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نشست ماه مردادماه به بررسی تحوالت مناطق کردنشین جمهوری اسالمی ایران اختصاص داشت. دراین نشست که 
با حضور آقای دکتر جعفر حق پناه از صاحب نظران حوزه تحوالت کردی برگزار شد، ماهیت تحوالت و ناامنی های 
ایجاد شده در مناطق کردنشین کشور و تأثیراتی که تحوالت کردی بر این مناطق دارند، مورد بررسی قرار گرفت. 
در ادامه نشس�ت، حاضرین نکته نظرات و پرس�ش هایی را مطرح کردند که توسط سخنران پاسخ داده شد. متن حاضر 

نسخه تدوین شده گزارش این نشست است که تقدیم خوانندگان ماه نگار می شود.

اشاره:

نشست                                               ماه

 دکتر حق پناه: درخصوص موضوع نشست امروز، 
من نخست چند پرسش را مطرح می کنم و در طول بحث به 
آنها پاسخ می دهم. پرسش نخست این است که چگونه پس 
از حدود 2۰ س��ال مجدداً ش��اهد دوره جدیدی از ناامنی ها 
در مناطق کردنشین جمهوری اسالمی ایران هستیم؟ آیا این 
دوره از ناامنی ها همان اس��تمرار ناامنی های گذشته است یا 
جن��س آن به جهت بازیگران و ریش��ه ها و ابع��اد و پیامدها 
متفاوت اس��ت؟ پرس��ش آخر این که پیامده��ای راهبردی 
اتفاقات جدید در کردستانات ما چه هستند و چه تمهیداتی 

می توان برای مدیریت آنها اندیشید؟
طی دو س��ال گذش��ته مناطق کردنش��ین کشور چندان 
آرام نبودن��د، اما قطعاً میزان ناامنی ها کمتر از جنوب ش��رق 
کش��ور بود. ناامنی هایی که با جنبه های اجتماعی بیشتر، در 
آذربایج��ان غرب��ی روی می داد، به خصوص در مناس��باتی 
مانند انتخابات به اوج خودش رسید که بیشتر وجه اجتماعی 
داشت و حتی مسابقات ورزشی ما می توانست دامن گیر آن 

باش��د. در ش��هرهایی که ترکیب ترکی – آذری و کردی 
داشت همچون نقده، ارومیه، سلماس و خوی عموماً برخی 
از این تنش ها را داش��تیم که سابقۀ ناامنی هم پیدا می کرد و 

منجر به مداخلۀ نیروهای انتظامی می شد. 
پدی��ده ای ک��ه نوظه��ور اس��ت؛ ورود چندی��ن تیم از 
گروه ه��ای اپوزیس��یون و درگی��ر ش��دن آنها ب��ا نیروهای 
نظامی ماس��ت، یعنی دیگر جنبۀ انتظامی نداش��ت. چندین 
م��ورد درگیری در اس��تان آذربایجان غربی، کردس��تان و 
در کرمانش��اه؛ یعنی از منطقۀ داالهو در کرمانشاه که بسیار 
عجی��ب اس��ت زیرا این منطق��ۀ محدودۀ اهل حق اس��ت و 
چندان س��ابقه ای از نظر ناامنی نداشته است و صرفاً به جهت 
مرتفع بودن و دش��وار بودن دسترسی به آن، جایی است که 
امکان کنترل آن بسیار دشوار است؛ یعنی همیشه گروه های 
اپوزیسیون کردی  آنجا را به عنوان پناهگاه و مأمنی استفاده 
می کردن��د، مانن��د منطقۀ ش��اهو در کردس��تان ک��ه زمانی 
معروف بود قرار اس��ت قندیل در ای��ران برای پ ک ک و 

تأثیر جریان های کردی بر مناطق 
کردنشین ایران
 با سخنرانی دکتر جعفر حق پناه* 

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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پژاک باشد اما نش��د. به هر حال از این منطقه تا آذربایجان 
غربی ش��اهد تحرکات��ی بودیم که از نظ��ر بازیگران نیز دو 
گروه از اپوزیسیون بیشتر فعال بودند: گروه پژاک که مانند 
گذشته در حوزۀ آذربایجان غربی فعال بود و نیز به گونه ای 
کم سابقه شاهد ورود و درگیرشدن چندین دسته های نظامی 
ح��زب دموکرات کردس��تان )در محدودۀ مهاب��اد و منطقۀ 
دااله��و( بودیم  که در همۀ موارد ه��م تعدادی از نیروهای 
ایرانی به شهادت رسیدند و تلفاتی هم به احزاب اپوزیسیون 
کردی وارد ش��د. ویژگی دیگر این پدیده که در نوع خود 
جالب توجه اس��ت جنبه رس��انه ای آن بود، انعکاس آن در 
رسانه های کردی قابل پیش بینی بود اما در رسانه های عربی 
به مراتب انعکاسش وس��یع تر بود و به خصوص شبکه هایی 
مانند العربیه و الجزیزه که به شکلی سمپاتی هم داشتند بیشتر 
این موضوع را پوشش دادند؛ همچنین در رسانه های ترکیه 
انع��کاس قابل توجهی داش��ت و در داخل نی��ز همین طور؛ 
یعنی برای اولین بار ما ش��اهد بودیم که در سطح فرماندهی 
نیروی زمینی سپاه دربارۀ این درگیری ها خبررسانی می شود 

و اعالم موضع صورت می گیرد.
در این بخش به تشریح وقایع و اینکه ماجرا از چه قرار 
بوده اس��ت می پردازم؟ سال ۱۳75 آخرین مقطعی بود که 
درگیری های جدی در کردس��تان ایران وجود داشت، در 
ش��هریور و مهر س��ال ۱۳75 درگیری ها به حدی رسید که 
فرماندهی قرارگاه حمزه که آن زمان شهید کاظمی بود به 
طور ویژه عملیات گس��ترده ای انجام دادند و تا مقر حزب 
دموکرات در منطقۀ کوی سنجاق که حدود ۱5۰ کیلومتر 
داخل خاک عراق اس��ت را گلوله ب��اران کردند و پس از 
آن ب��ه دنب��ال توافقاتی که بین جمهوری اس��المی ایران و 
اتحادیه میهنی بود، عماًل امکان تردد دسته جات حزبی که 
بیش��تر وابسته به حزب دموکرات هستند، کم شد. سال 76 
با پدیدۀ دوم خرداد و روی کار آمدن دولت هفتم، حزب 
اعالم کرد که از مش��ی مس��لحانه دست کش��یده و اساساً 
اعزام نیرو به این ش��کل به داخل را متوقف کرد. حال این 
نکته بس��یار مهم است که ببینیم اکنون وضعیت چه تغییری 
کرده اس��ت؟ به نظر من در ریش��ه یابی ای��ن پدیده به چند 
عام��ل باید توجه کرد؛ اوالً به لحاظ موس��می همواره این 
فصل کردس��تان، فصل گش��ت و جوله و گرفتن یارمتی یا 
مالیات از مردم اس��ت و طی ۳6 س��ال گذشته، همیشه این 

