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 خالصه مدیریتی

و  یادمقاومت اقتص   یهاو بهبود ش  اخ  ایرش  د پو نیبا هدف تأم یاقتص  اد مقاومت یکل یهااس  تیس  

ست شم یابید سند چ صت ر،یپذانعطاف ،یجهاد یکردیساله، با رو 20انداز به اهداف   شرو،یساز، مولد، پفر

اقتص  اد،  یس  ازیکنار مردم رد ها،اس  تیس   نیابالغ ش  د. در ا 1392گرا در بهمن ماه س  ا  زا و بروندرون

اشاره  یدیکل یاقتصاد به عنوان محورها ییگراو برون ییزااقتصاد، به درون کردنانیبنو دانش یمحورعدالت

 شده ازنگریبرای داشتن یک سیاست مقاومتی صحیح در درون، باید در نگاه به بیرون مرزها نیز بشده است. 

 .ها بر اساس مصالح روز رخ دهدو تصحیح مداوم سیاست

گرایی در اقتص  اد، تش  کیل یک ش  بکه مقاوم در مقابل فش  ارهای های بروننترین پش  تیبایکی از اص  لی

ترین این کشورها، همسایه غربی ایران یعنی عراق است. سو، و یکی از مهمجویان با کمک کشورهای همسلطه

 گذاری آن کش  ور آش  نا ش  د تا روابطبرای برقراری رابطه مس  تحکم با هر کش  وری، باید ابتدا با مبادی قانون

بقای  ناری کافی و توااس  تو در بس  تر س  از و کارهای قانونی پیش رفته و ازاقتص  ادی و س  یاس  ی دو طرف، 

 .باشدبرخوردار درازمدت 

های برجس  ته س  یاس  ی در کش  ور عراق پرداخته طرفدر این گزارش، ابتدا به ش  ناخت به همین منظور 

کنند چرا که جمعیت شیعه در ایفا می ه سیاسی عراقهای شیعی نقش محوری را در پهنخواهد شد. جریان

سا  ست. اما در  شور از اکثریت برخوردار ا شیعی، موجب بازده گروههای اخیر، عملکرد کماین ک سنتی  های 

ی ش   ده اس   ت. تا جایی که برخی از همان طائف-ناحی و فراج-تمایل تدریجی آرای مردمی به گروههای فرا

سابق،  صدربازیگران جناحی  سکوالر وارد اند و در قالبتغییر رویه دادهو جریان حکیم،  همچون جریان  های 

های جدیدی شکل گرفته است که در آنها، شیعی یا سنی بودن اند. بدین ترتیب، ائتالفعرصه سیاست شده

 تری پیدا کرده و بیشتر از طرز فکر مذهبی، به وابستگی یا استقال  ملی توجه دارند.رنگنقش کم

م.  2003خش، به س  از و کار انتخابات عراق در چهار دوره پس از س  قوا ص  دام در س  ا  در ادامه این ب

های برنده مورد مطالعه قرار گرفته اس  ت. این الگو در ها بین طرفپرداخته ش  ده و الگوی تقس  یم کرس  ی

ده است. ها و احزاب بزرگ سیاسی بسیار پررنگ بوهای مختلف تغییر کرده ولی در همه ادوار، نقش گروهدوره

، یکی 2019و  2018با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در سا  پس از انتخابات ناموفق دوره چهارم مجلس و 
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رنگ ش   دن نقش احزاب در نمایندگی از مردم بوده ترین مطالبات مردمی، تغییر قانون انتخابات و کماز مهم

تا حد ر، قانون جدید انتخابات ای که توس  ط نمایندگان مجلس ش  نیده ش  ده و در حا  حاض  اس  ت. مطالبه

آفرینی احزاب به در هر ناحیه انتخاباتی است، هرچند که نقشو شناخته شده برجسته  زیادی متکی به افراد

 طور کامل حذف نشده است.

راق و عبا گذر از بررس   ی کیفیت انتخاب نمایندگان پارلمان، بخش بعدی گزارش به تش   کیالت پارلمان 

پردازد. پارلمان عراق دارای یک دبیرخانه اس   ت که عالوه بر ین نهاد تقنینی میاجزای تش   کیل دهنده ا

ها، های مجلس عراق را جای داده اس  ت. همچون تمامی پارلمانهای دفتری، در د  خود مرکز پژوهشبخش

سیون ستور کار آنان در آیینمجلس عراق نیز دارای کمی ست که د شن های متعددی ا نامه داخلی مجلس رو

 باشد.ه است. همچنین، پارلمان دارای یک مرکز مشاوران و سه نهاد مستقل دیگر نیز میشد

سرمایهدر بخش بعدی، به  صاد و  سیون اقت صاد، از جمله کمی سیون مهم مرتبط با اقت گذاری، چهار کمی

سازندگی، کمیسیون کشاورزی و آبخیزداری و کمیسیون نفت و انرژی پرداخته خ  واهدکمیسیون خدمات و 

ی آنها های پیش رووبات اخیر آنها و چالشها، مص  ها، دس  تور کار این کمیس  یونش  د. در هر یک از بخش

ها در رابطه با تعامالت با ایران نیز پرداخته های این کمیسیونهمچنین به نگرانیمعرفی اجمالی خواهند شد. 

 گیرد.د بررسی قرار میخیر مجلس با دولت الکاظمی موراسپس به طور خالصه، تعامالت شود. می

رای : یکی آنکه بپرداختبخش پایانی، که در واقع مقص   ود این گزارش اس   ت، به دو بحث مهم خواهد 

مان، گروه دوس   تی دو مجلس و بطور  پارل کاری دو کش   ور ایران و عراق، روابط بین دو  لی کافزایش هم

سی پارلمانی چه ظرفیت شده و با دو تن از ظرات برخنهایی دارد. در این باره، دیپلما سان مطالعه  شنا ی کار

ای ص  ورت گرفته اس  ت. در ادامه این بخش نیز، به موانع توس  عه روابط اقتص  ادی عراق با آنان نیز مص  احبه

ی، روابط کشورها و نفوذ عمیق آمریکا در سیستم اقتصادی عراق پرداخته خواهد شد. همچنین به طور مورد

گیرد. در بین این سه کشور، آلمان لمان و سعودی مورد بررسی قرار میاقتصادی عراق با سه کشور ترکیه، آ

ست که می صادی عراق اثر بگذارد. اماظرفیتی ا سعه روابط خارجی اقت ستقل از اثرگذاری آمریکا بر تو  تواند م

 شود.روابط عراق با دو کشور دیگر به خصوص ترکیه، تحت نفوذ آمریکا قلمداد می

ضالت  شده، و و ظرفیتدر انتها نیز، مع ضو محور مقاومت جمع بندی  های تعامل با عراق به عنوان یک ع

 شود.پیشنهادهایی در این باره مطرح می
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 قدمهم 

سا   س ،یالدیم 1925در  تشکل از کشور م نیشد. در آن زمان، نهاد پارلمان ا سیقوه مقننه در عراق تأ

سا   سن الب یدر عراق کودتا یالدیم 1960دو مجلس خواص و عوام بود، و پس از آنکه در   هیکر علاحمد ح

در  آمدن ص  دام ارک یدر آمد. با رو قیمجالس به حا  تعل نیا لیتش  ک یمدت یش  کل گرفت، برا یپادش  اه

به  توانس   تندیحزب بعث م یاز س   ر گرفته ش   د هرچند که تنها اعض   ا ندگانی، مجددا مجلس نما1970

 انتخاب شوند. یندگینما

ده و مجلس افتا یانتقال یاداره کشور به دست نهادها یچند سال ی، برا21قرن  یسقوا صدام در ابتدا با

صو س بیمعلق بود. تا آنکه پس از ت سا شکل  د،یجد یقانون ا  یرلمانپا یفدرال یجمهور کیحکومت عراق به 

از  کیر مردم در ه نون،برگزار ش  د. بر اس  اس قا ندگانیانتخابات مجلس نما نیاول 2005درآمد و در س  ا  

. دهندیائتالف م کیه بخود را  یشرکت کننده در آن استان، رأ یاسیس یهااحزاب و ائتالف نیها از باستان

آنان  نیب هایس  پس کرس   کند،یم روزیچند ائتالف را پ ه،یحوزه انتخاب کیهر اس  تان بعنوان  بیترت نیبه ا

جلس خود را از آن اس  تان به م ندگانیآمده، نما بدس  ت یهایش  ده و هر ائتالف به تعداد کرس   میتقس  

ستدیم شده، یکه تا کنون چهار دوره برا ندگانی.  افزون بر مجلس نمافر اق در قانون عر آن انتخابات برگزار 

 یو کارکرد ردیگیمناطق شکل م گانندیموجود است که از نما  زین «یالمجلس االتحاد»با عنوان  یساختار

 است.  دهیجامه اجرا نپوش چگاهیقانون ه نیهمچون مجالس سنا دارد، اما ا

ساس ش2010و  2005در دوره او  و دوم ) هایکرس میتقس سازوکار سوم و  وهی( بر ا هوندت، و در دوره 

هوندت، ابتدا احزاب حائز حد  وهیاصالح شده بود. در ش یسنت الگه وهی( بر اساس ش2018و  2014چهارم )

 زین ماندهیباق یهایرسو سپس ک کردندیرا تصاحب م هایبرنده شده، کرس ینصاب آراء، بر اساس نسبت رأ

س نی. بنابراگرفتیبه حزب برتر تعلق م سان تیبه اکثر دنیر صاب نتر بود و احزاب کوچکآ از  زیتر از حد ن

شماندندیورود به مجلس باز م صوب  وهی. اما در  شده م صالح  که هم در انتخابات مجلس  2013سنت الگه ا

 تیامکان عضو یشتریفرمو ، احزاب ب کیبر اساس  شود،یمها اجرا و هم در انتخابات پارلمان استان ،یبعد

 دیپد بیترت نی.  بدش   وندیبه هم وارد مجلس م کینزد یهایبا کرس    زیو احزاب برتر ن افتهیدر مجلس را 

دولت،  لیتشک ندیشدن فرا یشیمنجر به فرسا ند،یفرا نیاحزاب است و ا انیائتالف م ازمندین تیآمدن اکثر
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سیس یاو زد و بند گروهه س یا س میدر تق سته از ناحشودیم هایکر ساد برخا  گاهیجا یباال رفتن نابجا هی. ف

الح قانون انتخابات، اص ن،یشده و معترض 2019سا   انیها در عراق، موجب آشوب گسترده مردم در پاائتالف

 شدند. ارها در حکومت را خواستافراد وابسته به جناح گاهیو کاسته شدن جا یزیاستقال ، فساد ست

 شود:سواالت زیر پاسخ دادهست به بنادر این گزارش 

 ساختار مجلس نمایندگان از طالعه مو  های برجسته سیاسی در عراق،و طرف بررسی شیوه انتخابات

 .پارلماننهادهای زیرنظر سایر ها و ونیکمیسجمله بررسی 

  بررسی ه انتخاب اعضاشامل شیو گذاریامور اقتصادی و سرمایهبررسی وضعیت فعلی کمیسیون ،

لی و همچنین بررسی اجما معرفی مصوبات این کمیسیون در دوره فعلی مجلس عراقاعضای فعلی، 

 .های اقتصادی مرتبطسایر کمیسیون

 و موانع  دو کشور یابط اقتصادق در تسهیل و توسعه روالمجالس ایران و عرانبررسی نقش روابط بی

 .پیش رو.
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 نمایندگان  كیفیت انتخاب

ساس آمارها،  18عراق دارای  ست و بر ا ستان ا شیعه، 65ا صد جمعیت آن  صد کرد، 20در صد10در  در

 ها همچون ایزدی است.درصد سایر اقلیت 5سنی و 

یه(، های بص  ره، ذی قار )مرکز: نص  یرش  رقی عراق تمرکز دارند. مردم اس  تانش  یعیان عمدتا در جنوب 

شیعه سیه )مرکز: دیوانیه( و کربال، غالبا  سماوه(، نجف، بابل )حله( و بغداد، قاد ستانهای مثنی ) اند. اما مردم ا

کرد  -ز شیعه تانهای میسان )العماره(، واسط )کوت( و دیاله )بعقوبه( مرکب اسنی و در اس -مرکب از شیعه 

 سنی هستند.

الح الدین ص اهل س نت در غرب عراق و  بطور ویژه در اس تان االنبار )مرکز: رمادی( حض ور دارند. اهالی 

 )تکریت(، نینوی )موصل(، و کرکوک )تمیم( نیز دارای فرهنگ سنی، و اغلب از نژاد کرد هستند.

 

 های گوناگون در عراقپراکندگی مذاهب و قومیت 

اند، اما در برخی استانهای شمالی، فرهنگ کردی بر تسنن آنها غلبه ریت کردها در عراق سنیهرچند اکث

دارد. س  ه اس  تان اربیل، س  لیمانیه و دهوک رس  ما اقلیمی مجزا را تش  کیل داده و برای قومیت خود اهمیت 

ستان ساس قانون فعلی عراق، ا صورت تمایل میزیادی قائلند. بر ا شکیل یک اقلیم یا  توانند با یکدیگرها در ت

ها در اند و بقیه استانواحد فدرالی بدهند، اما تنها استانهای شمالی عراق عمال چنین واحدی را تشکیل داده
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 1.شوندشناخته می« دهی نشدههای سازماناستان»قانون با عنوان 

همواره بدست دو (، خودمختار شده و سپس 1991اقلیم کردستان عراق در ده سا  پایانی رژیم صدام )از 

سیاسی جریان طالبانی )اتحاد میهنی( و بارزانی )حزب دموکراتیک( اداره می سقوا صدام، گروههای  شد. با 

، اقلیم کردستان بر نفت استان کرکوک مسلط شد 2014کرد در حکومت مرکزی نقش پیداکردند. اما از سا  

کرده و کرکوک،  2یپرس   ی خودمختاراری همه،  اقدام به برگز2017و در اثر این اس   تقال  مالی، در س   ا  

نینوی، صالح الدین، دیاله و واسط را نیز مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی دانست. حکومت مرکزی حیدر 

العبادی در تالفی این رخداد، نیروهای نظامی خود را به محاص   ره و بازپس گیری کرکوک گماش   ت که این 

 ص بارزانی، و تحریم انتخابات مجلس توسط برخی کردها مواجه شد.اقدام با اعتراض گروههای کرد بخصو

 سیاسی برجسته هایطرف -1

ان به دلیل اینکه جمعیت ش  یعه عراق در اکثریت اس  ت و نخس  ت وزیر منتخب مجلس نیز از بین ش  یعی

 ت شیعی است.های اصلی سیاسی در عراق، ائتالفااست، جریان

 اطراف شیعی -1-1

صلی ست. این ا شت، حزب الدعوه ا صدام نیز فعالیت پررنگی دا شیعه که از دوران  سی  سیا ترین جریان 

سا   سا  فعالیت فرهنگی از 1957حزب در  شد و پس از چند  صدر تأسیس  سید محمدباقر  شهید   توسط 

ن بودند، را، بخشی از اعضای این حزب که در ای1982به درگیری با رژیم صدام پرداخت. در سا   1970سا  

سقوا سالمی عراق کردند. با  سیس مجلس اعالی ا سید محمدباقر حکیم اقدام به تأ شهید  رژیم  به رهبری 

برادر ش  هید  ، این دو جریان در برابر حمله امریکا منفعالنه عمل کردند، بنابراین نوه2003ص  دام در س  ا  

ده و پس از حدود ده س  ا  منحل ش   ص  در، مقتدی، جریانی نظامی به نام جیش المهدی به راه انداخت که

های انش  د. این س  ه جریان در دو دهه گذش  ته، از منثرترین جری یتیار الص  درالتبدیل به جریان س  یاس  ی 

 اند.سیاسی شیعی عراق بوده

                                                 
 247095n.ir/2https://bخبرگزاری االخبار،  1

 (178در عراق، کردستان شمالی در ترکیه، شرقی در ایران و غربی در سوریه قرار دارد. )کتاب کردها، کندا ، ص« کردستان جنوبی»جدایی طلبان، در فرهنگ  2

 

https://b2n.ir/247095
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 شهید صدر، شهید حکیم و مقتدی صدر 

حزبی برای مخالفت  1991در طرف دیگر، ایاد عالوی قرار دارد که در جوانی عضو حزب بعث بود، در سا  

با رژیم صدام با نام جنبش وفاق ملی تأسیس کرد. او که با سقوا صدام به عراق بازگشت، با انحال  ارتش و 

شد. اعتراض او به  شتر خواهد  سط امریکا مخالفت کرد چرا که معتقد بود موجب هرج و مرج بی حزب بعث تو

الش  عبی در عرض ارتش، و ش  رکت در انتخابات با عنوان حمله آمریکا به فلوجه، انتقاد او از تش  کیل حش  د 

فرادینی و در ائتالف با گروههای س   نی و کرد، از او یک چهره محبوب ملی و نزدیک به جریان اهل س   نت 

ست ست. ابتدا ابراهیم جعفری از  1.ساخته ا شده ا شعابات فراوانی  شته دچار ان سالهای گذ حزب الدعوه در 

مجلس او ، ائتالف ملی عراق یکپارچه را به فرمان آیت اهلل س  یس  تانی به راه اعض  ای این حزب، در تش  کیل 

انداخت که اکثریت آراء را از آن خود کرد و منجر به نخس   ت وزیری نوری المالکی ش   د. اما پس از آنکه در 

، 2010، نوری المالکی دبیر کل این حزب ش   د، برای انتخابات 2007کنگره عمومی حزب الدعوه در س   ا  

شکیل ائ شد اما برای ت شترین آراء  سا ، ائتالف ایاد عالوی حائز بی سیس نمود. در این  تالف دولت قانون را تأ

 دولت، مجبور به همراهی با ائتالف المالکی و جعفری شد و این بار دولت دوم نوری المالکی تأسیس شد.

   
 ابراهیم جعفری، نوری المالکی و هادی العامری 

                                                 
 647942n.ir/2https://bخبرگزاری االضاءات،  1

 

https://b2n.ir/647942
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شدند: یکی مجلس اعالی2014سوم )در انتخابات مجلس  عراق  (، دو جریان از ائتالف ملی جعفری جدا 

این بار،  و دیگری ائتالف احرار )ص   در و همراهان(، و همچنان دولت قانون مالکی اکثریت را بدس   ت گرفت.

ل ائتالف ه تشکیبحیدر العبادی از جانب حزب الدعوه نخست وزیر عراق شد. اما او نیز با اتمام دولتش، اقدام 

 یت شدند.نصر نموده و بدین ترتیب، دو ائتالف قدیمی )ملی جعفری و قانون مالکی( تبدیل به جریان اقل

سبد آراء ، عالوه بر این جریان2018در انتخابات  شعبی نیز به  شد ال صدری و ح سنتی، دو جریان  های 

ضافه شدند و توانستند اکثریت را از احزاب سنتی بربایند. ائتالف سا های خواهان ئرون که متشکل از جریانا

( بود، مقام او  را بدس  ت آورد. در مقام دوم، ائتالف فتح، 1اص  الحات )ائتالف ص  در و حزب کمونیس  ت عراق

صائب و کتائب بودند. البته پس از هم ضای بدر، ع شکل از اع شده و مت سنتی المالکی بودند که جدا  پیمانان 

 ر ائتالف البناء را تشکیل داده و اکثریت را از آن خود کردند.تشکیل مجلس، فتح و قانون با یکدیگ

   
 ایاد عالوی، حیدر العبادی، و حمید مجید موسی 

که جنبش  کت نکرد بل بات ش   ر خا با عنوان مجلس اعلی در انت مار حکیم نیز  در این مجلس حتی ع

مین دلیل بخش  ی از همراهان غیراس  المی حکما را براه انداخت و با این عنوان در مجلس ش  رکت کرد. به ه

سنتی او با تشکیل گروه مواطن، به ائتالف فتح پیوستند. در اثر همین آشفتگی، و البته به علت فساد گسترده 

، 2018در دولت و احزاب، انتخاب نخس  ت وزیر برای این مجلس دش  وار ش  د. س  ائرون و حکما در انتخابات 

عالوی در جهت رسیدن به یک استراتژی مبارزه با فساد جناحی،  فرادینی )سکوالر( بوده و پس از انتخابات، با

 2.میثاقی منتشر کردند

                                                 
 د مجید موسی، اهل بابل و از یک خانواده شیعی است.رهبر حزب کمونیست عراق )الحزب الشیوعی(، حمی 1

 365720n.ir/2https://b تور،یالمان یخبرگزار   2
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 نمایی از تاریخچه مجالس کشور عراق پس از سقوا صدام ( 2-1) جدو 

 رئیس جمهور نخست وزیر هاسائر ائتالف ائتالف اکثریت مجلس

 طالبانی مالکی دموکرات )بارزانی( /حزب اسالمی )الهاشمی( ملی )جعفری( 2005او  

 طالبانی مالکی قانون)مالکی( / ملی)جعفری( / صالح العراقیه )عالوی( 2010دوم 

 فناد معصوم عبادی مجلس اعلی)حکیم( / احرار/ نجیفی/ عالوی/ صالح قانون )مالکی( 2014سوم 

م چهار

2018 
 سائرون )صدر(

فتح)عامری( / نصر)عبادی( / مالکی / بارزانی / 

 عالوی / حکیم

 عبدالمهدی/

 کاظمی
 برهم صالح

 های شیعی که ریشه در حزب الدعوه دارند.گروه 

 اطراف سنی -2-1

ائتالف کردند. به ریاس  ت ایاد س  امرائی ، اهل س  نت عراق با نام جبهه توافق در انتخابات 2005در س  ا  

سا  مهم ست که این حزب تا  سالمی عراق ا ضو این ائتالف، حزب ا شمی  2009ترین ع ست طارق الها در د

شده، به ائتالف العراقیه  سالمی جدا  سپس از حزب ا شمی  ست اما پس از اندکی، به جرم عالوی بود. الها پیو

جبهه »دیگر که از جبهه توافق جدا شد،  اقدامات تروریستی مورد پیگرد قرار گرفت و فراری شد. جریان مهم

ترین شهرهای اهل سنت است، چرا که شیعیان و کردها در آن است. استان االنبار یکی از مهم« نجات االنبار

حزب الدعوه

(مالکی)قانون 

(حشدیون)فتح  (عبادی)نصر 

(جعفری)ملی 

(صدر)احرار 

(صدر)سائرون 

مجلس اعلی

حکما
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 استان حضور ندارند.

   
 ایاد السامرائی، طارق الهاشمی و اسامه نجیفی 

داش  ت که متعلق به قومیت یا مذهب  در پایان دهه او  حکومت پس از ص  دام، دو ائتالف اص  لی وجود

خاص  ی نبودند. اولین آنها، العراقیه به رهبری ایاد عالوی اس  ت که گرایش س  کوالر دارد و بعدها الوطنیه نام 

 2014گرفت. اسامه نجیفی سیاستمدار سنی، در ائتالف العراقیه به رهبری عالوی حضور داشت، اما در سا  

شد و با نام المتحدون  شرکت کرد.از او جدا  ست  1در  انتخابات  دومین ائتالف فرامذهبی، ائتالف ملی عراق ا

گرا بود، اما در مقابل نوری المالکی با گرایش شیعی و حزبی که هرچند عمدتا متشکل از احزاب شیعی مذهب

بود، اما از جناحهای مختلف  2005پررنگ، بیش  تر جنبه ملی داش  ت و هرچند دنباله ائتالف ملی جعفری در 

تشکیل شده بود: مجلس اعلی، سازمان بدر، جریان صدر، نجات االنبار و دیگر سیاستمداران مسیحی، سنی و 

 کرد.

 

                                                 
 923670n.ir/2https://bدیپلماسی ایرانی،  1
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 جدایی احزاب سنی از جبهه توافق و گرایش به احزاب ملی شیعی یا سکوالر در مجلس دوم و سوم 

 اطراف كرد -3-1

سیم می سه گروه تق سورانکردهای عراق به طور کلی به  شرق عراق قرار دارند و شوند: کردهای  ی که در 

اق هس   تند و حزب رند، کردهای بادینانی که در غرب عکاتحاد میهنی جال  طالبانی آنها را نمایندگی می

اند، کردهای کند، و دس   ته س   وم که یک اقلیت رس   می انتخاباتیدموکراتیک بارزانی آنها را نمایندگی می

 پارلمان را دارا هستند.اند که شیعه بوده و یک کرسی جداگانه فیلی

بین دو طائفه س  ورانی و بادینانی از دیرباز اختالف بوده اس  ت. طائفه س  ورانی بطور س  نتی با ایران متحد 

به ریاست  1991است اما طائفه بادینانی با ترکیه قرابت بیشتری دارند. پس از آنکه منطقه کردستان در سا  

صدام کرد، به تدریج اختالفات این دو طائفه باال اتحاد میهنی و به پایتختی اربیل، اعالم خو دمختاری از رژیم 

شد. این درگیری شکیل حزب دموکراتیک و جنگ خونین داخلی  سا  گرفت و منجر به ت ادامه  1998ها تا 

دور دیگر  1یافت و در نهایت با میانجیگری آمریکا، کردس  تان عراق به دو منطقه ش  رقی و غربی تقس  یم ش  د.

