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مقدمه

وضعیت سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان عراق، به سامان نیست. با عملیات موفق 

ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی در اِعمال حاکمیت قانونی بر کرکوک و مناطق مورد 

مناقشه، عمال نتایج همه پرسی 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 

می رسد این فرصت مناسبی باشد تا جمهوری اسالمی ایران اقلیم را وادار به اجرای توافق های 

اقلیم،  از خاک  که  نماید  مسلح کردی  اپوزیسیون  گروه های  مهار  در خصوص  امنیتی 

علیه ایران اقدام می کنند. این مقاله می کوشد با بررسی وضعیت کنونی اقلیم، جهت گیری 

گروهک های ضد انقالب کردی که ساکن اقلیم هستند و هم چنین روابط میان آن ها با 

حزب دموکرات کردستان عراق و بازیگران خارجی، ضرورت اِعمال فشار بر اقلیم جهت 

وفاداری به توافق های امنیتی خود با تهران را تبیین نماید.

اتخاذ رویکرد مسلحانه از سوی گروهک های کردی ضد انقالب

حزب دموکرات کردستان ایران در 28 اسفند 1394، بعد از 23 سال، با اعالم رسمی 

ازسرگیری اقدامات مسلحانه و تروریستی، مراسم عید نوروز را در نقطه ی 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 
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جنگ مسلحانه در کوهستان ها 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 سرگیری فعالیت های مسلحانه از سوی این حزب گفت: »این اقدام حزب 

دمکرات کردستان ایران به صورت شفاف و مبرهن صورت گرفته است. حزب دمکرات 

طبق آخرین تصمیم گیری از سوی شورای رهبری این حزب، فعالیت ها و تحرکات خود را 

در قالب برنامه های از پیش تعین شده و بر اساس شرایط موجود و آنالیز و تحلیل جغرافیایی 

و همچنین دموگرافی مناطق عملیاتی به صورت اجرایی درخواهد آورد.«1 این حزب در 

26 خرداد 1395در منطقه نالوس اشنویه با نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی درگیر 

شد. 10 روز بعد هم درگیری مجددی میان دو طرف صورت گرفت. این درگیری ها به 

صورت محدود هم چنان رخ می دهد. اعالم رویکرد مسلحانه در آخرین روزهای سال 1394 

و در حالی که چند ماهی از انعقاد برجام می  گذشت، بنا به گفته ی هجری برای ناامن  نشان 

دادن ایران و ممانعت از ورود سرمایه های خارجی به این کشور بود: »جمهوری اسالمی 

به ویژه بعد از امضای قرارداد برجام درصدد تبلیغ بود و بسیار کار کرد و حاال هم کار 

می کند که کمپانی های بزرگ اقتصادی، نفتی، صنعتی و تجاری از نقاط مختلف دنیا بیایند 

و سرمایه گذاری 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 می رود. در این مدت و با این برنامه که حزب دموکرات در پیش گرفت، به دنیا 

1. . کاوه جوانمرد، »حزب دمکرات کردستان ایران عملیات مسلحانه را از سر می گیرد«، العربیه، 23 
مارس 2016، قابل بازیابی در؛

http://ara.tv/my4gh
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نشان داد و به جمهوری اسالمی ایران نشان داد که علی رغم تبلیغات جمهوری اسالمی، 

ایران آن جزیره آرامش نیست که این سرمایه گذاری ها در آن جا شروع به کار کنند.«2 

البته این ادعاها، هیچ نسبتی با واقعیت و توان تروریستی صورت گرفته توسط گروهک 

دموکرات ندارد.

حزب کومله کردستان ایران هم اعالم کرده است که حاضر به کمک به حزب 

دموکرات می باشد. عبداهلل آذربار، رئیس شورای نظامی کومله در این خصوص گفته است: 

»ما به آن ها نزدیک هستیم. هر کاری که بتوانیم برای شان انجام می دهیم. همیشه آماده باش 

بوده ایم و وقتی اتفاقی مانند این ]درگیری حزب دموکرات با سپاه در اشنویه[ پیش می آید، 
باید بیشتر مراقب باشیم.«3

هم  )پاک(  کردستان  آزادی  ایران، حزب  کردستان  دموکرات  بر حزب  عالوه 

به اقدامات مسلحانه خود به صورت محدود ادامه می دهد. در 30 تیرماه 1395 حشمت اهلل 

فالحت پیشه نماینده مردم اسالم آباد غرب، فرماندار داالهو، مدیر شیالت استان کرمانشاه 

و برخی دیگر از مسئوالن استانی مورد حمله ی اعضای »پاک« قرار گرفتند.4 به گفته ی 

یزدان پناه رهبر این گروهک، در شش ماه نخست سال 1395، شش عملیات نظامی از سوی 

»پاک« علیه ایران انجام شده است.

