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ازصفحه109تاصفحه 139

الگوی حکمرانی بر کرکوک عراق؛ بررسی مناقشات ذینفعان با روش تحلیل
بازیگر
1

سعیدساسانیان 
چکیده
الگوی حکمرانی بر شهر چندقومیتی کرکوک در عراق ،همچنان یکی از مهمترین منابع تولید
هایبرجستهیفرهنگیواقتصادیاینمنطقه،


تنشوحتیمنازعهدراینکشوراست.ویژگی
باعث شده تا بازیگرانی در سطوح مختلف در آن ذینفع و موثر محسوب شوند .کرکوک برای
کردهایعراقبسیاراهمیتداشتهودرصورتالحاقآنبهاقلیمکردستاناینکشور،فرایند
استقاللطلبی آنها سرعتخواهد گرفت .ازاین منظر ،آیندهی حکمرانی بر کرکوک ،عالوه بر

هایعراقیودولتاینکشور،برایایرانوترکیهنیزامریمهمتلقیمیشودچراکهدر

گروه
صورتاستقاللکردهایعراق،امنیتملیوتمامیتارضیایندوکشورمیتواندتحتتاثیرقرار

گیرد.دراینصورت،مشخصانیروهایمسلحایرانبایددرپیمواجههباتهدیدتقویتشدهباابعاد

های معارضکردیباشند.باتوجهبهچنینضرورتیو
مختلفهویتیوامنیتیازسویگروهک 

چنینباتوجهبهتعددبازیگرانذینفعوموثردرحوزه کرکوک،اینمقالهکوشیدهاستتابا


هم
بازیگروبااستفادهازنرمافزاربازیگرمحورِ MACTORبهبررسی

تحلیل 

بهرهگیریازروش

مناقشاتذی نفعاندرمنطقهکرکوکعراقدرخصوصالگوهایممکنحکمرانیبرآنبپردازد.

الگویحکمرانیبااستفادهازمنابعکتابخانهایوروشمیدانی ،مورد

بدینمنظور13،بازیگرو4
هایحاصلازنرمافزار،درنهایت«کرکوک،شهرچند


تحلیلیافته
بررسیقرارگرفتهاند.بهکمک

به عنوان الگویی که بازیگران نسبت به آن دارای کمترین مناقشه میباشند،
فرهنگی و ویژه»  
معرفیشدهاست .
واژه های کلیدی:
آیندهپژوهی،تحلیلبازیگر،کرکوک،عراقMACTOR،
 

 -1دانشجویدکتریمطالعاتغربآسیا،دانشگاهامامحسین(ع)Email: sasanian65@gmail.com
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مقدمه و بیان مساله
گیریعراقجدید،همچنان


ترینمواردیکهپسازسرنگونیصدامحسینوشکل

یکیازمهم
نشدهباقی مانده


ایحل

چنینبازیگرانمنطقه

درروابطمیانبازیگرانداخلیاینکشوروهم
باشد.اینمسالهمتاثرازعواملمتعددیازجملهویژگیهایذاتی


یکرکوکمی
است،مساله
سازمناقشاتبسیاریمیانبازیگرانذینفعدرآنشدهوهمین

منطقهکرکوکاستکهزمینه
امر،طراحییکالگویحکمرانیپایداردرکرکوکرادشوارساختهاست .
کرکوک،غنی بودنآنازنفتاست.کرکوکپسازبصرهکهحدود60

هایمهم


یکیازویژگی
میلیارد بشکه نفت داراست ،دومین میدان نفتی بزرگ عراق محسوب میشود .برخی ،ذخایر
قطعی نفت کرکوک را تا  40میلیارد بشکه نفت هم ذکر کردهاند (نصری .)82 ،1393 ،این
ویژگی اقتصادی با یک ویژگی فرهنگی همراه شده است .کرکوک شهری چندقومیتی است.
هاهریکدورهایازسروریوسلطهبراینشهررا درسابقه خود


هاوعرب

کردها،ترکمن
داشته اند.دراینمیانبایدبهحضورمسیحیاننیزاشارهکرد.تعدداقواموادیاندرکرکوک

عمال باعث شده است تا هر یک از آنها با ادعاهایی که نشانههایی در تاریخ دارد ،خود را
شایستهیحکمرانیبراینشهربدانند .

ترمیسازد،امتدادآندرحوزهامنیتملیبرخی


کرکوکراپیچیده
چهابعادمسالهی


اماآن
بازیگران پیرامونی است .ایران ،ترکیه و سوریه مهمترین بازیگران در این حوزه محسوب
درآنآغازشدهوهمچناننیزادامه

میشوند.البتهسوریهبهدلیلبحرانیکهازسال 2011

دارد ،دغدغه معناداری نسبت به  آینده حکمرانی بر کرکوک ندارد اما ایران و ترکیه عمیقا
بخشیازامنیتملیخودراتحتشعاعمعادالتکرکوکمیدانند.اینامرناشیازتوزیعقوم

کُرددرنواحیمرزیچهارکشورعراق،سوریه،ترکیهوایراناست.کردهایعراقکهمُصرانه
بهدنبال الحاق کرکوک به اقلیم کردستان هستند ،چنین الحاقی را مقدمهای اساسی برای

استقاللخودمی دانند.لذاایرانوترکیهقاطعانهمخالفچنینالحاقیبودهوآنراتهدیدی

برایتمامیتارضی،انسجاماجتماعیوامنیتملیخودمیبینند.درتحوالتیکهدرمهرماه

 1396در حوزه کردی عراق رخ داد ،این مخالفت به صورت جدی آشکار شد .برگزاری
همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق از سوی دولت این اقلیم و در حالی که نیروهای

پیشمرگ از سال  2014بر میادین نفتی و پایگاههای نظامی کرکوک مسلط شده بودند،
زمینه یائتالفایران،ترکیهوعراقبرایممانعتازایناستقاللرافراهمساخت.درنهایتبا

عملیاتنیروهاینظامیعراقوبازپسگیریکرکوکواِعمالحاکمیتبرآن،کردهابهناچاراز

موضعخودعقب نشینیکردند.استقاللاقلیمکردستانعراقالبتهبرایایرانازمنظردیگری

نیز تهدیدزا محسوب میشود .با توجه به روابط تاریخی برخی گروههای کُرد با رژیم
تواندزمینهساز


صهیونیستیوحضورامنیتیواطالعاتیاینرژیمدراقلیم،استقاللکردهامی
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حضورقوی تراسرائیلدرمناطقمرزیایرانشدهوپیامدهایمعناداریبرایایرانرقمبزند

(عبدالهپور.) 1390،لذااستقاللاقلیمکردستانعراقکهبهدالیلهویتیواقتصادی،بدون

الحاقکرکوکبهآننمی تواندصورتگیرد،برنظممنطقهوالگوهایرقابتومنازعهبازیگران

اثرگذارخواهدبود .
یکرکوک،الگویحکمرانیاست.برخیازبازیگرانالگوییرامیپذیرندکه


نیازراهبردیمساله
در تقابل با منافع و امنیت دیگر بازیگران است .بر همین اساس ،با وجود اشاره به سازوکار
تعیین الگوی حکمرانی بر منطقه کرکوک در اصل  140قانون اساسی عراق ،اما همچنان به
دلیل نبود شرایط سیاسی و اجتماعی الزم و همچنین مناقشهآمیز بودن نتیجه حاصل از
سازوکارقانوناساسی،تعیینالگوینهاییبرایحکمرانیبرکرکوکصورتنگرفتهاست .
مقالهحاضرباتوجهبهتفاوتمنافعبازیگرانذینفعدرمسالهیکرکوک،بهدنبالپاسخبهاین

سوال اصلی است که کدام الگوی حکمرانی ،واجد کمترین میزان مناقشه میان ذینفعان
می باشد.بهبیاندیگر،بازیگرانبرکدامالگویحکمرانیبرکرکوک،همگراییبیشتریدارند.

الزمبهذکراستالگوییکهواجدکمترینمناقشهمیانبازیگرانباشد،الزاماومنطقانمیتواند

کنندهمنافعوامنیتملیجمهوریاسالمیایرانمحسوبشوداگرچهمیتواندمبنایی


تامین
برایمطالعاتبیشتردراینحوزهفراهمسازد.واقعیتایناستکهشناختالگویمرجحبرای
ایراندرخصوصحکمرانیبرکرکوک،عالوهبرمیزانمناقشهبازیگران،نیازمندبررسیهای

بیشتر حول عوامل و متغیرهای دیگر میباشد .فرضیه درنظرگرفته شده بر این محور سامان
یافتهکهبرایپایاندادنبهمسالهیکرکوک،نیازاستتاازالگوهایمتعارف(الحاقکرکوک

بها قلیمکردستانعراقیاالحاقآنبهدولتمرکزی)عبورکردهودرپیالگویجدیدیبود
هایداخلی،منطقهایو


کهدرعینتضادنداشتنبامالحظاتامنیتملیایران،میزانمخالفت
فرامنطقه ایباآنتاحدینباشدکهمانعتحققآنگردد.اینمقالهبانگاهیآیندهپژوهانهوبا

بررسی13بازیگرو 4الگویحکمرانیبرکرکوکدرپیارائهیکالگویجدیدبرایحکمرانی
برمنطقهکرکوکاست .

