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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.
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پیشگفتار
قانون اساسی عراق در اصل )116-121( خود، حق اعمال برخی از وظايف و اختيارات 
قانون گذاری و اجرايی را به اقليم کردستان داده است که توسط اپرملان اقليم اختاذ می  شوند؛ که به 
نوبه ی خود به تصويب قواننی و الحیه  های مرتبط اب مسائلی مهچون هبداشت و سالمت، آموزش 

و پرورش، امنيت داخلی، کشاورزی، اقتصاد و غريه می  پردازد.
اين اقليم در سی ام ماه سپتامرب آينده، شاهد برگزاری پنجمنی دوره ی انتخاابت اپرملانی خود 
خواهد بود و رأی  دهندگان اقليم از طريق يک حوزه انتخابی، 111 مناينده را انتخاب خواهند 
کرد و اين امر فرصت بزرگی برای کانديداها فراهم خواهد کرد ات بدون اتکا بر احزاب ای مناطق 

حمل سکونت خود در انتخاابت پريوز شوند. 
در اين انتخاابت، 709 کانديدا در دو ائتالف و 8 تشّکل سياسی بر سر، 100 کرسی 
اب هم رقابت می  کنند که کرسی  های عمومی انميده می  شوند، و 64 کانديدای ديگر در 19 
تشّکل سياسی قرار دارند که يک»سهميه« تشكيل می  دهند و سهم آهنا 11 کرسی است. قانون 
اساسی مهچننی بر تقسيم کرسی  ها بر اساس جنسيت أتکيد دارد به    گونه ای   که 77 کرسی را به 

مردان و 34 کرسی را به زانن اختصاص داده است.
فرآيند انتخاابت در اقليم کردستان به اصل توزيع کرسی  ها بر اساس "مقسوم  عليه انتخاابتی" 
به قويرتين ابزندگان  از طريق بزرگ  ترين ابقيمانده  به   مهراه اعطای کرسی  های خالی  اتکا دارد، 

انتخاابت.

انتخابات پارلمانی کردستان
رقابت اقلیت ُکرد، که صدای نتایج آن تا بغداد طنین انداز می شود

ونشتۀ یلع ناجی*

*   پژوهشگر  مرکز مطالعات و برنامه  ریزی بیان.



4

مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

قانون انتخاابت)2018( در مقايسه اب ساير شيوه ها؛ مانند روش، »سنت-الگه« که در 
انتخاابت جملس منايندگان عراق به  کار گرفته شد ای موضوع عبور از آستانه ی انتخاابتی که هر 
جناحی را موظف می  سازد که برای مثال؛ 10درصد از آرا را کسب کند ات طبق آن  چه در ترکيه 
مرسوم است بتواند يک نسبت را به   دست بياورد، مهچننی از اکثريت نسبی ای اکثريت مطلق، 

به نسبت عادالنه  تر است.
اين مقاله بر متام جنبه  های اين رقابت انتخاابتی مترکز دارد، از مجله: اختاذ رو  ش  های جديد 
از سوی کميته انتخاابت کردستان اب هدف جلوگريی از دست کاری و تقلب در سن قانونی 
رای  دهندگان. اين کار جهت اطمينان از شفافيت انتخاابت و به سبب بعضی شک و اعرتاض ها  
به نتايج، توسط جناح پريوز ای شکست خورده مطرح می  شود که دليل آن نفوذ اکثر احزاب در 

مناطق اقليم است.
حضور بيش از يک گروه از رأی دهندگان ممکن است ابعث شود نتايج انتخاابت، نقشه 
اپرملان کردستان را تغيري دهد و موجب ابزاتِب ديدگاه  های خمتلف احزاب ُکرد شود که پيامدهای 
آن اب وجود بيش از يک تشّکل سياسی ُکرد، بر خالف گذشته به فرآيند سياسی عراق خواهد 

