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Tensions between the Kurds and the Iraqi central 

government have continued throughout the country's 

contemporary history. The imposed geopolitics of the 

trans-regional powers in Iraq for more than half a century 

has led to violent ethnic resistance. To begin with, Iraq is 

an outcome of trans-regional geopolitical policy. Its 

leaders have always struggled to create an inclusive 

national identity and have used only violent means. 

One of Iraq's problems for political stability and the 

creation of a coherent structure is the agreement with the 

Iraqi Kurdistan Federal Government on the disputed 

issues. Among these, one of the most contentious factors 

between the central government and the Kurds is the issues 

related to the disputed areas which its settlement is widely 

reflected in the Iraqi constitution and Security Council 

resolutions and a variety of solutions has been offered. This 

article uses a descriptive-analytical method to study and 

explain the territorial dispute between the Kurds and the 

central government of Iraq. The results of the research 

show that the settlement of territorial disputes is affected 

by geopolitical competition and the best solution to this 

crisis is to use a good governance model for the 

development and stability of those areas. 

 

 Keywords: Territoriality, Central Government, Autonomy, Security 

Council, Kurdistan Region . 
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   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رشید علی سلیمان و همکاران  15

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                                          فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

 و   کردستان  اقلیم   منازعه  مورد  مناطق  بازتاب

  شورای های  قطعنامه  در  عراق  مرکزی  دولت

 امنیت سازمان ملل متحد 
 

 .Ph.D رسول افضلی
 . دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

 .Ph.D  سیدعباس احمدی
 .جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران استادیار 

 .Ph.D  زهرا پیشگاهی فرد 
 .گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران استاد 

 .Ph.D اسکندر مرادی
 . استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، کردستان، ایران 

 .Ph.D *رشید علی سلیمان
، دانشجوی دکترا گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران  

  تهران، ایران. 
 

 چکیده:

تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق در طول تاریخ معاصر این کشور 
ای در های فرا منطقه همواره تداوم یافته است. ژئوپلیتیک تحمیلی قدرت 

آمیز قومی را رقم زده   خشونت عراق بیش از نیم قرن است که مقاومت  
-است. کشور عراق قبل از هر چیز مخلوق سیاست ژئوپلیتیکی فرامنطقه 

ای است. رهبران این کشور همواره در ایجاد هویت ملی فراگیر با مشکل 
اند. یکی از مشکالت  رو به رو بوده و تنها ابزارهای خشن را به کار برده 

منسجم توافق با حکومت   عراق برای ثبات سیاسی و ایجاد یک ساخت 
فدرال کردستان عراق بر سر مسائل مورد مناقشه است، در این میان 

بین حکومت مرکزی با کردها مسائل عوامل انگیزترین  یکی از مناقشه 
مربوط به مناطق مورد مناقشه است، که چگونگی حل و فصل آن در 

داشته   های شورای امنیت بازتاب گسترده قانون اساسی عراق و قطعنامه 
 –این مقاله با روش توصیفی   . شده است ارائه    است و راهکارهای متنوعی

صدد است که منازعه سرزمینی کردها و دولت مرکزی عراق تحلیلی در 
را بررسی و تبیین نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که حل و فصل 

رقابت  تاثیر  تحت  سرزمینی  و مناقشات  گرفته  قرار  ژئوپلیتیکی  های 
بهترین راه حل این بحران استفاده از الگوی حکمرانی خوب برای توسعه 

 و ثبات آن مناطق است. 
قلمروسازی، دولت مرکزی، خودمختاری، شورای    واژگان کلیدی:

 اقلیم کردستان. امنیت،
 

 10/09/1400تاریخ دریافت: 
 05/11/1400تاریخ پذیرش:

  geo.soleyman2021@gmail.com نویسنده مسئول: 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــ  ـــــــــــــ
 

 مقدمه
هم پیوستن سه  از به عراق بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی

منطقه بصره در جنوب، بغداد در مرکز و موصل در شمال تشکیل 
اساس اراده  بروجه به خواست مردم آن منطقه و  شده است. بدون ت

های جهانی پیروز در جنگ اول جهانی و بر طبق قرارداد قدرت
سایکس پیکو که بین انگلستان و فرانسه منعقد شد این کشور به 

 کنترل   اردن، تحت  و   ترتیب، عراق  این به  [.  7]وجود آمده است  
از  .  درآمدند  فرانسه  سلطه  زیر  لبنان   و   سوریه  و   انگلیس قبل  تا 

فروپاشی رژیم بعث حاکمان عراق توانسته بودند با وحشت و زور  
  -های قومیاعمال قدرت کنند و کشور را از تجزیه توسط گروه 

های  ها به الیهمذهبی برهانند و در این فضای سیاسی این شکاف
زیرین جامعه منتقل شد و بعدها به طرق متعدد در سطوح اجتماعی  

عراق بعد از سقوط رژیم بعث وارد تحوالت  و سیاسی بروز کرد.  
  - های قومیبنیادین سیاسی و تغییر در ساختار قدرت شد و گروه

اساس سیستم حکمرانی  مذهبی فرصت مشارکت در قدرت را بر
یافتند فدرالیسم  بر  مبتنی  اساسی  قانون  و  از  [1]جدید  قبل  تا   .

تیار فروپاشی رژیم بعث، قدرت در طول تاریخ عراق همواره در اخ 
اقلیت سنی مذهب آن کشور بوده و اعراب اهل تشیع و کردها از  

ها بر  داشته شده بودند و اعمال حاکمیت حکومت قدرت دور نگه 
قومی  این بر  -دو گروه  بوده مذهبی، همواره  فشار  و  زور  اساس 

بعث، کردها و اهل تشیع عراق وارد  است. بعد از کنار زدن رژیم  
  سقوط  از   قبل  که   سنی  ِعرب  د. بلوکساختار سیاسی آن کشور شدن

  بر   و   داشتند  اختیار  در   را  قدرت  و   سیاسی  حاکمیت  صدام  رژیم
در  می  اعمال   را  خود  حاکمیت  کرد  و   شیعه  هایبلوک کردند 

  و   منزوی  را  همواره خود  سیستم جدید مشارکت فعالی نداشتند و 
  راستای در را بعث رژیم فروپاشی و  انددیده  سیاسی صحنه از دور

  .[14]کردندمی  تفسیر  تشیع   جهان  و   شیعه  و   کرد  هایبلوک  منافع 
کشور در سال   نیا  سیعراق از بدو تاس  یکردها و دولت مرکز

  .اندداشته   یو پراختالف  بیپرفراز و نش  بط تا امروز همواره روا  1921
طرف  یکی اختالفات  جغراف  نییتع  نیاز  مناطق    ییا یمحدوده 

له  ئمس  نیاست. ا  ینظام فدرال داخل  کیدر چارچوب    نیکردنش
است    افتهیسازمان ملل متحد بازتاب    یهاقطعنامه  یدر برخ  یحت

  یشورا  در واقع، .ردیگیقرار م  قیدق  یرساله مورد بررس  نیکه در ا

مورد   "یداخل  یمرزها"بار بود که از عبارت    نیاول  یبرا  تیامن
 کشور   کیختار در  خودم  یو حکومت  یدولت مرکز  نیاختالف ب 

پس از    یالمللنیدانان باز حقوق  یاریبس  .[15] استفاده کرده است 

مناطق   فی در توص  "مورد منازعه  یداخل یمرزها"کاربرد عبارت  
م اختالف  مرکز  انیمورد  اقل  یحکومت  حکومت  و   م یعراق 

