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  عێراقکوردستان، ھھرێمی ، یدریم سیت ،ڕۆژھھ�تی ناوەراست بۆ توێژینھوە ینستیتیوتیئ، وێژەرت*
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 سھرەتا

اودان، ئێران نھیتوانیھوە کھ کۆتای بھم لھ شھڕی ناوبھن کوردیھکانی ئێران چھندین دەیھیھ پارتھسھرەڕای ئھوەی کھ ئێران و 
کھواتھ  ھتدا بسھپێنن وەنتوانیوە کھ داواکانی خۆیان بھسھر دەوڵچھکدارە کوردیھکانی ئێران نھیا پارتھ. بھ ھھمانجۆر، پارتانھ بھێنیت

بھ�م بھ  بکھن لھگھڵ دەوڵھتی ئێران و دیالۆگ کھ دانوستان نکوڵی لھوە ناکھنھ کوردیھکان پارتپێویستی سازانێک لھ ئارادایھ. 
 مھرجێ کھ دەوڵھتیش جدی بێت لھ دۆزینھوەی چارەسھرێکی درێژخایھن.

 

 پارتھ ئۆپۆزیسیۆنھ کوردیھکان

 تی کوردستانیدیموکرا حیزبیچھندین پارتی کوردی ھھن کھ لھ کۆمھڵگھی کوردی ئێرانھوە سھرچاوەیان گرتوە. لھناو ئھمانھدا 
 زەحمھتکێشانی کۆمھڵھی ەتھوە،لھوەی پێشو جیابوو ۲۰۰٤، کھ ساڵی دیموکراتی کوردستان حیزبیدامھزراوە،  ۱۹٤٥کھ  ،ئێران

کۆمھڵھ، کۆمھڵھی  -ئێران نیستیۆکۆم حیزبی: سێ بھش ئێستا بووە بھ  دامھزراوە وە ۱۹٦۹، کھ لھ (کۆمھڵھ) کورستانی ئێران
. پارتی دیموکراتی کوردستانی ئێران بھم دواییانھ زەحمھتکێشانی کوردستان و کۆمھڵھی شۆڕشگێڕی زەحمھتکێشانی کوردستان

کورد لھو بدات بھ  کھ مافی یھکسان کھ چاالکی سھربازی دەست پێ دەکاتھوە لھ ئێران تا زۆر لھ دەوڵھتی ئێران بکات دانڕایگھی
لھ ئێران چاالکھ. چھند ڕیکخراوێکی تری  نزیکھ لھ پارتی کرێکارانی کوردستان کھ پارتی ژیانی ئازادی کوردستانیش . وو�تھ
 یش ھھن وەک سازمانی خھبات.تربچوک

ھتی کوردە لھھوڵدانی ئھوان بۆ بھدەستھێنانی مافھ سیڤیل و سیاسیھکانی میلکھ  بھکۆ لھسھر ئھوە سورنپارتھ کوردیھکانی ئێران 
و الیھنی ئاینیھوە دەستی بھسھردا گیراوە کھ ئھوانیش فارس لھ ئێران لھالیھن یھك قھومیھت  لھو وو�تھ. ئھوان دەڵێن کھ سیاسھت

و ئاینھ جیاوازەکانی قھوارەشانی ئھوان بۆ بھدەستھێنانی مافی یھکسانھ بۆ ۆکھ تێک وپاتدەکھنھوەدن. بھم جۆرە ئھوان ئھوە و شیعھ
 ئێران.

ھھروەھا ئھوان ئھوە دوپاتدەکھنھوە کھ ئێران بھڕاستی و بھچاوی بایھخھوە لھ گفتوگۆی ئاشتیانھ ناڕوانێت. بۆ نمونھ، ئھوان ئێران 
کھ ئھم دوو کھسھش دوو  ۱۹۹۲و  ۱۹۸۹کوشتبێ لھ ساڵی  شھرەفکھندی یسادقو عھبدولرەحمان قاسملۆبھوە تاوانبار دەکھن کھ 
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تازەی سیاسی ئێران و حیزبھ ئۆپۆزیسیۆنھ کوردیھکانی چھندین دەیھیھ لھ شھڕی ناوبھناودان. بھ لھبھرچاوگرتنی بارودۆخی 
ناوچھکھ وە سھرکھوتنی کۆماریھکان لھ ھھڵبژاردنھکانی ئھمریکا، ئێران پێویستھ کھ گفتوگۆ بکات لھگھڵ حیزبھ ئۆپۆزیسیۆنھ 

 کوردیھکان.