ش  کل گرفت. پس از آنکه اقلیم کردس  تان با فروش مس  تقیم نفت کرکوک به  2017ت در س  ا  این اختالفا

سی خودمختاری کرد که در نتیجه، دولت  ستقال  مالی یافت، اقدام به برگزاری همه پر شورهای خارجی ا ک

از  حیدر العبادی نیروهای نظامی را به مناطق کردس  تان اعزام کرده و کنتر  ش  هرها را به دس  ت گرفت و

شد و به این دلیل دوباره مورد  سلیم حکومت مرکزی  فروش نفت جلوگیری کرد. اتحاد میهنی در این دوره، ت

بطور کلی از مناصب سیاسی اتحادیه  2017برهم صالح در سا   سرزنش و بغض حزب دموکراتیک واقع شد.

                                                 
 919277n.ir/2https://bخبرگزاری الجزیره،  1

(عالوی)العراقیه 

(نجیفی)متحدون

توافقائتالف ملی

هاشمیاالنبار حزب اسالمی

https://b2n.ir/919277
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 میهنی کناره گرفت.

   
 جال  طالبانی، مسعود بارزانی و برهم صالح 

 در مجلس نمایندگان عراق هاتقسیم كرسی الگوی -2

ر یک حزب فعا  است. در چهار انتخابات پیشین، ه 60فضای سیاسی عراق یک سیستم حزبی با بیش از 

توانس  تند به یک حزب رأی داده و بدین ترتیب، احزاب برتر را به مجلس ها، میاز رأی دهندگان در اس  تان

 با چه الگویی باید بین احزاب تقسیم شوند؟ های مجلسنمایندگان بفرستند. حا  کرسی

سیم الگوی هوندت: صمیم گرفتند از الگوی معروف هوندت برای تق سی در ابتدا مجریان انتخابات ت ها کر

ستفاده می کنیم. فرض کنید برای  شیوه این الگو از یک مثا  ا شدن  ستفاده کنند. برای روشن  سیم تا  11ق

 ن ترتیب بوده است:حزب، آرای مأخوذه بدی 4کرسی بین 

 رأی 63000حزب الف: 

 یرأ 52000حزب ب: 

 رأی 18000حزب ج: 

 رأی 9000حزب د: 

 رأی 1000حزب ا: 

رأی الزم است. بدین ترتیب  13000کرسی تقسیم کنیم، برای هر کرسی قریب  11اگر مجموع آراء را بر 

آورند اما حزب د و ا از حداقل رأی کرسی را بدست می 1کرسی، حزب ج  4کرسی، حزب ب  5حزب الف 

داشت(،  1ب است و برای تصاحب هر کرسی باید الاقل ضری 0.69برای یک کرسی برخوردار نیست )ضریب د 

سی در انتها بدون نماینده باقی می 1پس  سی متعلق به حزب برتر ماند. بر اکر ساس الگوی هوندت، این کر
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شتری برخوردار  شده و احزاب بزرگ نیز از نفوذ بی خواهد بود. بدین ترتیب احزابِ اقلیت کمتری وارد مجلس 

 1فرستد.احب شده، نماینده به مجلس میهای تصحزب منتخب، به تعداد کرسی 3شوند. حا  هر یک از می

سا  : 2013قانون  شد که به موجب آن، در انتخابات  2013در  صویب  ید از با 2014قانونی در مجلس ت

تعیین  1.9ها استفاده کرد. در این قانون ضریب اصالح عدد الگه اصالح شده برای تقسیم کرسیالگوی سنت

رسی بین ک 11مثا  استفاده می کنیم. فرض کنید برای تقسیم  شد. برای روشن شدن شیوه این الگو از یک

 حزب، آرای مأخوذه بدین ترتیب بوده است: 4

 رأی 63000حزب الف: 

 یرأ 52000حزب ب: 

 رأی 18000حزب ج: 

 رأی 9000حزب د: 

 رأی 1000حزب ا: 

با تقس  یم بر  به ترتیب آرای هر حزب ش  ود. در این جدو ،الگه با رس  م یک جدو  اجرا میالگوی س  نت

 شود:و... نوشته می 7، 5، 3، 1اعداد فرد 

 الگهتخصی  کرسی بر اساس الگوی سنت ( 2-2) جدو 

 9تقسیم بر  7تقسیم بر  5تقسیم بر  3تقسیم بر  1تقسیم بر  الگهضریب سنت

 5727 9000 12600 21000 63000 حزب الف

 4727 7428 10400 17333 52000 حزب ب

 1636 2571 3600 6000 18000 حزب ج

 1000 1285 1800 3000 9000 حزب د

 111 142 200 333 1000 حزب ط

 

ش  وند و تعداد اعداد انتخاب ش  ده موجود در جدو  فوق انتخاب می ین اعدادعدد بزرگتر 11در این الگو، 

 2کرس  ی ب،  4کرس  ی به حزب الف،  4های آن حزب اس  ت. در جدو  فوق، برای هر حزب، تعداد کرس  ی

ش  ود الگوی فوق به مجموع آراء مأخوذه کرس  ی به د تعلق گرفت. همانطور که مش  اهده می 1کرس  ی ج و 

                                                 
 739196n.ir/2https://bپژوهشکده تحقیقات راهبردی،  1

https://b2n.ir/739196
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ای حزب او  و دوم در آن کم )و در این مثا  حتی مساوی( شده، و همچنین هوابسته نیست، فاصله کرسی

 فرستد.احزاب بیشتری را به مجلس می

سنت ضریب او  از عدد حا  الگوی  شده، تغییر   صالح  ست. در قانون  1الگه ا شتر ا ، 2013به عددی بی

 :ند بودتعیین شد. بدین ترتیب اعداد ستون او  اینگونه خواه 1.9این ضریب اصالح 

 شدهالگه اصالحتخصی  کرسی بر اساس الگوی سنت ( 2-3) جدو 

 9تقسیم بر  7تقسیم بر  5تقسیم بر  3تقسیم بر  1.9تقسیم بر  الگه اصالح شدهسنت

 5727 9000 12600 21000 33157 حزب الف

 4727 7428 10400 17333 27368 حزب ب

 1636 2571 3600 6000 9470 حزب ج

 1000 1285 1800 3000 4736 حزب د

 111 142 200 333 526 حزب ط

 

شاهده می سیشود که با این قانون، مجددا حزب د از ورود به مجلس باز میم های حزب ماند و تعداد کر

 شود. برتر، بیشتر می

سنت سن الگوی  سیبطور کلی ح ست چرا که تعداد کر های الگه، نیاز حزب او  به جلب نظر حزب دوم ا

البته این الگو یک  ش  ود، و احزاب بیش  تری امکان ورود به اقلیت مجلس را دارند.نزدیک میآنها به یکدیگر 

ضریب  ست، که این ایراد با  سیار کم به مجلس ا صالح، برطرف اایراد هم دارد و آن، ورود احزاب دارای رأی ب

 شد.ها نیز اجرا میابات پارلمان استانشود. این قانون در انتخمی

با وجود احزاب قدرتمند و دارای فساد، ورود احزاب بیشتر به مجلس اتفاقا یک حسن است  :2017قانون 

سا   شتر خواهد بود. لذا در  شفافیت بی ساد و  سی  2017و موجب جلوگیری از ف سیا با اعتراض گروههای 

سنت صالح  ضریب ا ستند تا  ضین از مجلس خوا ساد احزاب، معتر سبت به ف صدر، ن الگه را همچون جریان 

تعیین کنند تا قدرت احزاب اکثریت کاس  ته ش  ود. البته برخی فعاالن س  یاس  ی )همچون  1.4بردارند یا آنرا 

عبدالمهدی( در همان دوره، خواس  تار برچیده ش  دن انتخابات حزبی و برگزاری انتخاب بص  ورت فردی و بر 

صالحیت ساس  سا  ا صی نامزدها بودند. به هر حا  در  شخ صوی 2017های  قانون  12ب ماده در جریان ت

کاهش دهد که منجر به ورود احزاب  1.7به  1.9الگه را از انتخابات، مجلس تص  میم گرفت ض  ریب س  نت
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 1.بیشتری به مجلس چهارم شد

 انتخابات قانون تغییر -3

 های تغییرزمینه -1-3

اه بود ای همر، به گفته حیدر العبادی، با تخلفات گسترده2018چهارمین دوره انتخابات عراق در سپتامبر 

به بعد، سلسله اعتراضاتی با پشتیبانی مقتدی  2016و با کمترین مشارکت در ادوار نیز مواجه شد. از سالهای 

صدر و برخی دیگر از فعاالن شیعی بغداد و بصره برای مبارزه با فساد اقتصادی دولتمردان در جریان بود. پس 

ض شرایط، آتش اعترا شرین( از این انتخابات ناکام و عدم تغییر  شید. در  2019ات در اکتبر )ت دوباره زبانه ک

این ایام که مص  ادف با ماه ص  فر بود، تظاهراتی اعتراض  ی در ش  هرهای مختلف عراق از جمله بغداد، نجف و 

ستقال  در برابر جریانهای خارجی، پایان نزاع ضین در آن، ا سته محوری معتر شد که خوا صیریه آغاز  های ن

اری حاکمیت ملی و مبارزه با فس   اد اقتص   ادی احزاب بود. جریان ص   در از مواکب ای و قومیتی، برقرفرقه

عزاداری خواست تا خدمات رفاهی خود را در اختیار معترضین قرار دهند و بدین ترتیب، معترضین توانستند 

مامی مهرهبه حذف ت بات و  خا قانون انت ند: تغییر  ته خود را اعالم کن ز گرا اهای حزبطور متمرکز خواس   

 2حاکمیت.

یک فرد حزبی بود و معترض   ین،  بدالمهدی بعنوان  عاد  ع به  کان اعتراض   ات  یب نوک پی بدین ترت

ها را خواستار بودند. بعالوه، بعد از نزدیک به دو ماه گیری او و روی کار آمدن یک دولت مستقل از جناحکناره

ه این واقعه منجر به اعتراض آیت اهلل از آغاز اعتراض  ات، نیروهای امنیتی به س  رکوب معترض  ین پرداختند ک

سیستانی و مقتدی صدر و درخواست کناره گیری عبدالمهدی شد. عبدالمهدی در انتهای نوامبر استعفا داد و 

 3عراق پنج ماه بدون نخست وزیر باقی ماند.

ینه دست خواسته دیگر معترضان، مبارزه با مفسدین دولتی بود که دستگاه قضایی به اقداماتی در این زم

زد. ابتدا برخی مدیران فاسد را تحت پیگرد قانونی قرار داد، و سپس الجبوری، صادق و مدلو  و تعدادی دیگر 

                                                 
 82623837خبرگزاری ایرنا، کد خبر   1

 083527n.ir/2https://b خبرگزاری قنطره، 2

 262679n.ir/2https://bخبرگزاری ایرنا،  3

https://b2n.ir/083527
https://b2n.ir/262679
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 از مفسدین اقتصادی را دستگیر کرد.

جلس با خواسته دیگر معترضان، اصالح قانون انتخابات در جهت کمرنگ شدن نقش و قدرت احزاب بود. م

ستعفای عبدا صله اندکی از ا شامل فردی شدن و منطقفا ه ای شدن لمهدی، در نیمه دسامبر قانون انتخابات 

شنهاد ن صویب کرد. اما در پی سنت ت شیعی و مخالفت اکراد و اهل  ست وزیر نامزدها را با موافقت احزاب  خ

که  های معرفی شده، غالبا افرادی با سابقه نزدیک به المالکی بودندجایگزین، بین احزاب اختالف بود و گزینه

 شدند.طبعا با مخالفت معترضین مواجه می

به  2، با معرفی محمد العالوی1در پایان ژانویه، باالخره همه احزاب بزرگ مجلس از جمله مقتدی ص   در

عنوان نخست وزیر موافقت کردند. مقتدی با تصور اینکه این گزینه مورد توافق معترضین است، اعالم کرد که 

شند تا اعتراض ها پایان یابد. هممواکب از ارائه خدمات به مع ست بک ضین د میثاق »ای بعنوان زمان، بیانیهتر

صالح شرایط « ثورة اإل شت به  شده بود، از جمله بازگ صالحات عنوان  شر  کرد که در آن، موازینی برای ا منت

خادم »عادی انتظامی و مدنی، و رعایت قواعد ش   رعی و عدم اختالا زن و مرد، و این میثاق را با عنوان 

 امضا کرد.« االصالح

واکنش معترض   ین کامال برعکس بود و این بار خود مقتدی ص   در بود که در بهمن ماه مورد هجمه قرار 

گرفت. آنها با عبور از مقتدی ص  در، به مخالفت با محمد عالوی پرداختند چرا که او وزیر س  ابق مالکی و یک 

د الناصری نیز، از حزب او خارج شد و همگان را به کمک فرد حزبی بود. نماینده جریان صدر در ناصریه، اسع

 3معترضین فراخواند.

از طرفی با برداش  ته ش  دن حمایت مقتدی، نیروهای امنیتی با خش  ونت علیه معترض  ان رفتار کردند و 

طرفداران مقتدی که با کاله آبی مأمور انتظامات مناطق تجمع بودند نیز، به درگیری با معترض  ین پرداختند. 

بستگی کردند، و آیت اهلل ین مسأله موجب تشدید اعتراضات شد. بارزانی و ایاد عالوی با معترضین اعالم هما

داری ص  در برای ابقای وض  ع س  یس  تانی با خش  ونت علیه معترض  ان مخالفت کرد. تظاهرکنندگان، به میدان

شتری در تظاهرات یافتند. این ضور بی شنی ح شد تا محمد  موجود اعتراض کردند و زنان به رو وقایع منجر 

( مصطفی الکاظمی 2020العالوی نیز در او  مارس از تشکیل دولت منصرف شود، و باالخره دو ماه بعد )می 

                                                 
 و همچنین جمهوری اسالمی 1

 پسرعموی ایاد العالوی که مورد انتقاد اوست. 2

 952064n.ir/2https://bان العربی، انخبرگزاری سی 3

https://b2n.ir/952064
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 شد.« حزب اهلل عراق»که عضو هیچ یک از احزاب نیست، نخست وزیر شود. امری که موجب رنجش 

الیق آن اس  ت. او در آگوس  ت )مرداد( مص  طفی الکاظمی به هنگام انتخاب، وعده دولتی را داد که عراق 

 1( داد تا خواسته معترضین محقق شود.1400)خرداد  2021پیشنهاد انتخابات زودهنگام در ژوئن 

 قانون جدید انتخابات -2-3

اعتراضات  همانطور که بیان شد، مجلس عراق در واکنش به مشارکت پایین در انتخابات، فساد مسئولین و

صویب  ست به ت سترده مردم، د سامبر گ سو با زد، که مهم 2019قانون جدید انتخابات در د ترین موارد هم

 های معترضین، از این قبیل است:خواسته

 :9تا  1ماده 

مچنین دارای هنامزد انتخاباتی باید شهروند کامل عراق )کامل االهلیه( و حداقل تحصیالت متوسطه بوده، 

ن باشد و از سا  در حوزه انتخابیه خود ساک 5قل بمدت محکومیت قضایی و پیگرد نباشد. هر نامزد باید حدا

سئولیت ا 500 ضایی، م سئولیت ق  2جرایی در شهروند حوزه انتخابیه تأییدیه بیاورد. همچنین نباید دارای م

 ماه گذشته باشد. 6سا  گذشته، و مسئولیت نظامی در 

 :12ماده 

ست شود )رأی  وزه انتخابیه، باید باهای احزاب و ائتالفات در هر حلی شر  شخ  کردن افراد نامزدها منت م

ست. البته میبه افراد داده می سیهای آن حوزه ا ست، به اندازه کر توان به تنهایی شود( و حداکثر افراد هر لی

 اد. توان به افراد فارغ از احزاب رأی دنامزد شد و می

 :15ماده 

ب آرای فردی، فارغ از لیس  ت داش  تن یا های هر حوزه به ترتیدرص  د کرس  ی50در فرایند تقس  یم، ابتدا 

الف( رأی برندگان فردی  شود:ها از این ساز و کار استفاده میشود. برای باقیمانده کرسینداشتن، تقسیم می

کنیم و بدین ترتیب حد های باقیمانده تقس   یم میرا از مجموع آرا حذف کرده، عدد باقیمانده را بر کرس   ی

آید. ب( برای شمارش آرای هر حزب، افراد سی )القاسم االنتخابی( بدست مینصاب رأی برای تصاحب یک کر

توجه به ها بین احزاب با س   یکرپیروز و آرای آنها را از آمار حذف می کنیم س   پس مطابق قانون هوندت، 

                                                 
 83750388کد خبر خبرگزاری ایرنا،  1
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صاب تقسیم می سبتشان با حد ن های حزبی بین افراد داخل لیست به ترتیب نامبرده شده شود. این کرسین

سیم می ضرایب تق سنت الگه اما با  شابه  ساز و کار م سی خالی ماند، با   4، 3، 2، 1شود. ج( اگر تعدادی کر

 شود.بین احزاب برتر تقسیم می

 :16ماده 

 ن اختصاص دهد.ها را به بانوادرصد کرسی25هیئت نظارت باید با سازوکاری، 

 :17ماده 

ای باید لیس  ت واجدین ش  رایط رأی دهی س  اکن آن منطقهبرای هر حوزه انتخابی، بر اس  اس آمارهای 

 منطقه آماده شود. ساز و کار مفصلی برای عدم امکان تقلب و جابجایی آرا پیشنهاد شده است.

 :20ماده 

شد و هرگونه تطمیع و تهدید تبلیغاتی  تبلیغات نباید با هزینه و نیروی دولتی یا اماکن عمومی و زیارتی با

 ممنوع است.

 :31ماده 

عاب در  جدین ش   رایط رأی دادن، ار جاز در وا نام غیر م مت برای درج  جازات حبس و غرا وز رتعیین م

 انتخابات، استفاده کنندگان از امکانات دولتی برای تبلیغات و... .

 :40ماده 

 مهاجران و مقیمان خارج از کشور، رأی خود را به حوزه انتخابی سابق خود می دهند.

 :46ماده 

فراکسیونی،  نتخابات تا تشکیل دولت، هیچ نماینده ای حق انتقا  بین احزاب و بهم زدن نسبتدر فاصله ا

 و همچنین حق نامزدی برای پست وزارت و در حد آن ندارد.

 :49ماده 

 شود.)شامل الگوی سنت الگه( ملغی اعالم می 2013قانون 

* * * 

از  1کند.ترض   ین را تا حد زیادی برآورده میهای معقانون انتخاباتی جدید، امتیازاتی دارد که خواس   ته

                                                 
 771390n.ir/2https://bمرکز السیاسات،  1

https://b2n.ir/771390
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 جمله:

نتخابات ااز قانون  9طبق ماده  با توجه به ممنوعیت نامزدی افراد حاض   ر در س   اختار حاکمیت فعلی -

 شوند.، بخشی از فعالین سیاسی مجبور به کنار رفتن میجدید

تأثیر ش  ناخت فردی از نامزد متر تحت تأثیر و نفوذ احزاب بزرگ و بیش  تر تحت کآرای رأی دهندگان  -

سط هم ستانیتو ستانا سا در برخی ا ست. بدین ترتیب چه ب ها بطور کلی از احزاب معروف هیچ کس های او

 رأی نیاورد.

مکان رأی دادن مجدد یا افزودن آرای س  اختگی با توجه به مش  خ  بودن نام رأی دهندگان از قبل، ا -

 ود.مر به نظر دشوار خواهد بآید. هرچند مدیریت این ابسیار پایین می

حتما  البی کردن نمایندگان برای تش   کیل اکثریت س   اختگی پایین آمده و طمع نمایندگان برای ا -

 تصدی مقام وزارت از بین می رود.

 شود.ت الگه که یکی از ارکان قدرت گرفتن احزاب بزرگ بود، برچیده میقانون سن -

جدید مطرح اس  ت که موجب مخالفت برخی احزاب و فعالین  اما نقائ  و پرس  ش  هایی نیز درباره قانون

 از جمله: 1سیاسی شده است.

سیم عراق به حوزهم - شیوه تق ساوی، هم ترین نقد،  ست. نماینده ائتالف حیدر عبادی، عی های انتخابیه ا

خص   وص در معتقد اس   ت تقس   یم عراق به قطعات متعدد بمنظور انتخابات، موجب چندپارچگی و تفرقه به

اره چگونگی ناطق مرزی هر حوزه انتخابی با حوزه جانبی خواهد ش  د. گذش  ته از این، هنوز اتفاق نظری دربم

ست. اکراد بکلی مخالف چنین تقسیم بندی هستند و آنرا موجب ضعف اقلیت صورت نگرفته ا ا می هتقسیم 

ستان یک حوزه انتخابی باقی بماند. از بین م ستند که هر ا سیم وافقین، عدهدانند و طرفدار آن ه ای موافق تق

ستان به حوزه سائرون با نظر آخر موافق هر ا ستند. ائتالف  سمت ه سه تا چهار ق های متعدد، و عده ای به 

صوب، هر منطقه دارای  ساس پیش نویس فعلی م ست اما بر ا سی پارل100ا مانی هزار جمعیت، دارای یک کر

 شد. ها خواهداست که موجب نگرانی در تقسیم بندی حوزه

ها دش  وار اس  ت. بخص  وص در مناطق مورد مناقش  ه اقلیم در بس  یاری از موارد تعیین مرز برای حوزه -

کردس  تان با دولت مرکزی )کرکوک، س  لیمانیه و موص  ل( ممکن اس  ت چنین عملیاتی منجر به تش  دید 
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 ای شود.اختالفات فرقه

صد آرا باید بین  100ای معتقدند عدهدید نیز، اختالف دیگری وجود دارد. در میان موافقین قانون ج - در

 تقسیم شده است. 50- 50افراد توزیع شود، ولی قانون مصوب بصورت 

تص  ویب قانون تحت تأثیر اعتراض  ات، با حمایت احزاب ش  یعی همراه بود اما اکراد و س  نیان مجلس  -

صویب ماده  سأله، موجب کاهش  15ت شدند. همین م سه خارج  ضمانت اجرایی این را تحریم کردند و از جل

قانون است. از طرفی شتابزدگی در تصمیم فوق، و همچنین در برگزاری انتخاب زودهنگام، ممکن است منجر 

 1به از سر گرفتن اعتراضات شود.

شت و منتخبین دیگر نیب - ساز و کار، همچنان حزب او  و دوم منتخب، هیمنه خود را خواهند دا ز ا این 

 بتوانند جلو قدرت احزاب برتر را بگیرند.سازماندهی شده نیستند تا 

شایر و  - ساز و کار، موجب از بین رفتن آراء گروههای زیادی از جمله مهاجرین، ع مخالفین معتقدند این 

 2آوارگان خواهد شد.

های انتخابیه، دو سناریو محتمل خواهد بود: یکی آنکه انتخابات به علت ناتوانی از تقسیم مورد قبو  حوزه

موعد مقرر زودهنگام، به تأخیر بیفتد. و دوم آنکه گروههای موافق فعلی قانون جدید، با پافش   اری خود از 

های انتخابیه به این س  رعت انتخابات را در موعد اجرا کنند، که احتما  کمی دارد چون توافق بر س  ر حوزه

 3افتد.اتفاق نمی
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 پارلمان عراقتشکیالت 

العامة(  ر ص حن مجلس و هیئت رئیس ه آن، دارای یک دبیرخانه )االمانهس اختار مجلس در عراق، عالوه ب

باش  د. رئیس مجلس، دو نائب او و همچنین مش  اوران هیئت رئیس  ه، هریک دفاتر خود را دارند. اما نیز می

ستور کار مخصوص خود را دارد. در حا   سه با د ضر دبیر حدبیرخانه مجلس، دبیر کل جداگانه از هیئت رئی ا

 راق، سیروان عبداهلل است.مجلس ع

 

 دبیر مجلس عراق سیرینی سیروان عبداهلل 

 دبیرخانه مجلس -1

 دبیرخانه مجلس از چندین بخش مجزا تشکیل شده است:

 مور اداری دبیرخانه و مجلس را برعهده دارد.بخش اداری: مسئولیت ا -

 ر عمرانی مجلس را برعهده دارد.بخش مهندسی: رسیدگی به امو -

 ست.اها بعهده این بخش رسانه: اطالع رسانی و اداره سایتبخش  -

شابه مرکز پژوهشخش پژوهشب - ستور کار این بخش م سالها )دائرة بحوث(: د شورای ا می های مجلس 

 است.

