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مقدمه

برخی خبرها حکایت از گفتگوی نمایندگان جمهوری اسالمی ایران با نمایندگان برخی 

گروهک های اپوزیسیون ُکرد دارد. اگرچه ایران این اخبار را تائید نکرده است، اما برخی از 

ُکردهای حاضر در این جلسه، جزئیاتی از این گفت وگو که در یک کشور اروپایی صورت 

گرفته است را تائید کرده اند. خالد عزیزی دبیرکل پیشین حزب دموکرات کردستان، یکی از 

این افراد است.

گفته می شود حزب کومله زحمتکشان کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب 

کومله انقالبی زحمتکشان و همچنین حزب دموکرات کردستان از جمله گروه هایی هستند که در 

این مذاکرات حضور داشتند. انتشار این اخبار هم زمان شد با به شهادت رسیدن سه نفر از پاسداران 

سپاه انقالب اسالمی توسط یکی از گروهک های مسلح ُکردی و البته پاسخ کوبنده سپاه که در 

چارچوب حمله به مقرهای گروهک های ُکرد ضد انقالب در مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق 

انجام شد. با توجه به اهمیت موضوع در شرایط کنونی، به ابعاد و دورنمای مذاکرات میان ایران و 

احزاب کردی می پردازیم.

گروه هــای ُکــردی حاضــر در گفتگــو و رویکردشــان نســبت بــه ایــران 
و مســاله ی کــُردی

به گفته منابع کردی، چهار حزب سیاسی کردستان ایران شامل حزب دمکرات کردستان 

ایران )حدکا( به رهبری مصطفی هجری، حزب کومله کردستان ایران به رهبری عبداهلل مهتدی، 
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حزب دمکرات کردستان )حدک( به رهبری مصطفی مولودی و کومله زحمتکشان کردستان به 

رهبری عمر ایلخانی زاده با نمایندگان جمهوری اسالمی در غرب مذاکرات پنهانی داشته اند.

بر اساس گزارش های غیررسمی، نمایندگان در سطح جانشین رهبری و از سوی ایران 

نمایندگانی از شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه حضور داشته اند و محل این نشست نروژ 

بوده است. از طرفی، برخی از گروه های تاثیرگذار کرد مانند پژاک در مذاکرات حضور نداشتند.

این دیدار در هشتم تیرماه ۹۸ در نروژ صورت گرفته و میانجی آن، یک سازمان غیر دولتی 

نروژی )نورف( بوده است. نورف از جمله سازمان های غیر دولتی است که در حل خصومت بین 

گروه های مسلح و دولت  ها میانجی گیری می کند. نورف در کشورهایی مثل کلمبیا، سوریه و 

فیلیپین فعال است. گفته شده از طرف ایران، محمد کاظم سجادپور، معاون پیشین نماینده دائم ایران 

در سازمان ملل متحد در ژنو ریاست هیات ایرانی را بر عهده داشته است.

مقدمات گفت وگو میان احزاب کرد و ایران از یک سال و نیم پیش آغاز شده است و 

در ابتدا سازمان نورف هیأتی را برای گفت وگوهای جداگانه به کردستان عراق و ایران فرستاده 

است.]۱[

رویکرد کلی چهار حزب کردی این است که به رغم مخالفت با جمهوری اسالمی و 

سیاست های آن، اصل گفت وگو با ایران را پذیرفته اند. از نگاه آنان مماشات و چانه زنی با 

دولت مرکزی به منظور سهم خواهی در قدرت محلی همواره بخش مهمی از سیاست تمامی احزاب 

کردستان بوده است. حزب دمکرات کردستان ایران اعالم کرده است جنگ تنها راه حل مسئله 

کردهای ایران نیست. به گفته کمال کریمی عضو دفتر سیاسی حدک با میانجیگری برخی از 

کردهای عراق چند بار با نمایندگان جمهوری اسالمی ایران مالقات داشته  اند.]۲[ کومله نیز سوابق 
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طوالنی در خصوص مذاکره با ایران داشته و دارد. از مذاکرات اوایل انقالب گرفته تا مذاکرات 

سال ۱۳۸۸و آخرین آن درخواست های آن ها از طریق واسطه های اروپایی بوده است.

پژاک نیز که در داخل ایران دست به عملیات های نظامی می زند، به تأسی از پ.ک.ک 

باور به استفاده تاکتیکی منفعت طلبانه از این مذاکرات داشته و هیچ گاه با هیچ طرفی )از ایران 

گرفته تا پارتی، یکتی، ترکیه ، دولت مرکزی عراق و…( کانال های مذاکراتی اش را تعطیل 

نکرده است.