ضرورت تحقیق
پایان دادن به مسالهی پیچیدهی کرکوک میتواند منبعی تهدیدزا برای جمهوری اسالمی
ایرانراازمیانبرد.دونگاهرقیبکهبهصورتسنتیدرخصوصحکمرانیبرکرکوکمطرح
شوند،توانحلاساسیاینمسالهرادارانیستند.ایندونگاهعبارتاندازالحاقکرکوکبه


می
ردستانعراقویاالحاقآنبهدولتمرکزیعراق.الگوینخست،زمینهیاستقالل

اقلیمک
اقلیمکردستانعراقرافراهم،روندتجزیهعراقراتشدیدوتهدیداتجدیبرایایرانایجاد
خواهدکرد.همسوییبرخینخبگانکُرددراقلیمکردستانعراقبارژیمصهیونیستیوبیان
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علنیدارابودن روابطیمستحکمبااینرژیم،عمالامکاننفوذامنیتیاسرائیلدرغربایران
).ازسویدیگر،گروهکهایمسلحکُردی که تحت

راافزایشمیدهد(عبداهلل پور1390،

)،جهتتوسعهناآرامیهابه

نفوذبازیگرانخارجیقراردارند(کردستانمدیا،شهریور1395
مناطقکردنشینایران،فعالیت هایخودراافزایشخواهندداد.اینمواردومواردضدامنیتی
دیگر ،نیازمند واکنشی درخور از سوی جمهوری اسالمی ایران است .در چنین شرایطی،
بازآراییاحتمالینیروهاینظامیدرغربکشور،صرفهزینههایمادیوانسانیبیشتردر

حوزه نیروهای مسلح و اتخاذ تدابیر وی ژه در حوزه امنیتی و اطالعاتی برای مهار و رفع
تهدیدهای مذکور ،باید در دستور کار قرار گیرد .لذا ممانعت از الحاق کرکوک به اقلیم
کردستان عراق ،عالوه بر اهمیت هویتی ،یک ضرورت راهبردی در حوزه امنیتی و دفاعی
تواندازشکلگیریتهدیدهایجدیدوتقویتتهدیدهای


جمهوریاسالمیایراناستکهمی
موجوددرغربکشور،جلوگیریکند .
الگویدومیعنیالحاقکرکوکبهدولتمرکزیعراقنیزاگرچهمطلوبایرانوعراقاست
امابهدالیلیکهخواهدآمد،نمی توانددربلندمدت،الگویپایداریباشد.لذابایدبهدنبال

الگوی سومی بود .تحقیق در خصوص الگوی جدیدی برای حکمرانی بر منطقه کرکوک در
عراقمبتنیبرمیزانمناقشاتذینفعاندرخصوصاینالگو،ازاینمنظرضروریبهنظر

رسد.لذاضرورتتحقیقدرواقعهمانضرورتهایارائهچنینالگوییاست.برخیازاین


می
ضرورتهاعبارتنداز؛ 

ضرورت از میان بردن مهمترین زمینهی استقاللخواهی کردها؛ باتوجهبهتالشناکامبرخیاحزاب
،بهنظرمیرسدهرالگویی

اقلیمکردستانعراقبرایاستقاللازاینکشوردرمهرماه1396
کهبرایحکمرانیبرشهرکرکوکطرحشود،جهتحفظتمامیتارضیویکپارچگیسیاسی
عراق ،باید این شهر را از میان ادعاهای کردها خارج سازد .واقعیت این است که به دلیل
جایگاههویتیواقتصادیبرترکرکوکبرایکردها،اگراینشهردرزمانبرگزاریهمهپرسی،
تحتحاکمیتاقلیمنبود،بااحتمالبسیارباال،مسعودبارزانیرئیسوقتاقلیمکردستان
عراق و متحدانش ،اقدام عملی همچون برگزاری همهپرسی را برای رسیدن به استقالل در
دستور کار قرار نمیدادند .لذا مهمترین ابزار برای خلع سالح استقاللطلبی برخی
گونهایکهکردهااین
یکرکوکاستبه 

شخصیتهایسیاسیکُردعراق،پایاندادنبهمساله

شهرراملکطلقخودندانند .
قانوناساسیعراقبربرگزاریهمهپرسیبرایتعیین

ضرورتهای ناشی از قانون اساسی؛اصل140
تکلیفکرکوکتاپایان دسامبرسال 2007جهتتشخیصارادهشهروندان تصریحدارد.اما
واقعیتایناستکهایناصلدرشرایطکنونینمیتواندحافظروححاکمبرقانوناساسی

عراقازجملهیکپارچگیوتمامیتارضیباشد.چنینمواردیدراصول 67،50،1و 109به
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نوعیمورداشارهقرارگرفتهاند.دادگاهعالیفدرالعراقهمدرتاریخ6نوامبر2017درمصوبه

شماره122حکمیرامبنیبرتفسیرمادهیکقانوناساسیصادرکردکهبراساسآنودیگر
بهویژه ماده ،109تمامی مسئوالن دولت فدرال
مواد قانون اساسی مرتبط با یکپارچگی عراق  
عراقملزمبهحفظیکپارچگیکشورند(خبرگزاریفارس،آبان.)1396بااینوجود،درصورت
تحقق اصل  140و برگزاری همهپرسی و الحاق کرکوک به اقلیم کردستان عراق ،چه کسی
کنددوبارهبرخیرهبرانکرددرپیهمهپرسیاستقاللوتجزیهعراق(کهخالف


ضمانتمی
قانوناساسیاست)نباشند؟بابرگزاریهمهپرسیاستقاللاقلیمونصبغیرقانونیپرچماقلیم

برفرازاستانداریکرکوکدرسال،2017عمالحسننیترهبرانکردنسبتبهحفظتمامیت
ارضیعراقازمیانرفتهاستولذابغدادمیتوانددرناکارآمدیاصل 140قانوناساسیو

تضادعملیآنبابرخیاصولدیگروروححاکمبرقانوناساسی،مدعیباشد.عالوهبراین،
برگزارمیشدهوبههردلیلصورتنگرفتهاست.لذاعبورازاین

همهپرسیبایدتاسال2007

سقف زمانی میتواند محل اتکا و استناد ذینفعان باشد تا برای تعیین الگوی حکمرانی به
راهکاریدیگربیاندیشند .
باتوجهبهاینکهاکنونکرکوکتحتحاکمیتکامل

ضرورت پایان دادن به بهانهجوییهای کُردی؛ 
شودکهچرااینوضعتنمیتواندراهکارنهاییقلمدادشده


بغدادقراردارد،اینسوالمطرحمی
و ادامه یابد؟ به نظر میرسد باتوجه به ذکر مسالهی کرکوک در قانون اساسی عراق و به
(بافرضآنچهدرخصوصناکارآمدیایناصلآمد)،اینمساله

سرانجامنرسیدناصل 140
درصورتعدمارائهالگویحکمرانیجدید،همیشهبازخواهدماندوبرخیکردهامیتوانندبا

استناد به این اصل ،ضمن مظلومنمایی و طرح ادعاهای خود در خصوص کرکوک ،در زمان
مقتضی دوباره آن را مبنای رفتارهای استقاللطلبانه قرار دهند .لذا پایان این مساله با ارائه
مدلی جدید ،ضروری است .مدل کنونی که ادامه ی تسلط بغداد بر کرکوک است ،اگرچه
دستاوردهایی خواهد داشت اما در نهایت ،این پرونده را به صورت ریشهای و برای همیشه
نخواهدبست(ساسانیان،آبان .)1396
مبانی نظری
هایآیندهپژوهیرابرایمطالعاتسیاسی


کهاینمقالهکوشیدهاستیکیازروش

عطفبهاین
وامنیتیبهخدمتگیرد،مبانینظریآنازسهبخشتشکیلشدهاست.بخشنخستبه
میپردازدکهسطحتحلیلآن،داخلی
بررسیجوامعچندفرهنگیونحوهمدیریتسیاسیآنها 

است .تسری مسائل قومی یک کشور به کشورهای مجاور و تهدید امنیت ملی آنها موضوع
دومین بخش مبانی نظری این مقاله است که سطح تحلیل منطقهای دارد .بخش سوم اما
درحوزهآیندهپژوهیراموردکنکاشقرارمیدهد .

«تحلیلبازیگر»
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مدیریت سیاسی جوامع چندقومی
کندکهماهیتسیاستهای

مارتینمارجرسهالگویعمدهسیاستگذاریقومیرامعرفیمی

قومی جوامع چندقومی معاصر را روشن می سازد .اگرچه تمرکز مارجر عمدتا بر کشورهای
چندقومی است اما به نظر میرسد این سه الگو میتواند در فهم معادالت کرکوک و
سیاستگذاری برای آینده حکمرانی بر آن ،کمککننده باشند .سه الگوی مارجر عبارتند از؛

همانندسازی،تکثرگراییتساویطلبوتکثرگرایینابرابر(مارجر.)1377،درادامهبابهرهاز

هایکرکوک،شبیهسازی


شودمتناسبباویژگی
مقاله او،اینالگوهاتشریح شدهوسعیمی
شوند؛ 
الف) همانندسازی

مینماید که اعضای دو یا چند جامعه،
همانندسازی فرایند تقلیل خط تمایز است و زمانی رخ  
میشوند(.)Yinger, 1985, 30بنابراین
گروه نژادی یا گروه اجتماعی کوچک با یکدیگر همسان  
ایدهآلی»منسجمسازبرشمردکهجوامعچندقومیتی
میتوانبسانغرضویا« 
همانندسازیرا 
میگیرند.
ایدئولوژیها براساس آن شکل  