  ی قانون اساس  140در کرکوک که موضوع اصل    ژهیو ه  کردستان ب
  یبار بود که شورا  نیشگفت زده شده بودند. در واقع اول  ، عراق بود

کرد که با  می  از دول عضو سازمان ملل متحد را ملزم  یکی  تیامن
مورد اختالف خود   یداخل  یمرزها  سازمان ملل متحد   یگریانج یم

سازد. تا قبل از  مشخص    کشور  منطقه خودمختار درون ان   ا را ب
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   16متحدامنیت سازمان ملل   شورایهای قطعنامه  در عراق مرکزی تدول  و  کردستان اقلیم  منازعه  مورد مناطق بازتاب ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ 

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                                          فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

تنها از لزوم حل و فصل اختالفات   تیامن   یشورا  هاقطعنامه   نیا
صحبت کرده بود مثال پس از  یالمللن یب یدو دولت بر سر مرزها

  دو دولتاز    تیامن  یشورا  1991در سال    تیاخراج عراق از کو
تع به  با نظارت سازمان ملل متحد نسبت    یمرزها  نییخواست 

اقدام اختالف  مبناندینما  مورد   ی شورا   ریاخ  یتقاضا  یحقوق  ی. 
-یو حل و فصل اختالفات مرز  نییتع  یاز کشور عراق برا  تیامن

اقل حکومت  با  و    ی حقوق  -یاسیس  ی بدعت  ،کردستان  میاش 
اقلیم  .بود  یکیت یژئوپل قلمروخواهی  تبیین  پی  در  مقاله  این 

 های شورای امنیت است. کردستان عراق در قطعنامه

 

 روش تحقیق 
قطعنامه  اسنادی،  مطالعات  پایه  بر  تحقیق  شورای  این  های 

به مناطق    2018تا    1991امنیت سازمان ملل متحد که از سال  
اشاره   عراق  مرکزی  دولت  و  کردستان  اقلیم  بین  منازعه  مورد 

موضوع بپردازد که   نیا لیبه تحلاند، نگاشته شده است؛ تا داشته 
اسن  میاقل  یقلمروخواه در  عراق  شوراکردستان  چه    تیامن  یاد 

نشان    قیداشته است. همانگونه که موضوع و سوژه تحق  یبازتاب
برا  نیا  دهدیم ن  هایداده   آوریجمع   یپژوهش  در   ازیمورد 

رو   قیتحق کتابخانه  یبر  استداشت  هیتک  ایمطالعات  براه    ی. 
ت   یبررس تحق  لیحلو  تحق  ز ین  قیموضوع    -یلیتحل  قیاز روش 
  قیروش تحق  نیشد. استفاده از ا  استفاده  برداری  بهره  یفیتوص

بتواند با استفاده از تحل  کندیامکان آن را فراهم م   لیتا محقق 
  ، یخیتار ،ییایاطالعات جغراف نیو همچن ی و رسم   یخ یاسناد تار

  ،دارد  جودموضوع مورد پژوهش و   نهیکه در زم  یاسیو س  یفرهنگ
کردستان   میاقل  یو ملموس از بازتاب قلمروخواه  ایگو  ریتصو  کی

قطع در  فراهم   تیامن  یشورا  هاینامهعراق  سازمان ملل متحد 
 ن یا  جیاز نتا  توانندیکه م  یو به مخاطبان، نهادها و افراد  دینما

موضوع   نیاز ا   یتا ادراک بهتر  دنمای  کمک  ؛شوند  مندبهره  قیتحق
  کردیبر رو   یمبتن  یش شناساز نقطه نظر رو   مقاله  نیداشته باشند. ا

 محتوا و متن است.  لیتحل نیو همچن  یح یو تشر یفیتوص
 

 نظری -چارچوب مفهومی

برابر    قلمرو و قلمروسازی: از نظر لغوی مفهوم قلمرو در 

به معنی    Terraگیرد که از لغت التین  قرار می  Territoryکلمه  
از    [10]در تعریفی که لغتنامه کمبریج  .  [4]زمین اخذ شده است  

ای از خشکی یا آب تعریف این مفهوم کرده، قلمرو به عنوان ناحیه
قیقی یا  قوقی متعلق به یک کشور یا شخص )حشده که از نظر ح

ناحیه به عنوان  قلمرو  است. همزمان  در نظر حقوقی( خاص  ای 
آن   مندی ازیک موجود زنده برای کنترل و بهره  گرفته شده که 

وسیله   به  قلمروخواهی، تالشی  است.  رقابت  در حال  دیگران  با 

پدیده کنترل مردم،  برای  یا گروه  فرد  تعیین  یک  با  روابط  و  ها 
یک  یا  جغرافیایی  ناحیه  یک  بر  کنترل  ادعای  و  کردن  حدود 

. قلمروسازی راهبردی است که از طریق آن  [5]سرزمین است  
اری بر بخش مشخص و  ها به اعمال نظارت انحصافراد و گروه

می فضا  از  راهبردی [6]پردازند  محدودی  آغاز  در  قلمروسازی   .
است کنترل  و  ایجاد محدودیت  آن    .برای  نتیجه  در  که  اقدامی 

زمین است  شود، فضایی که وابسته به  فضای جغرافیایی ساخته می
 [ 9]گونه که کاکس  . همان [11]شود  و توسط انسان مدیریت می

یادآور شده، قلمرو فضایی است که در برابر ادعاهای دیگران از  
-طریق قلمروسازی مورد حفاظت، حمایت، رقابت و ادعا قرار می

گیرد. از لحاظ تاریخی، مفهوم قلمرو همیشه یک موضوع مهم در 
 . [8]است زمینه حکمروایی بوده 

 

است.  هویت فرهنگی عامل اصلی تعیین ناحیه  گرایی:    ناحیه

ناحیه   میان  هر  از  لذا  است  معین  ارزش  و  نماد  تعدادی  دارای 
ای با نمادها  ناحیهزمین دو مجموعه  های سیاسی روی کره نظام

ارزش نمیو  همسان  یافت  های  ناحیه  [3]توان  هر  دارای . 
احی جدا  آن را از دیگر نو های طبیعی و فرهنگی است کهویژگی

گرایی نوعی ابراز بیان ناخرسندی ساکنان یا مردم   کند. ناحیهمی
انگاشتن  اقدامات حکومت مرکزی در نادیده    بهاست که  یک ناحیه  

گرایی مردم   حقوق و مطالبات آنها است. در ناحیه  توجهی به  یا کم
که   باورند  این  که  بر  اراده  حاکمیت  فرهنگی محصول  اکثریت 

فرهنگیمط  .است و  اقتصادی  که    -البات  را  آنها  برآیند سیاسی 
ملی    و ناهمسان با اکثریت ساکن گستره تمایزات فرهنگی ناحیه 

را برای اعتراض    چنین شرایطی زمینه  .است  گرفته نادیده  ،است
کنند  کند و این اعتراضات را نخبگان رهبری میگروهی فراهم می

 . [2]کند می مشروعیت نظام را با چالش مواجه که
 

 های تحقیق یافته

از ابتدای دهه شورای امنیت و مسئله کردستان عراق:  

تا  1980 حداقل  میالدی  مورد   17کنون  در  مختلف  قطعنامه 
هایی صادر شده که به صورت مستقیم با مسئله عراق در پرونده

اند. نخستین قطعنامه عمده که در مورد عراق صادر  ارتباط بوده
شورای    598ثیرگذاری بر این کشور پرداخت قطعنامه  گردید و به تا

