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 چكيده
جملـه    هاي پس از سرنگوني صدام حسين در عراق چند انتخابات برگزار شده است؛ از         در طول سال

پرسي قـانون     ، همه   2005 گذاران و شوراهاي استاني در ژانويه    انتخابات تعيين هيات قانون توان به مي
و انتخابات شوراهاي     2005  ، انتخابات اولين پارلمان عراق در دسامبر      2005 اكتبر  15 اساسي عراق در 
 2010 در اين ميان، انتخابات عمومي دومين پارلمان عراق در مارس      .  اشاره كرد 2009 استاني در فوريه 

ها پس از برگزاري انتخابات، تشكيل دولت جديد و اركـان             البته ماه . از اهميت بااليي برخوردار است
حكومت عراق اعم از رياست جمهوري و معاونان وي، نخست وزير و هيات دولت و رييس مجلس بـه    

در اين مقاله با مروري بر انتخابـات گذشـته در عـراق، دوميـن           . دليل بروز اختالفات به تعويق افتاد
كنيم به اين سؤال پاسـخ        انتخابات مجلس دايمي عراق را مورد بررسي قرار داده و طي آن تالش مي   

 .دست آمده كدام راه حل براي تشكيل دولت آينده عراق مفيد است دهيم كه با توجه به نتايج به

 عراق، انتخابات پارلمان، ائتالف سني، شيعه: ها كليد واژه
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نماينده جمهوري اسالمي ايران در سازمان كنفرانس اسالمي و رييس سابق مركز خاورميانه و خليج فارس دفتر مطالعـات سياسـي و         *  
 المللي  بين

 . 27-53ص  ، ص1389، پاييز 3، سال هفدهم، شماره فصلنامه مطالعات خاورميانه
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 كنفرانس ملي عراق . 1 
در ايـن   .  اولين كنفرانس ملي عراق پـس از سـقوط صـدام برگـزار شـد                2004 اوت    15 در 

هاي مختلف سياسي، مذهبي و اجتمـاعي كـشور           نفر از جريان   1300 كنفرانس سه روزه، بالغ بر
تـرين وظيفـه ايـن كنفرانـس          مهـم .  عراق و فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل حضور داشـتند   

شـوراي  «نفره براي نظارت بر دولت موقت اين كشور موسوم به        100 تشكيل يك نهاد مشورتي 
بود كه بر تدوين برخي قوانين مورد نياز نظـير قـانون انتخابـات و مطبوعـات            »ملي موقت عراق

 . كرد نظارت مي
ـاد عـالوي بـه          عنـوان رييـس     الياور به  ، غازي عجيل  2004 در پنجم ژوئن     عنـوان    جمهـور و اي

ـا     17 عضو كه  33 ژوئن با  28 رسمي از روز  طور دولت موقت به.  وزير انتخاب شدند نخست تن از آنه
ـارات ايـن     .  دار شدند   ماه اداره امور عراق را عهده   7 مدت  دادند، به را شيعيان تشكيل مي حدود اختي

المللي كه متضمن پذيرش برخي مسايل براي عـراق     دولت محدود بوده و توانايي قبول تعهدات بين
 . اين دولت در عين حال مسئول هماهنگي برگزاري انتخابات نيز بود. باشد را نداشت

 انتخابات پارلمان موقت عراق . 2 
نماينده مجلـس ايـن     275 براي انتخاب  2005 ژانويه  30 انتخابات پارلمان موقت عراق در روز

بيـش از   .  هـزار نفـر شـركت كردنـد         456 ميليـون و    8 در اين انتخابات بيش از    . كشور برگزار شد
از بيـن   .  دسـت آوردنـد     را بـه  )  درصـد   86/35 (فهرست انتخاباتي اكثريت قريب به اتفـاق آراء      18 

. دست آورند   فهرست توانستند حداقل يك كرسي در اين پارلمان به   12 گانه تنها  18   هاي  فهرست
 :شود كننده بيان مي هاي شركت در ادامه ميزان راي و كرسي هر يك از فهرست

رهبري مرحوم عبدالعزيز حكيـم، ابـراهيم جعفـري،           به  »ائتالف واحد عراق  «در اين انتخابات  
كرسي   140 احمد چلبي و حسين شهرستاني كه همگي از رهبران شيعه عراق بودند، پيروز شد و         

ائتالف واحد عراق بـا  .  نفره عراق پس از سقوط صدام حسين را از آن خود كرد 275 اولين پارلمان 
 .توانست جايگاه شيعيان را در عراق تثبيت نمايد) درصد آرا   48/19 (ميليون راي  4 كسب بيش از 

متشكل از احزاب كردي و در رأس آنها  حزب         »ائتالف كردستان«پس از ائتالف واحد عراق، 
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كرسـي   75 اختيار گـرفتن      اين ائتالف با در.  دموكرات و اتحاديه ميهني كردستان عراق قرار گرفت
اين ائتـالف   .  نمود اولين پارلمان عراق، جايگاه كردهاي عراق را در آينده سياسي اين كشور تثبيت   

عنوان دومين فراكسيون     دست آورد و به     درصد از آرا را به  25/73 با كسب بيش از دو ميليون راي، 
 .گرفت عهده پارلماني پس از ائتالف واحد عراق در معادالت سياسي عراق نقش بااليي را به

ايـن  .  رهبري اياد عالوي بود  به »ائتالف العراقيه«سومين پيروز انتخابات اولين پارلمان عراق 
ائتالف العراقيه بـا بيـش از       .  كرسي جايگاه سوم را در پارلمان از آن خود كرد       40 ائتالف با كسب

 .دهندگان عراق را به خود اختصاص داد درصد از آراء راي 13/82 يك ميليون رأي 
كرسي و بيـش      5 با كسب     »ها  عراقي«عنوان  غازي الياور، رييس جمهور موقت عراق، تحت

كنندگان در انتخابات عراق را كسب كرد و با فاصله          درصد از آراء شركت 1/87 هزار راي،  150 از 
 »هـاي عـراق     جبهـه تـركمن   «.  بسيار زياد از برنده سوم انتخابات، در جايگاه چهارم قرار گرفـت     

سـه  )  درصـد آراء    1/11 (هـزار راي      93 رهبري فاروق عبداهللا عبدالرحمن بـا كـسب بيـش از         به
. عنوان يك اقليت تثبيت نمـود   هاي عراق را به كرسي پارلمان را از آن خود كرد و جايگاه تركمن

) درصـد 0/83 (هـزار راي      70 الـشيخ بـا حـدود       رهبري فتاح   به  »كادرها و نخبگان ملي مستقل «
رهبري حميد مجيدموسي، رييس حزب كمونيست عراق، با حـدود      به  »اتحاد خلق«كرسي،  سه
بـه رهـبري علـي        »اتحـاد اسـالمي كردسـتان عـراق       «دو كرسي،   )  درصد0/83 (هزار راي    70 

بـا    »سازمان عمـل اسـالمي عـراق      «دو كرسي،   )  درصد0/72 (هزار راي     60 عبدالعزيز با بيش از 
بـا بيـش از       »ائتـالف دموكراتيـك ملـي     «دو كرسي و هر يك از   )  درصد  0/51 (راي  43 بيش از 

و )  درصـد 0/43 (هـزار راي      36 با بيـش از      »فهرست ملي رافدين«، )درصد 0/44 (هزار راي  36 
هريك توانستند يـك كرسـي      )  درصد0/36 (هزار راي     30 با بيش از      »فهرست اصالح و آزادي«

 .در پارلمان عراق كسب كنند
هاي مستقل، حزب اسالمي      هاي مجمع اتحاد ملي عراق ، مجمع دموكرات  همچنين فهرست

خواهـان عـراق، و مـشروطه         عراق، جنبش دعوت اسالمي، گفتگوي ملي عراق، مجمع جمهوري     
يـك   تر هر   هاي كوچك   الحسين و برخي ديگر از احزاب و گروه     بن رهبري شريف علي سلطنتي به

 .هزار راي نتوانستند به پارلمان راه يابند 24 با كسب كمتر از 
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 پرسي قانون اساسي همه. 3 
اي زير نظـر مجمـع ملـي، كـه بـا برگـزاري اوليـن                  سوي كميته  قانون اساسي دايم عراق از 

پرسي به تأييـد مـردم      عضو آن تعيين شد، تدوين گرديد و طي يك همه 275 انتخابات در عراق 
نسخه نهايي قانون اساسي عراق نيز پـس از تـصويب آن توسـط اكثريـت اعـضاي                   .  عراق رسيد 

پرسـي    بـار ديگـر بـه همـه         يـك   2005 اكتبر    15 كميته تدوين قانون اساسي پارلمان عراق، در       
 .گذاشته و مورد تاييد مردم عراق واقع شد

 اولين پارلمان دايمي عراق. 4 
در ايـن   .  انتخابات براي تشكيل اولين پارلمان دايمي عـراق برگزارشـد    2005 دسامبر  15 در 

