفا اینبسی ، رویهدفو قدرتبازیگر مسالهنیستبلکهتمایلبازیگرانبرایگر

شاملبهره هم را اهداف و مسائل کنترل جهت بازیگران دیگر بر اجبار و نفوذ از گرفتن

الحاقکرکوک»یتمرکزحمایتیبازیگرانازدوالگویبراساساینماتریس،درجهشود.می

عراق دولتمرکزی به » کرکوکبه»و ویژهمعرفی و چندفرهنگی شهر عنوان  با« تقریبا

درجهیک اما است برابر مخالفتدیگر توان است.ی کمتر دومی، الگوی با بازیگران ورزی

الحاقکرکوکبهاقلیمکردستان»تریندرجهمخالفتهمازآنِکمتریندرجهموافقتوبیش

است.درنمودارهیستوگرام،اینمواردبهترقابلرویتاست؛)موردسوموچهارمبه«عراق

عنوانایالتمستقلوشهرچندفرهنگیوویژهاست(ترتیب،معرفیکرکوکبه
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اهدافنمودارهیستوگرامتوانبسی بازیگراننسبتبه(10شکل

خروجی دیگر از همMACTORهایمهم واگراییو ارائه اهداف، گراییبازیگراننسبتبه

ماتریس سه هر اینMAOبرای در که هماست و واگرایی به صرفا باجا بازیگران گرایی

شود؛پرداختهمی3MAOمحوریتماتریسمهم


 3MAOگراییمیانبازیگرانبراساسماتریسنقشههم(11شکل

فاصلهبازیگرانازیکهرقدردرنقشه میزانهمیفوق، بیشترگراییآندیگرکمترباشد، ها

عرب شیعیان، عراق، ایناساسایران، بر ترکمناست. و ترکیه عربستانو ازهایسنی، ها

اینبهگراییقابلتوجهیبایکهم گراییدرخصوصیکالگویمعنایهمدیگربرخوردارند.

ینظرنسبیدرخصوصآیندهگراشتراکیحکمرانیبرکرکوکنیستبلکهبیانمشخصبرا

گرقدرتمانوراینباشد.جایگاهآمریکاکهتقریبادرمیانهاست،بیانمتصوربرایکرکوکمی

باشد.یچپوراستنقشهمیگراییباهریکازدوخوشهبازیگردرهم





1396بهار،4شماره،دومسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه132



 
 3MAOگراییمیانبازیگرانبراساسماتریسگرافهم(12شکل

گراترینبازیگرانهستند.درگراففوقهممشخصاستکهایرانوعراق،هم


 3MAOنقشهواگراییمیانبازیگرانبراساسماتریس(13شکل

دیگربیشترباشد،واگراییبیشتراست.بریمیانبازیگرانازیکدرنقشهفوق،هرقدرفاصله

هایسنیکماست.واگراییایرانوترکیههمساس،واگراییایران،عراق،شیعیانوعرباینا

گراقابلتاملاست.اگرچهایندوبازیگردرعدمالحاقکرکوکبهاقلیمکردستانکامالهم

دیگردارند.یحکمرانیبراینشهر،اختالفاتیبایکهستندامادرنگاهبهآینده
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3MAOگرافواگراییمیانبازیگرانبراساسماتریس(14شکل

گراترینبازیگرانهستند.درگراففوقمشخصاستکهایرانواسرائیل،وا

شود.نقشهزیربرایشناساییاهدافیبررسیمیMACTORدرنهایت،فاصلهمیاناهدافدر

استکهبازیگراننسبتبهآن موقعیتمشابهی)موافقومخالف( فاصلهها، هرچقدر دارند.

گرموقعیتمشابهایندوهدفبرایبازیگرانبیشتریاست.میاندوهدفکمترباشد،بیان


یمیانالگوهایحکمرانیبرکرکوکیفاصلهنقشه(15شگل

می مجموع بهدر را زیر موارد جمعتوان نرمعنوان از حاصل بندی برایMACTORافزار

وذیلگامپنجمپژوهشمطرحکرد:پژوهیحکمرانیبرکرکوکآینده
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شوندکهتغییرهایسنیدرعراق،سهبازیگرکلیدیمحسوبمیدولت،شیعیانوعرب -
 تواندبرآیندهحکمرانیبرکرکوکموثرواقعشود.هامیدررفتاروگرایشآن

حکمرانیبر - خصوصکلیتآینده در کلیدی، بازیگر اینسه با جمهوریاسالمیایران
هم محدودکرکوک، اینبازیگراننیز از میزانواگراییآن و گراییقابلتوجهیداشته

 است.