امنیت بود که از عراق و ایران خواسته بود که هر چه سریعتر و  
.  [12]بدون هرگونه قید شرطی دست از مخاصمه و جنگ بردارند  

اهمیت این قطعنامه برای کردستان عراق در این بود که با پذیرش  
پیشمرگه کرد که بخشی از  آن از سوی ایران و عراق، نیروهای  

-حمایت مالی، لجستیکی و تسلیحاتی خود را از ایران تامین می
کردند و عمال در حال مبارزه با حکومت مرکزی عراق بودند یکی  
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دادند. امری  از منابع مهم تامین کننده پشتیبانی خود را از دست می
که در نهایت باعث برتری یافتن ارتش عراق بر نیروهای کرد در  

پایان جنگ عراق بر علیه ایران    میالدی گردید.  1980اواخر دهه  
تازه   اما  بکاهد  ارتش عراق  بر روی  فشار  بار  از  توانست  هرچند 
ابتدای فرآیندی بود که حکومت صدام حسین نام آن را بازسازی  

-عراق نهاده بود. اما انجام عملیات بازسازی اقتصاد و زیرساخت
نبود، زیرا این کشور با مقادیر    های کشور عراق به آسانی ممکن

آنها را تسویه  انبوهی از بدهی خارجی مواجه بود که می بایست 
ها از طریق اعتباراتی که از سوی کرد، بخش عمده این بدهیمی

تامین   عربستان سعودی  و  مانند کویت  کشورهای عرب منطقه 
برای   را  مذاکراتی  عراق  دولت  منظور  همین  به  بود.  شده 

  130ها با کشور کویت آغاز کرد تا بدهی  ن بدهیبخشودگی ای
میلیارد دالری عراق به کویت بخشیده شود. اما حکومت کویت  
از پذیرش این درخواست عراق سر باز زد. در مقابل دولت عراق  
این ادعا را مطرح کرد که جنگ هشت ساله عراق بر علیه ایران  

بوده و  تضمین کننده منافع کشورهای عرب منطقه خلیج فارس  
آنها تمام شده است، بنابراین عراق نباید این   در نهایت به سود 

این مسئیبده که  بپردازد  را  مالی  تنشهای  بروز  باعث  های له 
شدیدی میان عراق و دو کشور ثروتمند عربستان سعودی و کویت 

خورشیدی به خاک   1369مرداد سال    11گردید. ارتش عراق در  
نش به اشغال غیر قانونی کویت، . در واک [13]کویت حمله کرد  

از عراق خواست بدون    660شورای امنیت طی قطعنامه شماره  
هیچ قد و شرطی خاک کویت را ترک کند. این قطعنامه شورای 

منشور سازمان    40و    39امنیت که در صدور خود مستند به مواد  
تخلیه  از  که پس  بود  خواسته  از عراق  بود، همزمان  ملل متحد 

یت، از طریق مذاکره به حل اختالفات خود با کشور سریع خاک کو 
 .[16و 32]همسایه خود بپردازد 

با خودداری عراق از پذیرش قطعنامه شورای امنیت، این شورا  
قطعنامه دیگر در زمینه بحران به وجود   12میالدی    1990در سال  

از  کرد. پس  اشغال کویت صادر  و  فارس  خلیج  در منطقه  آمده 
های (، شورای امنیت طی قطعنامه660نامه )صدور نخستین قطع

  678و    677،  674،  670،  669،  667،  666،  665،  664،  662،  661
با قاطعیت از عراق خواست که به منشور سازمان ملل متحد احترام 
بگذارد و با پذیرش مرزهای جغرافیایی رسمی که در اسناد عمومی  

ی خود را از  سازمان ملل متحد نمایه شده هر چه سریعتر نیروها
. همزمان  [33]کویت تخلیه کند و به پشت مرزهای خود بازگرداند  

ای را آغاز کرد و با مذاکره با شوروی این آمریکا دیپلماسی فعاالنه
عراق   مقابل  در  آمریکا  سیاست  از  که  نمود  ترغیب  را  کشور 
پشتیبانی نماید، در عین حال دولت جورج بوش مصرانه از عراق  

که هرچه   غیر  خواست  در  نماید،  تخلیه  را  کویت  سریعتر خاک 
ناپذیر خواهد مریکا برای آزادسازی کویت اجتناب  اینصورت حمله آ

 بود.  
با آغاز فرایند انتقال نیرو به منطقه خلیج فارس در پاییز سال  

میالدی و استقرار نیروهای ائتالف در مرزهای عراق، حزب   1990
یافت با ارائه  ریزناپذیر میبعث که رویارویی نظامی با ائتالف را گ

-تش اسرائیل اقدام به تخلیه بلندیپیشنهادی درخواست کرد ار
های اشغالی  های جوالن، کرانه باختری رود اردن و سایر سرزمین

بنماید تا در مقابل عراق نیز از خاک کویت خارج شود. هرچند این 
  دایجاد نمو  پیشنهاد مجادالتی را در میان کشورهای عرب منطقه 

اما در نهایت با موافقت ائتالف مواجه نشد. در نهایت نیروهای  
  1369دی    26ائتالف در عملیاتی به نام طوفان صحرا و در تاریخ  

خورشیدی کویت را آزاد کردند و ظرف چند روز توانستند ارتش  
ب برانند. با پایان یافتن های دجله و فرات به عقعراق را تا رودخانه

 1991در تاریخ دوم مارس    ان صحراطوف  آمیز عملیاتموفقیت  
شماره   قطعنامه  با  امنیت  شورای  عراق    686میالدی،  از  خود 

 خواست که: 
و مداخله   ➢ اقدامات خصمانه  علیه همه از  بر  خود  جویانه 

اعضای سازمان ملل متحد دست برد که شامل حمالت موشکی  
 گردد.نیز می
آتش   ➢ یک  ایجاد  کوتاه  بسبرای  ممکن  در  زمان  ترین 
گفتگو با نیروهای  ریزی کند تا فرماندهان عراقی به دیدار و برنامه  

 خارجی بپردازند.
دانیان تر برای آزادی و دسترسی به همه زنهر چه سریع  ➢

بین و تحت نظر کمیته  برنامه  جنگی  ریزی  المللی صلیب سرخ 
 کند.

مین ➢ شناسایی  برای  اطالعات  ارائه  تله به  و  های  ها 
و   عراق  در  همچنین سالحانفجاری  بیولوژیک  و  های شیمیایی 
 ها اقدام کند.زمین یا درون آب

  3یک ماه بعد از صدور این قطعنامه، شورای امنیت در تاریخ  
تری به شماره میالدی با صدور قطعنامه جامع   1991آوریل سال  

ای از الزامات را برای عراق مطرح نمود که شامل  مجموعه  687
های کشتار جمعی، جبران خسارات وارد  حلزوم از میان بردن سال

ونه دارایی خارج شده از کشور شده به کویت و بازگرداندن هرگ
درخواست  است. از  وضاطالع  همچنین  و  امنیت  شورای  ع  های 

ترین و چالش شد. شاید بتوان مهمهایی بر علیه این کشور  تحریم
بند   راق  آن دانست که از ع  34برانگیزترین بند این قطعنامه را 

خواسته بود »اقدامات مناسبی را که نیاز است برای اجرای این 
قطعنامه و تضمین صلح و امنیت در منطقه بردارد«. این بخش از  

شماره   سال  687قطعنامه  مجادالت  در  بروز  باعث  بعد  های 
باید   یا  عراق  که  بود  شده  تفسیر  اینگونه  که  چرا  شد  مختلفی 