دار ارائه خدمات پژوهش   ی به نمایندگان مجلس، برای های دبیرخانه مجلس عراق، عهدهبخش پژوهش

گذاری کلی قوانین مصوب است. بخش سازی تصمیمات مجلس، و سیاستهای پژوهشی، شفاف حفظ دقت

ها عالوه بر کتابخانه مرکزی که محل مراجعه نمایندگان و دانش   گاهیان اس   ت، از س   ه بخش کلی پژوهش
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 1تشکیل شده است:

 قانون :حقوقیخش ب عات حقوقی برای کمیس   یون  طال یه پیشمس   ئو  م نویس گذاری و ته

 های قانونیطرح

 مطالعات تفصیلی درباره موضوعات سیاسی، علمی و اجتماعی قیقات:بخش تح 

 :رلی مطالعات اقتصادی، مالی و بانکی، همچنین بودجه مصوب فدرا  و گزارش کنت بخش بودجه

 های بودجهاز عملکرد مقامات مختلف در رابطه با ردیف

 :عبارتند از های گذشتهسا های دبیرخانه در تحقیقات انجام شده در بخش پژوهش ها وگزارش بخشی از

 درآمد نفتی و غیر نفتی اقلیم کردستان 

 های استانیشیوه نظارت مجلس بر پارلمان 

 ( 2018نقش سخنرانان دینی در صلح ملی) 

 قانونهای مرتبط با مقام اجرایی 

 آینده قیمت نفت 

 زنگ خطر مرگ ماهیان 

 د مناطق توسعه نیافته استان کربالصر 

  2019ری بر اساس مناطق  اقتصادی های سرمایه گذاپروژهگزارش ساالنه 

  2019تخصی  مالی به استانهای اقلیم کردستان 

 آرامش پایدار بعد از داعش 

  2019تحقیق میدانی نقش سربازی اجباری در شرایط مردم 

  2022-2018گزارش طرح تعلیم و تربیت در استراتژی کاهش فقر بازه 

 طرح معلم بهداشت در مدارس 

 2(2019، موانع و مزایا )نمندی سیاسی بانوانتوا 

 شرایط و اختیارات پارلمان 
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 ( 2014آثار اقتصادی بندر بزرگ فاو)1 

 مبارزه با خشونت خانگی ناشی از زندگی امروزی 

 )...مطالعه بر الگوهای توزیع کرسی در مجلس )سنت الگه و 

  2018تجارب کشورها در مبارزه با فساد 

 های مجلساصو  عضویت در کمیسیون 

 )مطالعه بر قانون مجلس االتحاد )سنا 

 ...ارزیابی قوانین اجرا شده در سنوات مختلف و 

 های مجلس نمایندگان عراقكمیسیون -2

 هاهای اجرایی كمیسیوننامهآیین -1-2

ای لسهجهای دائمی پس از تصویب آئین نامه در اولین کمیسیونآیین نامه داخلی مجلس،  69طبق ماده 

شکیل می ،شودبرگزار میکه توسط مجلس  صالحیت و تجربه انشوت شکیل آنها به میل،  ضا توجه د و در ت ع

 شود.می

خود را مطابق با  هر کمیس  یون دائمی می تواند قوانینی مرتبط با ص  الحیتنامه، این آیین 87طبق ماده 

ی بررس  ی پیش های دائمی متولض  وابط تعیین ش  ده در این آیین نامه پیش  نهاد دهد. هر یک از کمیس  یون

ه توسط هیئت نویس قوانین و لوایح مربوا به صالحیت خود و اظهار نظر در مورد آن و سایر موارد ارجاع شد

ارت رئیس  ه و مربوا به تخص  ص  های مندرج در این آیین نامه اس  ت. هر کمیس  یون می تواند پیگیری و نظ

 موسسات مربوا به صالحیت خود را برعهده بگیرد.

ساس ماده  صورت  شنهادیصورت که پ نیرا دارد به ا نیقوان شنهادیحق پ ونیسیهر کم ،112بر ا را به 

ئه م سیبه رئ یکتب دهد.  یص   الح ارجاع م ونیس   یبه نوبه خود آن را به کم زین یکند و و یمجلس ارا

 نیا سینو شیمجلس پ سیگرداند. رئ یبازم سیو مطالعه کرده و به رئ یمربوطه قانون را بررس   ونیس  یکم

 یکند و از آنان مطالبه م یساختار آن را بررس یدهد تا متن و درست یارجاع م یحقوق ونیسین را به کمقانو
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 ارائه کنند. ندگانیکند تا آن را به مجلس نما

ها  نهیخود، آنچه را که در اظهارات وزرا در همه زم تیها، در حدود صالحونیسیکم، 113ماده  بر اساس

 نیتواند ا یم سهیکنند، و هیئت رئ یرا صادر م ییها هیکنند و در مورد آنها توص یم یریگیشده است پ انیب

و در آنها فقط  ستین یعلن ون،یسیکم جلساتکند که تصریح می 114ها را به مجلس ارائه دهد. ماده  هیتوص

ضا ضا ریسا ون،یسیکم یاع ضا ونیسیمجلس، کارمندان کم یاع سان و اع شنا شاوران، کار که  یدولت یو م

در جلس  ات  دیرس  انه ها نبا ریمطبوعات و س  ا ندگانیحض  ور دارند. نما ردیگ یاز آنها کمک م ونیس  یکم

 .ونیسیکم سیشرکت نکنند مگر با اجازه رئ ونیسیکم

را درباره هر موض  وع ارجاع ش  ده به  یگزارش   دیبا ونیس  یکم هراز آیین نامه داخلی،  115ماده  مطابق 

سط کمهیشامل رو دیمجلس ارائه دهد. گزارش با شده تو ستند  یکه رأ یلیو دال ون،یسیهای اجرا  به آنها م

مرتبط با آنها افروده  حاتیکه موضوع گزارش هستند و توض ینیقوان ایمتن پروژه ها  مه،یاست باشد و به ضم

شده ن نیدر ا ونیسیکم یکه توسط اعضا ییمخالف نظر نها یشامل آرا دیبا زارشگ نیشود. ا  زیمورد ابراز 

 باشد.

گزارش  دیبا ونیسیارائه گزارش مقرر نشده بود، کم یبرا یموعد یدر مورد خاص اگر 116ماده  بر اساس

ضوع به آن ارائه دهد، مگر ا خیدو تا چهار هفته از تار نیب یخود را حداکثر در بازه زمان مجلس  نکهیارجاع مو

را  ریخعلت تا ونیس  یکم سیاند از رئتو یمجلس م سیرئ ر،یرا مش  خ  کند. در ص  ورت تاخ یگرید خیتار

تواند موض   وع را به مجلس ارائه دهد تا  یم نیکند، و همچن نییاتمام گزارش تع یبرا یمطالبه کند و موعد

صم شود.  میت سب اخذ  سخهمنا صم ییها ن شورا ماتیاز ت سط  شده تو ستیر یصادر  شورا یجمهور ا  یو 

سا  م رانیوز سخه ها  نیو ا شودیبه دفتر مجلس ار ساس ن های مختلف ونیسیکم اریدر اخت117ماده بر ا

 .ردیگ یمجلس قرار م

صادره  یتخصص یو دستورالعملها یامور ادار ک،یاستراتژ ماتیها موظفند تصم وزارتخانه118ماده  طبق

 یدهایاز گزارش بازد ینسخه ا افتیتوانند در یها م ونیسیهای مربوطه اطالع دهند. کمونیسیخود را به کم

 یمرتبط م ونیسیکه وزرا در آن شرکت داشتند را مطالبه کنند. کم یالملل نیکنفرانسها و جلسات ب ،یخارج

ض نیمربوطه در مورد آنچه در ا ریتواند از وز شها آمده تو سا ایبخواهد  حیگزار ها را به حضور  ئتیه نیا یرو

ها گفتگو کند.  با آن تا در مورد مفاد گزارش  ند هر یم 119ماده بر اس   اس مجلس  سیرئبطلبد  از  کیتوا
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 اس  تیمجلس ر سیدعوت کند، و رئ یفور ایموض  وع مهم  کیهای مجلس را به بحث در مورد ونیس  یکم

باطات ب یرا که خود در آن ش   رکت م ییها ونیس   یجلس   ات کم بات و ارت  نیکند، برعهده دارد. مکات

ستگاههاونیسیکم  ون،یسیکم سیرئ قیمجلس، از طر زخارج ا یارگانها ریسا ای ییاجرا یهای مجلس با د

مجلس ارائه کرده، انجام  سیاز آن را به رئ یکرده و نس   خه ا جادیا نهیزم نیکه در ا یمطابق دس   تورالعمل

 .شودیم

 نمایندگان عراق مجلس یدائم یهاونیسیكمفهرست  -2-2

ساس ماده  سیونآیین 111تا  88بر ا ست کمی ستور کار های دائمی مجلنامه داخلی مجلس، فهر س و د

 آنان به شرح زیر است: 

 (لجنة العالقات الخارجیة) كمیسیون روابط خارجی -1

پیگیری س  یاس  ت  ،مطالعه اوض  اع بین المللی و منطقه ای و تحوالت س  یاس  ی بین المللی :مس  ئو 

مطالعه توافق نامه ها و  ،های بین المللیپیگیری کنفرانس ،خارجی حکومت و نمایندگی دیپلماتیک

پیش   نهاد قانون مرتبط با نیروهای  ،معاهدات س   یاس   ی بین المللی با همکاری کمیس   یون حقوقی

پیگیری امور س  ازمان جهانی ملل متحد و س  ازمانهای بین المللی و منطقه  ، ودیپلماتیک و کنس  ولی

 ای.

 (لجنة االمن والدفاع) كمیسیون امنیت و دفاع -2

 ،پیگیری امور امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم و جنایت کشور،امنیت خارجی  پیگیری امور مسئو :

پیش  نهاد قانون مربوا به نیروهای  ، وپیگیری امور س  رویس اطالعاتی ،پیگیری امور نیروهای مس  لح

 های اطالعاتی عراق.مسلح و افسران پلیس، پرسنل آنها و سرویس

 (اللجنة القانونیة) كمیسیون حقوقی -3

بررس  ی قوانین مربوا به دس  تگاه ، بازنگری در قوانین قبلی و انطباق آنها با قانون اس  اس  ی :مس  ئو 

قانونگذاریهای آن در تهیه متنکمک به مجلس و کمیس   یون ،قض   ایی بهبود و توس   عه  ،های 

مطالعه پیش نویس پیشنهادهای قانونی که از طرف مجلس و دولت به  ،های حقوقی و قضاییسیستم

ه، اظهار نظر در مورد آنها و تهیه متن و س  اختاربندی آنها، طبق آنچه توس  ط هیئت آن ارس  ا  ش  د
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 ، ورسیدگی به تصمیمات شورای منحل شده فرماندهی انقالب ،رئیسه مجلس به آن محو  شده است

 پیگیری امور کمیته عالی انتخابات.

 (الطبیعیةالثروات و  لجنة النفط والطاقة) و منابع طبیعی انرژیكمیسیون نفت،  -4

سیاستمسئو  های عائدات نفت و گاز کنتر  حساب ،های نفتی و منابع طبیعی: کنتر  و نظارت بر 

نابع طبیعی فت و ثروت طبیعی ،و م حدود کردن اتالف ن ئه پیش نویس قوانین برای م پیگیری  ،ارا

سیاست نفت  پیگیری ،های نفتی به شهروندانتوسعه تاسیسات نفتی برای اطمینان از وصو  فرآورده

پیگیری توس عه قوانین  ، ودر ازای دریافت غذا، دارو و نیازهای اس اس ی و پرونده فس اد ناش ی از آنها

 مربوا به منابع طبیعی.

 (لجنة النزاهةضد فساد )كمیسیون  -5

ساد اداری و مالی در دستگاه مسئو : پیگیری و نظارت بر کار  ،های مختلف حکومتیپیگیری موارد ف

ات ش  فافیت: هیئت مبارزه با فس  اد، اداره کل بازرس  ی، دفتر نظارت مالی و س  ایر نهادها و موس  س  

 طرح پیش نویس قوانین مربوا به شفافیت و فسادستیزی. ، ونهادهای مستقل

  (اللجنة المالیة) كمیسیون مالی -6

طرح پیش نویس قانون مربوا  ،و انتقا  بودجه بین فصو  آن کشورمسئو : پیگیری بودجه عمومی 

نظارت بر تهیه بودجه  ،ها، اعتبارات، وام ها و بیمهرس  یدگی به بانک ،گمرک، مالیات و دس  تمزدهابه 

پیگیری سیاست مالی وزارتخانه ها و  ، وپیگیری بخشش بدهی و خسارات برعهده مردم عراق ،مجلس

 .کشورموسسات مختلف 

 (لجنة االقتصاد واالستثمار) سرمایه گذاری و میسیون اقتصادك -7

سئو  صادی پیگیری برنامه :م شور،های اقت سازی ک صی  صو صی و خ صو  ،توجه به نقش بخش خ

ها، نظارت بر قراردادهای منعقد ش  ده برای پیگیری امور تجارت داخلی و خارجی، دس  تمزد و قیمت

 ،پیگیری توس   عه ص   نایع محلی ،واردات مواد جیره ای و اطمینان از فرآیند س   الم توزیع بین مردم

های سرمایه گذاری پیگیری امور سرمایه گذاری ملی و خارجی و پیشنهاد قوانین و مقرراتی که پروژه

 .در عراق را تسریع می کند
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 (لجنة التربیة) كمیسیون آموزش -8

های برنامه نیدوت ،های درس   ی آنپیگیری امور آموزش و پرورش در تمام مراحل و برنامهمس   ئو : 

 پیگیری گسترش فرهنگ حسن همزیستی و حقوق بشر. ی، وآموزش یدرس

 (لجنة التعلیم العالی والبحث العلمیكمیسیون آموزش عالی و پژوهش ) -9

سئو :  سمراحل و برنامه یامور آموزش برا یریگیپم شگاه ها و مراکز تحق ی،های در سعه دان  قاتیتو

شر. ی، وعلم ستی و حقوق ب از کمیسیون آموزش  این کمیسیون اخیرا گسترش فرهنگ حسن همزی

 مجزا شده است.

 (لجنة الصحة والبیئة) كمیسیون بهداشت و محیط زیست -10

توجه به  ،های بهداشتی کشور و توسعه آن متناسب با بهترین خدمات دولتیمسئو : بررسی سیاست

گر های ماندگاری به آنها برای جلوگیری از مهاجرت اتالفکادر پزش  کی و بهداش  تی و دادن فرص  ت

پیگیری  ،های تهیه داروها و دس   تگاه ها از منابع تأیید ش   ده بین المللیها، پیگیری برنامههس   رمای

پیگیری حفاظت و توس  عه  ،های حفاظت از محیط زیس  ت در تمام مناطق عراقاجرای قوانین و رویه

ابان های مربوطه برای رسیدگی به پدیده بیپیگیری تسریع وزارتخانه ،فضای سبز در شهرها و روستاها

شنهاد قوانین ممانعت از دفن زبالهنظارت بر روند دفن زباله ، وزایی ضر و پی سته ای در های م های ه

 مناطق عراق.

 (جرینالجنة العمل والشؤون االجتماعیة والهجرة والمه، امور اجتماعی و مهاجرین )كمیسیون كار -11

شتمسئو   شهری، بهدا پیشنهاد قوانین مربوا به تنظیم  ،امور حمل و نقلو  ،پیگیری امور خدمات 

نظارت و پیگیری آماده س   ازی  ، ونظارت بر اجرای قانون کار ،روابط دولت و کارفرمایان و کارگران

 کارگران ماهر با توجه به مطالبات بازار کار.

سئو   ست که بخش دوم آن، م سابق ا سیون  سیون مرکب از دو کمی شت افراد این کمی پیگیری بازگ

پیگیری اس  ترداد  ،د ش  ده به محل زندگی خود و پس دادن اموا  منقو  و غیر منقو مهاجر و تبعی

 ،اموا  منقو  و غیر منقو ، که  در رژیم س  ابق بدون دلیل از اخراج ش  دگان و آوارگان توقیف ش  ده

مطالعه  ،پیگیری امور ش  هروندانی که در اثر اخراج خانوادگی در رژیم س  ابق، اموالش  ان توقیف ش  ده

س قوانین پیش   نهادی مربوا به تابعیت با هماهنگی کمیس   یون حقوقی مطابق با آنچه در پیش نوی
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 پیگیری کمیته عالی حل اختالفات امالک و مستغالت. ، وماده یازدهم قانون اساسی مقرر شده

ظات  یر لجنة االقالیم والمحافدهی شییده )سییازمانكمیسیییون امور اقلیمی و اسییتانهای  یر  -12

 (المنتظمة فی اقلیم

توجه به امور مناطق و استانهایی که در یک اقلیم سازمان یافته نیستند و ارتباا آنها با دولت  مسئو :

پیگیری پیروی از مش  ارکت ، پیگیری امور مجالس اقلیمی، مجالس اس  تانی و مجالس محلی ،فدرا 

های کنفرانس عادالنه در مدیریت موسسات مختلف ایالتی فدرا ، بورسیه ها و همکاریهای تحصیلی، و

ها، پیش  نهاد پیگیری توزیع عادالنه منابع و تخص  یص  ات بین اقلیمها و اس  تان ،محلی و بین المللی

های فدرا  تنظیم های قانونگذاری در مناطق و اس   تانها را با وزارتخانهقوانینی که روابط بین مجلس

 قانون اساسی. 106و  105واد پیشنهاد قوانینی برای سازماندهی کار دو هیئت مندرج در م ، ومی کند

 (والضحایا والسجناء السیاسیین لجنة الشهداء) میسیون شهدا، قربانیان و زندانیان سیاسیك -13

سئو :  شهیدم سی ،پیگیری کارهای بنیاد  سیا شهدا و  ،پیگیری کارهای بنیاد زندانیان  پیگیری امور 

ظامی و تروریس   تی یات ن تأثیر عمل یازهای ویژه ،افراد تحت  با ن پیگیری امور  ، وپیگیری امور افراد 

 سیاستمداران منفصل از خدمت.

 (لجنة الثقافة والسیاحة واالثار) كمیسیون فرهنگ، هنر، گردشگری و آثار باستانی -14

ها، توجه به توجه به توس   عه هنرها و فرهنگ ،های آنمس   ئو : توجه به فرهنگ در همه زمینه

شگ شگری، به ویژه گرد سی پیگیری ،ری مذهبیگرد ستانی و برر شیاء با های مربوا به پیگیری امور ا

پیگیری رسانه ها و نظارت بر عملکرد  ،بازگشت و نگهداری اشیاء عتیقه دزدیده شده و گمشده عراق

 های مربوا به سازمان ارتباطات و رسانه ها.پیگیری ، وآنها

 (العشائر والشؤون الدینیةلجنة المصالحة وو امور دینی )عشایر  آشتی، كمیسیون -15

عراقی  عش  ایرپیگیری پیش  رفت قبایل و ، پیگیری امور عش  ایر و فعالس  ازی نقش ملی آنها :مس  ئو 

نظارت بر ترویج ارزش  های انس  انی به گونه ای که به  ، وباتوجه به آنچه با دین و قانون س  ازگار اس  ت

 پیشرفت جامعه کمک کند.

 (الزراعة والمیاه و األهوارلجنة تاالب )كمیسیون كشاورزی، آب و  -16

پیگیری  ،نظارت بر اجرای سیاست منابع آب و توزیع آن در خانه ،: پیگیری و توسعه کشاورزیمسئو 
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شاورزان سطح زندگی دهقانان و ک سعه آنها و باال بردن  ستایی و تو پیگیری امور دامداری و  ،امور رو

شکی سکان ،دامپز شینان با ا سعه امور بادیه ن سب  پیگیری و تو ضای منا مجدد آنها و فراهم آوردن ف

توس   عه  ، وها و بهبود ش   رایط آنهاتاالبپیگیری امور س   اکنان  ها،تاالبپیگیری احیای  ،برای آنها

 ها به عنوان یک ثروت ملی و میراث انسانی.تاالب

 (لجنة الشباب والریاضة) كمیسیون جوانان و ورزش -17

، های حیاتی مختلفهای آنها و توسعه زمینهسطح صالحیت: پیگیری امور جوانان و باال بردن  مسئو

شی. و شکاران و نهادهای ورز سعه امور ورز شر  -پیگیری و تو سیون حقوق ب سئو : -کمی پیگیری  م

نظارت  ،حقوق بشر عراقی مطابق با اصو  قانون اساسی، نظارت بر موارد نقض آن، و پیشنهاد راه حل

 گیری امور زندانها و محبوسین در زندانها.پیو  ،بر نقض حقوق بشر توسط مقامات

 (لجنة المرأة واالسرة والطفولة) كمیسیون زنان، خانواده و كودكان -18

مس  ئو : ارائه پیش  نهاداتی برای پیش نویس قوانین حامی نقش و موقعیت زنان در جامعه و فض  ای 

سی شر، با در نظر گرفتن ،سیا های جامعه ویژگی توجه و دفاع از حقوق زنان مطابق مقررات حقوق ب

نان ،عراق قانون ز ندرج در  باره حقوق م یه در های قوه مجر هاد فات ن ظارت بر تخل پیگیری اجرای  ،ن

توجه به تدوین قوانین و پروژه  ،قوانین و رویه هایی که از خانواده در جامعه عراق محافظت می کند

آنها برای جلوگیری از بزهکاری و توجه به نوجوانان و مراقبت از  ،هایی برای مراقبت از مادر و کودک

مانی خان نان و  ، وبی  ناتوا های ویژه،  یاز با ن تأمین حقوق افراد  ماعی برای  فاه اجت پیگیری ادارات ر

 سالخوردگان.

سیون نهادهای جامعه مدنی -19 سعه پارلمانی كمی سات المجتمع المدنی) و تو س والتطویر  لجنة مؤ

 (البرلمانی

شنهاد و حمایت از قوان سئو : پی سازی نقش نهادهای جامعه ین و رویهم سعه و فعا   های متکفل تو

پیگیری موس  س  ات و مراکز مطالعاتی که به توس  عه ایده ها و س  ازوکارهای نهادهای جامعه  ، ومدنی

 مدنی به روشی متناسب با ویژگی جامعه عراق می پردازند.

پیگیری کلیه  مسئو  ن،ی آتوسعه پارلمانمرکب از دو کمیسیون سابق است و بخش کمیسیون این 

تالش  ،تأیید احراز ش  رایطی که باید در اعض  ای پارلمان فراهم باش  د ،امور مربوا به اعض  ای پارلمان
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 است. برای رشد اعضای پارلمان از طریق ارتباا با کشورهای جهان بوسیله ارسا  هیئت ها و ...

لجنة مراقبة تنفیذ راهبردی )اندازهای های دولتی و چشییمكمیسیییون نظارت بر اجرای برنامه -20

 (البرنامج الحکومی والتخطیط االستراتیجی

 (لجنة الخدمات واالعماركمیسیون خدمات و بازسازی ) -21

تمام  یریگیو پ، امور حمل و نقل ی وامور ارتباط رس  انی، برق ی،دنیامور آب آش  ام یریگیپمس  ئو : 

 .گریها و موارد د رساختیساخت مسکن، ز یهاپروژه یهاجنبه

 (لجنة حقوق االنسانكمیسیون حقوق بشر ) -22

، نظارت بر نقض آن، یشده در قانون اساس بیحقوق بشر عراق مطابق با اصو  تصو یریگیپمسئو : 

 .محبوسینو  انیامور زندان یریگیپ ، ونظارت بر نقض حقوق بشر توسط مقامات ،راه حل شنهادیو پ

 (االعالملجنة االتصاالت و رسانی و رسانه )كمیسیون اطالع -23

سانه ها و نظارت بر عملکرد آنهامسئو :  سانه پیگیری ،پیگیری ر سازمان ارتباطات و ر های مربوا به 

 ، و مدیریت اطالع رسانی مجلس.ها

 (لجنة االوقاف والشؤون الدینیةكمیسیون اوقاف و امور دینی ) -24

سئو :  صم یریگیپم ساز یراب نیقوان سینو شیدفاتر اوقاف، ارائه پ ماتیاقدامات و ت شد  یفعا   و ر

 حج و عمره. یعال تهیکم یریگیموقوفات، پ

ها نیز در مجلس وجود داش   ته که به مرور زمان برچیده ش   ده و یا های قبل، برخی کمیس   یوندر دوره

شدند. از جمله:  شد، ادغام  شاهده  سیون بعثی زداییهمانگونه که در باال م سئو   کمی سی که م نظارت و برر

سط مرجع عالی بعثی زدایی  شده تو شکایات، و هعراق بوداقدامات انجام  سیون  سئولیت کمی دریافت  که م

را برعهده داشته است، و هم اکنون این مسئولیت به  های مربوطهشهروندان و انتقا  آنها به کمیسیون نظرات

 عهده دبیرخانه مجلس است.