سنت مرس��وم بوده است که به خصوص حزب دموکرات 
و کمتر کومله در این مقطع گروه هایی را می فرس��تادند و 
کش��اورزانی که محصوالتش��ان را جمع آوری می کردند 
موظف به پرداخت مالیات به حزب بودند و این دسته جات 
وابسته به حزب بیش��تر برای جمع آوری مالیات می آیند و 
نرخ مش��خصی نیز دارد و مختص امس��ال نیز نبوده است. 
امسال در واقع همان اتفاق رخ داد. یکی از نکات مهم این 
است که در واقع بخشی از آنچه ما به آن توجه می کنیم به 
بازنمایی این اتفاق برمی گردد؛ یعنی پدیده ای که همیش��ه 
رخ م��ی داد ام��ا این دفعه به ش��کل دیگ��ری از جانب دو 
طرف به آن پرداخته و سوژه  شد و از داخل و خارج به آن 
توجه ویژه ای ش��د وگرنه از نظر منطق نظامی و فضایی که 
در صحنه ترس��یم می ش��ود اتفاق ویژه ای رخ نداده است؛ 
یعن��ی رویداد اخیر ب��ه معنای نقطه ضعفی ب��رای نیروهای 
مقابله کنن��ده و افزای��ش توانمن��دی خاص��ی از جانب آن 
گروه ها نمی باش��د. با توجه به اینکه مرز منطقه به گونه  ای 
است که برای ما دش��وار و کنترل ناپذیر است و به راحتی 
گروه ها می توانند ترددهایی داشته باشند؛ این مسئله همیشه 
رخ م��ی داده ام��ا این دفعه ب��ه دالیلی که به نظ��رم هر دو 
طرف به هر حال سیاس��ت های دیگری را در پیش گرفتند 
بزرگ نمایی بیش��تری ش��د و نکتۀ مهم ترش اینجاست که 
این دفعه برخالف گذش��ته از جان��ب نیروهای عمل کننده 

در داخل تصمیم به درگیر ش��دن با اینها بود.
مس��ئلۀ دیگر این اس��ت که به هر حال فضای کردنشین 
به گونه ای اس��ت که اس��تعداد ناامنی س��ازی در حوزه های 
اجتماعی اش بیش��تر اس��ت تا مس��ائلی مانند درگیر شدن با 
دسته جات و گروه های اپوزیسیون مسلح و ورود غیرقانونی 
این گروه ها به داخل؛ اینها چن��دان تأثیری بر فضای امنیتی 
منطقه ندارد و مقابله با آنها مش��کل خاصی نیست؛ اما آنچه 
که نگران کننده اس��ت این اس��ت که منطق��ه کاماًل ملتهب 
اس��ت؛ یعنی کشته ش��دن چند کوله بر یا حت��ی از بین بردن 
چهارپایان مورد استفادۀ آنها بیشتر می تواند مشکل ساز باشد 

و تقاطع و همزمانی اینها باید باعث نگرانی ما شود.
موضوع دیگر که قدری ما را به این سؤال می رساند که 
تا چه حد این ناامنی ها مانند گذشته است؟ یا ابعاد و جوانب 
آن متفاوت است؟ این اس��ت که ما در دو منطقۀ کردنشین 
ترکیه و عراق شاهد تحوالت دیگری هستیم که آنها به طور 
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مستقیم بر مس��ائل کردی ما تأثیرگذار هستند و به نظرم این 
بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دو بازیگ��ر مطرح در این درگیری ه��ا، پژاک و حزب 
دموکرات هس��تند و کومله را کمت��ر به عنوان گروه درگیر 

داشته ایم اما باید به آن نیز پرداخته شود.
درب��ارۀ پ��ژاک باید گفت ک��ه به هر ح��ال این گروه 
خاستگاه ترکیه ای دارد یعنی به رغم اینکه برچسب ایرانی به 
آن زده می شود از نظر سازماندهی و رهبری و حمایت هایی 
که می شود، بیشتر به پ ک ک متصل است و حتی تا مدت 
زیادی کمیته مرکزی و اجالس های دفتر سیاسی ش��ان همه 
در ارتفاعات قندیل برگزار می شد. اما چه اتفاقی افتاده است 
که اکنون ما از ناحیۀ این گروه، فعالیت هایی را ش��اهدیم؟ 
امروز پ ک ک در »ترکیه« وضعیت مناس��بی ندارد، حدود 
هش��ت هزار کش��ته در درگیری های اخیر داشته که ۱7۰۰ 
نف��ر از اینها نیروهای ح��زب و بقیه از م��ردم بودند، به این 
جه��ت در این منطقه به رغم هزینه ه��ا و تلفاتی که به ارتش 
و دولت ترکیه وارد می کند اما خودش در وضعیت مناسبی 
قرار ندارد؛ به خصوص که مجبور ش��ده بخش عمده ای از 
توانش را در س��وریه متمرکز کند، آنها در این شرایط نباید 
عقب��ه ای که  به صورت غیرقانون��ی در مرزهای ایران دارند 
را ناام��ن کنند. پس چگونه در این ش��رایط پژاک به عنوان 
دنبالۀ ایرانی پ ک ک وارد این درگیری ش��ده اس��ت؟ به 
ویژه اینکه طی یکی دو س��ال گذش��ته کمترین اثر تبلیغاتی 
را از پژاک داش��تیم، مدتهاس��ت مصاحبه ای صورت نگرته 
و بیانی��ه ای صادر نش��ده اس��ت. همین خمودگ��ی و رکود 
باعث ش��د که نهایتاً پژاک یکباره وارد فضای عملیات های 
کم سابقه بشود، در واقع اکنون می توان گفت که یک روح 
حماسه سازی و جانماندن از فضا، به خصوص پس از وقایع 
کوبانی ایجاد ش��ده، که فع��اًل همۀ جریان ه��ای کردی را 
گرفته است و پژاک هم نمی خواست از این وضعیت عقب 
بماند؛ در ش��رایطی ک��ه نیاز به این بود ک��ه حتماً چند کار 
تبلیغاتی پر س��ر و صدا نیز انجام شود، به همین دلیل بود که 
به رغم مخالفت هایی که در درون پ ک ک وجود داش��ت 
نهایتاً این حزب تصمیم گرفت وارد این فاز شود و به شکلی 
بتواند از این فضا استفاده کند؛ البته آنها یک سوءمحاسبه ای 
نیز داش��ته اند که در فضای اجتماعی جریان های منتس��ب به 
پ ک ک نیز اکنون منعکس می ش��ود مبنی ب��ر اینکه واقعاً 

آنها دربارۀ وضعیت کردی در داخل چه فکری می کردند؟ 
آیا شرایط مساعد بود؟ به هر حال آنها به این نتیجه رسیدند 

که باید اقدامات پرسروصدایی انجام دهند.
البت��ه تخمین نمی زدند که به این س��رعت با آنها مقابله 
ش��ود و انتظار داش��تند ک��ه وارد اقدام��ات جدیدتری در 
ش��هرهای دیگر ش��وند که به هر حال با آمادگی که وجود 
داش��ت این اتفاق رخ نداد و مش��اهده کردیم اقداماتی که 
پژاک انجام داد س��ر و صدای چندانی ایج��اد نکرد؛ یکی 
از دالیل��ش این ب��ود ک��ه پ ک ک تمایل نداش��ت یعنی 
شبکه های رسانه ای وابسته به پ ک ک خیلی آن را برجسته 
نکردند ول��ی به هر حال اکنون نقدهای ج��دی دربارۀ این 
اقدامات شان وجود دارد و در حال حاضر دسته جات وابسته 
به پژاک بیش��تر در ارتفاعات مش��رف به شهرهای سلماس، 
خوی، اشنویه و پیرانشهر هستند و همه در حالت آماده باش 
به سر می برند؛ کما اینکه اگرچه احتمال وقوع درگیری های 

