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  مقدمه 

ــت ــاالت   سیاس ــتراتژي ای ــارجی و اس خ

 عراق همواره یکی مریکا در کردستانا متحده

از هاي کشـورهاي پیرامـونی عـراق،    غدغهاز د

 حـال  عـین  درجمله ایران، ترکیه و سوریه و 

له همیشـه معیـاري بـراي ارزیـابی     ئاین مسـ 

ــاطق خــارجی ا سیاســت ــا در دیگــر من  مریک

ــوده  ــه ب ــت کردنشــین خاورمیان ــده .اس اي  ع

عـراق را   مریکا در کردسـتان ا خارجیسیاست

نهایـت  ر د، ناموفق و داراي تناقضات راهبردي

داننـد و  در  محور منجر به شکست میمنفعت

خـارجی   گـروه دیگـري سیاسـت    ،عین حـال 

ــتراتژي   ا ــه را داراي اس ــن منطق ــا در ای مریک

ــابی مشــخص، عقالیــی و موفقیــت آمیــز ارزی

ــی ــد م ــال در فضــاي . کنن ــن ح ــا ای ــوین  ب ن

 خـارجی را توان یک سیاسـت ، نمیالمللی بین

 .کـرد تصور» مطلق پیروز«و یا » ناکام مطلق«

خـارجی در   همچنـین ارزیـابی ایـن سیاسـت    

 ، بـا ایـن  عـراق  کردسـتان منطقه اسـتراتژیک  

کشـور دیگـر    کردنشین سـه که مناطق تصور

از ایـن  ) سـوریه  و ترکیـه  ایـران، (این منطقه 

، بـه  شـوند ثر مـی هـا و تحـوالت متـأ   سیاست

ــی دو  ــه اهمیت ــورد مطالع ــوع م ــدان موض چن

  .بخشد می

عـراق و نقـش   کردسـتان تاریخ مردمـان  

 مهمــی کــه ایــن منطقــه در تحــوالت عــراق،

، از جملـه  ایفا کـرده  جهان اسالم و خاورمیانه

مسائلی هستند که در عرصه تحقیـق و نشـر   

در زمینه مطالعات خاورمیانـه و اسـالم مـورد    

حجم کتب و رساالتی کـه  . انداعتنایی بودهبی

ــاریخ یهــود در   در ســه ــاره ت دهــه اخیــر درب

از حجـم کـل   اسـت،  یانه منتشر شـده  خاورم

در  ،مطالعاتی که درباره کردها  نگاشته شـده 

  . گذردمی

است که  این پژوهش حاضر اصلی الؤس 

مریکـا در  خـارجی ایـاالت متحـده ا    سیاست«

اق چه اهداف راهبردي را دنبـال  عر کردستان

دیگري نیز  فرعی االت ؤدر ادامه س» کند؟می

ایـن راهبردهـا   «:  مطرح است از جمله اینکـه 

حداکثرها به کـدام   – ها بر روي محور حداقل

ــل آمــده اســت    ــتاوردها نای چــه «و » ؟دس

ملی بر امنیتپیامدهاي مطلوب و یا نامطلوبی 

  »؟ایران داشته است.ا.ج

فرضیه اصلی بر این اصـل اسـتوار اسـت    

 مریکـا در کردسـتان  ا خـارجی  سیاسـت « :که

و » احـداقل حـداکثره  « عراق بـر روي محـور  

ــداکثر« ــداقل ح ــا ح ــدل» ه ــان م ــاي  و می ه

 در» بخش رضایت« و» عقالیی« گیري تصمیم

وسان بوده و این امر لزوماً بـه معنـاي اتخـاذ    ن

کـه همـواره بـا    نیست یک استراتژي مناسب 

. هاي مناسب همراه باشد ها و تاکتیک سیاست

مریکـا  ا خارجی توان گفت راهبرد سیاست می



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
و 

 دو
●  

ل 
سا

م
یک

 و
ت

س
بی

 
●  

ار
به

 
13

91
  

   

 

57  

 ديارضـات متعـد  تع عراق داراي کردستان در

مریکـا  ا گیـري  تصمیمناشی از پیچیدگی نظام 

، داخلـی  محـیط : گانههاي سهو اتخاذ رهیافت

لـی در فضـاي نـاهمگون    الملاي و بـین منطقه

ــی ــت  . باشــد عــراق م ــا در نهای ــن راهبرده ای

ایـران  .ا.ملـی ج ثیرات حداقلی را بر امنیـت  تأ

  .»داشته است

، یخـارج سیاسـت  هپژوهش علمی دربـار 

. ورهاي متفـاوت و مختلفـی داشـته اسـت    مح

 کشـوري  هـر براي بررسی سیاسـت خـارجی   

یکـی  . دارد پژوهشی وجود هاي متفاوتروش

ــاراز ایــن روش ســاختار و  ههــا، پــژوهش درب

ــونگی عم ــتگاه لچگ ــرد دس ــري تصــمیمک  گی

یکــی از . یــک دولـت اســت  یخــارجسیاسـت 

ز این روش پژوهش ایـن اسـت   هاي بارویژگی

ــت ــه دس ــژوهشوردهاي اک ــامل   پ ــی، ش علم

اطالعات علمی فراوانی درباره ایـن اسـت کـه    

هــا بــراي اجــراي یــک چــرا و چگونــه دولــت

و به  گیرندخاصی تصمیم می جیخارسیاست

بر مبنـاي   گیري تصمیمهمین میزان سخن از 

 گیري تصمیمجاي خود را به » مدل عقالیی«

   .داده است» بخش مدل رضایت«بر مبناي 

ه کویـت در سـال   حسـین بـ  حمله صدام

ــراي   1990 ــن فرصــت را ب ــراهم اای ــا ف مریک

 را ها و محـذورات خـود  ساخت که محدودیت

منطقه با کمترین میـزان هزینـه از پـیش     در

ــتی    ــه سیاس ــا در منطق ــردارد و امریک روي ب

تــا . محــوري و فراگســتر را دنبــال کنــدچنــد

قدرت مانور بیشـتري بـراي تـأمین منـافع و     

 .باشـد  ار داشـته تداوم سـلطه خـود در اختیـ   

ــزایش امریکــا از عملکــرد عــراق در  جهــت اف

اي و مقـدورات جهـانی   هاي منطقـه توانمندي

در  را همچنین این فرصـت . کردخود استفاده

قـــرار داد کـــه بـــه    کشـــور اختیـــار آن

هـاي پـیش روي    از چـالش  زدایـی  محـدودیت 

در ایـن  ) در دوران رقابت با بلوك شرق(خود 

د را در مـورد عـراق   و اهداف خو منطقه اقدام

که در دوران حضور شوروي قادر به دسـتیابی  

 . دنبال کند ،به آن نبود

نزدیـک بـه دو دهـه اسـت کـه موضــوع      

انگیـز در  کردها به جـدالی جـذاب و مناقشـه   

. اسـت  تبـدیل شـده   مریکـا ا خارجی سیاست

، کسانی جهان ملل اقوام و مانند بعضی کردها

ـ    ه وسـیله  هستند که معمـوالً سرنوشتشـان ب

هاي ، تبانی قدرتجهانی حوادثی چون جنگ

خـارجی و اخـتالف بـین نخبگانشـان تعیـین      

وقوع جنگ جهانی اول و فروپاشی . شده است

ــانی امپراطــوري ــیدن  عثم ــت رس ــه حکوم ، ب

مریکـا و متحـدانش   ، حمله اخرهها و باالبعثی

، از جملــه حــوادث 1991بــه عــراق در ســال 

ودمختاري را بـه  بسیار مهمی بودند که مزه خ

، حـال در عـین . کام کردهاي عراق چشـاندند 
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مریکا و نیروهاي تحت امر سـازمان  رویارویی ا

ــا صــدام در مــاجراي کویــت  م ) 1991(لــل ب

، زیرا پربارترین حادثه براي کردهاي عراق بود

مقطــع ) 2003تـا سـال   (تــرین طـوالنی  آنهـا 

تجربـه  خودمختاري را در طول تاریخ کردهـا  

یکا به بهـاي همکـاري کردهـا بـا     مرکردند و ا

، دست صدام را در حمله به شـمال عـراق   آنها

  .بست

مریکـا بـدون مجـوز    ، که ا2003در سال 

 اییسازمان ملل متحـد و بـا معـدود کشـوره    

چون انگلستان و استرالیا و به انگیزه کشـف و  

 ،جمعـی عـراق   هاي کشـتار افشاي زاغه سالح

، کـرد این کشور را در عرض سه هفته اشغال 

خودمختاري کردهـاي شـمال عـراق تقویـت     

ن اطالعـاتی و بـه   شد، چون آنهـا بـه متحـدی   

ــات ا مریکــا در عــراق تبــدیل پشــتیبان عملی

ها نیز مزد این همکاري را در مریکاییا. شدند

نسبت به قـانون اساسـی موقـت     خود مواضع

، امـا در ادامـه   ، در کـف کردهـا نهادنـد   عراق

ها بـا کردهـا   یکاییمر، روابط احضور در عراق

 .و در مواقعی با چالش روبه رو شد دچار ابهام

ان زمـ  هـا بـه روابـط هـم    بخشی از این چالش

مریکـا بـر   حسنه کردهاي عـراق بـا ایـران و ا   

د که نفـوذ ایـران در   این در حالی بو .گردد می

داد ثیر قرار مـی تأ مریکا را تحتعراق، منافع ا

دلیـل  مریکـا در عـراق بـه    عکـس، نفـوذ ا   هو ب

اش بـا ایـران، امنیـت    راهبردهاي متخاصـمانه 

  .ساخت میثر متأملی ایران را 

 واکــاوي سیاســت ،هــدف ایــن تحقیــق 

 مریکـا در کردسـتان  ا متحـده  خارجی ایـاالت 

 و گیـري  تصـمیم ثر بر ؤاساس عوامل معراق بر

خـارجی بـر    ثیرات این سیاسـت نیز بررسی تأ

رسـد  به نظـر مـی  . ایران است. ا.امنیت ملی ج

  هاي کور در بررسـی راهبـردي سیاسـت   نقطه

اقلیم کردستان ایـن اسـت   خارجی امریکا در 

-مریکـا همـواره در راهبردهـاي سیاسـی    که ا

هـا و  عـراق متغیر  امنیتی خـود در کردسـتان  

) از جملـه ترکیـه  ( پیمانانش منافع خود و هم

پیرامــون  یالمللـ اي و بـین محـیط منطقـه   در

عامـل باعـث   این  .نظر داشته استمدعراق را 

 هدمریکـا در عـراق شـ   ا - واگرایی جبهه کُـرد 

است و این واگرایی در خدمت منافع و امنیت 

  . ملی ایران قرار دارد

-روش توصیفی ،روش تحقیق این مقاله

در این پـژوهش بـه دالیـل    . باشدتحلیلی می

اعم از مشکل محـدودیت در کسـب   ( مختلف

) هطقه مورد مطالعـ اطالعات و دسترسی به من

آوري اطالعـــات بــه صـــورت   شــیوه جمــع  

 اي و مبتنی بر اسناد، مدارك و دیگـر کتابخانه

 .باشد منابع از جمله متون اینترنتی می
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     موضوعپیشینه ـ 1

