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  گزارشگرانسايت 
  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٢

  

  ھای گزارشگرانمصاحبه سلسله 
   تحوالت سياسی در کشورعراق و اقليم کردستانۀدربار

  با ابراھيم آوخمصاحبه
   

  
 سرنوشت مردمان خودشان را ھر لحظه زير پا می گذارند چگونه ممکن تعيين چون ايران و ترکيه که حق ئیدولت ھا

. ثير گذار است بی تفاوت باشندأ به درون ايران و ترکيه تًاست که نسبت به اين خواست مردم کردستان عراق که مستقيما

 مردم ۀا انتظاری جز توطئه و بازی با تمام کارتھائی که دارند برای در ھم شکستن ارادھرگز از اين حکومت ھ

ان و جمھوری اسالمی با توجه به خرغم اختالفات مقطعی بين حکومت بارزانی و اردو بی شک علی. کردستان نيست 

عراق با اين دولتھا و معامله بر  بارزانی ھا با اين حکومتھا ، سازش جناح ھای حاکم بر کردستان ۀ تاريخی رابطۀسابق

  سر مردم کردستان قطعی و دور نيست

*****  

   سايت گزارشگران با ابراھيم آوخمصاحبۀ

  :گزارشگران

 کرکوک طبق يک عمليات کوتاه و بدون مقاومت ،يک ماه پس از برگزاری رفراندوم استقالل در اقليم کردستان عراق

پرچم کردستان را که پيشمرگه ھای کرد در . يان حشدالشعبی قرار گرفتدر اختيار نيروھای ارتش عراق و شبه نظام

رفت که پيشمرگه ھای کرد در  انتظار می. ورده بودند پائين کشيدند و پرچم عراق را باال بردندآاين شھر به اھتزاز در

 ران کرد را مقصر میبسياری معتقدند که خيانت شده است و رھب. برابر اين نيروھا مقاومت بخرج دھند و اينطور نشد
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 در کار است ئیجائی بحران در کشور عراق شود؟ آيا دست ھاه غاز جنگی ديگر و جابآتواند سر آيا اين واقعه می. دانند

  . نشستيممصاحبهن و صاحبنظران سياسی به ی کند؟ با فعاالئتا عراق را نيز سوريه 

او با سوابق سياسی طوالنی مدت ھمچنين .  در تبعيد استیئ رسانه -ن و تحليلگران سياسی  فعاالۀابراھيم آوخ از جمل

 می مصاحبه تحوالت اخير در عراق و منطقه ۀبا او دربار.  چند را در زندانھای ستمشاھی سپری کرده استئیسالھا

  .کنيم

   

  .که درخواست گزارشگران را پذيرفتيد با درود به شما و سپاس از اين

*****  

  : گزارشگران

ً  برگزاری آن و احياناًبرخی اصوال. ی دادأندی پيش در يک ھمه پرسی با اکثريت قاطع به استقالل آن راقليم کردستان چ

 سرنوشت برای خلقھا دانستند و برخی تعييننان و مطابق با اصل حق آدستيابی کردھای عراق به استقالل را حق مسلم 

لحاظ زمانی و مکانی ه ا در شرايط بحرانی کنونی بطور کلی اما برگزاری اين رفراندوم ره ئيد اين حق بأنيز ضمن ت

  را چگونه ارزيابی کرديد؟ شما آن. در اين منظقه مضر دانستند

    : آوخ 

تنھا مردم کردستان عراق بلکه مردم کردستان در ھر چھار بخش ايران  نه :  کسانی بوده وھستم که معتقدندۀمن از جمل

 کنند توجه داشته تعييندست خودشان ه ت خودشان را آنطور که بخواھند بو ترکيه و سوريه و عراق حق دارند سرنوش 

 مردم کرستان ۀ مبارز  سرنوشت ، تاريخی صد ساله دارد ودر اين مدتتعيين مردم کردستان برای حق ۀباشيم که مبارز

ً وشت است قطعا سرنتعيينکه طرفدار حق  کسی چون من  .   خود ھرگزباز نايستاده استۀبرای دستيابی به حقوق حق

  .دفاع و پشتيبانی کرده و می کند  عادالنه و تاريخی ھمواره ۀاز اين مبارز 

در اين شرايط با توجه به جغرافيای سياسی منطقه ، با توجه به خطر  کيد بر اين حق ، معتقد بودم که أمن ضمن ت:  اما 