سیون سیونها، ماهیت برخی از این کمی سایر کمی ضای  شته و از اع شدهترکیبی دا شکیل  اند. بطور ها ت

ضو ثابت  صاد، آموزش، خدمات و تعدادی ع سیون اقت سیون زنان و خانواده مرکب از چند عضو کمی مثا  کمی

ها نیز  بطور موقتی در مجلس تشکیل شده و مسئو  رسیدگی به امور ویژه است. همچنین برخی کمیسیون

 باشند.انون اساسی، رسیدگی به امور استان نینوا در دوره پساداعش و... میهمچون اصالحات ق
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 هاهای مجلس عراق و خالصه مسئولیت آنفهرست کمیسیون ( 3-1) جدو 

 مهمترین مسئولیت نام كمیسیون ردیف

 یللالمنیب یاسیها و معاهدات سنامهحکومت و مطالعه توافق یخارج استیس یریگیپ کمیسیون روابط خارجی 1

 ، داخلی و نیروهای مسلحپیگیری امور امنیت خارجی  کمیسیون امنیت و دفاع 2

مطالعه پیش نویس پیشنهادهای قانونی که از طرف مجلس و دولت به آن ارسا  شده،  کمیسیون حقوقی 3

 اظهار نظر در مورد آنها و تهیه متن و ساختاربندی آنها

و  انرژیکمیسیون نفت،  4

  منابع طبیعی

های عائدات نفت و گاز و کنتر  حساب ،های نفتی و منابع طبیعیسیاستنظارت بر 

 منابع طبیعی

نظارت بر کار نهادها و موسسات شفافیت: هیئت مبارزه با فساد، اداره کل بازرسی،  ضد فساد کمیسیون  5

 دفتر نظارت مالی و سایر نهادهای مستقل

طرح پیش نویس قانون مربوا به گمرک، مالیات و  کشور،پیگیری بودجه عمومی   کمیسیون مالی 6

 دستمزدها

سرمایه  و میسیون اقتصادک 7

  گذاری

های سرمایه گذاری پیشنهاد قوانین و مقرراتی که پروژه ،توجه به نقش بخش خصوصی

 .در عراق را تسریع می کند

 درسی آن هایپیگیری امور آموزش و پرورش در تمام مراحل و برنامه  کمیسیون آموزش 8

 ی، اخیرا از کمیسیون آموزش جدا شده است.علم قاتیتوسعه دانشگاه ها و مراکز تحق کمیسیون آموزش عالی 9

کمیسیون بهداشت و محیط  10

  زیست

 های بهداشتی کشور و توسعه آن متناسب با بهترین خدمات دولتیبررسی سیاست

 یکار، امور اجتماع ونیسیکم 11

  نیو مهاجر

قوانین تنظیم روابط دولت و کارفرمایان  و ،امور حمل و نقلو پیگیری خدمات شهری 

 و کارگران

و ارتباا آنها با دولت  هاپیگیری توزیع عادالنه منابع و تخصیصات بین اقلیمها و استان کمیسیون امور اقلیمی  12

 مرکزی

میسیون شهدا، قربانیان و ک 13

  زندانیان سیاسی

 و بنیاد زندانیان سیاسی بنیاد شهید پیگیری کارهای

کمیسیون فرهنگ، هنر،  14

  گردشگری و آثار باستانی

 گردشگری، به ویژه گردشگری مذهبیهای های فرهنگی، و زمینههمه زمینهتوجه به 

 عراقی عشایرپیگیری پیشرفت قبایل و  ،نظارت بر ترویج ارزشهای انسانی عشایر و آشتی کمیسیون 15

کمیسیون کشاورزی، آب و  16

 تاالب 

و احیای نظارت بر اجرای سیاست منابع آب و توزیع آن  ،پیگیری و توسعه کشاورزی

 هاتاالب

و های حیاتی های آنها و توسعه زمینهپیگیری امور جوانان و باال بردن سطح صالحیت  کمیسیون جوانان و ورزش 17

 ورزشی
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 مركز مشاوران -3

در  ینهاد مشورت نیباالترهستند،  ریمعاون وز کارمندیدرجه  که اعضای آن دارای ،مشاوران مجلسمرکز 

 هیئت رئیسه یخود را مطابق بخشنامه ها فیو وظا استپارلمان متصل  استیبه ر ماًیکه مستق استپارلمان 

گزارش ، هایس   یونکم مجلس و معاونان رئیس،به . این مرکز، عالوه بر ارائه خدمات مش   اوره دهدیانجام م

صمربوا به  قاتیمطالعات و تحق ص شورتی این زمینهدهد. یارائه م نیز به آنانرا  مجلس یوظایف تخ های م

سیس نهی: زممرکز عبارتند از سعه قیتحق ی،، حقوقیا  لی،حوزه ما ،اطالعات یفناور ی،گذارحوزه قانون، و تو

 1.مربوامشاور  قیاز طر ، هریکحوزه رسانه و یاقتصاد ی،روابط خارج ی،پارلمان

کارمند این مرکز را که  150مشاور و  50الحلبوسی، تصمیم گرفت ، رئیس مجلس، محمد 2018در سا  

رفت این در زمان سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان، منصوب شده بودند، تغییر دهد. از آنجا که بیم آن می

ها، جناحی بوده و برای منافع حزبی باشد، این اقدام حلبوسی مورد انتقاد کارشناسان و نارضایتی عز  و نصب

 2ارمندان مجلس شد.ک

                                                 
 884519n.ir/2https://bخبرگزاری پارلمان،  1

 345520n.ir/2https://bخبرگزاری العربی،  2

کمیسیون زنان، خانواده و  18

  کودکان

 سیپیش نویس قوانین حامی نقش و موقعیت زنان در جامعه و فضای سیامشارکت در 

کمیسیون نهادهای جامعه  19

  و توسعه پارلمانی مدنی

های متکفل توسعه و فعا  سازی نقش نهادهای پیشنهاد و حمایت از قوانین و رویه

 جامعه مدنی

کمیسیون نظارت بر اجرای  20

 هابرنامه

  یراهبرد یاندازهاو چشم یدولت یهابرنامه ینظارت بر اجرا

 هارسانی، مسکن و زیرساخت برق ی،دنیامور آب آشام یریگیپ کمیسیون خدمات و بازسازی  21

 شنهادی، نظارت بر نقض آن، و پیحقوق بشر عراق مطابق با اصو  قانون اساس یریگیپ کمیسیون حقوق بشر  22

 راه حل

رسانی و کمیسیون اطالع 23

 رسانه 

 ، و مدیریت اطالع رسانی مجلسپیگیری رسانه ها و نظارت بر عملکرد آنها

 و رشد موقوفات یفعا  ساز یبرا نیقوان سینو شیارائه پ کمیسیون اوقاف و امور دینی  24

https://b2n.ir/884519
https://b2n.ir/345520
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 نهادهای مستقل زیرنظر مجلس -4

ساسی،  102سه نهاد دیگر نیز در ساختار سیاسی عراق وجود دارند که بر اساس ماده  رچند در هقانون ا

 ه شده است:عملکرد خود مستقل از سایر نهادها هستند، اما وظیفه نظارت بر آنها بر عهده پارلمان گذاشت

 كمیته عالی مستقل انتخابات -1-4

 2004 در س  ا طرف عراق اس  ت که  یمس  تقل و ب ینهاد دولت کی ،انتخابات عراقمس  تقل  یعال کمیته

 نیقوان  یو اجرا اعالم ، مرجع انحصاریعراق قرار دارد ندگانینما یتحت نظارت شوراو هرچند شد  سیتأس

از هفت  ،2019 بر اس  اس قانون مص  وب در س  ا  این کمیته. ق اس  تمربوا به انتخابات در عرا یهاهیو رو

شاور دولتی ضی و دو م ضایی انتخاب می قا سط هیئت عالی ق شکیل میکه تو همچنین یک  1شود.شوند، ت

 نیا استیر یعاد  الالمنماینده سازمان ملل نیز بعنوان عضو ناظر در این کمیته حضور دارد. در حا  حاضر 

 را بر عهده دارد. کمیته

 كمیته عالی حقوق بشر -2-4

ای از نخبگان دارای نفره 15 تهیکم کند تا، مجلس را مکلف می2008مص   وب س   ا   53قانون  7ماده 

شکیل  شر ت ضای آن رادهد که سابقه در زمینه حقوق ب شورا ندگانینما اع شورارانیوز یمجلس،   یعال ی، 

ی نامزدها 2دهد.تش  کیل میو دفتر حقوق بش  ر س  ازمان ملل در عراق  یجامعه مدن یها، س  ازمانییقض  ا

حقوق بشر ی ارتقا و تیحماوظایف این کمیته،  .شونددر این شورا از طریق اعالم عمومی انتخاب میعضویت 

س یها یآزاد از حقوق و تیدر عراق ، حما سا س ،نی، قوانیمندرج در قانون ا  نیب یها ونیمعاهدات و کنوان

 از گروه ها، تیشکا افتیدر عراق، در یحقوق بشر وقایع یریگیپ شده توسط عراق، نظارت و بیتصوی الملل

سازمانها افراد ش هیاول قاتیانجام تحق ودر مورد تخلفات  یجامعه مدن یو  سپس  ر در مورد نقض حقوق ب و 

 باشد.می ارجاع آنها به دادسرا

                                                 
 743843n.ir/2https://bخبرگزاری پارلمان،  1
 521752n.ir/2https://bخبرگزاری پارلمان،  2

https://b2n.ir/743843
https://b2n.ir/521752
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 هیئت مبارزه با فساد )هیئة النزاهة( -3-4

فس اد و به این هیئت با هدف جلوگیری از  1در مجلس 2011بر اس اس قانون هیئت نزاهت مص وب س ا  

های این هیئت در دو جنبه شود، تشکیل شده است. فعالیتریاست فردی که توسط نخست وزیر منصوب می

سیم ست که با بندی میمختلف تق سشود: یکم فعالیت حقوقی ا ساد ز یبه پرونده ها یدگیر ض ریف ی، نظر قا

 یعراق به افشا مدیران و مسئوالن مالزا، ییپاسخگو و تی، توسعه فرهنگ شفافدمبارزه با فسا لوایح شنهادیپ

ستانداردها صدورها، و دارایی شور نهیدر زم یرفتار اخالق یا صورت میخدمات ک جنبه  ،دوم جنبه .پذیردی 

ش ستاطالع ی وآموز سانی ا صورت ، که ر س یهابرنامه نیتدوب  نیکمپی، اخالق یرفتارها تیتقو یبرا یدر

 شود.اجرا می نارهایسم یبرگزارو  یرسانه ا یها

 گریهتقویت فرهنگ مطالبو بخش دولتی و آموزش کارمندان  یبخش    یآگاه نهیدر زم یهر اقدام انجام

 .، برعهده این هیئت استپاسخگو ودولت شفاف  تشکیل یبرا یمردم

  

                                                 
 998082n.ir/2https://bخبرگزاری پارلمان،  1

https://b2n.ir/998082
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 در زمینه اقتصادی مجلس عراق هایفعالیت

های مختلفی به موض  وعات اقتص  ادی ارتباا پیدا در مجلس عراق، همچون س  ایر مجالس، کمیس  یون

های دیگری از مجلس عراق نیز با مسأله اقتصاد ، کمیسیونگذاریو سرمایه به جز کمیسیون اقتصادکنند. می

 1.شوندطرح میو بسیاری از مصوبات اقتصادی، با همکاری دو یا چند کمیسیون در صحن مجلس م مرتبطند

، 2ها با مس  ائل اقتص  ادی مرتبطند. دس  ته او  همچون کمیس  یون مالیبطور کلی دو دس  ته از کمیس  یون

پردازد. اما دسته کمیسیون نظارت و کمیسیون کار، صرفا به روابط بین اجزای دولت و نهادهای مالی دیگر می

کش  ورهای  ه همین دلیل روابط اقتص  ادی با، و بدر ارتباطندگذاران س  رمایهو  های اقتص  ادیدوم با پروژه

 را تحت اشراف دارند.خارجی 

یس قوانینی را که دس   تگاه رئیس مجلس پیش نونامه داخلی مجلس عراق، آیین 108بر اس   اس ماده 

های ذی یس   یونکم»پارلمان، برای مطالعه و ابراز عقیده به  در اجرایی تقدیم کرده، قبل از ارائه برای بحث

طرحها و نامه داخلی مجلس ایران، آیین 145این در حالیس  ت که بر اس  اس ماده  .ددهمی ارجاع «ص  الح

 یهاونیس  یمش  خ  نمودن کم از پس مجلسسیطرف رئ»از  ،داردارتباا  به چند کمیس  یونکه  یحیلوا

تا نس  بت  ش  ودیارجاع م ربطیذ یهاونیس  یکم به «یفرع یهاونیس  یو مواد مربوا به کم یو فرع یاص  ل

و  هیهتگزارش آن را به عمل آورده و ظرف ده روز، یو بررس شور، هاستونیسیکه مربوا به آن کم یقسمتبه

 .ندیارسا  نما یاصل ونیسیبه کم

های حموض  وع، مرجع طرکه هر یک به فراخور  اقتص  ادی،برجس  ته  کمیس  یون چهارهای عمده فعالیت

 گرفته است. اند، در ادامه مورد بررسی قراراقتصادی

 و سرمایه گذاری كمیسیون اقتصاد -1

شکل از  سرمایه گذاری در مجلس فعلی، مطابق قانون داخلی مجلس، مت صاد و  سیون اقت ض 24کمی و ع

 را بر عهده دارد. ، ریاست آن2019است که احمد سلیم الکنانی، از می 

                                                 
 پارلمان عراق یخبرگزار 1

 های این کمیسیون، بررسی بار مالی وارد بر بودجه سالیانه در اثر مصوبات جدید مجلس است.یکی از مسئولیت 2
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 گذاریو رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه دولت قانونمد سلیم الکنانی نماینده از ائتالف اح 

 انتخاب اعضا -2-1

ساسی رعایت اصل تخص ، یعنی تمایل نماینده به موضوع مورد در انتخاب اعضای کمیسیون صل ا ها، ا

آیین نامه داخلی شورای نمایندگان  72بحث در آن کمیسیون و آمادگی و کارشناسی اوست. از این رو، ماده 

ازه می دهد که برای عضویت یا ریاست یکی از کمیسیون ها نامزد شوند. حا  اگر عراق به هر یک از اعضا اج

این آزادی انتخاب، با تعداد تعیین شده هر کمیته یا با نسبت تعیین شده برای احزاب سیاسی در کمیسیون 

 به مجلس واگذار ش  ده، یا به آن کمیس  یون ها مغایرت داش  ته باش  د، الزم خواهد بود که انتخاب اعض  ای

ست که  شود. در آیین نامه داخلی پارلمان در این زمینه آمده ا شورا برای تطبیق مالحظات مراجعه  دبیرخانه 

سامی نامزدهای هر یک از کمیسیون ها را برای رأی گیری به نمایندگان ارائه دهد، و این  هیئت رئیسه باید ا

 1ها باشد.لیست باید مورد توافق فراکسیون

 بارتند از:ع( 2022-2018چهارم )ی مجلس عراق در دوره اقتصاد اعضای کمیسیون

 احمد سلیم الکنانی، اهل بغداد و عضو ائتالف دولت قانون المالکی .1

 عطوان سید حسن ثامر اهل بغداد و عضو ائتالف دولت قانون .2

 عبدالسالم عبد المحسن عرمش اهل بصرة و عضو ائتالف دولت قانون .3

 ائتالف فتحانتصار حسن یوسف، اهل بصره و عضو  .4

 حامد عباس یاسین هاشم، اهل کربالء و عضو ائتالف الفتح .5

 میثاق ابراهیم فیصل اهل بصره و عضو ائتالف الفتح .6

                                                 
  ar.parliament.iqخبرگزاری پارلمان عراق،  1
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 سعد شاکر عزیز کاظم، اهل قادسیة و عضو ائتالف الفتح .7

 و عضو ائتالف الفتح للیا  محمد علی یونس اهل نینوى .8

و ائتالف نی را برعهده داشت. اهل واسط و عضحسن جال  الکنانی، که پیش از رئیس فعلی، ریاست سِ .9

 سائرون

 علی سعدون اهل میسان و عضو ائتالف سائرون .10

 علی غاوی حسن اهل بابل و عضو ائتالف سائرون .11

 نسرین فاضل رحم علی اهل بغداد و عضو ائتالف سائرون .12

 ندی شاکر الجودت، اهل بغداد و عضو ائتالف نصر .13

 عضو ائتالف النصرریاض عباس عبداهلل، اهل دیالى و  .14

 فالح عبدالکریم راضی منوخ اهل بابل و عضو ائتالف النصر .15

 سالم طحمیر علی فرهود، اهل بابل و عضو جریان حکمت الوطنی .16

 انتصار علی خضر الجبوری، اهل نینوى و عضو ائتالف الوطنیة )امتداد العراقیه ایاد عالوی( .17

 نیةاهل بغداد و عضو إئتالف الوط یحیى احمد فرج حمادی .18

 عبداهلل عبدالحمید ذیاب خربیط اهل انبار و عضو ائتالف القرار العراقی .19

 دیالن غفور صالح سمین، اهل کرکوک و عضو اتحاد میهنی کردستان .20

 نهرو محمود قادر سعید اهل اربیل و عضو حزب دموکراتیک کردستان .21

 میادة محمد اسماعیل صالح اهل اربیل و عضو حزب دموکراتیک کردستان .22

 بد المنعم جمعة عضو اقلیت کرد فیلیمازن ع .23

 نوفل شریف جودت عضو اقلیت ایزدی .24

همانطور که مشخ  است، اعضای نزدیک به ایران، هرچند ریاست کمیسیون و بخش مهمی از آن را در 

 گرا نیز سهم عمده این کمیسیون را از آن خود کردند.اختیار دارند، اما اطراف ملی

باش  د، که ریاس  ت آن برعهده ریاض عباس گذاری نیز میفرعی س  رمایهکمیس  یون اقتص  اد دارای کمیته 

 التمیمی است.

 دستور كار كمیسیون اقتصاد -3-1

های زیر آیین نامه داخلی مجلس، در زمینه 94کمیس   یون اقتص   اد و س   رمایه گذاری بر اس   اس ماده 
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 مسئولیت دارد:

 های اقتصادی کشور؛پیگیری برنامه .1

 توجه به نقش بخش خصوصی و خصوصی سازی؛  .2

 پیگیری امور تجارت داخلی و خارجی، دستمزد و قیمت ها؛ .3

نظارت بر قراردادهای منعقد شده برای واردات مواد جیره ای و اطمینان از فرآیند سالم توزیع بین  .4

 مردم

 ؛پیگیری توسعه صنایع محلی .5

ه گذاری های سرمایوانین و مقرراتی که پروژهپیگیری امور سرمایه گذاری ملی و خارجی و پیشنهاد ق .6

 .در عراق را تسریع می کند

کمیسیون اقتصاد، حق پیشنهاد قوانین اقتصادی را دارد، به این صورت که پیشنهاد را به صورت کتبی به 

( 112رئیس مجلس ارائه می کند و وی نیز به نوبه خود آن را به کمیس   یون ص   الح ارجاع می دهد. )ماده 

ست پیگیری می کند و همچنی شده ا صادی بیان  سیون، آنچه را که در اظهارات وزرا در زمینه اقت ن این کمی

در مورد آن توص  یه هایی را ص  ادر می کند، و هیئت رئیس  ه می تواند این توص  یه ها را به مجلس ارائه دهد. 

 (113)ماده 

ض  ای مجلس، کارمندان جلس  ات کمیس  یون، علنی نیس  ت و در آنها فقط اعض  ای کمیس  یون، س  ایر اع 

کمیس  یون و مش  اوران، کارش  ناس  ان و اعض  ای دولتی که کمیس  یون از آنها کمک می گیرد حض  ور دارند. 

نمایندگان مطبوعات و سایر رسانه ها تنها با اجازه رئیس کمیسیون می توانند در جلسات کمیسیون شرکت 

 (114کنند. )ماده 

ن کمیسیون باید گزارشی را درباره آن به مجلس ارائه هرگاه موضوعی اقتصادی در مجلس مطرح است، ای

شامل رویه های اجرا شده توسط کمیسیون، و دالیلی که رأی به آنها مستند است باشد و دهد. گزارش باید 

شود. این  ضیحات مرتبط با آنها افروده  ستند و تو ضوع گزارش ه ضمیمه، متن پروژه ها یا قوانینی که مو به 

ای مخالف نظر نهایی که توسط اعضای کمیسیون در این مورد ابراز شده نیز باشد. )ماده گزارش باید شامل آر

115) 

شورای وزیران به دفتر مجلس  ست جمهوری و  شورای ریا سط  شده تو صادر  صمیمات  سخه هایی از ت ن

سا  می سیونار سخه ها در اختیار کمی صاد قرار میشود و این ن سیون اقت  های مختلف مجلس از جمله کمی
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های تخصصی صادره خود های مربوطه موظفند تصمیمات راهبردی، امور اداری و دستورالعملگیرد. وزارتخانه

را به کمیسیون اقتصاد اطالع دهند. این کمیسیون می تواند دریافت نسخه ای از گزارش بازدیدهای خارجی، 

کند. همچنین می تواند از وزیر  المللی که وزرا در آن ش  رکت داش  تند را مطالبهها و جلس  ات بینکنفرانس

ضور بطلبد تا در  سای این هیئت ها را به ح ضیح بخواهد یا رو شها آمده تو مربوطه در مورد آنچه در این گزار

 (118مورد مفاد گزارش با آنها گفتگو کند. )ماده 

 مصوبات كمیسیون اقتصاد در مجلس چهارم -4-1

ساتی با حضور نخست و  سیون در دوره اخیر جل سفیر ژاپن، نماینده هیئت همکاریاین کمی آلمان،  زیر، 

ار کرده وزرای برنامه ریزی، کش  اورزی، ص  نعت، تجارت، ر س  ای هیئات اقتص  ادی و مدیران کل ادارات برگز

و برگزاری  دولتیمشارکت بخش خصوصی و  بررسی قانون های اخیر این کمیسیون،ترین فعالیتاست. مهم

سته سی ب سیههمایش در این باره، برر سط هیئت وزیران، برر شده تو صادی اعالم  صالحات اقت قانون  ای ا

شرکتسرمایه گذاری در بخش معدن، پیش صالح قانون  سی اقدامات نویس ا سی تعرفه گمرکی، برر ها، برر

نا، و مدیریت بیانیه درباره مبارزه با فساد، شرایط ویژه کروو صدور دولت در زمینه بازسازی بخش خصوصی، 

 دوره کاهش قیمت نفت بوده است.اقتصادی در 

 1،و حاصل بحث کمیسیون اقتصاد بوده به تصویب نهایی رسیده 2020تا  2018بخشی از قوانینی که در 

 عبارتند از:، است یا کمیسیون اقتصاد هم در تصویب آنها نقش داشته

 ،قانون نیااز تصویب هدف )خروجی کمیسیون اقتصاد(:  2019مصوب  2های صنعتیكقانون شهر -1

ی واجد ها تیدر سا یصنعت یهاتیفعال یسازمانده ی،اقتصاد نکال استیاهداف س تحصیلکمک به 

 ی،روند اصالحات اقتصاد بهبود یبرا یصنعت یهاکاستفاده از شهر جیترو الزم،و خدمات  رساختیز

 هیسرما به یو خارج داخلی یبه مشارکت بخش خصوص قیتشوی، صنعت یهاکتوسعه شهر ی وسامانده

 یتهایفعالتشویق جذب و  ی،ها و مشارکت با بخش دولتتمام استان یصنعتهای کشهردر  یگذار

عنوان شده  قانون نیشده بر اساس ا جادیا یصنعت یهاکانتقا  به شهر بهموجود در شهرها  یصنعت

به  اجرا یبرا یصنعت یهاک، اظهار داشت که قانون شهریحقوق سیونی، عضو کمیالعقاب نیحس است.

                                                 
  065983n.ir/2s://bhttpخبرگزاری پارلمان عراق،  1

 4https://yun.ir/ztybc/ یة، قانون المىن الصناع 2

https://b2n.ir/065983
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 یصنعت یهاکشهر»وی گفت: دارد.  نیاز یالملل نیب یگذار هیسرما گشایشبه  و یخاص باتیزمان و ترت

 گرید منابع درآمدی افتنیصنعت عراق و  شرفتیآن به دنبا  پ قیاست که ما از طر یدیابتکار جد

 «.میاقتصاد در عراق هست یایاح یبرا

 )خروجی کمیسیون اقتصاد( 1997مصوب سا   21به شماره  هااصالحیه قانون شركت -2

های )مشترک بین کمیسیون تجارت  الت 1995 قانون پیوستن جمهوری عراق به توافق نامه -3

 اقتصاد، کشاورزی، روابط خارجی، و حقوقی(

 های اقتصاد و مالی()مشترک بین کمیسیون های مالیاتیاز مجازاتقانون عفو  -4

 

صاد مطالعه، و سیون اقت شده و منتظ قوانین زیر نیز در کمی صالحات و برای قرائت او  به مجلس ارائه  ر ا

 :. برخی از این قوانین توسط چند کمیسیون مطالعه شده استتصویب نهایی است

  1اصالحیه سوم قانون سرمایه گذاری صنعتی برای بخشهای خصوصی و نیمه خصوصی -1

. 1: اصالحات ایجاد شده طبق این قانون عبارتند از: ( )خروجی کمیسیون اقتصاد(1998)مصوب 

ای که پس از تصویب این . هر پروژه2های حقوقی سرمایه گذار باید ثبت قانونی شده باشند. شخصیت

هایی که نیازمند دریافت خدمات دولتی . پروژه3قانون مجوز بگیرد، ده سا  معاف از مالیات خواهد بود. 