ــت    در  ــردي سیاس ــی راهب ــورد بررس م

 عـراق و امنیـت   مریکا در کردسـتان خارجی ا

، در داخل و خارج از کشـور کمتـر   ملی ایران

اره داشـته  ن موضـوع اشـ  مطلبی صریحاً به ای

مقـاالتی  شده ماننـد   منابع فارسی یافت. است

تأثیر خودگردانی کردهاي شـمال  «با عناوین 

نیا   حافظ از دکتر» عراق بر کشورهاي همسایه

تأثیرپـذیري اقـوام   «و مقاالت دیگر با عناوین 

از آقـاي  » مریکـا در منطقـه  ایرانی از حضـور ا 

پـذیري  ثیرتأپناه، بیشتر حول محور جعفر حق

کردهـاي عـراق   کردهاي ایران از خـودگردانی 

ــت   ــده اس ــته ش ــادر   .نگاش ــا ن ــاعدام در  س

ثیر امریکا و تأ 2010راهبردهاي امنیت ملی «

اسـتراتژي ایـاالت    ،»آن بر امنیت ملـی ایـران  

متحده را به طور خاص بر روي امنیـت ملـی   

منابع التـین بـا    .ایران ارزیابی نموده است.ا.ج

ایاالت متحده و کردها، پس از  روابط«عناوین 

نگـاهی  «و به قلم آرام رفعت » تهاجم به عراق

ــت  ــه سیاس ــین  اب ــاطق کردنش ــا در من مریک

هاي استیفن زونس نیز سیاستاز » خاورمیانه

ــه   ا ــین خاورمیان ــاطق کردنش ــا را در من مریک

مجمـوع، ایـن   در . انـد  تحلیـل کـرده   تجزیه و

در  ثیر راهبردهاي ایاالت متحـده به تأمقاالت 

ی جمهــوري کردســتان عــراق بــر امنیــت ملــ

به صـورت  و  انداي نداشتهاسالمی ایران اشاره

عوامل «از چارچوب نظري  تئوریک و تحلیلی

در بررسـی سیاسـت    ،»گیـري  تصمیممؤثر بر 

بررسـی   مریکا در کردسـتان عـراق و  خارجی ا

 ثیرات این راهبردها بـر امنیـت ملـی ایـران    تأ

  . اند بهره نبرده

کردسـتان عـراق در    ئلهمسـ 2

گذاري خارجی  سیستم سیاست

  مریکا ا

له ئبحث پژوهش حاضر معطوف بـه مسـ  

ن عـــراق در پیونـــد مســـتقیم بـــا کردســـتا

خلی و خـارجی کشـور امریکـا    هاي دا سیاست

ابتـدا بایـد اهمیـت     دلیل،باشد، به همین  می

عـراق در منطقـه شـرح     استراتژیک کردستان

ریکـا در  مبتوان سیاست خارجی اداده شود تا 

این خطه را به صورت دقیق مورد تحلیل قرار 

کردســتان عــراق در میــان چهــار کشــور  .داد

 ترکیــه، ایـران، (کـرد   قدرتمنـد داراي اقلیـت  

ــوریه، ــراق س ــوق ) ع ــه س ــی در منطق الجیش

خاورمیانه به دالیل زیر از موقعیت استراتژیک 

  : از جمله  ،باالیی برخوردار است

ــایی خاور - ــاي جغرافیـ ــه، در فضـ میانـ

عــراق محــل تالقــی چنــد ســازه   کردســتان

، ایران دولت )هاي ملی مجزا حاکمیت(سیاسی

، دولـت ترکیـه و دولـت سـوریه     دولت عـراق 

  . است
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کهــن از  کردسـتان بــین چنـد تمــدن   -

، و )تـرك (، تمـدن تـورانی  ایرانی جمله تمدن

نزدیکـی  . است واقع شده) سامی( عربی تمدن

ــه کشــورهاي ا ــایی ب ــرانجغرافی ، ســوریه و ی

مریکا از اهمیت خاصی برخوردار ترکیه براي ا

ایـران و سـوریه از مخالفـان سرسـخت     ( است

مریکــا و اســرائیل در منطقــه هــاي اسیاســت

  ).باشند می

، کردستان عراق به لحاظ هیدروپلتیک -

، 1386محمـدي،  (هارتلند خاورمیانـه اسـت   

  ).5 ص

عراق  کردستاناي در منابع نفت عمده -

ــو ــک و د دارد وج ــاظ ژئوپلتی ــابراین از لح  بن

کردستان  .اي دارد العادهانرژي نیز اهمیت فوق

، ، داراي خاکی حاصـلخیز از نظر منابع طبیعی

و دیگر مواد معدنی است که در ، گاز ، نفتآب

دوران زمامداران بعـث کمتـر مـورد اسـتفاده     

-92، صـص  1387کاویـانی،  (انـد  قرار گرفته

ــدي و د(و ) 90 ــران، محم  ، صــص1389یگ

117-115.(  

کوهستانی بـا  ايکردهاي عراق، منطقه -

ــدود  ــع و  74000مســاحتی ح ــومتر مرب کیل

میلیـون نفــر جمعیـت، شــامل    6نزدیـک بــه  

، سلیمانیه، کرکوك، ، اربیلهاي دهوكاستان

درصد وسعت عراق  17دیاله و نینوا و در کل 

با ایـن توضـیح کـه وسـعت      ؛باشندرا دارا می

ــه  ــتان  ناحی ــیم کردس ــت اقل  40/643حکوم

میلیون نفـر   4کیلومتر با جمعیتی نزدیک به 

کاویـانی،  (اسـت  ) هـولیر (به پایتختی اربیـل  

  .)90-92 ، صص1387

همســــویی و هماهنــــگ بــــودن     -

هـاي  بـا سیاسـت   هاي رهبـران کـرد   سیاست

  .ایاالت متحده در بغداد

هاي سکوالریستی رهبران کرد گرایش -

مریکـا  سکوالریسـتی ا  يهـا و تقویت دیـدگاه 

  .براي تشکیل دولت سکوالر در عراق

داشتن روابط نزدیک با اسرائیل که بـا   -

) تأمین ثبات اسرائیل(ارجی امریکا سیاست خ

  .همسو بوده است

حمایــت نیروهــاي پیشــمرگه کــرد از   -

ــات نســبی در   ــتالف و وجــود ثب ــاي ائ نیروه

مناطق شمالی عراق یکی از چند نقطه اتکـاي  

ایـاالت متحـده    هاي امنیتیورداستذهنی و د

تنهـا یـک نیـروي انـدك از      .آمـد به شمار می

مریکایی در منطقه کردنشین شمال نظامیان ا

  ).114 ، ص2005گونتر،( عراق مستقر بودند

نگرانی در مورد رشد فزاینده قـدرت و   -

طرفـدار  ) طـور بـالقوه  بـه (نفوذ احزاب شـیعه  

د شیعیان ایران با وجود ارتباطات در حال رش

ایـران  تر شدن دیپلماسی عراق با ایران و فعال

ــراق، واشــنگتن  در ــک  ع ــه جســتجوي ی را ب

وزن در ساختار فدرالیسـتی   نیروي متقابل هم

ایـن  ). 2004تـوتن، (آینده عراق مجبور کـرد  

 له کردسـتان ئموارد نشان از اهمیت ویژه مسـ 
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گــذاري خــارجی عــراق در دســتگاه سیاســت

  .دباشمریکا میا

  چارچوب نظري  ـ3

ـ تجزیـه و تحلیـل سیاسـت    1ـ 3

خارجی بر اساس عوامل مـؤثر بـر   

  در سیاست خارجی گیري تصمیم

الملل یکی از سطوح تحلیل سیاست بین

هـا بـر   ، بررسی رفتار دولتو سیاست خارجی

ــه     ــت کـ ــمیماتی اسـ ــابی تصـ ــه ارزیـ پایـ

هـاي مختلـف اتخـاذ    گذاران در زمینه سیاست

 گیـري  تصـمیم روش ، ترتیـب بـدین . کنندمی

هایی است که بـراي بررسـی   یکی از چارچوب

توانـد مـورد توجـه قـرار     الملل مـی روابط بین

، هنگامی کـه رفتـار بـازیگران سیاسـی    . گیرد

الملـل  ها را در صحنه سیاست بینیعنی دولت

ــی ــه م ــیم مطالع ــمیماتی را کن ــع تص ، در واق

هـاي  که آنها به صـورت داده کنیم  مطالعه می

الملـل  بـین  رجی خود وارد محـیط خاسیاست

این  ).Rosenau,1971, pp.95-120(کنند می

هـا، نهادهـا و   ، گـروه تصمیمات توسـط افـراد  

ها اتخاذ هاي مختلف داخلی آن دولتدستگاه

شوند و مجموعه این تصمیمات به صـورت  می

ــت  ــار دول ــارفت ــه ه ــی در زمین ــاي سیاس ، ه

. دکنـ ، نظامی و فرهنگی تجلـی مـی  اقتصادي

ــ  ــابراین چ ــمیمارچوب بن ــري تص ــامل  گی ش

ــراد و     ــطوح افـ ــی در سـ ــات تحلیلـ مطالعـ

ــت ــت دولــ ــوام، ( هاســ  ).41 ، ص1378قــ

تـوان در  را می گیري تصمیمتصمیمات تئوري 

. کـــردشـــاخه از متغیرهـــا بررســـی  شـــش

عوامـل   نـد از ا عبارت گیري تصمیممتغیرهاي 

شود که ، به متغیرهایی گفته میگیري تصمیم

نظـر  ک تصـمیم بایـد آنهـا را مـد    اتخاذ یـ  در

اي کـه  لهئمس: اند از این عوامل عبارت. قرارداد

شـــود،  گیـــري تصــمیم بایــد در مـــورد آن  

ها و نهادهایی کـه در اتخـاذ تصـمیم     سازمان

 .)گیـري  تصـمیم کـاران  اندر دست( نقش دارند

له ئکه از شناسـایی مسـ   گیري تصمیمفرآیند 

هـا  و فایدهها شود و تا برآورد هزینهشروع می

یابد، اجراي تصمیم که معموالً پـس  ادامه می

شـود و اصـطالحاً   از اتخاذ تصـمیم آغـاز مـی   

شـود و  نامیده می گیري تصمیمشدن  عملیاتی

نتیجه تصمیم کـه محصـول فراینـد طـوالنی     

ص ، 1385 خوشـوقت، ( اسـت  گیـري  تصمیم

225.(  

   گیري تصمیممسئله  )الف

ــ ــور از مسـ ــوارديئمنظـ ــه در مـ  له کـ

شود، درك و تصـور  هم نامیده می »قعیتمو«

گیرندگان از آن چیزي است که درباره تصمیم

 گیري تصمیمله ئدر مس. گیرند آن تصمیم می

اي کـه   ئلهمسـ : شـوند  این سؤاالت مطرح مـی 

، نـد گیرگیران باید درباره آن تصـمیم ب تصمیم

 سیاسی، امنیتی، فرهنگی،( داراي چه ماهیتی
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ن نسبت به آن تصمیم است؟ دیگرا) اجتماعی