حتی اکنون که احزاب ُکرد ایرانی در تبلیغاتشان بر این باورند که جمهوری اسالمی دچار 

مشکالت عدیده اقتصادی بوده و شرایط دشواری دارد، شاهد پیام ها و سیگنال های متعددی برای 

مذاکره هستیم. از مواضع مصطفی هجری گرفته که این بار پنهان کاری را کنارگذاشته و دم از 

مذاکره می زند تا خالد عزیزی و جناح های مختلف کومله.]۳[

احزاب مذکور با آن که مایل به مذاکره با جمهوری اسالمی هستند، اما نسبت به حل 

و فصل مشکالت فیمابین چندان خوش بین نیستند. به گفته ایلخانی  زاده دبیرکل حزب کومله 

زحمتکشان کردستان که ریاست دوره ای »مرکز همکاری احزاب کردستان ایران« را برعهده 

دارد، مذاکرات گذشته به یک بن بست سیاسی ختم شد و دستاورد درازمدتی برای حل مسائل 

کردها در چارچوب سیاسی ایران برای این دو حزب دربر نداشت.

این در حالی است که انتشار خبر مذاکرات احزاب کردی با جمهوری اسالمی ایران، 

موجی از انتقاد و واکنش های گسترده ای را در فضای مجازی به همراه داشت. مخالفان این موضوع 

معتقدند که این اقدام به مشروعیت این احزاب در بین مردم، آسیب جدی خواهد رساند. عمده 

مخالفان معتقدند که جمهوری اسالمی ایران، گامی را در جهت حل مسائل کرد برنمی دارد و یا 
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حاضر به امتیاز دادن به احزاب اپوزیسیون کرد نیست.]۴[

رویکرد این احزاب نسبت به مساله کردی شامل مطالبات و دغدغه های قومی اکراد 

است که میان عمده ی کردها مشترک است. این مطالبات از تحقق حقوق اولیه کردها تا تشکیل 

فدرالیسم کردی در نوسان است.

اهداف جمهوری اسالمی ایران از گفتگو با گروهک های کردی

از ان جا که دیدار با احزاب کردی از سوی جمهوری اسالمی ایران تایید نشده است، لذا 

اطالعات رسمی مبنی بر اهداف ایران در این گفت و گوها وجود ندارد. اما منابع کردی و خارجی 

به برخی از این اهداف اشاره کرده اند. به گفته این منابع، مذاکره لزوما خواست جمهوری اسالمی 

نیست، زیرا وزن قابل توجهی برای احزاب کرد قائل نیست. بلکه ایران دنبال آن است که در یک 

دور مذاکره، خوانش احزاب کردستانی از وضعیت سیاسی ایران و شرایط منطقه را به دست بیاورد. 

مثال می  خواهد بداند که مواضع این احزاب در صورت حمله نظامی خارجی به ایران چیست، و آیا 

این احزاب در حمله خارجی مشارکت می کنند. بر این اساس، یکی از اهداف ایران هشدار و تهدید 

کردها بوده است که در صورت حمله آمریکا به ایران و پیوستن ُکردها به آمریکا، پایگاه های 

این احزاب در کردستان عراق را به شدت بمباران خواهد کرد.

به گفته برخی ناظران مسایل کردی، تنش ایران و آمریکا از جمله عواملی است که ایران 

را به سمت مذاکره با کردها سوق داده است و اگر این تنش تا این حد جدی نبود، شاید اساسا 

مذاکره ای شکل نمی گرفت. بر اساس ادعای برخی محافل کردی، یکی دیگر از اهداف جمهوری 

اسالمی ایجاد تفرقه میان احزاب کرد است، زیرا حداقل سه حزب دیگر و بسیاری از شخصیت های 
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با نفوذ کرد نیز در این دیدار حضور نداشتند و دعوت هم نشدند، لذا ادامه احتمالی این مذاکرات 

می تواند به همسویی بین احزاب شرکت کننده نیز خدشه وارد کند.]5[

هدف دیگر جمهوری اسالمی )به گفته ی منابع کردی( اقناع احزاب معارض کرد نسبت 

به رها کردن طرح براندازی و تسلیم سالح است. آن گونه که منابع ُکردی گزارش کرده اند 

ایران از حزب های ُکرد چپ گرا خواست که سالح خود را بر زمین گذاشته و با ایران توافقنامه 

 ای امضاء کنند که براساس آن، در کنار هیچ نیروی مخالف ایران نایستند. در مقابل ایران نیز به 

آن ها اجازه خواهد داد فعالیت های خود در داخل خاک این کشور را تحت عنوان سازمان های 

سیاسی مسالمت آمیز ادامه دهند.

از پاسخ کردها اطالعاتی در دست نیست اما به گفته منابع مذکور به نظر می رسد که 

احزاب ُکرد ایرانی از سوی دولت ایران که گاه و بی گاه پایگاه هایشان را موشک باران می کند و 

دولت اقلیم کردستان که نمی خواهد روابطش با تهران دچار تنش شود، تحت فشار هستند.