درصد   79/6 اين نسبت معادل    .  هزار عراقي شركت كردند 400 ميليون و  12 انتخابات نزديك به 
انتخابات در اين دوره در قالـب       .  شود  دارندگان حق راي بود كه نسبت بسيار بااليي محسوب مي    

شد و فهرسـت    جاي انتخاب مستقيم نامزدها برگزار        هاي بسته يعني انتخاب فهرست به   فهرست
ترتيـب اوليـن      و بـدين  ائتالف ملي عراق و فهرست كردها پيروز اول و دوم اين انتخابات شدند        

ميالدي به رياست محمـود      2006 اين مجلس در سال .  مجلس منتخب مردم عراق شكل گرفت
نماينـدگان  .  كاركرد و دوره آن چهار سال اعالم شد         هاي اهل سنت آغاز به مشهداني از شخصيت

وزيـر    عنوان اولين نخست    هاي سياسي شيعه اين كشور را به   مجلس، ابراهيم جعفري از شخصيت
 . ها برگزيدند منتخب عراقي

كرسـي پارلمـان      128 درصـد از آراء و        41/2 ميليون راي و      5 ائتالف واحد عراق با بيش از       
كرسي كمتر از پارلمان قبلـي همچنـان صدرنـشين            12 اين ائتالف با    .  اولين پيروز انتخابات بود 

هـزار راي و      2600 پس از آن ائتـالف ملـي كردسـتان بـا بيـش از                .  انتخابات پارلمان عراق بود   
كرسـي    22 اين ائتالف نسبت به انتخابات قبلي بـا    .  دست آورد كرسي به 53 درصد از آراء،  21/7 

هزار راي    800 جبهه توافق عراق با بيش از يك ميليون و       .  كمتر دومين پيروز انتخابات عراق بود
فهرست .  دست آورد   كرسي به   44 درصد از آراء براي اولين بار در انتخابات شركت كرد و     15/1 و 

كرسـي خـسارت      15 درصـد از آراء و        8 هزار راي،     977 رهبري اياد عالوي با بيش از   العراقيه به
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وگوي ملي عراق بـا       جبهه گفت .  كرسي پارلمان را به خود اختصاص داد  25 نسبت به دوره قبلي 
درصد از آراء براي اولين بار در انتخابات شركت كـرد و توانـست        4/1 هزار راي و  500 نزديك به 

صورت   اتحاد اسالمي كردستان نيز براي اولين بار به       .  خود اختصاص دهد كرسي پارلمان را به 11 
كرسـي    5 درصـد آراء،      1/3 هـزار راي و       157 مستقل در انتخابات شركت كـرد و بـا بيـش از              

 .آورد دست به
دسـت    درصد آراء، دو كرسي پارلمان را بـه      1/2 هزار راي و  145 فهرست رساليون با بيش از 

آن  درصد آراء سـه كرسـي را از         1/1 هزار راي و    130 فهرست اصالح و آزادي نيز با حدود .  آورد
درصـد آراء، فهرسـت امـت        0/4 هـزار راي و       47 همچنين فهرست رافدين با بيش از   .  خود كرد
درصد، جنبش ايزدي براي اصالح و       0/3 هزار راي و      32 رهبري مثال االلوسي با بيش از  عراق به

دسـت    كدام يك كرسي در اين پارلمـان بـه         درصد آراء هر  0/2 هزار راي و   22 پيشرفت با حدود 
درصـد آراء،    0/7 هـزار راي و       87 هـاي عـراق نـيز بـا بيـش از              فهرست جبهه تـركمن   .  آوردند

كرسي، سـازمان عمـل اسـالمي         3 هاي كادرها و نخبگان مستقل ملي با از دست دادن         فهرست
كرسي و حزب دموكراتيـك ملـي بـا يـك كرسـي بـه نـسبت پارلمـان قبلـي جـزو                        2 عراق با 
 .شدند خوردگان اين دوره محسوب مي شكست

درصد و ليست ايـاد       25 كردها    درصد، ليست  48/1 پارچه  نامزدهاي ليست ائتالف عراق يك
بنـدي اعـضاي      بر اين پايه، مطابق با برنامـه سـهميه    .  درصد كل آرا را كسب كردند 13/8 عالوي 
كرسي مجمـع ملـي عـراق در اختيـار نامزدهـاي مـورد حمايـت                   275 كرسي از     128 پارلمان،

كرسي به    25 كرسي به جبهه توافق،      44 كرسي در اختيار كردها،  53 العظمي سيستاني، اهللا آيت
كرسي به اتحاديه اسالمي      5 ،  )صالح مطلك (كرسي به جبهه گفتگوي ملي  11 طرفداران عالوي،

 ) 1 (.ها و شخصيتهاي عراقي تعلق گرفت كرسي به ساير احزاب، گروه 9 كردستان و 

در حـالـي      1921نويس قانون اساسي عـراق، در سـال           اولين انتخابات براي تشكيل مجلس مؤسسان، به منظور تهيه پيش   . 1
 ).كركوك در انتظار بحراني بزرگمحمود دهقاني، : به .ك.ر(برگزار شد كه عراق در اشغال نيروهاي نظامي انگلستان بود
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 دومين پارلمان دايم عراق
انتخابـات بـراي      2010 در هفتـم مـارس        )1 (بر اساس برنامه كميـسيون مـستقل انتخابـات        

در ايـن   .  گيري چهارمين مجلس عراق و دومين مجلس منتخب ايـن كـشور برگـزار شـد              شكل
نامزد در مناطق مختلف عراق در تالش براي ورود به پارلمان عـراق بودنـد كـه         6292 انتخابات 

دست گرفتـن    نامزد براي به 6171 در اين دوره .  دادند نفر از آنها را زنان عراقي تشكيل مي 1813 
دليـل وابـستگي بـه        نفـر بـه     485 كرسي مجلس آينده ثبت نام كرده بودند كه از اين بين   325 

نفـر    32/274/528 همچنين از كل جمعيـت عـراق كـه          .  حزب بعث از دور رقابت حذف شدند      
 .هزار نفر واجد شرايط راي دادن بودند  800 ميليون و  19 اعالم شده بود، 

 قانون انتخابات عراق 
 2009 قانون جديد انتخابات عـراق پـس از گفتگوهـاي متعـدد سـرانجام در پايـان سـال                     

تعـداد  .  كرسـي افـزايش يافـت       325 كرسي بـه    275 هاي پارلمان از  شد و تعداد كرسي تصويب
هـزار    100 و به ازاي هر      2005 هاي پارلمان بر اساس سرشماري وزارت بازرگاني در سال  كرسي

درصـد    2/8 عالوه بر اين، رشد جمعيـت سـاالنه هـر اسـتان            .  نفر يك كرسي در نظر گرفته شد
هـا   كرسي به اقليت 15 ها و  كرسي به استان 310 هاي پارلمان،  از كل كرسي.  محاسبه شده است

 :شرح زير بود استان عراق به 18 ها در  توزيع كرسي.  و جبراني اختصاص يافت
ـار    17 ، سليمانيه   16 ، بابل   18 ، ذيقار  24 ، بصره 31 ، نينوا 68 استان بغداد   ،14  ، اربيـل  14 ، االنب

، دهـوك   10 ، ميسان 11 ، قادسيه 11 ، واسط 12 ، نجف 12 ، صالح الدين 12 ، كركوك 13 ديالي 
 .7 و مثني  20 ، كربال 10 

قانون اساسي عراق عضويت در مراتب عاليه حزب منحله بعث و همچنيـن               7 بر اساس ماده 
ترويج افكار و عقايد اين حزب، موجب محروميت از حضور افراد در فرآيند سياسـي ايـن كـشور            

كركوك و چگونگي برگزاري انتخابـات در ايـن اسـتان از مـوارد مهـم اختـالف بيـن                       1 .شود  مي

1. The Independent High Electoral Commission (IHEC) 



33 

 

 

زمـان انتخابـات كركـوك بـا          كردها خواستار برگـزاري هـم     .  هاي سياسي و قومي عراق بود  گروه
هاي كركوك بـا ايـن        در مقابل، اعراب اهل سنت و تركمن.  هاي عراق بودند انتخابات ديگر استان

سـرانجام كردهـا    .  پيشنهاد مخالف و خواهان يك قـانون جديـد و ويـژه بـراي كركـوك بودنـد                 
 .هاي عراق برگزار شد زمان با ديگر استان شدند و انتخابات كركوك نيز هم پيروز

. شـدن انتخابـات بـود       اي  حـوزه  هاي سياسـي عـراق، چنـد        از ديگر موارد اختالف بين گروه    
شدن انتخابات بودنـد، برخـي ديگـر نيـز            اي حوزه كه برخي احزاب سياسي خواهان تك حالي در

اي شــدن آن را نــشانه آزادي بيــان و احــترام گــذاردن بــه دموكراســي در كــشور                 دايــره چنــد
توانند به هر نامزدي از هر اسـتان   اي، شهروندان عراقي مي حوزه در انتخابات تك.  كردند مي عنوان
 . بدهند  راي

