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مقدمه
وضعیت سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان عراق ،بهسامان نیست .با عملیات موفق
ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی در اِعمال حاکمیت قانونی بر کرکوک و مناطق مورد
مناقشه ،عمال نتایج همهپرسی به حاشیه رفت .حاال احزاب ُکرد اقلیم ،دچار واگرایی شده
و افق چندان روشنی برای انسجام درونی اقلیم در کوتاه مدت قابل مشاهده نیست .به نظر
میرسد این فرصت مناسبی باشد تا جمهوری اسالمی ایران اقلیم را وادار به اجرای توافقهای
امنیتی در خصوص مهار گروههای اپوزیسیون مسلح کردی نماید که از خاک اقلیم،
علیه ایران اقدام میکنند .این مقاله میکوشد با بررسی وضعیت کنونی اقلیم ،جهتگیری
گروهکهای ضد انقالب کردی که ساکن اقلیم هستند و همچنین روابط میان آنها با
حزب دموکرات کردستان عراق و بازیگران خارجی ،ضرورت اِعمال فشار بر اقلیم جهت
وفاداری به توافقهای امنیتی خود با تهران را تبیین نماید.
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اتخاذ رویکرد مسلحانه از سوی گروهکهای کردی ضد انقالب
حزب دموکرات کردستان ایران در  ۲۸اسفند  ،۱۳۹۴بعد از  ۲۳سال ،با اعالم رسمی
ازسرگیری اقدامات مسلحانه و تروریستی ،مراسم عید نوروز را در نقطهی صفر مرزی ایران
و عراق جشن گرفت .مصطفی هجری دبیرکل این حزب در این مراسم در خصوص تغییر
رویکرد حزبش سخن گفت و وقتی خبرنگار تلویزیون رسمی اقلیم کردستان عراق از او
پرسید منظور از این تغییر چیست ،پاسخ داد« :آغاز دوره نوینی از مبارزه ،چیزی غیر از
جنگ مسلحانه در کوهستانها و شهرها و روستاها نیست ».کاوه جوانمرد ،عضو کمیته
مرکزی و مسئول تشکیالت حزب دمکرات کردستان ایران هم در مصاحبه با «العربیه» با
تأیید مساله از سرگیرى فعالیتهاى مسلحانه از سوى این حزب گفت« :این اقدام حزب
دمکرات کردستان ایران به صورت شفاف و مبرهن صورت گرفته است .حزب دمکرات
طبق آخرین تصمیمگیری از سوی شورای رهبری این حزب ،فعالیتها و تحرکات خود را
در قالب برنامههای از پیش تعین شده و بر اساس شرایط موجود و آنالیز و تحلیل جغرافیایی
و همچنین دموگرافی مناطق عملیاتی به صورت اجرایی درخواهد آورد ]۱[».این حزب در
 ۲۶خرداد ۱۳۹۵در منطقه نالوس اشنویه با نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی درگیر
شد ۱۰ .روز بعد هم درگیری مجددی میان دو طرف صورت گرفت .این درگیریها به
صورت محدود همچنان رخ میدهد .اعالم رویکرد مسلحانه در آخرین روزهای سال ۱۳۹۴
ن نشان
و در حالی که چند ماهی از انعقاد برجام میگذشت ،بنا به گفتهی هجری برای ناام 
دادن ایران و ممانعت از ورود سرمایههای خارجی به این کشور بود« :جمهوری اسالمی
بهویژه بعد از امضای قرارداد برجام درصدد تبلیغ بود و بسیار کار کرد و حاال هم کار
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میکند که کمپانیهای بزرگ اقتصادی ،نفتی ،صنعتی و تجاری از نقاط مختلف دنیا بیایند
و سرمایهگذاری بکنند تا جمهوری اسالمی دستش برای تهدید بیشتر و درآمد بیشتر باز
شود ،چون متاسفانه درآمدهایی که در ایران حاصل می شود ،به جیب جمهوری اسالمی
ایران میرود .در این مدت و با این برنامه که حزب دموکرات در پیش گرفت ،به دنیا
نشان داد و به جمهوری اسالمی ایران نشان داد که علی رغم تبلیغات جمهوری اسالمی،
ایران آن جزیره آرامش نیست که این سرمایهگذاریها در آنجا شروع به کار کنند]۲[».
البته این ادعاها ،هیچ نسبتی با واقعیت و توان تروریستی صورتگرفته توسط گروهک
دموکرات ندارد.
حزب کومله کردستان ایران هم اعالم کرده است که حاضر به کمک به حزب
دموکرات میباشد .عبداهلل آذربار ،رئیس شورای نظامی کومله در این خصوص گفته است:
«ما به آنها نزدیک هستیم .هر کاری که بتوانیم برایشان انجام میدهیم .همیشه آمادهباش
بودهایم و وقتی اتفاقی مانند این [درگیری حزب دموکرات با سپاه در اشنویه] پیش میآید،
باید بیشتر مراقب باشیم]۳[».
حزب دموکرات کردستان