2. . ماهنامه مطالعات تروریسم، »حزب دموکرات؛ برجام و ازسرگیری اقدامات مسلحانه«، آبان 
1395، ص 5.

3. . ماهنامه مطالعات تروریسم، همان، ص 6.
4. . خبرگزاری مهر، »اطالعات سپاه سه مظنون حادثه تروریستی داالهو را دستگیر کرد«، 2 مرداد 

1395، قابل بازیابی در؛
https://www.mehrnews.com/news/3721216
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حامیان گروهک های کردی ضد انقالب

می توان حامیان زیر را برای گروه های اپوزیسیون کردی ایران ذکر کرد؛

دولت اقلیم

است. جمهوری  انقالب  ُکرد ضد  تمرکز گروه های  محل  عراق،  اقلیم کردستان 

اسالمی ایران از این امر مطلع بوده و بنا بر توافقات امنیتی تهران و اربیل، دولت اقلیم متعهد 

است تا مانع از تحرک این گروه ها علیه امنیت ملی ایران شود. اما شواهد حاکی از آن 

است که دولت اقلیم و حزب دموکرات، نه تنها از برخی تحرکات مطلع است که اقدامی نیز 

برای ممانعت از کردهای ضد انقالب صورت نمی دهد. حضور خبرنگار تلویزیون رسمی 

اقلیم در محلی که مصطفی هجری آغاز مجدد عملیات مسلحانه علیه ایران را اعالم کرد، 

بیان گر اطالع مقامات اقلیم و حزب دموکرات از تحرکات حزب دموکرات کردستان ایران 

می باشد. مختار هوشمند تحلیل گر کرد با گرایش به گروه های کرد ضد ایرانی در این باره 

می گوید: »خوشبختانه تا به حال هیچ کدام از احزاب کرد عراقی با خیزش نوین حزب 
دموکرات مخالفتی جدی نکرده اند.«5

در خصوص گروه تروریستی پاک هم گفته می شود که بسیار به حزب دموکرات 

نیز  بوده اند، در کرکوک  فعال  داعش  با  مبارزه  پاک در صف  اعضای  است.6  نزدیک 

حضور داشته و برخالف سایر گروه های کردی، لباس کردی بر تن نداشته و لباس نظامیان 

5. . ماهنامه مطالعات تروریسم، همان.
6. . همان، ص 6.
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آمریکایی را بر تن می کنند.7 یک شب مانده به برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم کردستان 

عراق، شبکه المیادین خبری را به نقل از روسیا الیوم مبنی بر انتقال گروه های کرد ضد 

ایرانی به کرکوک منتشر کرد.8 این خبر در صورت صحت، می تواند بیان گر روابط میان 

پاک و دولت اقلیم و مشخصا حزب دموکرات کردستان عراق می باشد. 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 دیپلماتیک9 و فرقه ای10 با ایران را 

آغاز کرده، به صورت مشخص از برخی گروه های کردی ضد انقالب حمایت می کند. 

این که شبکه العربیه و العربیه نت با اعضای برخی از این گروه ها مصاحبه می کند، نشان 

از حمایت رسانه ای ریاض از این گروه ها دارد. به عنوان مثال، همان طور که در باال ذکر 

شد، العربیه با کاوه جوانمرد، عضو کمیته مرکزی و مسئول تشکیالت حزب دمکرات 

کردستان ایران مصاحبه کرده و جزئیات اتخاذ رویکرد مسلحانه از سوی این گروهک 

7. . همان، ص 85.
8. . خبرگزاری ایرنا، »بروز اولین برخورد میان کردها؛ کرکوک آماده انفجار است«، 3 مهر 1396؛
http://www.irna.ir/fa/News/82676065
9. . اندیشکده راهبردی تبیین، »جایگاه نبرد دیپلماتیک در راهبرد کالن آمریکا علیه ایران«، زمستان 

1394، منتشرنشده.
10. . اندیشکده راهبردی تبیین، »جایگاه نبرد فرقه ای در راهبرد کالن آمریکا علیه ایران«، زمستان 

1394، منتشرنشده.