سیاستهای دولت و 

میکنند و 
به سوی آن حرکت  
زیستشناختی،فرهنگی،اجتماعیوروانی

سیاستهایهمانندسازیعبارتستاز:ترکیب

هدف
تفاوتهای قومی( Barth and Noel,

گروههایمتمایزومنفردبهمنظورایجادیکجامعهبدون

.)1972, 336قومیتبعنوانمالکیبرایتوزیعنابرابرثروتوقدرتچنداننقشمؤثرینخواهد
داشت(مارجر .)157،1377،
چنین الگویی در چارچوب موضوع مورد بررسی و با وجود برخی تفاوتها در سطح تحلیل،
اینگونهقابلبیاناست کهدولتعراقفارغازهویتهایمتعددقومیساکندر کرکوک و

ها،بهاعمالحاکمیتبراینشهربپردازد،همانگونهکهحاکمیت


منازعاتتاریخیمیانآن
خودرابرکربالیعربوشیعهوالرمادیعربوسنیاعمالمیکند.بهنظرمیرسداینالگو

باالگوی«الحاقکرکوکبهدولتمرکزیبغداد»همسوباشد .
ب) تکثرگرایی مساواتطلبانه

میشود،
مساواتطلبانه» هدایت  

در یک جامعه چندقومیتی که توسط اصول «تکثرگرایی 
میشوندکهبرسرمنافعاجتماعیبایکدیگر
گروههایقومیتبدیلبهگروههایذینفعسیاسی 

مجموعهای از ضوابط

رقابتبرانگیز در متن 
تفاوتهای  

میکنند.از لحاظ نظری نیز این 
رقابت  
تفاوتهای جدی بین

شکافها و 

سیاسی که مورد قبول همگان است قرار دارد و از این رو 
میدهد.بدین صورت که تمام گروه ها نسبت به یک نظام سیاسی مشترک و
گروهها را کاهش  

تفاوتهای

میجویند .
واحد وفادار می باشند و در داخل نظام اقتصادی واحدی مشارکت  
میشود و ضوابط سازمانی در
گروهها توسط دولت صیانت  
فرهنگی ـ ساختاری موجود بین این  
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پاداشهای اجتماعی بر اساس قومیت ،تدارک دیده می شوند

جهت تشویق توزیع متناسب 
(همان .)162،
چنینسیاستیدرسطحملیعراقودرتوزیعمسئولیتهایاصلیالبتهبدونرسمیتقانونی

پارلمان،رئیسجمهورونخستوزیربهترتیبازمیان

وبهصورتعرفی،جاریاست.لذارئیس
سنت،کردهاوشیعیانانتخابمی شودوایندرحالیاستکهشیعیانبهدلیلکثرت


اهل
کرسی هایی کهدر پارلمان دراختیاردارند،بهصورت دموکراتیکمیتوانند چنینروندیرا

گراییمساواتطلبانهبهحوزهحکمرانیکرکوکباتوجهبه


مخدوشسازند.تسریالگویکثرت
چندفرهنگیبودناینشهر،همانگونهکهدرتشریحاینالگونیزآمد،نیازمندضوابطمشخصی

هادرمدیریتسیاسیشهرحضورداشتهباشند.بهنظرمیرسداینالگوبا


استتاهمهقومیت
معرفیکرکوکبهعنوانشهرچندفرهنگیوویژه»قرابتداشتهباشد .

الگوی«
ج)تکثرگرایی نابرابر

گروههای قومی را از حیث ساختاری از
سیاستهایی که  

نظامهای تکثرگرای نابرابر توسط 
 
میشوند .اسمیت
میکنند ،هدایت  
یکدیگر مجزا ،و توزیع بسیار نابرابر قدرت و مزایا را تقویت  
میدهد که در چنین جامعه متکثری ،دولت تنها عاملی در دست گروه قومی
()1969, 33شرح  
حالیکه تکثرگرایی حامی برابری ایجاد تساوی
هیچگونه حقی ندارند.در  
مسلط است و دیگران  
میدهد،
گروههاراوجهههمتخودقرار 
فزایندهوروبهرشدقدرتسیاسیواقتصادیدربین 
اینجا حفظ یا گسترش نابرابری و عدم
تکثرگرایی نابرابر بر فرضی کامالً متضاد قرار دارد.در  
عمدهایازثروتمادیبه
گروههاواختصاصیافتنتمامیاقتدارسیاسیوسهم 
تساویدربین 
گروهمسلط،ویژگیاساسیوذاتیاینسیاستقومیاست(مارجر .)167،1377،
سدمیتوانآنرا

سازیاینالگودرچارچوبموضوعموردمطالعه،بهنظرمیر


برایکاربردی
درنظرگرفت.چنینالحاقیبهمعنای

همسوباالگوی«الحاقکرکوکبهاقلیمکردستانعراق»
آناست که یک قومیتحاضردرکرکوک،قدرتسیاسی رابافاصلهایبسیارزیاداز دیگر
قومیت ها،ازآنِخودخواهدساختوایندرحالیاستکههرسهقوماصلیحاضردرکرکوک

هاوکردها،دورهایازسروری دراین شهررادرسابقهخودداشتهاند.

یعنیترکمنها ،عرب

الگوی کثرتگرایی نابرابر در این مقاله ،نمیتواند همسو با الگوی «الحاق کرکوک به دولت
تلقیشودچراکهایندولتباپذیرشقومیتهاوتوزیعقدرتدرمیانبازیگران

مرکزیعراق»
مختلفقومی،صرفایکدولتعربمحسوبنمیشود .


امنیت ملی و موازنه قدرت

وجود قومیتهای مشابه در بخشی از مناطق مرزی کشورها با یکدیگر ،امری نسبتا
جهانشمول محسوب می شود .فارغ از قانون تراوش و نشر که به این تشابه قومی و تبادل
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انسانی و فرهنگی مناطق مذکور میپردازد (عندلیب ،)208 ،1380 ،این موضوع در حوزه
مطالعاتامنیتینیزموردتوج هقرارگرفتهاست.هرگونهتغییردرترتیباتفرهنگی،امنیتی،
تواندزمینهسازتغییردرمنطقهمشابهدر


سیاسیواقتصادییکمنطقهقومیدریککشورمی
کشورمجاورگردد.ازاینمنظر،مقاماتدوکشورنمیتوانندنسبتبهتحوالتقومییکدیگر

تفاوتباشند.آنهاناگزیرنددرسیاستقومیخود،تحوالتپیرامونیرانیزدرنظربگیرند.


بی
اگرتحوالتقومییککشورازچنانشدتیبرخوردارباشدکهزمینهسازتهدیدامنیتملیو

تمامیتارضی کشورهایپیرامونیشود،باواکنشمقاماتآنکشورهاروبرو خواهدشد.لذا
احساستهدیدبازیگرانکهناشیازمسائل قومییکدیگربودهوتالشبرایاثرگذاریبراین
مسائل ،فراتر از مرزهای رسمی و حاکمیت کشورها مورد تحلیل قرار میگیرد .این موارد تا
حدی در قالب موازنه فراگیر قابل بررسی است .ترکیب مفهومی سیاست قومی ،مداخالت
تواندامکانبهرهگیریازنظریهموازنهفراگیر 1رافراهمسازد.


ثباتیسیاسی،می

خارجیوبی
گرآمریکاییسیاستبینالملل


واژهموازنهفراگیربراینخستینبارتوسطاستیوندیوید،تحلیل
کاررفت.اودولتهایجهانسومرادرگیرباتهدیداتی چندجانبهاز


ومسائلجهانسومبه
شبادولتهایرقیبدرعرصهمنطقهای

ناحیهبیثباتیوعدمانسجاماجتماعیدردرونوچال

جاکهمسائلقومیمیتواندیکیازمصادیقعدم

المللیمیداند) .(David, 1991, 16
ازآن


وبین
ثباتیدرکشورهاباشد،لذادولتهامیتوانندازاینواقعیتبرایتنظیم


انسجاماجتماعیوبی
رفتاردیگریمتناسببامطلوبهایخودبهرهببرند.نوعروابطسوریه،ترکیه،عراقوایران

طیدهه هایاخیردرحوزهمسائلکُردیبانظریهموازنهفراگیرقابلتبییناست(حقپناه،

 .)1387
ایوبین المللییککشوربرایاثرگذاریبرمسائلقومیآن


ازسویدیگر،تالشرقبایمنطقه
ویااثرگذاریمستقیمبرمناسبات قومی کشورمجاورجهتاثرگذاری غیرمستقیمبر کشور
هدف،بایددرمالحظاتامنیتیوموازنهقدرتمیانبازیگراندرنظرگرفتهشود(ن.ک:بیلیس
واسمیت .)744-748،1383،
تواندزمینهسازتحوالتیجدیدرعرصهمنطقهای


تغییردرجایگاهیکقومدریککشورمی
نکهتحوالتقومیمنجربه
دجهتدرکپیوندمیانتغییراتبهشرطآ 

گردد.مدلزیرمیتوان

تحولیژئوپلیتیکیشوند،موثرباشد؛ 




. Omni Balancing
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منبع:حافظنیا 6،1385،

پسازتحولدرساختارژئوپلیتیکیوآغازدورهبیثباتیوگذار،باتوجهبهمیزانتهدیدات
ناشی از بیثباتی صورت گرفته ،معموال کنشهای سخت برای کسب منافع و تامین امنیت
گیرد.چنینامریموجبمیشودتانیروهایمسلحونیروهایامنیتی


مدنظربازیگرانقرارمی
بااتخاذآرایشوالگویرفتاریمقتضیدرمسیرتامینامنیتملیقرارگیرند.درصورتیکه
پلیتیکیباشد،کنشهای

هویتهایقومیمشابهدردوسویمرزها،محلتمرکزتغییراتژئو

ریزیواجرامیباشندچراکههراقدامنظامیدر


نظامینیازمندهوشمندیمضاعفدرطرح
تواندموجبکنشهای


حالیکهدرپیرفعتهدیدناشیازتحولقومیبیرونیاست،بالقوهمی
قومیدرداخلشدهوعمالسطحوعمقرویاروییرابیشترسازد.برهمیناساس،ضمنفهم
اهمیت راهبردی تغییرات قوممحور ،دولتها باید بکوشند در عرصه سیاسی و اجتماعی به
ساماندهیمسائلقومیکشورمجاورکهمنبعتهدیدبرایخودمحسوبمیشوند،یاریرسانده

تاازهرگونهمواجههنظامیباتهدیدمذکور،ممانعتبهعملآورند .