-یت، آمریکا یا انگلیس( میاطاعت کند یا اینکه ما )شورای امن 
توانیم شما را با استفاده از همه ابزارهای ممکن مجبور به این کار  
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بند   از  آمریکا  شد،  مشخص  آینده  در  که  همانگونه    34کنیم. 
شماره   بمباران   687قطعنامه  عملیات  دادن  جلوه  قانونی  برای 

سال در  اشغال   1998و    1996های  عراق  همچنین  و  میالدی 
میالدی استفاده کرد، چرا که از نظر آمریکا   2003ل عراق در سا

های مختلفی که توسط شورای  حکومت عراق از پذیرش قطعنامه
امنیت برای حفظ صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس صادر شده 

 ، سر باز زده است. بود
های شورای امنیت  ترین قطعنامهتوان یکی از مهمه  اما شاید ب

بر روی   تاثیر شگرفی  را که  داشته  قلمروخواهی کردهای عراق 
حد دانست. هر چند در درون  سازمان ملل مت  670قطعنامه شماره  

قطع اما این  نشده،  کردها  به  مستقیمی  اشاره  هیچگونه  نامه 
پیامدهای اجرای آن قطعنامه برای عراق شکست خورده در جنگ 

شورای امنیت،   670اول خلیج فارس گسترده بود. قطعنامه شماره  
میالدی تصویب شده بود و در    1990سپتامبر سال    25اریخ  در ت

طی آن کلیه تحرکات هوایی ارتش عراق ممنوع شده بود. صدور  
این قطعنامه که ارتش آمریکا و انگلیس به شدت بر اجرای آن 
خیزش   برای  مناسب  زمینه  آمدن  وجود  به  باعث  داشتند  تاکید 

گردد. در  اد میمردم عراق شد که از آن با نام خیزش شعبانیه ی
تی    1991مارس    1روز   تانک  دستگاه  یک  ارتش    62میالدی 

عراق که در شهر بصره به سمت پرتره صدام حسین شلیک کرد 
و سایر مناطق  و همین اتفاق باعث بروز ناآرام ی در شهر بصره 

خیلی سریع خیزش شیعیان به   نشین جنوب عراق گردید؛شیعه  
استان از   14  ،ستان عراقا  18یک قیام سراسری مبدل شد و از  

این کشور خارج شدند. تنها استثنا موصل،   کنترل حکومت مرکزی
الدین، انبار و بغداد بودند که در مناطق مرکزی و شمالی  صالح  

  ، (1991مارس    6عراق قرار داشتند. با گسترش خیزش شعبانیه )
 کردها نیز اندکی دیرتر به این قیام پیوستند. 

یروهای ارتش آمریکا از ادامه سیاست اما در اقدامی عجیب ن
له به ارتش عراق  در عراق اجتناب کردند و همین مسئ  پرواز ممنوع

و گارد ریاست جمهوری اجازه داد که به شدت به سرکوب قیام  
  230تا    150شیعیان و کردها بپردازند. در طی این خیزش بین  

حکومت   دست  به  عراقی  شیعه  و  کرد  شهروندان  از  نفر  هزار 
میلیون نفر آواره شدند. با شکست این  2زی کشته و بیش از مرک

جنبش حکومت عراق یک بار دیگر توانست دامنه کنترل خود را 
انسانی   فاجعه  دامنه  با گسترش  دهد.  بر سراسر کشور گسترش 
ناشی از آوارگی شهروندان کرد در شمال عراق، شورای امنیت با 

  36ض جغرافیایی مناطق باالی عر 688تصویب قطعنامه شماره 
درجه در شمال عراق را منطقه پرواز ممنوع اعالم کرد و به خروج  

ین ناحیه از کشور عراق منجر  تدریجی نیروهای ارتش عراق از ا
یکپارچگی  شد.   و  حاکمیت  روی  بر  روشنی  به  قطعنامه  این 

سرزمینی، استقالل سیاسی عراق و سایر کشورهای منطقه خلیج 

اما در بند نخست قطعنامه سرکوب   [33] فارس تاکید کرده است 
را  کرد  مناطق  در  به خصوص مردم ساکن  و  عراقی  شهروندان 
محکوم کرد و یادآور شده است که پیامدهای این سرکوب تهدید 

خواهد  قطعنامه از عراق می  2صلح و امنیت در منطقه است. در بند
ب مردم  سرکوب  از  دست  صلح که  به  دستیابی  برای  و  ردارد 

و امنیت در منطقه به گفتگو بپردازد تا از تضمین حقوق   المللیبین
انسانی و سیاسی همه مردم عراق مطمئن گردد )قطعنامه شماره 

شورای امنیت(. در مورد شهروندان کرد، از نظر حقوقی این   688
 قطعنامه بیش از هر چیز بر روی دو نکته تاکید کرده است: 

 دوم حفظ امنیت آنان.  خست حقوق انسانی و سیاسی و ن
همه شهروندان    ،اساس این متن حقوقیراین باید گفت که بربناب

و   انسانی  حقوق  به  دستیابی  حق  باید  کردها  جمله  از  و  عراقی 
-سیاسی خود را داشته باشند. بنابراین باید گفت، یکی از استدالل

ا  به  استناد  برای  اقلیم کردستان  دولت  این های  به  قطعنامه  ین 
قطعنامه است که از حکومت مرکزی عراق خواسته   2جمله از بند  

از یک حقوق مشابه   بتوانند  باید  نیز  کرد عراق  که مردم  است: 
 انسانی و سیاسی برخوردار باشند.  

این اساس، در اقلیم کردستان این بحث مورد توجه است  بر  
آنان برای   که بخشی از حقوق سیاسی شهروندان به مسئله حق

تعیین   و  سرزمین  مدیریت  فرآیندهای  در  سیاسی  مشارکت 
سرنوشت مربوط است و این امر تنها زمانی به بهترین نحو محقق  

به  می کردنشین  مناطق  در  بتوانند  کرد  شهروندان  که  گردد 
حداکثری دس که خودمختاری  است  حالی  در  این  کنند.  پیدا   ت 

مناطقی  در  کرد عراق  از جمعیت  از منطقه    بخش مهمی  خارج 
خودمختار اقلیم کردستان ساکن هستند و ضرورت دارد که برای  
تضمین دسترسی این بخش از شهروندان کرد به حقوق سیاسی  
و انسانی خود، این بخش از مناطق شمالی عراق به خاک منطقه  

دد. به هر صورت صدور این خودمختار اقلیم کردستان ضمیمه گر
از ممنوع در شمال عراق فرصت آن را  و ایجاد منطقه پرو   قطعنامه

برای نیروهای کرد به وجود آورد که یک بار دیگر تعداد زیادی از  
درآورند.   خود  کنترل  به  را  عراق  شمالی  کردنشین  شهرهای 
حزب  و  سلیمانیه  استان  در  عراق  کردستان  میهنی  اتحادیه 

 1990دموکرات کردستان در شهر اربیل مستقر شدند. طی دهه  
ا  کنترل میالدی  برای  که  اختالفاتی  سبب  به  گروه  دو  ین 

ا یکدیگر چندین بار ب  ،های کردنشین با یکدیگر داشتندسرزمین
اما در نهایت با وساطت سایر بازیگران    وارد درگیری نظامی شدند

حکومت منطقه آنها  اصلی  دشمن  که  نکته  این  تشخیص  و  ای 
است عراق  بعث  صو  ؛حزب  به  و  برداشتند  مناقشه  از  رت دست 