. مالک سرمایه 4کنند. برقراری عقد اجاره با پرداخت اجرت المثل دریافت میخدمات را با هستند، این 

تواند پس از پرداخت دیون و الزامات دولتی، اصل سرمایه به همراه سود خود را از کشور خارجی می

 خارج کند، )و چند بند تسهیلی دیگر(

ن، باال بردن بهره وری هدف از این قانو(: 2020)مصوب  2گذاری فاوقانون هیئت مدیره سرمایه -2

اقتصادی منطقه فاو و جذب نیروهای اقتصادی، صنعتی، خدماتی، گردشگری، حمل و نقل زمینی و 

های دریایی و هوایی، و مبادالتی، و همچنین جذب سرمایه برای توسعه منطقه فاو و بهبود زیرساخت

 است.عنوان شده های کاری جدید الزم در آن برای ایجاد فرصت

( مشترک 2017)مصوب  اصالحیه اول قانون انجمن اعتبارسنجی )الهیئة العراقیة لالعتماد( -3

تشکیل  2017انجمن اعتبارسنجی عراق، بر اساس قانونی در سا  : های اقتصاد و مالیبین کمیسیون

                                                 
 /55tr59https://yun.ir/ گزاری پارلمان عراق، خبر 1

  /2sce5https://yun.ir/yقانون سلطة الفاو،  2

https://yun.ir/59tr55/
https://yun.ir/59tr55/
https://yun.ir/y5sce2/
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ر شد. وظیفه این انجمن، تأیید صالحیت ارگانها برای انجام وظایف محوله است. این هیئت که زیر نظ

کند، مسئولیت اجرای استانداردهای سازمان جهانی وزارت برنامه ریزی )تخطیط( فعالیت می

ا برعهده دارد. این استانداردها در جهت اطمینان از کیفیت، ایمنی و اعتبار زیست ر IAF اعتبارسنجی

کای محیطی کاالها، خدمات و فرآیندها وضع شده و در ارتقا و پایداری توسعه اقتصادی برای شر

 1.خارجی و همچنین رفاه زیست محیطی و اجتماعی منثر است

: های اقتصاد و مالی()مشترک بین کمیسیون قانون مشاركت بین بخشهای دولتی و خصوصی -4

و  یمال یمواجهه با کسر طیشرا در یمنابع دولت زودن سرمایه بخش خصوصی بهافقانون  نیهدف از ا

پروژه  یاجراپو  خود در ساخت، اجرا و بهبود  یگذار هیسرما یبرا یبخش خصوص قیتشو یتالش برا

 نیمشارکت ب یبرا یچارچوب قانون کی جادیق ایاز طر یدیتول ای یو خدمات عموم یرساختیز یها

   2.است یو خصوص یبخش دولت

ظور ترغیب : این قانون با من2019مصوب  )خروجی کمیسیون اقتصاد( قانون سرمایه گذاری معدنی -5

گذاران به استخراج و فراوری مواد معدنی و تحقق رشد دائمی در جهت سرمایه گذاری بر ثروت سرمایه 

بوم تدوین شده است. مواد معدنی ها و حفاظت از زیستمعدنی از طریق تضمین حسن استخدام سرمایه

ی، انرژی در این قانون، معادن غیر فلزی، فلزی و شبه فلزی، و همچنین مواد رادیواکتیو، قیر، آب معدن

 3شود.گرمایی و سنگهای قیمتی را شامل میزمین

)مشترک بین  قانون تصویب توافقنامه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت عراق و عربستان -6

(، 2017این قانون در ادامه سفر حیدر العبادی به عربستان ) :های اقتصاد و روابط خارجی(کمیسیون

( و الیحه پیشنهادی عبدالمهدی به مجلس، تقدیم 2019سفر هیئت اقتصادی عربستان به عراق )

صحن علنی شده است. پس از آنکه امریکا در جهت تحریم حد اکثری ایران، عراق را تحت فشار قرار 

کرد.  استفادهمایه گذاری در عراق و کاهش نفوذ منطقه ای ایران داد، عربستان از این فرصت برای سر

بهره برداری اقتصادی از این اختالفات است. در جریان سفر حداکثر عراق نیز در این میان، به دنبا  

 4.فرصت سرمایه گذاری را به عربستان پیشنهاد داد 186هیئت اقتصادی عربستان، طرف عراقی 

                                                 
  www.iaf.nu، انجمن بین المللی اعتبارسنجی 1

  /iraq.org-https://popأی العام المنصة الرسایت  2

 07r51https://yun.ir/z/ خبرگزاری ناس،  3

  /391015n.ir/2https://bالعرب،  یخبرگزار 4

http://www.iaf.nu/
https://pop-iraq.org/
https://yun.ir/z51r07/
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)مشترک  همکاری اقتصادی و انرژی بین عراق و كره جنوبی سریعتقانون تصویب توافقنامه  -7

ن قانون که اخیرا به صحن مجلس ارائه شده، به ای :های اقتصاد، انرژی و روابط خارجی(بین کمیسیون

قابل و منظور همکاری در توسعه اقتصادی و انرژی جمهوری عراق و جمهوری کره مبتنی بر اصو  مت

ین دو کشور توافق نامه تسریع همکاری در زمینه اقتصادی و امور انرژی ب برابری و به منظور تصویب

 بود. در سئو  پایتخت کره، امضا شده 2011تدوین شده است. توافقنامه تسریع همکاری، در سا  

 عمار()لجنة الخدمات و اإل سازندگیكمیسیون خدمات و  -2

امور ارتباطات، و امور ترابری نظارت  این کمیسیون موظف است در مسائل خدمات شهری، آب، گاز، برق،

ساخت ها و موارد دیگرهای پروژهپیگیری تمام جنبههمچنین گذاری کند. و قانون سکن، زیر ساخت م  های 

در دوره اخیر، تعامالت فراوانی در حوزه وزارت راه داشته، و پیگیر ساخت بندرگاه  .بعهده این کمیسیون است

 1 کویت و ساخت مناطق مسکونی جدید بوده است.فاو، مونوریل بغداد، راه آهن 

 

 بازدید نمایندگان از طرح بندرگاه فاو 

بصره و بندرگاه فاو است. -های فعلی این کمیسیون، تعارض منافع دو طرح راه آهن شلمچهیکی از چالش

 -شلمچه »سه کشور ایران، عراق و سوریه از طریق احداث حلقه مفقوده ، طرح اتصا  راه آهن 2019در سا  

صره شور قرار گرفت.« ب سه ک شت مد مورد تأکید  ی، طرف عراقی در مورد این طرح ابهاماتی تاما پس از گذ

                                                 
  //905994n.ir/2https://bپارلمان عراق،  یخبرگزار   1
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وزارت حمل و نقل عراق  لیدل نی. به همی دو کشور استخطوا مرز نییتعیکی از این ابهامات، . مطرح کرد

سوی آناناعالم کرده تا وزارت خارجه عراق اجازه ندهد  آهن،خط نیساخت ا یبرا نیزم یامکان واگذار ، از 

کارش  ناس  ان ابهام دیگر، تأثیرگذاری منفی این طرح بر توس  عه و محوریت بندرگاه فاو اس  ت.  1وجود ندارد.

ستگی بیشتر عراق به بندرهای ایرانی میعراقی سه کشور از طریق راه آهن را، موجب واب صا  این  دانند و ، ات

 دانند.فتادن احداث بندر فاو، مقصر میایران را در به تأخیر ا

، 2020ای در آگوست در مصاحبهاستان سلیمانیه،  از المستقبل فراکسیونسرکوت شمس الدین، نماینده 

ست:  ضع تندی در این باره گرفته و گفته ا ستمدارانیس»مو شته برا 17در  یعراق ا ثروت  هیتخل یسا  گذ

شور و دادن امت شورها ازیک سا یبه ک ست یراب هیهم  میبدان باید خود تالش کرده اند. جناحیبه منافع  یابید

 یانجام دهند. فاو طرح دخالتیتوانند ینم هیهمسا ی، کشورهادر صورت عدم همکاری سیاستمداران داخلی

ست که عراق را قادر م صاد یا شد، اما یقو یسازد از نظر اقت سیس آنکه به نفع طرفهایاز  شیبچون تر با  یا

س   اخته مانند فاو  یبزرگ یپروژه ها دنخواهینخبگان حاکم نم، خواهد بود یعاد یها ینفع عراقبه باش   د، 

 2«هستند. فکر و دزدساالرای کوتهعده چرا که این سیاستمداران، در واقع شود،

 كمیسیون كشاورزی و آبخیزداری -3

سیون  شاورزی، کمی شاورزی، دامداری و احیای تاالبها را برعهدهک سیدگی به امور ک این دارد.  مأموریت ر

ائرون از س، نماینده ائتالف (الشمری) به ریاست سالم هادی کاظمعضو و  12کمیسیون در مجلس چهارم، از 

مینه ز های اخیر، این کمیس  یون پیگیر اجرای طرح خودکفایی دردر س  ا اس  تان بابل تش  کیل یافته اس  ت. 

 ولیدات کشاورزی و دامی بوده است.ت

                                                 
 3sxu8https://yun.ir/o/ خبرگزاری تین نیوز،  1

 7unv7https://yun.ir/d/ خبرگزاری الحرة،  2

https://yun.ir/o8sxu3/
https://yun.ir/o8sxu3/
https://yun.ir/d7unv7/
https://yun.ir/d7unv7/
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 کشاورزی و آبخیزداریو رئیس کمیسیون  سائروننماینده از ائتالف  سالم هادی الکاظم 

 یو خارج یداخل یگذار هیسرما افزایش تیبر اهمای ، ریاست این کمیسیون، در مصاحبه2020در اکتبر 

س  الم  کرد. دیتأک کش  اورزی یهانیزم ری بیش  تروبهرهو  یاریو آب یکش  اورز یتوس  عه بخش ها نهیدر زم

شمری در ادامه گفت:  شاورز»ال شدت ن دامداریو  یبخش ک شدن با آخر ازمندیبه  سعه و همگام   افتهی نیتو

 یخارج یگذار هیو سرما یهمکاروی با تاکید بر اهمیت « است. به کشور تکنولوژیو انتقا   ایدنعلمی  یها

 ی،گریبا فرانسه و با هر کشور د وزارت کشاورزی ریدر توافقات اخ تهیکم» افزود:ی بخش کشاورز برای توسعه

ستدر کنار  شروا بر ااین وزارتخانه ا شد.توافق آن  یعراق مبنا یمنافع عال نکهی، م شاره او به  1«با یکی از ا

ستکستوافقنامهسه  ست که با حضور ژان کا سه، ای ا ستای ، نخست وزیر فران دو  نیب یهمکار تیتقو»در را

  2به امضای مصطفی الکاظمی رسید.« عراق یموسسات وزارت کشاورز یتوانمند شیافزا نهیطرف در زم

از  نانیاطم» یدولت برا عیخواس  تار اقدام س  ر، 2020در مص  احبه دیگری در آگوس  ت  الش  مری،س  الم 

دخانه زاب و سیروان که از آبهای در زمینه حقابه رووی در این مصاحبه،  .ه بودشد «رانیمداوم آب از ا انیجر

اعتراض  3های اعما  ش  ده از طرف ایران بر روی این رودخانه، به محدودیتگیردس  رزمینی ایران نش  أت می

                                                 
 /f9ofh0https://yun.ir/ خبرکزاری پارلمان،  1

 /yP2C00https://www.iribnews.ir/ خبرگزاری صدا و سیما،  2

در بغداد به  الهیو د تیتکر کیر نزدد . زاب بزرگ در جنوب موص   ل، زاب کوچکزندیریبه دجله م الهیزاب کوچک و د بزرگ، زاب یرودخانه ها 3

صل میدجله  شت م رانیزاب کوچک در ا شوند.مت سرد ست. به رود  سرچشمه گرفته و به  رانیاز خاک ا زیو الوند ن روانیس کبور، یودخانه هارعروف ا

 (  /651https://yun.ir/rhc. ) زندیریدجله م

https://yun.ir/0ofh9f/
https://yun.ir/0ofh9f/
https://www.iribnews.ir/00C2yP/
https://www.iribnews.ir/00C2yP/
https://yun.ir/rhc651/
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شزد کردو  کرد سالی احتمالی گو شک ستان دیاله و در نتیجه خ شاورزی ا دو  1.خطر این محدودیت را برای ک

سیروان رودخانه ستان دیاله عراق زاب و  شاورزی آن منطقه را را تحت پوشش قرار داده و نیاز زمین، ا های ک

که سخنگوی وزارت منابع طبیعی عراق، واکنش سالم الشمری، دقیقا یک روز پس از آن بود  کنند.تأمین می

 2منحرف کرده است.ارومیه  ایران را متهم کرد که سهم آب این کشور را به دریاچه

 كمیسیون نفت و انرژی -4

های پیش روی نفت در سرزمین عراق، از جمله مشکل در گذاری برای رفع چالشیت و قانونوظیفه مدیر

ستخراج، حمل و نقل، ذخیره خام فرآورده ساد مدیران و قاها، قیمتزمینه ا معارض،  هایچاق گروهگذاری، ف

اس د عبهیبت حمعضو تشکیل شده و ریاست آن برعهده  24این کمیسیون از  برعهده این کمیسیون است.

 از عراق، است.)الحلبوسی( عضو ائتالف اسامه النجیفی )تحالف القرار( از استان االنبار، قطب گ عبدالجبار

 

 انرژی و نفتو رئیس کمیسیون  النجیفینماینده از ائتالف  هیبت حمد عباس 

                                                 
  /724822n.ir/2https://bپارلمان عراق،  یخبرگزار   1

 091https://yun.ir/nav/ خبرگزاری العربیه،  2

https://b2n.ir/724822/
https://yun.ir/nav091/
https://yun.ir/nav091/
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سیون ستور کار این کمی سا   مهم ترین د ست، نهایی 2020در  شرکت ملی نفت عراق ا که  کردن قانون 

همچنین کمیس  یون نفت و  1.در حا  بررس  ی اس  تیک کمیس  یون فرعی  مباحث مربوا به این پرونده در

سپتامبر  سه2020انرژی در  شگاه، طی جل سازی پاالی ضرورت باز سان عبدالجبار، وزیر نفت، بر  ها ای با اح

ها تشریع کنند تا این کشور بتواند خود، نیاز تأکید کردند و از آن وزارتخانه خواستند در راه اندازی پاالیشگاه

کند، تأمین شود و میلیاردها دالر برای بودجه دولت هزینه درست مییبه مشتقات نفتی را که از خارج وارد م

 2نماید.

 با دولت الکاظمی پارلمان عاملت -5

لکاظمی انفت، اقتصاد عراق با بحران شدیدی مواجه شده که دولت مصطفی  قیمتبا شیوع کرونا و کاهش 

 است: فراخواندهدو چالش مجلس عراق را به در راه مدیریت این بحران، 

 الیحه استقراض خارجی -1-5

 یخارج یهایبدهیسیون مالی پارلمان عراق درباره ورشکستگی کشور به دلیل حجم در شرایطی که کم

، دولت الکاظمی دالر فراتر رفته است اردیلیم 160از  هایو اعالم کرد که حجم بده هشدار دادهعراق  یو داخل

کشور  نیبودجه دولت ا یجبران کسر یبرا یو خارج یاز منابع داخلالیحه استقراض  2020در اواسط نوامبر 

مانده از س  ا   یهابودجه ماه یجبران کس  ر یبرا نارید ونیلیتر 41خواس  تار  یدولت الکاظم. کرد ارائهرا 

ست و ا بودجه یجار س نیشده ا صو یادیز اریمبلغ ب صورت ت ست که در  سو بیا شار  ،پارلمان یآن از  ف

از طرفی دیگر، دولت بدون دریافت  به دنبا  دارد. فراوانی راو تبعات  ردهکبر اقتص   اد عراق وارد  ینیس   نگ

های الزم، در این ش  رایط بحرانی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارد، و در ص  ورت تعویق این وام

 3شود.ها افزوده میها، اعتراض مردمی نیز بر مجموعه بحرانپرداختی

تریلیون دینار از این وام موافقت کرد، اما  10گذران این بحران، با دریافت  در این ش   رایط، پارلمان برای

                                                 
 /971238n.ir/2https://bپارلمان عراق،  یخبرگزار   1

 3https://yun.ir/buwlq/ پارلمان عراق،  2

 416https://yun.ir/lgm/ خبرگزاری تسنیم،  3

https://yun.ir/buwlq3/
https://yun.ir/buwlq3/
https://yun.ir/lgm416/
https://yun.ir/lgm416/
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شنودی کردند. سبت به اجرای این طرح ابراز ناخ ضو  یند نمایندگان مجلس به طور مداوم ن شاکر جودت، ع

و  قانون اس  تقراض پرداخت کند بیحقوق کارمندان را بدون تص  و تواندیدولت م»اقتص  اد گفت:  ونیس  یکم

انداخته است تا  ریها را به تاخعراق عامدانه پرداخت حقوق رینخست وز اما کار را دارد. نیانجام ا یوکارهاساز

نده نیاز ا یبا بهره بردار باج بگ ،پرو مان  پارل به  نیو ا ردیاز  هاد را وادار  به ن  1«.کندقانون اس   تقراض رای 

سیاست »درباره این سیاست دولت الکاظمی هشدار داد: عضو پیشین ائتالف سائرون، باسم الخشان، همچنین 

فارغ از خطرناک بودن نفس کند از طریق آن همه نیازهای دولت را برآورده کند، دولت که تالش میمالی 

های درآمدزا نباش  د، موجب فروپاش  ی اس  تقراض و بهره باالی بانکی، در ص  ورتی که درجهت توس  عه پروژه

 2«اقتصاد عراق خواهد شد

 اصالحات اقتصادی یحهال -2-5

صالح اقتصادی در ژوئن  سریع طرح ا نهایتا در  روی کار آمد. 2020دولت مصطفی الکاظمی با وعده ارائه 

های س  یاس  ی و پارلمان عراق، وعده خود را عملی کرد. به گروه« مقاله س  فید»، او با ارائه طرح 2020اکتبر 

 یکند تا چارچوب کل بیو تص  و یند اص  الحات را بررس  س   نیپارلمان عراق ا» :کرد یدواریابراز امالکاظمی 

صاد ا دنیبه منظور رونق بخش یو واقع یتالش جد یبرا شد. نیبه اقت شور با صالحات »وی افزود: « ک سند ا

 3«عراق باشد. ندهیو اساس چشم انداز آ هیپا تواندیسند م نیاست. ا یآغاز اصالحات اقتصاد یبرا هیطرح اول

شامل نیا ست که عبارتند از:محور  پنج طرح  ست ا صالحات  ،یمال داریپابه ثبات  یابید صاد کالنا ی در اقت

 .فضای قانونی بهبودو  اجتماعیخدمات  بهینه سازی ،ی اساسیهارساختی، بهبود زهای مولدبخش

که شامل اقدامات فوری را  طرح اصالحات اقتصادیبخشهایی از  2020کمیسیون مالی در انتهای نوامبر 

افزایش درآمدهای دولت، اص   الح »ها در س   ه محور این بخشدولت تنفیذ کرده اس   ت.  به برای اجرابود، 

 4اند.قرار گرفته« اقتصادی-های پولی و مالی، و اصالحات کالن سیاسیسیاست

                                                 
 /d7y9j5https://yun.ir/ خبرگزاری ایسنا،  1

 5sg9https://yun.ir/vl/ خبرگزاری العهد،  2

 b9https://yun.ir/apod/ خبرگزاری العربیه،  3

 a7https://yun.ir/lcgx/ خبرگزاری پارلمان عراق،  4

https://yun.ir/5j9y7d/
https://yun.ir/5j9y7d/
https://yun.ir/vl9sg5/
https://yun.ir/vl9sg5/
https://yun.ir/apod9b/
https://yun.ir/apod9b/
https://yun.ir/lcgx7a/
https://yun.ir/lcgx7a/
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 اقرع با یاقتصادهای بهبود همکاری درایران قش پارلمان ن

شود. اما گذشته از ها و دستگاه اجرایی قلمداد میهایی است که مخصوص دولتحوزه دیپلماسی، از عرصه

 یخارج استیدر س یالملل نیب یهاونیها و کنوانسطرح ها، توافقنامه ح،یلوا بیتصو قیها از طرپارلمانآنکه 

نیز، در کشورها  یخارج استیهبرد سو نقش گسترده آن در را یپارلمان یپلماسیامروزه د، گذار هستندریتاث

هدف از دیپلماسی پارلمانی، افزایش  1است. تیحائز اهمامتداد دیپلماسی رسمی و بمثابه ابزاری در دست آن، 

عقالنیت و ثبات در سیاست خارجی، نظارت بر حسن اجرای قانون در این حوزه، گسترش اعتمادسازی و 

همگرایی بین کشورهای دوست یا همسایه، و برقراری روابط دیپلماتیک خارج از تشریفات دیپلماسی رسمی 

 2های دستگاه اجرایی است.برای تسهیل برنامه

 ماسی پارلمانیلهای دیپظرفیت -1

 گیرد:دیپلماسی پارلمانی مستقیم، در چند قالب اصلی صورت می

نمایندگان مجلس شورای اسالمی چه به نحو انفرادی و های پارلمانی و مذاکرات دو جانبه: سفر هیئت -1

سته جمعی یا در صورت د سمی و نیمههیئتقالب  چه به  سفرهای ر صی، نوعاً اقدام به  ص  های تخ

ای از این سفرها به دعوت مقامات پارلمانی همتا در کشورهای پاره .نمایندمی رسمی به خارج از کشور

ست خارجی مجلس توانرا میاین رفت و آمدها . گیردمیانجام  دیگر سیا شی از فعالیت   به مثابه بخ

 3.کردمحسوب 

شارکت در مجامع بین -2 سی پم ارلمانی، حضور منثر در مجامع المللی پارلمانی: یکی از نمودهای دیپلما

ها برای تأمین اهداف و منافع ملی و ای یا جهانی بین المجالس و اس   تفاده از این س   ازمانمنطقه

المللی به دور از تحکم موجود در کشورهای گرایی در استانداردهای بینرسیدن به سطح باالتری از هم

 4طلب است.قدرت

                                                 
 جایگاه و اهمیت دیپلماسی پارلمانی در دستیابی به اهداف سیاست خارجی -12111شماره مسلسل  ؛1390ها، مرکز پژوهش 1

 نقش دیپلماسی پارلمانی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی -پایان نامه ؛ 1393محمدیان، محمدحسین،  2

 نقش و کارکرد مجلس شورای اسالمی در سیاست خارجی ایران -پایان نامه ؛ 1391غفاری، علی،  3

 ها؛ جایگاه و اهمیت دیپلماسی پارلمانی مرکز پژوهش 4
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شکیل گروه -3 ستی پارلمانی: مهت سید ابزار ترینمهای دو ست یبراکه ظرفیتی  یمانپارل یپلما به  یابید

 هاگروه این. های دوستی پارلمانی استشود، گروهمحسوب میکشور  یخارج استیاهداف راهبرد س

س ییبه تنها ط دوجانبه رواب میبا ارتقا و تحک کوشندیبلکه م ،دنکنینم یباز ینقش یخارج استیدر 

مذکور  نقش در حوزه یفایکش   ور به ا کیپلماتیرا فراهم کنند تا دس   تگاه د نهیچند جانبه، زم ای

 بپردازد.

 یگر.دهای موجود با کشورهای تصویب قوانین تسریع در توافقنامه -4

 

 د از:برد که به طور خالصه عبارت بودنهایی رنج میهای گذشته از آسیبدیپلماسی پارلمانی در دهه

ها، باعث های دیپلماتیک و مقطعی بودن این فعالیتبط نش  دن فعالیتعدم پایداری و ثبات: ثبت و ض   -

 شد تا مجلس شورای اسالمی نتواند کارکرد مناسبی در دیپلماسی پارلمانی داشته باشد.می

های دیپلماتیک دم وجود متولی: عدم وجود معاونت بین الملل در مجلس، موجب آش   فتگی فعالیتع -

 کند.ور بین الملل در مجلس، نقش این معاونت را ایفا میبود. درحا  حاضر اداره کل ام

سه، ثابت میخ - ست که با تغییر هیئت رئی صیات دبیر کل، آن ا صو ماند و أل دبیر کل پارلمان: یکی از خ

ها در حوزه سیاست خارجی و ثبات در این ناحیه کمک کند. اما فقدان این نهاد تواند به تنظیم فعالیتمی

چنین خأل شورای کارشناسی و مترجمی نیز به دقت یپلماسی پارلمانی شده است. همموجب آسیب به د

 ها خدشه وارد کرده است.مندی این فعالیتو نظام

های دوستی طی سه مرحله در مجلس نامه اجرایی گروهتصویب اساسنامه برای گروههای دوستی: آیین -

آن انجام شده است، اما پیشنهادی بودن و به تصویب  سوم، هفتم و نهم، تدوین شده و اصالحاتی نیز بر روی

 1رسمی نرسیدن این اساسنامه، و وجود نارسایی در آن، موجب آشفتگی بوده است.

هرچند در حا  حاضر با تشکیل اداره کل امور بین الملل مجلس، بسیاری از این معضالت برطرف شده 

درخصوص امور  زىیربرنامهگروههای دوستی،  بندی کشورها دراست؛ چرا که این اداره مسئولیت گروه

 المللىنیو تحوالت ب دادهایاخبار، رو یابیبررسى و ارزها، گروهمذاکرات  نیو تدو مینظ، تمجلس المللنیب
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  1و ایجاد بانک اطالعاتی در این زمینه را برعهده دارد.

 كارشناسان مصاحبه باجایگاه دیپلماسی پارلمانی در  -2

 كتر خانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(دآقای مصاحبه با  -1-2

لماسی کارشناس دیپ خانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع(،محمدحسن ای با دکتر در مصاحبه

ی خارج یا کشورهاب یروابط اقتصاد یبرقرارها در پارلمانی و دکترای روابط بین الملل، به نقش پارلمان

که در رابطه با  بیان داشتند نهیزم نیپارلمان و دولت در اپرداخته شد. دکتر خانی با اشاره به رابطه مطلوب 

د. موتور محرکه و درصد نقش آفرینی پارلمان، بطور کلی پارلمان اصالتا و بالذات در حاشیه دیپلماسی قرار دار

ست. پس از و سکاندار این حرکت وزارت خارجه ااست  administrationلوکوموتیو دیپلماسی، کابینه دولت یا 

شوند. های مختلف درگیر میبندد، بر حسب این قراردادها وزارتآنکه دولت با طرفهای خارجی قرارداد می

تواند محرک تبادالت اقتصادی و تجارت خارجی باشد. اما اگر این وزارت یعنی یک وزارت خارجه فعا ، می

کننده خواهد لجافراد با انگیزه نداشته باشد، کار تبادالت خارجی خیلی سخت و ففشل باشد، یا بینش کافی و 

 بود.