 *ھھورامان عھلی
 

www.meri-k.org 

کوردیھ ئۆپۆزیسیۆنھکانی: پێویستی گفتوگۆ پارتھئێران و   

http://www.merip.org/mer/mer141/major-kurdish-organizations-iran
http://komalainternational.org/raport/about/
http://komalainternational.org/raport/about/
http://www.komala.com/
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/
http://www.meri-k.org/multimedia/session-2-%E2%80%AFthe-kurdish-opposition-parties-in-iran-aspirations-amid-fragmentation/
http://pdki.org/english/dr-abdul-rahman-ghassemlou/
http://pdki.org/english/dr-abdul-rahman-ghassemlou/
http://pdki.org/english/23rd-anniversary-of-assassination-of-dr-sharafkandi/
http://www.meri-k.org/
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نی دەوڵھتی لھگھڵ نوێنھرا بھ نیھتێکی باشھوە بھشداربوو لھ دانوستانی نھێنی لۆن. ئھوان جھختدەکھنھوە کھ قاسموسھرۆکی ئھوانبو
 لھسھر مێزی گفتوگۆ کوژرا. وە ھ پێناو بھدیھێنانی ئاشتیل ئێران کھ کاتێک کوژرا، ئھمھش

 ناوخۆ  دیوی

 انتوانیھوە کھ پێکھوە لھسھر یھكھیران لھ ناو خۆیاندا بھشبھشن. ئھوان تا ئێستا نپارتھ کوردیھکانی ئێ سھرەڕای داواکاریھکانیان،
ئھم تھفرەقھیھ کاریگھری خراپی لھسھر  لھسھر ئھوەی کھ چ ھھنگاوێک پێکھوە بگرنھ بھر. ڕێکبکھون ڕیارنھخشھڕێگا یان ب

ردستانی ئێران و وکراتی کودا، سھدان کھس کوژران لھ شھڕی نێوان پارتی دیم۱۹۸۰ئاواتھکانی ئھوان ھھبووە. لھ ناوەڕاستی 
رانیشدا ھاتووە. کھواتھ ێدیارە کھ بھسھر کۆمھڵھش و پارتی دیموکراتی کوردستانی ئ بھشیھ بھو لھتبونانھشداکۆمھڵھدا. ئھم بھش

بھر. ئھوان پێویستیشھ  ھرنپارتھ کوردیھ ئۆپۆزیسیۆنھکان پێویستھ کھ دەسپێشخھری واقیعیانھ بھرھھمبھێنن وە ڕێگای ئاشتھوای بگ
 ئھمھش بھر کھگرنھب ڕێگا ی یھكویھکگرتولھگھڵ ئێراندا مامھلھ بکھن وە بھ پھرەپێ بدەن کھ چۆن پرۆژەی یھکگرتوو  کھ یھك
 ی زیاتری دەبێ.یقورسا

ەن. ئاشتی و ئارامی وو�تھکھ تێکدەد گوایھ دوژمنی دەوڵھت دەزانێ کھ م پارە کوردیانھ بھ یاساغ وئھئێران، لھ الیھکی ترەوە، 
بھپێی یاسای وو�ت. لھ ڕاستیشدا چھندین کورد بۆ  و�تھ ئازادە کھ بھشداری سیاسھت بکاتئێران بڕوای وایھ کھ کورد لھو و

تھنانھت بھم دواییھش لێپرسراوان لھ پھڕلھمانی ئێران  ڵھتیشیان بھ دەستھوەیھ بھ�مپھڕلھمانی ئێران ھھڵبژێردراون و پۆستی دەو
 .ڕەتکردەوەپێکھێنانی بھرەیھکی کوردیان لھ پھڕلھمانی ئیران 

 وەکان: ھاتنی ترەمپوھ یھکگرتوو�ت 

ریکا لھ خۆرھھ�تی کاریگھری گھورەی ھھبێت لھسھر سیاسھتی دەرەوەی ئھم سھرۆکی تازەی ئھمریکا پێدەچی کھھھڵبژاردنی 
ئێران ڕەنگھ بۆیان باشبێت کھ سیاسھتھکانی سھرۆکی تازەی  ربارەی ئێران. داڕێژەرانی سیاسھتھکانیناوەڕاست وە بھتایبھتی دە

گفتی داوە کھ ڕێککھوتنھ ئھتۆمیھکھی ئێران  دۆناڵد ترەمپ ھبھرچاو بگرن. سھرۆکی تازەئھمریکا دەربارەی ئێران ل
. ئھو یت ڕۆمنیمو  و ڕوودی جولیانی جۆن بۆڵتن وندئاژۆکان دەکات لھ ئیدارەکھیدا وەكوە ئھو بیر لھ دانانی ت ھھڵبوەشێنێتھوە