تحلیل بازیگر در حوزه آیندهپژوهی
اگر آینده نگاری را شامل کنار هم قراردادن عوامل کلیدی تغییر و منابع دانش ،بهمنظور
هابدانیم،نکتهیبااهمیتآناست


اندازهایراهبردیوتعیینطیفیازسیاست

یچشم

توسعه
که آیندهنگاری اغلب به صراحت بهدنبال ایجا شبکههایی از عوامل برای پاسخگویی بهتر به
چالشهای سیاستی و غیره است .این امر نهتنها با اطالعات پیشرفتهی برآوردشده توسعه
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گیریهای راهبردی دیگر اعضای شبکه
مییابد بلکه از طریق آگاهی از منابع دانش و جهت 

نگاری،پیونددهندهیبینآیندهوراهبردهای


پذیراست.لذاسناریوهایحاصلهازآینده

امکان
لقشده هستند ( .)Slaughter, 1999, 287چنین رویکردی عمدتا تمرکزش بر پیشرانهای
خ 
کلیدی است و این پیشرانها را در تعامل با یکدیگر ،بررسی کرده تا پژوهشگر بهسوی
گونهایکه
گذاریرهنمونشود.امادرشرایطیکهباچندینبازیگرمواجهههستیمبه 


سیاست
تحلیل هر کدام از آنها در نسبت با وضعیتها و یا عوامل کلیدیِ یک موضوع یا سیستم
گیریآنهابرای


دیگرهمدرجهت
متفاوتاستوازسویدیگرمیزاننفوذاینبازیگرانبریک
بازیگربهکار

باشیم.اساساتحلیل 

رسیدگیبههدفاثرگذاراست،ناگزیربه«تحلیلبازیگر»می
میرود تا به طور موثرتری جایگاه بازیگران مورد بررسی قرار گیرد ،تصمیمات یا اهداف به

سنجیگزینههایسیاستی


سازیشوند،متنسیاستبازیگراندرکشودوامکان

روشنیپیاده
برایآیندهبررسیشود( .)Varvasovsky & Brugha, 2000, 239-246برایناساساستکهدر
آینده نگری راهبردی ،تفکر سناریومحور و فرایندهای مذاکراتی ،بازی بازیگر نقش مهمی در

گونهای که چنین تحلیلی ،موقعیتهای ذینفعان در بسیاری از مسائل
تحلیل ایفا میکند به 
هاوپیشبینیائتالفهاوتضادهارادر نظرمیگیرد


هاوواگرایی

گرایی

راهبردی،ارزیابیهم
( .)Bendahan, 2003, 1ذکر این نکته هم میتواند مفید باشد که میان بازیگر و ذینفع ،با
تسامحی که در استفاده یکسان از این دو وجود دارد ،بعضا تفاوتهایی ذکر شده است .این
نفعبهگروههاییاشارهداردکهیک


ایکهذی
تفاوتدرمیزاناثرگذاریایندواستبه 
گونه

منفعت یا سهمی در فرایند تصمیمگیری دارند اما ابزارهای نسبتا کمی برای تاثیرگذاری بر
).برخینیزباتمرکزوتاکیدبرذینفعان،

گیرییاسیستمدارند(زارعمیرکآباد1393،


تصمیم
بینافرادیکهبریکتصمیمیااقدامتاثیرگذارهستندویاتحتتاثیرآنقراردارند،تفاوت
نفعانفعالومنفعلمینامند(.)Grimble & Wellard, 1997درهر


قائلشدهوایندوراذی
صورت آنچه مهم است اینکه وقتی چند بازیگر بر روی مسائل مورد پیگیری دارای اهداف
هابریکدیگروبرعواملکلیدیآنمسائلضروریاست.در

گوناگونیباشند،تحلیلاثرآن
بردهمیشود .

هایمبتنیبرنقشبازیگرانبهره


چنینشرایطیازمدل
مدل های مبتنی بر نقش بازیگران عمدتا در غالب دو رویکرد گسترده تحلیلی قابل فهماند.

رویکرداولازروشطراحیسناریوبرگرفتهشدهکهتوسطمیشلگودتارائهشدهاست.این

روشمبتنیبرتئوریسیستمپایه گذاریشدهاست.رویکرددوماماازآثارنویسندگانیکهدر

هایمذاکراتیفعالبودهاند،سامانیافتهاست( Bendahan,


سازیسیاسیوحوزه
حوزهتصمی 
م
درادامهبرخیازمدلهایمبتنیبرنقشبازیگرکهاسماعیلیان()1395گردآوری

 .)2003, 3
کردهاست،میآید :
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طراح

عنوان
نظریه
بازیگران 

2

شرح اجمالی

شبکه التور 

جامعهشناسیمطرحشدهوتعامالتذینفعانبراساسمیزانارتباطات،

اینروشدرحوزه
ناپذیریموقعیتونفوذآنهاموردکاوشقرارمیگیرد


قدرت،اعتماد،کنترلمنابعوبرگشت
( .)Camponovo & Pigneur, 2002

رویکردهای
مبتنیبربازی 

آالس 3

مشیگذاری بوده و از رویکردهای مبتنی بر بازی برای ارزیابی
این رویکرد در حوزه خط 
احتمالاقداماتبدیلوکاهشخطرپیامدهایناخواستهاستفادهشدهاست.درواقعمدلهای
تصمیمرابراساسنظریهبازیبهمنظورپیشبینیرفتارذینفعانوهدایتآنهابهسمت
سازیکردهاند( .)Bendahan, 2003


راهبردهایمناسب،ساده

 4LAMP

هدف،پیشبینیپیامدموضوعموردبحثاست.دراینروش،موضوعبایـدکـامالتخصصـیو

الکوود 5
محدود بودهتابدلیلمحاسباتپیچیده،تعدادبازیگرانبهپـن تـاشـشعـددمحـدودشـود
( .)Lockwood, 2013

1

انتخاب مسکوی
مدل
عقالنی کنشگر -تا 7
6
محور

 MACTOR

گودت 9

اینمدلکهبرپایهنظریهمطلوبیتموردانتظار)EU(8استبرایارزیـابیمسـائلسیاسـتی
مطرحشدهاست.طراحتالشکردهبااستفادهازدادههایورودیمحـدود،

باذینفعانمختلف،

مــدلپــیشبینــیتــاحــدیدقیــقراارائــهکنــدPOLICON.نســخهاولیــهمــدلو
FACTIONSمدلمشابهایکهسازمانسیا)(CIAاسـتفادهکـردهاسـت،بعنـوانابـزاری
برایپیشبینیمسائلسیاستیبابیشاز90درصددقت،معرفیشدند( .)Jesse, 2011

درمباحثپیشبینی،اینابزارتحلیلیدرسـال2001ارائـهشـدکـهبـهبررسـیراهبردهـاو
گیریهایبازیگران،نحوهمواجههبـابرنامـههـاوتـوازنقـدرتبـینآنهـامـیپـردازدو
جهت 

وابستگیها،واگراییهاوهمگرایـیهـایبـازیگرانرارویاهـدافومسـایلکلیـدیاسـتخراج
میکند( .)Godet, 2003


منبع:اسماعیلیان 1395،
درهرصورتتحلیلبازیگراندرشرایطمشخصیمیتواندفنمناسبیبرایتحلیلسیستم

تانداز( :)Bendahan, 2005
باشد.اینشرایطعبار 
 سیستمدارایپویاییزیادیاست . تعدادبازیگرانکلیدیسیستممحدوداست .بازیگراناثراتقابلتوجهیدرتکاملسیستمدارند .

1

). Actor Network Theory (ANT
. 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
2
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بازیگراندارایهویتمشخصبودهوباتوانوامکاناتخودتالشمیکنندسیستمرا

بهسمتنتای مرجحخودمتمایلکنند .

 تعامالتبازیگراندرسیستم،انعطافداردوممکناستبهشکلهمکارییارقابتباشد.
 .4روش پژوهش
هدفاینمقالهمشخصابررسیمناقشاتبازیگراندرحوزهحکمرانیبرمنطقهکرکوکعراقو
گونهای
به 
درنهایتارائه ییکالگوبرایحکمرانیبراینمنطقهبراساسمیزانمناقشاتاست 

کهاینالگودرتضادبامالحظاتجمهوریاسالمیایراندرحوزهامنیتملینباشد.ماهیت
ایکهعالوهبرتوصیفیوپیمایشیبودنبخشهاییازآن،در

اینمقالهترکیبیاستبه 
گونه

نهایت به صورت تبیینی و با بهره از یافتههای حاصل از نرمافزار ،سعی شده تا الگویی برای
حکمرانیبرمنطقهکرکوکباعطفبهمیزانمناقشاتمیانبازیگرانتشریحشود .مراحلاین
مقالهبهشرحزیراست 

شکل)1مدلعملیاتیتحقیق 



مسائل کلیدی با تمرکز بر کتاب «مناطق حیاتی خاورمیانه» (نصری )1393 ،احصاء شده
است .چهار مساله ذکر شده در اینجا در واقع همان الگوهای حکمرانی بر کرکوک هستند.
ایوبررسیمصاحبههایکارشناسانوپیگیری


شناساییبازیگرانمبتنیبرمطالعاتکتابخانه
روزانهتحوالتموضوعموردمطالعهصورتگرفتهاست 13.بازیگردراینمقالهموردبررسی
قرار گرفتهاند .اصلیترین منبع برای احصاء این بازیگران ،کتاب مناطق حیاتی خاورمیانه
(نصری)1393،بودهوازمنابعدیگرازجملهنصریودیگران(،)1392گوجلو()1387و
عالوهبراین،وبگاههایاینترنتیازجملهکردپرسکه

حقپناه()1387نیزاستفادهشدهاست.