رسيد.
کمیتهانتخاابتیوقانونکنونیانتخاابت

کميته انتخاابت و مهه  پرسی اقليم، بر فرآيند انتخاابتی که قرار است در اپاین ماه سپتامرب 
برگزار شود، نظارت خواهد کرد. شااین ذکر است که اين کميته در روز چهارشنبه مصادف اب 
دوازدهم دسامرب)2014( و از طريق رای  گريی در خصوص نُه عضو آن)که هيأت اصلی آن 
را بدون عضويت مناينده ای از ترکمن  ها و مسيحيان تشکيل می  دهند( از اپرملان کردستان رای 
اعتماد گرفت1، که اعضای غري مستقل و وابسته به احزاب کرِد عضو اين کميته: ) دونفر از 
احتاديه  از  تغيري، يک نفر  از جنبش  ميهنی، دونفر  احتاديه  از  حزب دموکرات کردستان، دونفر 

اسالمی، يک نفر از مجاعت اسالمی( هستند2.
اين کميته پيش از اين، مهه  پرسی استقالل کردستان را برگزار کرد؛ اما رایست آن گقته بود؛ 
برگزاری مهه  پرسی خيلی آسان  تر از انتخاابت اپرملانی است؛ زيرا ابزاری که در آن مورد استفاده 
قرار می  گريد متفاوت   است و هيچ  گونه ثبت  انمی از کانديداها و جناح  های سياسی و حزبی در 
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آن وجود ندارد3. 
آن  به   موجب  است که  قانونی  شبيه  بيشرت  در)2018(  اپرملان کردستان  انتخاابت  قانون 
انتخاابت اپرملان کردستان در)1992( برگزار شد و در آن آمده است که اين اقليم دارای يک 
حوزه ی انتخاابتی و صدوایزده کرسی است، از مجله؛ صد کرسی که کانديداهای چهار استان 
کردستان بر سر آهنا اب هم رقابت می  کنند و عبارتند از: )اربيل، سليمانيه، دهوک، حلبچه(، 
که حلبچه اخريا به استان تبديل شد و درون خاک اقليم به   عنوان استان در نظر گرفته شد. اما 
از ایزده کرسی ابقيمانده، پنج کرسی به ترکمن  ها و به مهنی تعداد نيز به قوميت کلدانی سراینی 

آشوری، اختصاص داده شد و يک کرسی هم به ارمنی  ها تعلق گرفت4.
تنها يک حوزه ی  برخی از جناح  های سياسی،کردی –به   ويژه احزاب خمالف- اب تشکيل 
انتخاابتی در اقليم خمالفت کردند، و اين به   دليل عدم برخورد منصفانه اب اراده ی رای  دهندگان 
بود؛ به  طوری  که امکان مشارکت گسرتده در يک استان خاص می  تواند وجود داشته ابشد که 
از استان  ها که شرکت کننده ی کمرتی دارد  به   ضرر يکی ديگر  از کانديداها  در آن تعدادی 
پريوز می  شوند؛ به   ويژه آن  که استان  های اربيل و دهوک به   مثابه ی اپيگاهی مردمی برای حزب 
دموکرات کردستان هستند و برخالف دو شهرستان سليمانيه و حلبچه، در هر انتخاابتی شاهد 

مشارکت فعال و گسرتده بوده اند.
قانون انتخاابت اپرملانی اقليم از مکانيسم توزيع کرسی  ها بر اساس سيستم تقسيم آرای صحيح 
آن  از  را  انتخاابتی  آستانه ی  ای  و  انتخاابتی  عليه  مقسوم  ات  استفاده کرده  تعداد کرسی ها  بر 
به  دست آورد، و هر کسی به آستانه ی انتخاابتی برسد اب توجه به تعداد آرای خود، به کرسی  ها 
دست خواهد ایفت و کرسی های خالی به ليست   شکست  خورده که ميان مهرتازان خود دارای 
ابالترين تعداد آرای انتخاابتی ابشد، داده می  شود و به اصطالح؛ ابزندگان قوِی انتخاابت انميده 
می  شوند. کرسی  ها اب توجه به آرای به دست آمده، مهان گونه که در جدول مشاره )1( نشان داده 

شده است، به آهنا تعلق می  گريد:
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تعداد
کرسیها