دیگری وجود دارد اما تأثیر آن چنانی ندارد.
 مس��ئلۀ مهم تری که وجود داش��ت مربوط به اقداماتی 
بود که حزب دموکرات انجام داد که بیش��تر از کردس��تان 
عراق نش��أت می گیرد. همان طور که گفته ش��د به هر حال 
پس از 2۰ س��ال این اقدامات انجام ش��د ک��ه از این جهت 
جای تأمل دارد زیرا با تحوالت کردستان عراق گره خورده 
است؛ البته باید به مسائل داخلی حزب نیز اشاره کرد. اکنون 
حزب دموکرات دچار یک انش��قاقی شده و در عمل یک 
حزب دموک��رات واحد وجود ندارد و جن��اح »هجری« و 
»خالد عزیزی« با یکدیگ��ر اختالف نظرهای جدی دارند و 
بخشی از این رقابت های درون حزبی باعث می شود که این 
اقدامات رادیکال بیش��تر شود، یعنی هر کس از این بابت به 
دنبال تثبیت موقعیت خودش اس��ت، حتی امروز دو ش��بکه 
داریم شبکه ماهوارۀ کردی وابسته به حزب هر کدام متعلق 
به یک��ی از این جناح های حزب هس��تند. دربارۀ کومله نیز 
همین اتفاق رخ داده و این انش��قاق ها وجود داشته و همیشه 
یک جناح رادیکالی بوده اس��ت که به فعالیت نظامی بیشتر 
اعتقاد داش��ته و جریان دیگر بیش��تر فعالیت های سیاسی را 
دنب��ال می کرده اس��ت و این اتفاق تازه ای نیس��ت. آنچه به 
کردستان عراق برمی گردد این است که ما در منطقۀ عمومی 
س��لیمانیه که بیشترین مرز را با ایران دارد یعنی از مرز ما در 
کرمانش��اه تا حوالی بانه و منطقه مریوان که اورامانات ما را 

ماه
ت 

شس
ن
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در برمی گی��رد، اینها تحت نفوذ اتحادیه میهنی کردس��تان 
اس��ت که سنتاً طی 25 س��ال گذشته رابطۀ دوس��تانه تری با 
جمهوری اس��المی داش��ته و از این جه��ت هماهنگی های 
بیشتری صورت می گرفته است و بر همین اساس آنها از این 
مناطق کمتر امکان تردد و اس��تفاده از مرز را برای ورود به 
جمهوری اسالمی داشته اند ولی قسمتی که از منطقۀ چومان 
و بانه شروع می ش��ود و تا سه گوش مرزی ایران و عراق و 
ترکیه در حوالی اش��نویه؛ این قس��مت تحت کنترل حزب 
دموکرات کردستان عراق است که طی این 25 سال گذشته 
به ندرت ارتباطش با جمهوری اسالمی دوستانه بوده است و 
معموالً بسیاری از دسته جات وابسته به گروه های اپوزیسیون 
ما، خواه کومل��ه و خواه حزب دموکرات، از این قس��مت 
برای تردد به داخل خاک ایران استفاده می کردند البته مرز 
این منطقه در اختیار حزب دموکرات و نیروهای آس��ایش 
)نیروی انتظامی و امنیتی حکومت اقلیم کردس��تان( نیست، 
جایی است که کاماًل رها اس��ت و بخش هایی از آن تحت 
کنترل پ ک ک و بخش هایی از آن رها شده است و حتی 
قاچاقچیانی که به کس��ب و کار مرزی می پردازند مشخص 
نیست چگونه و به چند جا مالیات بپردازند که از این جهت 

منطقه ای با ویژگی های خاص خودش است.
ب��ه هر ح��ال ت��ردد در ای��ن مناطق به راحت��ی صورت 
می گی��رد. آنچه به طور مش��خص تر می ت��وان گفت به نوع 
سیاست هایی برمی گردد که حکومت اقلیم کردستان امروز 
دنبال می کن��د، در تمام این س��ال ها اگرچه حکومت اقلیم 
تحت فشار جمهوری اسالمی، تعهدی دارد که مانع فعالیت 
گروه های اپوزیسیون کردی شود اما همیشه طی این سال ها 
این دس��ته جات سیاسی و نظامی در محدودۀ حکومت اقلیم 
فعال بوده اند؛ یعن��ی گروه های کوچک و بزرگی که آنجا 
هس��تند دفاتر سیاس��ی و مقرهای حزبی ش��ان در آنجا فعال 
است. حتی آنهایی که از حالت حزبی کناره گیری می کنند، 
همه آنجا مستقر هستند و هیچ منع و برخوردی با آنها انجام 
نمی شود و در واقع آن بستر را کاماًل فراهم می کنند، اما در 
این موارد خاص ما ش��اهد هس��تیم که بخش هایی از حزب 
دموکرات کردس��تان عراق با گروه های اپوزیسیون کردی 
ایرانی سمپاتی عجیبی برقرار کردند، این نکته ای قابل توجه 
است و به هر حال به این رویۀ کردی برمی گردد که اکنون 