درحوزهمسائلکردیفعالهستندنیزموردرجوعقرارگرفتهاند .
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دیگرومیزاناصرارآنهابرمسائل،با

مراحلسهوچهاریعنیتعییننفوذبازیگرانبریک
نامهانجامشدهبهنحویکهنظرات15نفرازپژوهشگرانحوزهموردمطالعهاخذو


شیوهپرسش
کارشناسراپژوهشگرانیکیازاندیشکدههایایرانیفعالدر

جمعبندیشدهاست.این 15

حوزه مسائل منطقهای ،دانشجویان دکتری مطالعات منطقهای گرایش خاورمیانه در یکی از
دهند.آنهادوجدول


هایتهرانوبرخیازکارشناسانحوزهمسائلکردیتشکیلمی

دانشگاه
شودتکمیلکردهاند .


نفوذواصراررابهترتیبیکهدرادامهتشریحمی
هاینرمافزارمکتوربودهوبرهمیناساس،مرحله


هایمراحلسهوچهاردرواقعورودی

یافته
هاینرمافزار،تالششده


افزارصورتگرفتهاست.درنهایتباتحلیلخروجی

پنجمتوسطنرم
استدریکرویکردتبیینی،الگویمرجحمتناسببامالحظاتامنیتملیایرانوهمچنین

هایحاصلازنرمافزار


اقویافته
میزانامکانپذیریبراساساقتضائاتزمانیاقلیمکردستانعر

تشریحگردد .
منطق ،فرایندها و ورودیها و خروجیهای نرمافزار  MACTORکه وظیفه پردازش نظرات
هایکاربردیبرایبررسیمناقشاتمیانبازیگرانذینفعبرسرمسائل


خبرگانوارائهخروجی
رابرعهدهدارد،درادامهتشریحمیشود .

گونهکهذکرشد،یکیازروشهایمبتنیبرتحلیلبازیگران،ابزارتحلیلیMACTOR


همان
افزارپیادهشدهاست.براساسآنچهبنداهان()2003،4گفته


است.اینروشدرقالبیکنرم
هایدیگرتحلیلبازیگرعبارتانداز؛ 


والبتهبرخیروش
است،اجزایMACTOR
میتواند یک  ایده ،موضوع ،مشکل یا موضوعات دیگر باشد که محل بحث یا نزاع
مساله  :1
هستند.مسائلیکهنتای آنممکناستبرتغییراتآیندهسیستماثرگذارباشد،ازموضوعات
موردعالقهبازیگراناست،بهویژهمسائلیکهبازیگراننسبتبهآنهابهصورتمحسوسیاز

یکدیگرواگراییدارند .

بهعنوان نهادی تعریف میشود که سهمی در سیستم مورد مطالعه دارد و با بسی 
بازیگر  :2
منابعتحتاختیارخودبرایاثرگذاریمستقیموغیرمستقیمبرنتیجهیمساله،درتغییرات

وسیلهی اهداف واگرا و همچنین

سیستم ایفای نقش میکند .بازیگران متفاوت معموال به
شناساییاند .

زهمقابل

اولویتهایمتفاوتا


1

. Issue
. Actor

2
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1

موقعیت  :موقعیت یک بازیگر یا ذینفع نسبت به مساله ،بیانگر پیامد مرجح او نسبت به
راستاییاهدافشاست.معموالموقعیتدرطیفراهبردهایااهدافارزیابیمیشود.

مسالهدر
گرفضایچانهزنیبازیگراست .

طیفراهبردها،بیان
دهد.اصراربهنوعیبیانگرمیزاناراده

اصرار :2اهمیت ذهنیمسالهبرایبازیگررانشانمی
بازیگربرایاعمالنفوذرویمسالهاست .
توانبازیگرنسبتبهیکمساله،بیانگرمیزانقدرتاوبراینفوذمستقیمبرنتای یک

توان:3
مسالهباتوجهبهابزارهاییاستکهدراختیاردارد(.میزاننفوذاوبردیگربازیگران،یکیازاین
ابزارهاست) 
نفوذ:4نفوذیکبازیگربربازیگردیگر،بیانگرقدرتاثرگذاریاوبررفتاردیگریاست .



شکل)2اجزایتحلیلرفتاربازیگراندرSource: Bendahan, 2003, 4/MACTOR

میباشندو
)درواقعدوورودینرمافزار MACTOR

ماتریسهاینفوذ()MDI5واصرار(2MAO6

ترینبازیگرانوموقعیت،توان،واگراییوهمگراییبازیگرانرا


افزارمبتنیبرایندو،کلیدی

نرم
گونهایکه
کندبه 

نفوذمستقیمبازیگرانبریکدیگررابیانمی

ارزیابیمیکند.ماتریس MDI
عنواناثربسیارزیادتعیینمیگردد.نرمافزارمبتنی

بیاثرتا  4
به
میزاننفودازصفربهعنوان 

برفرمولزیر،ماتریسMIDI7راارائهمیکندکهمیزاننفوذغیرمستقیمومستقیمبازیگرانبر
یکدیگررانشانمیدهد.اینفرمولاثرغیرمستقیم aبر bرابااحتسابوجودتعداد cبازیگر

)محاسبهمیکند؛ 

(بهجزدوبازیگرaوb



, MIDc,b 

a,c

  min  MID
c

MIDIa,b  MIDa,b 

ماتریس   2MAOاما برای سنجش میزان اهمیت ذهنی هر مساله برای هر بازیگر است .این
عنوانبیتفاوتو+4


عنوانمخالفتبسیارزیادتاصفربه
اهمیتبهصورتطیفیواز  -4
به
1

. Position
. 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
2
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بهعنوان موافقت بسیار زیاد تعیین میشود .ماتریس موقعیت یعنی  1MAOدر واقع همان

)میپردازد.این
،)+بیتفاوتی(صفر)ومخالفت( -1

ماتریساصراراستکهصرفابهموافقت(1
ماتریسرانرمافزاربراساسعالمتجبریاعدادماتریس2MAOارائهمیدهد .

تحلیلهای کلیدیخواهد بود 3MAO،است کهبا ترکیب

امااصلیترینماتریسی کهمبنای 

افزارومبتنیبرفرمولهای


آید.اینماتریستوسطنرم

دستمی
خاصیاز MIDIو  2MAO
به
زیرارائهمیشود؛ 

I a  b M IDIa, b  M IDIa,a

D a  b MIDIb,a  MIDIa,a

 I - M IDIa, a   

Ia


ra   a


 




I
I

D

a
a
a


a


ra
ra
ra 
 n.
ra
 ra

3MAOa,i  2MAOa,i  ra

سهمولفهکلیدیارائهمیدهد؛توانبسی کنندگی1هربازیگربههمراهمیزان

ماتریس 3MAO
3
موافقت2ومخالفت باهرمساله .
Moba i 3MAOa,i

Agi  a 3M AOa,i 3M AOa,i  0

Disag i  a 3MAOa,i 3MAOa,i  0

درگزارشخروجیخود،جداولمربوطبههمگرایی()CAA4وواگرایی

نرمافزار MACTOR
( )DAA5بازیگران بر هر مساله را برای هر سه ماتریس  MAOارائه میدهد .فرمول محاسبه
واگراییوهمگراییبرایماتریس3MAOبهشرحزیراست؛ 














1
3CAAa, b   i 3MAOa,i  3MAOb,i if 3MAOa,i  3MAOb,i  0
2
1
3DAAa, b   i 3MAOa,i  3MAOb,i if 3MAOa,i  3MAOb,i  0
2

تواندائتالفها،همسوییدر مذاکراتو


گراییبازیگرانبرسرمسائلمی
میزانواگراییوهم
سناریوهایمنتهیبهمسالهمرجحرافراهمسازد( .)Bendahan, 2003
1

. Mobilization
. Agreement
3
. Disagreement
4
. Convergences Actor X Actor
5
. Divergences Actor X Actor
2
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یافتههای پژوهش
گامنخستپژوهش،شناساییمسائلکلیدیاست.دراینگام،درواقعالگوهایمحتمل
شود.واقعیتایناستکهمطالعهیدقیقوجامعی

برایحکمرانیبرکرکوکاستخراجمی
دراینخصوصصورتنگرفتهوعمده یکارشناسانبهدوالگویالحاقکرکوکبهاقلیم

کردستان عراق و یا الحاق آن به حکومت مرکزی عراق اشاره داشتهاند .آنچه در اینجا
مدنظرقرارگرفته،باکمکازپژوهشیاستکهنصری()1393انجامدادهاست.براین
شدهآنهادر


اساسچهارالگویمحتملبرایحکمرانیبرکرکوکهمراهبامشخصاتثبت
عبارتانداز؛ 

نرمافزارMACTOR

جدول)1الگویمحتملبرایحکمرانیبرکرکوک 


اهداف

  1الحاقکرکوکبهاقلیمکردستانعراق 
  2الحاقکرکوکبهحکومتمرکزیعراق 
  3معرفیکرکوکبهعنوانایالتیمستقل 
معرفیکرکوکبهعنوانشهری

4
چندفرهنگیوویژه 

Long Lable
Annexation of Kirkuk to

 Iraqi Kurdistan

Annexation of Kirkuk to the

 Iraq central government.