بدهد،   تواند به نامزد استان خود راي      براساس قانون جديد انتخابات، هر عراقي مقيم خارج مي
توانـستند بـه نماينـدگان اسـتاني خـود            هاي مقيم خارج نمي     درحالي كه در قانون قبلي، عراقي 

در قـانون انتخابـات قبلـي       .  شـد   بدهند و راي آنها در قالب يك حوزه انتخاباتي محسوب مي راي
در ايـن قـانون     .  در مجلـس داشـتند    )  دو مـسيحي و يـك ايـزدي       (هاي ديني سه كرسي  اقليت
هـا يـك كرسـي و         ها يك كرسـي، شـبك    ها پنج كرسي، ايزدي مسيحي(ها هشت كرسي  اقليت
. كننـد   در پارلمان دارند و حق دارند در قالب يك حوزه در انتخابات شركت)  ها يك كرسي صابئي

هاي بغداد، موصـل، كركـوك، دهـوك و اربيـل             طور مساوي بين استان پنج كرسي مسيحيان به
 . توانند هر يك از اين پنج نامزد را انتخاب كنند تقسيم شده است و مسيحيان مي

در انتخابات قبلي پارلمان، كردها در قالب يك فهرست انتخاباتي در انتخابات حاضـر شـدند،       
تالش كردنـد در      2005 اهل سنت هم كه در سال     .  اما اين بار آنها با سه فهرست حضور داشتند

. هـاي مختلـف حـضور يافتنـد         قالب يك فهرست سني حضور داشته باشند، اين بار در فهرسـت 
 .شيعيان نيز بر خالف دوره گذشته به دو ائتالف هواداران مالكي و حكيم تقسيم شدند

دهنده يك كرسـي      هزار راي   100 طور كه گفته شد، بر اساس قانون انتخابات براي هر    همان
كرسـي    275 هاي مجلس از   در مجلس در نظر گرفته شده است و بر همين اساس، شمار كرسي

كرسي   15 كرسي بود و از       310 ها   هاي استان بر اين اساس كرسي.  كرسي افزايش يافت 325 به 
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مانـده نـيز بعـد از شـمارش آرا و            هاي ديني و هفت كرسي بـاقي        ديگر، هشت كرسي به اقليت  
 .برحسب اينكه چه فهرستي آراي متفرقه بيشتري كسب كرده است، توزيع شد

دليل وابستگي به رژيم منحله بعث، ارايـه          نامزد را به   511 عراق  )1 (هيات حسابرسي و عدالت
هاي انتخاباتي محروم كرد،      مدارك تحصيلي جعلي و يا داشتن سابقه كيفري از شركت در رقابت   

هـاي    نـامزد اجـازه داد در رقابـت        26 نفر از آنها، هيات استيناف فقط به  177 اما پس از اعتراض 
نامزد ديگر را به دليل حمايت از رژيـم منحلـه         143 اين هيات همچنين . انتخاباتي شركت كنند

نـامزد ازسـوي هيـات        511 دنبـال رد صـالحيت        بـه .  بعث از شركت در انتخابات محروم نمـود       
در .  گيري كردند     هاي انتخاباتي كناره   نامزد معترض بقيه از رقابت 177 جز بازخواست و عدالت، به

پي اعتراض شماري از نامزدها، مجلس ملي عراق از طريق دستگاه عالي قضايي هيـاتي متـشكل     
ها را قبل از آغاز       عنوان هيات استيناف تشكيل داد تا كار رسيدگي به اعتراض    از هفت قاضي را به

هيات استيناف در نخستين اقدام خود اعالم كرد كه       .  تبليغات انتخاباتي بررسي كند و پايان دهد
ايـن    هاي افراد معترض را بررسي كنـد، بنـابر    تواند كار رسيدگي به پرونده در مدت هفت روز نمي

پيشنهاد داد رسيدگي به پرونده افراد رد صالحيت شده به بعد از برگزاري انتخابات و اعالم نتايج     
ويژه خانواده قربانيـان رژيـم منحلـه          هاي سياسي به    موكول شود كه اين تصميم با اعتراض گروه    

ها بر لـزوم      رو شد و شهرهاي مختلف عراق شاهد تظاهرات مردمي بود كه در آن عراقي  بعث روبه
 .صالحيت شده قبل ازآغاز تبليغات انتخاباتي تاكيد كردند بررسي پرونده نامزدهاي رد

نوري مالكي نخست وزير عراق از رييس مجلس ملي خواست تا براي بررسي بيشتر پيشنهاد     
هيات استيناف كه با بند هفتم قانون اساسي عراق مبني بر مشاركت نكردن وابـستگان بعـث در       

برگزار كنـد، امـا       2010 /    2 /  7 اي در تاريخ    العاده فوق  هاي انتخاباتي مغايرت داشت، جلسه رقابت
نـشيني و اعـالم كـرد در          پيش از برگزاري اين جلسه هيـات اسـتيناف از تـصميم خـود عقـب            

زمان باقي مانده يعني پنج روز قبل از آغاز تبليغـات انتخابـاتي، پرونـده افـراد معـترض را                مدت
حكـم نهـايي خـود مبـني بـر رد             2010/2/6 نظـر در مـورخ       هيات تجديد .  بررسي خواهد كرد

1. The Accountability and Justice Commission 
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نفر از نامزدهاي معترض مجوز شـركت      26 نامزد معترض را صادر كرد و تنها به  143 درخواست 
 .در انتخابات را داد

در بين افراد رد صالحيت شده، دو چهره برجسته اهل سنت، صالح المطلك، رييس شـوراي    
گفتگوي ملي، و ظافرالعـاني، رييـس هيـات مـستقلين مجلـس، بودنـد و هـر دو در فهرسـت                       

مـدت    در پي صدوراين حكم، فهرست العراقيه تبليغـات انتخابـاتي خـود را بـه        .  عالوي بودند اياد
روز به حالت تعليق درآورد و از سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه خواست تا نـسبت بـه حكـم         سه

 .صادره واكنش نشان دهند
هزار عراقـي واجـد شـرايط شـركت در          900 با توجه به اينكه در خارج از عراق يك ميليون و 

شـهر بـا      45 كـشورخارجي در قالـب        16 انتخابات هستند، در اين انتخابات با درخواسـت عـراق        
ايـران،  :  ايـن كـشورها عبارتنـد از      .  برگزاري انتخابات پارلماني عراق در خاك خود موافقت كردنـد     

سوريه، تركيه، امارات، اردن، مصر، لبنان، انگليس، آلمان، كانـادا، اسـتراليا، آمريكـا، سـوئد، هلنـد،           
 13 ناظر محلي حضور داشتند كه از اين بين،           139 هزار و  52 در اين انتخابات . دانمارك و اتريش

. نفر ديگر مـستقل بودنـد     488 هزار و  38 هاي مختلف سياسي و  ناظر وابسته به گروه 651 هزار و 
هـاي    ناظر وابـسته بـه رسـانه        38 هاي محلي و      ناظر وابسته به رسانه   300 در اين انتخابات حدود 

 .ناظر خارجي مستقل نيز شركت داشتند 259 خارجي هم بر اين انتخابات نظارت كردند و 

 هاي سياسي ها و گروه ائتالف
هاي انتخاباتي و سياسي در اين دوره انتخابات پارلماني عراق با دوره قبل كـه مبنـاي           ائتالف

هاي جديد نسبت به     ها و ائتالف پيماني هم.  هايي دارد ها بيشتر مذهبي و نژادي بود، تفاوت ائتالف
ايـن تغيـيرات    .  انـد   اند، و بسياري از ياران ديروز به رقباي امروز تبـديل شـده       گذشته تغيير كرده

بيـشتر  .  هاي مختلف ايجاد شده اسـت       هاي گذشته البته با درجات و شكل    تقريبا در همه ائتالف
هـاي مـردم عـراق را         هايشان تنوع ايجاد كنند تا همـه طيـف        ها تالش كردند در فهرست ائتالف

هاي زيادي خود را در معرض راي مـردم           در اين دوره انتخابات پارلماني عراق، ائتالف .  برگيرد در
 .است صداهاي زيادي همراه بوده و تر و با سر عراق قرار دادند، اما حضور شش ائتالف پررنگ
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قابـل    2005 عـراق بـا انتخابـات         2010 هاي انتخابـاتي پارلمـان       ها و فهرست ويژگي ائتالف
ميالدي بر اساس رويكردهاي جداگانه سه گـروه        2005 آرايش سياسي انتخابات .  مقايسه نيست

مذهبي، قومي و سياسي عراق؛ يعني شيعيان، اهل سنت و كردها بود، ولي در ايـن انتخابـات در     
ها بيـشتر تلفيقـي از      استثناي كردها، ساير ائتالف وجود آمده بود و به هاي قبل تغييراتي به ائتالف
چـشم    توجهي به در ائتالف كردها نيز تغييرات قابل.  هاي متفاوت بود هاي مختلف با گرايش گروه
. ائتالف عمده شكل گرفتـه بـود    12 مجموع  در 2010 كلي در انتخابات مارس  طور به.  خورد مي