مقسوم
علیه4

مقسوم
علیه3

مقسومعلیه
2

مقسومعلیه
1

تعدادآرای
مکتسبه

انمجناح

 =1 +3
 4

 100.000

 )1(

300000

 )1(

500000

 )1(

700000

 )1(

 900.000 ليست

 الف 

 2  10.000 210000

 )1(

410000

 )1(

 610.000 احتاد 

 )ب( 
 1 +1  55000

 )1(

200000

 )1(

255000 جناح 

 )ج( 
 1  110.000

 )1(

 110.000 ائتالف 
)د(

 1  90.000

 )1(

 90.000 ليست 
)ک(

 0 35000 ائتالف 
)ی( 

 10  2.000.000

جدول مشاره ی )١( مکانيسم توزيع کرسی  ها را شرح می  دهد

از جدول مشاره ی )1( معلوم می  شود که ليست  های دارای پس زمينه ی آبی، کرسی  هايی را اب 
توجه به آرای مکتسبه خود به  دست آوردند که از مقسوم  عليه انتخاابتی فراتر رفته  اند؛ )الف( سه 
کرسی، )ب( دو کرسی، )ج( يک کرسی(، اما کرسی  های خالی به جناح  هايی تعلق گرفت که 

آرای اخذ شده ی آهنا فراتر از آستانه ی انتخاابتی بود.
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مثل؛  هستند،  آرای اباليی  تعداد  دارای  رنگ انرجنی مشخص شده  اند،  اب  جناح  هايی که 
ائتالف)د( و ليست)ک(، در حالی که ائتالف)ی( که اب رنگ قرمز مشخص شده است، به 

دليل اپينی بودن آرای به دست آمده، از پريوزی در انتخاابت انکام مانده است. 
مشخصاتشناسنامهایرایدهندگان

مهه ی شهروندان استان  های اقليم که ابالی هجده سال دارند حق شرکت در انتخاابت و 
رای  دادن به  صورت مستقيم و حمرمانه را دارند و حدود سه ميليون  و يکصدهزار رأی   دهنده ، واجد 

شرايط شرکت در انتخاابت سپتامرب)2018( هستند.
در  تقلب  از  جلوگريی  هدف  اب  را  جديدی  مکانيسم  های  انتخاابتی کردستان،  کميته ی 

انتخاابت اختاذ کرده است که شامل موارد زير است:
 جتديد و بررسی مشخصات شناسنامه ای مورد استناد کميته عالی مستقل انتخاابت - 1

)کميته فدرال( در انتخاابت جملس منايندگان عراق برای استان  های اقليم، اگرچه مدت زمان بنی 
آهنا بيش از پنج ماه نيست.

 بررسی سوابق نظاميان و حذف آهنا از ليست اطالعات ثبتی رأی  دهندگاِن شرکت  کننده - 2
در انتخاابت عمومی؛ زيرا انتخاابت پيشنی نشان داد بسياری از کسانی که تنها واجد شرايط 

شرکت در انتخاابت خاص بودند، در انتخاابت عمومی نيز رای داده اند.
 هر رأی  دهنده  ای که بيش  از نود سال دارد، ابيد در هنگام به روز رسانی مشخصات - 3

شناسنامه ای خود حضور ایبد، و منی تواند اين امر را به وکيل ای مناينده ای از جانب خويش بسپارد 
زيرا کميته معتقد است، مشخصات شناسنامه ای موجود در وزارت ابزرگانی که در اطالعات 
ثبت شده ی رأی    دهندگان از آن استفاده می  شود، افراد درگذشته ای نيز هستند که خانواده  های 
آهنا مرگشان را به اين وزارختانه اطالع نداده  اند. اين امر در مورد افراد اب درآمد ابال و از خواص 