ضمنی با یکدیگر به تفاهم رسیدند و با تقسیم نواحی تحت نفوذ  
ت منطقه خودمختار کردستان عراق را حفظ  یتالش کردند موجود

 نمایند. 
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 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                                          فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

-کشور عراق به سبب تحریم  میالدی که  1990در طول دهه  
المللی شورای امنیت و برنامه نفت برابر غذا از دو طرف  ای بینه

تحریم فشار  جهانیزیر  بود،    های  عراق  اقتدارگرای  حکومت  و 
دموکرات  حزب  و  میهنی  اتحادیه  نفوذ  زیر  کردنشین  مناطق 
فرصت آن را یافتند تا با حفظ و گسترش روابط خود با خارج از  

های عراق به صورت نسبی در مسیر توسعه قرار گیرند و دشواری 
کمتری را نسبت به سایر مردم عراق تحمل کنند. در مارس سال 

الدی که نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا و انگلیس می  2003
ها حکومت حزب جنگ دوم خلیج فارس را آغاز کردند و به دهه

بهترین فرصت   ؛بعث عراق و حکمرانی صدام حسین پایان دادند
-ممکن در اختیار اقلیت کرد عراق قرار گرفت تا از شر خطرناک

دمختاری و  ضوع درخواست خو ترین دشمن خود رهایی یابند و مو
-در ماه طلبی را به شکل و ابزار جدیدی پیگیری کنند.استقالل 

ماه پس از سقوط   4میالدی، حدود    2003ای می، آگوست سال  ه
برای   را  اقدامات  نخستین  امنیت  شورای  عراق،  بعث  حکومت 

ک آغاز  عراق  موضوع  دو  بررسی  صدور  امر  این  نتیجه  که  رد 
 1500و قطعنامه شماره    می  22در تاریخ    1483نامه شماره  قطع

ها بر تشکیل  نامهد. در این قطعآگوست همان سال بو  14در تاریخ  
است و    یک حکومت منتخب که برآمده از خواست مردم عراق

 .   [18و 17] المللی تاکید شده بودشناسایی آن توسط نظام بین
سال   جلسه    2004در  در  شماره    8میالدی  قطعنامه  ژوئن 

انتقال حکومت  به تصویب    1546 روند  آغاز  از  آن  در  که  رسید 
عراق به یک دولت منتخب که به صورت دموکراتیک برگزیده 

تقدیر شد. در این قطعنامه بر روی این نکته تاکید شد    ،شده بود
که شورای امنیت انتظار دارد اشغال عراق به پایان برسد؛ همچنین  

مات صالحیت ها به مقاهمه مسئولیتاین شورا به دنبال انتقال  
دار و منتخب عراقی است که استقالل و حاکمیت کامل عراق را  
که شورای  اشاره شد  نکته  این  به  جلسه  این  در  نماید.  تضمین 
تمامیت   و  وحدت  حاکمیت،  استقالل،  خواستار  همزمان  امنیت 
برای   عراق  مردم  حقوق  باید  همزمان  و  است  عراق  سرزمینی 

باشند. در  بیعی خویش آزادتعیین سرنوشت خود و کنترل منابع ط
قطع این  تشریح خط ششم مقدمه  ترتیب  این  به  نکته  این  نامه 

شده است: در این بخش از قطعنامه، همانگونه که مشخص است  
دو   هر  روی  بر  مضاعف  تاکید  با  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
موضوع آزادی سیاسی و تمامیت سرزمینی عراق به دنبال روشن  

له عراق باید  است که از نظر این نهاد، مسئبوده نمودن این نکته 
یکپارچگی به گونه نهایت موجب حفظ  در  ای مدیریت شود که 

این کشور شود. به عبارت دیگر، این شورا به دنبال تصریح این  
ی امنیت و اعضای  کته بوده است که از نظر اعضای دائم شوران

عراق  له استقالل یا جدایی یک بخش از خاک غیر دائم آن، مسئ
تمامیت   و  یکپارچگی  حفظ  دنبال  به  نهاد  این  و  نیست  مطرح 

 . [19] سرزمینی این کشور است 
این امر بدون شک به نوعی بازتاب دهنده نگرانی سازمان  
ملل متحد و اعضای آن از ادراک موقعیت شکننده عراق و نوع  

ک  بوده که نگرش کشورهای همسایه این  امنیت  و شورای  شور 
هر دو، عراق   ید برایراق را به عنوان یک تهدطلبی در عجدایی 

د برد که کردند. با این وجود نباید از یاالملل تلقی میو امنیت بین 
له عراق یک موضوع پیچیده بوده که  از نظر شورای امنیت، مسئ

نمی آن  سرزمینی  یکپارچگی  حفظ  روی  بر  تاکید  تواند  تنها 
شد. به همین  گوی مشکالت و تضادهای موجود در عراق باجواب 

شماره   قطعنامه  نخست  صفحه  بیستم  خط  در  با    1546علت 
تصدیق و قدردانی اقدام دولت موقت عراق برای کار بر روی ایجاد  
یک عراق فدرال، دموکراتیک، تکثرگرا و متحد به صورت ضمنی  
به این نکته اشاره داشته که راه حل مورد نظر این نهاد برای اداره 

باشد. در این  ر ایجاد یک نظام فدرال می سیاسی فضا در این کشو
بخش از قطعنامه شورای امنیت به این ترتیب به تصدیق پذیرش  
از   بخش  این  است:  پرداخته  عراق  اداره  برای  فدرال  الگوی 

دی بر الگوی تنها تاکیشورای امنیت، نه    1546نامه شماره  قطع
یک    الملل در زمینه اداره عراق بود، بلکهمورد پذیرش نظام بین

تا   آورد  فراهم  عراق  کردهای  برای  معتبر  و  حقوقی  سند 
تنها ناشی از خواست شهروندان کرد، بلکه  اری خود را نه  خودمخت

کارشناسی  و نظر  اعضای سازمان ملل متحد  به خواست  متکی 
از   بخش  این  حقوقی،  نظر  از  بدانند.  نهاد  این  امنیت  شورای 

ان یک اقدام ضروری  تواند به عنوقطعنامه سازمان ملل متحد نمی
 Welcoming to theنگریسته شود، چرا که کاربرد عبارت  

commitment    بیانگر آن است که از نظر این شورا اقدام دولت
موقت عراق برای ایجاد یک نظام فدرال در این کشور یک عمل 
مثبت است. به عبارت دیگر هرچند شورای امنیت از رویکرد دولت 

ب کرده  تقدیر  عراق  برای موقت  را  اجباری  یا  ضرورت  اما  ود، 
انتخاب نظام سیاسی فدرال در عراق در این متن مشخص نکرده 
است. با این وجود، این بخش از قطعنامه این استدالل حقوقی را  

له ق فراهم کرده است تا نشان دهد مسئ برای اقلیم کردستان عرا
ملل  سازمان  شورای  نظر  از  عراق  در  فدرالیسم  و  خودمختاری 

باشد. پذیرفته بودن این امر نیز به  حد یک امر پذیرفته شده میمت
علت آن است که از نظر شورای امنیت، ایجاد و حفظ نظام فدرال  
در عراق بهترین رویکرد برای اداره کشور عراق است و در نتیجه  

تواند از این متن حقوقی به عنوان یک اقلیم کردستان عراق می
تدام خودمخ  و  برای حفظ  کند  سند  استفاده  خود  به  [19]تاری   .