 .گيرد هاي مهم در اين انتخابات و سهم هر يك در پارلمان مورد بررسي قرار مي در ادامه ائتالف

 شيعيان
 ائتالف دولت قانون. 1 

وزير فعلي عـراق، بـا مـشاركت حـزب            به رهبري نوري مالكي، نخست    )  1 (ائتالف دولت قانون 
هـاي    هاي ديگري همچون برخي از سـران قبايـل اعـراب، كـرد              الدعوه به رياست مالكي و گروه    

اين ائتالف با شـعار امنيـت، خـدمات و حكومـت            .  شيعه، مسيحيان و افراد مستقل تشكيل شد     
رغم اينكه حـزب      به.  مركزي مقتدر، برنده اصلي انتخابات استاني عراق در ژانويه سال گذشته بود    

. مذهبي تشكيل شـده بـود      الدعوه ريشه در اسالم شيعي دارد، اما اين ائتالف ظاهرا در قالبي فرا     
اين ائتالف با شعار امنيت، خـدمات و    .  هاي اين ائتالف، ارتقاي امنيت عراق بود ترين برنامه مهم از

  2 .بود 2009 ترين برنده انتخابات استاني عراق در ژانويه  حكومت مركزي مقتدر، بزرگ
هاي كوچـك و بـزرگ        تشكل سياسي اعم از احزاب و گروه       40 ائتالف دولت قانون از حدود 

هاي ديني و عشايري عـراق بـه ايـن         تشكيل شده است و تعدادي از نمايندگان، وزرا و شخصيت
مهدي حافظ وزير سابق    .  گرفت  ها را نيز در بر مي    ائتالف دو گروه مسيحي و شبك.  اند ائتالف پيوسته

عشاير عرب سني دليم، عبدالمطلك الجبوري نماينده مجلس از طيـف   ريزي، علي حاتم رييس  برنامه
هاي سني، حسين شهرستاني وزير نفت، خالد ياور، مالك دوهان حسني وزير سابق دادگستري،   عرب

1. State of Law Coalition 



37 

 

 

جملـه    حسني رييس سابق پارلمان موقت و خالد عطيه نايب رييس مجلس نمايندگان عراق از     حاجم
مجمع مستقل دانـشگاهيان بـه رهـبري        .  هاي سرشناس عضو ائتالف نوري مالكي هستند   شخصيت

هاي اهل سنت، گروههايي مانند فهرست ملي به رهبري    علي الدباغ سخنگوي دولت و در ميان جناح
، جنبش قيام ملي خالـد    )گذاري ملي  مجمع قانون(حاج مهدي صالح الحسني، رييس پارلمان اسبق 

ـاد       سعدي ياور الدليمي، از موسسان شوراي بيداري وابسته به قبيله الدليمي، برخي عشاير عـرب، اتح
كرسي دومين برنـده      89 اين ائتالف با كسب    3 .رهبري عباس البياتي حضور دارند اسالمي تركمن به
، )7 (، نجف   )8 (، بابل   )8 (، ذيقار   )14 (، بصره   )26 (ها در شهرهاي بغداد  اين كرسي.  انتخابات عراق بود

 .و دو راي جايگزين بود) 6 (، كربال )4 (، ميسان )4 (، مثني )1 (، ديالي )4 (، قادسيه )5 (واسط 

 ائتالف ملي عراق. 2 
پارچه اين كشور دانـست كـه در انتخابـات        دار ائتالف يك توان ميراث ائتالف ملي عراق را مي

كرسي از مجمـوع      128 برگزار شد، توانست      2005 دور گذشته پارلمان عراق كه در ماه دسامبر     
حـزب و گـروه       30 ائتالف ملي متشكل از حـدود       .  كرسي پارلمان عراق را از آن خود كند      275 

رهبري اين ائتالف را سه گـروه مجلـس      .  هاي سياسي و مذهبي است سياسي و برخي شخصيت
تـرين احـزاب و اشـخاص         مهـم .  اعالي اسالمي عراق، تشكيالت بدر و جريان صدر برعهده دارند  

رهبري سيد عمار حكيم، جريـان صـدر         مجلس اعالي عراق به:  موجود در اين ائتالف عبارتند از
وزير سابق عراق، كنگـره       رهبري مقتدا صدر، جريان اصالح به رهبري ابراهيم جعفري نخست   به

ملي عراق به رهبري احمد چلبي، تشكيالت بدر به رهبري هادي عامري، فراكسيون همبـستگي  
و مجمع عراق مستقل، گروه علما و فرهنگيان اهل سنت جنوب عـراق بـه رهـبري خالـد مـال،              

جمهـوري،      حميد هايس رييس شوراي اسناد استان االنبار، عـادل عبدالمهـدي معـاون رييـس         
الدين صـغير و حـزب تركمـن          موفق ربيعي، حميد ساعدي، حسن ساري، همام حمودي، جالل  

ايلي رياض جمال امين و كنگره كل ملي كردهاي فيلي محمد سعيد توفيق النعامي از ديگر احزاب       
، )17 (كرسـي در شـهرهاي بغـداد          70 اين ائتالف با كـسب     4 .هاي ائتالف ملي هستند و شخصيت

، )3 (، مثني   )3 (، ديالي )5 (، قادسيه )4 (، واسط )5 (، نجف )5 (، بابل )9 (، ذيقار )1 (، نينوي )7 (بصره 
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 .نماينده دارد و دو راي جايگزيني نيز كسب كرده است) 3 (، كربال )6 (ميسان 
، )16 (، بابل   )18 (، ذيقار   )24 (استان بصره   9 هاي داراي اكثريت برادران و خواهران شيعه  استان

هـستند كـه    )  10 (و كـربال    )  10 (، ميـسان    )7 (، مثـني    )11 (، قادسـيه    )11 (، واسـط    )12 (نجف  
كرسي رتبـه     60 از اين تعداد، ائتالف دولت قانون با كسب    . كرسي در پارلمان دارد 119 مجموع   در

ـا كـسب       .  نخست را به خود اختصاص داده است كرسـي رتبـه دوم و        47 پس از آن ائتالف ملـي ب
دهد كه سهم ائتـالف العراقيـه از          اين آمار نشان مي   .  كرسي رتبه سوم را دارند   12 ائتالف العراقيه با 

) جـز بغـداد    به(هاي داراي اكثريت شيعي  كرسي و سهم استان 119 كرسي از  12 هاي شيعه  استان
 .كرسي است 91 كرسي از  12 نيز 

 اهل سنت
 ائتالف العراقيه. 1 

حزب و گروه عراقي اسـت، بـه ائتـالف نيروهـاي             20 كه متشكل از حدود  )1 (ائتالف العراقيه
عـالوي   تـوان بـه ايـاد       هاي اين ائتالف مـي      ترين شخصيت   از مهم .  سكوالر در عراق شهرت دارد  

وزيـر    جمهوري، رافع عيساوي معاون نخست   وزير اسبق عراق، طارق هاشمي معاون رييس نخست
گـوي ملـي و ظـافر عـاني از            و    صالح مطلـك دبيركـل جبهـه گفـت        .  و اسامه نجيفي اشاره كرد    

دليل متهم شدن آنهـا بـه عـضويت در حـزب              هاي بارز عضو اين فهرست بودند، اما به     شخصيت
وجـه بـارز فهرسـت العراقيـه،        .  منحل شده بعث، صالحيت آنها براي شركت در انتخابات رد شد    

 . هاي طرفدار حزب بعث بود ها و شخصيت حضور پررنگ گروه
رياسـت حـزب اسـالمي        2005 طارق الهاشمي كه به فهرست العراقيه پيوسته، در انتخابات      

هاي جبهه توافق اهل سنت بـود، امـا بـروز اختـالف در                عهده داشت و يكي از ستون   عراق را بر
گيري كند    حزب اسالمي و جبهه توافق سبب شد طارق الهاشمي از رهبري حزب اسالمي كناره      

معادالت مربوط به اين ائتالف با ممانعـت كميـسيون مـستقل              5 .و حزب تجديد را تشكيل دهد 

1. Iraqi National Movement (al-Iraqiya) 



39 

 

 

دليـل    انتخابات عراق از شركت المطلك و برخي ديگر از كانديداهاي اين ائتالف در انتخابـات بـه       
ممنوعيـت شـركت صـالح المطلـك و           6 .خود گرفـت   اي به  انتساب به حزب بعث، شكل پيچيده

خاطـر   سـوي كميـسيون مـستقل انتخابـات بـه          تعدادي از نامزدهاي اين ائتالف در انتخابات از  
صـالح  .  شده بعث، يكي از مسايل جنجالي انتخابات عـراق بـود         ارتباط و عضويت در حزب منحل

عنصر صـدامي و وابـسته بـه          500 همراه   المطلك و ظافر العاني از مشهورترين سران اين ائتالف به 
ـا كـسب          7 .حزب منحله بعث توسط هيات بازخواست و عدالت رد صالحيت شـدند            ايـن ائتـالف ب