ارتجاعی منطقه ، امپرياليزم و صھيونيزم و با توجه    دولتھایۀ مذھبی، نقش مداخله گرايانئیی وبنيادگرائجنگھای فرقه 

سود مردم ه ن مرتجع اقليم کردستان و نبود شرايط الزم برای يک ھمه پرسی آزاد و دمکراتيک ، رفراندوم را بابه حاکم

 ئیدر عين حال معتقد بودم در صورتی که مردم در رفراندم به جدا.دانستم  کردستان و کارگران زحمتکشان منطقه نمی

 عليه  ی بدھند ، من از حق مردم دفاع می کنم وخودرا در کنار مردم کردستان ھمراه با نيروھای چپ و آزاديخواهأر

   .  تمام جريانات ارتجاعی و در مقابل ھرگونه تھاجم به آنان از ھر سو که باشد می دانم 

    

  :گزارشگران 

 جمھوری اسالمی ،مثلث عراق. تری در منطقه شکل گرفتصفبندی ھای سياسی جديد) ھمه پرسی(در برابر اين پروژه 

 از سوی آنان انجام گرفت ئیانی برای پيشگيری از تشکيل دولت مستقل کردستان صف کشيدند و تھديدھاخ اردوۀو ترکي

ل که  اين ھمه پرسی نه دستيابی به استقالۀگويند فلسف  می برخی.  برای کردھا ايجاد شد  در اين ارتباطئیو محدوديت ھا

  شما چگونه می بينيد؟. گرفتن امتيازات بيشتر از دولت مرکزی عراق بوده است

  :  آوخ  

 سرنوشت مردمان خودشان را ھر لحظه زير پا می گذارند چگونه ممکن تعيين چون ايران و ترکيه که حق ئیدولت ھا

. ثير گذار است بی تفاوت باشندأرکيه ت به درون ايران و تًاست که نسبت به اين خواست مردم کردستان عراق که مستقيما
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 مردم ۀھرگز از اين حکومت ھا انتظاری جز توطئه و بازی با تمام کارتھائی که دارند برای در ھم شکستن اراد

ان و جمھوری اسالمی با توجه به خرغم اختالفات مقطعی بين حکومت بارزانی و اردو بی شک علی. کردستان نيست 

رزانی ھا با اين حکومتھا ، سازش جناح ھای حاکم بر کردستان عراق با اين دولتھا و معامله بر  باۀ سابقه تاريخی رابط

  . سر مردم کردستان قطعی و دور نيست 

با توجه به اختالفات تاريخی جناح طالبانی و بارزانی و موقعيت غير قانونی ومتزلزل دولت اقليم و انباشت مسائل و 

 بارزانی برای تحکيم موقعيت خود برموج اين خواست تاريخی مردم ۀعراق ، خانواد مردم کردستان ۀمشکالت حل نشد

. سوار شدند تابا پی آمد آن ھمانطور که شما گفته ايد امتيازات بيشتری از دولت مرکزی عراق بگيرند  کردستان عراق 

  .م ندارند چنين کاری را ھ  صالحيت  اما با پيش آمدن وضعيت جديد به سرعت نشان دادند که حتی

   

   :گزارشگران

با پيشروی نظامی . شد ل میوخيز کرکوک از نقاط بسيار مھمی بود که توسط نيروی پيشمرگه ھا آزاد و کنتر شھر نفت

پيشمرگه ھای کرد دستور . ارتش عراق و نيروھای شبه نظامی شيعه اين شھر بدون مقاومت از سوی کردھا واگذار شد

را خيانت رھبری دانستند و رھبری ھم اين اقدام را نه عقب نشينی بلکه  برخی آن. ندعقب نشينی از مواضع خود گرفت

  ارزيابی شما چيست؟. جائی و برای پيشگيری از کشتار کردھا اعالم کرده جاب

  : آوخ  

 ۀاتحاديتمام اخبار و داده ھا تا به امروز چنين بوده است که با سازش پشت پرده و از باالی سر مردم ، بين ھر دو حزب 

شينی و باز گشت به مرزھای قبل از سال عراق و ايران و ترکيه برای عقب نميھنی و دمکرات کردستان با دولتھای 