له مورد نظر ئ؟ مسچه برداشت و ادراکی دارند

  ؟ از چه درجه اهمیتی برخوردار است

در  گیـري  تصـمیم انـدرکاران   دست )ب

  خارجیسیاست

، گیـري  تصـمیم کاران اندرمنظور از دست

نظـر از جایگـاه   عمدتاً افرادي هستندکه صرف

انگیــزه، . نــدگیر تصــمیم مــی ســازمانی خــود

، تعهدات ، سوابق و تجارب اجتماعیشخصیت

و ترجیحات افراد از جمله عواملی هستند کـه  

ــر نحــوه  ــه موضــوع و نحــوه  ب نگــرش آنهــا ب

شـان در مـورد آن موضـوع اثـر     گیـري  تصمیم

 گیـري  تصـمیم ، بـه عبـارت دیگـر   . گذارندمی

حاکم بـر   ها و فرهنگافراد، انعکاسی از ارزش

است کـه  توجه به این نکته ضروري  آنهاست،

، گیـري  تصـمیم هـا در  عالوه بر انگیزه و ارزش

، شـرایط  هاعواملی چون امکانات و محدودیت

، داخلی و بیرونی محیط و عوامل متعدد دیگر

ــر نحــوه  ــأ گیــري تصــمیمب ــایج آن ت ثیر و نت

 ، صص1372،فالتزگراف و دوئرتی( گذارند می

727-725.(  

ــازمان )ج ــاي س ــمیمه ــري تص در  گی

  خارجیسیاست

، واحـد  گیـري  تصـمیم ظور از سازمان من

گیرنده است که اصـوالً در شـکل یـک    تصمیم

ایـن  . سـازد نهاد یا سازمان خود را نمایان مـی 

، معمـوالً یـک سـاختار    گیرنـده واحد تصـمیم 

رسمی است که وظایف و نقـش آن در قـانون   

در . اساســی هــر کشــور تعیــین شــده اســت 

بررسی یک تصمیم یا یک سیاست باید گـروه  

گیرنده را شناخت و جایگاه واقعی آنها یمتصم

 .مشخص نمود گیري تصمیمرا در مکانیسم 

ــد  )د ــمیمفراینــ ــري تصــ در  گیــ

  خارجی  سیاست

نحــوه  گیــري تصــمیممنظــور از فراینــد 

در فراینـد  . هاسـت ها بـه سـتانده  تبدیل داده

. له باید مشخص شـود ئچند مس گیري تصمیم

ــا مشــکلی کــه درصــدد  ئتشــخیص مســ له ی

آوري اطالعـات  ، جمـع بـا آن هسـتیم   برخورد

الزم پیرامون آن، لحاظ نمـودن و بـه ترتیـب    

، تصــمیم اجمــالی درآوردن مــوارد جــایگزین

هاي اصلح، مشـخص  براي اجرا و اعمال گزینه

نمودن،کنترل و ارزیابی تصمیمات و اثرات آن 

ســازي و اجــراي  اصــالح، نهــایی و در نهایــت

. آینـد یها از این موارد بـه حسـاب مـ   تصمیم

له مهم در این مرحله اتخـاذ تصـمیم در   ئمس

اسـت، هرچنـد    گیـري  تصمیمهاي قالب مدل

، امـا در یـک   هـاي مختلفـی وجـود دارد   مدل

ــه، تصــمیمعقالیــی مــدل ــده گزین اي را گیرن

، با توجه به تـابع  مد آناکند که پیانتخاب می

  باشــد تــرین ، ارجــح و مناســب مطلوبیــت

)Beach and Mitchell, 1978, p.441.( 
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گیرنـده ابتـدا   ، تصـمیم به عبارت دیگـر  

کنـد و در   له را مشخص و شناسـایی مـی  ئمس

آیـد و بـراي   گام بعدي درصدد حل آن بر می

این منظور، اهداف خود را به روشنی تعیین و 

  .نمایدبندي می ، درجهآنها را برحسب اهمیت

ــوم تصــمیم  ــام س ــامی  در گ ــده تم گیرن

پـذیر را بـراي نیـل بـه      نهاي مفید و امکـا  راه

دهد و در نهایـت  اهداف مورد بررسی قرار می

به محاسبه پرداخته، هزینه و فایده حاصـل از  

ــابی   ــردي را ارزی ــر راهب انتخــاب و اجــراي ه

گزینـد کـه داراي   کند و تصمیمی را بر می می

ــند   ــه باش ــرین هزین ــود و کمت ــترین س  بیش

  .)727 ، ص1372،فالتزگراف و دوئرتی(

در  گیــري تصــمیمهــاي مهــم  مـدل )   ه

  سیاست خارجی

 کارگیري دقیـق یـک مـدل    از آنجا که به

کـار   ، عمـالً گیـري  تصـمیم عقالیی در فرایند 

، فرآینـد  دشواري است، لـذا برخـی محققـین   

 »عقالنیـت محـدود  «را متضمن گیري تصمیم

حـداکثر کـردن   «داننـد و در برابـر مـدل    می

د را پیشنها» بخش رضایت«مدل ، 1»مطلوبیت

  ).Render and Stair,1992( نمایندمی

  بخش مدل رضایت) الف

گیرنـدگان بـا   تصمیم، بر اساس این مدل

هاي موجود، قادر بـه  درنظر گرفتن محدودیت

                                       
1. Optimizing Model 

تصمیم در معنـاي اقتصـادي   » بهترین«اتخاذ 

بخش  رضایت هايبلکه به تصمیم ،آن نیستند

این مـدل،   سیاستمدار در. کردبسنده خواهند

رود، بلکه رساننده به شمار نمی ه کمالب انسان

 .هـا توجـه دارد  بخش بودن تصمیم به رضایت

گزینـد کـه   حلـی را بـر مـی    گیرنده راهتصمیم

بـه  «حداقل استانداردها را تضمین نماید، یـا  

باشد، نه آنکه ابتـدا تمـام   » اندازه کافی خوب

 هاي ممکن را براساس میزان مطلوبیت حل اهر

، هتـرین را انتخـاب کنـد   محاسبه و بعد ب آنها

سوي بعضـی   نیز از) تدریجی(فرایند افزایشی 

خـارجی   نظران دیگر براي سیاسـت از صاحب

، 1385خوشــوقت، ( اســت  پیشــنهاد شــده 

  ).90-94صص

  یعقالی مدل) ب

ــدل تصــمیم  ــن م ــده، انســان  در ای گیرن

آمـده اسـت کـه در     عقالیی کامـل بـه شـمار   

هـاي   حـل  گیـرد کـه راه   شرایطی تصمیم مـی 

دقـت و   گونـاگون و طـرق عمـل مختلـف بـه     

در نتیجـه  . انـد  صحت سنجیده و ارزیابی شده

گیري عقالیی اسـت و   رسد تصمیممی به نظر

ــی  ــاذ م ــه اتخ ــودتصــمیماتی ک ــداکثر  ،ش ح

ا دارند و تصـمیماتی هسـتند کـه    رمطلوبیت 

مین را به بهترین وجه تـأ  هاي مورد نظر هدف

 ,Render and Stair) نماینـد و بـرآورده مـی  

1992). 
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ــک از ســطوح  ــر ی ــل  گرچــه در ه تحلی

متحــده امریکــا بــر  خــارجی ایــاالتسیاســت

شـود کـه ممکـن    کید میمتغیرهاي خاصی تأ

گـذاري  دهنـده فراینـد سیاسـت    است توضیح

، عراق باشد خارجی و اجراي آن در کردستان

پوشی میـان متغیرهـاي   با نوعی هم ولی عمالً

لملـل مواجـه   ا ، دولت و نظـام بـین  سطوح فرد

شویم که باید براي ارائه تصویري واقعی از می

، تعامالت میان آنهـا را  مریکاخارجی ا سیاست

گیـري  به هر حال با بهره. داد مورد توجه قرار

هـاي  و رهیافت گیري تصمیمثر بر ؤاز عوامل م

) المللــیاي و بـین منطقـه  ،داخلـی ( گانـه سـه 

مریکـا  ا خـارجی توان ابعاد مختلف سیاست می

ثیرات آن را عراق را بررسی و تـأ  در کردستان

  .ملی ایران شرح داد بر امنیت

ــاتی )و ــمیمات در عملیـ ــودن تصـ نمـ

  خارجی سیاست

ــم ــاي یکــــی از مهــ ــرین متغیرهــ تــ

تـر  نمودن هر چه دقیق، عملیاتیگیري تصمیم

اگر تصمیمی در مرحله اجـرا  . تصمیمات است

گـردد،  با مشکل مواجه شود و یا خوب اجـرا ن 

ـ  نتیجه خواهدبی گیري تصمیمکل فرایند   ودب

  ).266، ص 1385خوشوقت،(

ــه  )ز ــمیمنتیجــ ــري تصــ در  گیــ

 خارجی سیاست

در پایـان فرآینـد    گیـري  تصـمیم نتیجـه  

به عنوان یک فراینـدکل کـه از   ( گیري تصمیم

ذهنـی، اجتمـاعی و   -فردي »2زیرفرآیندهاي«

 گـردد ظاهر مـی  )شبه مکانیکی تشکیل یافته

اي کـه   نکتـه  ).31-25، صـص  1364م،گراها(

در این رابطه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد،      

 ،3»)خروجـی (سـتانده «تفـاوت و تمـایز میـان   

در حقیقـت، در ایـن   . است 5»اثر«و 4»نتیجه«

ــه     ــدادها مقایس ــا برون ــدادها ب ــه درون مرحل

شوند تا میـزان موفقیـت یـا ناکـامی یـک       می

نتایج یـک تصـمیم بـه    . تصمیم مشخص شود

مـورد  : سـازد هار شکل خـود را نمایـان مـی   چ

انتظار و مطلوب، مورد انتظار و نامطلوب، غیر 

. منتظــره و نــامطلوب، غیرمنتظــره و مطلــوب

، معموالً بین نتایج واقعی و نتایج مورد انتظـار 

ــم ورود    ــل آن ه ــود دارد و دلی ــتالف وج اخ

 بینـی و غیـر قابـل   قابـل پـیش  متغیرهاي غیر

ــد    ــه فراین ــرل ب ــمیکنت ــري متص ــت گی  اس

  ).139-141، صص1385 خوشوقت،(

ــداقل« )ح ــداکثر ح حــداقل «و  »هــا ح

  در سیاست خارجی» حداکثرها

خــارجی، همــواره بــین اهــداف سیاســت

اسـت و   نوسان بوده ها درحداکثرها و حداقل

تسـامح، روي   با کمی خارجی معموالً سیاست

 حــداکثر« و یــا» حــداقل حــداکثرها«محــور 

   .گیرد جا می »ها حداقل

                                       
2. Subprocesses 
3. Output 
4. Outcome 
5. Effect 
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هـا بـراي    دترین تکنیـک راز جمله پرکارب