جامعه که در ليست   اطالعاتی وزارت درج نشده   نيز صدق می  کند.
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دودستگی رأیدهندگانواختالفاتمیانمناطق
به  دليل وخامت شرايط اقتصادی و معيشتی در اقليم کردستان- پس از آن  که دولت فدرال 
عراق پرداخت بودجه ی جاری اقليم جهت واريز »حقوق و دستمزد« را قطع کرد؛ و اين کار 
به  دليل صادرات نفت از سوی کردستان بود که بدون موافقت بغداد اجنام گرفت- و از بنی رفنت 
انتخاابت،  به شعارها و وعده  های احزاب در هر  به حتقق  خبشيدن  اعتماد رأی  دهندگان  حس 
شاهد  است  ممکن  دليل  به   مهنی  شوند؛  تقسيم  سه گروه  به  رأی  دهندگان ُکرد  شد که  سبب 
مشارکت انتخاابتی ابشيم که به 60درصد از تعداد کل رأی  دهندگان نرسد. اين سه گروه به شرح 

زير تقسيم می  شوند:
1.اکثریتخاموش: اين گروه بزرگرتين گروه اجتماعی در جامعه ی کردستان عراق را تشکيل 
می  دهد و بيشرت افراد آن جوان هستند )پسران و دخرتان( و از حلاظ سياسی عضو هيچ حزبی 
نيستند و به ايدئولوژی  هايی که توسط احزاب به  کار گرفته می  شود، وابسته نيستند و حتت أتثري 
انديشه  های ملی  گرايی قرار منی  گريند و شعارهای جناح  های سياسی آهنا را تکان منی  دهد، که اين 
امر به علت جوان بودن و سطح ابالی فرهنگی و اجتماعی افراد آن و مهچننی در نتيجه معاشرت 
اب کسانی است که در خارج از حمدوده ی جغرافيايی آهنا و از طريق حتصيل ای از طريق شبکه  های 

اجتماعی اب آهنا ارتباط دارند و چشم و ذهن   انديشمند آهنا را به روی دنيا ابز کرده است.
اين گروه ديدگاه  ها، نگرش  ها و مواضع خمتلفی نسبت به فرايند انتخاابت و شرکت  کنندگان در 
آن را دارند. ممکن است در انتخاابت مشارکت داشته ابشند اما کسی منی  داند نسبت مشارکت 
آهنا چه قدر خواهد بود؟ و آای به احزاب قدمیی معروف در اقليم رأی خواهند داد ای به جناح  های 

جديد؟
2.تودههایحزبی: اين گروه از رأی  دهندگان، از اعضای حزب ای از طرف داران آن هستند 
و مشخص است که آرای آهنا به چه کسانی داده می  شود و چه کسی را انتخاب می  کنند، خواه 
اب کانديدايی که در ليست حزب قرار دارد متقاعد شده ابشند،ای بر اساس آن  چه رهربان حزبی 

که به آن وابسته اند، از او خواسته اند.
کار اين گروه تنها به رأی   دادن حمدود منی  شود، بلکه می  کوشند بر اکثريت خاموش نيز أتثري 

بگذارند، زيرا آانن از کانديدا ای رئيس حزب به رأی  دهندگان نزديکرتند.
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 3. خمالفنیشرکتدرانتخاابت: اين مهان گروهی است که روز به روز بزرگ تر می  شود، از 
آن جهت که معتقدند بنی احزاب حاکم و اپوزيسيون هيچ تفاوتی نيست و کانديداهای مستقل 

نيز در کنار اين احزاب قادر به اجنام هيچ کاری نيستند.
به  رغم مشارکت انتخاابتی ضعيفی که ممکن است در سی ام سپتامرب آينده شاهد آن ابشيم، اب   
اين   وجود انتخاابت اقليم بسيار رقابتی خواهد بود و اب انتخاابت پيشنی تفاوت خواهد داشت.