اندیشکده راهبردی تبیین

11

را پرسیده است. عالوه بر این، عربستان با دعوت از یکی از چهره های حزب دموکرات 

به مراسم حج سال 1395، پیوند خود با این حزب را آشکار ساخت. جمال پورکریم که 

گفته می شود 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.11 او در العربیه فارسی نیز یادداشت هایی علیه 
ایران منتشر کرده است.12

11. . ARAB NEWS, “Iranian journalists praise KSA for excellent Haj 
services”, September 8, 2016, Available at:
http://www.arabnews.com/node/981621/saudi-arabia

12. . برای مشاهده یادداشت های جمال پورکریم در العربیه فارسی؛
https://farsi.alarabiya.net/authors/جمال-کریم-پور. html
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پس از مصاحبه پورکریم با العربیه، اگرچه یکی از اعضای شاخص حزب دموکرات 

در گفتگو با بی بی سی فارسی13 سعی کرد پیوند حزب متبوعش با عربستان را انکار کند اما 

این تالش موفقیت آمیز نبود و برخی گروه های ضد انقالب هم آن را نپذیرفتند.14 

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک گفت وگو تلویزیونی 

در اواخر تیرماه 1395، در خصوص نقش حامیانه ی عربستان سعودی از برخی گروه های 

13. . بی بی سی فارسی، گفتگو با شاهو حسینی درباره حضور یک عضو حزب دموکرات کردستان 
ایران در مراسم حج، 23 شهریور 1395، قابل بازیابی در؛

http://www.bbc.com/persian/world/2016/09/160913_om_saudi_kurds
14. . کیانوش توکلی، »شرکت برخی از فعاالن اپوزیسیون ایرانی در مراسم حج امسال!«، ایران 

گلوبال، 14 سپتامبر 2016، قابل بازیابی در؛
http://www.iranglobal.info/comment/74007
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کردی ضد انقالب که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند، نکاتی را مطرح کرد. آن طور 

که رضایی گفت عالوه بر کمک های عربستان به این گروهک ها، کنسولگری این کشور 

در اربیل، پایگاه هایی 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 به زودی اقدام به عملیات نظامی علیه پایگاه های این گروهک ها 

خواهد کرد و مسعود بارزانی به صورت کامل، مسئول این وضعیت خواهد بود. 

دولت اقلیم در پاسخ به این اظهارات رضایی، بیانیه ای صادر و تمام آن را تکذیب 

کرد. این بیانیه می گوید کمیته مشترک امنیتی بین جمهوری اسالمی ایران و اقلیم فعال بوده 

و هر مشکلی در داخل این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد.15 

رضایی این بیانیه را بی پاسخ نگذاشت. در بیانیه ای که از سوی روابط عمومی دبیرخانه 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در 31 تیرماه 1395 صادر شد، تاکید شده است که هشدار 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیرامون فعالیت های کنسولگری عربستان سعودی در 

شمال عراق، مستند به گزارشات رسمی سازمان های اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران است 

و بهتر است مسئوالن مربوطه در اقلیم کردستان عراق، دامان خود را از این آلودگی پاک 

کنند.16 سردار کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم هم اظهارات رضایی را تائید کرده 

15. . روسیا الیوم، »إیران تهدد بتدخل عسكري في أربیل ردا على السعودیة«، 19 جوالی 
2016، قابل بازیابی در؛

https://arabic.rt.com/news/832847
16. خبرآنالین، »واکنش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنان مسئوالن اقلیم 

کردستان عراق درباره محسن رضایی«، 31 تیرماه 1395، قابل بازیابی در؛
http://www.khabaronline.ir/detail/558686/Politics/parties
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و بارزانی را مغلوب پول های عربستان دانست.17

رژیم صهیونیستی

در خصوص حمایت رژیم صهیونیستی از گروهک های کردی ضد انقالب، اطالعات 

آشکار چندانی وجود ندارد اگرچه برخی موارد قابل توجه است. به عنوان مثال، مصطفی 

هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با روزنامه »جروزالم پست« به 