عالوه بر حزب دموکرات کردستان ایران،

ایران در  28اسفند  ،1394بعد از حزب آزادی کردستان (پاک) هم به اقدامات
 23سال ،با اعالم رسمی ازسرگیری مسلحانه خود به صورت محدود ادامه میدهد .در ۳۰

اقدامات مسلحانه و تروریستی ،مراسم تیرماه  ۱۳۹۵حشمتاهلل فالحتپیشه نماینده مردم
عید نوروز را در نقطهی صفر مرزی اسالم آباد غرب ،فرماندار داالهو ،مدیر شیالت
ایران و عراق جشن گرفت.
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مورد حملهی اعضای «پاک» قرار گرفتند ]۴[.به گفتهی یزدانپناه رهبر این گروهک،
در شش ماه نخست سال  ،۱۳۹۵شش عملیات نظامی از سوی «پاک» علیه ایران انجام شده
است.

حامیان گروهکهای کردی ضد انقالب
میتوان حامیان زیر را برای گروههای اپوزیسیون کردی ایران ذکر کرد؛

دولت اقلیم

اقلیم کردستان عراق ،محل تمرکز گروههای ُکرد ضد انقالب است .جمهوری
اسالمی ایران از این امر مطلع بوده و بنا بر توافقات امنیتی تهران و اربیل ،دولت اقلیم متعهد
است تا مانع از تحرک این گروهها علیه امنیت ملی ایران شود .اما شواهد حاکی از آن
است که دولت اقلیم و حزب دموکرات ،نهتنها از برخی تحرکات مطلع است که اقدامی نیز
برای ممانعت از کردهای ضد انقالب صورت نمیدهد .حضور خبرنگار تلویزیون رسمی
اقلیم در محلی که مصطفی هجری آغاز مجدد عملیات مسلحانه علیه ایران را اعالم کرد،
بیانگر اطالع مقامات اقلیم و حزب دموکرات از تحرکات حزب دموکرات کردستان ایران
میباشد .مختار هوشمند تحلیلگر کرد با گرایش به گروههای کرد ضد ایرانی در این باره
میگوید« :خوشبختانه تا بهحال هیچ کدام از احزاب کرد عراقی با خیزش نوین حزب
دموکرات مخالفتی جدی نکردهاند]۵[».
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در خصوص گروه تروریستی پاک هم گفته میشود که بسیار به حزب دموکرات
نزدیک است ]۶[.اعضای پاک در صف مبارزه با داعش فعال بودهاند ،در کرکوک نیز
حضور داشته و برخالف سایر گروههای کردی ،لباس کردی بر تن نداشته و لباس نظامیان
آمریکایی را بر تن میکنند ]۷[.یک شب مانده به برگزاری همهپرسی استقالل اقلیم
کردستان عراق ،شبکه المیادین خبری را به نقل از روسیا الیوم مبنی بر انتقال گروههای
کرد ضد ایرانی به کرکوک منتشر کرد ]۸[.این خبر در صورت صحت ،میتواند بیانگر
روابط میان پاک و دولت اقلیم و مشخصا حزب دموکرات کردستان عراق میباشد .برخی
شواهد دیگر نیز در این خصوص وجود دارد که نشان از همکاری دولت اقلیم و عربستان
و یا حداقل ،سکوت این دولت در قبال اقدامات ضد امنیتی عربستان در اقلیم دارد.

عربستان

عربستان سعودی که چند سالی است نبردهای دیپلماتیک[ ]۹و فرقهای[ ]۱۰با ایران را
اعضای پاک در صف مبارزه
با داعش فعال بودهاند ،در کرکوک
نیز حضور داشته و برخالف سایر
گروههای کردی ،لباس کردی بر تن
نداشته و لباس نظامیان آمریکایی را
بر تن میکنند.
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کردی ضد انقالب حمایت میکند .اینکه شبکه
العربیه و العربیه نت با اعضای برخی از این گروهها
مصاحبه میکند ،نشان از حمایت رسانهای ریاض
از این گروهها دارد .بهعنوان مثال ،همان طور که
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کمیته مرکزی و مسئول تشکیالت حزب دمکرات
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کردستان ایران مصاحبه کرده و جزئیات اتخاذ رویکرد مسلحانه از سوی این گروهک
را پرسیده است .عالوه بر این ،عربستان با دعوت از یکی از چهرههای حزب دموکرات
به مراسم حج سال  ،۱۳۹۵پیوند خود با این حزب را آشکار ساخت .جمال پورکریم که
گفته میشود نماینده این گروهک در فرانسه است ،با شرکت در مراسم حج ،در گفتگو
با خبرنگار العربیه ،مدیریت عربستان در حج را بسیار عالی معرفی کرد .پورکریم در این
سفر با برخی مقامات سعودی نیز دیدار داشت ]۱۱[.او در العربیه فارسی نیز یادداشتهایی
علیه ایران منتشر کرده است]۱۲[.