ــم و     ــاد نظ ــارجی ایج ــت خ ــبرد سیاس پیش

مناســـبات ویـــژه بـــین مســـائل و تعیـــین  

ترین راهبردها براي مداخبه و هـدایت   مناسب

باید توجه داشت که این تکنیک . محیط است

هاسـت، از   فـرض  مبتنی بر یـک سـري پـیش   

انتخاب بر اساس رویکرد عقالنی، اصـل  : جمله

سودمندي، قائل شدن محـیط رقـابتی و یـک    

نظم درونی بـراي هـر پدیـده کـه بـا نظـم و       

محیط پیرامونی خود در تقابل اسـت و بـراي   

توسعه خود عالوه بر رقابت با همتایان درونی 

هـاي محـیط بیرونـی نیـز اسـتفاده       از فرصت

عکس تحلیـل شـرایط درومنـی و     کند و به می

فرصـت   بیرونی به نقاط قوت، ضعف، تهدید و

رسد و سرانجام تحلیل اینها در کنـار هـم    می

  .شود منجر به ارائه راهبردهاي مختلف می

    محیط داخلی

  ها قوت  ها ضعف

ت
ص

فر
 

ها
  

ی
رج

خا
ط 

حی
م

  

  راهبرد انطباقی

  )حداکثر-حداقل(

  راهبرد تهاجمی

  )حداکثر- حداکثر(

  راهبرد دفاعی

  )حداقل-حداقل(

  راهبرد اقتضایی

ید  )حداقل- حداکثر(
هد

ت
ها

  

-براساس مفهوم حـداقل  سیاست خارجی راهبردهاي 

  ).4، ص 1389رهبري و دیگران،(حداکثر 

 تجزیــه و تحلیــل سیاســت   -4

مریکـا در  خارجی ایاالت متحـده ا 

  عراق کردستان

  گیري  له تصمیمئمس -4-1

مریکـا علیـه   ا و در جنگ 1991در سال 

زمان در ائـتالف بـا    کویت، کردها هم عراق در

شـوند، بعـد از    ام وارد جنگ مـی مریکا با صدا

خــروج عــراق از کویــت و خاتمــه جنــگ اول 

خلیج فارس، صدام در تالفی این هماهنگی و 

، اقـدام  بـه   همکاري کردها با ایـاالت متحـده  

سـازي منـاطق کردنشـین و سـرکوب      تعریب

ــال(کردهــا  ــات انف ــی) عملی ــدم ــس از  .کن پ

 منفی جهانی، سازمان ملل متحدهاي واکنش

ــتشــوراي ( ــدار )امنی ــر روي  36 م ــه ب درج

را ترســیم نمــوده و  )منــاطق امــن( کرکــوك

ــاري در   کردهــا صــاحب یــک شــبه خودمخت

از ایـن مقطـع زمـانی    . شـوند شمال عراق می

ــم     ــه ه ــده ب ــاالت متح ــا و ای ــع کرده مواض

ق شـود، در جریـان اشـغال عـرا     تر می نزدیک

مریکـا، کردهـا بـا همراهـی نیروهـاي      توسط ا

 از بـروز وضـعیت جدیـد در    ائتالف و استفاده

گسترده در  اي عراق، حکومتی با قدرت ناحیه

عراق تشکیل دادند ب جمهوري فدرال چارچو

که قدرت اختیارات محلی آنـان هرگـز قابـل    
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محبـوبی و  ( مقایسه بـا گذشـته نبـوده اسـت    

  ).231 ، ص1386کاظمی، 

شـده،   نین با توجه به دالیل مطـرح همچ

خـارجی   تسیاسـ  عـراق در  جایگاه کردستان

  : حده امریکا به لحاظ درجه اهمیتایاالت مت

المللـی ایـن جایگـاه در     در محیط بین -

در این سطح (سطحی نسبتاً ضعیف قرار دارد 

  ).است کردستان عراق داراي جایگاهی ضعیف

) خاورمیانه وقفقاز(اي در محیط منطقه -

  .اي است میانهاین جایگاه داراي درجه 

ایـن جایگـاه،   در محیط داخلی عـراق   -

ر این سـطح  د( ی استمهمداراي درجه باال و 

مریکــا محســوب کردهــا متحــد اســتراتژیک ا

   )John and Smith,1997,p.307)   (شوند می

-همچنین دورنماي درگیري جبهه کـرد 

 نظـامی  دخالـت  احتمـال  عرب درکرکـوك و 

 –، دسـتاوردهاي امنیتـی  کشورهاي همسـایه 

ی مریکــا در عــراق را در وضــعیت   اسیاســی  

با توجـه بـه مطالـب    . شکننده قرار خواهد داد

ــه ــده گفت ــتگاه   ،ش ــه در دس ــن اســت ک روش

ــمیم ــري تص ــ ا گی ــا مس ــه لهئمریک ــام  اي ب ن

عراق وجود دارد که به هر ترتیب بر  کردستان

. ثیرگـذار اسـت  امنیت ملی امریکـا تأ  منافع و

امنیتـی  -له به لحاظ ماهیت، سیاسیئاین مس

  .است

ن منطقه نیـز  دیگر بازیگران دخیل در ای

ــود،    ــی خ ــت مل ــافع و امنی ــارچوب من در چ

 هاي متفاوتی را نسـبت بـه کردسـتان    دیدگاه

 خـارجی ایـاالت   عراق در مقایسه با سیاسـت 

ملی  ثیرپذیري امنیتبه علت تأ .متحده دارند

جمهوري اسالمی ایران و همچنـین ترکیـه و   

ــیم کردســتان  عــراق،  ســوریه از تحــوالت اقل

همسویی  نه و بعضاًهرکدام راهبردهاي جداگا

. دارنـد  کردهـا  اي را در مقابل حکومت منطقه

ــا درا منــــافع راهبــــردي عــــراق و  مریکــ

خــارجی ناهمســو دیگــر کشــورها از  سیاســت

ــران  ــه ای ــرب   جمل ــورهاي ع ــه و کش ، ترکی

دلیــل هــا  و دهعـراق   کردســتانپیرامـونی در  

 دیگر، از جمله مسائلی است کـه هـر تصـمیم   

له ئسـازد تـا مسـ    میمریکایی را وادار اگیرنده 

ــتان ــیت    کردس ــت و حساس ــا دق ــراق را ب ع

  .گیري نماید پی

انـــــدرکاران  دســـــت -4-2

هاي حـاکم   و گفتمان گیري تصمیم

  خارجی بر سیاست

خارجی  با توجه به سیر تحوالت سیاست

توان گفت کـه در هـر دوره خـاص     مریکا میا

سـازي   اندرکاران دستگاه تصمیم تاریخی دست

ثیر گفتمـان  أتحـت تـ  خارجی ایاالت متحـده  

ــوده   ــر آن دوره ب ــاکم ب ــد ح ــوادث. ان  11 ح
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سپتامبر فرصت را فراهم سـاخت تـا گفتمـان    

تفوق یابد مریکا خارجی ا در سیاستتروریسم 

گیـرد و   لیبرالیسم قـرار  و در پیوند با گفتمان

خـارجی مبتنـی بـر     سیاسـت  توان آنچه میبه 

 دهــــد نظـــم لیبـــرال دانســـت، شـــکل    

)Huntington, 1997, pp.18-19.(  بنــابراین

 ویزادسـت سـپتامبر بـا    11پس از  ها ییمریکاا

تروریسم به عنوان دیگـري در قالـب   ساختن 

حمله به عـراق بـه نخسـتین آمـاج سیاسـت      

نزدیـک  جدید خود در قالب خاورمیانه بزرگ 

  .شدند

له ئوفصـل مسـ   اف حـل یکی از این اهـد 

سـازي در   کراسیوکردها در عراق در قالب دم

هاي فرهنگـی و   اي از حرکت همجموع عراق با

اشاعه لیبرالیسـم  عراق و  کردستانارزشی در 

  . در منطقه بود

بعـد از  ( عراق کردستاندر  مریکاا راهبرد

کــه اگــر بــود  بــر ایــن اصــل اســتوار )2003

تحقـق یابـد، بـه    سراسر عـراق  دموکراسی در 

هـاي   اندازهاي واحـد، ارزش  لحاظ اینکه چشم

ـ   هم ین رهبـران و  سو و الگوهاي یکسـان در ب

، منازعـات  وردآ به وجـود خواهـد   عراقمردم 

مـدیریت   عرصه سیاسـی عـراق  بین بازیگران 

گرایــی بــه  هــاي افــراط شــد و ریشــه خواهــد

ــن  در. گراییــد خشــکی خواهــد چــارچوب ای

 مریکاییمداران اسیاستمنظومه فکري به باور 

ــتر    ــا در بس ــم تنه ــتن تروریس ــذموم دانس م

 بنابراین. آیدحاکمیت دموکراسی به وجود می

ــاالت متحــده ــاختن   ای ــارب س در صــدد متق

 هـاي  ها در منطقـه بـا توجـه بـه ارزش     هویت

در  بـوده کـه  آزاد  لیبرال از دموکراسی تا بازار

بینانـــه   ایـــن گفتمـــان خـــوش  نهایـــت 

 -از نظــر امنیتــیمریکــایی کــاران ا نومحافظــه

 در عـراق بـا چـالش روبـه رو گشـت      سیاسی

(Henry, 2002, pp.152-189).  

سـازان ایـاالت متحـده بـه      توجه تصمیم

ــداد و   ــت مرکــزي مقتــدر ســکوالر در بغ دول

هاي امنیتی متحدینشان در منطقـه از   دغدغه

جمله ترکیـه و عربسـتان بـا اعتـراض شـدید      

، اما تشدید معضالت امنیتی کردها همراه بود

سازان ایاالت متحده را  مریکا در عراق تصمیما

بـردي خـود   هـاي راه  وارد فاز دوم از سیاست

ــه خواســت  هــاي  نمــود و آن توجــه بیشــتر ب

متحدین کردستانی خود در قالب فدرالیسمی 

بـا روي کارآمـدن    عراق بود، مقتدر در شمال

ــا، یکجانبــه دولــت اوبامــا در ا  گرایــی  مریک

مریکـایی جـاي خـود را بـه     کـاران ا  نومحافظه

و خروج تـدریجی از  گرایی اعتباري  چندجانبه

خـارجی   ان سیاسـت انـدرکار  دسـت . عراق داد

دولـت اوبامــا بیشــتر متمایــل بــه اســتفاده از  

مشـارکت  (اي  دیپلماسی منطقـه  و نرم قدرت

در عراق هسـتند، آنهـا خـروج    ) سایر کشورها
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مسئوالنه از عراق و همچنین تقابـل بـا نفـوذ    