Introduction of Kirkuk as an

 independent state

Introduction of Kirkuk as a
multicultural city with
 special status

Short
Lable
 Kurdistan

 Iraq
Independe

 nt

Multicultu

 ral

معنایآناستکهکرکوکبههمراهاستانهای

«الحاقکرکوکبهاقلیمکردستانعراق» 
به
اربیل،دهوکوسلیمانیه،اقلیمکردستانراتشکیلدهند.اکنوناینسهاستانعضواقلیم
قانوناساسیعراق،خواستاربرگزاریهمهپرسیبرای

بودهوکردهابااستنادبهاصل 140
تعیین تکلیف حکمرانی کرکوک میباشند .باور آنها این است که در صورت بر گزاری
همهپرسی،الحاقک رکوکبهاقلیمباتوجهبهنسبتجمعیتیکردهادراینشهر،قطعیاست.

«الحاق کرکوک به دولت مرکزی بغداد» اما همان وضعیتی است که سالهاست جاری
باشد؛کرکوکمرکزاستانکرکوکبودهوایناستانمانندسایراستانهایعراق،بهلحاظ


می
بیانگرحالتی
رفیکرکوکبهعنوانایالتمستقل» 

تقسیماتسیاسیزیرنظربغداداست«.مع
است که استان کرکوک هم چون اقلیم کردستان ،ایالتی مستقل باشد .با توجه به پذیرش
فدرالیسمدرقانوناساسیعراق،اینامرمنطقاامکانپذیراست«.معرفیکرکوکبهعنوان
میانهی بحثهای بازیگران و
شهر چندفرهنگی و ویژه» که الگوی نسبتا غیرمتعارفی در  
آنجا که هویت
ذینفعان مساله ی کرکوک است ،کمتر مورد مداقه قرار گرفته است .از  

دستکاریشدهونزاعفعالیبینسهخوشهعرب،ترکمنوکردوجود
ساکنینکرکوکمدام 
کردهاند،شهرکرکوکعمالًیکشرکتسهامیاست
داردوهرسهدورانیازسروریراتجربه 
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تا یک بافتار مدنی .یعنی همراهی شهروندان ،استراتژیک (محاسبه محور) است تا اخالقی.
الگوی «کرکوک بهعنوان شهر چندفرهنگی و ویژه» بر این محور سامان یافته است که
عربهای شیعه و سنی و کردها تقسیم شده،
کرکوکهمچون حکومت مرکزی بغداد کهبین  

باید با حضور همه  اقوام اداره شود تا هژمونی یک قوم بر دو قوم دیگر رخ ندهد( .نصری،
 )1396
گام دوم پژوهش ،شناسایی بازیگران کلیدی است .آنچه مساله کرکوک را پیچیده ساخته
نفعدرآنمیباشد.اگرچهامکانتقلیلتعدادباالیبازیگران


است،تعددبازیگرانموثروذی
بهپن بازیگراصلیو  قدرتمندوجودداردامانگارندهکوشیدهاستتابازیگرانبیشتریرا
تواننددرائتالفسازی


لحاظکندتامشخصشودکدامبازیگرانباسطوحکمتریازقدرتمی
وسیاست هایمذاکراتی،مدنظربازیگرانقدرتمندترقرارگیرند.برایناساس 13بازیگردر

سطوح داخلی کرکوک ،داخلی عراق ،منطقهای و فرامنطقهای احصاء شدند تا جهت
بررسیهای بعد در نرمافزار ثبت شوند .برای تعیین این  13بازیگر از منابع کتابخانهای و

اینترنتیاستفادهشدهاست.اصلیترینمنبع،کتابمناطقحیاتیخاورمیانه(نصری)1393،

)،حقپناه()1387نیز

بودهوازمنابعدیگرازجملهنصریودیگران(،)1392گوجلو(1387
عالوهبراین،وبگاههایاینترنتیازجملهکردپرسکهدر حوزهمسائل

استفادهشدهاست .
کردیفعالهستندنیزموردرجوعقرارگرفتهاند .

بازیگران

جدول)2بازیگرانفعالدرکردستانعراق 
Long Lable

Short Lable

USA

USA

  1آمریکا 
  2اتحادیهاروپا 
  3دولتعراق 

Iraq

Iraq

  4ایران 

 Iran

Iran

  5ترکیه 
  6عربستان 

Turkey

Turkey

Saudi Arabia

Saudi

 Israel

Israel

گروههایشیعه 

8

 Shiite groups

Shiite

عربهایسنی 

9

 Sunni Arabs

Sunni

ترکمنهایکرکوک 

 10

 Turkmen in Kirkuk

Turkmen

  11مسیحیانکرکوک 

 Christians in Kirkuk

 Christians

  7اسرائیل 



European Union

 Europe

اتحادیهمیهنی(طالبانیها) 

 12

Patriotic Union of Kurdistan

PUK

حزبدموکرات(بارزانیها) 

 13

 Kurdistan Democratic Party

KDP
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هایساکنکرکوک،عمدهاحزاب،جریانهاواشخاص


هایسنی،عالوهبرعرب

منظورازعرب
عرب سنی  عراق از جمله سلیم الجبوری ،اسامه النجیفی ،مثنی حارث الضاری ،طارق
الهاشمی،ایادسامرائی،خالدالمالء،صالحمطلکو...میباشدکهاگرچهدریکبرآوردکلی

مخالفالحاقکرکوکبهاقلیمکردستانعراقوتجزیهاینکشورهستنداماعمدتاازایده
میکنند(ساسانیان،فروردین .)1396
تشکیلیکاقلیمسنیحمایت 
ترکمنهای کرکوک و به صورت مشخص حزب «جبهه ترکمنی عراق» به رهبری ارشد

صالحیقاطعانهمخالفالحاقکرکوکبهاقلیمکردستانهستند.اینحزبکهقدرتمندترین
حزبترکمنیعراقاست،کامالهمسوباترکیهاست.البتهالزمبهذکراستکهدراینمقاله،
ترکمن هایساکندراربیلوپیرامونآنکهعمدتاهمسوباحزبدموکراتکردستانعراق

هستندمدنظرقرارنگرفتهاند .

گروه هایشیعهنیزشاملحزبالدعوه،جریانصدر،مجلساعالمیاسالمی،جنبشحکمت

اشو...میشودکه


گستردگی
ملی،سازمانبدر،حزبفضیلت،حشدالشعبیباهمهتنوعو
پیمانیملی(تحالفالوطنی)کهبزرگترین

رسدبررسیآنهاذیلفراکسیونهم


بهنظرمی
فراکسیون پارلمان عراق بوده و اعضای آن نیز عمدتا شیعه هستند ،مناسب باشد .نظرات
گروههایشیعه»بررسیشدهاست .
مرجعیتنیزذیل« 
دبازیگرانبریکدیگراست.اینگامبااستفادهازنظرات15تن

گامسومپژوهش،تعییننفو
ازپژوهشگرانوکارشناسانمنطقهغربآسیاوباتوضیحاتیکهدربخشروششناسیذکر

شد،انجامونتای زیرحاصلشد؛ 

ماتریسنفوذمستقیمبازیگرانبریکدیگر( )MDI

شکل)3
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درتکمیلاینماتریس،مالحظاتهویتیبازیگران،پیامدهایامنیتیالحاقکرکوکبهاقلیم
هایمنطقهایو...درنظرگرفتهشدهاست .


کردستانعراقواستقاللایناقلیم،رقابت
ماتریسنفوذغیرمستقیمومستقیمبازیگرانبریکدیگرکهبا MACTORحاصلشدنیزبه
شرحزیراست؛ 

بریکدیگر( )MDII

شکل)4ماتریسنفوذمستقیموغیرمستقمیبازیگران



بر اساس ماتریس   MDIIایاالت متحده آمریکا و مسیحیان کرکوک بیشترین و کمترین
اثرگذاری  1راداشتهوحزبدموکراتکردستانواسرائیلهمبیشترینوکمتریناثرپذیری2
را دارا هستند .ترسیم این بازیگران بر روی نمودار اثرگذاری /اثرپذیری میتواند بازیگران
کلیدیرامشخصسازد.درواقعفرایندتشخیصبازیگران(یاپیشرانها)کلیدیمبتنیبر

میباشد اما  MACTORبه
روش تحلیل اثر متقاطع 3است که کارویژه نرمافزار   MICMAC
رامحاسبهومعرفیمیکند.درروشتحلیلاثرمتقاطع،بازیگرانکلیدی

صورتمستقلآن
درناحیه یشمالشرقینموداراثرگذاری/اثرپذیریودرپیرامونقُطرقرارمیگیرند.بازیگر

معنایقدرت مندترینبازیگرنیستبلکهواجداینمعناستکهبهدلیلاثرپذیریو


کلیدیبه
گیریهای آن میتواند منجر به
اثرگذاری توامان و باالیی که دارد ،هرگونه تغییر در جهت 
تغییراتاساسیدرسیستمشود .