اين امر انشی از چند دسته  شدن شهروندان در مناطق حتت سيطره و نفوذ يک حزب خاص 
و تقسيم آن به خبش  های خمتلف ميان جناح  های انتخاابتی؛ و تظاهر هر يک از احزاب به  اينکه 
از بقيه قدرمتندتر است، چه احزاب قدمیی و معروف کردستان و چه احزابی که به  رغم نواپ بودن، 
به  دنبال دستيابی به ثبات و اظهار وجود هستند. در اين مقاله اب توجه به استان مترکز هر يک از 

اين احزاب به آهنا خواهيم پرداخت: 
1.سلیمانیه: اين استان به مدنّيت و آزادِی بيان شهروندانش معروف است و شهر فرهنگی 
اقليم به   حساب می  آيد. اين گسرتدگی فرهنگی به  شکل چشم گريی بر انتخاابت انعکاس ایفته 
است، به گونه ای   که نزديک به َده جناح انتخاابتی بر سر آرا، اب هم رقابت می  کنند که عبارتند 
از: احتاديه ی ميهنی کردستان که بيشرتين نفوذ را در اين شهر داراست و مهيشه کانديداهايی 
دارای وزنه  ی توده  ای، از ميان خنبگان و افراد شايسته معرفی می  کند و اب طرفداران جنبش پرنفوذ 
تغيري در حومه  ها و روستاها، رقابت می  کند و برای اولنی ابر در اين رقابت، جناح انتخابی جديد 

عدالت و دموکراسی به رهربِی برهم صاحل وارد اين کارزار انتخاابتی شده است.
رقابت ديگری که در اين شهر جراین دارد مربوط به خنبگان فرهنگی است و ميان 

جنبش نسل جديد به رهربی شاسوار عبداهلل، و حزب کمونيست کردستان از يک سو و 
ائتالف»سردم« که از حزب سوسيال دموکرات کردستان، حزب کارگران و مبارزان کردستان و 

احتاديه ی ملی کردستان از سويی ديگر تشکيل شده است، منود می  ایبد. 
از يک سو خمتص صاحبان  است که  قدری سبک  تر  رقابت  ها  بقيه ی  از  رقابت سوم  اما 
ايدئولوژی اسالمی- مجاعت اسالمی کردستان- َسَلفی است، و ائتالف»به  سوی اصالحات« 
که شامل احتاديه اسالمی»اخوان املسلمنی« و جنبش اسالمی- اب پيشينه ی َسَلفی شديد- از 

سويی ديگر است.
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در اينجا نبايد فراموش کنيم که حزب دمکرات کردستان در سليمانيه، از أتثري و نفوذ قابل 
  توجهی برخوردار است و قادر است تعدادی از رأی ها را به   ويژه در رأی  گريی خاص به  دست 

آورد، مهچننی اين حزب در معادله ی سهميه  بندی خمتص نريوهای امنيتی قرار دارد.
2.اربیل: شهِر زرد! چننی انميده می  شود. اين انم گذاری اب پرچم زرد حزب دموکرات و نفوذ 
بيش   از   اندازه ی آن در هنادهای استان ارتباط دارد و کردها، اين شهر را اپيتخت کردستان عراق 

می  دانند.
در حومه ی اين شهر مناطق و روستاهايی وجود دارند که رأی  دهنده ی زایدی ندارند و ساير 
احزاب مانند: احتاد ملی، مجاعت اسالمی و احتاديه اسالمی در آهنا نفوذ دارند. جنبش نسل 
جديد نيز به   عنوان يک صدای خمالف وارد اين رقابت خواهد شد که مناصب حکومتی را جتربه 
انتخاب شود که وجه ی اتزه ای برای منايندگی خود در  نکرده است و چه  بسا توسط کسانی 

اپرملان می  جويند.
3.دهوک: اين استان اب وجود مساحت کوچک و مجعيت اپيينی که دارد، در متام انتخاابت 
انتخاابت اپرملانی عراق در ماه می گذشته داشته است که  قبلی ابالترين نرخ مشارکت را در 
نسبت مشارکت در آن 69درصد بود 5، و در رفراندومی که برای جدايی از عراق در ماه سپتامرب 
سال گذشته، برگزار شد نسبت مشارکت در استان به 90درصد رسيد6. در انتخاابت اپرملانی 
سابق اقليم، 24 کانديدا از جمموع 100 کانديدای آن در سه استان کردستان عراق به پريوزی 

رسيدند.
رقابت انتخاابتی در دهوک بنی حزب دموکرات و احتاديه اسالمی است. اين امر از سيطره ی 
هر کدام از اين دو حزب بر مساحت جغرافيايی مهمی از شهرها و خبش  های استان نشأت 
می  گريد، و اين رقابت برای جناح  های مسيحی در چارچوب “سهميه  بندی” اقليت  ها خواهد 