به خصوص رهبری این حزب یعنی ش��خص آقای بارزانی 
دع��وی این را دارد که بر چس��ب رهب��ری کردهای جهان 
که در همین چهار کش��ور مستقر هستند را به نام خود ثبت 
کند و برایش این مس��ئله عالوه بر مهم بودن جنبۀ سیاس��ی 
دارد و ب��ا توجه به رقابت هایی که با نخبگان سیاس��ی کرد 
از عب��داهلل اوج��االن گرفته تا جالل طالبان��ی دارد این نفوذ 
در میان کردهای س��ایر کش��ورها دارای اهمیت مضاعفی 
اس��ت؛ یعن��ی مداخله جویی هایی که این جن��اح و گرایش 
از حزب دموک��رات می کند صرفاً در ایران نیس��ت و اینها 
ع��الوه بر ترکیه در س��وریه نیز این فعالیت ه��ا را دارند که 
جنبه ه��ای مختلفی نیز دارد؛ بخش��ی از آن هم فعالیت های 
رسانه ای بس��یار گس��ترده ای اس��ت که انجام می دهند. در 
درگیری های اخیر ش��اهد بودیم که ش��بکه های وابس��ته به 
حزب دموکرات س��مپاتی عجیبی را نشان دادند مثاًل شبکۀ 
روداو که وابسته به نیچروان بارزانی است و شبکۀ کردستان 
2۴ ک��ه متعلق به مس��رور بارزانی پس��ر مس��عود بارزانی و 
رئیس دس��تگاه اطالعاتی – امنیتی حزب اس��ت؛ س��مپاتی 
ویژه ای نشان می دادند و پوشش خبری و اطالق لفظ شهید 
به کشته ش��ده های حزب، همه نش��ان از همراهی و همدلی 
داش��ت؛ اگرچه آنها ابراز می کنند که م��ا نمی توانیم مرزها 
را کنت��رل کنیم اما دقیقاً این وضعیت وجود دارد. در حوزۀ 
سیاس��ی نیز شاهدیم که در بس��یاری از اجالسیه ها، احزاب 
مربوط به اپوزیس��یون کردی م��ا، نماینده هایی به خصوص 
از حزب دموکرات و س��ایر احزاب ک��ردی دارند و کاماًل 
ای��ن ابراز همدل��ی و همراهی را نش��ان می دهن��د. در ابعاد 
دیگر نیز ش��اهد هس��تیم که حزب دموکرات سعی می کند 
در کردس��تان ایران یارگیری داشته باشد و فعالیت فرهنگی 
قاب��ل توجه به خصوص در حوزۀ ش��مال غرب ایران انجام 
می دهد و اکنون کمتر ش��اعر، نویسنده و هنرمند کرد است 
که به صورت رس��می از جانب حکومت اقلیم و مش��خصاً 
حزب دموکرات دعوت نشده باش��د و برنامه های فرهنگی 
و همایش ه��ای تاریخی و موضوعاتی از ای��ن قبیل فراوان 
است و عموماً نفوذ در بدنۀ اجتماعی جامعۀ کردی را دنبال 
می کند. بس��یار جالب اس��ت از امام جمعۀ شهرستان های ما 
دعوت می ش��وند و به آنجا می رون��د و از آنها در حد وزیر 
جمهوری اسالمی استقبال می شود. همچنین از سران عشایر 
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و خلیفه های سلس��له های صوفیه و هنرمندان و نویسندگان و 
نیز بس��یاری از گروه های روزنامه ن��گاری که برای مصاحبه 
با مثاًل آق��ای نیچروان بارزانی یا مس��عود بارزانی می روند، 
پذیرایی وی��ژه می ش��ود و حمایت های مالی مس��تقیمی از 
اینه��ا صورت می گیرد. از این جه��ت برای آقای بارزانی و 
تفکری که در حزب اس��ت این امر پدیده ای جاری اس��ت 
که باید ادامه داش��ته باشد و فقط در برخی از مقاطع ممکن 
اس��ت جنبۀ نظامی هم به آن افزوده ش��ود که این نکته قابل 
تأمل اس��ت. اما اینکه چرا در ش��رایطی که رابطۀ جمهوری 
اس��المی و حکومت اقلیم نسبتاً خوب اس��ت و آنها هم در 
ش��رایطی نیس��تند که از ما چندان فاصله بگیرند، این اتفاق 
در ح��ال ش��کل گیری اس��ت؟ به ویژه آنکه چن��د ماه پیش 
وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی آنجا بوده و سفرهای 
متعددی انجام ش��ده و آنها رس��ماً اع��الم کرده اند که از ما 
کمک نظامی دریافت می کنند و مدیون جمهوری اسالمی 
هس��تند که توانس��تند تهدی��د داع��ش را از ۴۰ کیلومتری 
پایتخ��ت حکومت اقلی��م یعنی اربیل دفع کنن��د اما در این 
وضعیت این اجازه دادن بس��یار مهم و معنادار است. اگرچه 
دو طرف س��عی می کنند از ش��دت این چالش کم کنند اما 
مبتنی بر منطق استراتژیک، حکومت اقلیم متحدان دیگری 
برای خود دس��ت و پا کرده و ه��دف راهبردی دیگری را 
دنبال می کند. متحدان آن در س��طح منطقه ای ترکیه اس��ت 
و اس��رائیل هم اگر بتواند به اس��تقالل آنها رس��میت دهد، 
می تواند متحد منطقه ای آن باشد و متحد جهانی اش آمریکا 
اس��ت که هر دوی آنها در تقابل با جمهوری اسالمی ایران 

هستند.
 مس��ئله اعالم استقالل از جانب آقای بارزانی امر تفننی 
و ابزاری برای امتیازگیری و اس��تفاده تاکتیکی نیست بلکه 
ایدۀ راهبردی آنهاس��ت که سعی می کنند آن را به یک نیاز 
و مطالب��ۀ راهبردی جامعه کرد عراقی تبدیل کنند و البته در 
این قس��مت هنوز به اجماع نرسیده اند؛ بسیاری از نخبه های 
ک��رد عراق��ی به رغم اینکه آرزوی اس��تقالل کردس��تان را 
دارند، حداقل به لحاظ زمانی مخالف آن هس��تند. بس��یاری 
از نخبه های��ی که به جنبش تغییر وابس��ته هس��تند و جریان 
آقای نوش��یروان مصطفی یا نخبه ه��ای گروه های مذهبی و 
همین طور اتحادیه صراحتاً اعالم کرده اند که اکنون شرایط 

مناسب نیست، حتی طرح استقالل را تهدید بیشتر برای خود 
می دانند که ممکن است موجودیت حکومت اقلیم را دچار 
چال��ش کند. از نظ��ر آنها اولویت فعاًل دف��ع تهدید داعش 
اس��ت، ضمن اینکه معتقدند کردها از پیوستگی به عراق به 
لحاظ اقتصادی بیش��تر س��ود می برند. آقای بارزانی در این 
ش��رایط س��عی می کند با حمایت هایی که در بین کردهای 
ایرانی و نخبه های سیاس��ی و فرهنگی و گروه های سیاس��ی 
و اپوزیس��یون ایرانی می یابد به شکلی در آن موازنه سازی ها 
با رقبای منطقه ای خود دس��ت باال را داشته باشد. یک دلیل 
دیگرش به التهابات موجود در حکومت اقلیم بازمی گردد. 
از س��ال گذش��ته به این ط��رف، دور دو س��اله ای که آقای 
بارزان��ی به طور اس��تثنایی و برخالف قانون اساس��ی عراق 
به عنوان رئیس حکومت اقلیم مجدداً منس��وب ش��ده بود، 
گذشته است و ایشان جایگاه قانونی ندارد. همین امر باعث 
شد پارلمان تعطیل ش��ود و رئیس پارلمان کناره گیری کند 
و نماینده های وابسته به جنبش تغییر از اربیل اخراج شوند و 
اختالفات جدی بین پنج حزب اصلی که در حکومت اقلیم 
هستند به وجود بیاید. به این دلیل حزب دموکرات همچنان 
نیاز دارد که اوالً مشروعیت س��ازی های اینگونه اقدامات را 
در ایران داشته باشد و همچنین ناسیونالیسم کردی را تقویت 
کن��د تا بتواند از آن در داخل ب��رای منکوب کردن و اقناع 
رقبای خودش اس��تفاده نماید. همچنین می خواهد پیامی به 
جمهوری اسالمی نیز بدهد، چون از نظر بارزانی، جمهوری 
اس��المی ایران همواره حام��ی جالل طالبانی و نوش��یروان 
مصطفی بوده و اگر این حمایت ها نبود تقریباً پارتی قدرت 
انحص��اری خ��ود را در حکوم��ت اقلیم داش��ت و البته این 
موضوع نامربوط هم نیس��ت و این جمهوری اسالمی ایران 
بود که تالش مؤث��ری انجام داد تا انس��جام هر چند نیم بند 
را در درون خانوادۀ منش��قق اتحادیۀ میهنی برقرار کند )بین 
جناح های مختلف رقیب در اتحادیۀ میهنی( و همچنین تالش 
ک��رده تنش زدایی را بین جنبش گوران و اتحادیۀ میهنی که 
هر دو در سلیمانیه مستقر هستند، انجام دهد. باالخره اینها از 
چشم ناظران در کردستان عراق دور نمی ماند و همواره این 
نارضایتی را آنها داش��ته اند و به این دلیل، این اجازه دادن ها 
به اس��تفاده از خاک حکوم��ت اقلیم برای انج��ام عملیات 
توسط این گروه های اپوزیسیون به شکلی می تواند این پیام 
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را برای جمهوری اس��المی ایران داش��ته باشد. به خصوص 
این اتفاقات از دوره ای رخ داد که ما در ماه گذشته به همان 
روال س��نتی خودمان برگش��تیم که هر وقت این گروه های 
مس��لح به ویژه پژاک از منطقۀ ح��ول و حوش قندیل تا بانه 
به داخل ایران تردد می کردند، روستاهای مرزی گلوله باران 
می شد. در این شرایط که حکومت اقلیم احساس اعتماد به 
نفس بیش��تری کرده و توانس��ته حمایت های نظامی بیشتری 
به دس��ت آورد و گام های بلندتری برای اس��تقالل بردارد، 
ای��ن ام��ر مانند س��ابق قابل تحمل نیس��ت. اگرچه همیش��ه 
اعتراضاتی می ش��د اما این دفعه ن��وع اعتراض قدری عملی 
هم ش��د، یعنی به دسته جات مس��لح کردی اجازه داده شد 
که به داخل خ��اک ایران بیایند. این در حالی بود که به هر 
حال دو ماه قبل وزیر اطالعات جمهوری اس��المی ایران به 
آنجا س��فر کرد و استقبال خوبی هم از ایشان شد و توافقات 
قاب��ل توجهی صورت گرفت و قرار بر این اس��ت که آقای 
بارزانی به ایران بیاید، اما این نکته قابل توجه است که امروز 
حکومت اقلیم از نظر موقعیت منطقه ای خود را در وضعیت 
بهتری احس��اس می کند. امروز وضعیت آنها متفاوت شده 
است؛ برای اولین بار مقامات پنتاگون قرارداد همکاری های 
نظامی و پرداخت کمک های مالی مس��تقل برای حکومت 
اقلیم را تصویب کردند که قرار ش��د بی��ش از ۴۰۰ میلیون 
دالر ج��دا از بودج��ه ای که برای مبارزه ب��ا داعش به بغداد 
پرداخت می ش��ود، مس��تقیماً به اربیل بپردازند این کار قباًل 
به صورت غیررس��می انجام می ش��د اما امروز رسمیت پیدا 
کرده و این نکته مهم اس��ت که به همۀ نخبگان کرد اعتماد 
به نف��س می دهد ک��ه اکنون شرایط ش��ان متفاوت اس��ت. 
ت��ردد هیئت های نظامی و دیپلماتیک ب��ه اربیل که کمتر از 
بغداد نیس��ت، میزان کمک های کشورهای اروپایی و ارائه 
آموزش های نظامی ش��ان باعث ش��ده که به ه��ر حال آنها 
احساس کنند به لحاظ شناسایی دوفاکتو در موقعیت بهتری 
ق��رار گرفته اند و به این ش��کل در چانه زنی با کش��ورهای 
همسایه دارای وضعیت بهتری هستند. می توان به این مسئله 
موارد دیگر نیز افزود؛ باالخره این جمهوری اس��المی ایران 
اس��ت که همچنان س��عی کرده با زیاده خواهی های کردها 
در بغ��داد مقابله کن��د و در جریان آبستراکس��یونی که در 
پارلمان عراق ش��د، به هر حال نماینده های کرد هیچ کدام 

