
 

  ایران اسالمی حکومتبا احزاب کردستانی مذاکرە 

 "آهذهبیهثجتوهٌفیآىپی "

کبهشاىاهیيآوە  



اواخش ایي دس ًوبیٌذگبًی ًؾغت هغبلە ایشاى"اص کشدعتبى ادضاة هوکبسی ثب"هشکض
ثبهیبًجیگشیثٌیبدغیشدولتیدلهٌبصػە"ًىسف"دسًشوژ،عجتجوهىسیاعالهیًوبیٌذگبى
.هبیایشاًیوکشدعتبًیؽذەاعتاصعىیثشخیاصادضاةوؽخقیتچٌذییهبواکٌؼ
هبوثغبیتثەخقىؿدس،ثشخىسدواعتذالالتثشخیاصآًهبؽیىەهب،ؼگیشیهىضهتبعفبًە

تعٌگیٌیچىىخیبًتواتهبهبوواسدکشدىثبتىهیيیگبهغیشەفیظثىکوهبیؽجکەو
ثىدەاعت.هوشاەثەایيادضاةعبصػ

اصعىییبهاطالػیە ىایشاىهشکضهوکبسیادضاةکشدعتبیکە ایيساثطه هٌتؾشؽذەدس
هبیطشفثىدە،ضوياظهبسثیاػتوبدیثەاهذافوًیتوًبکبفیتبدذیهجهناعت،

داؽتيیکًؾغتجذیثبًوبیٌذگبىدکىهتایشاى،کەثتىاىآىهمبثل،اؽبسەهؾخقیثە
هبیداخلوبلیتهبوفؼعشآغبصهزاکشەللوذادکشد،ًذاؽتەاعت.اصعىیدیگشًىؽتەسا

وهتیٌگوثخقىؿثشگضاسیوعیغوهوەخبسجاصایشاىایيادضاةو جبًجەآکغیىًهب
هشاعن ثوٌبعجت اعالهی سژین ٠٣ضذ لبعولى دکتش ًبجىاًوشاداًە تشوس عبلگشد وهیي
دذلبدسی و دذک عىی اص وآرس اطالػیەکب و فؼبلیتهب هبی هوکبسی ادضاةهشکض

هبیهلیخىاعتافىلوًؾبًذهٌذەپبیٌجذیایيادضاةثەطجكسوالگزؽتهکشدعتبىایشاى
اصهطبلجبتیاعتکەعبلدهکشاتیک- ایسعیذىثەهبیعبلثشوػذمػمتًؾیٌیآًهب

هبیدعتگیشیهجبسصاىکشددسایشاى،تىپجبساىپبیگبەاداههاصعىیدیگشاًذ.آًهبهجبسصەکشدە
ًیضًؾبًذهٌذەػذمتغییشوکؾتيکىلجشهبیکشدادضاةکشدعتبًیدسهشصکشدعتبىػشاق

،اهشیکەثەخىدیسویکشدهبیدکىهتاعالهیدسساثطەثبایيادضاةوهشدمکشداعت



 "ثٌذ ساثطە دس آهذە ثىجىد ؽجهە تبئیذ ثشای جبیی ثغخىد ثبلیتو ادتوبلی هبی "
گزاسد.ًوی

ثشهیبیذادضاةوگشوە اصاعنخبؿآًهب ثشایادضاةکشدعتبًیچٌبًکە هبیهغتٌذکە
ایشاىثطىساخـوسعیذىثەدهکشاعی،ػذالتاجتوبػیعتبىدفبعاصدمىقهلیهشدمکشد

کٌٌذ.ایيادضاةدسوعیغتنغیشهتوشکضفذسالیثشایتوبمهللایشاىثطىساػنهجبسصەهی
جضووؽشکتداؽته،هبیهختلفیکەدسخبسجاصکؾىسثىجىدآهذەاًذثطىسفؼبلائتالف

کؾىس داخل و خبسج اپىصیغیىى ًیشوهبی دبکویثىدەفؼبلتشیي عشآغبص اص و تاًذ
ثب ایشاى دیکتبتىسهبیاعالهیدس جوهىسیاعالهی، تبسیخیثە "ًە" دسگفتي ًمؾیفؼبل

