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  قإقلیم کوردستان، العرا، دریم سیتي ،الشرق األوسط للبحوث مؤسسةباحث، *
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 مقدمة

م من ان إیران واألحزاب الكوردیة الموجودة في إیران منخرطة في نزاع مسلح متقطع على مدى عقود إال أن إیران لم تستطع غبالر
الكوردیة المسلحة والمتواجدة في إیران قادرة على أن تجتث ھذه األحزاب وتقضي علیھا، وعلى نحو مماثل، لم تكن ھذه األحزاب 

فرض مطالبھا على الدولة لذا فھنالك حاجة لتقدیم تنازالت من قبل الطرفین وقد أبدت األحزاب الكوردیة استعدادھا للتفاوض مع 
 .الحكومة اإلیرانیة بشرط أن تكون األخیرة اي الحكومة اإلیرانیة جدیة في إیجاد حل دائم

 

 لكوردیة المعارضةاألحزاب ا

الحزب  ھنالك العدید من األحزاب الكوردیة المعارضة التي تنحدر من الشعب الكوردي الموجود في إیران ومن بین ھذه األحزاب ھو
والحزب الدیمقراطي الكوردستاني الذي انفصل منھ في إیران عام  5194عام  والذي تأسس الدیمقراطي الكوردستاني في إیران

والذي انقسم الى فئتین اخرتین ھما  1969(اي الجماعة) اإلیراني الكوردستاني الذي تأسس في  كوماال . ھناك ایضاً حزب2004
أعلن حدیثاً الحزب الدیمقراطي الكوردستاني في إیران  .كوماال الشیوعي في إیران في كوردستان وحزب كوماال الشیوعي حزب

ً متساویة ألقلیاتھا الكوردیة. كذلك من األحزاب بأنھ جدد نزاعھ المسلح في إیران من أجل إجبار الحكومة اإلیرانی ة منحھا حقوقا
ذات التحالف الوثیق مع حزب العمال الكوردستاني وھنالك ایضاً  الحیاة الحرة الكوردستانیة الموجودة في إیران حزب

 .رى مثل حزب سازماني خباتصغیرة اخ  مجامیع

في إیران  المدنیة والسیاسیة للکورد الحقوق   على أن نضالھم ھو من أجل الحصول على األحزاب الكوردیة اإلیرانیة مجتمعةً  تؤكد
وتجادل ھذه األحزاب بأن السیاسة اإلیرانیة تُسیطر علیھا جماعة عرقیة واحدة وھم (الفرس) وطائفة دینیة واحدة وھي (الشیعیة) 

 .في إیرانوبالتالي تدعي ھذه األحزاب بأنھا تسعى جاھدة من أجل تحقیق حقوق متساویة للمجامیع العرقیة والدینیة المختلفة 

كما وتزعم ھذه األحزاب ایضاً على أن إیران لیست مھتمة حقاً بالمفاوضات السلمیة فعلى سبیل المثال تتھم ھذه األحزاب إیران 
) 9198(فیینا  عبد الرحمن قاسملو بأنھا قامت باغتیال قادة أكراد إیرانیین من الحزب الدیمقراطي الكوردستاني في إیران مثل

ي اتسیاسملخص 
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ي نزاع مسلح متقطع ع� مدى عقود و�النظر ا� الوقائع الس�اس�ة الجد�دة الخاصة و إن إيران 
الجماعات ال�ورد�ة المعارضة منخرطة �ن

ي ع� إيران أن ت
ة، ينب�ن ن ع� س�اسة الوال�ات المتحدة األم��ك�ة بعد االنتخابات األخ�ي ي حوار مع أحزابها بالمنطقة وه�منة الجمهور�ني