همکاری و س��مپاتی با دولت آقای عب��ادی انجام ندادند و 
این فش��ار و اصرار جمهوری اس��المی بود که نهایتاً آنها را 
مجدداً برگرداند. این موارد باعث ش��د ک��ه به هر حال آن 
س��ایه روش��ن ها در روابط ایران و حکوم��ت اقلیم همچنان 
باقی بماند و باعث شود که فضایی که اینها برای اپوزیسیون 

ما فراهم می کنند، پررنگ تر شود.
البته این بخش آشکار کوه یخ تحوالت در مسئلۀ کرد 
است و بخش عمده تر آن به حوزه های گفتمانی و اندیشه ای 
و پیدایش قرائت ه��ای جدیدی از ناسیونالیس��م کردی در 
منطق��ه برمی گردد که واقعاً کمتر به آن می پردازیم. به نظرم 
آنچه در کتاب آقای بندیکت اندرس��ون )جامعه تصوری( 
دربارۀ شکل گیری هویت های قومی و ملی آورده شده، کم 
و بیش دربارۀ کردس��تان ما صادق اس��ت که ما اکنون یک 
جامعۀ تصوری ک��ردی بزرگ داریم و این تصویر در حال 
ش��کل گیری است و این امر مهمی است که رخ داده است. 
تأثیرات ارتباطات باعث ش��ده فضای این گونه تعامالت در 
قالب این جامعه تصوری، بس��یار بیش��تر شود و قطعاً بخشی 
از آن می توان��د در برخی از مواقع ب��ه ناامنی هایی از جنس 
اقدامات تروریس��تی و ایذایی منتهی شود، اما این امر جنبۀ 
نگران کنندۀ قضیه نیس��ت بلکه ما باید ب��ه آن فضایی توجه 
داش��ته باشیم که باعث می شود این بستر به وجود آید و آن 

واقعاً نگران کننده تر است.
در دور دوم انتخابات مجلس در ش��هرهای کردنش��ین 
مشارکت سیاس��ی در پایین ترین مرتبه در کشور بود، یعنی 
به ۱8 درصد هم رس��ید و این پدیدۀ خوشایندی نیست. در 
نظر بگیرید که همچنان نرخ بیکاری در این مناطق در ایران 
باالترین اس��ت )باالی ۳۰درصد( مسئله این است که ما در 
این حوزه ها متأسفانه شاهد هیچ گشایشی در مسائل کردی  
نیستیم. گروه های مس��لح کردی، گفتمانی در داخل ایجاد 
ک��رده بودند که تا آخر دهۀ 6۰ این گفتمان وجود داش��ت 
اما در پی برخورد نظام و به حاش��یه رفتن و طرد این جریان 
عماًل منطقۀ کردس��تان از دهۀ 7۰ دچار خأل سیاس��ی شد و 
آن جریان به کنار رفت. در همین خأل بود که ش��اهد ظهور 
گروه مس��لح دیگری هس��تیم که با گفتار سیاسی دیگر آن 
را تکمی��ل کرد و آن پ ک ک و پژاک بودند که از س��ال 

78-77 به این طرف کاماًل منطقه را تحت کنترل گرفتند.
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مس��ئله ب��ه ای��ن برمی گردد ک��ه واقع��اً ما ت��ا چه حد 
توانس��ته ایم این حوزه را پوش��ش دهی��م، حتی تالش هایی 
ک��ه در س��ال 85-8۴ ب��ه بعد انجام ش��د که ی��ک جریان 
اپوزیس��یون قانون��ی در منطقه ش��کل بگی��رد یعنی گروه 
سیاس��ی که باالخره کردی باش��د اما در چارچوب قوانین 
عادی جمهوری اس��المی فعالیت کن��د، آن هم پا نگرفت. 
این وضعیت همچنان ادامه دارد و من فکر می کنم در واقع 
اصل قضیه به این جا برمی گردد که نوعی لکنت زبانی بین 
نخبگان کردی و نظام ایجاد شد و متأسفانه تالشی از مرکز 
نمی ش��ود که این تعامل برقرار شود در حالی که زمینه اش 
وجود دارد. س��فری که آقای روحانی به آذربایجان غربی 
داشته اند با اس��تقبال قابل توجه مردم مواجه بود به ویژه در 
ش��هر مهاباد که پایتخت فرهنگی کردستان ایران محسوب 
می ش��ود و به ویژه نخبگان فرهنگ��ی به رغم مقاومت هایی 
که حتی دس��تگاه های اجرایی اس��تان داش��تند و نزاع های 
ترکی و کردی که در آنجا برقرار اس��ت، در این اس��تقبال 
نق��ش مؤثری داش��تند و ت��الش کردند این تعام��ل برقرار 
ش��ود. نخبگان کرد س��عی در نادیده گرفتن موانع و تماس 
با رئیس جمهور بودند تا مطالبات ش��ان را مطرح کنند، اما 
در عمل ش��اهدیم که این سیاس��ت و رویه کلی جمهوری 
اس��المی نیس��ت و اگر هم هس��ت در اجرا ب��ا مانع جدی 
برخورد کرده اس��ت؛ همچنان نگاه امنیتی به کردس��تان و 
تالش برای امنیتی کردن مسئله کردی بسیار پررنگ است، 
ما مس��ئله کردی را در حال حاضر در کش��ورمان بسیار از 
منظر تحوالت خارجی می نگریم و بسیار به نقش بازیگران 
رقیب جمهوری اس��المی در این خص��وص بها می دهیم و 