اًذ.ادضاةکشدعتبًیدسداؽتەثشػهذەىکشاتاعالهیایشاىتئ–هجبسصاتضذسژینتىتبلیتش
ایپشچنهجبسصەهوىاسەتوبمعبلهبیپظاصعشکبسآهذىًیشوهبیهشتجغاعالهیدسایشاى

وتبدسکشدعتبىایشاىثشافشاؽتەودؾتثبدکىهتسػتوساعختوطىالًیوپشهضیٌە
ثەفذٌەکؾبًذىتىاى،ثبتىجەثەپؾتیجبًیتىدەهبیهشدهیاًذ.آًبىەداؽتەبًگاهشوصآًشا

 هشدم تهشاى دکىهت ثب هجبسصە داؽتەدس دسواًذسا عشتبعشی اػتقبة آى ثبسص ًوىًە
رامیه حسیه پىاهی، ذامعەهجبسصکشدواػکشدعتبىایشاىپظاصهىؽکثبساىللؼەدهکشات

،اهشیکەًوىًەآىپظاصاًمالةثهويثبؽذهی٧٠٣١ؽهشیىسهبەدس زاویار و لقمان مرادی
تبکٌىىثەایيوعؼتؽوغی٠٣اًمالثیایشاىدسدههوثخقىؿعشکىةًیشوهبی٧٠٣١

ثەهویيثؼیذثٌظشهیشعذهبفبکتتىجەثەایيثبدسهیچجبیایشاىهؾبهذەًؾذەاعت.
ثبداؽتيیصدکەادضاثثشپیؾبًیثتىاىههشخیبًتوعبصػوثبیکچشخؼللنعبدگی

کشددسایشاىدسففاولهجبسصەثبسژیندیکتبتىسایشاىلشاسیلؾشوعیؼیاصهشدمبًجپؾتی
داسًذ.

ثبًوبیٌذگبىجوهىسیاعالهیهغبلەهزاکشەؽیىەهبیهجبسصەواهبدسخقىؿ ،اخیشآًهب
هیتىاىارػبىداؽت:،ٌفیآىجٌجەهبیهثجتوهالضاهبتوؽشایظالصمهزاکشەو

 اجتوبػی ؽیىەهبیهختلف–هجبسصە ثب ًؾیتتىام و فشاص عیبعیسوًذیاعتپش
هغبلوت فؼبلیتهجبسصاتی لهشآهیض، و یبآهیض تؼشضی دشکبت ػلٌی، و هخفی هبی

.توبمایيهىاسددسساثطەثبافىلدفظاعشاسیبؽفبفیتًشهؼوهزاکشەثبسػبیت



هیتىاًذدچبسدگشگىًیویهتخبفنؽشایظهؾخـصهبًیوهکبًیوتٌبعتًیشوهب
ادضاة جهبىهىاسدیکە کشدعتبىو تبسیخهجبسصاتیهشدم دس ؽىد. اولىیتهب تغییش

د ثب هجبسصە،هوضهبى پیؼگشفتيؽیىەهبیخؾي ثشاس هزاکشە اعتمجبل یدلوثە
دلیلیًجىدەاعتوفیالٌفغەًویتىاىاًجبمهزاکشەسااًذکنفقلهغبئلخىدسفتە

هخبلفث طشف عبصؽکبسی ساشای عکتبسیغتی و هبجشاجىیبًە دشکت هشگىًە و
تؼشضیهشگىًەعبصػو–اًمالثیداًغتوغشقدسدشکبتثەافطالحاًمالثی

 ًؾیٌیساسدکشد.ػمت
  خىد هزاکشە هشدلە ثە گزاؽتي لذم دبل ایي ثىیژەثب هؾخـو ؽشایظ ًیبصهٌذ

صهبًیهزاکشەًیشوییاًمالثی،ًیشوثەًفغًیشویهخبلفاعت.دسوالغعٌگیٌیتىاصى
سژیندبکندسؽشایظضؼفوػمتًؾیٌیدسکەهیتىاًذثەهىفمیتیًغجیثشعذ

لذستوٌذ و هشدهی جٌجؼ یک ًیشوهٌذهمبثل اپىصیغیىًی کەیب چشا ثبؽذ،
اگش دتب ثبؽٌذ اطویٌبى و هىلؼیتثجبت دس کە جولەدیکتبتىسهبیی اص دالیلی ثە