گراییایندوکنندگیباالیترکیهوایراندرمیانبازیگران،همباتوجهبهقدرتبسی  -
 ایبرآیندهحکمرانیبرکرکوکبرجایگذارد.کنندهتواندتاثیرتعیینمی

لحاظهم - خاز دو اصلیهمگرایی، ترکمنوشه عراق، ایران، دارد؛ وجود شیعیان،گرا ها،
وعرب میهنی اتحادیه اسرائیل، و یکخوشه سعودیدر عربستان و ترکیه هایسنی،

تراست.حزبدموکراتکردستانعراقدرسویدیگر.البتهاروپانیزبهخوشهدومنزدیک
گراییست.این،یعنیواشنگتنامکانهمیدوخوشهاطورتقریبیدرمیانهآمریکاامابه

داراستوازاینمنظرمی شدنباهریکازخوشهتواندباهمباهردوخوشهرا ها،گرا
 وزنآنراافزایشدهد.

«عنوانشهرچندفرهنگیوویژهمعرفیکرکوکبه»قدرترقابتیبازیگرانموافقباالگوی -
 اینالگواست.بسیاربیشترازقدرترقابتیمخالفان

و«عنوانشهرچندفرهنگیوویژهمعرفیکرکوکبه»یمیاندوالگویدرمجموع،فاصله -
ازنظربازیگرانکماست.بهبیاندیگر،بازیگران«الحاقکرکوکبهدولتمرکزیعراق»

بیشترینسبتبهایندوالگو،موقعیتمشابهدارند.


  گیری بحث و نتیجه

لذایکرکوکدرچندبُعدیبودنوتداخلمنافعذیپیچیدگیمساله نفعاندرآناست.
بهنحوه باید مساله این به دادن پایان ویژگیگونهی که باشد اقتصادیای و فرهنگی های

پیامدهایژئوپلیتیکیتحققمطلوبیت و آنلحاظشده وهایبازیگرانذیکرکوکدر نفع
دودرمسیرکنترلقرارگیرد.کرکوکازچنانقابلیتیبرخورداراستکهدرموثربرآن،برآور

می خواهیکردهایاینکشورراتواندفراینداستقاللصورتالحاقبهاقلیمکردستانعراق،
موجبتحوالتژئوپلیتیکیدرمنطقه تحققچنیناستقاللی، وتسریعبخشد. تقویتکرده

رادچارتغییراتاساسیخواهدساخت.ایران،یکیازمتضررانایشدهوسامانهنظممنطقه
چنینتغییراتیخواهدبود.درصورتمستقلشدناقلیمکردستان،بازیگرجدیدیهمسایه
توسعهحضورونفوذرژیم ایرانشدهوتهدیداتیازناحیهآنبرایکشورایجادخواهدشد.
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ایکردیاپوزیسیونجمهوریاسالمیایران،ازهترشدنگروهکصهیونیستیدراقلیموفعال
تواندموجبتهدیدامنیتملیوتمامیتارضیکشورشود.دراینجملهمواردیاستکهمی

نیازمندرویکردهایامنیتیو حالت،جمهوریاسالمیایرانبرایمواجههباوضعیتجدید،
اینتهدیداتخواهدبودبه مکناستتقویتحضورنظامیایکهمگونهنظامیمتناسببا

آرایشآن تغییر یا مرزهایغربیو ازسوینیروهایمسلحدر گیرد. قرار کار دستور در ها
قومیت توزیع به توجه با گروهکدیگر، شدن فعال امکان ایران، مرزی مناطق در هایها