دخل �ن
 .ال�ورد�ة المعارضة

 *ھورمان علي
 

www.meri-k.org 

فیھا: الحاجة إلى الحوارإیران واألحزاب الكوردیة المعارضة   
 

http://www.merip.org/mer/mer141/major-kurdish-organizations-iran
http://www.merip.org/mer/mer141/major-kurdish-organizations-iran
http://www.merip.org/mer/mer141/major-kurdish-organizations-iran
http://komalainternational.org/raport/about/
http://www.komala.com/
http://www.komala.com/
http://rudaw.net/english/interview/11032014
http://rudaw.net/english/interview/11032014
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/pjak.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/pjak.htm
http://www.meri-k.org/multimedia/session-2-%e2%80%afthe-kurdish-opposition-parties-in-iran-aspirations-amid-fragmentation/?lang=ar
http://www.meri-k.org/multimedia/session-2-%e2%80%afthe-kurdish-opposition-parties-in-iran-aspirations-amid-fragmentation/?lang=ar
http://pdki.org/english/dr-abdul-rahman-ghassemlou/
http://pdki.org/english/dr-abdul-rahman-ghassemlou/
http://www.meri-k.org/
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 مفاوضات سریة مع ممثلین إیرانیین بحسن نیة  ) حیث انھم یؤكدون بأن قاسملو كان مشاركاً في2199(برلین  صادق شرفكنديو
 .إلعطاء فرصة لتحقیق السالم إال انھ قُتل على طاولة التفاوض

 

 الدینامیات الداخلیة

بالرغم من مطالب ھذه األحزاب الكوردیة في إیران إال انھا تظل منقسمة حیث انھم لم یستطیعوا أن یخرجوا برؤیا واحدة او خارطة 
قسام ضاراً لتطلعاتھم. في أواسط الثمانینیات مات المئات في طریق حول الخطوات التي ینبغي أن یتبعوھا معاً واضحى ھذا االن

القتال الذي وقع بین الحزب الدیمقراطي الكوردستاني في إیران وحزب كوماال. والتجزؤ المستمر واضح أكثر من خالل االنقسامات 
لمنظمات الكوردیة المعارضة أن تأتي التي حدثت بین حزب كوماال والحزب الدیمقراطي الكوردستاني اإلیراني القدیم لذلك تحتاج ا

بمبادراتھا الواقعیة الخاصة بھا وطریقتھا التصالحیة. كذلك یحتاجون أن یطوروا رؤیا موحدة لكیفیة التعامل مع حكومة إیران 
 .قابلة أن تؤخذ علی محمل الجد  والتصرف طبقاً لطریقة موحدة

ارجة عن القانون وأعداء للدولة یعملون على تھدید سالم البالد واستقرارھا. من جھة اخرى فان إیران تعتبر ھذه األحزاب الكوردیة خ
ماتطبقھ إیران ھو ان الكورد أحرار في المشاركة في االنتخابات وممارسة السیاسة ضمن القانون المسموح بھ في البالد. وفي الواقع 

ً م تم انتخاب الكثیر من األكراد  ناصب حكومیة ومع ذلك وفقط في األونة في البرلمان اإلیراني ویشغلون ایضا
 .السلطات في البرلمان اإلیراني طلباً لتشكیل كتلة كوردیة في البرلمان اإلیراني رفضت األخیرة

 

 : معامل ترامبالوالیات المتحدة األمریكیة

ان انتخاب الرئیس الجدید في الوالیات المتحدة قد یكون لھ انعكاسات كبیرة على سیاسة الوالیات المتحدة في الشرق األوسط 
وباألخص فیما یتعلق بإیران. قد یرغب صناع القرار والسیاسة من اإلیرانین أن ینظروا الى السیاسات المحتملة للرئیس األمریكي 

االتفاق النووي اإلیراني وعمل ایضاً على انضمام مجموعة  تعھد الرئیس المنتخب ترامب بالفعل بالغاء إیران. وقدالقادم تجاه 
وقد اختار بالفعل كالً  .میت رومنيو رودي جیولیانيو جون بولتون یتعلق األمر بإیران أمثالمتشددین الى ادارتھ على األقل عندما 

فة. لذا من وھذان االثنان من الشخصیات المتشددة المعرو  كرئیس لألركان رینس بریبسكمستشار لألمن القومي و مایكل فلین من
المعقول أن نتوقع تصاعد التوترات بین إیران والوالیات المتحدة في ظل اإلدارة المقبلة. ویضاف الى ذلك فقد أقر الكونغرس 