ثیي هیبًجیگشییکًهبد و پیؾٌهبد ًؾغتيدسپؾتهیضهزاکشە ثە ًیضالوللیدبضش
خىاعت ادتوبلصیبد ثە ًؾغتوثبؽٌذ اداهە دس یب کشدە سد هبیًیشویهتمبثلسا

ثىد ًخىاهٌذ جذی و هقش گشفتهزاکشات خىاهٌذ کٌبسە هزاکشات دوس اص .و
هبیخىدثبثشخیاصافشادیبدستىجیەثشخیاصًؾغتاىاعالهیایشىسژینبدبکو

هبثەسوصآًهباصایيًؾغتاسەتبکیذثشایيداؽتەاًذکەهذفهذبفلکشدعتبًیهوى
ثشایًوىًە،دسهمبثل."ثىدەاعتکشدىداص"ًیشوهبیضذاًمالةکشدىاطالػبتخ

ًیضػذماػتوبد٧٠٣٢یشهبەت٣٠دساطالػیەهشکضهوکبسیادضاةکشدعتبىایشاىدس
اػتمبدػلیشغنؽىد.چشاکەثەًیبتجوهىسیاعالهیثٌبثشتجبسةگزؽتەدیذەهی

اصطشیكآهیضوػبدالًەهغبلەکشدثەساەدلهغبلوتؾکیلدهٌذەایيهشکضادضاةت
کشدثبوسجوهىسیاعالهیایشاىثەدلعیبعیهغبلەهبثشایيثبوسًذکەآىگفتگى،

اكشاتوگفتگىهبیلجلیًیضهٌجشثەایجبدیکفضبیثیاػتوبدیًذاؽتە،آصهىىهز
اعت." ؽذە آى ؽشایظخبفیًغجتثە ًیغتدس ًیشوه،ثؼیذ کە صهبًی بیثىیژە

دادىاهتیبصاتیثەبدەآه،سژینتهشاىالوللیثبؽٌذدبکنتذتفؾبسهبیداخلیوثیي
ا اهب اًیشوهبیهخبلفثبؽٌذ، تىافمبتییياهتیبصاتدسعطخهشهغلنایياعتکە



تبًیضهذثىدواهتیبصاتادتوبلیدادەؽذەدسجبهؼەًخىااًجبمتغییشاتیثٌیبدیثشای
 صهبًیکەدیکتبتىسهبثشاسیکەلذستثبؽٌذهتضلضلوثبصگؾتپزیشخىاهذثىد.

  ثە سعیذى چٌبًکە هزاکشە ایلخبًیهشدلە ػوش آلبی دوسەصادە هشکضعخٌگىی ای
کشد اؽبسە آى ثە خىد هقبدجەهبی دس ًیض کشدعتبًی ادضاة ،عتاەهوکبسیهبی

دکىهتاعالهیثشایآىاصعىیاػالمػلٌیؽفبفیتوهغتلضمپیؼؽشطهبییچىى
الوللی،ًظبستیکًهبدثیيهغبلەکشدعتبى،اًجبمهزاکشاتتذتثبگفتگىدسساثطە

هؾخـدسساثطەهغبلەکشدعتبىثىدەهباصًظشاهٌیتی،وگفتگىیویيایيًؾغتتض
ساىدکىهتاعالهیایيهلضهبتب.ثٌبثشایيثشایؽشوعهزاکشە،ثبیغتیدبکواعت

طشفیيثتىاًٌذهزثپزیشًذ اکشاتخىدساؽشوعکٌٌذتب هبیثبتىجەثەایٌکەتوبط.
ثىاعطەطشفعىمثىدەاعت،ػوالؽشطوؽشوطکشدىيدسعطخسدوثذلطشفی

ًتیجه هیتىاى یکًؾغتگیشیکشد اص اعتتبثغیش هزاکشەایفىستًگشفتە هٌىص
ثشای هٌبعجی ثغتش عبصی آهبدە دبل دس طشفیي و ؽىد ػلٌی آى ثە هشثىط اخجبس

 گفتگىوهزاکشەهغتٌذ!
 داؽت ثبیذتىجە عىیدیگش پیىعتيثىالاص غ دهکشاتیکادضاةخىاعتهبیهلیو