این باعث امنیتی تر شدن نگاه ما می شود.
در خصوص سیاست جمهوری اسالمی در قبال کردستان 
عراق، ما بیش��تر از اینکه مسئله را به ماهوی کردستان عراق 
ببینیم، مس��ئله را از منظر حضور رژیم صهیونیستی و ارتباط 
کردس��تان عراق با آمریکا و مس��ائلی از این دست می بینیم 
هرچندک��ه این  تا حدودی واقعی اس��ت ام��ا همۀ موضوع 
نیست و واقعاً موجودیت کردستان عراق را نادیده می گیرد 
و منافع��ی که ما به این اعتب��ار در حکومت اقلیم داریم. این 
مسئله بس��یار مهمی است. برای روشن شدن مطلب مثالی را 
مطرح می کنم؛ همان طور که می دانید کردستان عراق منابع 

ان��رژی فراوانی دارد )نفت و گاز( و مس��یر اصلی ترانزیت 
اینها اکن��ون ترکیه اس��ت، کردهای عراق��ی تمایل دارند، 
به رغم وجود مسائلی بین ایران و کردستان عراق، یک مسیر 
ترانزیت دیگری داش��ته باش��ند که از ای��ران نفت و گاز را 
منتقل کنند و اینها به طور کامل به ترکیه وابس��ته نباشند، به 
خصوص که بخش��ی از این منابع نفت��ی در محدودۀ قلمرو 
اتحادیه میهنی است که اوالً اقتصادی و به صرفه است که از 
طریق ایران ترانزیت شود، دوماً در این درگیری های پارتی 
- اتحادیه و اربیل- سلمانیه به نفع آنهاست، چون گمرکات 
این مناطق در اختیار این دو حزب اس��ت و گمرک ابراهیم 
خلیل در مرز زاخو بسیار پررونق است و سود فوق العاده ای 
نصیب پارتی می کند و اتحادیه از این محروم است، همیشه 
این مس��ئله گمرکات و درآمدها از دهۀ 7۰ و ش��کل گیری 
نیم بن��د حکومت اقلیم تاکنون محل اختالف بوده اس��ت و 

جنگ های داخلی رخ می داده است.
اتحادیه بی میل نیس��ت که یک درآمد مستقل سرشار و 
مس��تمر داشته باشد ولی در ایران نسبت به این موضوع یک 
ابهام اساس��ی وجود دارد؛ در واقع ما هنوز به س��ؤال اصلی 
پاس��خ نداده ایم که باالخ��ره تکلیف ما با کردس��تان عراق 
چیست؟ لذا وقتی با این مصادیق همکاری مواجه می شویم، 
دو نگاه کاماًل متفاوت وج��ود دارد؛ برخی می گویند حتماً 
بای��د همانن��د ترکیه عمل کنی��م. به همین می��زان در همین 
س��طح هم مخالفان بس��یار جدی دارد که اساس��اً چرا باید 
کمک کنیم تا کردس��تان عراق از این که هس��ت قوی تر و 
قدرتمندتر و آماده تر برای حرکت به سمت استقالل باشد؟ 
دو سؤال جدی به موازات یکدیگر که نشان می دهد در این 
قضیه ما تعیین تکلیف نکرده ایم. همۀ بازیگرانی که با مسئلۀ 
کردی درگیر هس��تند این دوگانگی را دارند؛ یعنی استفادۀ 
اب��زاری از مس��ئلۀ ک��ردی، اولویت به دف��ع تهدید، تالش 
برای دور کردن تهدید از خ��ود، مداخله در حوزۀ حریف 
ب��ه همین منظ��ور، نگاه فرصت – تهدی��د در رفتار ترکیه و 
عراق و س��وریه و ایران و حتی عربستان وجود داشته است. 
عربستان اکنون مجبور اس��ت هم از بارزانی حمایت کند و 
هم تمایل ندارد شاهد تجزیه کشور عربی باشد اما امروز به 
خاط��ر رقابت با ایران حاضر به انجام این کار اس��ت ولی به 

هر حال یک دوگانگی است.
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رژی��م صهیونیس��تی تنها بازیگری اس��ت ک��ه تکلیف 
خود را با این قضیه روش��ن کرده اس��ت؛ یعن��ی از دهۀ 6۰ 
میالدی که بحث دکترین پیرامونی مطرح ش��د و حتی قبل 
از آن توسط بن گوریون در دهۀ 5۰ تا کنون؛ این رژیم تنها 
موجودیت سیاسی در منطقه است که می داند در قبال مسئله 
کردی چگونه عمل می کند و منافعش یکس��ویه است، باقی 
همه دوگانه اند؛ یعنی هم می خواهند به ش��کلی استفاده های 
ابزاری کنند، تقویت و تضعیف کنند و بخش��ی از تهدید و 
بخشی را فرصت می بینند، برعکس رژیم صهیونیستی کاماًل 
مش��خص در این مس��ئله حرکت کرده و به همین دلیل تنها 
کش��وری بود که نسبت به اس��تقالل کردستان عراق موضع 

مثبتی در منطقه گرفت و صراحتاً و بالفاصله ابراز کرد.
اگر از رژیم صهیونیس��تی بگذریم، تنه��ا بازیگری که 
می داند این منطق های دوگانه دربارۀ کردستان و مسئله کرد 
وجود دارد اما مهارت این بازی دوگانه را داش��ته، انگلیس 
بوده اس��ت یعنی حتی آمریکا نیز گرفت��ار این دوگانگی ها 
اس��ت. انگلیس تنها کشوری است که این کیاست و هنر را 
دارد که همزمان می تواند در یک کشور با سه جریان بازی 
کند؛ هم اپوزیس��یون برانداز، هم اپوزیس��یون قانونی و هم 
با گروه پوزیس��یون )دولت(؛ در عراق و افغانس��تان و... این 

ویژگی را داشته است. 
به هر ح��ال این ناامنی هایی که در مناطق کردنش��ین با 
آنها مواجهیم به نظر من اگرچه بس��یار کم س��ابقه بوده و به 
همین دلیل باید آنها را جدی گرفت ولی فی نفس��ه مس��ئلۀ 
چندان مهمی نیس��ت و فاقد ارزش راهبردی اس��ت، اینها به 
لحاظ تاکتیکی مهم اما تأثیری در معادالت کردی ما ایجاد 
نمی کند. مس��ئله به دلیل ابعاد و جوانب دیگرش مهم است 
که بخشی از آن به مسائل کردستان ایران و بخش دیگر آن 
به پویش های سیاس��ی، نظامی و امنیت��ی در پیرامون ما )در 
کردس��تان ترکیه و عراق( برمی گردد و فعل و انفعاالتی که 

باعث شده نقش و کارکرد سایر بازیگران تغییر یابد.
به نظرم اول از همه همان فهم گش��تالتی نس��بت به این 
تحوالت است؛ یعنی بدانیم که منطق مسئلۀ کرد تغییر یافته 
و ما با یک مسئلۀ کردی جدیدی در منطقه مواجهیم و دوم 
اینک��ه واقعاً بی��ش از اینکه بخواهیم ب��ه آن جوانب بازیگر 
محوری که همواره تهدید است و ما را به وجه تهدید قضیه 