قانون   که  است  اختیاراتی  مکمل  رسمی  سند  این  دیگر،  بیان 
امور   اداره  برای  عراق  کردستان  محلی  دولت  به  عراق  اساسی 

  2005تا  2004های . در حد فاصل سالاست محلی فراهم کرده
بازیگران محلی در عراق به یک   میالدی اختالفات سیاسی میان

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
22

.4
.1

.2
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2022.4.1.2.2
https://psp.modares.ac.ir/article-42-59352-en.html


   20متحدامنیت سازمان ملل   شورایهای قطعنامه  در عراق مرکزی تدول  و  کردستان اقلیم  منازعه  مورد مناطق بازتاب ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ 

 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                                          فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

پیچیده  مسئ نگرانیله  و  اتبدیل شد  نگرش  های مختلفی  نوع  ز 
له تقسیم قدرت و تشکیل دولت در این های مختلف به مسئگروه

نگرانی این  آمد.  وجود  به  در  کشور  گردید  باعث    11تاریخ  ها 
سال   قطعمیالدی    2005آگوست  صدور  با  امنیت  نامه  شورای 

ت حقظ استقالل، حاکمیت،  رو ضمن تاکید بر ضر  1619شماره  
و یکپارچگی سرزمینی کشور عراق، از ماموریت همکاری   وحدت

میان   ملی  گفتگوهای  برای  بخواهد  عراق  برای  ملل  سازمان 
های مختلف عراقی تالش کند، چرا که این امر موضوعی  گروه

. یک  [20] حیاتی برای حفظ ثبات و وحدت سیاسی عراق است
اره  میالدی، با صدور قطعنامه شم   2006سال بعد در دهم آگوست  

سرزمینی   1700 تمامیت  حفظ  بر  دیگر  بار  یک  امنیت  شورای 
که سازمان   کرد  نکته اشاره  این  به  و همزمان  کرد  تاکید  عراق 

هدایت نقش  یک  باید  متحد  دولت  ملل  برای  نهادسازی  در  گر 
له گفتگوی ملی و حفظ  خابی در عراق داشته باشد و به مسئانت

میالدی   2007سال  . در[21] یکپارچگی این کشور یاری برساند
، شورای امنیت ضمن پذیرش نتایج  1770با صدور قطعنامه شماره  
دولت منتخب حاکم بر عراق را به    2007انتخابات سراسری سال  

رسمیت شناخت و در پاسخ به نامه رسمی وزیر خارجه عراق به  
سازمان ملل متحد دامنه و اختیارات ماموریت همکاری سازمان  

را گس برای عراق  در  ملل  که  قطعنامه  این  در  داد.  بند    7ترش 
بینی د ضمن تاکید بر ضرورت پیش  تنظیم شده، سازمان ملل متح 

برای بازگشت آوارگان عراقی به محل   امکانات و اقدامات الزم 
سکونت خود، از برنامه ماموریت همکاری سازمان ملل برای عراق  

تگوی  خواسته با همکاری با طرف عراقی زمینه را برای تداوم گف
ملی در عراق، نهادسازی در این کشور، گسترش و ارتقای سطح 
عراقی  مختلف  بازیگران  تشویق  همچنین  و  انتخابی  نهادهای 
برای مشارکت در فرایندهای سیاسی فراهم کند و هر سه ماه یک  
بار نتایج اقدامات انجام گرفته را به دبیرخانه شورای امنیت ارسال 

 . [22]نماید 
میالدی    2009آگوست سال   7که در   1883قطعنامه شماره  

های دولت عراق برای  صادر شده ضمن تاکید بر اهمیت تالش
توسعه دموکراسی، حکومت قانون، افزایش امنیت، بهبود نظم و  
مبارزه با تروریسم و خشونت در این کشور به این نکته اشاره کرده 

با های خود برای ایجاد یک کشور  که دولت عراق باید به تالش
ساالر ادامه بدهد و به حقوق    ثبات، فدرال، متحد و یک ملت مردم

کردستان  اقلیم  برای  قطعنامه  این  اهمیت  بگذارد.  احترام  بشر 
عراق در این نکته است که در متن بر روی این نکته تاکید شده 
شده  پذیرفته  امر  یک  عراق  در  فدرال  حکومت  الگوی  که 

و سازمان ملل و شورای امنیت نیز بر روی آن تاکید   المللیبین
 دارند.  

از عراق  این قطعنامه  در  که  درخواستی  با  دیگر،  به عبارت 

شده، شورای امنیت به حکومت مرکزی یادآور شده از نظر سازمان  
ملل متحد عراق یک کشور با نظام سیاسی فدرال است و حکومت 

حاصل کند که ساختار عراق ملزم است که از این امر اطمینان  
این قطعنامه  براساس  نتیجه،  در  قرار دارد.  حفاظت  فدرال مورد 
که  یافته  اطمینان  امر  این  از  عراق  کردستان  خودمختار  منطقه 

شورای دخو و  متحد  ملل  سازمان  سوی  از  ناحیه  این  مختاری 
امنیت سازمان ملل به صورت غیرمستقیم )به سبب خودمختاری 

رچوب نظام فدرال حکمرانی در عراق( مورد  اقلیم کردستان در چها
پذیرش قرار گرفته و به این ترتیب دولت مرکزی عراق دیگر قادر 
نخواهد بود که از ابزارهای سیاسی یا نظامی برای کاهش سطح  

مختاری این بخش از خاک عراق استفاده کند. با این وجود،  دخو
منیت متن قطعنامه به روشنی نشان دهنده آن است که شورای ا

به دنبال دخالت در مسائل حقوقی و سیاسی که در قالب آن قلمرو  
ه نبود  ،شودحاکمیت دولت محلی یا فدرال در عراق مشخص می

له بوده که از پیوستگی و تداوم  و صرفا به دنبال پیگیری این مسئ
کند   پیدا  حاصل  اطمینان  عراق  در  فدرالی  سال [23]نظام  در   .

  1936وست با صدور قطعنامه شماره  آگ  5میالدی در تاریخ    2010
شورای امنیت یک بار دیگر بر موضوع ساختاری حکومت فدرال 
عراق و ضرورت اهتمام بیشتر حکومت مرکزی عراق برای حل  
مسئله آوارگان عراقی و گسترش دموکراسی و مشارکت سیاسی  

نماینده سازمان ملل و رئیس دولت    از هر دو مردم تاکید کرده و  
خواسته به    عراق  یکپارچگی عراق  و  ثباث  برای حفظ  که  است 

های فعال در سیاست داخلی کشور ادامه دهند گفتگو با سایر طرف
[24]  . 

قطعنامه شماره    2011در سال   با صدور  در    2001میالدی 
داشت که   28تاریخ   اذعان  نکته  این  به  امنیت  جوالی، شورای 

های  های صورت گرفته در عراق، همچنان چالشعلیرغم تالش
و   دارد  وجود  کشور  این  در  کامل  امنیت  ایجاد  برای  متعددی 

نی  ضرورت دارد که دولت عراق برای حفظ امنیت و حقوق انسا
و پیروان مذاهب گوناگون اقدامات    های اقلیتزنان، کودکان، گروه

ترین بخش این  تری را در دستور کار خود قرار دهد. مهمجدی
ن عراق اشاره شورای امنیت به قطعنامه برای دولت اقلیم کردستا

های های اقلیت در عراق است. قطعنامه ضرورت حفظ امنیت گروه
  24در تاریخ و  2010و  2012جوالی  25در تاریخ  2061 شماره

خواهد که اقدامات  شورای امنیت از دولت عراق می  2013جوالی  
مشابهی را برای بهبود وضعیت کشور در دستور کار خود قرار دهد 

