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 Political  سياسی

  
  سايت گزارشگران

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٥
  

  ھای گزارشگرانمصاحبه 
  درباره تحوالت سياسی در کشورعراق و اقليم کردستان

  با مجيد دارابيگیمصاحبه
   

  
 به باور من  ادعای اين که ھمه پرسی در شرايط نامناسبی برگزار شد و شايد در موقعيت ديگری مناسب تر می بود،

  ھشتاد سالۀ  تجرب .تنھا يک خودفريبی و شانه خالی کردن از زير بار پذيرش حق حاکميت ملت ھای تحت ستم است

 که در تنگنا می یخلق کرد نشان می دھد که دولت ھای عربی ھنگامۀ  با کمينمناسبات رژيم ھای فرمان روا بر عراق،

افتند برای سر و سامان دادن به ناآرامی ھای درونی، به کردھا امتيازی می دھند و با بھبود موقعيت داخلی، اين امتياز 

ران بعثی صدام در کنار گروه  کشور را اشغال کرده بود و ھواداامريکااين بار ھم در شرايطی که . را پس می گيرند

دولت شيعه به يک . و عربستان و قطر، دست به ترورھای آن چنانی می زدند" ال قاعده"ھای سنی تبار وابسته به 

   تن داد و دير يا زود پس می گرفتامريکاخودمختاری نيم بند تحميلی 

*****  

  :گزارشگران 

 کرکوک طبق يک عمليات کوتاه و بدون مقاومت ،ردستان عراقيک ماه پس از برگزاری رفراندوم استقالل در اقليم ک

پرچم کردستان را که پيشمرگه ھای کرد در . در اختيار نيروھای ارتش عراق و شبه نظاميان حشدالشعبی قرار گرفت

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

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

  . نشستيممصاحبهو صاحبنظران سياسی به ن ی کند؟ با فعاالئاست تا عراق را نيز سوريه 

ن کرد جنبش چپ ايران ، حقوقدان ، نويسنده و زندانی سياسی دو رژيم از فعاالمجيد دارابيگی تحليل گر سياسی 

   می کنيممصاحبهبا او  .شاھی و اسالمی است

  ممنون از شما مجيد گرامی که به دعوت ما پاسخ داديد: گزارشگران

*****  

ً برخی اصوال. ی دادأيم کردستان چندی پيش در يک ھمه پرسی با اکثريت قاطع به استقالل آن ر اقل:گزارشگران

ن سرنوشت برای يينان و مطابق با اصل حق تعآ دستيابی کردھای عراق به استقالل را حق مسلم ًبرگزاری آن و احيانا

ه ن رفراندوم را در شرايط بحرانی کنونی بطور کلی اما برگزاری ايه ئيد اين حق بأخلقھا دانستند و برخی نيز ضمن ت

  را چگونه ارزيابی کرديد؟ شما آن. لحاظ زمانی و مکانی در اين منظقه مضر دانستند

  :مجيد دارابيگی

   تاريخی و سنخيت فرھنگی ريشه داریۀ  پيشين کشور عراق در چھارچوب مرزھای کنونی، با ترکيبی از کرد و عرب،

 به موجب قرارداد  دو قدرت استعماری بريتانيا و فرانسه در جريان جنگ نخست جھانی وندارد، زيرا بر بستر توافق 

جوان، بريتانا و فرانسه يک دست پخت ۀ  عثمانی به سه بخش اشغالی ترکي  کردستانۀ تجزي ، داير بر"سايکس ـ پيکو"

ادت دولت ھای اشغال گر را مردم کورد در ھر سه بخش عراق، ترکيه و سوريه ھرگز سي. تمام عيار استعماری است

 و چه در دوران  نپذيرفته اند و به ويژه در اقليم کنونی کردستان، بخش اشغالی عراق، چه در دوران سيادت بريتانيا

سيادت دولت ھای عربی وارث بريتانيا در ھشتاد سال گذشته، جنگ و ستيز مداوم، مناسبات دو جانبه را ورق زده 

ن سرنوشت ملت ھای تحت ستم تقويم ييدر اقليم کردستان را بايد در چھارچوب حق تعاز اين روی ھمه پرسی . است

 به  اما ادعای اين که ھمه پرسی در شرايط نامناسبی برگزار شد و شايد در موقعيت ديگری مناسب تر می بود،. نمود

ھشتاد ۀ  تجرب .حت ستم استباور من تنھا يک خودفريبی و شانه خالی کردن از زير بار پذيرش حق حاکميت ملت ھای ت

 که در یخلق کرد نشان می دھد که دولت ھای عربی ھنگامۀ  مناسبات رژيم ھای فرمان روا بر عراق، با کمين سال