ــزو ــرلوحه   روزافـ ــراق را سـ ــران در عـ ن ایـ

انــد و بــه   هــاي خــود قــرار داده   سیاســت

توجــه چنــدانی هــاي رهبــران کــرد  خواســت

-در نتیجه همراهی اسـتراتژیک کـرد   ندارند،

خواهـان   مریکا در دوران زمامداري جمهـوري ا

در دولت  گرم جاي خود را به روابط نه چندان

  .(www.kurdpress.com)اوباما داده است 

   گیري تصمیمسازمان -4-3

مریکــا، اساســی ایــاالت متحــده ا قــانون

ــوه ــمی   قـ ــابع رسـ ــه را منـ ــه و مقننـ مجریـ

خــارجی معرفــی  در سیاســت گیــري صــمیمت

قــوا،  بــر اســاس اصــل تفکیــک. اســتکــرده 

ــیس ــري   رئ ــئول و مج ــام مس ــور در مق جمه

ــارجی، ا سیاســـت ــیاري خـ ــارات بسـ ز اختیـ

 سیاسـت : معتقد است اسمیت .برخوردار است

جمهوري کنترل  خارجی بیشتر توسط ریاست

 ,Smith( قضـائیه شود تـا قـوه مقننـه یـا      می

2000, p.87(. کنگـره هـاي دائمـی در   کمیتـه ،

گـذاري را در امـور    مسئولیت نظارت و قـانون 

هـاي   کمیتـه .خارجی بر عهـده دارنـد   سیاست

روابط خارجی سنا، بارها بـا تصـویب قـوانین    

ساي جمهـور را  ؤخارجی ر مشی سیاست خط

از دیگر  ).www.america.gov( اند تغییر داده

سازي در  گذار در عرصه تصمیمنهادهاي تأثیر

وزارت امـــور خارجـــه و  ،خـــارجی سیاســـت

معاونت «: هاي این وزارتخانه از جمله  معاونت

سـالح و   معاونت امور خلـع «، 6»امور سیاسی

ــین  ــت ب ــل امنی ــت اداري«، 7»المل  ،»معاون

شوراي امنیت «. است8 »معاونت امور جهانی«

ؤثر در هـــاي مـــ از دیگـــر ســازمان  9»ملــی 

مریکا، موظـف اسـت دربـاره    خارجی ا سیاست

کـرده و   امنیت ملی تحقیق و بررسـی مسائل 

در  ،گیـري  تصـمیم اطالعات مورد نیاز را براي 

ــور   ــیس جمهـــ ــار رئـــ ــذارداختیـــ  بگـــ

)www.state.gov/r/pa/biong/index.clm.(  

ــزي « ــات مرک ــس اطالع  )CIA( 10»آژان

ــیم    ــه در ترس ــت ک ــی اس ــازمانی جاسوس س

ثر ؤخارجی ایـاالت متحـده بسـیار مـ     سیاست

گــــام ایــــن ســــازمان از هن. باشــــد مــــی

تا به امروز، یکی از ابزارهـاي  ) 1947(سیستأ

ایـن  . است مریکا بودهخارجی ا اجرایی سیاست

، بسـیاري از  آوري اطالعـات  سازمان بـا جمـع  

اش،  هــا و نظــرات کارشناســی مواقــع تحلیــل

گیـرد و رونـد    کار دیپلماسـی قـرار مـی    اساس

خـارجی ایـاالت متحـده را مشـخص      سیاست

عــراق و همچنــان کــه در جنــگ . ســازد مــی

ارتباط بـا مقامـات کردسـتانی، ایـن سـازمان      

                                       
6. Under Secretary for Political Affairs 
7. Under Secretary for Arms Control and 
International Security Affairs 
8. Under Secretary for Global Affairs 
9. National Security Council 
10. The Central Intelligence Agency 
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، 1382ابوالفتح،( ثري ایفا نموده استؤنقش م

  ).320 ص

هاي داخلـی و   ها در ترسیم سیاست البی

ــده   ــاالت متحـ ــارجی ایـ ــش  ،خـ داراي نقـ

تردیدناپذیري هستند و بسیاري از رفتارهـاي  

مریکا، متأثر از اعمال نفوذ و فشار ا دولتمردان

 ).Smith,2000,p.94( یی استها چنین تشکل

ــروه  ــت گ ــاي ذي موفقی ــون   ه ــوذي همچ نف

مریکا، در توانایی ا هاي حامی اسرائیل در گروه

گـذاري در تمــام نهادهــا،   آنهـا بــراي ســرمایه 

هاي ممکن بـراي   روندها و استفاده از تمام راه

ــت ــأ تح ــ ت ــر م ــرار دادن عناص ــر ؤثیر ق ثر ب

 .در ایـاالت متحـده ریشـه دارد    گیري تصمیم

سـازي و   عراق سعی در البـی  رچند کردهايه

صهیونیسم دارند،  گیري از البی همچنین بهره

ی کردها در ایاالت درتمند حاماما نبود البی ق

هـاي   سیاسـت  ثیرگـذاري بـر  متحده و عدم تأ

شـود   کنگره و نبود تعامل دوطرفه، باعث مـی 

ــت  ــه سیاس ــره در عرص ــش   کنگ ــارجی نق خ

باشـد و  عراق داشـته   ضعیفی را در کردستان

را کـه کنگـره بـر قـوه      تصـمیماتی همچنین 

بیشـتر در راسـتاي    ،کنـد  مجریه تحمیل مـی 

مریکـا  اي ا المللـی و منطقـه   بـین  يها رهیافت

 ها جایگاه کردسـتان  ، که در این رهیافتبوده

  .شود عراق نادیده گرفته می

جمهوري بوش پسر، قـوه   در دوره ریاست

ل ئمجریـــه در بســـیاري از مـــوارد در مســـا

 خارجی بر قوه مقننه تفوق یافته است ستسیا

)http://www.siasatema.com(.  نقــش مهــم

 جمهوري و توجه خاص او به کردسـتان  رئیس

ــراق و تأ ــی ع ــاي امنیت ــذیري از نهاده -ثیرپ

خارجی، نظامی و البی صهیونیسم در سیاست

از جمله عواملی است کـه باعـث شـد ایـاالت     

ــده  ــر در دوران (متح ــوش پس ــتراتژي ) ب اس

عـراق   تري در کردستان گرایانه روشن حمایت

داشـته باشـد، امـا در دولــت اوبامـا بـه علــت      

 تضعیف جایگاه نهادهاي امنیتی از جمله سـیا 

بــه دلیــل اشــتباهات محاســباتی در جنــگ  (

اندرکاران کنگره،  تعامل بیشتر با دست ،)عراق

اي پیرامـون عـراق و    توجه به محـیط منطقـه  

سـاز   هاي کلیدي تصـمیم  یري سازمانثیرپذتأ

گرایـی   بـه خارجی از رویکرد چندجان سیاست

ــا،  ــرد ااوبام ــه  شــناخت راهب مریکــا نســبت ب

رو  ق را در این دوره، با ابهام روبهعرا کردستان

 ,Franck & Weisband, 1979) ساخته است

p.357).  

   گیري تصمیمفرایند  -4 -4

 گیــري تصـمیم تشـخیص اینکـه فرآینـد    

متحـده چگونـه مراحـل خـود را طـی       ایاالت

 کرده و در برخورد با حکومت اقلیم کردستان

آن چـه مـدلی را    گیري تصمیمعراق، دستگاه 
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کـار بسـیار دشـواري     ،دهـد  نظر قرار مـی  مد

 در سیاسـت  گیري تصمیماست، زیرا که روند 

. مریکـــا بســـیار پیچیـــده اســـتا خـــارجی

متحـده یـک    گـذاري خـارجی ایـاالت    سیاست

سیاسـی اسـت کـه    -ده اجتمـاعی نظام پیچیـ 

هاي مختلـف را در بـر    ها و سازمان افراد، گروه

تـوان   مـی  ریـ زاما با توجه به دالیـل  . گیرد می

اي را از دید  عراق جایگاه ویژه گفت کردستان

مریکـا  اایـاالت متحـده    گیري تصمیمدستگاه 

  : داراست

اهــداف راهبــردي ایــاالت متحــده در ـــ 

ــراق از  ــهع ــاز موکراســید: جمل ــت س ي، امنی

ــرال     ــرویج لیب ــازار آزاد و ت ــاد ب ــرژي، ایج ان

مین ثبات اسـرائیل و  تأکراسی در منطقه، ودم

کنترل دشمنانش، روي کـار آوردن حکـومتی   

کراتیک و متحد غـرب در عـراق،   وسکوالر، دم

کردستان به اسـرائیل،   تالش براي صدور نفت

اي کردستان به عنـوان  تقویت حکومت منطقه

کشــورهاي همجــوار از  رلابــزاري بــراي کنتــ

، ترکیـه و سـوریه، تـالش بـراي     جمله ایـران 

کاهش نفوذ ایران در عـراق، تحریـک احـزاب    

کردسـتان بـراي   اپوزیسیون ایرانی مستقر در 

هـاي نظـامی    ایجـاد پایگـاه  اقدام علیه ایـران،  

، کردسـتان عـراق را   ...و دائمـی در کردسـتان  

اي حسـاس و اسـتراتژیک در    ئلهتبدیل به مس

 خارجی ایاالت متحده نمـوده اسـت،   سیاست

الت در این منطقه اهداف گونه تحوکه هر زیرا

ثیر خـود  تـأ  مریکا در عراق را تحـت راهبردي ا

 .)5 ، ص2007رفعت،( دهد قرار می

براي رسیدن به این اهـداف راهبـردي   ـ 

 گیــري تصـمیم عـراق، دســتگاه   در کردسـتان 

هـایی را بـراي اهـداف     ایاالت متحده اولویـت 

شمال عراق تعیین کرده که بین یک  خود در

ــداکثر ــی( ح ــدل عقالی ــداقل  )م ــدل (و ح م

 : در نوسان است) بخش رضایت

-حــداکثر( راهبــرد تهــاجمی  )الــف

اســتقرار دولتــی مســتقل و متحــد ): رحــداکث

  امریکا در کردستان؛

): حـداکثر -حـداقل (راهبرد انطبـاقی ) ب

استقرار حکومت فدرال قوي و طرفـدار غـرب   

  ؛سوریه-و دشمن ایران) ائیلمریکا و اسرا(

): حـداقل -حـداکثر (راهبرد اقتضـایی  )ج

اتیـک در بغـداد کـه    کرواستقرار حکـومتی دم 

مریکا در آن جایگـاه مهمـی   کردهاي طرفدار ا

  .داشته باشند

ــاعی  )د ــرد دف ــداقل(راهب ــداقل-ح ): ح

استقرار حکومت مرکـزي مقتـدر سـکوالر در    

بغداد، که در آن کردها به عنوان کارت بـازي  

یاالت متحده داراي خودمختاري ضـعیف، در  ا

هـاي ایـاالت متحـده بـوده و      خدمت سیاست

ــا نباشـــند،دشـــمن ا همچنـــان کـــه  مریکـ

عـراق   خودمختاري تضـعیف شـده در شـمال   
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ــز     ــراق نی ــونی ع ــورهاي پیرام ــت کش خواس