تولبًىىاعبعیدسعیغتندبکویوثٌیبدیتىاًذثذوىتغییشاتیجذیکشدعتبًیًوی
وؽشایظلبًىًیوالػایشاىهیغشگشددو ثشایالصمپبیە تبهیيکٌٌذەتغییشاتیکە

وجىدًذاسد،هگشآًکەدسعطخثبالییودهکشاتیککشدهبثبؽذ،هبیهلخىاعت
هغبلەهلیوًجىدآصادیهبیدهکشاتیکوآهبدەدمبًیتجوهىسیاعالهیاػتشافثە

آصادیادضاةوهطجىػبت، عبصیهبییکتذىلًغجیهبًٌذآصادیصًذاًیبىعیبعی،
دسلبًىىاعبعیدسضويیخبسجاصکؾىسوغیشەؽىد.اجبصەثبصگؾتثەتجؼیذیهب

"آصادیاعتفبدەاصصثبًهبیهذلیولىهیدسهطجىػبتوکەثە٧٣شاىثغیشاصهبدەای
هبیگشوهیوتذسیظادثیبتآًهبدسهذاسط،دسکٌبسصثبىفبسعی"وهوچٌیيسعبًه

،اؽبسەثە"دمىقهغبویهشدمایشاىاصهشلىمولجیلەایکەثبؽٌذمکە٧٣دسافل
اعت،ػوالهیچهجٌبیلبًى هلیثشاییکهزاکشەجذیًیؽذە هغبلە ثب ساثطه دس

ؼؽشطللوذادؽىًذ،يدوافلًیضًویتىاًذهجٌبیبپیوجىدًذاسد.اصعىیدیگشای
 ذ.یجبعتخىدهتؼهذثەاجشایآىثبؽچشاکەایيهقىثەجوهىسیاعالهیاعتوه



 ایي ثە تىجە هلهىاسدثب پزیشػهغبلە و تهشاى ًگشػدبکوبى تغییش ایشاى، یدس
ىایشاىوالؼبخىاهبىباگشدبکوچٌیيهزاکشاتیثبؽذ.ؽشطهبییاصپیؼکثبیغتیی

هغبلەهلیدلهغبئلعیبعیکؾىس ثذوىچٌیيدتبهیتىاًٌذ،ثبؽٌذویکیاصآًهب
ثەآعبًیثبایجبدؽشایظهٌبعتثشاییکًؾغتوهزاکشاتیثبًیشوهبیاپىصیغیىى،

جهتتغییشلبًىىاعبعیصهیٌەتذىالتهغبلوتآهیضسافشاهناًتخبةدهکشاتیکدس
ثەًذاسدوثەهثبثەلجىلهبهیتدیکتبتىسهبیایشاىهوخىاًیعبصًذ،اهشیکەػوالثب

 ایيسژیناصعىیدبکوبىآىخىاهذثىد.عیبعیػوشپبیبىسعیذى
 ثب هزاکشە و گفتگى ثشای ایشاى دولت آهبدگی یب پزیشػ دبل، ایي ادضاةثب

دهەدکىهتوذاسیوتىعل٤ثشغنادػبهبیکبرة(٧کەکشدعتبًیًؾبًگشایياعت
اػذامثەاًىاعؽیىە تشوس، هبیدعتجوؼی،صًذاىوتجؼیذآصادیخىاهبىهبیعشکىة،

کشد ، دولتهٌىص و داسد وجىد ایشاى دس هلیکشد هغبلە ًؾذەایثٌبم دل هغبلە
گشفاعالهیای ًبدیذە ایيشاىػلیشغن وجىدیهللهختلفدس سد تيػوذیآىو

اعبط ثش ایشاى"کؾىس "اهتوادذ خبهىػکشدى، ثە همبوهتهىفك وؽؼلەهبی
 ًوبیٌذگبىعیبعیآىًؾذەهجبسصە و دضىس(٣واعتهشدمکشد ًؾغتیثبثب دس
الوللیػوالثەوجىدهؼضلیثٌبمهغبلههلیبصهبىیبثٌیبدغیشدولتیثیيیکعؽشکت

اصعىیدیگشثشایاولیيثبس(٠فذەهیگزاسد.دسایشاىوثىیژەدسکشدعتبىایشاى
پظاصچهبسدههًیشوهبیافلیجٌجؼهلیکشددسکشدعتبىایشاىدسیکججهە

ثشایدلهغبلەکشداصطشیكثبداؽتيپیؼؽشطهبیی،وادذثشایهزاکشەثبدؽوي
پیؼهیگزاسًذ.دیبلىگ هیتایيپب سا ًظشهب دشکتدس ایي جىاًتهثجت اص ىاى
 گشفت.