ـلي              كرسي در پارلمان جديد بزرگ 91  ترين برنده انتخابات عراق پس از مردم عراق، كـه برنـده اص
ـار    )20 (، نينـوا    )3 (، بـصره    )24 (اين ائتالف در بغـداد      .  شود  انتخابات بودند، محسوب مي    ، )1 (، ذيق

) 1 (، و كربال  )8 (، ديالي   )2 (، قادسيه  )2 (، واسط )6 (، كركوك )11 (، االنبار )3 (، بابل )8 (الدين  صالح
 .دست آورده است داراي نماينده است و دو كرسي جايگزين نيز به

 جبهه توافق. 2 
اين جبهه متشكل از چهار گـروه     .  هاي معروف اهل سنت عراق است از ائتالف )1 (جبهه توافق

حزب اسالمي عراق، مجمع ملـي مـستقل عـشاير عـراق، حـزب عدالـت                 :  سياسي سني، شامل  
اياد السامرايي، رييـس پارلمـان عـراق و عـضو حـزب             .  ها و مجمع ملي مردم عراق است     تركمن

ترين ائتالف اهـل سـنت        مهم 2005 جبهه توافق در انتخابات . اسالمي، در اين فهرست قرار دارد
هاي اخير    روند تحوالت سياسي، اجتماعي و امنيتي سال     .  دست آورد كرسي به 44 بود و توانست 

عوامـل موثـر در     .  عراق، سبب شد تاثيرگذاري اين جبهه در ميان قبايل اهل سنت كاهش يابـد         
هاي داخلي، مشاركت قبايل و عشاير در روند سياسي        توان در اختالف تضعيف جبهه توافق را مي

 8 .جو كرد و گيري شوراهاي بيداري جست و شكل
دچار تغييـر     2005 ترين ائتالف سني عراق بود، از زمان انتخابات سال   اين جبهه كه زماني مهم

 مختلـف،  با خارج شدن احزاب  .  و تحوالت فراواني شده و انشعابات زيادي در آن صورت گرفته است

1. Iraqi Accord Front (al-Tawafuq) 
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ترين نامزد    برجسته.  اين جبهه اكنون تنها متشكل از حزب اسالمي عراق و برخي سران قبايل است     
تـرين ائتـالف      تـوان مهـم     اين جبهه را مـي    9 .باشد اين جبهه اياد السامرائي، رييس پارلمان عراق مي

درصـد آرا   15 سياسي اعراب سني در عراق دانست كه در انتخابات پارلماني دور قبل توانست حدود   
با وجـود ايـن،     .  خود كند آن كرسي پارلمان عراق را از 275 كرسي از مجموع  44 دست آورد و  را به

توان گفت كه     حزب اسالمي در اين دوره از انتخابات از موقعيت و انسجام قبلي برخوردار نبوده و مي
ـاد        هاي بارز و شناخته شده ايـن ائتـالف مـي            از چهره .  تنها نامي از آن باقي مانده است تـوان بـه اي

 .سامرائي رييس فعلي پارلمان عراق و اسامه تكريتي دبيركل حزب اسالمي عراق اشاره كرد
اين در حـالي اسـت      .  محوريت عمده جبهه توافق در حال حاضر با حزب اسالمي عراق است  

هـاي اخيـر      كه اين حزب عالوه بر اينكه موقعيت و نفوذ گذشته خود را از دسـت داده، در سـال       
اي نيز شده است كه خـروج طـارق هاشـمي، معـاون رييـس             گرفتار اختالفهاي داخلي گسترده

 .جمهوري عراق و رهبر سابق حزب اسالمي اين كشور، از اين حزب خود مؤيد اين مساله است
رهبري خلـف عليـان كـه         وگوي ملي به   تجمع اهل عراق به رهبري خالد برع و مجلس گفت

باشند كه از جبهـه توافـق         هايي مي   جمله گروه   يك داراي هفت كرسي در پارلمان هستند، از    هر
رهبري عمر هيجـل      هايي همچون تجمع ملي عشاير به     از سوي ديگر احزاب و گروه.  اند جدا شده

هاي سياسي و آكادميك و عشاير عـراق بـه      و حزب عدالت تركمن به همراه تعدادي از شخصيت
مشهورترين كانديداهاي اين ائتالف، اياد سامرائي رييس پارلمـان قبلـي و         .  اند اين ائتالف پيوسته

عنـوان سـتون فقـرات ايـن          حزب اسالمي بـه   .  اسامه تكريتي دبيركل حزب اسالمي عراق بودند     
 :اند هاي زير از جبهه توافق عراق جدا شده گروه. آيد شمار مي ائتالف به

رهبري عدنان دليمي كه در دوره قبل پارلمان هفت نماينده داشت و            جمعيت اهالي عراق به
عهـده دارد؛     شد و رهبري آن را در زمان حاضر خالد برع به     نام كنگره اهالي عراق ياد مي از آن به

رهبري خلف العليان كه داراي هفت كرسي در پارلمان است؛ جمعيت       وگوي ملي به شوراي گفت
كرسـي در پارلمـان       6 ايـن ائتـالف     .  رهبري عمر هيجل؛ و حزب عدالت تركمـني      ملي عشاير به

الدين دو كرسـي و نينـوا و          از اين تعداد در هر يك از دو استان االنبار و صالح     .  جديد كسب كرد
 .دست آورد بغداد نيز يك كرسي به
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 ائتالف وحدت عراق. 3 
تريـن    گروه سياسـي شـيعه و سـني اسـت كـه مهـم               38 متشكل از     )1 (ائتالف وحدت عراق  

هاي بارز در آن جواد بوالني رهبر حزب تازه تاسيس قانون اساسي، شيخ احمد ابوريـشه        شخصيت
رهبر شوراهاي بيداري عراق، شيخ احمد عبدالغفور سامرائي رييس منشور ملي عراق و همچنيـن          

هاي قبايل    جواد بوالني وزير كشور عراق، و برخي از شخصيت .  علي صجري رهبر حزب خلق است
مـداران سـني      سني مخالف القاعده در استان االنبار و احمد عبدالغفور السامرائي يكي از سياسـت            

يكـي از   .  عهده جواد بوالني اسـت     رياست اين ائتالف به      10 .دهنده اين ائتالف هستند عراق تشكيل
ترين گروههاي سني از قبايل؛ يعني كنگره بيداري عراق از االنبـار بـه رياسـت احمـد بزيـع                     مهم

جواد بوالني، وزير كشور شـيعه عـراق و احمـد             11 .در اين ائتالف مشاركت دارد)  ابوريشه(فتيخان 
ابوريشه رهبر يكي از سران قبايل سني استان غربي االنبار و همچنين احمد عبدالغفور الـسامرائي           

اين ائتالف از حدود      12 .هستند دهنده اين گروه سكوالر    مداران سني عراق، تشكيل يكي از سياست
ترين حـزب آن      حزب تشكيل شده است و بارزترين شخصيت آن جواد بوالني است و محوري 38 

از .  سـال پيـش اعـالم موجوديـت كـرده اسـت             2 هم حزب قانون اساسي است كه در كمـتر از            
توان به شيخ احمد ابوريشه رييس شوراهاي بيداري، شيخ احمد         مشهورترين سران اين ائتالف مي

ايـن ائتـالف    .  عبدالغفور سامرائي رييس ميثاق ملي و علي صجري رييس جريان ملت اشاره كـرد        
الدين و در هر      كرسي آن در استان صالح  2 است كه  آورده دست چهار كرسي در پارلمان جديد به

 .است دست آورده هاي االنبار و نينوا نيز يك كرسي به يك از استان
سه استان داراي اكثريت عـرب هـاي     ) 31 (و نينوا ) 12 (الدين  ، صالح)14 (هاي االنبار  استان

ائتـالف العراقيـه بـا      .  كرسـي در پارلمـان دارنـد        57 اين سه استان در مجموع      .  اهل سنت است 
دست آورده و سـهم       كرسي در اين سه استان به       40 كل   احتساب يكي از دو كرسي جايگزين در

 . خود اختصاص داده است نخست را به
. كرسـي دوم و سـوم هـستند         4 و    6 ترتيب با كـسب       جبهه توافق و ائتالف وحدت عراق به      

1. Unity Alliance of Iraq 
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كرسـي در كركـوك،       6 ،  )با احتساب يك كرسي جـايگزين     (كرسي در بغداد  25 ائتالف العراقيه 
كرسي در استان ديالي كه داراي ساكنان عرب سني و شـيعه        8 كرسي در سه استان فوق و  40 

هـا    اگرچه تمامي اين كرسـي .  دست آورده است كرسي از بين اهل سنت به 79 است، در مجموع 
. باشـد   اتفاق آنها متعلق به برادران اهل سنت مي سنت نيست، ولي اكثريت قريب به متعلق به اهل
توان گفت هرچند رييس ائتالف العراقيـه شـيعه اسـت، ولـي ايـن ائتـالف نماينـده               بنابراين مي