 . [26و 25]
در شرایطی    2014جوالی    30در تاریخ    2169قطعنامه شماره  

له امنیت مسئصادر گردید که با خیزش گروه تروریستی داعش  
های در عراق به یک دغدغه جهانی تبدیل شده بود. با پیروزی

ی در جنگ با دولت مرکزی عراق،  پی در پی این گروه تروریست
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 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                                          فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

هبی، زبان و حفظ میراث  های اقلیت قومی و مذله امنیت گروه مسئ
و زیرساخت برای  تاریخی  نگرانی عمده  های این کشور به یک 

ای که در مقدمه این قطعنامه به گونه  ؛شورای امنیت مبدل شد
ها و خساراتی که  بحث شده است که این نهاد به شدت از آسیب

در نتیجه ناکامی دولت عراق در مبارزه با تروریسم به شهروندان  
باشد. این شورا در پاراگراف دوم نگران می  ،ارد شدهغیر نظامی و 

کند که حفظ مردم عراق از  ین قطعنامه به این نکته اشاره میا
خطرات پیش آمده نیازمند آن است که رهبری سیاسی در عراق  
به اتخاذ تصمیماتی بپردازد که تضمین کننده وحدت کشور باشد 

در این مسیر از    لیالملبینگردد که جامعه  مان یادآور میو همز
عراق   دولت  از  سوم،  پاراگراف  در  کرد.  خواهد  پشتیبانی  عراق 
خواسته شده است تا هر چه سریعتر به تشکیل دولتی بپردازد که  

های مردم عراق بر  بازتاب دهنده خواست و حاکمیت همه بخش
سرنوشت کشور باشد تا بتواند یک راه حل ملموس و پایدار برای  

پیش روی این کشور قرار گرفته است فراهم هایی که در  چالش
کند. این شورا در ادامه قطعنامه خود بر روی این نکته تاکید کرده 
است که روی کار آمدن یک دولت که منعکس کننده خواست 

باشد می کننده مسیر مردم عراق ملی مردم عراق  تسهیل  تواند 
شام    و ینده تروریسم دولت اسالمی عراق  برای مبارزه با خطر فزا

است. در ادامه از برنامه ماموریت سازمان ملل متحد برای عراق  
خواسته شده است که با تسریع و بهبود گفتگوهای ملی هر چه 
سریعتر شرایط را برای بازگرداندن نظم به عراق و فراهم نمودن  

های به وجود آمده شرایط برای فائق آمدن این کشور بر چالش
تصریح نموده است که اعضای سازمان    فراهم کند و در این فرآیند

ملل متحد و شورای امنیت پشتیبان مردم و دولت منتخب عراق  
میالدی در قطعنامه  2015جوالی  25در تاریخ   .[28]خواهند بود

شورای امنیت ضمن تاکید بر اهمیت حفظ تمامیت   2233شماره 
ارضی و یکپارچگی سرزمینی عراق بر روی این نکته تاکید کرده 

ترین تهدید برای مردم و کشور عراق دولت اسالمی  که مهم  است
راق تصمیماتی را  ورت دارد که رهبری عرعراق و شام است و ض

گشت  نظر قرار دهند که به شکست این گروه تروریستی و بازمد
عین حال در این قطعنامه تذکر داده  امنیت به عراق بیانجامد. در 

ت دولت عراق باید به  شده است که همچنان از نظر شورای امنی 
گونه شرایط را مدیریت نماید که ساختار فدرال کشور و امنیت  

 . [29]شهروندان تضمین گردد
  14که در تاریخ    2367در پاراگراف چهارم قطعنامه شماره  

میالدی صادر شده است، شورای امنیت بر روی    2017جوالی  
تاکید می نکته  تمامیت سرزمینی کشواین  برای حفظ  که  ر کند 

و مبارزه با تهدید گروه تروریستی دولت اسالمی عراق و   عراق 
شام ضرورت دارد که تحت رهبری دولت عراق، حکومت مرکزی  
عراق و دولت اقلیم کردستان عراق دست به مشارکت فعال بزنند  

و با همکاری یکدیگر به مبارزه با تهدیدی بپردازند که موجودیت 
ن شهروندان این کشور را  عراق و اقلیم کردستان و همچنین جا

. در قطعنامه [30]در همه مناطق کشور در خطر قرار داده است  
  2018ژوئن سال    14شورای امنیت که در تاریخ    2421شماره  

بر روی ضرورت   چیز  هر  از  نیز بیش  است  میالدی صادر شده 
د  بهبود حکمرانی در عراق و گسترش همکاری مردم و دولت تاکی

در   است.  موضوعشده  این  و    مسئله  ،کنار  تروریسم  با  مبارزه 
همچنین اهتمام دولت مرکزی به حل اختالفات در مورد مرزهای 
داخلی اشاره شده است و از دولت مرکزی عراق خواسته شده است 

 . [31]که برای حل این مشکل گام بردارد 
ظهور و قدرت گرفتن دولت اسالمی عراق و شام نشان    مسئله

ن خطر برای امنیت ملی عراق افراط اه مدت بزرگتریداد که در کوت
می اسالمی  اختالفات گرایی  ماندن  الینحل  وجود  این  با  باشد. 

در   که  است  ایجاد نموده  را  بالقوه  این خطر  در عراق  سرزمینی 
مرکزی و اقلیم کردستان عراق    آینده برخوردهایی میان حکومت

قطعنامهروی   بررسی  امنیت نشاندهد.  آن   های شورای  دهنده 
است که علیرغم تاکید این نهاد بر گفتگوهای ملی، از نظر حقوقی  
طرف   دو  عنوان  به  عراق  مرکزی  حکومت  و  کردستان  اقلیم 

شده شناخته  سطح اختالف  آنان  برای  حقوقی  نظر  از  اما  اند 
یکسانی قائل نگردیده است. بنابراین باید گفت که شورای امنیت 

کش ارضی  تمامیت  حفظ  دنبال  از  به  یکی  و  است  عراق  ور 
های درگیر در این  بازیگرانی است که سعی دارد با ترغیب طرف

مورداختالف در  گفتگو  به  تمامیت    ،  عراق،  یکپارچگی  حفظ 
سرزمینی، تامین حقوق بشر و حقوق سیاسی شهروندان در ثبات  

 عراق تاثیرگذار باشد. 

 نتیجه گیری
فقط به دست  از نظر شورای امنیت، مسائل داخلی عراق باید  

های صورت گرفته در  بررسی مردم این کشور حل و فصل شود.
می نشان  تحقیق  کردستان این  اقلیم  خودمختار  دولت  دهد 

ای از ادعاهای سرزمینی مختلف را مطرح کرده که در مجموعه
تواند مجموع مساحت این دولت محلی در عراق  صورت تحقق می

از   بیش  به  بر  74را  مربع  کیلومتر   های افتهی  یبررس  ساند. هزار 
 ان یاختالفات م  تیفینشان دهنده آن است که سطح و ک  قیتحق

است    ای عراق به گونه  یکردستان و دولت مرکز  میحکومت اقل
نم گفتگو  تنها  کاف  یبرا  تواندیکه  آن  بنابرا  یحل    نیباشد. 