1

. Influence
. Dependence
3. Cross Impact Analysis
2
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بازیگران دوگانه

بازیگران اثرگذار

بازیگران اثرپذیر

نموداراثرگذاریواثرپذیریبازیگرانبریکدیگر 

شکل)5

سپسعربهایسنیوشیعیان

براساسایننمودار،کلیدیترینبازیگردولتعراقاستو 

کلیدی محسوب میشوند .حزب دموکرات کردستان هم اگرچه میزان اثرپذیری بیشتری
بودنجایمیگیرد.شیعیانبهدلیل


هایبعدیکلیدی

اشداردامادررتبه

نسبتبهاثرگذاری
این که هم در ناحیه شمال شرقی جای دارند و هم نسبت به سایر بازیگران به مرکز چهار

توانندبهنوعیبازیگرتنظیمکنندهتلقیشوندکهقدرتمانوربیشتری


ترند،می

ناحیهنزدیک
درحوزهآیندهحکمرانیکرکوکداراهستند .
گامچهارمپژوهش،تعیینمیزاناصراربازیگرانبرهریکازچهارمسالهکلیدییاالگوهای
حکمرانیبرکرکوکاست.بااحتسابنظراتکارشناسانوپژوهشگرانمسائلغربآسیاو
توضیحاتذکرشدهدربخشروششناسی،نتیجهزیرحاصلشد؛ 




شکل )6ماتریساصراربازیگرانبرالگوهایحکمرانیبرکرکوک()2MAO
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براساسماتریساصرار،ماتریسموقعیت()1MAOارائهمیشود؛ 

شکل)7ماتریسموقعیتبازیگراننسبتبهالگوهایحکمرانیبرکرکوک( )1MAO

در ماتریس موقعیت ،بیشترین موقعیت توافقی نسبت به الگوی «چندفرهنگی و ویژهشدن
شهر کرکوک»  قابل مشاهده است و کمترین موقعیت توافقی هم مربوط به الگوی «الحاق
کرکوکبهاقلیمکردستان»است.قدرترقابتیبازیگراندرخصوصهرکدامازالگوها،ازدیگر
افزاربامحاسبهضریبرقابتپذیریارائهمیدهد؛ 


مواردیاستنرم

















شکل)8الگوهایرقابتیدراقلیمکرستان 
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گرمخالفانوعالمتمثبتنشاندهندهموافقانهرالگویحکمرانیاست.

عالمتمنفیبیان
همانگونهکهمشخصاست،قدرترقابتیموافقاندرالگوی«چندفرهنگیوویژهشدنشهر

کرکوک»نسبتبهسا یرالگوهابیشتراستوقدرترقابتیمخالفانالحاقکرکوکبهاقلیم
آنچهدرتحلیلبسیاراثرگذار
همبیشترازموافقاناست.درمیانخروجیهای  MACTOR

است ،ماتریس  3MAOاست که با ترکیب خاصی که در بخش روششناسی ذکر شد ،از
یسدرخصوصمسالهیتحتمطالعه

دستمیآید.اینماتر

ماتریسهای MDIIو  2MAO
به

دراینمقالهبهشرحزیراست؛ 

شکل)9ماتریستوانبازیگراننسبتبهالگوهایحکمرانیبرکرکوک( )3MAO



آن گونهکهقابلمشاهدهاستترکیه،ایران،عراقوآمریکابیشترینتوانبسی راداراهستند.

اینبسی ،صرفابیانگر قدرتبازیگر رویهدفومسالهنیستبلکهتمایلبازیگرانبرای
بهره گرفتن از نفوذ و اجبار بر دیگر بازیگران جهت کنترل مسائل و اهداف را هم شامل

براساساینماتریس،درجهیتمرکزحمایتیبازیگرانازدوالگوی«الحاقکرکوک

میشود .

به دولت مرکزی عراق» و «معرفی کرکوک بهعنوان شهر چندفرهنگی و ویژه»  تقریبا با
یکدیگر برابر است اما درجهی توان مخالفتورزی بازیگران با الگوی دومی ،کمتر است.

کمتریندرجهموافقتوبیشتریندرجهمخالفتهمازآنِ«الحاقکرکوکبهاقلیمکردستان
است.درنمودارهیستوگرام،اینمواردبهترقابلرویتاست؛(موردسوموچهارمبه

عراق»
ترتیب،معرفیکرکوکبهعنوانایالتمستقلوشهرچندفرهنگیوویژهاست) 
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اهداف 

شکل)10نمودارهیستوگرامتوانبسی بازیگراننسبتبه



از دیگر خروجیهای مهم  ، MACTORارائه واگرایی و همگرایی بازیگران نسبت به اهداف
برای هر سه ماتریس  MAOاست که در اینجا صرفا به واگرایی و همگرایی بازیگران با
پرداختهمیشود؛ 

محوریتماتریسمهم3MAO



نقشههمگراییمیانبازیگرانبراساسماتریس3MAO

شکل)11

گراییآنهابیشتر

هرقدردرنقشهیفوق،فاصلهبازیگرانازیکدیگرکمترباشد،میزانهم
است .بر این اساس ایران ،عراق ،شیعیان ،عربهای سنی ،عربستان و ترکیه و ترکمنها از
معنایهمگراییدرخصوصیکالگوی


دیگربرخوردارند.اینبه
همگراییقابلتوجهیبایک

گراشتراکنظرنسبیدرخصوصآیندهی

مشخصبرایحکمرانیبرکرکوکنیستبلکهبیان
باشد.جایگاهآمریکاکهتقریبادرمیانهاست،بیانگرقدرتمانوراین


متصوربرایکرکوکمی
یچپوراستنقشهمیباشد .


گراییباهریکازدوخوشه

بازیگردرهم
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گرافهمگراییمیانبازیگرانبراساسماتریس3MAO

شکل)12



درگراففوقهممشخصاستکهایرانوعراق،همگراترینبازیگرانهستند .




شکل)13نقشهواگراییمیانبازیگرانبراساسماتریس3MAO

یمیانبازیگرانازیکدیگربیشترباشد،واگراییبیشتراست.بر


درنقشهفوق،هرقدرفاصله
ساس،واگراییایران،عراق،شیعیانوعربهایسنیکماست.واگراییایرانوترکیههم

اینا
قابلتاملاست.اگرچهایندوبازیگردرعدمالحاقکرکوکبهاقلیمکردستانکامالهمگرا
یحکمرانیبراینشهر،اختالفاتیبایکدیگردارند .


هستندامادرنگاهبهآینده
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شکل)14گرافواگراییمیانبازیگرانبراساسماتریس 3MAO

درگراففوقمشخصاستکهایرانواسرائیل،واگراترینبازیگرانهستند .

بررسیمیشود.نقشهزیربرایشناساییاهدافی

درنهایت،فاصلهمیاناهدافدرMACTOR
استکهبازیگراننسبتبهآنها،موقعیتمشابهی(موافقومخالف)دارند.هرچقدرفاصله

میاندوهدفکمترباشد،بیانگرموقعیتمشابهایندوهدفبرایبازیگرانبیشتریاست .

یفاصلهیمیانالگوهایحکمرانیبرکرکوک 

شگل )15
نقشه



در مجموع میتوان موارد زیر را بهعنوان جمعبندی حاصل از نرمافزار  MACTORبرای
آیندهپژوهیحکمرانیبرکرکوکوذیلگامپنجمپژوهشمطرحکرد :
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هایسنیدرعراق،سهبازیگرکلیدیمحسوبمیشوندکهتغییر


دولت،شیعیانوعرب
هامیتواندبرآیندهحکمرانیبرکرکوکموثرواقعشود.


دررفتاروگرایشآن
جمهوری اسالمی ایران با این سه بازیگر کلیدی ،در خصوص کلیت آینده حکمرانی بر
کرکوک ،هم گرایی قابل توجهی داشته و میزان واگرایی آن از این بازیگران نیز محدود
است.
باتوجهبهقدرتبسی کنندگیباالیترکیهوایراندرمیانبازیگران،همگراییایندو
کنندهایبرآیندهحکمرانیبرکرکوکبرجایگذارد.


تواندتاثیرتعیین

می
از لحاظ همگرایی ،دو خوشه اصلی همگرا وجود دارد؛ ایران ،عراق ،ترکمنها ،شیعیان،
عرب های سنی ،ترکیه و عربستان سعودی در یک خوشه و اسرائیل ،اتحادیه میهنی و

حزبدموکراتکردستانعراقدرسویدیگر.البتهاروپانیزبهخوشهدومنزدیکتراست.

ست.این،یعنیواشنگتنامکانهمگرایی

طورتقریبیدرمیانهیدوخوشها


آمریکاامابه
گراشدنباهریکازخوشهها،

باهردوخوشهراداراستوازاینمنظرمیتواندباهم

وزنآنراافزایشدهد.
معرفیکرکوکبهعنوانشهرچندفرهنگیوویژه»

قدرترقابتیبازیگرانموافقباالگوی«
بسیاربیشترازقدرترقابتیمخالفاناینالگواست.
معرفیکرکوکبهعنوانشهرچندفرهنگیوویژه»و

درمجموع،فاصلهیمیاندوالگوی«

«الحاقکرکوکبهدولتمرکزیعراق» ازنظربازیگرانکماست.بهبیاندیگر،بازیگران
بیشترینسبتبهایندوالگو،موقعیتمشابهدارند .