رهنمون می ش��ود به ابعاد فرصتی ای��ن موضوع توجه کنیم 
و س��وم اینکه بدانیم که باالخره مس��ئلۀ کرد فی نفسه مسئلۀ 

داخلی جمهوری اسالمی است.
هنوز در ادبیات رس��می جمهوری اسالمی، لفظ مسئله 
کرد به رس��میت شناخته نمی ش��ود؛ در حالی که در ترکیه 
کاماًل به رس��میت ش��ناخته شده اس��ت. به هر حال تکلیف 
این موضوع باید در داخل مش��خص ش��ود. این موضوع به 
خصوص در حوزه های امنیتی ضرورت و فوریت بیش��تری 
دارد، چگون��ه می توان مرز کردس��تان عراق را حفظ کرد؟ 
چگونه می توان با گروه های اپوزیس��یون کردی مقابله کرد 

بدون اینکه مرزنشینان کرد را درگیر آن نمود؟ 
توفیق هایی که در دهۀ 6۰ داشته ایم به خاطر به کارگیری 
نیروهای کرد بومی بود که در قالب پیش مرگ های مسلمان 
کرد س��اماندهی ش��دند و حدود ۱۳۰۰ نفر از آنها استخدام 
ش��دند که واقعاً نقش پررنگی داش��تند. ب��رای حفظ امنیت 
منطق��ه به خصوص در مقابله ب��ا گروه های کردی که بومی 
منطقه هستند، چاره ای جز این نیست. شما نمی توانید نیرو از 
جاهای دیگر ببرید؛ اگر می خواهیم در مناطق کردس��تانات 
امنیت و ثبات داش��ته باش��یم بخش��ی به این برمی گردد که 
چگون��ه با کردهای ای��ران برخورد کنیم و بخش��ی به ویژه 
کردهای عراقی، این تجربه جمهوری اسالمی است و بسیار 
دور نیس��ت. هرگاه موفق عمل کردیم، تأثیرگذار بود و هر 
گاه از این دو اصل فاصله گرفتیم، دچار مش��کل ش��دیم و 
به نظر من اکنون در ای��ن مراحل قرار گرفته ایم، به رغم آن 
تجربه و بلوغی که پیش آمده متأسفانه هنوز در این حوزه ها 

دچار بی تصمیمی هستیم.

نقد و نظر
 اگر به توصیف تحوالت در مناطق کردنشین برگردیم در 
واقع اتفاقات از آذربایجان غربی ش��روع شد و در کردستان 
ادامه یاف��ت و آخرین آن نیز در کرمانش��اه اتفاق افتاد. آیا 
همۀ اینها از یک جنس هستند و ارتباط و پیوندی ارگانیک 
یا سازمانی بین اینها وجود دارد؟ یا رویدادهای جداگانه از 

یکدیگرند؟
پاس��خ به این پرس��ش به ش��ناخت م��ا از تحوالت و 
رویدادهای��ی که در ای��ن منطقه رخ می ده��د و طبیعتاً به 

نشست ماه
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راهبرده��ا و موضع گیری ه��ای م��ا در قب��ال آنها کمک 
می کند.

حزب دموکرات کردستان در واقع حدود 25 سال پیش 
بود که عماًل به طور رسمی اعالم کرد که سالح را بر زمین 
گ��ذارده ، دو هفته پیش با وق��وع این درگیری ها به صورت 
رس��می بیان کرد سالح در دس��ت گرفته  و تنها راه مبارزه 

با جمهوری اسالمی ایران از طریق اقدامات نظامی است.
به رغ��م اینکه اش��اره ش��د در این فصل از س��ال اینها 
این کار را به ش��کل عادی انج��ام می دهند اما حداقل این 
تحول عادی نیست این که می گوید بعداز 25 سال مجدداً 
سالح در دس��ت گرفته  و نیرو به داخل خاک ایران اعزام 
می کن��د یا حتی به آنهایی که داخل خاک ایران هس��تند، 
دس��تور داده  س��الح به دس��ت بگیرند و عملی��ات نظامی 
انج��ام دهند، ای��ن متفاوت از جم��ع آوری کمک مردمی 
از روس��تاها اس��ت. چه تحولی در این حزب اتفاق افتاده 
که آن رویکرد 2۴ س��الۀ خود را کنار گذاش��ته و رویکرد 
جدیدی را اتخاذ کرده اس��ت که کاماًل متفاوت از گذشته 
است؟ به نظر تحول بنیادینی اتفاق افتاده است. آنچه دیده 
می شود در جمهوری اسالمی مسئلۀ خاصی به وجود نیامده 
و حت��ی از زمانی که آقای روحانی بر س��ر کار آمده یک 
رویکرد بس��یار مثبتی به اقلیت ه��ای قومی و مذهبی وجود 
داش��ته اس��ت. ما با پژاک درگیری های متعددی داشته ایم 
ولی با حزب دموکرات کردس��تان چنین درگیری هایی را 
نداشته ایم. با توجه به این مسئله، در گفتمان سیاسی حزب 
دموکرات چه تغییر و تحوالتی به وجود آمده اس��ت؟ آیا 
ناش��ی از عامل خاصی اس��ت؟ تا چه حد می توان امیدوار 
ب��ود که این اقدام یک اقدام موقتی بوده و با چند درگیری 

به پایان برسد؟ 
 به نظر می رسد سیاستگذاری هایی که در حوزۀ کردی 
انجام می دهیم تا حدی جنبۀ احساس��ی دارد و به عبارتی تا 
ح��د زی��ادی عملگرایانه اس��ت، بدون توجه ب��ه پیامدهای 
میان مدت و بلندمدت آن. در قضیه داعش و کردس��تان، در 
شرایطی که داعش حالت حمله گرفته بود و اقلیم کردستان 
در حالت انفعال قرار داش��ت، ایران اولین کشوری بود که 
ب��ا تمام قوا، از اقلیم حمایت کرد به طوریکه آقای مس��عود 
بارزان��ی صریحاً اعالم کرد که اگر ایران مداخله نکرده بود 

احتم��االً داعش اربیل را گرفته ب��ود. اگر اقلیم تا این حد به 
ایران مدیون است کجا می خواهد آن را نشان دهد؟

 اینکه مس��ائلی در کردس��تان وجود دارد که باید به 
آنها رس��یدگی و حل شود این غیرقابل بحث است و باید به 
این مس��ائل و به اقتصاد منطقه و خواسته های مردم و مسائل 
فرهنگی رس��ید، اما به نظرم نباید از طرفی مس��ئله را بس��یار 
س��هل و س��اده دید به هر حال اگر اجازه داده ش��ود چنین 
گروهک هایی به داخل کشور بیایند و چنین اقداماتی انجام 
دهند که نمی توان کاری انجام داد؛ با این اشاره، پرسشی که 
وجود دارد این است که آیا اتحاد ترکیه و کردستان عراق، 
تاکتیکی است یا اس��تراتژیک؟ یعنی آیا واقعاً دولت ترکیه 

از استقالل دولت و حکومت کردستان حمایت می کند؟
 با مالحظه همۀ جهات همان طور که گفته ش��د اگر 
موضوع را گش��تالتی ببینیم و با توجه ب��ه این که آن جامعه 
تصوری شکل گرفته، آیا هرگونه سیاستی که گشایش کم 
یا زیادی را در منطق��ه برای نوعی فعالیت اجتماعی یا حتی 
اقتصادی ایج��اد کند، آیا نهایتاً به عینی��ت یافتن آن جامعۀ 
تصوری منجر نمی ش��ود؟، ش��اید بهترین سیاست این باشد 
که ما برای آن جامعه آماده باش��یم. شاید این سیاست صبر 
و انتظار کم ضررترین سیاس��تی اس��ت ک��ه در حال حاضر 