 ۲۰۱٥والتي كان من المقرر أن تنتھي صالحیتھا في نھایة  إلعادة تفویض قانون العقوبات اإلیرانیة األمریكي حدیثاً مشروع قانون
ً موافقة الرئیس األمریكي لیُصبح قانوناً. ماتُظھره وتثبتھ ھذه  ۱۰ولمدة  أعوام اخرى ومع ذلك فإن ھذا المشروع یتطلب ایضا

من قبل اإلدارة الجدیدة على إیران وبالتالي فبمصالحتھا مع األكراد الموجودین  الدینامیات الجدیدة ھو أنھ سیكون ھناك تركیز كبیر
ً ت أن فیھا سوف یتم القضاء على امكانیة  .مؤلفاً بذلك عامالً اضافیاً الستھدافھا من قبل إدارة ترامب ،جتذب ھذه القضیة اھتماماً دولیا

 

 السیاق السیاسي االقلیمي

حالة صخب سیاسي ونزاع مسلح ولدى أیران حصة في معظمھا ابتداءاً من األزمة الموجودة  یشھد جزء كبیر من الشرق األوسط
في الیمن إلى الحرب القائمة ضد تنظیم الدولة االسالمیة (داعش) في العراق والحرب السوریة المتعددة األوجھ. إن الكورد العراقیین 

ضاف ذلك الكثیر الى مكانتھم. لقد أنشأ الكورد في العراق كیاناً فیدرالیاً والسوریین في طلیعة المقاتلین الذین یُقاتلون داعش وقد أ
داخل العراق وھو مایسمى بـ (إقلیم كوردستان العراق) والُمعترف بھ من قبل المجتمع الدولي والدستور العراقي في حین أدت 

ارة الفیدرالیة روزئافا [كلمة روزئافا الكوردیة الحرب في سوریا الى تأسیس إدارة كوردیة فعلیة اخرى في سوریا معروفة بـ اإلد
رفضت  كوردستان]. تعد روزئافا حلیفاً رئیسیاً لقوات التحالف في القتال ضد داعش (باستثناء تركیا) إلى الحد الذي’ غرب‘تعني 

لذلك یجب على إیران والمعارضة الكوردیة ھناك أن  .فیھا الوالیات المتحدة حتى االن طلبات تركیا لالختیار بینھا وبین روزئافا
ل بین الكورد في تأخذ بنظر االعتبار التغییرات السیاسیة الجذریة التي تحدث في الشرق األوسط نظراً إلمكانیة توافر عالقات أفض

 .المنطقة ككل وفي إیران

من خالل إقامة عالقات جیدة مع الكیانین الكوردیین الموجودین في العراق وسوریا، بإمكان إیران زیادة نفوذھا وتأثیرھا في كال 
طق عراقیة بعد ھذین البلدین حیث أنھ بوجود عالقات أحسن مع الكورد العراقیین ستكون لدى إیران مساحة أكبر في مستقبل منا

تحررھا من داعش. وبشكل مماثل بغض النظر عن مصیر حكومة األسد في سوریا ستؤدي العالقات الحسنة بین إیران وروزئافا 