  یابیدست   یبرا  یمناسب  یکردهایکشور رو   نیضرورت دارد که در ا
حکمران توسعه    یبه  س  یدموکراسخوب،  مشارکت    یاسیو 

 یی همگرا  شیبا افزا بیترت نیو به ا ردیشهروندان مد نظر قرار گ
  طیمختلف شرا  گران یو باز  یو مذهب  یقوم  هایگروه  ، ینواح  انیم

حل    جهیکشور و در نت  نیدر ا  یو اقتصاد  یاسیثبات س  جادیا  یبرا
اختالفات  فصل  و  حل  گردد.  فراهم  اختالفات  کامل  فصل  و 
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 1400، زمستان1، شماره  4دوره                                                          فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

 ده یچ یامر پ   کی کردستان و حکومت عراق    میاقل  انیم  ینیسرزم
  گرانیاز عوامل موثر و باز  یمتنوع  فیبه ط  دیاست که در آن با

مناطق مورد   کیاستراتژ   تیاهم  گر،یتوجه کرد. از طرف د  گرید
برا است  یاختالف  آن  دهنده  ه   دو طرف نشان  از   کدام  چیکه 

که   منافعی  از  نمودن  نظر  صرف  ییتوانا  یاز نظر راهبرد  نیطرف
را ندارند و تالش    کنندیم  جادیکنترل بر مناطق مورد اختالف ا

مختلف طرف مقابل را مجبور به    یدارند تا با استفاده از ابزارها
گفت    دینظر با  نی. از اندیدرخواست خود نما  رشیو پذ  یننشیعقب

وجود    الفاتاخت  نیاز حل ا  ی روشن  ریحداقل در کوتاه مدت تصو
 ندارد.

شورای امنیت به عنوان بخشی از نهاد سازمان ملل متحد و  
نهاد  مستند   این  اساسنامه  تمامیت   المللیبین به  به  شده  ملزم 

در   را  خود  تمام تالش  و  بگذارد  احترام  ارضی کشورهای عضو 
قطعنامه  کند که   های مختلفقالب صدور  نکته معطوف  این  به 

یکپارچگی و وحدت سرزمینی کشورهای عضو همواره حفظ شود. 
بررسی دقیق این اسناد نشان دهنده آن است که شورای امنیت 
تالش داشته تا نخست، دولت مرکزی عراق را به حفظ و تقویت  

نمایدف تشویق  این کشور  در  از همه گروه  درالیسم  دوم،  های  و 
سیاسی این کشور بخواهد که برای پیشبرد امور قومی، مذهبی و 

 کشور گفتگوهای ملی را در دستور کار خود قرار دهند. 
باشد که بر  می  140( ماده  2005رویکرد قانون اساسی عراق )

 برای اقدامات الزم    طبق آن بند اول این ماده دولت مرکزی عراق
ی مفاد  قانون اساسی موقت را در تمام  58اتمام اجرایی شدن ماده  

انونی، پیش بینی شده که  آن بر عهده دارد. در بند دوم این ماده ق
در ماده  ئواجرای مس انتقالی    58لیت مذکور  دولت  اداری  قانون 

مرحله سه  عادیطی  انجام    یِ  نهایت  در  و  سرشماری  سازی، 
پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه برای مشخص  همه

من این  شهروندان  خواست  گونهنمودن  به  مدت  اطق،  از  که  ای 
بیشتر به طول نیانجامد، بر عهده    2007/    12/  31زمانی مشخصِ  
. علیرغم تصریح قانون اساسی عراق، حکومت  باشدقوه مجریه می

مرکزی نتوانسته چهارچوب مناسبی برای حل و فصل اختالفات 
بنابراین   بردارد.  کشور  مرکزی  حکومت  و  کردستان  اقلیم  میان 

کوک همچنان نامشخص مانده است. در این شرایط  سرنوشت کر
ت کنترل کامل و حاکمیت حکومت مرکزی عراق به دنبال تثبی

نیز می  خود بر دولت محلی کردستان  و  است  ناحیه  خواهد  این 
شرایط مناسب را برای الحاق این ناحیه به اقلیم کردستان فراهم 

نظر می کند. عبه  ثبات  برای  محتمل  خطر  بزرگترین  راق  رسد 
و مرزهای   مناطق  بر سر  دولت مرکزی  و  میان کردها  اختالف 

 باشد.   ،مورد اختالف که دارای منابع غنی نفت هستند
نظر   از  ملی،  گفتگوهای  بر  امنیت  شورای  تاکید  علیرغم 
دو   عنوان  به  عراق  مرکزی  حکومت  و  کردستان  اقلیم  حقوقی 

ن سطح  اند اما از نظر حقوقی برای آناطرف اختالف شناخته شده
یکسانی قائل نگردیده است. بنابراین باید گفت که شورای امنیت 
از   یکی  و  است  عراق  کشور  ارضی  تمامیت  حفظ  دنبال  به 

های درگیر در این  بازیگرانی است که سعی دارد با ترغیب طرف
اختالف به گفتگو به حفظ یکپارچگی عراق، تمامیت سرزمینی،  

شهروند سیاسی  حقوق  و  بشر  حقوق  عراق  تامین  ثبات  در  ان 
تاثیرگذار باشد. با توجه به اهمیت مناطق و مرزهای مورد اختالف، 
و   جغرافیایی  و  تاریخی  عوامل  و  منطقه  ژئوپلیتیکی  شرایط 

پتانسیل  فدرال)همچنین  عراق  اساسی  قانون  و  2005های   )

رویکرد  های  قطعنامه  امنیت  خوب"شورای  بهترین   "حکمرانی 
کاه برای  عملی  و  تئوری  حل  مدل  و  ثبات  ایجاد  و  تنش  ش 

باشد.   دولت مرکزی عراق  و  اقلیم کردستان  اختالفات حکومت 
سطح و کیفیت اختالفات میان حکومت اقلیم کردستان و دولت  

تواند برای حل  ای است که تنها گفتگو نمیمرکزی عراق به گونه
آن کافی باشد. بنابراین ضرورت دارد که در این کشور رویکردهای 

بر و  مناسبی  دموکراسی  توسعه  به حکمرانی خوب،  دستیابی  ای 
افزایش  با  و  گیرد  قرار  نظر  مد  شهروندان  سیاسی  مشارکت 

گروه نواحی،  میان  بازیگران  همگرایی  و  مذهبی  و  قومی  های 
مختلف شرایط برای ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در این کشور 
از طرف  فراهم گردد.  اختالفات  کامل  و فصل  نتیجه حل  در   و 

ها و رویکردهای شورای امنیت موید این نکته دیگر، مسئله تالش 
مرزهای داخلی عراق یک    مسئلهاست که از نظر این سازمان،  

به حفظ    المللیبیناست و به سبب تعهد این نهاد  موضوع داخلی
نمی عراق  کردهای  عضو،  کشورهای  ارضی  به  تمامیت  توانند 

مروخواهی خود تکیه  صورت جدی بر روی حمایت این نهاد از قل
های  نمایند. در نهایت باید به این نکته اشاره شود که پیچیدگی

موجود در جامعه عراق نشان دهنده آن است که این کشور برای  
حفظ وحدت سرزمینی و تامین حقوق شهروندان نیازمند آن است  
که به سمت حکمرانی خوب حرکت کند. حکمرانی خوب بهترین 

تیار حکومت مرکزی عراق و شهروندان این  ابزاری است که در اخ
کشور قرار دارد و این توانایی را دارد که ثبات سیاسی را به این 

 کشور منطقه غرب آسیا بازگرداند.  
 

وقدردانی پژوهشی    :تشکر  معاونت  از  مقاله  نویسندگان 

دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران بابت حمایت معنوی در اجرای  

 . کننداین پژوهش تشکر می 

موردی از سوی نویسندگان   :، تعارض منافعتاییدیه اخالقی
 گزارش نشده است.

موردی از سوی  :هاو منابع مالی/حمایت سهم نویسندگان

 نویسندگان گزارش نشده است.
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