های تجارت، بازرگانی، انرژی و راه و خانهوی افزود: در مرحله بعد، اگر وزارت خارجه فعا  بود، نوبت وزارت

کنند و بودجه به اینها شهرسازی است که باید حرف اصلی را بزنند. چون اینها عمال پای قرارداد را امضا می

 شود. لذا این اصلی است که باید در نظر داشت و در هر جای جهان، پارلمان در روابط خارجیتخصی  داده می

کافی داشته باشند  است. البته اگر پارلمان فعا  و نمایندگان دلسوزی باشند، و اگر بخواهند و ارادهدر حاشیه 

 ند، شدنی است.تا کاری برای تجارت خارجی انجام بده

در دسترس نمایندگان برای های ظرفیت واین اراده نمایندگان  درباره چگونگی تحققاه، گاین استاد دانش

اولین راه این است که نمایندگان پارلمان، هنگامی که با وزرا یا رئیس  گفت:دخالت در روابط اقتصادی خارجی 

خواهیم روابط کنند، بجای اینکه راجع به منافع شخصی و سطحی چانه بزنند، بگویند ما میجمهور مالقات می

، نقش با دولت و وزرا البی انجام بدهند. همانطور که گفته شد تجاری از این وضع دربیاید. یعنی نمایندگان

                                                 
  //pb1i72yun.ir سایت مجلس شورای اسالمی 1



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – یهمکار یها وهیش یعراق و بررس ندگانیمجلس نما یگذارنظام قانون فیتوص

 

 

 

54 

 

 

 

گری و تاثیرگذاری آن از طریق حاشیه است. البته میزان این تأثیر در حد پارلمان بعنوان اصل کلی، مطالبه

تواند تعیین کننده باشد. اما نکته اساسی اینجاست که بر خالف صفر نیست که بخواهیم از خیرش بگذریم و می

کنند، در چنین مواردی لت، با نمایندگان البی میروند و برای منافع دومعمو  اوقات که وزرا به پارلمان می

گری، فشاری بر روی وزرا و رئیس دولت بگذارند تا اهداف مطلوب نمایندگان پارلمان هستند که باید با البی

شود و کسی های فراوانی در این روابط مطرح میخارجی محقق شود. البته آفت این راهکار آن است که دغدغه

 کند.جه نمیها توبه این حرف

افزایش روابط اقتصادی با کشور عراق، متوسل شدن به  دکتر خانی در ادامه، در خصوص راهکارهای

ها در استان خودش نفوذ کالم باالیی دارد. نهادهای ها را پیشنهاد کرد. وی گفت: هر یک از نمایندهاستانداری

توانند از این های مرزی، میایندگان استاناستانی بطور معمو ، از نمایندگان استان حرف شنوی دارند. نم

ظرفیت بهره ببرند و با استفاده از مکانیزم وزارت خارجه، تالش کنند تجارت بین استانی انجام دهند. مثال 

نمایندگان خوزستان، تالش کنند بین استان خودشان با استان بصره، تفاهم و قراردادی امضا بشود که تجارت 

تواند راه د. این تفاهمات معموال از ضمانت اجرایی باالتری برخوردارند و مجلس هم میای را تقویت کنمنطقه

این تعامالت را هموارتر کند. یک مکانیزم این است که بطور مثا ، نمایندگان شهرهای مرزی خوزستان، 

های کالن فراکسیونی تشکیل دهند و وزیر خارجه، تجارت یا انرژی را به اهواز دعوت کنند و درباره طرح

خواهیم منطقه آزاد اروند و بندر خرمشهر را تبدیل به هاب بین ای مذاکره کنند. مثال بگویند ما میمنطقه

های مرزی است. یعنی نماینده پارلمان از خیر دولت بگذرد و المللی کنیم. مکانیزم مهم دیگر، ایجاد بازارچه

های هادها را ترغیب کنند که مجوزهای الزم فعالیتتوانند ندر استان فعا  شود. در این صورت قاعدتا می

تجاری را بدهند. البته این راهکار مخصوص استانهای مرزی است و برای نمایندگان استانهایی مثل یزد، 

 ای ندارد.موضوعیت ندارد چون برای آنها آورده

های تجاری با توافقنامهکه در مجالس کشورها برای تسریع  را مصوباتی ،کارشناس دیپلماسی پارلمانیاین 

شود، به قدر کافی الزام آور ندانست، و افزود: ممکن است چنین مصوباتی روی کشورهای خارجی ابالغ می

افتد. اگر وزیر راغب به این کار نباشد یا تخصی  کاغذ و در قالب طرح گذرانده شود، ولی در عمل اتفاقی نمی

کند و قانون تصویب چنین طرحهایی نیز، دولت مانع ایجاد میای در این زمینه نشده باشد، حتی با بودجه

شود ماند. مگر اینکه شما درباره کشوری صحبت کنید که بوروکراسی قوی و دقیقی دارد، در آنجا میزمین می
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گفت مصوبه مجلس جنبه قدسی دارد و باید اجرا بشود، ولی آیا در کشور ما این طور است؟ پارلمان می تواند 

ونی بگذراند و دولت مکلف به عمل شود، این هم یک راهکار است، ولی در کشور ما اگر دولت راغب طرح قان

کنند. بنابراین باز هم نمایندگان نباشد یا معاون و ر سای ادارات چنین چیزی را قبو  نداشته باشند، اجرا نمی

 باید به البی و راضی کردن وزرا روی بیاورند.

 های مجلسری، كارشناس مركز پژوهشآقای دكتر امیمصاحبه با  -2-2

معتقد است متکفل اصلی  های مجلس شورای اسالمی،، کارشناس مرکز پژوهشآقای دکتر مهدی امیری

صادق است. اما مجلس نیز ها هستند و این مسأله درباره دو کشور ایران و عراق توسعه روابط اقتصادی، دولت

تواند در امر وضع قانون در چارچوب روابط خارجی دارد، میهای تقنینی که برای هم با توجه به صالحیت

ردیف با شأن تقنینی توسعه روابط اقتصادی دخیل باشد. افزون بر این، به اعتقاد وی، شأن نظارتی مجلس هم

گیری و جهتهای اجرایی از جمله روابط خارجی با همسایگان آن است و مجلس موظف است بر عملکرد دستگاه

 باشد. ها نظارت داشتهچارچوب سیاستصحیح آن در 

ه روابط با کشورهای محور مقاومت دربارای جلسه 1399به گفته آقای دکتر امیری، مجلس در شهریورماه 

ند. بنا این موضوع بپرداز بررسیترتیب داد و از حدود هشت دستگاه مرتبط با مسائل عراق دعوت کرد تا به 

تحت نظارت کمیسیون امنیت ملی و روابط  فاق نیفتاد. همچنین بنا بودبود این جلسه تداوم یابد اما این ات

کنندگان قرار گیرد و موارد مطرح شده در آن جلسه برای بندی گزارش جلسه در اختیار شرکتخارجی، جمع

های مرزی و گمرک داریم، از به طور مثا  بحث مشکالتی که در پایانهاجرایی شدن به دولت تذکر داده شود. 

 وعات مطرح شده در این جلسه بود که بنا بود مجلس کار نظارتی خود را در این زمینه شدت ببخشد. موض

بنابراین اهمیت مجلس از حیث هل دادن دولت به حرکت در مسیر توسعه روابط اقتصادی است و این نقش، 

بود: دسته مشکل  وجود دو دستهاز  حاکیتر است. جلسه مزبور از دخالت مستقیم در روابط خارجی پررنگ

بر  آنمثال بحث آمریکا و فشارهای  .دشمنان بود حضورو ناشی از  هدر دست ما نبود او  مشکالتی که حل آن

 استدر رابطه با مسائل داخلی خودمان  اما دسته دومعراق برای جلوگیری از توسعه روابط اقتصادی با ایران، 

، که در آن جلسهاین مشکالت مطرح شده قابل حل یکی از حل و فصل کرد. آن را د به نحوی وکه می ش

ها بحث موازی کاریدر آن حضور داشتند، بازرگانی، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت  اتاقاز  نمایندگانی
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د. مساله مهم دیگر بحث کنتوسعه روابط اقتصادی ایجاد می ها مشکالتی را برایاهگری بین دستا. موازی کبود

این  .که به این هم ایراد وارد بود ،از جمله در حوزه روابط گمرکی بود ،یلو پاگیر داخبوروکراسی دست 

مانع تدارک روابط پویا در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه و سایر کشورهایی که در عراق هستند، بوروکراسی 

 عامل بازدارنده است. بوده و یکبا عراق 

مثل ورود کند. الت باشند کصویب قوانینی که رافع این مشت بامشکالت نوع از این تواند در مجلس می

های ذی مدخل در روند اهت برای ایجاد هماهنگی بیشتر در دستگروابط گمرکی یا اعما  نظارت بر دولاصالح 

 در داخل ایجاد کند.تواند میکه مجلس  بودیی اتوسعه روابط اقتصادی با عراق. اینها ظرفیته

باز  ،هایی که در قالب دیپلماسی پارلمانی تعریف شدهمیزنخارجی هم بر اساس مکابه لحاظ حوزه روابط 

ها نیست.  به اندازه ظرفیت مذاکرات بین دولت . هرچند ظرفیت دیپلماسی پارلمانیاین امکان وجود دارد

برقرار  ارلمانیپهای اعزام هیئتهای دوستی و ها، گروهکمیسیون از طریقارتباطاتی که بین ما و پارلمان عراق 

 ، ظرفیتهایی است که مجلس در اختیار دارد. شده

ایرادی که خود  ی دوستی ادغامی پرداخت:گروهها عدم تجانس آقای دکتر امیری، سپس به انتقاد درباره

اشاره شد، زمانی به آن که بعدا سفیر روسیه نماینده مجلس هشتم، دکتر سنایی  ، مثالها هم دارندنماینده

ها متجانس نیست و مبنای تخصصی ندارد. کشوری از غرب و کشوری از شرق که ترکیب گروه بود، این کرد

 آیین نامه ای دارند ولی نیاز به اصالحش وجود دارد. ولیها گیرد. البته این گروهدر کنار هم قرار میو... 

مجلس ما نمایندگان که  ها این را بخواهند. مشکل ما این استمایندهنباید  شرطش اراده نمایندگان است،

ای رئیس گروه دوستی با یک کشور خاصی است گاهی نماینده ودر حوزه روابط خارجی ندارد زیادی متخص  

 به راحتی قابل حل نیست ولی ساختار این مشکل اخیر البته .است سفر نکرده به آنجا که اصال یک بار هم

در یک حوزه جغرافیایی مشخ  انتخاب  ها راگروه ،انتوان اینگونه اصالح کرد که نمایندگرا می گروهبندی

ندگان تقاضا دارند در اکثر نمای های نامتجانسی، معتقد بوددرباره علت چنین گروهبندیای قشقاوی قکنند. آ

کند سفر به آن کشور ه اینکه بتمایل شخصی یعنی حداقل یک کشور اروپایی باشد!  ،گروه دوستی که هستند

پس بطور خالصه اتکا به دیپلماسی تخصصی باشد. هایی شده، نه اینکه یک نظر باعث چنین گروهبندی

ختاری گروههای دولتهاست و دوم ضعف سا کار دیپلماتیک در اختیار اساسا چالش دارد: یکی اینکهپارلمانی دو 

 .دوستی
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ها در تقویت تجارت مرزی این گروهنیز، معتقد بود  دگان مرزنشینوی درباره عملکرد فراکسیون نماین

با نمایندگان متناظر خودشان  نماینده هر استان مرزی و این هم ظرفیتی است کهتوانند نقش ایفا کنند می

 نند. کدر کشور مقابل ارتباا برقرار 

ین در پارلمان دو کشور، معتقد بود اتسریع روابط  برایمصوبات اقتصادی آقای دکتر امیری، درباره تصویب 

کرد، و است که بر دولت وارد خواهد ، محدود به ناحیه اعما  فشاری باشدابزار حتی اگر ضمانت اجرایی هم 

 کند.و اولویت هایی که دولت برای خودش تعریف می ،از جمله رابطه مجلس و دولت البته تابع مالحظاتی است،

از نظر حجم  بهترین موردها یکی از ا عراقروابط اقتصادی ب کشور، ناهمسایگ بیندر  به اعتقاد دکتر امیری،

های بحث درباره شیوهشریک تجاری اصلی عراق ماییم و موازنه هم به نفع ماست. مثال اگر  است: تباد  اقتصادی

کشور آذربایجان یک با اینکه چرا که تر است. از جهاتی قابل توجیه ،آذربایجان باشد افزایش تجارت با جمهوری

فاجعه  ه یکون دالر است کیمیل 300با این کشور تنها تباد  تجاریمان  ، امااستترده با مرز گسهمسایه 

آن کشور دالر با  دمیلیار 4 ،کمتر است با آذربایجان اشجغرافیایی ارتباا درحالیکه ترکیه که شود.محسوب می

اما باید توجه است. از همه بهتر ما با عراق و افغانستان در بین همسایگان، اوضاع رابطه دارد.  تباد  تجاری

از دست برود. آن جلسه کمیسیون با همین هدف بود موجود بازار همین که  وجود داردتهدید  این داشت که

دیپلماسی و مجلس  یظرفیتهای نظارتی تقنین را بشناسیم و ازداخلی  مشکالتکه مشکالت ناشی از تحریم و 

 . از دست ندهیمبگیریم تا بازار موجود را ارلمانی کمک پ

برای کمرنگ کردن نقش آمریکا در آیا »ها، در پاسخ به این پرسش که این کارشناس مرکز پژوهش

شرایطی که  اینگونه بیان کرد:« استفاده کردبازیگران مستقل دیگر  توان ازهای کلیدی عراق، میزیرساخت

تا هم نشود اکان فرمد از این جهت اشای . بنابراینشده فقط اقتصادی نیستبر عراق، باعث تسلط آمریکا 

عراق توسط  2003د. بعد از اشغا  نشو و به جای آمریکا در عراق مسلطد نآلمان بیای های بزرگی مثلقدرت

 در عراق،فر سفیر سابق دانایی آقاید. عراق تسلط پیدا کر ن حاکمیتیآمریکا، این کشور بر بسیاری از شئو

و به ویژه در مسائل امنیتی و اطالعاتی  شئون استراتژیک عراق،همه ه کگفت  ها،پژوهش مرکز ای درجلسه

اگر صرفا بحث نفوذ اقتصادی و کاالهای امریکایی بنابراین . نرم افزاری، به طور ساختاری در دست آمریکاست

 افرادشود که لی این نفوذ ساختاری است و باعث میوچین را جایگزین کرد. مثال کشوری مثل شد می ،بود

حامی اصلی تدوام حضور آمریکا در عراق باشند و منافعشان به این موضوع گره خورده باشد.  ،بومی ذی نفوذ
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در چنین ها آبستراکسیون کردند. کا از عراق، کردها و سنیدر مصوبه پارلمان برای اخراج آمریکما اینکه 

. اما باید به باشیم، محل تأمل استدر عراق را داشته ها قدرت جابجا کردنما ظرفیت شرایطی این فرض که 

موانع داخلی را برای توسعه روابط  و از دست ندهیم ،که داریمرا موقعیت قابل اعتنایی همین فکر باشیم که 

شد که سیگنا  مردم عراق، منجر به این  2019اعتراضات به خصوص اینکه در طرف مقابل،  مرتفع کنیم.

کاظمی ال شخصی مثل تااعتنا شدند و همین باعث شد اعتماد و بییبالیت حاکم  وهای سنتی به جناح مردم

ساس ارتباا با ابر  عراق،در کشور ایران از فرایند تثبیت حضور  بخش مهمیطبیعتا وقتی حا ، بیاید. سر کار 

اید ب . بنابراینهم تاثیر بگذارد ایرانتواند روی نفوذ تضعیف این گروهها می شده،های سنتی تنظیم جناحاین 

خصوصا . حرکت کنیممتحد جدید سیاسی گروههای سمت به  ،اگر شرایط ایجاب کند آمادگی داشته باشیم که

های شیعی نزدیک ایران هم گروه گویند حتی در میان، میکه در عراق بودند که در شرایط فعلی، کارشناسانی

. وقتی محیط بازی عوض است شده متفاوتده سا  قبل  نسبت بهبه آمریکا  نگرششانکه  شوددیده می

 صورت بگیرد.در نیروهای ارتباطی داخلی عراق باید بازطراحی الزم  ،شود.می

 مدیر كل امور بین الملل مجلس عاونمصاحبه با آقای بنی اسد، م -3-2

جناب آقای امیرعبداللهیان، مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسالمی،  معاوناسد، جناب آقای بنی

در مصاحبه خود، به اهمیت فراگیر شدن تفکر مقاومتی در میان مدیران جمهوری اسالمی در همه سطوح خرد 

عاالن ایشان با اشاره به وجود دفتر اقتصاد مقاومتی در وزارت امور خارجه، معتقد بود فو کالن تأکید داشت. 

اقتصاد مقاومتی برای آنکه فعالیت مثمر ثمری داشته باشند، باید با همه نهادهای مرتبط ارتباا بگیرند و از 

 را مطالبه کنند.« سازی و اجراهای بومی و مقاومتی در همه ارکان تصمیماجرای ریز به ریز دستورالعمل»آنها 

لو مبادالت مرزی به هیچ وجه گرفته شود و پتانسیل به اعتقاد آقای بنی اسد، در اقتصاد مقاومتی نباید ج

برای مثا ، »جوار با کشور عراق، یک ظرفیت استراتژیک برای اقتصاد مقاومتی است. وی گفت: های هماستان

برداری برسد، از دفتری در خیابان وزرا مدیریت کرد. به هایی را که قرار است در چابهار به بهرهشود پروژهنمی

های مرتبط با عراق تعامالت اقتصادی با کشور عراق نیز باید از طریق مسئولین و نمایندگان استان همین دلیل

جوار مثل خوزستان انتخاب شوند و ما های همهای گروه دوستی عراق نیز، باید از استانپیگیری شود. نماینده

کنند، باید در دیدارها ایران سفر میای را در مجلس داریم. سفیر عراق و مسئولین عراقی که به چنین برنامه
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ها هم مذاکره داشته باشند و این مطلبی است که باید از این نمایندگان مطالبه شود. با نمایندگان این استان

آقای فنامالکی رئیس فراکسیون مرزنشینان، طرحی را در دست دارد که صادرات بازرگانی مرزی را تقویت کند. 

جوار را ظرفیت یابی کنید و سپس وام فریبانه نوشته شود، بلکه باید ابتدا کشور همالبته نباید این طرحها ع

 «برای توافقات احتمالی اقدام نمایید.

ایشان در ادامه، قراردادهای درازمدت با همسایگان از جمله عراق را به لحاظ امنیتی مهم دانست و گفت: 

ر بماند و هیچگاه از طرف این کشورها به ایران تهاجمی خواهیم روابط ایران با همسایگان خود پایدااگر می»

رسانی را در تمام منطقه متصل کنیم. بدین ترتیب امنیت پایدار و درازمدتی برای صورت نگیرد، باید شبکه برق

های های فراوانی داریم اما دستهای مهندسی همانند مپنا و... ظرفیتشود. ما امروزه در شرکتکشور ایجاد می

 «گذارد ظرفیت مهندسی کشور، در اختیار کشورهای همسایه قرار بگیرد.نی وجود دارد که نمیپنها

های ایجاد اسد در ادامه، استفاده از موقعیت ترانزیتی کشور را نیز مهم خواند و درباره محدودیتآقای بنی

بصره، -خط آهن شلمچههای مرزی مورد نظر برای کشیدن شده از طرف وزارت امور خارجه عراق درباره زمین

ما از جایگاه جاده ابریشمی خود باید نهایت استفاده را ببریم. نمایندگان مجلس باید از این مطالب آگاه »گفت: 

شوند و بعد به رئیس جمهور دستور دهند دستگاه دیپلماسی را ملزم کند تا مشاجرات مرزی را خاتمه دهد و 

شود، دوستی است که وقتی سیاست خارجی دچار بن بست می پروژه را به پیش ببرد. این از وظایف گروه

هاست. نمایندگان بعضا از اخبار صحیح مطلع نیستند، کمک کنند و این نشان دهنده جایگاه کلیدی این گروه

ها نیست. بسیاری از نمایندگان تنها در آن زمینه تخص  ندارند و مهم تر اینکه اولویت کاریشان در این زمینه

فزایش اشتغا  و رفاه در حوزه انتخابیه خود هستند. برای پیگیری چنین مطالبی، باید طرحی را پخته به فکر ا

کنید و به نمایندگان ارائه دهید، سپس با مشارکت نمایندگان طرح را به وزارتخانه مربوطه ارائه دهید تا 

 «معضالت آن برطرف شود و دوباره به مجلس بیاید و تصویب شود.

نمایندگان است که بر حسن  وظایفد برای این دست از مسائل، خأل قانونی نداریم و این از وی معتقد بو

مرزی نیز نظارت داشته باشند، اما برای اجرایی شدن این ایدهها، نماینده های برونها و پروژهاجرای سیاست

اش ا او از ظرفیت نمایندگیها پشتیبانی کنند تباید آگاهی کافی پیدا کند و تیم تخصصی او را در این زمینه

شأن نمایندگان پیگیری امور دیپلماسی است، اما شرا ابتدایی این کار آن است که نماینده »استفاده کند: 

های مفقوده را پیدا کرده و دلسوز باشد و اعتقاد به اقتصاد مقاومتی داشته باشد. در این صورت، او خود حلقه
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سا  وجود داشته، اما در این سالهای  40رفیت قانونی معاونت بین الملل کند. به طور مثا  ظآن را اصالح می

اخیر است که با یک نگاه صحیح، این ظرفیت فعا  شده است. پس یک بخشی از کار، پر کردن خألهای قانونی 

ها پنج سا  است قانون شده اما دولت تر از آن، پیگیری اجرای قانون موجود است. برخی طرحاست اما مهم

 «کند.ن را کنار گذاشته و اجرا نمیآ

 های آنها و چالشهای دوستی، ظرفیتروهگ -3

شوند. هرچند تشکیل اداره کل های دوستی، یک پتانسیل خاموش برای دیپلماسی پارلمانی محسوب میگروه

اما گروههای دوستی همچنان ، امور بین الملل، گامی رو به جلو در جهت استحکام دیپلماسی پارلمانی است

نامه  نییآ نیتدو ونیسیکمعضو و  سهیرئ ئتیعضو هبه گفته علیرضا سلیمی، فاقد چشم انداز روشنی هستند. 

 نیبنابرا، ندارند یو ساز و کار مشخص نامهوهیش گونهچیه»خود  تینحوه فعال یبراها ، این گروهمجلس یداخل

 نیمند تدوها را به صورت ضابطهگروه نیکار ا وهیش دیمجلس با ینامه داخل نییآ ونیسیو کم سهیرئ ئتیه

 1«کنند.