http://pdki.org/english/23rd-anniversary-of-assassination-of-dr-sharafkandi/
http://pdki.org/english/23rd-anniversary-of-assassination-of-dr-sharafkandi/
http://rudaw.net/sorani/middleeast/iran/141120163?keyword=%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.com/news/2016/11/election-clinton-trump-foreign-policy-161108212925209.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/john-bolton-regime-change-iran-secretary-of-state_us_582df81be4b030997bbe0d67
http://www.huffingtonpost.com/entry/john-bolton-regime-change-iran-secretary-of-state_us_582df81be4b030997bbe0d67
http://nypost.com/2016/11/20/mitt-romney-under-serious-consideration-for-secretary-of-state-position/
http://nypost.com/2016/11/20/mitt-romney-under-serious-consideration-for-secretary-of-state-position/
http://www.wsj.com/articles/the-calamity-of-obamas-iran-deal-1437608955
http://www.wsj.com/articles/the-calamity-of-obamas-iran-deal-1437608955
http://www.aljazeera.com/news/2016/11/trump-top-security-pick-anti-muslim-remarks-161118205426966.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/11/trump-top-security-pick-anti-muslim-remarks-161118205426966.html
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/13/stephen-bannon-reince-priebus-donald-trump-white-house-staff
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/13/stephen-bannon-reince-priebus-donald-trump-white-house-staff
http://www.tehrantimes.com/news/408695/Extension-of-Iran-Sanctions-Act-passes-U-S-Congress
http://www.tehrantimes.com/news/408695/Extension-of-Iran-Sanctions-Act-passes-U-S-Congress
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-18/u-s-spurns-turkey-s-demand-to-cut-kurdish-ties-after-bombing
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-18/u-s-spurns-turkey-s-demand-to-cut-kurdish-ties-after-bombing
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الى حصول إیران على نفوذ أكبر في مستقبل سوریا. ومع ذلك فان تجدید التصادمات المسلحة وتدھور الوضع بین إیران وأحزابھا 
كون لھ إمكانیة لیس مجرد عرقلة تكوین عالقات أقوى بین إیران والكورد على النطاق الواسع وإنما ایضاً الكوردیة المعارضة سی

 .تأثیراً سلبیاً عمیقاً على ھذه العالقات

في المقابل فإن تسویة منصفة مع األحزاب الكوردیة المعارضة أو منح األكراد اإلیرانیین حقوق متساویة سیؤدي الى مرحلة جدیدة 
قوي تعالقات أفضل لیس فقط بین إیران وأقلیاتھا الكوردیة ولكن ایضاً بین إیران والكورد على نطاق أوسع. في نھایة المطاف سمن 

عزز ایضاً الوضع االقلیمي إلیران. لن تستطیع إیران أن تُحقق الزعامة االقلیمیة التي تذلك من وحدة إیران على النطاق الداخلي وس
 .الفعلي مع األكراد الموجودین في البالد والتعامل معھم كشركاء ترغب بھا دون التواصل

التي  كاالتفاقیة الحدیثة في الحقیقة تستطیع إیران وأحزابھا الكوردیة أن تستفید من الحلول الموضوعة للنزاعات المسلحة االخرى
سنة والتي  ٥۲تم توقیعھا بین الحكومة الكولومبیة والقوات المسلحة الثوریة في كولومبیا حیث أن ھذه االتفاقیة ستُنھي نزاعاً دام 

اندروز  ) وایضاً اتفاقیة القدیس۸۱۹۹(نیسان  اتفاقیة الجمعة العظیمةأودت بحیاة األالف من الناس وشردت المالیین. ومثال أخر ھو
سنة. ومع ذلك من المھم أن نالحظ أنھ سیكون من الصعب الوصول الى اتفاق خالل القتال المسلح وھذه  ۳۰والتي أنھت نزاعاً دام 

 .تاني في إیران أن یأخذ حذره بشأنھانقطة ینبغي على الحزب الدیمقراطي الكوردس

 

 توصیات

في ظل الدینامیات السیاسیة االقلیمیة الراھنة والناشئة ینبغي إلیران أن تنخرط في محادثات سلمیة حقیقیة مع أحزابھا الكوردیة 
اقلیمیة متزعمة وستكون المعارضة تھدف الى تسویة ذات فائدة متبادلة للطرفین. ومن شأن ذلك أن یُعزز من مكانة إیران كقوة 

إیران بذلك المستفید األول من ھذا األمر. ولكن ترك ھذه القضیة بدون حل قد یكون ضاراً إلیران والمنطقة بشكل عام وقد یكون 
بدأ لھ تأثیراً سلبیاً على عالقات إیران مع األكراد في المنطقة. على كل حال إن الطریق لبناء روابط أفضل مع األكراد في الجوار ی

بالكورد االیرانیین اوالً وقبل أي شيء. أما بخصوص األحزاب الكوردیة نفسھا فھم إذا أرادوا أن یُؤخذوا على محمل من الجد فیجب 
 ً  .علیھم وضع خالفاتھم جانباً وعدم اإلنخراط في نزاع مسلح والعمل من أجل تطویر رؤیة واقعیة واحدة یستطیعون أن یحققوھا معا
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