ایران همچنین به دولت اقلیم کردستان فشار می آورد که حضور و فعالیت این احزاب در 

خاک کردستان را ممنوع اعالم کند و سالح آن ها را ضبط کند، یا آن که با آنها به مثابه نیروی 

دشمن برخورد شود. این موضوع سبب شد که دولت اقلیم کردستان رهبران این احزاب را برای 

مذاکره با ایران تحت فشار قرار دهد.]6[
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ــالمی  ــوری اس ــا جمه ــو ب ــت وگ ــردی از گف ــای ک ــداف گروهک ه اه
ایــران

همان طور که اشاره شد احزاب معارض کرد از دیرباز قائل به نزدیکی و گفت و گو با 

جمهوری اسالمی بوده و یا حداقل می خواهند نشان دهند که دنبال رابطه سیاسی بوده و از مذاکره 

ابایی نداشته  اند. با توجه به اهداف احزاب معارض کردی از جمله تغییر رژیم ایران، ورود در 

مذاکرات کامال تاکتیکی و به منظور کسب امتیاز صورت گرفته است.

در  اسالمی  جمهوری  که  بوده  این  کردستانی  حزب  چهار  برآورد  فعلی،  شرایط  در 

ضعیف ترین دوران خود از لحاظ سیاسی و اقتصادی به  سر می  برد، پس می  توان از آن ها امتیاز 

گرفت. نکته قابل توجه آن است که برخی ناظران کرد معتقدند که کردها در برآورد خود دچار 

اشتباه شده و در نتیجه قادر به کسب امتیاز از ایران نخواهند بود، همان طور که در گذشته موفق 

به این کار نشده اند.

محلی  اداره  باشد.  می  قومیتی  و  سیاسی  مطالبات  مجدد  طرح  کردها  اهداف  دیگر  از 

)فدرالیسم( کردستان، جدایی دین از سیاست، به رسمیت شناختن زبان کردی در مناطق کردی، 

رفع سرکوب و تبعیض قومیتی و آزادی زندانیان معارض کرد از جمله درخواست های همیشگی 

کردها در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسالمی ایران است.]7[

اهداف کردها در سایه راهبرد تغییر نظام جمهوری اسالمی ایران، غیر قابل تحقق است، 

خصوصا آن که ایران این احزاب را مشمول گروه های تروریستی دانسته و هر از گاهی اخباری 

از اقدامات تروریستی و نیز از درگیری های نظامی بین برخی از این احزاب و نیروهای نظامی 

جمهوری اسالمی منتشر می شود. در تازه ترین نمونه، یک گروه وابسته به حزب کردستان ایران 
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به سوی یک خودروی سپاه پاسداران در پیرانشهر شلیک کرده و سه نیروی سپاه را به شهادت 

رساند.]۸[

 مسائل مطروحه در گفتگو

از مفاد و محتوای نشست احزاب کردی با نمایندگان جمهوری اسالمی اطالعات رسمی در 

اختیار نیست. اما آن چه منابع کردی به آن اشاره کرده اند ظاهرا درباره طرحی است که به دنبال 

یافتن راهکاری برای پایان دادن به منازعه مسلحانه است. هر چند جزئیات چنین طرحی معلوم 

نیست، اما می توان حدس زد با توجه به اختالفات دیرین احزاب معارض با جمهوری اسالمی، هر 

گونه طرح مصالحه به سادگی قابلیت اجرا ندارد.

دموکرات  حزب  جمله  از  کرد  گروه های  میان  مسلحانه  درگیری  اخیر،  سال  چند  در 

کردستان ایران و جمهوری اسالمی شدت گرفته و نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات 

به  اند. در پاسخ  با یکدیگر درگیر شده  ایران و عراق  مناطق مرزی  بارها در  ایران  کردستان 

تحرکات ایذائی و تروریستی حزب دمکرات کردستان، شهریور ماه سال ۱۳۹7، سپاه پاسداران به 

مقر این حزب در عراق حمله موشکی کرد.

از طرفی، کردها پیش  شرط  هایی برای گفت  وگو مطرح کرده اند. از جمله اعالم رسمی 

مذاکرات توسط جمهوری اسالمی و نیز نظارت بین المللی بر این مذاکرات. از دیگر پیش شرط 

های احزاب کرد پایان دادن به سرکوب و زندانی کردن فعاالن سیاسی و مدنی در کردستان و 

آزادی فعالیت نهادهای صنفی و سیاسی بوده است و نیز برطرف شدن موانع بازگشت فعاالن 

سیاسی و مدنی تحت تعقیب به ایران بوده است.
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یکی دیگر از خواسته های چهار حزبی که در مذاکره حضور داشتند، توقف درگیری و 

حمله نظامیان ایران به پیشمرگه  های این احزاب بوده است. تداوم حمالت تروریستی کردها نشان 

می دهد کردها در مذاکرات صادق نیستند و به همین دلیل با پاسخ ایران مواجه می شوند.