توجهبهاحتمالنقشتجزیه با نواحیمرزینیزوجودداشتهو سایر ینیبازیگرآفرطلبدر
تواندرویکردهاینظامیوامنیتیایرانراتحتتاثیرقراردهد.خارجیدرچنینمواردی،می

برهمیناساسنیازاستتاالگویمرجححکمرانیبرکرکوکازنظرایرانوبادرنظرگرفتن
شود،ایاینمسالهبینانهکهموجبحلریشهمنافععراقوترکیه،درچارچوبنگاهیواقع

موردبررسیقرارگیردتاامنیتملیایراندستخوشتهدیدقرارنگرفتهونیازبهرویکردهای
یسختایجادنشود.پرهزینه

عمده که است این پژوهشواقعیت صورتی توصیفهای به کرکوک، خصوص در گرفته
برتشریحویژگی تعارضاتبازیگرانپرداختهو و نطقهمتمرکزیاینمهایبرجستهتضادها

مقاله است. نگاهیآیندهشده با استتا پژوهانهمبتنیبرمیزانمناقشاتیحاضرکوشیده
دیگربرسرچهارالگویمحتملبرایحکمرانیبرکرکوک،درپییکالگویبازیگرانبایک

برخیبازیگران و دولتترکیه دولتعراقو حکمرانیمرجحبرایجمهوریاسالمیایران،
ایکهاینالگوبامخالفتغیرقابلکنترلدیگربازیگراننیزروبرونشود.رباشدبهگونهدیگ

الزمبهتاکیداستکهسایرمتغیرهایموردنیازبرایارائهیکالگویمطلوبدراینمقاله
موردبررسیقرارنگرفتهوصرفامیزانمناقشاتبازیگرانموردمطالعهبودهاست.

ضر به توجه ابتدایمقالهورتبا در کرکوککه بر برایحکمرانی الگوییجدید ارائه های
گرفتهباهایصورتتشریحشدوبامحوریتمیزانمناقشاتبازیگرانونتای حاصلهازبررسی

عنوانشهریچندفرهنگیمعرفیشهرکرکوکبه»الگویرسد،بهنظرمیMACTORافزارنرم
قابلتاملیدراینخصوصباشد.برایناساس،ازمیانسهالگوییتواندگزینهمی«وویژه

مارجربرایمدیریتسیاسیبرجوامعچندقومیکهعبارتبودندازهمانندسازی،تکثرگرایی
مساوات تکثرگرایی و برنابرابر تطبیق با سوم الگوی کرکوکبه»طلبانه، شهر عنوانمعرفی
ویژه و چندفرهنگی شهری درمی« بررسیتواند و مطالعات احتسابمسیر با بیشتر های

متغیرهایدیگرقرارگیرد.چنینالگوییکهبازیگراندرخصوصآن،کمترینمیزانمناقشه
ضرورت با دارند، حساسیترا ازهایملیعراقو هایامنیتیبازیگرانپیرامونیاینکشور
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نسبیبرخورداراست.دراینالگو،جملهجمهوریاسالمیایران،درتضادنبودهوازهمسویی
مدیریتمنطقهکرکوکباحضورسهقوممهمحاضردرآنیعنیاقوامکرد،عربوترکمنو

تعیین اصل لذا گرفت. خواهد صورت دیگران، بر قوم یک هژمونی توزیعبدون در کننده
نمنطقیدرهانیست.چنیهاومشارکتاقوامحاضردرکرکوک،میزانجمعیتآنمسئولیت

مسئولیت بهتوزیع دارد. وجود نیز ملی سطح در اینها وجود با مثال، عمدهعنوان یکه
رتبهیعنیرئیسهایپارلمانازآنشیعیاناستواینپارلماناستکهسهمقامعالیکرسی

یسکند،امابراساسیکتوافقنانوشته،رئوزیرراانتخابمیپارلمان،رئیسجمهورونخست
نخست و میانکردها از رئیسجمهور اهلسنت، میانشیعیانبرگزیدهپارلماناز از وزیر

تواندشوند.چنینسازوکاریبرایکرکوکوالبتهبااحتسابضوابطمشخصومدوّن،میمی
صورتگیرد.اینامرنیازمندبرخیتغییرات«شهرچندفرهنگیوویژهکرکوک»ذیلالگوی