صراحت گفته است:

»ایران پول زیادی را صرف حمایت از حزب اهلل و حماس علیه اسرائیل می کند و به 

نظر من اسرائیل باید رژیم ایران را دشمن اصلی خود تلقی نموده و در جهت تضعیف آن 

تالش نماید. حزب اهلل و حماس کمک های مالی فراوانی از ایران دریافت می کنند 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.«18

17. . خبرگزاری میزان، »اطالعات محسن رضایی درباره رئیس اقلیم کردستان عراق دقیق است«، 
31 تیرماه 1395، قابل بازیابی در؛

http://www.mizanonline.ir/fa/news/200030
18. . Jerusalem Post, “Iranian Kurdish leader to ‘Post’: Iran regime is a 
common enemy”, July 20, 2016, Available at:
http://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Iranian-Kurdish-leader-to-
Post-Iran-regime-is-a-common-enemy-460881
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به صورت تحلیلی، درخصوص حضور رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق و 

تالش های مخربش برای امنیت ملی ایران، موارد بسیاری گفته شده است.19 همان منطقی 

که هجری در گفتگو با جروزالم پست تشریح کرده، می تواند مبنایی برای حمایت رژیم 

رژیم  و  عربی  دولت های  هم افزایی  باشد.  انقالب  از گروه های کردی ضد  صهیونیستی 

اشغال گر قدس با توجه به همسویی این دو با حزب دموکرات کردستان عراق نیز می تواند 
زمینه ساز تهدیدات بیشتری برای ایران باشد.20

ایاالت متحده آمریکا

حمایت آمریکا از گروهک های کردی ضد انقالب به صورت تحلیلی قابل اثبات 

است. تالش برای افزایش ناامنی و بی ثبات سازی ایران، امری است که از ابتدای انقالب 

اسالمی و با شیوه های گوناگون در دستور کار واشنگتن بوده و در این خصوص بسیار 

گفته و نوشته شده است. 

در بررسی مصداقی رابطه این گروهک ها با آمریکا می توان به فعالیت های آرش 

با حضور در  بار  ایران اشاره کرد که چندین  نماینده حزب دموکرات کردستان  صالح 

19. . سیدسعید صادقی، »منافع رژیم صهیونیستی از استقالل کردستان عراق«، اندیشکده راهبردی 
تبیین، 21 تیرماه 1394، قابل بازیابی در؛

http://tabyincenter.ir/11243
20. . سعید ساسانیان، »پیامد مخرب همگرایی اعراب و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی ایران 

چیست؟«، اندیشکده راهبردی تبیین، 20 اسفندماه 1394، قابل بازیابی در؛
http://tabyincenter.ir/13450
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آمریکا و حضور در جلسات متعدد، در پی جذب حمایت های واشنگتن از این گروهک 

با   1395 شهریورماه  در  او  است،  نوشته  حدکا  رسمی  سایت  که  آن چه  اساس  بر  بود. 

حضور در اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی و فکری آمریکا، تامین منافع دموکراسی منطقه 

و جهان را در حمایت از حزب متبوعش دانسته است. جیسون آیزاکسن، رئیس بخش 

سیاست گذاری های بین المللی در سازمان »ای جی سی« هم با ابراز خوشحالی و سپاس 

از حزب دمکرات بیان داشت که »پیش تر از این، اشتباهات بسیاری در عدم حمایت از 

مبارزات آزادی خواهانه در ایران انجام گرفته است.«21 صالح در خردادماه 1393 و در حالی 

که مذاکرات هسته ای میان ایران و 1+5 ادامه داشت، در کنگره آمریکا حضور یافته و از 
تاثیرات منفی مذاکرات بر وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گفته بود!22

آموزش و تسلیح گروهک پاک )حزب آزادی کردستان( از سوی آمریکا و با هدف 

مبارزه با داعش، از دیگر اقدامات واشنگتن در این حوزه است. حسین یزدان پناه فرمانده 

این گروهک به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است گروه او در برنامه آموزش های 