می توان در پیش گرفت؟
 انگی��زۀ پ��ژاک در برخ��ی از این تح��رکات در این 
شرایط زمانی چیس��ت؟ با توجه به درگیری هایی که منطقۀ 
کردی با داعش دارد چندان پیش بینی نمی شود که در ایران 
تحرکات خاصی داشته باش��د. اکنون انگیزۀ مشخص آنان 

از این تحرکات در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می شود؟
 جمهوری اس��المی برای مناط��ق و موجودیت هایی 
این چنینی و پیرامون آنها، هیچ سیاس��ت منسجم و مشخص 
و تدوی��ن ش��ده و عملیات��ی ن��دارد. در بس��یاری از موارد 
سیاس��ت های ما جواب ن��داده و سیاس��ت های نفوذمان در 
درون نهاده��ا و جریان های کردی نب��وده بلکه عموماً روی 

اشخاص بوده است.
 دکتر حق پناه: اوالً حزب دموکرات امس��ال اعالم 
تغییر مش��ی مبارزه مس��لحانه نکرد بلکه از دو سال قبل یک 
جناح رادی��کال آن مصرانه ب��ر مبارزه نظام��ی و براندازی 
جمهوری اس��المی ایران تأکید کردند و این موضوع پیش 
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از این مطرح بود منتهی جدیداً فعالیت شان بیشتر شده است. 
درب��ارۀ پژاک، اینگون��ه گروه ها فعالیت ش��ان چندان مانند 
نهاد و یا س��ازمان دولتی دقیقاً تنظیم شده نیست و در موارد 

بسیاری ممکن است سیستم را برهم بزند.
انگیزه ه��ای رهبران میانی اینگونه جریان ها بس��یار مهم 
اس��ت و باید مورد توجه قرار گیرد. برخالف تحلیلی که ما 
داریم که پ ک ک در داخل ترکیه وضعیتش خوب نیست، 
در کردستان ایران این تصور که پ ک ک ترکیه را به زانو 
در آورده، بس��یار پررنگ است. باید توجه داشته باشیم که 
بدنۀ پژاک ایرانی است، اما پشتیبانی ها و طراحی ها از سوی 

پ ک ک ترکیه  صورت می گیرد.
اپوزیس��یون جمهوری اس��المی ایران ب��ه دلیل فضای 
منطق��ه ای و حمایت های��ی ک��ه می ش��ود هم��ه در ش��عار 
رادیکال تر ش��ده اند، در حوزۀ بلوچستان، خوزستان و حتی 
آذربایجان با این مس��ئله مواجه هستیم. در خصوص حزب 
دموک��رات ایران، این حزب همیش��ه نیاز داش��ته در داخل 
عرض اندام کند و این گش��ت و جول ها همیشه بوده و فقط 
گرفتن مالیات مطرح نیست؛ بلکه کار تبلیغاتی نیز می کنند. 
اما در گذش��ته از س��وی دو طرف خیلی به این مسائل دامن 
زده نمی ش��د و این شرایط باعث شده اتفاق ویژۀ این چنینی 

نیز رخ ندهد.
ب��ه نظرم از این باب��ت در صحنه میدان��ی اتفاقی نیفتاده 
یعنی توانمندی گروه های اپوزیسیون در حوزۀ نظامی بیشتر 
نش��ده و هنوز هم روال س��نتی که آمیزه ای از همۀ اتفاقات 
اس��ت و آماده نگه داش��تن خود ب��رای ش��رایطی که قابل 
پیش بینی نیس��ت، عمده ترین استراتژی این جریانات است. 
آنها احساس می کنند که باید خودشان را برای سکانس های 
مختلفی ک��ه در منطقه رخ می دهد آم��اده کنند. در داخل 
جمهوری اس��المی ایران نیز چنین رویکردی وجود دارد و 
برگ��زاری چندین مانور نظامی در منطق��ه غرب مویدی بر 
این نکته است. لذا از این جهت همۀ نیروها معتقدند که باید 
برای هر حالت و وضعیتی آمادگی داش��ته باش��ند و حزب 

دموکرات نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
یکی از اس��اتید ترکیه ای که بس��یار در ح��وزه کردی 
فعالیت کرده، معتقد اس��ت مبنای رفت��ار دولت ها در ایران 
در قب��ال اقوام ش��ان همواره تاب��ع الگوی امپرات��وری بوده 

اس��ت، الگ��وی امپراتوری، سیاس��تش به گون��ه ای مبهم و 
نادیده انگاش��تن و پاک کردن صورت مسئله و مهم ندیدن 
آن اس��ت. یک فرمولی در امپرات��وری وجود دارد که بیان 
می کند این مس��ائل ب��رای ما موضوعیتی ن��دارد. امروز هم 
اینگونه اس��ت؛ ما واقع��اً آمیزه ای از همۀ اینها را ش��اهدیم، 
بخش��ی از نظام خواهان اس��تقبال از آن است و معتقد است 
که باالخ��ره ایجاد می ش��ود، برخی هم تاب��ع همان فرمول 
ابهام و نگاه تاریخی هس��تند و برخی به اقدامات سلبی روی 

آورده  اند که مانع شوند.
عجالتاً باید قبول کرد که از قابلیت های موجود نهادهای 
ذی ربط اس��تفاده کرد و فضا را پیش برد اما باید بپذیریم که 
ش��رایط بدین گونه باقی نمی ماند. ای��ن اتفاق دربارۀ ترکیه 
رخ داد درحالی که آنها بیش و پیش از ما این حساس��یت ها 
را دربارۀ مس��ائل کردی داشتند. جنس مسئله کردی ترکیه 
واقع��اً با ما متفاوت اس��ت. اما اکنون بعداز ۱2-۱۰ س��ال به 
جایی رس��یده اس��ت که همچنان این مس��ئله برای ترکیه به 
جد مطرح اس��ت ولی آنها می گویند ما خودمان را واکسینه 
کرده ایم و آن آس��یب کردس��تان عراق برای ما بالموضوع 
است و از جنبه های فرصتی این موضوع را دیده ایم و کم و 

بیش در برخی جهات درست است.
ما ام��روز با ای��ن موضوع در س��طح منطق��ه ای هنوز 
تعیی��ن تکلیف نکرده ایم. هنوز نتوانس��ته ایم این مس��ئله را 
روش��ن کنیم که با چه نوع واحد سیاسی مواجهیم که هم 
نام بخش��ی از کشور ماس��ت. به نظرم تا این مباحث برای 
ما روشن نش��ود همچنان در مسائل داخلی آن باز خواهیم 
ماند و همین آش��فتگی را خواهیم داش��ت که امروز با آن 
مواجهیم؛ واقعاً قضیه پیچیده تر می شود و بازیگران بیشتری 
حضور خواهند داشت و در آن صورت مدیریت موضوع  

دشوار می شود. 
اخیراً احزاب اس��المی کردی عراق در مانیفس��ت خود 
استقالل کردس��تان را مطرح کرده اند. لذا ما مادامی که در 
ی��ک قالب کالن تکلیف خودمان را با این مس��ئله روش��ن 
نکنیم و براس��اس همه ابعاد فرصت و تهدید راهبرد کالنی 
مبتنی ب��ر واقعیت های منطقه تدوین نکنیم به نظر می رس��د 

مدام با این شگفتی سازهای جدید روبه رو خواهیم بود.
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