سط اساسیعراقمیساختاریدر قانون بهح دادن برایپایان واقعیتایناستکه باشد.
 اصل اساسا که چرا است خود اساسی قانون اصالح از ناگزیر عراق کرکوک، 140مساله

تنشبه منبع یک میعنوان زمینهزا آینده در الحاقتواند برای کردها مجدد تحرک ساز
مستقل برای دستاویزی و اقلیم به وکرکوک ساختاری تغییرات این کیفیت باشد. شدن

نحوههم مسئولیتچنین توزیع ی الگوی ذیل کرکوک در ویژه»ها و چندفرهنگی «شهر
نیازمندپژوهشیمستقلاست.

هایحاصلازبهصورتتحلیلیوبراساسیافته«شهرچندفرهنگیوویژهکرکوک»الگوی
عنوانالگویییطرحمقدماتیآنبهکهزمینهباشدهایمیدارایویژگیMACTORافزارنرم

هاعبارتنداز؛سازد.اینویژگیبرایپایاندادنبهمسالهکرکوکرافراهممی
الگوی - فاصله مجموع، ویژهمعرفیکرکوکبه»در «عنوانشهرچندفرهنگیو الحاق»با

اینبه«کرکوکبهدولتمرکزیبغداد آناستکهاینمعنایازنظربازیگرانکماست.
درینسبیمنافعدولتکنندهتواندتامینالگومی کردها ایرانباشد. ترکیهو هایعراق،

نداشتهوازایننظر،امکاناستقالل اینالگو،قدرتالحاقکرکوکبهاقلیمکردستانرا
 رسد.کردستانعراق،بهحداقلمی

یانهمبهصورتمشارکتی،درمدیریتهاواعرابوحتیمسیحکهترکمنباتوجهبهاین -
میزانجمعیت از فارغ کرکوکو تعیینشهر سهم عمالمنافعشان، بُرد، خواهند کننده

هادرچارچوباینالگوتامینخواهدشد.حسبُرددراینالگوبرایایناقوام،حاصلآن
 خواهدشد
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-  قطعا اما رسید نخواهند مطلوبخود به الگو، این با ازسهمکردها کلیدی و هایمهم
باتوجه«الحاقکرکوکبهاقلیمکردستان»هاخواهدرسید.مدیریتشهرکرکوکبهآن

عمالامکان1396پرسیمهرماهیپسازهمهگرفتهبهفضایشکل پذیرنیستوالحاق؛
کرکوکبهبغدادهمباختمطلقبرایکردهاست.درچنینشرایطی،اگرچهکردها،بازیگر

دلیلقرارداشتنخواهندبودامابه«شهرچندفرهنگیوویژهکرکوک»اراضیدرالگوین
اینالگودرمیانهدوالگویدیگر،حسباختمطلقدرمیانکردهاایجادنخواهدشد.در

تواندامتیازهاییدرموضوعاتدیگرکهاهمیتراهبردینداشتهوبهمقامعمل،بغدادمی
 هابدهد.کند،بهآندهاکمکنمیفراینداستقاللکر

«عنوانشهرچندفرهنگیوویژهمعرفیکرکوکبه»قدرترقابتیبازیگرانموافقباالگوی -
می امر این است. بیشتر الگو این مخالف بازیگران رقابتی قدرت از اختالف تواندبا

 شدناینالگومحسوبشود.یجدیدرعملیاتیبرندهپیش

اصو - تاکیدبر تعلقبا خصوصمنابعنفتیو به«ینفتعراقهمه»لقانوناساسیدر
عراقیهمه» شهروندان امری«ی کرکوک، نفتی میادین بر عراق دولت قانونی تسلط ،

هاینظامیکرکوکهمبایدپوشیاست.چنینتسلطیبرپایگاهوغیرقابلچشمپذیرفتنی
چ در و مالحظه دو این با لذا باشد. داشته جریانوجود مذکور، الگوی هایارچوب

ظرفیتکرکوکبهنفعاستقاللاقلیمکردستانعراقطلبکردینمیاستقالل تواننداز
 برداریکنند.بهره
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