ڕاوێژکاری  کھ دوو کھسی توندئاژۆن. ترەمپ ئھوانی وەك وەك دوو ئھندامی ئیدارەکھی داناوە ڕێنس پریبھسیو  مایکڵ فلین
رژیھکان گ. کھواتھ لھ جێی خۆیدایھ کھ چاوەڕێی بھرزبونھوەی داناوە ئاسایشی نیشتیمانی و سھرۆکی دیوانی سھرۆکایھتی ئھمریکا

یاسایھکی  کۆنگرێسی ئھمریکا ئێستا پرۆژەدا. لھمھش زیاتر، یھئھمریکادا لھ ماوەی ئھم ئیدارە تازەبکھین لھ لھ نێوان ئێران و 
ھھرچھندە،  کھ لھ کۆتای ئھمساڵدا ماوەکھی بھسھر دەچوو. دەداتپھسھندکرد کھ ڕێگھ بھ تازەکردنھوەی یاسای سزاکانی سھر ئێران 

ئھمھ دەبێ سھرۆكیش واژۆیکات تا ببێتھ یاسا. ئھوەی ئھم گۆڕانکاریانھ نیشانی دەدەن ئھوەیھ کھ تھرکیزێکی زۆری ئیدارەی تازە 
تھوە کھ سھرنجی نێودەوڵھتی بۆ خۆی کھم دەکا یھھگھری ئھم کێشھئێران ئ لھگھڵ کورد ییکھواتھ بھ ئاشتھوا .ران دەبێتلھسھر ئێ

 ھ ھۆکارێکی تر کھ ئیدارەی ترەمپ بتوانێت بیکاتھ ئامانج.ێتڕاکێشێت و بب

 سیاسی ناوچھیی ھھڵومھرجی

ئێران بھشی ھھیھ لھ شھڕی چھکداریدا تێپھڕ دەبێت،  ەی سیاسی و وە یانژبھشێکی زۆری خۆرھھ�تی ناوەڕاست ئێستا بھ تھنگ
کورد لھ عێراق و سوریا  الیھنھی سوریا. کێشھی یھمھنھوە تا شھڕی دژی داعش لھ عێراق و شھڕی چھند ئھمانھدا ھھر لھھھموو 
کی قھوارەیھعێراق  لھ ھ سھر پلھوپایھی ئھوان. کوردوە ئھمھش کارێکی گھورەی کردوەت ،پێشھوەی شھڕی داعشن لھ پێشی

ھتی و دەستوری عێراقھوە دانی پێدا الیھن کۆمھڵگھی نێودەوڵلھو وو�تھدا (ھھرێمی کوردستانی عێراق) کھ لھ فیدراڵیان ھھیھ
دنی قھوارەیھکی تری کوردی لھو ەتھ ھۆی دامھزرانوش لھ کاتێکدایھ کھ شھڕی سوریاش بھشێوەیھکی دیفاکتۆ بوھنراوە. ئھم

ەنرێت لھالیھن ڕۆاڤاش بھ ھاوپھیمانێکی سھرەکی شھڕی دژی داعش داد اڤا ناسراوە.ژتھدا کھ بھ ھھرێمی فیدراڵی ڕۆوو�
اڤادا ژۆئھمریکا تا ئێستا داواکانی تورکیای ڕەتکردوەتھوە کھ لھ نێوان ئھوو ڕھ لھ تورکیا) بھ ڕادەیھك کھ گھاوپھیمانھکانھوە (بێج

بھمجۆرە ئێران و پارتھ ئۆپۆزیسیۆنھ کوردیھکان دەبێت ئھو گۆڕانھ سیاسیانھی کھ لھ خۆرھھ�تی ناوەڕاست . یھکێکیان ھھڵبژێری
لھ ڕێگھی  .لھگھڵ ئێران لھ ناوچھکھدا  کردنی پھیوەندی نێوان کوردڕوودەدەن لھبھرچاو بگرن چونکھ دەرفھت ھھیھ بۆ باشتر

ران دەتوانێ دەنگێکی باشتری ھھبێت لھ داھاتووی عێراقی دوای داعش. بھ ئێ ،ڵ کورد لھ عێراقھگھپھیوەندی باشترەوە ل
اڤادا دەبێتھ ھۆی بوونی ژلھ سوریا ھھرچییھك بێت، پھیوەندی باشتر لھ نێوان ئێران و ڕۆ دھھمانجۆر، داھاتووی دەوڵھتھکھی ئھسھ

ڵدانھوەی ڕووبھڕووبونھوەی چھکداری وە خراپبوونی دۆخھکھ لھ بھ�م سھرھھکاریگھری زیاتری ئێران لھ داھاتووی سوریادا. 
وردەکانی ڕێ لھ پھیوەندی باشتر بگرێت لھ نێوان ئێران و ک زیسیۆنھ کوردیھکان نھک تھنھا ڕەنگھنێون ئێران و پارتھ ئۆپۆ