 اساسنامه پیشنهادی -1-3

 یدوست یها. اهداف گروهدیرس بیبه تصو یپارلمان یدوست یهاگروه لیتشک اولیه نامه نییآ 1368در سا  

 با توجه به اساسنامه آنها، عبارتند از: رانیا یاسالم یجمهور یپارلمان

 .یگسترش روابط پارلمان( الف

 .روابط یارتقا یالزم برا یهانهیزم جادی( اب

سطح روابط به  یموجود در توسعه روابط و ارتقا یهانهیاز زم یریبهره گ یبرا شنهادهایها و پهی( ارائه توصج

 .حد مطلوب

 .گریکدیو فرهنگ  خیدو ملت با تار ییآشنا یالزم برا یهانهی( کشف زمد

و خزانه دار برخوردار  یمنش و سیرئ بینا کی، سیرئ کیاساسنامه بوده و از  کی یکدام داراها هرگروه نیا

بقیه عضو محسوب  ،جز مناصب مذکوره است و ب شینفر قابل افزا 11ها تا گروه نیاز ا کیهر ی. اعضاهستند

                                                 
 /VYvn00https://www.yjc.ir/ باشگاه خبرنگاران جوان،  1

https://www.yjc.ir/00VYvn/
https://www.yjc.ir/00VYvn/
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 .شوندیم

شده است:  انیها بگروه نیدر ا ندگانینما تیعضو یچگونگ ، درباره یپارلمان یدوست یهاگروهدر اساسنامه 

خواهند  یذاردر هر دوره قانونگ یاسالم یمجلس شورا ندگانی، مرکب از نمایپارلمان یدوست یهاگروه یاعضا»

در « .ندیآ حداکثر دو گروه در تیتوانند به عضویم وهاساسنامه گر رشیدر صورت پذ ندگانیوم نمامبود و ع

الک قرار م را یدوست یهادر گروه تیبه منظور عضو ندگانیانتخاب نما یبرا یسازوکار چیواقع اساسنامه ه

 .، آزاد گذاشته استندگانیمسئله را با توجه به عالیق نما نیرسد اینداده است و به نظر م

دهد ینشان م یاسالم یششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس شورا یهاورهمجلس در د ندگانینما تیعضو یبررس

 نیا یمختلف تاکنون به نقش همجوار یکشورها یپارلمان یدوست یهادر گروه ندگانینما تیکه در عضو

 یهاهگرودر ت یو. ثبت نام و عضشده است یشتریتوجه ب ندهیشهرستان حوزه انتخابیة نما ایکشورها با استان و 

 .شودیم امانج ندگانیاز نما کیاعتبارنامه هر بیپس از تصو ،مختلف یبا مجالس کشورها یپارلمان یدوست

هر گروه توسط  ریو دب ستا فاتیالملل و تشر نیمجموعه اداره کل ب ریز یپارلمان یدوست یهاگروه رخانهیدب

کشور مربوطه را تعیین و  یمل یف است فهرست مناسبت هاظمو هوهر گر ریدب .شودیم نییاداره کل تع نیا

 1.کند تیتسل ایو  کیتبر امیگروه اقدام به ارسا  پ سیالزم با رئ یناسب پس از هماهنگبه ت

 های اساسنامهنارسایی -1-1-3

خورد. به طور مثا  های متعددی در همین اساسنامه پیشنهادی گروههای دوستی به چشم مینارسایی

«. های الزم برای ارتقای روابطایجاد زمینه»نامه، عبارتست از یکی از اهداف گروههای دوستی در این آیین

کشورها را  جما  در این عبارت موجب شده است تا بر سر آنکه این گروهها باید زمینه ارتقای روابط بینا

رسد تصویب نهایی اساسنامه گروههای ها، اختالف پدید آید. به نظر میفراهم کنند یا صرفا روابط بین پارلمان

وری باالتر آن، و همچنین رهلس، برای بهنامه داخلی مجدوستی یا حتی ورود دستورالعمل این گروهها به آیین

 شد.تعیین راهبردهای چهارساله برای این گروهها، به منظور پیشگیری از تصمیمات مقطعی ضروری با

نارسایی دیگر آن است که در مواردی، برخی گروههای دوستی تشکیل شده است که در پارلمان کشور 

 2یا بین ایران و آن کشورها رابطه دیپلماتیک برقرار نیست. مربوطه اساسا گروه دوستی پارلمانی وجود ندارد،

                                                 
 یپارلمان یدوست یو اهداف گروهها فیوظا یقیمطالعه تطب - 13230شماره مسلسل ؛ 1392ها، پژوهش مرکز 1

  /830633n.ir/2https://bمصاحبه جمالی نوبندگانی با افکارنیوز،  2

https://b2n.ir/830633/
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اما در طرف مقابل برای کاهش تعداد این گروهها، بین آنها ادغام صورت گرفته است. درحالیکه ساز و کاری 

برای سنخیت کشورهای ادغامی با یکدیگر لحاظ نشده است. به طور مثا ، در دوره یازدهم، گروه دوستی 

ز، گروه دوستی عراق با کشورهای در دوره دهم نی 1و نیجر مشترک است.  نافاسویبورکعراق، با روسیه، کویت، 

های دوستی ایران و عراق از دوره هفتم تا یازدهم مجلس در قبرس، موریتانی و اوگاندا یکی بود. سابقه گروه

 2جدو  زیر گردآوری شده است. 

 

 (هیانتخاب حوزه) یدوست گروه سیرئ یدوست گروه در عراقمشترک با  یكشورها یاسالم یشورا مجلس دوره

 - عراق و رانیا یدوست گروه وجود عدم (1383 - 1379) ششم

 )تهران( اضیر یعل دیس عراق و رانیا (1387 - 1383) هفتم

 (آباد غرب)اسالم شهیپ فالحت اهللحشمت عراق و رانیا (1391 - 1387) هشتم

 )اهواز( یسودان ناصر عراق و رانیا (1395 - 1391) نهم

 (زی)تبر انیمسعود پزشک و اوگاندا یتانیقبرس، مورعراق،  (1399 - 1395) دهم

 )مشهد( یزاده هاشم یقاض نیرحسیام دیس جریو ن نافاسویبورک ت،ی، کوهیروس ،عراق (1403 - 1399) ازدهمی

 

 های دوستیجایگاه گروه -2-3

 هادر نگاه اعضای این گروه -1-2-3

ارتباا با مردم بوده و واس   طه ها در کند که پارلمانیم دایپ تیاز آن جهت اهم یپارلمان یپلماس   ید

 ،کنندیکشورها برقرار م ریبا سا های پارلمانیگروهکه  یرو ارتباط نیاز ا .هستنددر حاکمیت جامعه  میمستق

ضانعلبه اعتقاد  .سزایی دارداهمیت به  تیاز ظرف دیوزارت امور خارجه با»، نماینده دور دهم، فریسبحان یرم

 .رسدیم بیو مقررات در مجالس کشورها به تصو نیاز قوان یارید چرا که بساستفاده کن یپارلمان یپلماسید

 یپارلمان قیکش  ورها از طر نیپس اگر روابط ب ،کنندیم یگذاراس  تیپارلمان ها س   قیاز طر ی دنیاهادولت

 3«دارد. یبهتر ریتأث زیها ن لتدو یساز میشود در تصم تیتقو

                                                 
 056106n.ir/2https://b/ خبرگزاری خانه ملت؛  1

 750138n.ir/2https://b/ سایت مجلس شورای اسالمی؛   2

  /jb5t3https://yun.ir/v، خانه ملت یفر با خبرگزاریسبحانمصاحبه  3

https://b2n.ir/056106/
https://b2n.ir/056106/
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 یازکارکردها یکی» اظهار داشت: های دوستیدرباره گروه نیز،، نماینده مجلس هشتم صدر ینیحس دنیم

ست.  یپارلمان اتیتباد  تجرب یپارلمان یگروه ها ست دولت ها زما اما عالوه بر این،ا اختالف نظر  ینممکن ا

ها را هم  تمل نیارتباا ب یاس   یفارغ از مالحظات س    باید ،مردم ندگانیکنند اما مجلس به عنوان نما دایپ

شد. گروه ها ،یفرهنگ یها نهیفراهم کند و در زم ستانه و ... فعا  با شردو ست یب آور ملت  امیتوانند پیم یدو

به عنوان  شود.یم یریقابل حل و فصل است و از تنشها جلوگ ندگانیتوسط نما ییخود باشند و غالبا کارها

سئولاگر مثا   صم یم شتباهی میت شور ا ست با آنکه  یدر مورد ک سئولما ا ،ردیبگ میدار یپارلمان یدو  نیز م

ر گروه دوستی دما  گر،یبه عنوان مثا  د ایشود. یشده باشد جبران م یو اگر سهو میبخواه حیتوض میتوان یم

 یموضوع را بررس نیها اآن ندگانیو نما میاخواسته حیتوض دیکشور به خاطر قرار دادن رواآن از با گرجستان 

 سفر به گرجستان دعوت کردند. یاز ما برا یخواهند کرد و حت

دارد که عض  و گروه  یبس  تگ یندگانینماو فعالیت  تیبه قابل یکارکرد گروه دوس  ت»وی در ادامه افزود: 

 قیما از طر .شدند ریرفته بودند دستگ هیبه سور ارتیز یکه برا انیرانیاز ا یمثا  تعداد یهستند. برا یدوست

 بارهدرهمچنین آزاد ش  دند.  انیرانیو ا ندو از نفوذ خود اس  تفاده کرد میکردص  حبت  هیبا ترک یگروه دوس  ت

با  یمواز ینقش یدوست یگروه ها .میداشته ا ینقش موثرنیز  یو توسعه روابط اقتصاد یساز نهیدر زم هیکتر

ستند و ما نما ندهیوزراتخانه ها نماچون .ندارندوزارت خارجه  ست ندهیدولت ه ست میمردم ه  یدولت. ممکن ا

 1«بخواهد که مردم آن را نخواهند. یزیچ

 در خصوص روابط با عراق -2-2-3

، جدیت بیشتر از آنجا که روابط بین پارلمانی میان دو کشور همسایه ایران و عراق، ضرورتی راهبردی است

ر تواند بهبود برخی مشکالت را برای رابطه دو کشوهای مذکور، میدر گروه دوستی ایران و عراق و رفع معضل

طور مثا ، همانطور که در فصل پیشین دیده شد، پارلمان عراق در دوره چهارم، ارتقای سطح رقم بزند. به

ست. اما چنین اروابط اقتصادی با دو کشور سعودی و کره جنوبی را در قالب مقررات قانونی به تصویب رسانده 

 خورد.امر مطلوبی درباره روابط بین ایران و عراق به چشم نمی

های ملی یا فراملی ایران، موجب نگرانی نمایندگان عراق شده است. مثال پروژه طرف دیگر، برخی پروژهاز 

                                                 
 /e885f0https://yun.ir/ خبرگزاری تابناک،  1

https://yun.ir/0f885e/
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هایی برای دس ت اندرکاران پروژه بندرگاه فاو و نمایندگان کمیس یون راه آهن ش لمچه بص ره، موجب نگرانی

تا چه میزان باالیی های دوس  تی خدمات و س  ازندگی مجلس عراق بوده اس  ت، که روش  ن اس  ت روابط گروه

طی پروژه انتقا  آب به دریاچه « قطع حقابه رود دیاله»تواند در رفع این مش   کل کمک کند. همچنین، می

ارومیه، موض  وعی اس  ت که مورد ادعای نمایندگان کمیس  یون کش  اورزی و آبخیزداری مجلس عراق بوده و 

واند به روابط اقتصادی بین دو کشور همسایه تموجب نگرانی آنان شده است. نگرانی که اگر مرتفع نشود، می

خدشه وارد کند و به تهدیدی بلندمدت منجر شود. عدم نظارت بر چنین مواردی از سوی گروه دوستی ایران 

 کند.ها را دچار ابهام میو عراق، حکمت وجود این گروه

 های دوستینگاهی به تجربه جهانی در زمینه گروه -3-3

ای دارند که های ارزندههای دوس  تی و تدوین اس  اس  نامه آن، تجربهوهکش  ورهای مختلف در تش  کیل گر

 عبارتند از: 1های مجلسمواردی از آن بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش

صریح به هدف  -1 سنامه گرو«: تقویت روابط خارجی»ت سا ستی پارلمان ایران، در این باره هدر ا های دو

های دوس  تی کاربردی به جز یک بار س  فر به اجما  وجود دارد و به همین دلیل، بس  یااری از گروه

های ، از گروهاداخلی پارلمان اس  ترالی نامهنیآیکش  ور مربوطه در طو  دوران نمایندگی ندارند. اما در 

ص   راحتا پارلمانی نام برده ش   ده و هدف آنها  یهاو ش   بکه یکش   ور یهاگروه دوس   تی با عنوان

ده است شتصریح  ایداخلی استرال نامهنیعنوان شده است. در قانون آی «خارجی روابط توانمندسازی»

این  تیظرف از رییگبرای معاضدت به دیپلماسی رسمی، بهره ایپارلمان استرال هایتیاز ظرف یکی که

مبنای پارلمانی بر ش  بکه 11راس  تا تاکنون  نیاس  ت. در هم ییگرامنطقه تیها در راس  تای تقوگروه

ارلمانی پکشورها در هر شبکه  بندیگروه گرایی در پارلمان این کشور ایجاد شده است.توسعه منطقه

شبکه پارلمانی  متحد سازمان ملل ایییبرمبنای مناطق قارهای و جغراف ست. برای نمونه  -ایسترالاا

شمالی و شامل موروکو و آفریقای  سترال شبکه آفریقا  شآ-ایپارلمانی ا شامل برزیل، کانادا،   لی،یمریکا 

 آمریکاست. متحده ایاالتو کوبا، مکزیک، 

 ای دریافتبودجه چیه هااین گروههای دوس   تی: در پارلمان کانادا، عدم تخص   ی  بودجه به گروه -2

                                                 
 .دنیا یپارلمانها در دوستی یهاگروهو تشکیل  تینحوه عضو - 14815شماره مسلسل : 1395زمانی، سمیه، مرکز پژوهشها،  1
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پارلمان هند  درنمایندگان پارلمان اس  ت.  فردی تنها منبع درآمدش  ان، حق عض  ویت و نخواهند کرد

 نیحضور در ا یدوستی برا یهاگروه یکه اعضاکنند، بلای دریافت نمیها بودجهنیز نه تنها این گروه

 روپیه پرداخت کنند. 122 ستییها باگروه

ساس جوامع قومی و ف -3 شه جهان بر ا سیم نق ستی با عنوان از گروه کایدر کنگره آمررهنگی: تق های دو

اند. برمبنای ها مشتمل بر جوامع قومی، زبانی و مذهبی متعددیبرند. این انجمنانجمن کنگره نام می

و  هاتیهای پارلمانی کنگره حو  مس  ائل بهداش  تی، قومانجمن ش  ترینیفهرس  ت منتش  ره کنگره، ب

شک ییایمناطق جغراف ساطلس، انجمن آمریکایی انوسیاق یمانند انجمن انرژ اند.شده لیت  اییهای آ

به عبارتی یکی از  .انهیمذهبی در خاورم هایتیها و انجمن اقلانجمن مس   ائل ارمنی ک،یفیپاس   

لت انجمن با متحدان دور و نزدیک براس   اس مهمترین رس   ا های کنگره، تقویت روابط راهبردی 

 و مذهبی است. ایییهای جغرافقرابت

دو در پارلمان کانادا، های دوس  تی بین پارلمانی: های دیپلماس  ی پارلمانی و گروهتفکیک بین انجمن -4

سته گروه برای فعالیت سته او د ست. د شده ا سی تعریف  از  اند کههای پارلمانیانجمن های دیپلما

در خارج،  منافع کش  ورش  ان راملزمند انجمن  12ر و اهداف، متفاوت هس  تند ام ا ه هاتیلحاظ فعال

اعض  ای  نیتقویت روابط ب آنهاهدف هس  تند که پارلمانی  نیهای بگروه؛ و دس  ته دوم ترویج کنند

 .حضور دارندکشورهای مقابل پارلمان  که در است پارلمان کانادا و کسانی

را برگزار  نارهایییدوس  تی گاه س  مهای ش  بکه ،در پارلمان س  وئدبرگزاری س  مینارهای تخص  ص  ی:  -5

توسعه در آن کشور به آن دعوت  رامونیدر سوئد برای کسب اطالعات پ کشورها فرایکنند که سمی

 شوند. می

های دوستی به سمت اهداف وظایف گروه ،در برخی کشورهاهای تقویت کننده انسجام فرهنگی: گروه -6

شده صی متمرکز  ست خا سوئد و فنالند ا سکاندیناوی مثل دانمارک،  شورهای ا ضوع در ک . این مو

های ها، گروهش   بکه»های دوس   تی، ذیل عنوان مثا  در پارلمان فنالند، گروه برای تر اس   ت.پررنگ

های دوستی در این کشور، مهمترین رسالت خود را کنند. گروهمی تیفعال« همکاری و جوامع دوستی

تقویت انس  جام فرهنگی با کش  ورهایی که از یک قرابت فرهنگی  یکی اند:تحقق دو هدف عنوان کرده

 ها با تمرکز بر حقوق زنان. تقویت رایزنیهای حقوق بشری با سایر پارلمانو دوم  رخوردارند.ب



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – یهمکار یها وهیش یعراق و بررس ندگانیمجلس نما یگذارنظام قانون فیتوص

 

 

 

66 

 

 

 

سجم عملکرد گروه -7 ستی: ارزیابی من سه، برایهای دو ستی عملکرد گروه ارزیابی پارلمان فران های دو

و اعضای گروه را  سیکارنامه و عملکرد رئ ایدوره صورتخود، کارگروهی را مشخ  کرده است که به

سه،ارزیابی می شوری خاص  هایگروه کنند. در پارلمان فران ساس عالئق قانونگذاران به ک ستی برا دو

ست که در گروه این تیشوند. اهمیم نییتع سه به حدی ا سی پارلمانی فران صات دیپلما ها در مخت

 .است رجی فرانسه یاد شدهخا استیملی فرانسه، از اعضای آن با عنوان بازیگران س مجلس نامهنیآی

ستان گروه: ارائه قبلی برنامه توسط نامزدهای عضویت -8 صرب های دوستی را در زیرمجموعه در پارلمان 

گروه دوس   تی با پارلمان  لیاند. نمایندگانی که خواس   تار تش   کالمللی درآوردهبین یهایهمکار

ض   رورت ایجاد و اهداف گروه ارائه  رامونیپارلمان پ سیرا به رئ اتییاند، باید یک برنامه عملدیگری

ها و افزایش جایگاه های راهبردی پارلمانهای دوس  تی در برنامهگروه تیکنند. این امر نش  انگر اهم

 های مذکور است.راهبردی گروه هایاستیریزیهای منسجم در سبرنامه

وجه به قرابت نزدیک برخی کش   ورها با ت دردریافت نظر نهادهای مرتبط درباره اعض   ای هر گروه:  -9

دریافت  زینظر وزارت خارجه آن کشور ن الملل، نیب روابط های دوستی با حوزهوظایف و رسالت گروه

صادیق آنمی شور، گروه توانمی شود که از م شاره کرد. در این ک ستی در به پارلمان ترکیه ا های دو

 های دوستی، نظر دولتر سای گروه نییاند و قبل از تعتعریف شده المجالسی نیب روابط زیرمجموعه

صوص شده و م درخ شود. در دیدارهای آن گروه دریافت می تیضرورت و اهم زانینماینده معرفی 

ستیمهم نمایندگان گروه در پارلمان پرتغا  نیز،  حضور دارند. زین ، نخست وزیر یا وزراترکیه های دو

ستی رامونیپارلمان قبل از اینکه نظرش پ سیرئ شورتی گروه دو سیون را اعالم کند، نظر م امور  کمی

 کند. خارجی را دریافت می

 نییتع تیکره جنوبی و ارمنس  تان، مرجع ه،یدر ترکها: های دوس  تی در دس  ت جناحمرجعیت گروه -10

ضای گروه سیوناع ستی برعهده فراک ست. این امر ب یهاها و جناحهای دو  تیاین واقع انگریپارلمانی ا

و احزاب پارلمانی منس  جم، ش  ناس  ایی و تقویت  هاونیهای وجود فراکس  اس  ت که یکی از مزیت

. برای مثا  در پارلمان ارمنس  تان، قبل از س  تهای دوس  تی پارلمانی اهای مناس  ب برای گروهگزینه

س تیامن ونیسیدر کم شنهادییطرح نماینده پ  رامونیپ ون،یملی، نمایندگان در درون حزب یا فراک

 رسند.حزبی می های دوستی به یک اجماع دروننمایندگان مناسب برای تصدی ر سای گروه
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 تیز مسئول، فارغ ادوستی هر نماینده عضو گروهحضور افتخاری نمایندگان ادوار سابق: در پاکستان،  -11

عضو  انعنو توانند بهنمایندگان ادوار مجلس پاکستان میاما  و جایگاه خود، تنها حق یک رأی را دارد.

 های دوستی مشارکت کنند.وابسته در گروه

 كارشناساندر نگاه عراق  با وانع توسعه روابط خارجیم -4

صالح  سیاست خارجی عراق، آنقدر که به م ست  شناس روابط خارجی عراق، دکتر بتو  هلیل، معتقد ا کار

کند تا مص   الح طرف عراقی را نیز مراعات کند. به نظر وی، این امر دهد، تالش نمیهای خارجی بها میطرف

، عراق 2003، بعد از سا  انعکاسی از سیاست داخلی عراق است و این دو از هم جدا نیستند. به عبارت دیگر

ورزی رنج برده و این بزرگترین نقطه ض  عف در پرونده حکومت از فقدان یک چش  م انداز واحد در س  یاس  ت

شه ست که تالشی برای حل ری های خارجی ندارد. به طور مثا ، ای معضالت بین طرف عراقی و طرففعلی ا

ای و معامالت اقتص  ادی کردس  تان و منازعات منطقهدر رابطه بین عراق و ترکیه، رفتارهای خودس  رانه اقلیم 

ست، با این حا ،  ساس منافع ملی ا صحیح روابط عراق با ترکیه بر ا سعه  انحصاری آن اقلیم با ترکیه، مانع تو

 1ای این مشکل، اقدامی نکرده است.دستگاه سیاست خارجی عراق برای حل ریشه

شم انداز در جهت رفعبرای  سیم یک چ صادی ایران با عراق، باید ارتباجی خارموانع  تر و محور را دا اقت

مچون ترکیه، ههمزمان مورد مطالعه قرار داد: یکم. نقش امریکا در عراق. دوم. نقش کشورهای ثالث در عراق 

و بط امریکا کشورهای اروپایی و کشورهای عربی. روابط عراق با برخی از این کشورها ممکن است در ذیل روا

با امریکا تعریف  رار بگیرد، اما در برخی موارد نیز، رابطه این کش  ورها مس  تقل از رابطه عراقق آن تحت تأثیر

 شود.می

 آمریکا نفوذ اقتصادی -1-4

ها، به جنگ آن رفت. مرکز دار آمریکا در عراق، به نحوی نیس  ت که بتوان با چیدن ش  اخهحض  ور ریش  ه

از آنجا که »کند: در عراق را این طور گزارش می نفوذ اقتص  ادی آمریکامطالعات اس  تراتژیک دانش  گاه بغداد، 

 یضرور همکاری با آن حلقه ،است یجهان یو مال یاقتصاد ستمیدر س اصلی رکن کی کایمتحده آمر االتیا

                                                 
  //81o0x4https://yun.irندوة السیاسة الخارجیة العراقیة فی الجامعة المستنصریة،  1
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مقابله با  یعراق برا ، چرا کهاس  ت یدر قالب وام و کمک مال ازیمورد ن یالملل نیب تیبه حما یابیدس  ت یبرا

شت ازین های خود،بحران ست یفن یبانیبه پ به  کیمتحده نزد االتی، انهیزم نیدر ا. دارد یالملل نیب یکیو لج

در بخش  یراربرنامه اض   ط کی یو اجرا کرونا یماریکمک به عراق در مواجهه با ب یدالر برا ونیلیم 30

 70مبلغ بیش از به س  رمایه گذاری بلند مدت آمریکا مند نیازعراق . اختص  اص داده اس  ت یبهداش  ت عموم

بخش  دالر درمیلیارد  4 و حدودهای آمریکا در بیس  ت س  ا  گذش  ته کمک ش  املمیلیارد دالر اس  ت که 

 دهنده احساس وابستگی بخشی از جامعه نخبگانی عراق به آمریکاست.این گزارش نشان 1«بهداشتی است.