بر و اکت١۵ھر دو جناح با رئيس جمھور عرا ق در روز   ھای  جلسه. ، دستور عقب نشينی داده شده است   ٢٠١۴

تا چند ساعت قبل از  والن حشدالشعبی و فرماندھان عراقی ؤوبا قاسم سليمانی و مس) يک روز قبل از حمله به کرکوک(

 داعش کشيده ۀ عقب نشينی به مرز قبل از حملۀھا نقشجلسه رسد در اين  نظر میه ب له است أعقب نشينی گويای اين مس

 ی ھردو در اين خيانت به آراۀر را متھم می کنند اما دستھای آلودھرچند که ھر دو جناح ھمديگ. و توافق شده است 

    . حاکم بود  پارتی دمکرات..  ميھنی دست باال را داشت در شنگال و ۀاگر در کرکوک اتحادي. مردم نمايان است 

   

   :گزارشگران

زير کشيده اند و ه ق را بنيروھای ارتش عراق و حشدالشعبی بدون مقاومت وارد کرکوک شده اند و پرچم کردھای عرا

نظر شما کرکوک آبستن بحران و درگيری ه يا بآبا توجه به ترکيب قومی موجود در اين شھر . پرچم خود را باال برده اند

  . ھای جديد خواھد بود

  : آوخ  

) ی وبارزانیاعم از جناح طالبان(ن اقليم ا بين مردمی که احساس خيانت شدگی می کنند وحاکمًبحران اساسا نظر من ه ب

از يک طرف و ھمين مردم با اشغالگرانشان خواھد بود تا درگيريھای قومی، ھر چند که توطئه گران برای نجات 

اين . خودشان دست از تالش برای گسترش درگيريھای قومی و مذھبی بر نخواھند داشت و اميدوارم که چنين نشود 

  .  دادن به مردم مانع چنين توطئه ھائی شوند  نيروھای چپ و پيشرو است که با تالش و آگاھیۀوظيف

   

   :گزارشگران
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 جالل طالبانی نيز در اين واقعه دخيل ۀشود که جمھوری اسالمی با نمايندگی قاسم سليمانی و ھمراھی خانواد گفته می

  جريان چه بوده است؟ .بوده اند

    : آوخ  

 طالبانی و ۀويای اين واقعيت است که بين خانوادگوشه ھائی از مسائل پشت پرده که به بيرون درز کرده است گ

ر کل يرت علی دبث کۀبياني.  ويژه ای برقرار است و در اين مورد به روشنی ھمکاری داشته اند ۀجمھوری اسالمی رابط

 ميھنی را از ۀرت علی تالش می کند که اتحاديثند که کچ ميھنی ھم به اين موضوع صراحت می دھد ھر ۀموقت اتحادي

اين برای اولين بار نيست .  ميھنی منتسب کند ۀضرب خارج کند و اين خيانت آشکار را به جناحی از درون اتحاديزير 

 تاريخ اين دو حزب رقيب سرشار از توطئه  . به دشمن متوسل شده اند  بارزانی و طالبانی عليه ھمديگرۀکه دو خانواد

که برگزاری رفراندوم به تقويت بارزانی منجر شد  ھم پس از اينو اين بار . ديگر و کشتار ھمديگر بوده است  عليه يک

 جديدی يعنی ھمکاری ۀدست آوردن موقعيت از دست رفته اش ، دست به توطئه نظر می رسد که جناح رقيب برای به ب

ليم زده  اقۀ گرفتن قول و قرار و امتيازاتی، برای تقويت و تحکيم قدرتش در بخشی از منطقًبا ايران و عراق و طبعا

  . است 

   

  :گزارشگران

   و اسرائيل و عربستان در اين تحوالت چگونه است؟امريکا مانند ئینقش و جايگاه کشورھا

  : آوخ 

 وبرنارد کوشنر در کنار  حضور برنارد ھانری لوی.  اقليم کردستان رسمی و علنی است ۀحضور اسرائيل در منطق

نيزم جھانی در تالش است که با تقويت حاکميت بارزانی ھا در مسعود بارزانی گويای اين واقعيت است که صھيو

توجه داشته باشيم که اسرائيل تنھا کشوری بود که . کردستان اگر بتواند اسرائيل ديگری را در منطقه سازمان دھد 