نظامی توسط مستشاران آمریکایی و اروپایی برای آموزش جهت مبارزه با داعش در عراق 

شرکت داشته است. این  کمک ها در حالی به »پاک« صورت گرفته که این گروهک 

از ابتدای سال 95 تا زمان مصاحبه آسوشیتدپرس در اواسط شهریورماه 95، شش حمله به 

21. . کوردستان میدیا، »نماینده ی حزب دمکرات در آمریکا با تینک تانک ها دیدار به عمل آورد«، 
8 شهریور 1395، قابل بازیابی در؛

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/25257
22. . کوردستان میدیا،  »آرش صالح: مذاکرات هسته ای تأثیراتی منفی بر وضعیت حقوق بشر در 

ایران داشته است«، 29 خرداد 1393، قابل بازیابی در؛
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/13833
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مواضع ایران داشته است.23 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 این که این تسلیحات، در ازای حضور »پاک« 

در نبرد علیه داعش، هم چنان در اختیار این گروهک باقی خواهد ماند؟ به نظر می رسد 

آمریکا با ارائه تسلیحات و آموزش به »پاک«، عمال در مسیر تقویت آن در مقابل ایران 

گام برداشته است.

حسین یزدان پناه فرمانده »حزب آزادی کردستان« ایران در کنار نظامیان غربی 
آموزش دهنده

23. . صدای آمریکا، »دریافت کمک و آموزش یک گروه شورشی کرد ایرانی در قالب مبارزه با 
داعش«، 19 شهریور 1395، قابل بازیابی در؛

https://ir.voanews.com/a/iran-kurd-syria/3500411.html
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در خصوص حمایت آمریکا از کومله و پژاک24 نیز، موارد قابل ذکری وجود دارد 

که از حوصله این گزارش خارج است.

ضرورت اعمال فشار بر اقلیم کردستان عراق

با توجه به آن چه آمد به نظر می رسد جمهوری اسالمی ایران باید بر دولت اقلیم 

کردستان عراق فشار وارد آورد تا امنیت ملی خود را از ناحیه مرزهای غربی کشور، تحکیم 

بخشد. این امر از سه منظر قابل بررسی است؛ نخست، تالش برای ممانعت از حضور دشمنان 

و رقبای منطقه ای ایران در خاک اقلیم و نفوذ بر گروهک های ضد انقالب؛ دوم، وضعیت 

کنونی اقلیم که امکان اثرگذاری فشار بر اربیل را افزایش می دهد و سوم، توافقنامه های 

امنیتی میان ایران و دولت اقلیم کردستان عراق که اربیل موظف به اجرای آن است. مرور 

مسیری است که پارلمان عراق به صورت مقدماتی برای مواجهه با این گروهک ها آغاز 

کرده است نیز می تواند مفید باشد.

ممانعت از تقویت گروهک های کردی ضد انقالب توسط بازیگران خارجی

ضد  کردی  گروهک های  وجود  از  ایران  غربی  مرزهای  است  ضروری  اگرچه 

انقالب، ایمن شود اما واقعیت امر این است که این گروهک ها خود به تنهایی قدرت مانور 

24. . نک: نبی  اهلل روحی، »اشغال عراق و تحول در استراتژی پ.ک.ک« در بررسی تحوالت شمال 
عراق و تاثیر آن بر مناطق کردنشین، دانشگاه امام حسین)ع(.
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و عملیات جدی ندارند. مهم، حامیان این گروهک ها هستند که با تقویت آن ها سعی بر 

ناامن سازی مناطق غربی و شمال غربی کشور دارند. بر این اساس، ضروری است تا تهران 

با اِعمال فشار بر اقلیم، مانع از هرگونه حمایت بازیگران خارجی از جمله عربستان و رژیم 

صهیونیستی از این گروهک ها در خاک اقلیم شود. این ضرورت البته پیش از این نیز بارها 

درک و اجرا شده است اما به نظر می رسد در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت فعلی 

دولت اقلیم، چنین ضرورتی بیشتر قابلیت اجرایی داشته باشد.