بود.
4.حلبچه: اين استان از جنبه ی اداری اب ماهيت اسالمی آن از حلاظ اجتماعی و سياسی، 
از  آمار مشارکت  اپينی  ترين  استان  اين  است.  اتزه أتسيس شناخته شده  استانی  به   عنوان 
داراست است، زيرا ساکنان آن  استان های کردستان  ميان ساير  را در  راه  های دموکراتيک 
معتقدند که رهربان اقليم، سکوالر هستند و حکومت آهنا اب شريعت اسالمی تطابق ندارد، 
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به 52درصد رسيد و کمرتين  اقليم کردستان  ات  جايی  که مشارکت آهنا در مهه  پرسی جدايی 
نسبت مشارکت را در شهرهای اقليم به دست داد و طی مهه  پرسی در رتبه ی اول نتايج آرای 

»نه به جدايی« اقليم کردستان از عراق قرار گرفت7.
سهمیهبندیاحزاباقلیتهایدینی

به  اقليت ها بر سر ایزده کرسی اب هم رقابت می  کنند که پنج کرسی  به  جناح  های وابسته 
ترکمن  ها و به مهنی تعداد نيز به قوميت کلدانی سراینی آشوری، اختصاص دارد و يک کرسی هم 

به ارامنه تعلق دارد.
سياست سهميه  بندی در اقليم اب اهتاماتی مواجه   است مبنی بر اين  که پريوزی هر کدام از 
افراد وابسته، در گرو نفوذ  احزاب  خاص است. اين امر از طريق هدايت برخی از رأی  دهندگان 
وابسته به آهنا جهت انتخاب کانديدای مورد نظر از ليست   اقليت  ها است که اب هدف پريوزی 
در انتخاابت و تبديل شدن به عضوی از جناح که رأی  دهندگان وابسته به   نفع او رأی داده اند، 
اجنام می  پذيرد، و پيشنهادهايی را به انم اقليت ای قوميت خود ارائه می  دهد که در خدمت منافع 

حزب خود است.
اين امر جناح  های سياسی خمالف موجود در اقليم را بر آن داشت ات خواستار تدوين يک 
ابنک مشخصات فردی ويژه ی رأی  دهندگان وابسته به اقليت “سهميه  بندی” شوند و به هيچ 
فردی بريون از اين ابنک اطالعاتی اجازه ی رأی دادن به ليست   “سهميه  بندی” داده نشود. 
ده  ها تن از افراد وابسته به اين اقليت  ها نيز خواستار رد خمالفان شدند8، اما اين درخواست توسط 
اکثريت اپرملانی رد شد اب اين اعتقاد که حتقق اين خواسته، به تبعيض ميان مردم عراق در اقليم 

منجر خواهد شد.
نتایجانتخاابتوهبرهبرداریبغدادازآهنا

انتظار می  رود که نتايج انتخاابت در اقليم کردستان از حيث دستيابی به کرسی  های اپرملان، 
تفاوتی اب دوره  های گذشته نداشته ابشد. حمدود شدن رقابت در بطن يکی از اقليت  ها، تکرار 
جمدد شعارهای قدمیی در هر انتخاابت، کم بودن جناح  های رقيب علی رغم شکل  گريی و ظهور 
جنبش  های جديدی که هنوز در ابتدای مسري سياسی و انتخاابتی خود هستند، از خصوصيات 

اين دوره از انتخاابت هستند.
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حزب دموکرات به  دليل نفوذ گسرتده ی خود در استان های اربيل و دهوک و نريوهای نظامی 
آن، که رأی خود را به اين حزب خواهند داد در جايگاه خنست قرار می گريد. روش انتخاابتی 
آهنا در تقسيم مناطق به نقاط جغرافيايی سبب می  شود که آرای آهنا به  نفع کانديدای خاصی 
داده شود. در نتيجه؛ کانديدای مورد نظرشان راهی اپرملان می  شود و آرای موجود در فهرست 