پس از مصاحبه پورکریم با العربیه ،اگرچه یکی از اعضای شاخص حزب دموکرات
در گفتگو با بیبیسی فارسی[ ]۱۳سعی کرد پیوند حزب متبوعش با عربستان را انکار کند
اما این تالش موفقیتآمیز نبود و برخی گروههای ضد انقالب هم آن را نپذیرفتند]۱۴[.
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محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک گفتوگو تلویزیونی
در اواخر تیرماه  ،۱۳۹۵در خصوص نقش حامیانهی عربستان سعودی از برخی گروههای
کردی ضد انقالب که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند ،نکاتی را مطرح کرد .آنطور
که رضایی گفت عالوه بر کمکهای عربستان به این گروهکها ،کنسولگری این کشور
در اربیل ،پایگاههایی برای ضدانقالب در نزدیکی مرزهای ایران ایجاد کرده است .او گفت
که اگر این مساله به همین منوال ادامه یابد و دولت اقلیم کردستان عراق فکری برای حل
این مشکل نکند ،ایران بهزودی اقدام به عملیات نظامی علیه پایگاههای این گروهکها
خواهد کرد و مسعود بارزانی به صورت کامل ،مسئول این وضعیت خواهد بود.
دولت اقلیم در پاسخ به این اظهارات رضایی ،بیانیهای صادر و تمام آن را تکذیب
کرد .این بیانیه میگوید کمیته مشترک امنیتی بین جمهوری اسالمی ایران و اقلیم فعال بوده
و هر مشکلی در داخل این کمیته مورد بررسی قرار میگیرد]۱۵[.
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رضایی این بیانیه را بیپاسخ نگذاشت .در

محسن رضایی دبیر مجمع

بیانیهای که از سوی روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک
تشخیص مصلحت نظام در  ۳۱تیرماه  ۱۳۹۵صادر گفتوگو تلویزیونی در اواخر تیرماه
شد ،تاکید شده است که هشدار دبیر مجمع تشخیص  ،1395در خصوص نقش حامیانهی
مصلحت نظام ،پیرامون فعالیتهای کنسولگری عربستان سعودی از برخی گروههای
عربستان سعودی در شمال عراق ،مستند به کردی ضد انقالب که در اقلیم
گزارشات رسمی سازمانهای اطالعاتی جمهوری کردستان عراق مستقر هستند ،نکاتی
اسالمی ایران است و بهتر است مسئوالن مربوطه در را مطرح کرد.
اقلیم کردستان عراق ،دامان خود را از این آلودگی
پاک کنند ]۱۶[.سردار کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم هم اظهارات رضایی را تائید
کرده و بارزانی را مغلوب پولهای عربستان دانست]۱۷[.

رژیمصهیونیستی

در خصوص حمایت رژیم صهیونیستی از گروهکهای کردی ضد انقالب ،اطالعات
آشکار چندانی وجود ندارد اگرچه برخی موارد قابل توجه است .بهعنوان مثال ،مصطفی
هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با روزنامه «جروزالم پست» به
صراحت گفته است:
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«ایران پول زیادی را صرف حمایت از حزباهلل و حماس علیه اسرائیل میکند و به
نظر من اسرائیل باید رژیم ایران را دشمن اصلی خود تلقی نموده و در جهت تضعیف آن
تالش نماید .حزباهلل و حماس کمکهای مالی فراوانی از ایران دریافت میکنند و آنان
نیز با ایران در جهت دشمنی با اسرائیل همکاری دارند ،به همین دلیل باید اسرائیل از احزاب
اپوزیسیون ایران علیه رژیم ایران حمایت نماید]۱۸[».
به صورت تحلیلی ،درخصوص حضور رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق
و تالشهای مخربش برای امنیت ملی ایران ،موارد بسیاری گفته شده است ]۱۹[.همان
منطقی که هجری در گفتگو با جروزالم پست تشریح کرده ،میتواند مبنایی برای حمایت
رژیم صهیونیستی از گروههای کردی ضد انقالب باشد .همافزایی دولتهای عربی و رژیم
اشغالگر قدس با توجه به همسویی این دو با حزب دموکرات کردستان عراق نیز میتواند
زمینهساز تهدیدات بیشتری برای ایران باشد]۲۰[.