 .باشد هاي داراي اكثريت عرب اهل سنت مي استان

 كردها
نقش مهمـي در مناسـبات سياسـي ايـن كـشور              2003 كردها پس از اشغال عراق در سال  

پيماني كردستان،    ائتالف هم :  فهرست در اين انتخابات شركت كردند   4 ها در غالب  كرد.  اند داشته
 .جنبش تغيير يا كوران، جماعت اسالمي و اتحاد اسالمي كردستان عراق

 پيماني كردستان ائتالف هم. 1 
حزب عمده كرد كه كنترل منطقه نيمه خودمختـار         2 پيماني كردستان توسط  ائتالف هم   

دهنده اين ائتالف دو حـزب        محور تشكيل .  كردستان عراق را در اختيار دارند، تشكيل شده است
رهبري مـسعود بـارزاني رييـس منطقـه كردسـتان و اتحاديـه ميهـني كردسـتان                     دموكرات به 

برخي ديگر از احزاب كـرد عـضو ايـن            12 .جمهوري عراق هستند رياست جالل طالباني رييس به
حزب كادحي مستقل كردستان، حزب سوسيال دموكرات كردسـتان، حـزب           :  ائتالف عبارتند از  

هاي تركمن، حزب قومـي دموكـرات كردسـتان، حركـت             كمونيست كردستان، جمعيت ليبرال   
اسالمي، حزب كارگر و كادحي كردستان، ليست تركمنان اربيـل و جنبـش دموكراتيـك خلـق          

هاي مهم كرد را در خـود       با توجه به اينكه در انتخابات دور قبل، اين ائتالف همه گروه .كردستان
امـا در ايـن انتخابـات       .  كرسي پارلمان عراق را تصاحب كنـد     50 جاي داده بود، توانست بيش از 

تـوان بـه      جمله آنهـا مـي      هاي كرد ترجيح دادند وارد اين ائتالف نشوند؛ از ها و جريان برخي گروه
 .جماعت اسالمي به رهبري علي بابير اشاره كرد
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بر گرفته است؛ بـراي مثـال،         هاي مختلف فكري و سياسي را در      اين ائتالف احزابي با گرايش
كشان كردستان عـراق، حـزب سوسـيال          جنبش اسالمي كردستان عراق، حزب مستقل زحمت    

هاي ليـبرال، حـزب     دموكرات كردستان عراق، حزب كمونيست كردستان عراق، جمعيت تركمن
ايـن  .  انـد   دموكراتيك ملي كردستان عراق و حزب كارگر در اين ائتالف با يكـديگر متحـد شـده        

، )10 (، اربيـل  )8 (كرسي در پارلمان جديد نماينـدگاني در شـهرهاي نينـوا            43 ائتالف با داشتن    
ائتالف كردسـتان  .  و يك كرسي جايگزين دارند)  9 (و دهوك)  1 (، ديالي)8 (، سليمانيه)6 (كركوك

 .كرسي اولين فهرست كردي و چهارمين فهرست در سطح عراق بود 43 با 

 جريان تغيير.2 
رهبري نوشيروان مصطفي براي اولين بار در انتخابات پارلماني بـا    به )1 (جنبش تغيير يا گوران

وي پيش از اين عضو حزب اتحاديـه    .  مركز اين جريان در سليمانيه است.  كند اين نام شركت مي
همراه برخي ديگـر از       پس از جدايي از اين حزب به        2009 ميهني كردستان عراق بود و در سال 

 14 .هاي مستقل ديگر اقدام به تاسيس اين جريان كرد اعضاي اين حزب و شخصيت
نوشيروان مصطفي، معاون سابق جالل طالباني دبيركل اتحاديه ميهني كردستان عـراق، در      
همراه تعدادي از سران حزب از طالباني جدا شـد و جنبـش تغيـير يـا كـوران را                به 2009 سال 

در انتخابــات پارلمــاني اقليــم كردســتان شــركت نمــود و از            2009 تأســيس كــرد و در ســال      
جنبـش تغيـير در ايـن انتخابـات         .  دسـت آورد    كرسي را بـه     25 كرسي پارلمان اين اقليم      111 

كرسـي    8 فهرسـت تغيـير بـا         15 .دسـت آورد    به)  6 (و سليمانيه)  2 (هاي اربيل كرسي در استان 8 
جنبش تغيير يا كـوران در   .  دومين پيروز در سطح كردستان و پنجمين پيروز در سطح عراق بود

كه سومين انتخابات عمومي در       2009 انتخابات پارلماني و رياست اقليم كردستان عراق در سال  
ايـن  .  سه استان سليمانيه، اربيل و دهوك در شمال عراق بود، توانست به پيروزي بزرگـي برسـد      

دسـت آورد؛     درصد آراء را بـه      50 حزب در مناطق جنوبي كردستان و سليمانيه توانست بيش از     

1. Movement for Change(Gorran) 
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وضعيتي كه در اين انتخابات نيز تكرار شد و حاوي پيام خوبي براي اتحاديـه ميهـني كردسـتان       
باعث كاهش انحصار و تسلط انحصاري دو حزب حاكـم            2009 البته انتخابات سال . عراق نيست

ايجـاد حـزب تغيـير از سـوي         .  درصدي در پارلمان كردستان شد  31 و تشكيل اپوزيسيون قوي 
 16 .نوشيروان مصطفي و كسب موفقيت قابل توجه در انتخابات، از عوامل اين تغيير بود

 اتحاد اسالمي كردستان عراق. 3 
كرسـي سـومين پـيروز انتخابـات در سـطح             4 عراق با كـسب   )  1 (اتحاد اسالمي كردستان   

كرسي متعلق به اتحـاد   5 كرسي فراكسيون كردستان در مجلس اول عراق،  58 از .  كردستان بود
كرسـي    9 اين حـزب همچنيـن در مجلـس محلـي كردسـتان عـراق               .  اسالمي كردستان است  

 .اختيار دارد در

 جماعت اسالمي كردستان عراق. 4 
در .  كرسي در رتبه چهارم كردسـتان قـرار گرفـت           2 عراق با   )2 (جماعت اسالمي كردستان    

كرسي اصـلي مـورد رقابـت، فهرسـت           100 از  2009 انتخابات پارلماني كردستان عراق در سال 
اصالح و خدمات متشكل از دو حزب اسالمي؛ يعني اتحاد اسالمي كردستان و جماعت اسـالمي      

 . كرسي را كسب كرده است 13 كردستان، 

 ها  اقليت
هاي شـبك و صـابئين        ها، كرد   ايزيدي.  دست آوردند   كرسي به   8 ها در اين انتخابات   اقليت   

البـدل    هـاي علـي     تعداد كرسـي .  دست آوردند هركدام يك كرسي و مسيحيان هم پنج كرسي به
هفت كرسي بود كه در ميان گروههاي پيروز توزيع شد و ائتالف ملي عراق دو كرسي، فهرسـت        

1. Kurdistan Islamic Union  

2. Islamic Group of Kurdistan 
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 .العراقيه دو كرسي، ائتالف دولت دو كرسي و ائتالف كردستان يك كرسي كسب كردند
البته كردها در اسـتان نينـوا و       .  اربيل، سليمانيه، و دهوك:  هاي كردنشين عبارتند از استان   

كركوك نيز داراي جمعيت قابل توجهي هستند و حتي در مورد كركوك اختالفهاي زيـادي بـا            
. كرسـي در پارلمـان دارنـد        41 مجمـوع     الـذكر در    ولي سه استان فوق   .  ها دارند ها و تركمن عرب

خـود اختـصاص      كرسـي رتبـه نخـست را بـه          27 پيماني كردستاني بـا كـسب       اين تعداد، هم از
و جماعت اسالمي با      4 كرسي، اتحاد اسالمي با  8 پس از آن جنبش تغيير يا كوران با .  است داده

در استان سليمانيه كه مركز جالل طالباني رييس جمهور و رييس اتحاديـه        .  كرسي قرار دارند 2 
كرسي، اتحاد اسـالمي      6 كرسي، جنبش تغيير با       8 پيماني كردستاني با كسب   ميهني است، هم

توان گفـت     مي.  كرسي و جماعت اسالمي با يك كرسي رايحه تغيير را به استان آورده است        2 با 
ايـن امـر    .  انـد   پيماني كردستاني در اين استان شكست خـورده         طور كلي هم   اتحاديه ميهني و به

 .تأثير خود را در اقليم كردستان و سهم كردها در بغداد خواهد گذاشت

 گيري نتيجه
استان آن داراي اكثريت شـيعه، سـه     9 استان وجود دارد كه  18 در تقسيمات سياسي عراق 

در ايـن ميـان، شـهر       .  استان آن داراي اكثريت سني و سه استان آن داراي اكثريت كرد هستند      
نماينـده    26 ، ائتالف دولت قانوني با 2010 در انتخابات سال .  بغداد نيز داراي اكثريت شيعه است

