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تصویب قانون اساسی عراق در سال 2005 میالدی و تشکیل حکومت فدرال در عراق و در نتیجه آن،
ایجاد منطقه خودمختار کردستان عراق تأثیرهایی شایان توجه را بر کشورهای همجوار داشته¬است.

به دلیل همجواری مرزی اقلیم کردستان با مناطق کردنشین کشورمان و نیز پیوندهای فرهنگی و قومی
میان آنها، برخی تهدیدهای نرم ضد جمهوری اسالمی ایران ایجادشده¬است. اهمیت¬یافتن فرهنگ و
هویت کردی، ارتقای سطح مطالبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ازجمله تهدیدهای نرمی هستند که

امنیت کشورمان را تهدیدمی¬کنند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات
کتابخانه ای و اسنادی به تحلیل ژئوپلیتیک همه پرسی کردستان عراق بر تحوالت غرب آسیا پرداخته و

مهمترین هدف تحقیق بررسی دالیل استقالل طلبی درغرب آسیا، بررسی دالیل استقالل طلبی
قومیت کرد وبررسی روند ملت سازی در غرب آسیا می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بر خالف

ادعاهای رهبران کرد تجربه اقلیم کردستان به رغم تمامی چالشها و مشکالتش تجربهای به نسبت
موفق در منطقهای بود که مشکالت و چالشهای مختلفی در کشورهای آن و در سطح منطقهای وجود

دارد. چرا که تالشهای کردی و نگاه و شرایط دولت جدید فدرال- دموکراتیک بعد از سقوط حکومت
صدام در عراق باعث ایجاد فرصتهای مهمی برای کردها شدتا ساختار سیاسی و اقتصادی خاص وتاحد

زیادی موفق را در شمال این کشور ایجاد کنند. در مجموع میتوان گفت درشرایطی که اقلیم کردستان
میتوانست به عنوان الگویی موفق در منطقهای آشوب زده تبدیل شود و با باقی ماندن در قالب عراق

فدرال با اختیاراتی ویژه به رشد وتوسعه بیشتر برسد، اکنون در وضعیتی است که آینده آن مبهم و
نگران کننده است. بر این اساس این همه پرسی وتالش کردها برای استقالل نه تنها میتواند برای خود

کردها نتایج معکوسی داشته و باعث نابودی دستاوردهای دوره پس از صدام شود، بلکه میتواند دوره
جدیدی از بحران و ناامنی را برای تمامی منطقه ایجاد کند. اما درپایان در صورتی که رهبران کرد

بتوانند از اصرار بر استقالل دست بکشند و استقالل را تنها راه نجات و موقیت قلمداد نکنند، هنوز
میتوان به گزینههای دیگری مانند کنفدرالیسم نیز به عنوان گزینهای میانی نیز فکرکرد. هر چند

موضوعی مانند کنفدرالیسم نیز خود با پیچیدگی و دشواریهای بسیاری همراه خواهد بود.
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