وضعیت کنونی اقلیم؛ پذیرش فشار

دو روند تفرقه را می توان در تحوالت اقلیم کردستان عراق طی هفته ها و ماه های اخیر 

شاهد بود. نخستین اختالف نظر جدی میان احزاب کردی، بر سر زمان برگزاری همه پرسی 

اتحادیه میهنی )جناح نزدیک به مرحوم طالبانی( با کش وقوس هایی  از  رخ داد. بخشی 

مخالف برگزاری همه پرسی بود. جنبش گوران )تغییر( و جماعت اسالمی نیز از همان ابتدا 

با صراحت مخالف برگزاری همه پرسی در موعد مقرر بودند. البته در نهایت این احزاب در 

همه پرسی شرکت کردند اما این مشارکت، بیشتر برای گوران و جماعت اسالمی احتماال 

ناشی از ترس فشار اجتماعی بود. اما تفرقه ای که پس از عملیات نیروهای نظامی عراق در 

استان کرکوک شکل گرفت و عمال منجر به لغو همه پرسی گردید، بسیار شدیدتر بود. 

کوسرت رسول علی که فعال و پس از مرگ جالل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی محسوب 

می شود در تقابل جدی با خانواده طالبانی قرار گرفت.25 او به بارزانی نزدیک بود. بارزانی، 

25. . برای مطالعه بیشتر در خصوص جناح بندی اتحادیه میهنی پس از مرگ جالل طالبانی، نک: جام 
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اتحادیه را متهم به خیانت و همراهی با ارتش عراق می کرد، اتحادیه اما بارزانی را مسبب 

وضعیت آشفته امنیتی و سیاسی اقلیم می دانست و او را خائن می نامید و PKK هم هر دو را 

خائن و ناتوان معرفی می کرد! گوران و جماعت اسالمی هم که دو روز مانده به همه پرسی 

همراه آن شده بودند، بارزانی را محکوم می کردند و ... این وضعیت آشفته با کناره گیری 

بارزانی از قدرت ابعاد جدیدی یافت. 

اکنون خالء نسبی قدرت در اقلیم ایجاد شده است و هم گرایی گروه ها نیز سامانی 

ندارد. حتی در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم در زمان مقرر، با توجه به 

ضربه جدی ای که پس از برگزاری همه پرسی بر پیکره ی اقلیم وارد شده، بعید است دولتی 

توانا و مقتدر سرکار بیاید. مشکالت معیشتی مردم، فساد اداری و مالی گسترده، اختالل در 

فروش نفت، کنترل گذرگاه های مرزی اقلیم از سوی بغداد، بی اعتمادی ترکیه و ایران به 

حزب دموکرات و برخی رهبران ُکرد، کاهش انسجام قومی و تضعیف روحیه ی ناشی از 

شکست پروژه همه پرسی و ... باعث می شود تا دولت بعدی عمیقا درگیر این موارد بوده 

و پیوسته به دنبال مذاکره با بغداد برای حل این مشکالت باشد. در چنین وضعیتی، مقامات 

اقلیم کردستان عراق راحت تر از قبل نسبت به اصالح رفتارهای پیشین خود نسبت به امنیت 

ملی ایران، تغییر موضع خواهند داد.

کوردی، »حزب اتحادیه میهنی پس از مرگ جالل طالبانی«، 19 مهر 1396، قابل بازیابی در؛
http://fa.jamekurdi.com/report-and-discussion/-حزب-اتحادیه-میهنی-پس-از
html.مرگ-جالل-طالبان
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توافقنامه های امنیتی میان تهران و اربیل

میان تهران و اربیل توافقات امنیتی منعقد شده است و مقامات اقلیم باید نسبت به 

مفاد این توافق ها، وفادار بوده و به صورت عملی در مسیر تحقق آن گام بردارند. 

در حالی که در تیر و مردادماه سال 1395، تنش های کالمی میان برخی مقامات 

جمهوری اسالمی ایران از جمله محسن رضایی و دولت اقلیم شدت گرفته بود، در 24 

مردادماه همان سال، هیئتی امنیتی از اقلیم به سرپرستی کریم شنگالی وزیر داخلی دولت 

اقلیم به  تهران سفر کرد تا با مقامات ایرانی گفتگو کند. ناظم دباغ نماینده  دولت اقلیم 

کردستان در تهران که  عضو این هیئت در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، 

به  تشریح نتایج این دیدار پرداخت. دباغ گفته است: »در نشست میان هیئت اقلیم کردستان 

و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، طرفین بر مواضع مشترک اقلیم کردستان و ایران 