-95 ، صـص 2006کـوهن و بـاري،  ( باشد  می

90.( 

خـارجی ایـاالت    گیري تصمیمدستگاه  -

که در نیل بـه راهبردهـا و    هایی را متحده راه

رسـند، بررسـی    اهداف فوق مفید به نظر مـی 

: کـــرده و آنهـــا را عملیـــاتی نمـــوده اســـت

سیاسـی و لجسـتیکی    –هاي اقتصادي کمک«

رقـراري  تـالش بـراي ب  «، »به کردها در عـراق 

ائـتالف  ( العراقیـه  روابط دوستانه مابین لیست

و ) مریکـا اها و شیعیان سـکوالر طرفـدار    سنی

ــا  ــکرده ــران و تض ــدار ای ــور طرف ، »عیف مح

دادن اهل سنت در فرایند سیاسـی   مشارکت«

ــراق ــه«، »ع ــی و    چان ــران عراق ــا رهب ــی ب زن

ــورهاي م  ــا کش ــین ب ــونی  تهمچن ــذ پیرام نف

ــراق ــت از  «، »ع ــترده در حمای ــات گس تبلیغ

هــاي داخلــی در  دوســتان و تشــکیل ائــتالف

ا نظـامی و ابقـ  هـاي  حمایت از استقرار پایگـاه 

ــاي ا ــراق و اقلـــیم   نیروهـ ــایی در عـ مریکـ

 .(www.peyamner.com) »کردستان

ــد  - ــایی از فرآینـــ در مرحلـــــه نهـــ

سـازي خـارجی    ، دستگاه تصمیمگیري تصمیم

ــان   ــود و زی ــبه س ــه محاس ــده ب ــاالت متح  ای

راهبردهـاي خـود در   ) دروندادها و بروندادها(

ــورد    ــا را م ــه و آنه ــراق پرداخت ــتان ع کردس

د کـه در مـواقعی ایــن   دهــ ارزیـابی قـرار مـی   

ــر تاکتیــک  ــه تغیی ــا محاســبات منجــر ب ي ه

مریکــا در محــیط داخلــی سیاســت خــارجی ا

 .شود عراق می

 نمودن تصمیمات  عملیاتی -4-5

مریکــا در قبــال  گــذاري ا در سیاســت

عراق، نهادهـاي متعـددي از جملـه     کردستان

ــه ــوه مجری ــیس( ق ــر رئ ــور و وزی ــور جمه  ام

ی از جملـه  کنگره و نهادهـاي امنیتـ   ،)خارجه

یکـی از   .انـد  سیا و دیگر نهادها نقـش داشـته  

مریکـا  خـارجی ا  ترین مشکالت سیاست عمده

راهبردهاي متعدد و  عراق وجود در کردستان

. باشـد  مریکا در ایـن عرصـه مـی   بعضاً متضاد ا

کراتیـک را  وچارچوب یک کشور باثبـات و دم 

قــانون اساســی مســتحکم و فراگیــر تشــکیل 

هـا در   مریکـایی اهات از جمله اشـتب ا. دهد می

ثیر قــراردادن مــذاکرات تـأ  ایـن عرصــه تحــت 

 هاي قومی در عراق براي تـدوین قـانون   گروه

هـا مشـاوران    مریکـایی ا. 1 :اساسی موقت بود

اعضاي عرب در تدوین قانون اساسـی موقـت   

بودند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بـه  

ها در مورد  مریکاییا. 2. دادند آنان مشاوره می

ائل بنیادي مـورد مناقشـه، پـذیراي هـیچ     مس

اصالح و تجدید نظري نبودند و فقط در موارد 

خـــاص و جزئـــی پیشـــنهادات اصـــالحی را 

ها بسیاري از مسـائل   مریکاییا. 3.پذیرفتند می

را بـه   )مانند موضـوع کرکـوك  ( مورد مناقشه
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و حل وفصل آن را  صورت مبهم فیصله دادند

براي تـدوین و   آنها. 4. به آینده واگذار کردند

االجـل   موقـت، ضـرب   اساسـی  تصویب قـانون 

 Oleary and) کردنـــد اي تعیـــین ویـــژه

Mcgarry, 2005, p.118)  5 .به رهبـران   آنها

کرد و حتی شیعیان، مجال کافی براي تأمـل  

ــددو مشــاوره ندا ــال جــالل . ن ــوان مث ــه عن  ب

بـارزانی از رهبـران کردهـا     طالبانی و مسعود

ــا نیروهــاي  فکــري حــزب خــود نتوانســتند ب

یکــی دیگــر از . نظــر کننـد  مشـاوره و تبــادل 

گـذاران امریکـایی عـدم     ایرادات مهم سیاست

سی سیاسی مردم عراق و شنا آشنایی با جامعه

هـاي سـطحی بـه عـراق پـس از       داشتن نگـاه 

جانبـه و   ، یـک صدام بـود، رویکردهـاي کـالن   

هـاي متنـوع در    نادیده گـرفتن حقـوق طیـف   

 هـاي ایـاالت   تبه شکست سیاسـ  عراق منجر

. متحده در عراق پـس از صـدام گشـته اسـت    

هـا بـراي کردسـتان پـس از صــدام      مریکـایی ا

 اند  راهبرد مشخص، روشن و مستمري نداشته

(W.Galbraith, 2005, pp.245-255) . الگوي

ها در بغداد به دنبال آن  مریکاییاکثریتی که ا

سبب مـذاکرات طـوالنی، پیچیـده و     ،هستند

ها گشـته   ردها و دیگر گروهفرسایشی میان ک

 این خود عامل تـنش و درگیـري خواهـد    که

  . (Oleary and Mcgarry, 2005, p.82)د بو

اي و داخلـی   هاي جهانی، منطقه رهیافت

 مریکا نسبت به کردستان، شـناخت سیاسـت  ا

تـر   مریکـا در شـمال عـراق را مـبهم    خارجی ا

ایاالت متحـده   اي رهیافت منطقه. نموده است

راي کاهش نفـوذ ایـران در عـراق،    در تالش ب

تضعیف روابط ایران با کردهـاي عـراق را هـم    

براي مثـال، در  . در دستور کار قرار داده است

مریکایی با استفاده از ، نیروهاي ا2007ژانویه 

 بالگردهاي نظامی، طی یک عملیات تهاجمی،

کنســولگري ایــران در شــهر اربیــل را اشــغال 

ــی آن  ــنج کارمنــد ایران ــد کــرده و پ  ،را ربودن

رغـم محکومیـت ایـن اقـدامات از سـوي       علی

عـراق، حـوادث مـذکور بـه      مقامات کردستان

 روابط ایران و کردها آسیب وارد ساخته اسـت 

مریکـا  ا در عین حـال ). 3 ، ص2007 رفعت،(

در بدو ورود بـه عـراق بـا اولویـت قـرار دادن      

هاي امنیتی ترکیـه و عربسـتان بـراي     دغدغه

هاي کـرد از کرکـوك،    هبیرون راندن پیشمرگ

بر تناقضات راهبـردي خـود در عـراق صـحه     

له کردهـاي  ئمانـدن مسـ   مسـکوت «گذاشت، 

دادن  مریکا و قـرار خارجی ا ترکیه در سیاست

در لیسـت   11حزب کارگران کردستان ترکیـه 

ســکوت در قبــال «، »هــاي تروریســتی گــروه

گرایانــه ترکیــه در  خــارجی مداخلــه سیاســت

مریکـا  ا -بهه کـرد به واگرایی ج» عراق شمال

                                       
11. P.K.K 
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هاي مختلف منجر گشـته اسـت،    در طی برهه

کیـد و پافشـاري در   داخلـی نیـز تأ   در محیط

ــه حکومــت   ورود عوامــل بعثــی بــراي ورود ب

مرکزي و تالش براي تصرف حکومت از سوي 

عالوي،  لیست سکوالر العراقیه به رهبري ایاد

مریکا کمک نمـوده  ا-به سرد شدن روابط کرد

  .است

 در عرصه اجـراي سیاسـت  موضوع دیگر 

عـراق مشـخص    مریکا در کردسـتان خارجی ا

ــا  ــرز مـ ــودن مـ ــک  نبـ ــین تاکتیـ ــا و  بـ هـ

هاست، اسـتراتژي ایـاالت متحـده و     استراتژي

هـایش در عرصـه کردسـتان     زمان تاکتیک هم

، »کردسـتان مسـتقل  «میان حمایـت از یـک   

مرکـزي   حکومـت « ،»حکومت فدرال قـوي «

یف بـه  ضع مقتدر و کردستان نیمه خودمختار

نوسـان و داراي   در» عنوان یک کـارت بـازي  

دسـتگاه  رسـد   چنین به نظر میتناقض است، 

کردسـتان   مریکـا در مـورد  خـارجی ا  سیاسـت 

برنـامگی بـوده و    عراق دچار سردرگمی و بـی 

نظـر قـرار    مدت را مد فقط منافع آنی و کوتاه

 این راهبردها باعث شـده اسـت کـه   . دهد می

هـاي   خ سیاسـت در طول تـاری « :این تفکر که

 مریکا در قبال کردها ناپایدار بـوده و احمایتی 

خـارجی   به عنوان ابـزاري بـراي سیاسـت   آنها 

 در میـان کردهـاي  » انـد  مریکا نگریسته شدها

 ، صـص 1387،دوهارست( عراقی تشدید شود

7-3.(  

   گیري تصمیمنتیجه  -4-6

اگر بخواهیم نتـایج تصـمیمات دسـتگاه    

عـراق را   انمریکا در کردسـت ا خارجی سیاست

هـاي مختلـف    بایسـت دوره  ارزیابی کنیم، می

نظر  مریکا در عراق پس از صدام را مدحضور ا

مریکـا در عـراق بـه شـکل     جنگ ا. دهیم قرار

بـا سـقوط   . کالسیک، سه هفته طـول کشـید  

مریکـا بـا   ، رژیم صـدام از بـین رفـت و ا   بغداد

هاي کرد و شیعه، حاکم بر عراق  حمایت گروه

، فاز اول سیاسـت ایـاالت   ترتیب بدین. گشت

انداز مثبت و  متحده در عراق داراي یک چشم

کننده آرزوي یک آینده درخشـان بـراي    بیان

هـاي   تقریباً تمـام طـرح  . مردم این کشور بود

اسـاس ایـن    ایاالت متحده بـراي آن دوره بـر  

اعتقاد شکل گرفته بود که وحدت عراق تنهـا  

 ,Davis) یابـد  با مرگ دیکتـاتور تحقـق مـی   

2006). 

با این وصف، وضعیت نیمه خودمختـاري  

ــراي     ــا ب ــاریخی کرده ــتان و آرزوي ت کردس

استقالل، به عنوان مـوانعی تلقـی شـدند کـه     

متعاقـب  . اي اندیشید باید براي رفع آنها چاره

متحده درصدد برآمد تا ضمن  این امر، ایاالت

پایــان دادن بــه ایــن وضــعیت نیمــه دولتــی، 

با عراق جدیـد  پیوستگی کامل مناطق شمالی 

براي رفع ایـن مـانع بـزرگ،    . را تضمین نماید

اقدامات زیادي با موفقیت دنبـال شـدند کـه    
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ممنوعیـت یـا    :ترین آنهـا عبـارت بـود از    مهم