 میبرو میقبه صورت مست میتوانیما نم»مسائل عراق معتقد است:  همین دلیل، مهدی ازرقی، کارشناس به

مسائل را  نیود. ابر کایتا آمر میانجام بده یفرهنگ یکارهابلکه باید  م،یبجنگ های منطقه با آمریکاکشورو در 

 یه جامعه عراقک یکار را انجام دهد. تا زمان نیو ا ردیبگ میکرد تا خودش تصم حیتشر یجامعه عراق یبرا دیبا

شود اخر نیمتوجه ا صاد بخش .ردیگینم تصور کایاج آمراقدامات ن ضور اقت تر و نهانپ ،در عراق کایآمر یح

سی و نظامی آن از ابعاد  تردهیچیپ ست. آمردیپلما صو کایا  دیز عراق تهدا شیروهایطرح اخراج ن بیپس از ت

در عراق  اکیآمر یکش  ور اس  تفاده خواهد کرد. ابعاد حض  ور اقتص  اد نیا هیخود عل یاقتص  اد یکرد از ابزارها

 «صورت نگرفته است. بارهنیادر زیالزم ن یقاتیتحق یمهم است و متاسفانه کارها یلیخ

شرکت یاغلب اقتصاد عراق نفت»وی در ادامه افزود:  ست.  صورت مستق ییکایآمر یهاا و چه به  میچه به 

 یرو یادیکنتر  ز کایآمر گرید یدر صنعت نفت عراق دارند. در سطح یاحضور گسترده میمستق ریصورت غ

به حکومت  2003ملل در س  ا   س  ازمان تیامن یش  ورا 1483عراق دارد. مص  وبه  ینفت یتمام درآمدها

شغالگران آمر صندوق نیا ینفت یتا درآمدها دهدیرا م اریاخت نیدر عراق ا ییکایا شور را در  تحت عنوان  یک

 یکیاکنون حساب هم نیقرار دهد. ا کایمرنظر فدرا  رزرو آ لیذ ورکیویدر ن یصندوق توسعه عراق در حساب

حساب  نیدالر اعتبار در ا اردیلیم35حاضر حا در شودیبغداد است. گفته م هیواشنگتن عل دیتهد یاز ابزارها

 یحس  اب دائم نیدرآمدها به ا زیموض  وع اس  ت که وار نیبلکه ا س  ت،ین یوجود دارد. مس  اله البته مبلغ فعل

حساب را به  نیا یدالر اردیلیم 35 یتمام موجود کایفروش نفت عراق است. اگر آمر ریحساب مس نیاست. ا

در عراق  کایآمر یش   وند. نفوذ اقتص   اد زیحس   اب وار نیبه ا دیفروش نفت با یبدهد باز مبالغ بعد عراق

سا  زین یگرید یهاشاخه شنگتن در   یعراق انینظام زیآموزش و تجه یدالر برا اردیلیم3 ریاخ یهادارد. وا

                                                 
 ge9https://yun.ir/jds/ مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه بغداد،  1
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شرکت نهیهز ضور  ست. بحث ح از  یمثا  نگهدار ی. برااردوجود د زیدر عراق ن ییکایآمر یتیامن یهاکرده ا

واگذار شده است.  ییکایشرکت آمر کیبه  رودیو اردن م هیبزرگراه غرب عراق که از بغداد به سمت مرز سور

سطه ذ نیا سه وا صاحبان بلک یشرکت لیشرکت با دو  ست که توسط  . فرودگاه بغداد در شودیتر اداره مواا

 یهااز دخالت یادر دس  ت دارند. نمونه هاییکایآمراس  ت و فرودگاه نجف را  یس  یش  رکت انگل کیدس  ت 

س   اخت  یداد براقرار نی. اگرددیمبر منسیز یدر عراق به توافق بغداد با ش   رکت آلمان کایآمر یاقتص   اد

 نیرا وارد ا کایآمر کیالکترزور شرکت جنرا حا  انعقاد بود که واشنگتن دخالت کرد و بهبرق در یهاروگاهین

ست به بانک مرکز گریقرارداد کرد. بحث د ساس در  یمربوا ا ستقر  هاییکایطبقه آن آمر کیعراق که از ا م

 یهار تمام ش  عب بانکد یمس  تقل یهایندگیبانک، نما نیا ییکایهمراه بخش آمربه یهس  تند. بانک مرکز

. دهندیم شعراق گزار یبانک مرکز ییکایش   عبه را به بخش آمر یندهایهمه فرآ ندگانینما نیعراق دارد. ا

عراق مستقر هستند. اگر  یبانک مرکز ییکایبخش آمر ندگانینما زیدر عراق ن یرانیا یهادر شعب بانک یحت

 «کند. لیشعبه را تعط تواندیکند، فرد با گزارش خود م رونیب یابخواهد آنها را از شعبه یکس

حقوق  پرداخت»عراق، اینگونه گفت: نظام بانکی وی با اش  اره به نقش اس  تراتژیک اقتص  ادی آمریکا در 

 نیترشرکت بزرگ نی. اشودیانجام م کایشرکت وابسته به آمر کی لهیوسو کارمندان دولت عراق به انینظام

 یعراق از مجرا یخرد در عراق است. بانک تجارت عراق که تمام مبادالت خارج یهاختشرکت در انجام پردا

صورت م سط بانک ج ردیگیآن  س کایآمر مورگانیپیتو ست و ا هشد سیتا  یهاتراکنش تیریبانک مد نیا

صورت م یالمللنیبانک تجارت عراق را در دست دارد. همه تعامالت ب سط بانک تجارت عراق   ردیگیعراق تو

ستیکه تحت نظارت آمر ست که برا رانی. اکا فروش گاز و برق  یهانهیهز افتیدر یهم با عراق توافق کرده ا

شور، حساب نیبه ا  بایتقر رانیو ا شودیم زیحساب وار نیبه ا رانیکند. پو  ا جادیدر بانک تجارت عراق ا یک

 ،یمباحث قانون اساس ،یاقتصاد یساختارها نیبا آن پو  کاال وارد کند. اغلب ا تواندیم کایتحت نظارت آمر

جاد یژنرا  پل برمر در عراق ا استیبه ر کایو فروش نفت عراق توسط دولت موقت آمر ینفت یمد  قراردادها

ضور نظام ست. ح صاد کیپلماتید یهاییتوانا کنندهتیتقو کایآمر یشده ا ست. اخراج  اشیو اقت در عراق ا

اخراج طو   نیا یمدت به اجرا درآورد، اما در حوزه اقتص   ادبتوان در کوتاه دیاز عراق را ش   ا کایآمر ینظام

ش میبه تحر کایآمر دی. پس از تهدکشدیم ساندن  ،یطنزپرداز عراق ریعراق، برنامه احمد الب شد به تر معطوف 

ش دهد. را کاه کایاز اخراج آمر یمردم تیبتواند حما لهیوس    نیتا به ا کایآمر یهامیاز تحر یجامعه عراق
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 نیمس  دود خواهد ش  د. ا ش  انیهااند که حس  ابش  ده دیعراق تهد یهامیدر چارچوب تحر یمس  ئوالن عراق

 کایآمر یاند. حوزه اخراج اقتصادکرده یگذاررا سپرده یادیمبالغ ز ییکایو آمر ییاروپا یهامسئوالن در بانک

 1«است. یادهیچیپ اریاز عراق و منطقه بحث بس

 ثالثطرف كشورهای  -2-4

 آلمان -1-2-4

نتهای قرن آلمان در اگردد. یکش  ور برم دوران جدید اینقبل از  س  الهاروابط دوس  تانه آلمان و عراق به 

آهن در عراق، جایگاهی سنتی در اقتصاد عراق پیدا کرد، و در سالهای میانی قرن بیستم، نوزدهم با ساخت راه

که بسیاری از  این جایگاه را تثبیت کرد. به طوریبا صادرات اسلحه، توسعه پزشکی و توسعه تجارت با عراق، 

 ها، در حا  حاضر، به دنبا  احیای رابطه با آلمان و تجدید این تجربه سنتی هستند.عراقی

سا   شگاه بغداد، در  ستاد دان ستار الجابری، ا صادی عراق با آلمان مقاله 2018دکتر  ای درباره روابط اقت

سع ست و در آن به موانع تو شته ا ست.نو ساس این مقاله،  2ه این روابط پرداخته ا صارطلب یعلبر ا  یرغم انح

از دخالت کش  ورهایی که در این اش و ممانعت اولیه ،2003جنگ  یعراق بدس  ت ش  رکا یدر بازس  از کایامر

شارکت نکردند، اما  سجنگ م ساز یبرا یئتیابقه جا نماند و هباز هم آلمان از م شرب عراق  یباز شبکه آب 

 ، در حالیکه پس از س  قوا رژیم ص  دام، آلمان طلبکارترین کش  ور از عراق بود، با این حا عالوهفرس  تاد. ب

ستاد  یفور یمال یکمکها شد نیمی از طلبکاری وخود را به عراق فر ضر  اش را نادیده بگیرد. بدین ترتیب حا

 عراق به دست آورد. با جلب نظر طرف عراقی، موفق شد به تدریج بخشی از جایگاه سابق خود را در اقتصاد

آید و افزون بر موضع ضد جنگ آلمان در الجباری سپس، در صدد احصای موانع توسعه این روابط بر می

 شمارد، از جمله:، مواردی را برمی2003سا  

 ی.خارجهای تشرک یبرا عراق یگذار هیسرما نیقوان زاییو رغبت تیعدم کفا -1

االترین در نظام مالی عراق، به نحوی که آلمان را بعنوان یک کش   ور دارای ب یادار گس   ترده فس   اد -2

 دهد. استانداردهای شفافیت، از اقدام برای مشارکت فراری می

                                                 
  //37724http://fdn.irروزنامه فرهیختگان،  1
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 وبنگالدش  ،هیترک ،رانیا ،نیچ ینیگزیآلمان و جاتجاری اقتص   ادی  یش   نهادهایپ یریگیعدم پ -3

 .یفساد ادارمنافع جناحی و پاکستان به سبب 

ضع -4 سرمایه حاکم بر عراق یتیامن تیو صادی کافی برای ورود  صادی که آرامش اقت شرکای اقت ها و 

 زند.بزرگ را برهم می

پردازد و ضروریات توسعه روابط با آلمان را پس از این، الجباری به راهکارهای برطرف کردن این موانع می

 داند:اینگونه می

 .بدهد یقیحق نیتضم یاعتماد طرف خارج یکه برا یگذار هیسرما دیقانون جدتصویب  -1

 مت.اداری و ایجاد شفافیت گسترده در حکو با فساد یقیمبارزه حق -2

 .و حمل و نقل و قطار یرق تکنولوژب نهیخصوصا در زم یبزرگ آلمان یبا شرکتها میارتباا مستق -3

 .هایکنسولگر ریو سا نیسفارت برل یفعا  برا یهاپلماتیانتخاب د -4

ندبهره -5 کل یم کار یهااز پروت فت یبرا یفراوان هم یا ها وآموزش در گاه  های فنی از طرف دانش   

 .یآلمان یموسسات علم

 تواند به آلمان بعنوان یک گزینه مستقل از امریکا نگاه کند.به طور خالصه، عراق می

 تركیه -2-2-4

شکدهبه عقی ستاد دان صم الفائق، ا شگاه بغداد،  مدیریت و ده تال عا صاد دان تحت  ،عراقبا  روابط ترکیهاقت

 1ای، دستخوش تحوالت مداوم است:منطقه-متغیر سیاسیتأثیر چهار 

 مسأله آب. -1

 مسأله کردها. -2

 موقعیت ترکیه در بین کشورهای اسالمی.  -3

 رابطه ترکیه با آمریکا. -4

س  ازمان  1972کنند. ترکیه بر خالف توافقنامه دو متغیر او ، معموال نقش مانع توس  عه روابط را ایفا می

سیم آبهای بین المللی، آب دو رود دجله و فرات را متعلق  ملل، درباره نقش جمعیت و موقعیت تاریخی در تق

                                                 
 eye93https://yun.ir/n/ ، 2012مرکز پژوهشهای استراتژیک جامعه بغداد، سا   1
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ترکی و  –داند. این مش کل از آنجا که با مس ائل س یاس ی و به خص وص اختالفات کردی به کش ور خود می

ساعملیات ست، ظاهرا به این  ست. از آنجا های حزب پ.ک.ک در خاک ترکیه گره خورده ا دگی قابل حل نی

که کردس   تان عراق و دولت مرکزی، ثروت هنگفت نفتی دارند، ترکیه از مس   أله آب برای فش   ار بر این دو 

مند ش  ود و همچنین از قدرت کردهای کند تا از تس  هیالت نفتی از طرف عراقی بهرهحکومت اس  تفاده می

 شما  عراق بکاهد.

پس از دوران  .اندبودهس  طح روابط  باال رفتنبیش  تر عراق به ترکیه و دو متغیر بعدی، غالبا باعث گرایش 

نیروهای  به ش  کلی که ش  دهآمریکا در منطقه محس  وب می پیمان اس  تراتژیکجنگ س  رد، ترکیه بعنوان هم

شت ضور دا سیاری در ترکیه ح صادی نیز،نظامی آمریکایی ب های کتشرهم اکنون  ند. از طرفی، به لحاظ اقت

ند. اما در دوره اخیر و با نگاه ترکیه به سمت رشارکت دامهای امریکایی در عراق بسیاری از پروژه ای درترکیه

ها و معاهدات جدیدی است این کشور برای متحد ماندن با امریکا، نیازمند مشوقکشورهای شرقی و اسالمی، 

با عراق نیز تأثیر بگذارد. به طور رکیه تتواند بر روابط که هرگونه تغییر و تحو  در روابط این دو کش   ور، می

 خالصه، توسعه روابط خارجی عراق با ترکیه، خارج از سیطره روابط ترکیه با امریکا نیست.

 سعودی -3-2-4

از سفر نوری  با آنکه پسروابط سعودی با عراق، تا سالها بعد از سقوا صدام، همچنان تاریک و مبهم بود. 

سا   سعودی، در  سعودی همچنان به بسفارت عرا 2009المالکی به  شد، اما  ستان افتتاح  هانه عدم ق در عرب

فیر غیر مقیم سفیر خود در اردن را به عنوان س 2012امنیت، سفارت خود در عراق را افتتاح نکرد و در سا  

آید. عاد  الجبیر به ، بعنوان سا  شروع مجدد روابط بین دو کشور به حساب می2017معرفی کرد. اما سا  

رتبه س  عودی بعد از آزادس  ازی عراق، در این س  ا  به بغداد رفت. س  پس حیدر ن مس  ئو  عالیعنوان اولی

ص سی اقت سیا سلمان رفت و بدین ترتیب، تعامالت  ادی دو العبادی در همایش اتحادیه عرب به دیدار ملک 

 کشور آغاز شد.

شی از مدیریت بن شناس عراقی، این تحو  نا صطفی کامل الدراجی، کار ست. به اعتقاد م  1سلمان بوده ا

چرا که از نگاه او، س   عودی باید تمایالت عربی در حکومت عراق را زنده کند تا نفوذ ایران را در آن کش   ور 

                                                 
 q1x5https://yun.ir/s/ سابت الحوار،  1

https://yun.ir/s5x1q/
https://yun.ir/s5x1q/
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کاهش دهد. بنابراین بن سلمان دو سیاست را در پیش گرفت: یکی تقویت دیپلماسی رسمی از طریق تشکیل 

سی غیر سفارت  ستقیم با دولت، و دوم دیپلما صدری و گروهو ارتباا م سمی از طریق تعامل با تیار  های ر

گرا در عراق و دادن برخی امتیازات به عراق از این طریق. به این ترتیب در دو س  ا  گذش  ته، با برقراری ملی

شور،  سئولین دو ک شور، برگزاری دو همایش تقویت روابط در بغداد، و رفت و آمد مکرر م خطوا هوایی دو ک

یکی کاهش نفوذ ایران و ترکیه در عراق و منطقه، و دوم اس   تفاده از عراق به عنوان  دو هدف را اجرایی کند:

 بازار مصرفی و تجاری.

 کند:عراق نیز از تعامل با سعودی، اهداف متعددی را دنبا  می

سازی  -1 ستان به عنوان گزینه جایگزین آمریکا، ترکیه و ایران برای باز صنعتی عرب ستفاده از امکانات  ا

 ای اساسی و اقتصادی کشور.هزیرساخت

 های عراق.گذاران سعودی در جهت تکمیل پروژههای فراوان سرمایهدریافت سرمایه -2

 استفاده از ظرفیت عربستان برای فروش نفت عراق در فرض بسته بودن تنگه هرمز. -3

 تروریستی. یریتکف دیو عقا یوهاب گرییمهار افراطبرای کمک به عراق   -4
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 شنهادهایو پ یبندمعج

 جمع بندی -1

عراق به عنوان یک جمهوری فدرالی پارلمانی، از اهمیت باالیی برخوردار اس   ت. مطابق در پارلمان  -1

ستم پارلمان عرا سی سیدو  ققانون،  شکیل  مجل ضر تنها مجلس نمایندگان ت ست، اما در حا  حا ا

 شود. می

حزاب ریش  ه دار در عراق، جمعیت عراق از ش  یعیان تش  کیل ش  ده اس  ت. اکثریت ا %65مطابق آمار،  -2

ست. اما به مرور نقش این احزاب کم شیعیان ا سعی متعلق به  سی  سیا شده و مردم و بازیگران  رنگ 

 ای در صحنه سیاست ظاهر شوند.های غیر طائفهاند با قالبکرده

ست ائتالف کرده، 2018بطور مثا  در مجلس چهارم )انتخابات  -3 صدر با حزب کمونی ( جریان مقتدی 

شرکت کرده و حیدر العبادی نیز از حزب قانون جریا شیعیان  ن حکیم خارج از عنوان مجلس اعالی 

سترده شمولیت گ ست،  ست. ائتالف ملی ابراهیم جعفری که در انتخابات نخ شده ا ای بر مالکی جدا 

 تمامی جریانهای شیعی داشت، نقشی فرعی یافته است.

های رسمی معموال مسئولیتبه ایران نزدیک است،  ه)طالبانی( ک در میان کردها، حزب ائتالف میهنی -4

مانور و بازیگری حزب دموکرات )بارزانی( بس   یار زیاد ما قدرت ه کردها را در اختیار دارد. امتعلق ب

 است و معموال ابتکار عمل در دست آنهاست.

قانون نقطه عطفی در شرایط سیاسی عراق بود که منجر به تصویب  2019اعتراضات اکتبر )تشرین(  -5

جدید انتخابات، دور ش   دن احزاب ریش   ه دار از قدرت، برکناری عبدالمهدی، تص   ویب انتخابات 

 های اصالحی شده است.زودهنگام، عز  و محاکمه تعدادی از مدیران و اجرای سیاست

سیم کرسی -6 سنت ووم سهای مجلس در دوره تق ساس الگوی  الگه بود که به احزاب نقش چهارم، بر ا

کرد. اما در قانون جدید انتخابات، مجددا این الگو برچیده ش   ده اس   ت. بعالوه، طا میپررنگی را ع

 محلی و تا حد زیادی مبتنی بر افراد شده و مردم ملزم نیستند به احزاب رأی دهند. ،انتخابات

ست که درون خود، مرکز پژوهش -7 ست. پارلمان عراق دارای یک دبیرخانه ا های مجلس را جای داده ا
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شکیل میاین مرک صلی ت سه بخش ا سیونز، از  ها و شود: بخش حقوقی برای مطالعات حقوقی کمی

شمتهیه پیش صیلی چ سی اجتماعی، و نویس قوانین، بخش تحقیقات برای مطالعات تف سیا اندازهای 

بخش بودجه برای مطالعات اقتص   ادی و تص   ویب بودجه فدرا  و گزارش عملکرد موارد تخص   ی  

 بودجه.

سیون -8 ستورالعمل آنها در آیینهای دکمی ست. در این بین، ائمی و د شده ا نامه داخلی مجلس معین 

ها، کمیس  یون مالی برای پیگیری بودجه، و نویس لوایح و طرحکمیس  یون حقوقی برای مطالعه پیش

های اقتصاد و سرمایه گذاری، خدمات و سازندگی، نفت و انرژی، و کشاورزی و آبخیزداری، کمیسیون

 قیم با مسائل اقتصادی درگیر هستند.به طور مست

سیون -9 سه، دبیرخانه، کمی سه عالوه بر هیئت رئی شاوران، پارلمان عراق  های دائمی و موقت، و مرکز م

نهاد مس  تقل را نیز زیر نظر دارد: کمیته عالی مس  تقل انتخابات، کمیته عالی حقوق بش  ر، و هیئت 

 مبارزه با فساد.

ئه برای بحثرئیس مجلس پیش نویس قوانینی را  -10 قدیم کرده، قبل از ارا  در که دس   تگاه اجرایی ت

این در حالیست که  .ددهارجاع می «های ذی صالحکمیسیون»پارلمان، برای مطالعه و ابراز عقیده به 

طرف »از  ،داردارتباا  به چند کمیسیونکه  یحیطرحها و لوانامه داخلی مجلس ایران، بر اساس آیین

شخ   از پس مجلسسیرئ صل یهاونیسینمودن کمم  یهاونیسیو مواد مربوا به کم یو فرع یا

، هاستونیسیکه مربوا به آن کم یقسمتتا نسبت به شودیارجاع م ربطیذ یهاونیسیکم به «یفرع

 .ندیارسا  نما یاصل ونیسیو به کم هیگزارش آن را تهبه عمل آورده و ظرف ده روز، یو بررس شور

ضای  -11 ضو ائتالفنزدیک به نیمی از اع سرمایه گذاری، ع صاد و  سیون اقت های قانون و فتح فعلی کمی

 های سائرون و نصر هستند.هستند، و نیم دیگر عضو ائتالف

در دوره چهارم مجلس، مصوبات کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری عراق، عبارتند از: قانون شهرکهای  -12

ص  ی و نیمه خص  وص  ی، قانون های خص  وگذاری ص  نعتی بخشاص  الحیه قانون س  رمایهص  نعتی، 

سرمایه گذاری معدنی، قانون سرمایه صی، قانون  صو شارکت بخشهای دولتی و خ گذاری فاو، قانون م

گذاری عربس  تان و قانون تس  ریع همکاری با کره جنوبی در بخش انرژی. به طور حمایت از س  رمایه

سی سا شن، ا سرمایهرو شکل عراق عدم وجود  شورترین م ست، که این قوانین  های مولد در این ک ا
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 گذار هستند.همگی در صدد جذب سرمایه

صویب  -13 ستان و کره جنوبی، به ت شور عرب سریع در روابط بین عراق با دو ک با آنکه پارلمان عراق برای ت

ست.  صادی ایران و عراق رخ نداده ا ست، اما چنین رویدادی برای روابط متعدد اقت قانون اقدام کرده ا

ستی دو جنبه د سبت به نفوذ ارد: یکی بدبینی موجود در بخشاین کا هایی از جامعه نخبگانی عراق ن

ایران، و دیگری کاس  تی طرف ایرانی در تالش برای قانونی کردن و دریافت ض  مانتهای اجرایی برای 

 های مصوب فیمابین.توافقنامه

سانهنگرانی -14 سی و ر شنا ضای پارلمانی، کار ای عراق های متعددی در تعامالت بین ایران و عراق در ف

هاس  ت. در وجود دارد که مس  تلزم مض  اعف کردن دیپلماس  ی پارلمانی و عمومی برای تقریب دیدگاه

ت و حا  حاض   ر، دو نگرانی عمده درباره تعامالت با ایران وجود دارد: یکی نگرانی کمیس   یون خدما

بصره با طرح بندرگاه فاو، و دیگری نگرانی کمیسیون  –سازندگی درباره تعارض طرح راه آهن شلمچه 

ش   ده و در حا  حاض   ر کش   اورزی درباره انتقا  حقابه رود دیالی که از دور زاب و الوند تأمین می

 رود.کانالبندی شده و به دریاچه ارومیه می

های سفر هیئتبرای پیگیری تعامالت اقتصادی با عراق دارد:  های فراوانیدیپلماسی پارلمانی ظرفیت -15

های دوس   تی، و پارلمان و مذاکرات دو جانبه، مش   ارکت در مجامع بین المللی پارلمانی، رابطه گروه

 های دو طرف.تصویب قوانین تسریع در توافقنامه

ضو کم  -16 ستیهامجلس، گروه ینامه داخل نییآ نیتدو ونیسیبه گفته ع خود  تینحوه فعال یبرا ی دو

 ینامه داخل نییآ ونیسیو کم سهیرئ ئتیه نیندارند، بنابرا یو ساز و کار مشخص نامهوهیش گونهچیه»

 «کنند. نیمند تدوها را به صورت ضابطهگروه نیکار ا وهیش دیمجلس با

ملکرد های دوس  تی در پارلمان کش  ورهای دیگر، پیش  نهاداتی برای بهبود عبا توجه به تجربه گروه -17

تش  کیل گروههای جدید بر ، «تقویت روابط خارجی»گروههای دوس  تی وجود دارد: تص  ریح به هدف 

شورهای  سفرا و فعاالن ک ضور  صی با ح ص سمینارهای تخ ساس جوامع قومی و فرهنگی، برگزاری  ا

 مقصد، و حضور نمایندگان ادوار سابق در جلسات گروه.

صادی آمریکا در عراق،  اخراج آمریکا از عراق، محدود به بعد نظامی -18 ست. چرا که نفوذ اقت شور نی ان ک

ست. بیش از آنچه به نظر می و  عراق دارد ینفت یتمام درآمدها یرو یادیکنتر  ز کایآمرآید عمیق ا
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 پوشی نیست.این مطلبی است که در جوامع سیاسی و دانشگاهی عراق، قابل چشم

سرمایه گذاری خود در عراق، پیشقدم هستند و کشورهای متعددی برای افزایش فعالیت اقتصادی و  -19

شورها،  صادی برخی از این ک ست. رابطه اقت شورها عراق نیز با تمایل یا اکراه، در حا  تعامل با این ک

شورها همچون ترکیه، در  ست. اما برخی از این ک سیطره آمریکا در عراق ا ستقل از  همچون آلمان، م

 دارند. همکاری مستقیم با آمریکا در عراق حضور

 پیشنهادها -2

مانی برای تغییر در دی -1 گاه جامعه نخبگانی عراق و رفع دباید از ظرفیت دیپلماس   ی عمومی و پارل

 گرایانه آن کشور، نهایت استفاده را برد.های ملینگرانی

ستی پارلمانی می -2 شگاه عراق، گروه دو ساتید دان سان و ا شنا تواند برای تأثیرگذاری روی ذهنیت کار

 کند. رگزاری همایشی با حضور نمایندگان این گروههاب اقدام به

ستان، ایران در منطقه خاورمیانه، جنگ آب آینده -3 ضر رابطه ایران و افغان ست. در حا  حا ای محتمل ا

و عراق، ترکیه و عراق، و ترکیه و س   وریه، تحت تأثیر این نگرانی قرار دارد. ایران باید نگرانی عراق 

طرف کند یا الاقل از این نگرانی به عنوان اهرم تقویت روابط اقتص   ادی درباره دیپلماس   ی آب را بر

 طرفین بهره برداری کند.

از نگاه امنیتی به روابط با عراق باید عبور کرد و تأمین منافع ملی دو کش   ور، باید مطمح نظر قرار  -4

 بگیرد.

پیمانان قدیمی هم گذاری بر روی فعاالن س   نتی وا توجه به س   از و کار جدید انتخابات، س   رمایهب -5

 ها و فعاالن عراقی نیز باید توجه کرد.خطرپذیر است، و باید به برقراری رابطه با سایر گروه

برای کمرنگ کردن حضور اقتصادی آمریکا در عراق، رویارویی مستقیم ایران و آمریکا در برخی موارد  -6

های امنیتی و بانکی س  یس  تمدش  وار، در برخی موارد مورد اعتراض عراق، و در برخی موارد همچون 

ست. در این موارد، می ست غیر ممکن ا سیا ستفاده کرد. به طور « های درگیرافزایش طرف»توان از  ا

مثا ، با ترغیب غیر مس   تقیم عراق به همکاری با آلمان، به طور طبیعی س   طح همکاری آمریکا در 

پایین می به نوبه خود، یک موفقیت برای طرف اعراق  ید که این  به آ قدام  یرانی اس   ت. همچنین ا

شرکت ست که فعالیت در قالب  شنهاد دیگری ا سیا، پی شرق آ شورهای  شارکت ک های دو ملیتی با م

 توان مطرح نمود.می