كرسي رتبه سـوم را كـسب         17 كرسي رتبه دوم و ائتالف ملي با  24 رتبه اول، ائتالف العراقيه با 
اين وضـعيت در انتخابـات      .  تنها كرسي باقي مانده به جبهه توافق اختصاص يافته است       . اند كرده

 :به اين شرح بود 2005 
، )11 (، واسط )12 (، نجف )16 (، بابل   )18 (، ذيقار   )24 (بصره  :  هاي داراي اكثريت شامل  استان

كرسـي در     119 هـستند كـه درمجمـوع       ) 10 (و كربال ) 10 (، ميسان )7 (، المثني )11 (قادسيه 
خـود    كرسـي رتبـه نخـست را بـه          60 از اين تعداد، ائتالف دولت قانون با كـسب        .  پارلمان دارند

 12 كرسي رتبه دوم و ائتالف العراقيه با       47 پس از آن ائتالف ملي با كسب .  اختصاص داده است
هـاي    دهد كه سـهم ائتـالف العراقيـه از اسـتان         اين آمار نشان مي.  كرسي در رتبه سوم قرار دارد
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 12 نيز  )  جز بغداد   به(هاي داراي اكثريت شيعي     كرسي و از سهم استان 119 كرسي از  12 شيعه 
 .كرسي است 91 كرسي از 
هـاي    سه استان داراي اكثريت عـرب     )  31 (و نينوا   )  12 (الدين   ، صالح)14 (هاي االنبار  استان

ائتالف العراقيه بـا احتـساب      .  كرسي در پارلمان دارند    57 اين سه استان در كل .  اهل سنت است
دسـت آورده و سـهم        كرسي در اين سـه اسـتان بـه          40 يكي از دو كرسي جايگزين در مجموع  

 . خود اختصاص داده است نخست را به
. كرسـي دوم و سـوم هـستند         4 و    6 ترتيب با كـسب       جبهه توافق و ائتالف وحدت عراق به      

كرسـي در     6 ،  )با احتساب يك كرسـي جـايگزين      (كرسي در بغداد      25 ائتالف العراقيه با كسب   
كرسي در اسـتان ديـالي كـه داراي سـاكنان عـرب             8 كرسي در سه استان فوق و  39 كركوك، 

توان گفـت     مي.  دست آورده است    كرسي از بين اهل سنت به  79 سني و شيعه است، در مجموع 
هـاي داراي اكثريـت       هرچند رييس ائتالف العراقيه شيعه است، ولي اين ائتالف نماينـده اسـتان       

 . عرب اهل سنت است
كرسي، جبهه توافق دو كرسـي و ائتـالف         11 نماينده دارد كه فهرست العراقيه  14 االنبار .  1 

 . دست آورده است وحدت عراق يك كرسي به
كرسي، جبهه توافق و ائتالف وحدت        8 نماينده دارد كه فهرست العراقيه  12 صالح الدين .  2 

 .اند دست آورده عراق هر يك دو كرسي به
كرسـي،    8 كرسي، همپيماني كردسـتاني       20 كرسي دارد كه فهرست العراقيه  31 نينوي .  3 

 .جبهه توافق و ائتالف وحدت عراق و ائتالف ملي عراق هر يك نماينده دارند
نماينده   6 كرسي دارد كه هر يك از فهرست العراقيه و همپيماني كردستاني         12 كركوك .  4 

 .در پارلمان جديد دارند
كرسـي    2 نفرنـد كـه اگـر         91 هاي فهرست العراقيـه      توان گفت مجموع كرسي بنابراين مي 

 45 كرسي ديگر باقي مانده كـه از ايـن تعـداد             65 كرسي بغداد را حذف نمائيم،  24 جايگزين و 
كرسـي    20 كرسي از مناطقي است كه برادران و خواهران اهل سنت ساكنان آن هستند و صرفاً   

 . از مناطق ديگر عراق است



47 

 

 

اربيل، سليمانيه، دهوك البتـه كردهـا در اسـتان نينـوي و             :  هاي كردنشين عبارتند از   استان
كركوك نيز داراي جمعيت قابل توجهي هستند و حتي در مورد كركوك اختالفـات زيـادي بـا               

از ايـن   .  كرسـي در پارلمـان دارد       41 الذكر جمعـاً      ولي سه استان فوق  .  ها دارند عربها و تركمنيي
پـس  .  خود اختصاص داده است كرسي رتبه نخست را به 27 تعداد همپيماني كردستاني با كسب 

كرسي قـرار     2 و جماعت اسالمي با       4 كرسي، اتحاد اسالمي با    8 از آن جنبش تغيير يا كوران با 
استان سليمانيه كه مركز جالل طالباني رئيس جمهـور و رئيـس اتحاديـه ميهـني اسـت             .  دارند

كرسـي و جماعـت       2 كرسـي، اتحـاد اسـالمي بـا           6 كرسي، جنبش تغيير با     8 تحالف با كسب 
تـوان گفـت اتحاديـه ميهـني و           مـي .  اسالمي با يك كرسي رايحه تغيير را به استان آورده است        

اين امر تأثير خود را در اقليم كردسـتان و   .  اند همپيماني كردستاني در اين استان شكست خورده
 .سهم كردها در بغداد خواهد گذاشت

دسـت آوردنـد،      نخست اينكه، مردم عراق پـيروزي بـسيار بزرگـي را در ايـن انتخابـات بـه                  
كه در يك انتخابات آرام و مبتني بر صندوقهاي راي، نمايندگان خـود را بـراي دوميـن              طوري به

پارلمان عراق بعد از سقوط رژيم بعث انتخاب كردند؛ دوم اينكه، دولت و ملت جمهوري اسـالمي   
هـا تحـت سـلطه اسـتبداد زندگـي            بينند در كنار مرزهايشان مردمي كه سـال  ايران از اينكه مي

توانند نمايندگان خود را اعم از شيعه، سني، مسيحي، عـرب و كـرد آزادانـه           كردند اكنون مي مي
انتخاب كنند، خوشحال هستند؛ و سوم اينكه، كشورهاي منطقه هم بايد از اين انتخاب خـشنود       

 .تواند به امنيت و ثبات در منطقه بينجامد باشند؛ چرا كه امنيت و ثبات در عراق مي
ويـژه    پيش از اين انتخابات، شيعيان تحت يك ائتالف واحد و با حمايت مستقيم مرجعيت به  

دسـت آوردن اكثريـت       شـدند و پـس از بـه         اهللا سيستاني وارد عرصه انتخابات مـي        شخص آيت 
ائتالف واحد از سـه ضـلع اصـلي        .  گرفتند  دست مي   ها، پس از ائتالف با كردها دولت را به    كرسي

هـا    شامل حزب الدعوه، مجلس اعالي اسـالمي عـراق و صـدري           )  هاي مرتبط با آنها   مجموعه و(
اين مجموعه در اين انتخابات اخير در دو ائتالف جداگانـه بـه ميـدان آمدنـد و                   .  شد تشكيل مي

اگر جمعا مقايـسه كنيـم، خـواهيم ديـد در           .  دست آوردند هاي پارلمان را به نزديك نصف كرسي
آورد و در ايـن       دسـت مـي     هاي پارلمان را به     انتخابات گذشته اين مجموعه بيش از نصف كرسي   
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كرسـي    325 ها را كـسب كـرده اسـت؛ يعـني از مجمـوع                انتخابات نيز نزديك به نصف كرسي     
كرسي به دو ائتالف دولت قانون و ائتالف ملي عراق اختصاص يافتـه كـه نـشانگر           159 پارلمان، 

 .صحت ادعاي فوق است
بعد از سقوط رژيم بعث، ديدگاه طرفدار جمهوري اسالمي ايران در عراق معتقـد بودنـد كـه         
. بايد امريكا و اشغالگران از عراق خارج شده و اداره امور كشور به مردم اين كـشور سـپرده شـود            

هاي تروريستي صدامي     قبل از اين انتخابات اهل سنت چندان با اين ايده موافق نبودند و گروه      تا
دنبال به دست گرفتن رهبري آنها بودند، از اين زاويه مشاركت اهل سنت در           و القاعده و بعثي به

اينكه برخي افـراد شـيعه و سـكوالر بـا اهـل             .  چارچوب ائتالف العراقيه يك پيروزي بزرگ است 
ها و القاعـده، اهـل        اين ائتالف بهتر از آن است كه صدامي .  سنت متحد شوند، جاي اشكال ندارد

نگراني شيعيان اين است كه در چارچوب تشكيل دولت سرانجام يكـي از          . سنت را رهبري كنند
دو ائتالف دولت قانون و ملي عراق از صحنه حاكميت كنـار گذاشـته شـوند، ولـي تركيـب آراء               

صـرفاً  .  نحوي است كه امكان كنار گذاشتن هر دو ائتالف ملي و دولـت قـانوني وجـود نـدارد                   به
يك از اين سه گروه اصـلي        ممكن است يكي از دو ائتالف در حاشيه قرار گيرد، از اين زاويه هيچ