ــعیف   ــداقل تضـ ــه «حـ ــت منطقـ  اي حکومـ

12»کردسـتان 
کـرد، بـه    »هـاي  پیشـمرگه « و 

منظور تکمیل فرآیند تمرکزگرایـی در بغـداد   

 ها متحده، ترك تبود، مطابق طرح اصلی ایاال

 در جنگ و همچنـین تعیـین آینـده    )ترکیه(

بنـابر  . اي را بر عهده داشتند عراق نقش عمده

ها ترکیه قصد داشت به منظـور   برخی گزارش

توانست به  که می(امنیتی  برقراري یک کمان

آنها اجازه ورود و تسلط بـه برخـی شـهرهاي    

ــد  ــین را بده ــل  ) کردنش ــامی قاب ــروي نظ نی

منطقــه اعـزام کنــد، در قالــب  تـوجهی را بــه  

همین طرح نیروهـاي پیشـمرگه از کرکـوك    

). 9، ص2003ماتیوس و کوهن،( اخراج شدند

چنـین  کردهـا در قبـال    عدم تحرك نظـامی 

اقداماتی یک رخداد غیره منتظـره و مطلـوب   

 خــارجی ایـاالت متحـده بــود   بـراي سیاسـت  

)Oleary and Mcgarry, 2005, pp.75-85 .( 

گیـري فراینـد    شـکل  همراهی کردها در

موقت و روي کارآمدن سکوالرها در فاز  دولت

مریکا در عراق رخـدادي  خارجی ا اول سیاست

هـا بـه    مریکـایی امورد انتظار و مطلوب بـراي  

امـا بـرخالف برداشـت اولیـه      .آمد حساب می

ها، این پیـروزي ظـاهري بـود، آنهـا      یآمریکای

                                       
12. Kurdistan Regional Government 

وارد جنگی فرسایشی بـا نیروهـاي باقیمانـده    

هــاي ســنی شــدند کــه  عــث و گــروهحــزب ب

 .تدریج بـر شـدت و دامنـه آن افـزوده شـد      هب

مقاومت شیعیان در مقابل حکومت سـکوالر و  

تشدید فشار کردها براي تثبیت خودمختاري 

خود در قبال اقـدامات تمرکزگرایانـه ایـاالت    

ادي غیـره منتظـره و نـامطلوب    متحده رویـد 

 بدین ترتیب، فاز. شد مریکا محسوب میبراي ا

اول راهبــرد ایــاالت متحــده در تــالش بــراي 

تحمیل یک عراق سکوالر بـر شـیعیان و یـک    

دولت مرکزي قدرتمند بر کردها، منـافع ایـن   

، 2005 دوج،( کشور را بـه مخـاطره انـداخت   

  ).710-718 صص

مریکـا در  خـارجی ا  دوم از سیاسـت  فاز 

عراق و اقلیم کردستان با شکسـت سـکوالرها   

ــه   ــات ژانوی ــود  2004در انتخاب ــراه ب در . هم

دوم از حضور در عراق، نکته مهم ایـن   مرحله

متحده به حمایـت کردهـا    بود که نیاز ایاالت

در قبال مخالفانش، جلوي هر نوع راهبـرد یـا   

ــر    ــار ب ــال فش ــراي اعم ــمیمی ب ــا را  تص آنه

گرفت، شکست سکوالرها و روي کارآمدن  می

 احزاب شیعه طرفدار ایران، یک رویداد غیـره 

ــره و ــتگاه   منتظــ ــراي دســ ــامطلوب بــ نــ

مریکا بود که در نهایـت منجـر   ا گیري تصمیم

. هاي ایـاالت متحـده گشـت    به تغییر سیاست

مریکا به کردهـا بـه   بعد از این تحوالت توجه ا
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عنوان دومین بلوك قدرت در بغداد جلب شد 

تر شدن روابط میان آنها گردیـد،   و سبب گرم

ــتم     ــته سیس ــایع ناخواس ــن وق ــین ای همچن

 کردستان را تقویـت نمـود   ري اقلیمخودمختا

هـا   مریکـایی اتمایـل   ).6 ، ص2006کاتزمن،(

کردهـا، کـامالً بـه موقعیـت      براي حمایـت از 

در ایـن  . وابسـته بـود  متحده در عـراق   ایاالت

هـــا تعـــدادي از  مریکـــاییزمینــه جدیـــد، ا 

کـه  (را موضوعات مهم مطرح شده در فاز اول 

ن ایـ . پذیرفتنـد  )از سـوي آنهـا رد شـده بـود    

طالبـانی   انتخاب جالل: موارد عبارت بودند از

یک بازگشت آشـکار  (به عنوان رئیس جمهور 

، فدرالیسم بـا یـک   )در سیاست ایاالت متحده

تر  تر، یک راه حل روشن دولت مرکزي ضعیف

 140مـاده  ( تر براي مسـئله کرکـوك   و عملی

بـــه رســـمیت شـــناختن  ،)قـــانون اساســـی

ستان بـود  ها به عنوان محافظان کرد پیشمرگه

  ).قانون اساسی عراق 121ماده (

مریکـا در  اخـارجی   فاز سوم از سیاست 

عراق به نوعی برگشت به تمرکزگرایـی اولیـه   

بود، تالش ایاالت متحده براي مشارکت دادن 

ها در بغداد و همچنین تقویت نیروهـاي   سنی

اي باز  امنیتی عراقی براي کنترل جنگ طایفه

ــود   ــاموفق ب ــم ن ــرم  . ه ــط گ ــا و رواب کرده

خواهان در ایـن مرحلـه بـه سـردي      جمهوري

تـرل  نگرایید، این فـاز نیـز بـه دلیـل عـدم ک     

همچنــین واگرایــی  اي و هــاي فرقــه خشــونت

هـاي سیاسـی عراقـی بـراي      بیشتر میان گروه

زاد،  خلیـل ( کا غیرمنتظره و نامطلوب بـود مریا

ــا روي  فــاز آخــر ایــن سیاســت). 2006 هــا ب

بـه   :گـام اول  در .کارآمدن اوباما شـروع شـد  

-اي هـاي فرقـه   سبب کنترل نسـبی درگیـري  

ــذاري مســئولیت  ــذهبی، واگ ــود   م ــه خ ــا ب ه

ها و بیـرون کشـیدن نیروهـا از مراکـز      عراقی

ــان بــه خــارج از منــاطق  شــهرها و انتقــال آن

مریکـا در  ، به بهبود موقـت جایگـاه ا  مسکونی

ــد  ــراق انجامی ــار و   ،ع ــورد انتظ ــه م در نتیج

و به علت شـروع  : ماما در گام دو. دمطلوب بو

، رفـع نکـردن   اي هـاي فرقـه   افزایش خشونت

ــنش  ــوارد ت ــه   م ــت منطق ــان حکوم اي  زا می

) مسئله کرکوك( حکومت مرکزي کردستان و

مریکا، نادیده گرفتن جایگاه ایـران در  توسط ا

هـاي   سعی در تخریب و تضعیف گـروه (عراق 

هـا در برابـر    طرفدار ایران و مقاومت این گروه

گــرفتن  فشــار قــرار ، تحــت)ایــن اســتراتژي

عراقـی ناراضـی    هـاي  ها توسط گروه مریکاییا

و در نهایـت تصـمیم بـه    براي خروج از عـراق  

کشور، این فـاز را بـه رویـدادي    خروج از این 

خـارجی   منتظره و نـامطلوب در سیاسـت   غیر

  .مریکا تبدیل نموده استا
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متحــده در  حضــور ایــاالت  -5