تأکید و توافق کرده اند که  هیچ یک اجازه  ندهند خاک و مرزهایشان تبدیل به  تهدید و 

مکانی برای استفاده  علیه  یکدیگر شود.« وی اشاره  کرد که  این توافق امنیتی در چارچوب 

توافق پیشین میان ایران و اقلیم کردستان درباره  تأمین امنیت مناطق مرزی صورت گرفته  

است. دباغ خاطرنشان ساخت که  ایران و اقلیم کردستان دارای منافع مشترک امنیتی هستند 

و توافق کرده اند که  اجازه  ندهند خاک و مرزهایشان برای اقدامات خرابکارانه  و دشمنی 

علیه  طرف مقابل استفاده  شود و هیچ مقر و پایگاه تهدیدآفرینی در خاک یکی علیه  طرف 

مقابل وجود داشته  باشد. کریم شنگالی وزیر داخلی اقلیم کردستان در دیدار دبیر شورای 

در  ثبات  و  امنیت  برای حفظ  اقلیم  ویژه  بر حساسیت  تأکید  با  ایران  ملی  امنیت  عالی 

مرزهای مشترک با ایران گفت: »به هیچ گروهی اجازه شرارت در مناطق مرزی ایران را 
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نخواهیم داد و با بسیج مجموعه توانمندی های نظامی و امنیتی خود با اخالل گران در مرزهای 
مشترک مقابله می کنیم.«26

استقالل  همه پرسی  برگزاری  آستانه  در  و  دیدار  این  از  پس  اندی  و  سال  یک 

اقلیم کردستان عراق، شمخانی با اعالم موضع ایران نسبت به تمامیت ارضی عراق و این 

همه پرسی و با اشاره به وجود توافقات نظامی و امنیتی میان ایران و اقلیم کردستان عراق 

خاطر نشان کرد: »جدایی اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمام این 

توافقات خواهد بود و پس از آن ایران در چارچوب تأمین امنیت مرزهای مشترک در 

رویکرد خود برای مقابله با حضور و فعالیت ضدانقالب ایرانی که در مناطقی از کردستان 

عراق تردد دارند به صورت جدی تجدید نظر می کند و با شیوه های کاماًل متفاوت نسبت 
به گذشته رفتار خواهد کرد.«27

به نظر می رسد اکنون که اقلیم کردستان عراق در ضعیف ترین وضعیت طی سال های 

اخیر به  سر می برد، ضروری است تا فشار بیشتری از سوی تهران بر اربیل وارد شود تا مانع 

از اقدامات و تحرکات ضد امنیتی گروهک های ضد انقالب حاضر در اقلیم علیه ایران شود. 

نسبت میان این دولت ضعیف و امکان نظارت، مهار و برخورد با گروهک های ضد انقالب 

از سوی آن، مساله ای است که بررسی آن، مجالی دیگر می طلبد.

26. . جام کوردی، »مفاد توافق امنیتی ایران و اقلیم کردستان منتشر شد«، 25 مرداد 1395، قابل 
بازیابی در؛

http://fa.jamekurdi.com/news/مفاد-توافق-امنیتی-ایران-و-اقلیم-کردستان-منتشر-شد.
html
27. . خبرگزاری مهر، »توافقات نظامی ایران و کردستان با جدایی اقلیم ازعراق پایان می یابد«، 26 

شهریور 1396، قابل بازیابی در؛
https://www.mehrnews.com/news/4089508
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کردها و مدل برخورد با منافقین

به  قانون  دولت  فراکسیون  سوی  از  طرحی  پیش نویس  عراق،  پارلمان  در  اخیرا 

رهبری نوری المالکی تدوین شده است که در پی اخراج گروه های معاند ایران و ترکیه از 

خاک عراق است.  قبل از انتشار خبر تدوین چنین طرحی، نحله حبابی نماینده پارلمان عراق 

گته بود: »برخی گروهک های اپوزیسیون کشورهای همسایه اقدام به اعمال تروریستی از 

خاک عراق علیه کشورهای همسایه می کنند لذا درباره این گونه تحرکات در حال آماده 

کردن و ارائه پیشنهادی هستیم.« وی افزود: »احزاب و شخصیت هایی که بدون اجازه 

حکومت مرکزی اقدام به فعالیت در داخل خاک عراق علیه همسایه ها کرده اند باید اخراج 

شوند. مطرح شدن موضوع خلع سالح و اخراج گروه های تجزیه طلبی هم چون حدکا )حزب 

دموکرات کردستان ایران(، کومله، پاک )پارت آزادی کردستان(، پژاک و پ .ک.ک 

در شرایطی است که برگزاری همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق سرنوشت این 