ایاالت متحده آمریکا

حمایت آمریکا از گروهکهای کردی ضد انقالب به صورت تحلیلی قابل اثبات
است .تالش برای افزایش ناامنی و بیثباتسازی ایران ،امری است که از ابتدای انقالب
اسالمی و با شیوههای گوناگون در دستور کار واشنگتن بوده و در این خصوص بسیار
گفته و نوشته شده است.
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در بررسی مصداقی رابطه این گروهکها با آمریکا میتوان به فعالیتهای آرش
صالح نماینده حزب دموکرات کردستان ایران اشاره کرد که چندین بار با حضور در آمریکا
و حضور در جلسات متعدد ،در پی جذب حمایتهای واشنگتن از این گروهک بود .بر
اساس آنچه که سایت رسمی حدکا نوشته است،
او در شهریورماه  ۱۳۹۵با حضور در اندیشکدهها
و مراکز مطالعاتی و فکری آمریکا ،تامین منافع
دموکراسی منطقه و جهان را در حمایت از حزب
متبوعش دانسته است .جیسون آیزاکسن ،رئیس
بخش سیاستگذاریهای بین المللی در سازمان «ای

مصطفی

هجری

دبیرکل

حزب دموکرات کردستان ایران در
گفتگو با روزنامه «جروزالم پست»
به صراحت گفته است:
«ایران پول زیادی را صرف

جی سی» هم با ابراز خوشحالی و سپاس از حزب حمایت از حزباهلل و حماس علیه
دمکرات بیان داشت که «پیشتر از این ،اشتباهات اسرائیل میکند و به نظر من اسرائیل

بسیاری در عدم حمایت از مبارزات آزادیخواهانه باید رژیم ایران را دشمن اصلی خود
در ایران انجام گرفته است ]۲۱[».صالح در خردادماه تلقی نموده و در جهت تضعیف
 ۱۳۹۳و در حالی که مذاکرات هستهای میان ایران آن تالش نماید .حزباهلل و حماس

و  ۵+۱ادامه داشت ،در کنگره آمریکا حضور یافته کمکهای مالی فراوانی از ایران
و از تاثیرات منفی مذاکرات بر وضعیت حقوق بشر دریافت میکنند و آنان نیز با ایران

در ایران سخن گفته بود![]۲۲
آموزش و تسلیح گروهک پاک (حزب
آزادی کردستان) از سوی آمریکا و با هدف مبارزه
با داعش ،از دیگر اقدامات واشنگتن در این حوزه

در جهت دشمنی با اسرائیل همکاری

دارند ،به همین دلیل باید اسرائیل از
احزاب اپوزیسیون ایران علیه رژیم
ایران حمایت نماید».
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است .حسین یزدانپناه فرمانده این گروهک به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است
گروه او در برنامه آموزشهای نظامی توسط مستشاران آمریکایی و اروپایی برای آموزش
ن کمکها در حالی به «پاک»
جهت مبارزه با داعش در عراق شرکت داشته است .ای 
صورت گرفته که این گروهک از ابتدای سال  ۹۵تا زمان مصاحبه آسوشیتدپرس در اواسط
شهریورماه  ،۹۵شش حمله به مواضع ایران داشته است ]۲۳[.با نابودی داعش ،سوال این
است که سرنوشت تسلیحات اعطایی به «پاک» از سوی آمریکا چه خواهد شد؟ آیا این
تسلیحات در اختیار نیروهای پیشمرگ کردستان عراق قرار خواهد گرفت؟ و یا اینکه این
تسلیحات ،در ازای حضور «پاک» در نبرد علیه داعش ،همچنان در اختیار این گروهک
باقی خواهد ماند؟ به نظر میرسد آمریکا با ارائه تسلیحات و آموزش به «پاک» ،عمال در
مسیر تقویت آن در مقابل ایران گام برداشته است.

حسین یزدانپناه فرمانده «حزب آزادی کردستان» ایران در کنار نظامیان غربی
آموزشدهنده
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در خصوص حمایت آمریکا از کومله و پژاک[ ]۲۴نیز ،موارد قابل ذکری وجود
دارد که از حوصله این گزارش خارج است.
ادامه دارد...
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