
 چکیذُ

ایجاد ، هیالدی ٍ تؽکیل حکَهت فذرال در عراق ٍ در ًتیجِ آى 5002تصَیة لاًَى اظاظی عراق در ظال 

اظت. تِ دلیل کردظتاى عراق تأثیرّایی ؼایاى تَجِ را تر کؽَرّای ّوجَار داؼتِهٌطمِ خَدهختار 

، ّا ّوجَاری هرزی اللین کردظتاى تا هٌاطك کردًؽیي کؽَرهاى ٍ ًیس پیًَذّای فرٌّگی ٍ لَهی هیاى آى

، یافتي فرٌّگ ٍ َّیت کردیاظت. اّویتترخی تْذیذّای ًرم ضذ جوَْری اظالهی ایراى ایجادؼذُ

فرٌّگی ٍ التصادی ازجولِ تْذیذّای ًرهی ّعتٌذ کِ اهٌیت کؽَرهاى را ، مای ظطح هطالثات ظیاظیارت

 کٌٌذ. تْذیذهی

ایي تحمیك تا اظتفادُ از رٍغ تَصیفی ٍ تحلیلی ّوراُ تا هطالعات کتاتخاًِ ای ٍ اظٌادی تِ تحلیل 

وتریي ّذف تحمیك تررظی دالیل شئَپلیتیک ّوِ پرظی کردظتاى عراق تر تحَالت غرب آظیا پرداختِ ٍ هْ

تررظی دالیل اظتمالل طلثی لَهیت کرد ٍتررظی رًٍذ هلت ظازی در غرب ، اظتمالل طلثی درغرب آظیا

 آظیا هی تاؼذ.

ًتایج تحمیك ًؽاى هی دّذکِ تر خالف ادعاّای رّثراى کرد تجرتِ اللین کردظتاى تِ رغن تواهی چالؽْا ٍ 

ای تَد کِ هؽکالت ٍ چالؽْای هختلفی در کؽَرّای آى ٍ  ر هٌطمِای تِ ًعثت هَفك د هؽکالتػ تجرتِ

دهَکراتیک تعذ  -ای ٍجَد دارد. چرا کِ تالؼْای کردی ٍ ًگاُ ٍ ؼرایط دٍلت جذیذ فذرال در ظطح هٌطمِ

از ظمَط حکَهت صذام در عراق تاعث ایجاد فرصتْای هْوی ترای کردّا ؼذتا ظاختار ظیاظی ٍ التصادی 

تَاى گفت درؼرایطی کِ اللین  هَفك را در ؼوال ایي کؽَر ایجاد کٌٌذ. در هجوَع هی خاؾ ٍتاحذ زیادی

ای آؼَب زدُ تثذیل ؼَد ٍ تا تالی هاًذى در لالة  تَاًعت تِ عٌَاى الگَیی هَفك در هٌطمِ کردظتاى هی

ى هثْن ٍ اکٌَى در ٍضعیتی اظت کِ آیٌذُ آ، عراق فذرال تا اختیاراتی ٍیصُ تِ رؼذ ٍتَظعِ تیؽتر ترظذ

تَاًذ ترای خَد  ًگراى کٌٌذُ اظت. تر ایي اظاض ایي ّوِ پرظی ٍتالغ کردّا ترای اظتمالل ًِ تٌْا هی

تَاًذ دٍرُ  تلکِ هی، کردّا ًتایج هعکَظی داؼتِ ٍ تاعث ًاتَدی دظتاٍردّای دٍرُ پط از صذام ؼَد

اى در صَرتی کِ رّثراى کرد تتَاًٌذ از جذیذی از تحراى ٍ ًااهٌی را ترای تواهی هٌطمِ ایجاد کٌذ. اها درپای

تَاى تِ  ٌَّز هی، اصرار تر اظتمالل دظت تکؽٌذ ٍ اظتمالل را تٌْا راُ ًجات ٍ هَلیت للوذاد ًکٌٌذ

ای هیاًی ًیس فکرکرد. ّر چٌذ هَضَعی هاًٌذ  ّای دیگری هاًٌذ کٌفذرالیعن ًیس تِ عٌَاى گسیٌِ گسیٌِ

 َاریْای تعیاری ّوراُ خَاّذ تَد.کٌفذرالیعن ًیس خَد تا پیچیذگی ٍ دؼ
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