جریانات مسلح که اردوگاه ها و پایگاه های آن ها در خاک اقلیم کردستان عراق قرار دارد 

را در هاله ای از ابهام قرار داده است.«28 پس از اظهارات حبابی و اعالم این که فراکسیون 

دولت قانون قصد تدوین چنین طرحی دارد،  خبری در خصوص تکاپوی گروه های کردی 

ضد انقالب منتشر شد که در پی مذاکره با برخی گروه های دیگر در پارلمان عراق هستند 
تا مانع از تصویب چنین طرحی شوند.29

28. پایگاه خبری تحلیلی هاوری، »پارلمان عراق:احزاب مستقر در اقلیم کردستان بایستی خاک 
عراق را ترک کنند«، 19 آبان 1396، قابل بازیابی در؛

http://www.hawrre.com/1396/08/پارلمان-عراقاحزاب-مستقر-در-اقلیم-کردس 
29. . کورد پاریز، »سرنوشت گروهک منافقین در انتظار احزاب کمپ نشین«، 13 اسفند 1395، 

قابل بازیابی در؛
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اخراج گروهک های کرد ضد انقالب از خاک عراق بر اساس آن چه آمد، اگر 

عملیاتی شود، به نوعی مدل برخورد با گروهک منافقین در عراق تکرار شده است. این که 

آیا چنین مدلی برای برخورد با گروهک های ُکردی، مثبت است یا خیر، موضوع پژوهشی 

مستقل است. اما قطعا طرح چنین اهرم فشاری می تواند در مهار این گروهک ها و تا حدی 

تنظیم رفتار دولت اقلیم موثر باشد. 

نتیجه گیری

برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق در سوم مهرماه 1396، اگرچه در 

ظاهر یک دستاورد برای برخی گروه های کردی محسوب می شد اما با عملیات ارتش عراق 

و نیروهای حشد الشعبی و اِعمال حاکمیت مجدد بر کرکوک، هر آن چه بارزانی گمان 

می کرد به دست آورده، از دست داد و حتی فراتر از آن، اقلیم عمال به مرزهای سال 2003 

محدود شد. این مساله در کنار عدم انسجام احزاب کردی، فشارهای متعدد بغداد بر اربیل 

مبتنی بر قانون اساسی عراق، کناره گیری بارزانی از ریاست اقلیم، بی اعتمادی گسترده ایران 

و ترکیه به حزب دموکرات کردستان عراق و ... باعث شده است تا عمال دولت کنونی 

اقلیم، دولتی ضعیف محسوب شود. از سوی دیگر اما طی سال های اخیر، گروهک های 

کردی ضد انقالب بر رویکرد مسلحانه علیه جمهوری اسالمی ایران، تاکید بیشتری داشته  و 

با حمایت های عربستان و همراهی دولت اقلیم توانسته اند از خاک اقلیم به عنوان مبدائی برای 

http://www.kurdparez.com/سرنوشت-گروهک-منافقین-در-انتظار-احزاب-ک/
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انجام عملیات علیه ایران استفاده کنند. به نظر می رسد با توجه به ضعف کنونی دولت اقلیم و 

وجود توافقات امنیتی میان تهران و اربیل از یک سو و نیاز اربیل به جلب اعتماد نسبی ایران 

پس از شکست سنگین در پرونده همه پرسی از سوی دیگر، فرصت مناسبی فراهم شده 

است تا ایران با افزایش فشار منطقی بر دولت اقلیم، پای بندی او بر اجرای توافقات امنیتی را 

بیشتر سازد. طبق این توافقات، اربیل باید مانع از عملیات گروهک های ضد انقالب ساکن 

در اقلیم علیه ایران شود. این امر البته الزاماتی دارد از جمله این که یک دولت ضعیف در 

اقلیم نمی تواند چنین کارایی ای داشته باشد. این البته به معنای آن نیست که دولت اقلیم در 

شرایط کنونی می تواند و باید قوی باشد. 
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