ثیرات آن بـر  عراق و تـأ  کردستان

  ایران .ا.ملی ج تامنی

جــداي از اینکــه مــدل خودمختــاري    

عاطفی را بـر   -ثیراتی ذهنیأعراق ت کردستان

اي بـراي تقویـت    کردهاي ایران دارد و زمینـه 

ناسیونالیسم کردي در مناطق کردنشین ایران 

 ، ص1385 حــافظ نیــا،( شــود محســوب مــی

با توجه (مریکا متحده ا ، اما حضور ایاالت)15

اش علیـه جمهـوري    انههاي خصـم  به سیاست

در شمال ) اسالمی ایران طی سه دهه گذشته

ملی  ضعیف امنیت - عراق در سطحی متوسط

ثیر تـأ  ایران را در مرزهاي غربی کشور تحـت 

ــرار ــاي . داده اســت خــود ق یکــی از راهبرده

 مریکایی در دوران بوش پسرکاران ا محافظهنو

 تغییر رژیم در ایران طرح حمایت مـالی  براي

در  ک از اپوزیسـیون ایرانـی مسـتقر   لجستی –

عراق بود، این استراتژي رفته رفته در دستگاه 

ــري تصــمیم ــاالت گی ــورد توجــه  ای متحــده م

ــت ــزب   سیاس ــر دو ح ــایی در ه مداران امریک

 کرات قـرار گرفتـه اسـت   وخواه و دم جمهوري

با نگـاهی بـر   ) 25-29 ، صص1383حسینی،(

تـوان بـه ایـن نکتـه      مریکا مـی ناد امنیتی ااس

متحـده در ایـن    برد که راهبردهاي ایـاالت  پی

بـا  . هاي مختلف یکسان اسـت  زمینه در دولت

اب اپوزیسیون کرد ایرانی توجه به تقویت احز

مریکــا از جملــه گروهــک معــارض از ســوي ا

 :لنـدن  ال تایمز چاپنشنفایپژاك، به گزارش 

مریکـا  از حمله ایران پس ا تنش در کردستان

روزنامـه آفتـاب،   ( به عراق افزایش یافته است

  ).11 ، ص20/4/84

تقسیم عراق به سه منطقه سنی، کـردي  

مریکـا  و شیعی، راهبرد دیگري اسـت کـه در ا  

-نظران امنیتی به نظر صاحب .طرفدارانی دارد

در امریکا، هـر چنـد ایـن     سسه رندنظامی مؤ

، ظاهري منطقی و پذیرفتنی دارد، امـا  راهبرد

-میعملیاتی کردن آن با توجه بـه بافـت قـو   

جمعیتی پراکنده عراق کـار بسـیار دشـواري    

 ).Olika & olga, 2007( است

مریکـا  هاي راهبـردي ا رویکرد -6

نسبت به محـیط امنیتـی عـراق و    

  ملی ایران امنیت

 گیـري  تصمیمگذاران در دستگاه  سیاست

متحده، محیط امنیتی را در دو رهیافت  ایاالت

اول رویکـرد  : انـد  بندي و تحلیـل کـرده   طبقه

ه محــیط امنیتــی فی و اکتفــا بــه اینکــتوصــی

 لفه و وضـعیتی دارد؟ موجود چیست و چه مؤ

و دوم رویکـردي   13)گونه که هست جهان آن(

ــی   ــري ایجــاد محــیط امنیت تجــویزي و پیگی

مطلوب که فراتر از آنچه کـه در عـراق نـاامن    

مریکـا در آینـده   کننـده منـافع ا   مین، تأهست

                                       
13. The World it is.  
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ه جهانی کـ (متصل به حال و آینده دور باشد 

سند راهبـرد  «البته با توجه به  14)خواهیم می

مریکا، این دو رویکـرد  ا 2010 15»ملی امنیت

مکمل هم بـوده و شـناخت توصـیفی محـیط     

سـازي و خلـق محـیط     ، مقدمه آینـده امنیتی

اســاس هــایی اســت کــه بــرلفــهؤامنیتــی و م

، براي تحقق پایـدار منـافع آن   مریکابرداشت ا

ــن کشــور ــد ای ــن محــیط بای ــه باشــدگو ، ای  ن

  ).18-19 ، صص1389ساعد،(

 2010ملـی   در متن سند راهبرد امنیت

 :مریکا درباره جنـگ عـراق آمـده اسـت کـه     ا

والنه اسـت  ئمریکا اکنون در حال گذار مسـ ا«

در . .ا خاتمـه جنـگ عـراق   ، بـ که در پرتـو آن 

بخشی به اقتصاد از وضعیت رکود  حال تحرك

  .»و فاجعه به جبران و حل نهایی است

ــا  ــا  ب ــردي امریک ــه اســناد راهب توجــه ب

متحـده یـک   توان گفت ایران براي ایـاالت  می

مریکـا در  شـود و حضـور ا  تهدید محسوب می

تواند بـالقوه یـک   هر نقطه پیرامونی ایران می

هاي پیشنهادي  گزینهدر .تهدید محسوب شود

هـاي  هاي مطالعات راهبردي به دولت مؤسسه

وکینگـز  سسه مطالعـاتی بر ؤمریکا از جمله  ما

به دولت اوباما، براي تقابل بـا ایـران چنـدین    

هــاي یکــی از گزینــه: الگـو ارائــه شــده اسـت  

پیشنهادي، داراي سه گزینه رفتـاري خواهـد   

                                       
14. The World we seek. 
15. National Security Strategy. 

انقـالب  «غییر رژیم از طریق گزینه اول ت: بود

و گزینـــه دوم مربـــوط بـــه    16»مخملـــی

. اسـت  17»هاي اجتمـاعی بخشی شورش الهام«

ی و حمایــت از پشــتیبان«ایــن امــر از طریــق 

18»هـاي مخـالف   گروه
، هـاي قـومی  و اقلیـت  

. زبـانی و مـذهبی انجـام خواهـد شـد      ،نژادي

گزینه سـوم در الگـوي پیشـنهادي از طریـق     

حمایـت از جنــبش  «و همچنــین » 19کودتـا «

 پـذیرد  صـورت مـی  »  20نظامی علیه حکومت

  ).82 ، ص1388 متقی،(

تحلیلگران موسسـه بروکینگـز معتقدنـد    

بتنــی بــر طراحــی شــورش در ایــن گزینــه م

، هـاي اجتمـاعی  هایی است کـه شـکاف  حوزه

، سیاسی و اقتصادي در آنها گسـترش  مذهبی

مریکا در عـراق  با توجه به حضور ا. یافته است

گیـري  ، گزینه بهرهعراق و همچنین کردستان

ــروه   ــاعی گ ــی و اجتم ــنش سیاس ــاي از ک ه

هـاي قـومی و   اپوزیسیون و همچنین مجموعه

هایی از شـورش   تواند با جلوه یران میمذهبی ا

بـه  . عملیـاتی همـراه شـود    -و کنش نظـامی 

 هاي همانند مجاهـدین ، مجموعهعبارت دیگر

ق مرزي هاي کرد مستقر در مناطگروه وخلق 

را ) کوملـه  ،کراتودمـ  پژاك،(عراق  کردستان

                                       
16. Velvet Revolution 
17. Inspiring an Insurgency 
18. Supporting Iranian Minority 
19. The Coup 
20. Supporting a Military Move Against  the 
Regime 
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هـایی دانسـت کـه    تـرین گـروه  توان اصلیمی

هـا  هیـز ایـن گـروه   مریکا بـا تج امتحده ایاالت

هاي نظامی و عملیاتی فراتـر  تواند با برنامه می

، در قالـب  هـاي اجتمـاعی در ایـران   از جنبش

ــورش ــه ش ــاي منطق ــروه ه ــن گ ــا را اي ای ه

 ملـی جمهـوري   سازماندهی نمایـد و امنیـت  

  .ایران را در معرض تهدید قرار دهد اسالمی

امنیتی ایـران  برخی از تحلیلگران مسائل

ــدر ا ــا  مریک ــه س ــد ک ــن اعتقادن ــر ای ختار ا ب

ــوه   ــران جل ــی ای ــاعی و سیاس ــایی از  اجتم ه

پارچه سیاسی و هویتی را شـکل  ساختار چند

آنـان بـر ایـن اعتقادنـد کـه طیـف       . دهـد می

، زبانی و مـذهبی  هاي قومیمتنوعی از شکاف

ــود دارد  ــران وج ــرات و  . در ای ــر خط ــن ام ای

هاي امنیتی را براي ایران ایجـاد  پذیري یبآس

ــدخ ــردواه ــا   . ک ــد ت ــالش دارن ــراد ت ــن اف ای

در سـاختار اجتمـاعی   » هاي متقـاطع  شکاف«

ــروه   ــازماندهی گ ــق س ــران را از طری ــاي ای ه

اپوزیسیون در مناطق مـرزي ایـران از جملـه    

کردســتان و آذربایجــان تقویــت نمــوده و بــه 

ــد  ــدي از تهدی ــکل جدی ــی در  ش ــاي امنیت ه

 ایندتبدیل نم» هاي متراکمشکاف«چارچوب 

  ).159-160 ، صص1388 متقی،(

امنیتـی   –هاي اطالعـاتی حضور سرویس

عـراق  و   متحـده امریکـا در کردسـتان   ایاالت

از  هـاي هـاي اپوزیسـیون جلـوه   تقویت گـروه 

پذیري امنیت ملی ایران از حضور امریکـا  ثیرتأ

-هـاي سیاسـی  حمایـت . در این خطـه اسـت  

مریکا از فراینـد فدرالیسـم شـمال    ک الجستی

داشـته  عراق تبعاتی امنیتی را در ایران در بـر 

ــی ــه م ــوان آن را در اســت ک ــات ــاي آرامین ه

مهابـاد، تشـکیل فراکسـیون کـرد      1384سال

مجلس متشکل از نماینـدگان شـیعه و سـنی    

نژادي -یابی هویتیاصالت دهندهکرد که نشان

، 1385 حافظ نیا،( مذهبی بود در برابر هویت

ــز شــادمانی   )23 ص ــاي کشــور  و نی کرده

سنندج و مهاباد از اعـالم   خصوص شهرهاي هب

نظــام فدرالیســم در عــراق و رئــیس جمهــور 

رنگ شدن طالبانی و متعاقب آن مشارکت کم

 کردهـا در انتخابـات شـوراها، مجلـس و دوره    

) 6 ، ص1386پناه، حق( نهم ریاست جمهوري

کرد طلباناصالح و نیز درخواست فرموله شده

ــاي ر ــوري دوره از نامزده ــت جمه ــم  یاس نه

، ص 1389،محمـدي و دیگـران  (تعقیب کـرد 

منیتـی  هاي ااما بدون شک تحقق تهدید). 27

مریکا در فضاي در کردستان عراق با حمایت ا

. سیاسی ایران کـار دشـواري اسـت   -اجتماعی

، بالقوه وجود دارنـد  هاي امنیتی،چنین تهدید

اما امکـان ارتقـاي قابلیـت آنهـا بـراي انجـام       

که بـه فروپاشـی سـاختاري    هاي قومیرششو

تجربـه  . پذیر نخواهـد بـود  ، امکانشود تبدیل

دهـد  کنش سیاسی کردهاي ایران نشـان مـی  
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هاي سیاسی و هویتی براي آنان نیز به حداقل

ایفاي نقش در چارچوب نظام سیاسـی اکتفـا   

ــی ــدم ــه  . کنن ــري ب ــم رهب ــام معظ ــفر مق س

کـه   نشان داد 1388در اردیبهشت کردستان 

گونه تعامل سازنده از سوي مراجـع اصـلی   هر

ــدرت ــه   قـ ــه بـ ــران و توجـ ــی در ایـ سیاسـ

، تقویـت  هاي فرهنگی مردمان منطقه خواست

اقتصادي کردستان و سـهیم نمـودن آنـان در    

ثري را در ؤتوانـد نتـایج مـ   می، سیاسی قدرت

هاي هویتی با ساختار قـدرت   همبستگی گروه

هـاي حضـور   در ایران ایجـاد نمایـد و تهدیـد   

دسـتان عـراق را بـدون    ایـاالت متحـده در کر  

نظـامی مرتفـع    –امنیتـی  هاي پرداخت هزینه

نبـود تقابـل راهبـردي و شـکاف فعـال      . نمود

ــران   ــت مرکــزي در ای ــان کردهــا و حکوم می

ان حکمرانـی  همانند آنچه کـه در عـراق دور  (

دار ، ثبـات اقتـ  )صدام حسـین وجـود داشـت   

سـازي و   ثـی حکومت مرکزي در تهـران و خن 

اذهـان   درتخریب دیپلماسی فرهنگـی غـرب   

ــاالي   عمــومی کشــور و همچنــین تجــانس ب

دستان با فرهنـگ و تمـدن   فرهنگی مردم کر

هاي ایاالت متحـده و  ثیرات سیاستایرانی، تأ

دیگر کشورها در کردستان عـراق بـر امنیـت    

ایــران را تضــعیف و قابــل مــدیریت . ا.ملــی ج

  .ساخته است

  فرجام

مریکـا  تحلیل سیاست خارجی اتجزیه و 

ثر ؤو عوامل مـ  گیري تصمیمبر اساس رهیافت 

ــر ــتانآن  ب ــه   در کردس ــان داد ک ــراق نش ع

ــارجی ا  ــت خ ــه   سیاس ــن منطق ــا در ای مریک

بـر  ) 2003(  عـراق  ، پس از اشغالاستراتژیک

 حــداکثر و »حــداکثرها حــداقل«روي محــور 

 گیـري  تصـمیم هـاي  مـدل  میان و »هاحداقل

بـوده   نوسـان  در »بخشرضایت« و »عقالیی«

لزومـاً بـه    ،، این امر چنانچه که ذکر شداست

معنــاي اتخــاذ یــک اســتراتژي مناســب کــه  

هـاي مناسـب   ها و تاکتیـک  همواره با سیاست

خـارجی   همراه باشد نیسـت و ایـن سیاسـت   

–، سردرگمی و تناقضـات بسـیار   داراي ابهام

 باشـد کـه ناشـی از ایـن اسـت کـه نظـام        می

مریکا به دلیل فراوانـی  سیاسی ا گیري تصمیم

، رســمی بـازیگران در دو الیـه رســمی و غیـر   

توان با تکیه و تمرکـز بـر   پیچیده بوده و نمی

، مریکادولت ا گیري تصمیمفرایندهاي رسمی 

عمق فرایند تصـمیمات سیاسـت خـارجی    به 

همچنین این تناقض ناشـی از  . مریکا پی بردا

: گانـه هـاي سـه  هیافـت رسیال بودن آن میان 

ــی ــهمحــیط داخل ــین، منطق ــی و اي و ب الملل

سیاسـت   گیـري  تصـمیم ثیرپذیري دسـتگاه  تأ

ــارجی ا ــاهمگون و  خـ ــیط نـ ــا از محـ مریکـ

حضـور در کردسـتان   . نامتجانس عراق اسـت 
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عراق  و تقویت احزاب اپوزیسـیون ایرانـی بـه    

اسـالمی  عنوان اهرم فشاري علیـه جمهـوري   

ثیراتی حــداقلی و تــأایــران، در نهایــت داراي 

  . ضعیف  بر امنیت ملی ایران بوده است

با توجه بـه ارتباطـات فرهنگـی و نفـوذ     

قابل انکار ایران در عراق و تجـانس بـاالي   غیر

فرهنگی کردها با ایران، ایـن اهـرم نتوانسـته    

 است به طور جدي امنیت ملی ایران را تحـت 

بـه طـور یقـین بـا تقویـت      . ثیر قـرار دهـد  تأ

، مشـارکت  مناطق کردنشـین ایـران  اقتصادي 

ــه    ــه ب ــی و توج ــدرت سیاس ــا در ق دادن آنه

ثیرات ، تـأ هاي فرهنگی مردم منطقـه خواست

ــامطلوب حضــور ایــاالت متحــده در امنیتــی ن

عراق بر امنیت ملی ایران را کنتـرل   کردستان

  .خواهد نمود
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