آهنا پراکنده منی  شود.
احتاديه ی ميهنی بر خالف آن  چه در انتخاابت پيشنی رخ داد و در رتبه سوم قرار گرفت، رتبه 
دوم را به خود اختصاص خواهد داد. اين امر نه به  خاطر افزايش حمبوبيت اش، بلکه به  دليل ضعف 
حريف در اپيگاه مردمی آن در استان سليمانيه، که مهان جنبش تغيري است، اتفاق می افتد. 
احتاديه ميهنی مهچننی دست به انتخاب يک مرد جوان اب حمبوبيت توده ای در ميان طرفداران 

خود زد ات مبارزات انتخاابتی  اش را رهربی کند.
احتاديه ميهنی مهچننی اب توجه به تعداد کرسی  هايی که در اپرملان پيشنی بر آهنا دست ایفته 
بود، شاهد کاهش تعداد کرسی  های خود خواهد بود که اين امر به  دليل ضعف صفوف مقامات 
ماه  در  انوشريوان مصطفی  آن  رهرب  درگذشت  از  پس  اعضای جنبش  پراکنده شدن  داخلی، 
می)2017( کناره  گريی مهيشگی برخی از چهره  های سرشناس آن از کارهای حزبی و سياسی و 
کواته آمدن آانن از شعار اپوزيسيون که از مهان آغاز أتسيس احتاديه و اب هدف تقويت حکومت 

اقليم و وارد شدن به دولت پيشنی و کنار کشيدن از آن، سر دادند.
انتخاابتی اسالم  گرااین به خوبی شناخته شده است و هيچ تغيريی در توان  اما جغرافيای 
انتخاابتی آهنا روی نداده است و اگر تغيريی اجنام شود، آرای آهنا از حميط اين جغرافيا بريون 

خنواهد رفت.
معرفی  و  زانن  بزرگ  اجتماعی  اپيگاه  داشنت  به  اسالمی  احتاديه ی  است که  ذکر  شااین 
کانديداهايی از ميان چهره  های علمی اب جايگاه اجتماعی گسرتده و ميزان اعتماد ابال در ميان 
شهروندان معروف است که مهيشه به آهنا اتکا دارد و به  مهراه متحد انتخاابتی راديکال پيشنی 
خود يعنی جنبش اسالمی، ابالترين جناح ايدئولوژيک خواهد بود که بيشرتين تعداد کرسی ها را 
برنده خواهد شد. بعد از اين دو جناح، مجاعت اسالمی قرار می  گريد که خود را»جنبش َسَلفی 
ُکردها« می  خواند و از امتياز قشر جوان، خطيبان و امامان مجاعت مساجد هبره  مند است. اب   
اين حال؛ شاهد يک غافل گريی در خصوص منايندگی اپرملانی جديد خواهيم بود که توسط 
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جناح  های جديد هم  چون: جنبش نسل جديد و ائتالف دموکراسی و عدالت به  دست خواهد آمد 
که می  توانند از طريق کسب کرسی  هايی اب ساير فراکسيون  های اپرملان ائتالف کنند ات به تصويب 
الحیه  ها بپردازند و ای طرح  های پيشنهادی احزاب دارای اکثريت در اپرملان را رد کنند، که قطعا 

شاهد شکل  گريی يک اپوزيسيون اپرملانی در خمالفت اب دولت جديد خواهد شد. 
نتیجهگریی

اقليم کردستان عراق خنستنی انتخاابت در سال)1992( را اب مشارکت چهار جناح برگزار 
کرد که عبارت بودند از: حزب دموکرات، احتاديه ی ميهنی، جنبش آشوری و احتاد مسيحيان 
کردستان( و پس از آن سه دوره ی انتخاابتی در سال  های)2005، 2009، 2013( برگزار 

شد و در حال حاضر هم در شرف ورود به پنجمنی دوره ی جملس منايندگان است.
اما ميزان مشارکت رأی  دهندگان به  داليل ذکر شده در ابال، در دوره ی اخري رو به کاهش 
گذاشته است، از مجله در انتخاابت اپرملانی عراق که در استان  های اقليم برگزار شد، و ممکن 
است نسبت شرکت کنندگان در رأی  گريی سی ام سپتامرب آينده از 60درصد فراتر نرود و ای کمرت 