  ایٌکە ثە تىجە ثب دضةکشدعتبًیاهب ائتالفچهبس یکغشی تؾکیل دس ثبػوال هب
دسثشًبهەخىدثشعشًگىًیجوهىسیاعالهیتبکیذ،ادضاةعشتبعشیؽشکتداؽتە

هغبیشطغدسایيهمسااکشاتیهیتىاىچٌیيهز،ًەواپظساًذىدکىهتایشاىکشدەاًذ
ذەآًهبداًغتکەدسثشًبهەخىدثشگزسدهکشاتیکاصجوهىسیثبهىاسدتقىیتؽ

ًؾیٌیدبکوبىکٌٌذًەػمتاعالهیوسعیذىثەعیغتویفذسالودهکشاتیکاؽبسەهی
فمیە والیت چبسچو دس کشد هغبلە دل چٌیياهکبى ایشاى. کٌىًی دولت ىة



تىضی و ؽفبفیتثیؾتش ثب اگش اطالعثشخىسدهبی ثغبذبتو چە ًجبؽذ ثیؾتش سعبًی
ایجبدجىثیاػتوبدیثەآًهبوودوسؽذىایيًیشوهباصهنهىجتایجبدؽکبف

آیبصهبًیکەایشاىدسهمبثلتوبمىاةایيعىالساداد:جاصعىیدیگشثبیذ.ؽىد
 اعشائیل و اسوپبیی دول و آهشیکب تجلیغبتی و ًظبهی و التقبدی هوچٌبىفؾبسهبی

اػتشاضیکؾیهیکٌذ،دسًجىدیکجٌجؼلذستوٌذثشخىاعتەهبیخىدگشدىاًەهقش
و ایشاى کشدعتبى خبک دس آصاد هٌطمە ًذاؽتي کشدعتبًی، و ججههعشتبعشی ًجىد

لذستوٌذی ایشاى داخل و خبسج دس عکىالس و هلی چپ، ًیشوهبی هیتاص ىاىآیب
ه ػمتًؾیٌی ثە واداس سا اعالهی خىاعتجوهىسی ایي همبثل دس هبغبلوتآهیض

 ًوىد؟
 هذتى کە فشاهىػکشد ًجبیذ والؼیتسا ًیشوهبیاایي هیبى تىافمٌبهەای گىًە یهش

اًمالثیودکىهتهشکضیثشاعبطظشفیتلذستوتىاًبییطشفیيهؾخـهیؾىدو
دسًظشگشفت ثەخىاعتواهذافطشفیيثشایسعیذىکەثبیغتایيهىضىعسا

آیبدکىهتاعالهیایشاىآهبدگیەکٌبسگزاؽتيچەچیضهبییهغتٌذ؟خىددبضشث
زفًهبدوالیتفمیەوودلبًىىاعبعیایجبدفضبیآصادعیبعی،تغییشوظشفیت

ثەثبوسًگبسًذەایيعطىس؟ساداسدودسوالغاعکلتوعتىًهبیلذستخىدغیشە
 هذبل ثغی اهش اصهیٌوبیذایي تجشثە ثب اعالهی جوهىسی عشدهذاساى کە چشا ،

عؼیدسدفبعظهثغبىاعذتبآخشیيلذامولزافیعشًىؽتدیکتبتىسهبیچىىفذ
تغییشدستٌبعتوتٌهبودکىهتدیکتبتىسیوهٌبفغهوەجبًجەؽبىخىاهٌذداؽتاص

ًهبییساخىاهذتىاصىلذستثەًفغًیشوهبیآصادیخىاەودهکشاتیکاعتکەدشف
 صد.

 ٣٣٧٣جىالی٧٠