ه ن را ب کشوری که ابتدائی ترين حقوق مردم فلسطي  روشن است،ً کامال که چرائی آن رسميت شناخت،ه رفراندوم را ب

  رسميت نمی شناسد يک باره طرفدار پرو پا قرص حق جدائی مردم کردستان می شود ؟ 

از يک طرف در عراق عليه ايران است از طرف ديکر تقسيم عراق را  عربستان که حامی حاکميت بارزانی ھا است 

يستی است که ھر جا ھم الزم بيشتر خواھان ھمز. به صالح مجموع ميدان بازی اش که کشورھای عربی باشد نمی داند 

  . دانست بتواند با اھرم بارزانی بازی کند 

نظر می رسد طرح استقالل کردستان ھنوز با منافعش ه ب.  برزگ مانور می دھد ۀ در چارچوب طرح خاورميانامريکا

 را مورد ٢٠١٤ وبا سکوت و عدم دخالتش باز گشت به مرزھای. سازگار نيست به ھمين دليل به ميخ و به نعل می زند 

د قرار می دھد و گرنه اگر تحرکات جمھوری اسالمی با منافعش سازگار نبود بی شک حضور قاسم سليمانی در ئيأت

  .در بوق و کرنا می زد  د اقداماتش عليه برجام و سپاه پاسداران ئيأميدان را دستاويز و سندی برای ت

   

  :گزارشگران 

ھمه پرسی کمک زيادی به حل بحران منطقه نمی کند و در اين ميان دولت آنچه مسلم است اين وضعيت جديد پس از 

بينيد؟ آيا ظرفيت ھا و  چشم انداز را چگونه می. تواند از فضای ايجاد شده به بازسازی خود بپردازد اسالمی داعش می

  ؟ دھد  را میمذاکرهپارامترھای موجود احتمال سرانجامی بدون آغاز جنگ و کشتاری ديگر از طريق 
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   : آوخ 

توانست برای مردم اقليم  رفراندوم که می وجود آمده که کليه دست آوردھای ه سفانه در حال حاضر وضعيتی بأمت

در   آنھا باشد از دست رفته است و مردم کردستان ۀعنوان سکوی پرشی در جھت برقرای حقوق حقه کردستان ب

  ته اند قرار گرف  در موضع ضعف ًمعادالت سياسی منطقه کامال

 طرف و شکاف بين نيروھای حاکم اقليم از طرف ديگر، دولت  از يک نظر می رسد با توجه به فشار مردم ناراضی ه ب

 با سازشھای پشت پرده در کردستان عراق دو دولت و يا دو اقليم ًواحد اقليم کردستان در حال فروپاشی است و احتماال

 مشترک ۀنيه و ديگری با مرکزيت اربيل و مناطق مورد مناقشه ھم با اداروجود آيد يکی با مرکزيت سليماه کردستان ب

  . عراق و يک بخش از اقليم 

چگونگی   پيش خواھد رفت يا آتش جنگ ديگری جنگ شعله خواھد کشيد ، بستگی به مذاکرهآيا مسائل از طريق  

ی و بين ئی ارتجاعی منطقه اامی نيروھفراموش نکنيم که تم. دستيابی نيروھای موجود در منطقه به منافعشان دارد 

ه  در حال حاضر ب .دارند  المللی که خاورميانه را در آتش و خون و ويرانی فرو برده اند در کردستان حضور و منافع 

  .  است مذاکره نه در جنگ که در ، طرفھای در گيرۀنظر می رسد که منافع ھم

   

  : گزارشگران 

   مطرح کنيدًا يا پيامی داريد لطفهچنانچه نکت

   

   : آوخ 

نيروھای آزاديخواه و چپ و سکوالر ،  مردمان منطقه ھستيم ، ما ۀعنوان نيروھائی که طرفدار اتحاد داوطلبانه ما ب

ی و جھانی، عليه جنگ و استبداد ، برای ئمذھبی و دخالت قدرتھای منطقه  -یئبايد عليه ھرگونه جنگ طلبی فرقه  

  . انسانی مردمان، حفظ حقوق بشر و دفاع از محيط زيست، متحد شويم آزادی و برابری و حفظ حرمت 

   

  :گزارشگران

  .با تشکر از شما و اميدوار که در آينده نيز بتوانيم از نظرات و تجارب سياسی شما بھره ببريم

   

٢٠/١٠/٢٠١٧  

   

 