از 73درصد مربوط به انتخاابت)2013( خواهد شد9. 
اين امر بر خمالفت شهروندان اب آن  چه در اقليم اتفاق می افتد، داللت دارد؛ از مجله بدتر 
شدن اوضاع و بسياری از مشکالت معيشتی است که هر روز بر وخامت آن افزوده می  شود. 
از آزادی يی   قلمداد می  کنند که  انتخاابت را خبشی  کسانی هم هستند که شرکت نکردن در 
توسط دموکراسی در اقليم کردستان و ای در سطح عراق به  طور کلی داده شده است، و دليل 

آن عدم متقاعد شدن رأی  دهنده در مورد برانمه های کانديداها ای ليست  های انتخاابتی است.
می  توان گفت تقريبا هر کدام از احزاب اقليم کردستان نقطه ی قوت انتخاابتی خود را شناخته 
نتايج  از طريق  نيز نقاط ضعف خود را  انتخاابت و  از شرکت در  امتناع مردم  است و دليل 
انتخاابت جملس منايندگان عراق که در دوازدهم سپتامرب گذشته برگزار شد، تشخيص داده است. 
اين احزاب به  شدت از اشتباهات خود درس گرفتند و در جهت تصحيح آهنا در ماراتن انتخاابتی 
عمل کردند و می کوشند ات در اين انتخاابت به ابالترين سطح از آرمان  های خود دست ایبند.

اما مهمرتين رويداد در انتخاابت آينده؛ نتايج آن است که بر دو خبش أتثري خواهد گذاشت: 
خنست خبش داخلی؛ و آسان تصويب نشدن الحیه  ها و قواننی در اپرملان کردستان، آن  هم به  علت 
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وجود جناح  های اتزه أتسيس و ای آهنايی که در سال  های اخري تشکيل شده  و در دايره اپوزيسيون 
ماندگار شدند، به  عبارت ديگر؛ برعکس وضعيت سابقی که اپرملان در طی آن اب حضور اکثريت 
اپرملانی   متشکل از ائتالف ميان)حزب دموکرات و احتاديه ميهنی( اداره می  شد. و خبش ديگر: 
تعدادی از جنبش  ها و احزابی که صاحب کرسی  های اندکی در جملس عراق هستند، طوری عمل 
می  کنند که وضعيت سياسی و اپرملانی کردستان اب معادالت سياسی پيشنی تفاوت داشته ابشد. 
دليل اين امر وجود بيش از يک سنگر ُکرد در بغداد است که می  توانند در خصوص آن  چه به 
نظرشان مناسب شهروندان آانن است، اب احزاب سياسی ائتالف ای توافق کنند، حتی اگر اين 
امر در ميان جاه  طلبی  های احزاب اب  نفوذ و حاکم، به ضرر رقيبانشان اب مهان قوميت متام شود. 
مهم اين است که تصوير احزاب کردستان، وحدت و يکپارچگی را القا کند و دو دسته شدن و 
اختالف ديدگاه  های منايندگان مردم کردستان عراق بر ارائه طرح  های پيشنهادی و رأی  گريی برای 
تصويب قواننی اتثري نگذارد، به   ويژه در جملس منايندگان عراق که شاهد حضور هفت انم ليست 
اقليم و شيوه  ُکرد اب افکار و ديدگاه  های خمتلف در خصوص حنوه ی مديريت مسائل داخلی 

تعامل اب دولت فدرال است.
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)Endnotes(
1.  https://www.alsumaria.tv/news/117965

 2. منابع ویژه از درون یک جناح سیاسی که در انتخابات حضور دارد.

3.  http://www.kdp.info

4.  ttp://www.khec.krd

5. https://www.skynewsarabia.com

6.  http://www.aljazeera.net

7.https://www.alaraby.co.uk

8. https://www.alghadpress.com

9. http://www.alraimedia.com