  ھھبێت.  ھکھ کاریگھریھکی نھرێنی قوڵی لھسھر ئھم پھیوەندیان دەڤھرەکھ بھڵکو دەکرێ

http://rudaw.net/sorani/middleeast/iran/141120163?keyword=%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86
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.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.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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پێچھوانھوە، ڕێککھوتنێکی ڕەوا لھگھڵ پارتھ ئۆپۆزیسیۆنھ کوردیھکان وە یان لھگھڵ پێدانی مافی یھکسان بھ کوردەکان، دەبێتھ بھ 
دەڤھرەکھ. ئھمھش خۆی لھ  بھڵکو لھگھڵ ئێران و کورد لھ ،ی باشتر نھك تھنھا لھگھڵ کورد لھو وو�تھھۆی ھێنانھدی پھیوەند

ان ناتوانێ سھرۆکایھتی ھکێتی ناوخۆی ئێران وە بھھێزترکردنی پایھی ئێران لھ ناوچھکھدا. ئێرخۆیدا دەبێتھ ھۆی بھھێزکردنی ی
 خۆیدا وە وەك شھریك مھمھڵھکات لھناو درێژ ب ست بۆ کورددەیھوێ بھبێ ئھوەی بھ ڕاستی دەئھو وەك ناوچھکھ لھ ئھستۆبگرێ 

 نھکات.کورد لھگھڵ 

وەك ئھو ڕێکھوتنھی بھم دواییانھ کرا لھ  شھڕەکانی تر بکھن چارەسھریلھ  وانن چاودەتبھ دڵنیاییھوە ئیران و پارتھ کوردیھکان 
ساڵھ کۆتای پێ دێنێ  ٥۲ناسراون. ئھم ڕێکھوتنھ شھڕێکی  'فارك'ۆڵۆمبیا کھ بھ ک نێوان کۆلۆمبیاو ھێزە چھکدارە شۆڕشگێڕەکانی

ئھو ڕێکھوتنانھشی کھ کۆتاییان  دەتوانن وانھ لھ .  وە ھھروەھایۆنان کھسیشی ڕاگواستوەکھ ھھزاران قوربانی لێ کھوتوەتھوەو مل
، لھگھڵ سھینت ئاندروس). گرنگیشھ کھ ۱۹۸۸، ڕێکھوتنی گود فرایدەی( وەرگرن ھێناندی باکورساڵھی ئایرلھ ۳۰بھ شھڕی 

 لھستانی ئێران دیموکراتی کورد حیزبیھ یکھوتن زەحمھتھ وە ئھمھش خاڵێکھ کلھکاتی شھڕی چھکداریدا ڕئھوە بوترێ کھ 
 پێشچاوی بگرێ.

 ەکانپێشنیار

ئێستای ناوچھکھ وە ئھو گۆڕانانھش کھ دەکرێ ڕووبدەن، گرنگھ بۆ ئێران کھ دانوستانی  بارودۆخی سیاسیگۆڕانی لھ ئاکامی 
. ئھمھ کھ سودمھند بێت بۆ ھھردووال دیھکان بۆ بھدەستھێنانی چارەسھرێكڕاستھقینھی ئاشتی بکات لھگھڵ پارتھ ئۆپۆزیسیۆنھ کور

کھم سودمھند دەبێت لھمھ. بھ پێھچھوانھوە، فھرامۆشکردنی کھواتھ ئێران خۆی یھ .پلھی ئێران بھرزدەکاتھوە وەك ھێزیكی ھھرێمی
. ھھروەھا دەکرێ کھ کاریگھریھکی بۆ ھھرێمھکھش ئھم بابھتھ ڕەنگھ ئاکامی خراپی ھھبێت بۆ ئێران وە بھ شێوەیھکی گشتی

 دەوروبھری ن و کورد لھباشتر لھ نێوان ئێراناوچھکھ. ڕێگای پھیوەندی  ی ئێران لھگھڵ کورد لھھیوەندیھکانخراپی ھھبێت لھسھر پ
دەربارەی پارتھ کوردیھکانیش خۆیان، گھر ئھوان بیانھوێت  ئێران خۆیھوە سھرھھڵدەگرێت.ئھو وو�تھ یھکھمجار لھ کوردستانی 

ری بوەستێنن وە بھ یھك پرۆژەی واقیعیھوە کھ بھ جدی وەربگیررێن، ئھوا دەبێت کھ جیاوازیھکانیان بخھنھ الوە، شھڕی چھکدا
 کار بۆ بھدەستھێنانی بکھن.ھھموو بھیھك دەنگ ان کھ بتوانن بێنھ مھید
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