همين دليل هرگونه اظهـارنظر مبـني بـر           به.  ها قطع كند    خواهد ارتباط خود را با ديگر گروه  نمي
ها در ايـن    در حال حاضر تالش ائتالف.  هاست ها در راستاي منافع ائتالف همكاري با ديگر ائتالف

كـه   ازآنجا.  راستاست كه از گردونه قدرت كنار گذاشته نشوند و سهم قابل توجهي را كسب كنند
دليل اقدامات مـالكي عليـه        هاي قابل توجهي دارد و به   جريان صدر در ليست ائتالف ملي كرسي

وزيري مالكي نيست، ائتـالف ايـن         اين جريان در بصره و شهرك صدر، حاضر به پذيرش نخست      
اي كـه در دوره پـس از صـدام بيـشترين و               تواند بـراي مجموعـه      دو فهرست سخت شده و مي    

كم ممكن است يكـي از دو         باشد و دست    ترين دوره حكومتي را داشته است، خطرآفرين  طوالني
 . شود فهرست دولت قانون و ملي از گردونه حضور در دولت خارج 

پيمانـي    ضـرر دو ائتـالف شـود و آن اينكـه هـم              يك استدالل ممكن است تا حـدودي بـه        
هاي سني و دو ائتالف دولت قانوني و ملـي     كردستاني نماينده كردهاست و العراقيه نماينده عرب

نماينده شيعيان هستند و براي اينكه دولتي با مشاركت هر سه طرف معادله عراق تشكيل شود،         
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پيماني كردستاني و حداقل يكي از دو ائتـالف شـيعي حـضور        الزم است دو ائتالف العراقيه و هم
تـر    تعبير دقيـق    هاي گذشته پايان دهد و يا به      تواند به وضعيت سال اين وضعيت مي.  داشته باشد

رسد مناسب باشد قبل از هرگونه       نظر مي بنابراين به.  آغازي بر پايان دوره پس از صدام تلقي شود
اي دو ائتالف ملي و دولت قانون طي توافـق حـضور خـود را در هرگونـه ائتالفـي بـراي                    مذاكره

رسد بهترين راه حل آن است        نظر مي  به.  تشكيل دولت جديد در قالب يك راي واحد اعالم كنند
هاي پيروز سهمي را در حاكميت داشته        كه هيچ طرفي از معادله حذف نشود و هر يك از ائتالف

براي ثبات و استقرار عراق و براي طي مرحله خطير كنوني و رهايي عراق از اشـغال و در              . باشند
سـو و     هاي ملـت عـراق از يـك         درجه اول برقراري روابطي خوب بين دولت و همه طوايف و نژاد  

ها بـه نـسبت و يـا بـه درجـاتي از نـسبت                 همه همسايگانش از سوي ديگر، حضور همه جريان      
 .هاي پارلمان بهترين راه حل محسوب مي شود كرسي



 

 

50 

 

Parties and coalitions Votes % Seats 

United Iraqi Alliance 4,075,292 48.19% 140 

Democratic Patriotic Alliance of Kurdistan 2,175,551 25.73% 75 

Iraqi List 1,168,943 13.82% 40 

The Iraqis 150,680 1.78% 5 

Iraqi Turkmen Front 93,480 1.11% 3 

National Independent Cadres and Elites 69,938 0.83% 3 

People's Union 69,920 0.83% 2 

Islamic Group of Kurdistan 60,592 0.72% 2 

Islamic Action Organization In Iraq - Central Command 43,205 0.51% 2 

National Democratic Alliance 36,795 0.44% 1 

National Rafidain List 36,255 0.43% 1 

Reconciliation and Liberation Bloc 30,796 0.36% 1 

Iraq Assembly of National Unity 23,686 0.28% 0 

Assembly of Independent Democrats 23,302 0.28% 0 

Iraqi Islamic Party 21,342 0.25% 0 

Islamic Dawa Movement 19,373 0.23% 0 

Iraqi National Gathering 18,862 0.22% 0 

Iraqi Republican Assembly 15,452 0.18% 0 

Constitutional Monarchy - Al-Sharif Ali bin Al-Hussein 13,740 0.16% 0 

Others 309,062 3.65% 0 

Total 8,456,266 100.00 275 

Invalid votes 94,305   

 2005ژانويه  30) تدوين قانون اساسي(انتخابات مجمع ملي عراق
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Alliances and parties Votes % Seats +/– 

United Iraqi Alliance 5,021,137 41.2 128 –12 

Democratic Patriotic Alliance of Kurdistan 2,642,172 21.7 53 –22 

Iraqi Accord Front 1,840,216 15.1 44 +44 

Iraqi National List 977,325 8.0 25 –15 

Iraqi National Dialogue Front 499,963 4.1 11 +11 

Kurdistan Islamic Union1 157,688 1.3 5 +5 

The Upholders of the Message (Al-Risaliyun) 145,028 1.2 2 +2 

Reconciliation and Liberation Bloc 129,847 1.1 3 +2 

Turkmen Front 87,993 0.7 1 –2 

Rafidain List 47,263 0.4 1 ±0 

Mithal al-Alusi List 32,245 0.3 1 +1 

Yazidi Movement for Reform and Progress 21,908 0.2 1 +1 

National Independent Cadres and Elites     0 –3 

Islamic Action Organization In Iraq - Central Command 
  

  0 –2 

National Democratic Alliance     0 –1 

Total (turnout 79.6 %) 12,396,631   275 — 

2005دسامبر  15انتخابات اولين پارلمان    
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Party 

Total Votes

 

Percentage

 

Total seats

 
Party Leader 

State of Law Coalition 1,362,594 19.1% 126 Nouri al-Maliki 

al-Mehraab Martyr List 482,800 6.8% 52 Abdul Aziz al-Hakim 

Independent Free Movement 434,849 6.1% 43 Muqtada al-Sadr 

Iraqi Accord Front 449,575 6.3% 32 Tariq al-Hashemi 

Iraqi National List 404,201 5.7% 26 Ayad Allawi 

National Reform Trend 273,130 3.8% 23 Ibrahim al-Jaafari 

Brotherhood List 353,328 5.0% 20 Barzani, Talabani 

National Iraqi Project Gathering 328,250 4.6% 19 Saleh al-Mutlaq 

Al-Hadbaa National List 435,595 6.1% 19 Atheel al-Najafi 

Awakening Council 56,262 0.8% 8 Abu Risha 

Islamic Virtue Party 140,648 2.0% 6 Abdul al-Huseini 

Other Parties 2,422,424 33.7% 66 - 

Total 7,143,656 100% 440 - 

2009انتخابات شوراي استان   
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Alliances and parties Votes % Seats +/– 

Iraqi National Movement (al-Iraqiya) 2,631,388 25.87% 91 +54 

State of Law Coalition 2,620,042 25.76% 89 +76 

National Iraqi Alliance 1,976,412 19.43% 70 –47 

Kurdistan List 1,553,667 15.27% 43 –10 

Movement for Change (Gorran) 443,871 4.36% 8 +8 

Unity Alliance of Iraq 295,226 2.90% 4 +4 

Iraqi Accord Front (al-Tawafuq) 276,733 2.72% 6 –38 

Kurdistan Islamic Union 230,742 2.27% 4 -1 

Islamic Group of Kurdistan 143,790 1.41% 2 +2 

Minorities 61,153 - 8 +8 

Total (turnout 62.4 %) 10,171,871 100% 325 +50 

2010انتخابات پارلمان عراق   
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 :ها پاورقي
 نگاهي به دومين انتخابات پارلماني عراق،. 1

http://hajj.ir/hadjwebui/news/wfShowOpinion.aspx?id=48140 

 ها و احزاب فعال در انتخابات عراق، يداهللا رضايي، گروه .2

http://www.erademardom.com/view- 4984.html 

 ها، محمدكرباسي، انتخابات پارلماني عراق در ميان تهديد القاعده و بعثي .3

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=109637 

 هاي انتخاباتي عراق، آرايش سياسي احزاب و ائتالف .4
http://dari.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=20359&Itemid=136 

 .همان .5

 .يداهللا رضايي، پيشين .6

 .محمدكرباسي، پيشين .7

 .هاي انتخاباتي عراق، پيشين آرايش سياسي احزاب و ائتالف  .8

 .محمدكرباسي، پيشين؛ و يداهللا رضايي، پيشين .9

 .محمدكرباسي، همان .10

 .هاي انتخاباتي عراق، پيشين آرايش سياسي احزاب و ائتالف .11

 .يداهللا رضايي، پيشين .12

 .محمدكرباسي، پيشين .13

14. http://fa.wikipedia.org/wiki/ 

 .محمدكرباسي، پيشين .15

معاونت پژوهشهاي سياست خارجي مركز تحقيقات استراتژيك، گروه             »انتخابات كردستان عراق،   «.  16

 .1388آبان  15مطالعات خاورميانه و خليج فارس، 

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=01&depid=44&semid=391 

 