بحث و نتیجهگیری
پیچیدگیمسالهیکرکوکدرچندبُعدیبودنوتداخلمنافعذینفعاندرآناست.لذا


گونهای باشد که ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی
نحوهی پایان دادن به این مساله باید به 

کرکوک در آن لحاظ شده و پیامدهای ژئوپلیتیکی تحقق مطلوبیتهای بازیگران ذینفع و
موثربرآن،برآوردودرمسیرکنترلقرارگیرد.کرکوکازچنانقابلیتیبرخورداراستکهدر
تواندفراینداستقاللخواهیکردهایاینکشوررا


صورتالحاقبهاقلیمکردستانعراق،می
تقویتکردهوتسریعبخشد.تحققچنیناستقاللی،موجبتحوالتژئوپلیتیکیدرمنطقه
شدهوسامانهنظممنطقهایرادچارتغییراتاساسیخواهدساخت.ایران،یکیازمتضرران

چنینتغییراتیخواهدبود.درصورتمستقلشدناقلیمکردستان،بازیگرجدیدیهمسایه
ایرانشدهوتهدیداتیازناحیهآنبرایکشورایجادخواهدشد.توسعهحضورونفوذرژیم
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ترشدنگروهکهایکردیاپوزیسیونجمهوریاسالمیایران،از


صهیونیستیدراقلیموفعال
جملهمواردیاستکهمی تواندموجبتهدیدامنیتملیوتمامیتارضیکشورشود.دراین

حالت،جمهوریاسالمیایرانبرایمواجههباوضعیتجدید،نیازمندرویکردهایامنیتیو
گونهایکهممکناستتقویتحضورنظامی
نظامیمتناسببااینتهدیداتخواهدبودبه  

نیروهایمسلحدرمرزهایغربیویاتغییرآرایشآنهادر دستورکارقرارگیرد.ازسوی

دیگر ،با توجه به توزیع قومیتها در مناطق مرزی ایران ،امکان فعال شدن گروهکهای
طلبدرسایرنواحیمرزینیزوجودداشتهوباتوجهبهاحتمالنقشآفرینیبازیگر


تجزیه
خارجیدرچنینمواردی،می تواندرویکردهاینظامیوامنیتیایرانراتحتتاثیرقراردهد.

برهمیناساسنیازاستتاالگویمرجححکمرانیبرکرکوکازنظرایرانوبادرنظرگرفتن
بینانهکهموجبحلریشهایاینمساله شود،


منافععراقوترکیه،درچارچوبنگاهیواقع
موردبررسیقرارگیردتاامنیتملیایراندستخوشتهدیدقرارنگرفتهونیازبهرویکردهای
پرهزینهیسختایجادنشود .

واقعیت این است که عمدهی پژوهشهای صورتگرفته در خصوص کرکوک ،به توصیف
هایبرجستهیاینمنطقهمتمرکز


تضادهاوتعارضاتبازیگرانپرداختهوبرتشریحویژگی
شدهاست.مقالهیحاضرکوشیدهاستتابانگاهیآیندهپژوهانهمبتنیبرمیزانمناقشات

بازیگرانبایک دیگربرسرچهارالگویمحتملبرایحکمرانیبرکرکوک،درپییکالگوی

حکمرانی مرجح برای جمهوری اسالمی ایران ،دولت عراق و دولت ترکیه و برخی بازیگران
رباشدبهگونه ایکهاینالگوبامخالفتغیرقابلکنترلدیگربازیگراننیزروبرونشود.

دیگ
الزمبهتاکیداستکهسایرمتغیرهایموردنیازبرایارائهیکالگویمطلوبدراینمقاله
موردبررسیقرارنگرفتهوصرفامیزانمناقشاتبازیگرانموردمطالعهبودهاست .
ورت های ارائه الگویی جدید برای حکمرانی بر کرکوک که در ابتدای مقاله
با توجه به ضر 
تشریحشدوبامحوریتمیزانمناقشاتبازیگرانونتای حاصلهازبررسیهایصورتگرفتهبا
معرفیشهرکرکوکبهعنوانشهریچندفرهنگی

نرمافزار،MACTORبهنظرمیرسدالگوی«

تواندگزینهی قابلتاملیدراینخصوصباشد.برایناساس،ازمیانسهالگوی

وویژه» 
می
مارجربرایمدیریتسیاسیبرجوامعچندقومیکهعبارتبودندازهمانندسازی،تکثرگرایی
نابرابر و تکثرگرایی مساواتطلبانه ،الگوی سوم با تطبیق بر«معرفی شهر کرکوک بهعنوان
میتواند در مسیر مطالعات و بررسیهای بیشتر با احتساب
شهری چندفرهنگی و ویژه»  
متغیرهایدیگرقرارگیرد.چنینالگوییکهبازیگراندرخصوصآن،کمترینمیزانمناقشه
را دارند ،با ضرورتهای ملی عراق و حساسیتهای امنیتی بازیگران پیرامونی این کشور از
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جملهجمهوریاسالمیایران،درتضادنبودهوازهمسویینسبیبرخورداراست.دراینالگو،
مدیریتمنطقهکرکوکباحضورسهقوممهمحاضردرآنیعنیاقوامکرد،عربوترکمنو
بدون هژمونی یک قوم بر دیگران ،صورت خواهد گرفت .لذا اصل تعیینکننده در توزیع
هاومشارکتاقوامحاضردرکرکوک،میزانجمعیتآنهانیست.چنینمنطقیدر


مسئولیت
توزیع مسئولیتها در سطح ملی نیز وجود دارد .بهعنوان مثال ،با وجود اینکه عمدهی
کرسی هایپارلمانازآنشیعیاناستواینپارلماناستکهسهمقامعالیرتبهیعنیرئیس

وزیرراانتخابمیکند،امابراساسیکتوافقنانوشته،رئیس


پارلمان،رئیسجمهورونخست
پارلمان از اهل سنت ،رئیس جمهور از میان کردها و نخستوزیر از میان شیعیان برگزیده
می شوند.چنینسازوکاریبرایکرکوکوالبتهبااحتسابضوابطمشخصومدوّن،میتواند

ذیلالگوی«شهرچندفرهنگیوویژهکرکوک»صورتگیرد.اینامرنیازمندبرخیتغییرات
ساختاری در سطح قانون اساسی عراق میباشد .واقعیت این است که برای پایان دادن به
مساله کرکوک ،عراق ناگزیر از اصالح قانون اساسی خود است چرا که اساسا اصل 140
بهعنوان یک منبع تنشزا میتواند در آینده زمینهساز تحرک مجدد کردها برای الحاق

کرکوک به اقلیم و دستاویزی برای مستقلشدن باشد .کیفیت این تغییرات ساختاری و
همچنین نحوهی توزیع مسئولیتها در کرکوک ذیل الگوی «شهر چندفرهنگی و ویژه»

نیازمندپژوهشیمستقلاست .
بهصورتتحلیلیوبراساسیافتههایحاصلاز

الگوی«شهرچندفرهنگیوویژهکرکوک»
یطرحمقدماتیآنبهعنوانالگویی


کهزمینه
هایمیباشد 


دارایویژگی
نرمافزار MACTOR

سازد.اینویژگیهاعبارتنداز؛ 


برایپایاندادنبهمسالهکرکوکرافراهممی
 درمجموع،فاصلهالگوی«معرفی کرکوکبهعنوانشهرچندفرهنگیوویژه»با«الحاقازنظربازیگرانکماست.اینبهمعنای آناستکهاین

کرکوکبهدولتمرکزیبغداد»
کنندهینسبیمنافع دولتهای عراق،ترکیهوایرانباشد.کردهادر


تواندتامین

الگومی
اینالگو،قدرتالحاقکرکوکبهاقلیمکردستانرانداشتهوازایننظر،امکاناستقالل
کردستانعراق،بهحداقلمیرسد.

کهترکمنهاواعرابوحتیمسیحیانهمبهصورتمشارکتی،درمدیریت


باتوجهبهاین
شهر کرکوک و فارغ از میزان جمعیتشان ،سهم تعیینکننده خواهند بُرد ،عمال منافع
آن هادرچارچوباینالگوتامینخواهدشد.حسبُرددراینالگوبرایایناقوام،حاصل

خواهدشد
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سهمهای مهم و کلیدی از
 کردها با این الگو ،به مطلوب خود نخواهند رسید اما قطعا  مدیریتشهرکرکوکبهآنهاخواهدرسید«.الحاقکرکوکبهاقلیمکردستان»باتوجه

؛عمالامکانپذیرنیستوالحاق

یپسازهمهپرسیمهرماه1396

بهفضایشکل 
گرفته

کرکوکبهبغدادهمباختمطلقبرایکردهاست.درچنینشرایطی،اگرچهکردها،بازیگر
خواهندبودامابهدلیلقرارداشتن

ناراضیدرالگوی«شهرچندفرهنگیوویژهکرکوک»
اینالگودرمیانهدوالگویدیگر،حسباختمطلقدرمیانکردهاایجادنخواهدشد.در
مقامعمل،بغدادمی تواندامتیازهاییدرموضوعاتدیگرکهاهمیتراهبردینداشتهوبه

کند،بهآنهابدهد.


دهاکمکنمی
فراینداستقاللکر
عنوانشهرچندفرهنگیوویژه»


معرفیکرکوکبه
 قدرترقابتیبازیگرانموافقباالگوی«با اختالف از قدرت رقابتی بازیگران مخالف این الگو بیشتر است .این امر میتواند
برندهیجدیدرعملیاتیشدناینالگومحسوبشود.
پیش 

همهی نفت عراق» به
 با تاکید بر اصول قانون اساسی در خصوص منابع نفتی و تعلق « همهی شهروندان عراقی»  ،تسلط قانونی دولت عراق بر میادین نفتی کرکوک ،امری
« 
پوشیاست.چنینتسلطیبرپایگاههاینظامیکرکوکهمباید

پذیرفتنیوغیرقابلچشم

وجود داشته باشد .لذا با این دو مالحظه و در چارچوب الگوی مذکور ،جریانهای
طلبکردینمی توانندازظرفیتکرکوکبهنفعاستقاللاقلیمکردستانعراق


استقالل
بهرهبرداریکنند .

منابع
رسانههایصوتی
باآیندههایبدیل 

اسماعیلیان،ملیحه(«،)1395بررسیراهبردهایتنظیمیمتناسب
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تصویری»
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