بر این اساس گفته می شود نمایندگان ایران پیش شرط ها را رد کرده و یا حداقل پاسخی 

به آن نداده اند. از سوی دیگر، با توجه به این که کردها به هر دلیل مایل به مذاکره با ایران بوده 

و یا تحت فشار تن به مذاکره داده اند، ارائه پیش شرط از سوی آن ها مفهومی ندارد. اگر قرار بر 

ارائه پیش شرط باشد، جمهوری اسالمی ایران که در موضع باالتری قرار دارد، باید چنین کاری 

انجام دهد. درخواست همیشگی ایران در نشست با کردها، ترک اقدامات مسلحانه و تروریستی 

بوده است، درخواستی که گاه با زبان نرم و گاه توام باتهدید مطرح شده است.

ــه  ــی و خرابکاران ــرکات نظام ــه تح ــه ب ــا توج ــا ب ــم انداز گفتگوه  چش
برخــی گروهک هــای ُکــردی

قتل  از  اند. پس  داشته   اسالمی  با جمهوری  متعددی  مذاکرات  تا کنون  احزاب کردی 

عبدالرحمان قاسملو، دبیر کل سابق حزب دموکرات کردستان ایران در ۲۲ تیر ۱۳6۸ در وین، 

گفت  وگوها میان این حزب و جمهوری اسالمی متوقف شد. اما بعد با میانجیگری اقلیم کردستان، 

مذاکرات دوباره ادامه یافت.

نکته قابل توجه آن است که خبر مذاکره اخیر احزاب کرد با جمهوری اسالمی تنها چند 

روز مانده به سالگرد قتل سیاسی عبدالرحمان قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران 

منتشر شد، موضوعی که به رغم مخالفت شدید برخی جریانات چپگرای کردی، نشانی از نرمش 
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یا نیاز احزاب کردی نسبت به مذاکره با جمهوری اسالمی ایران است.

کردها در این گفت وگوها به دنبال به رسمیت شناختن مطالبات خود توسط دولت ایران 

هستند. اما به دلیل اختالفات عمیق میان دو طرف، هیچ گاه مذاکرات به نتایج ملموسی نرسیده و 

مناسبات دو طرف توام با تنش و درگیری بوده است.

در شرایط کنونی منطقه و موقعیت ایران، احزاب کردی امید دارند جمهوری اسالمی ایران 

که تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد، در برابر آنان نرمش نشان بدهد؛ اما آن گونه که 

بسیاری از ناظران کرد گفته اند مذاکرات اخیر همانند گذشته بی نتیجه بوده و ایران ایران هیچ 

امتیازی به احزاب معارض ُکرد نخواهد داد.

در مقابل، آن چه از نتایج مذاکرات و اظهارات کردها برداشت می شود، جمهوری اسالمی 

ایران از موضع برتر و مقتدرانه برخورد کرده و از طریق مذاکره به کردها هشدار داده است که 

دست از اقدامات تروریستی خود بردارند. همچنین این پیام صریح به آانان منتقل شده است که 

ایران اجازه تکرار آن چه که در زمان حمله به عراق رخ داد را نمی  دهد و اگر جنگی درگیرد آن 

ها باید میان تهران و واشنگتن یکی را انتخاب کنند.

این که کردها چه جوابی داده اند، چندان روشن نیست. اما می توان پیش بینی کرد کردها 

به بازنگری در محاسبات خود در شرایط تازه روی خواهند آورد، شرایطی که بر خالف برآورد 

آنان، ایران در موضع ضعف نیست، بلکه پس از رویدادهای اخیر در روند تنش میان ایران و 

امریکا خصوصا سرنگونی پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی نفتکش انگلیسی، توازن قوا به نفع 

جمهوری اسالمی تغییر یافته است. این واقعیت، کردها را در وضعیت دشواری قرار داده و امید 

آن ها را به کمک های خارجی )به ویژه آمریکا و عربستان( کمرنگ کرده و در عین حال چه 
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بسا شاهد فشارهای بیشتری از سوی اقلیم کردستان عراق خواهند بود.

با توجه به ضعف و ناکامی کردها در کسب دستاورد سیاسی در هر گونه مذاکره، یا باید 

تسلیم شوند و دست کم عملیات های خود را تا مدتی متوف کنند و یا به عملیات های خرابکارانه 

و تروریستی علیه ایران بازگردند که البته در این حالت با پاسخ کوبنده جمهوری اسالمی مواجه 

خواهند شد.
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