تنگنا می افتند برای سر و سامان دادن به ناآرامی ھای درونی، به کردھا امتيازی می دھند و با بھبود موقعيت داخلی، 

 کشور را اشغال کرده بود و ھواداران بعثی صدام در امريکااين بار ھم در شرايطی که . نداين امتياز را پس می گير

دولت شيعه . و عربستان و قطر، دست به ترورھای آن چنانی می زدند" ال قاعده"کنار گروه ھای سنی تبار وابسته به 

  تف تن داد و دير يا زود پس می گرامريکابه يک خودمختاری نيم بند تحميلی 

  

  : گزارشگران

 جمھوری ،مثلث عراق. صفبندی ھای سياسی جديدتری در منطقه شکل گرفت) ھمه پرسی(در برابر اين پروژه 

 از سوی آنان ئیانی برای پيشگيری از تشکيل دولت مستقل کردستان صف کشيدند و تھديدھاخ اردوۀاسالمی و ترکي

 اين ھمه پرسی نه دستيابی ۀگويند فلسف  می برخی. يجاد شد برای کردھا ا  در اين ارتباطئیانجام گرفت و محدوديت ھا

  شما چگونه ی بينيد؟. به استقالل که گرفتن امتيازات بيشتر از دولت مرکزی عراق بوده است

   :مجيد دارابيگی

 اين بی گمان ھمه پرسی در اقليم کردستان نمی توانست در ساير کشورھا، به ويژه ايران و ترکيه بدون بازتاب باشد، از

  ئيد استقالل از جانبأھمه پرسی داير بر مشارکت ھفتاد و ھشت درصد شھروندان اقليم و تۀ  با اعالم رسمی نتيج روی
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حتا در تل .  سوريه جشن و پای کوبی بر پا شد  در شھرھای کردنشين ايران، ترکيه و بيش از نود و دو در صدآنان،

 ھمه  اما اين که.  کرد را با خود دارد بارزی از پيوند تاريخی و ملیۀ آويو کردھای مھاجر به خيابان ريختند، نشان

 و کسب مذاکره به معنای اعالم رسمی جدائی و استقالل اين بخش از کردستان دانست يا بھانه ای برای  پرسی را

 مساله ای فراتر از استقبال از ھمه پرسی نشان می دھد که امر استقالل برای اقليم. امتياز، نمی توان به يقين سخن گفت

دولت ترکيه که با اقليم کردستان و شخص مسعود بارزانی مناسبات نيکوئی داشت، به طور جدای .اميتازھای جزئی باشد

دولت بغداد است و به اشغال ۀجمھوری اسالمی ھم که پدر خواند. درخواست می نمود که از اين اقدام پرھيز کنند

خود با اين ھمه پرسی سرسختی نشان می داد و می دانستند که ھمه پرسی برای ۀ بکردستان ايران ادامه می دھد، به نو

نه اين که . ناچار به دنبال مردم افتاده اندم کردستان است و رھبران سياسی بجدی مردألۀ يک مس. کسب امتياز نيست

  .افته اندتصور کنيم اين مردم ھستند که فريب رھبران را خورده و به پای صندوق ھای انتخابات شت

" جاش" مبارزاتی، پديده ای به نام ۀدر جنبش مبارزاتی خلق کرد در بخش اشغالی عراق، در طی چند دھ، پرسش سوم

شمار انبوھی از پيش مرگه ھا که در صف مبارزاتی جنبش بودند، با پيش روی نيروھای دولتی . جای گاه خود را دارد

ی آمدند و آن گاه که جنبش مبارزاتی مردم اوجی می گرفت، به صف جا به جا می شدند و در خدمت رژيم بغداد در م

 رھبران  پيش مرگه، با چنين پديده ای مواجه نيستيم و اين شماری ازۀ  اين بار در ميان تود اما. خلق باز می گشتند

لفت داشتند و اری ھمه پرسی مخارھبرانی که مدت ھا با برگز.  ميھنی است که دست به چنين خيانتی می زنندۀاتحادي

ناچار و تحت فشار توده ھا به جنبش استقالل طلبی پيوستند و با پيش روی نيروھای عراقی با ترکيبی از ارتش تجھيز ب

تحت فرمان سپاه قدس جمھوری اسالمی، با صدور فرمان عقب " الحشد الشعبی"ئی و امريکاشده با سالح ھای مدرن 

شغال بدون مقاومت کرکوک و ميدان ھای نفتی را برای دشمن تاريخی نشينی به پيش مرگه ھای تحت فرمان خود، ا

ناگفته نماند . ميھنی، مصداق بارز ھمان حرکت جاشی استۀ اين اقدام بخشی از رھبری اتحادي. ملت کرد فراھم ساختند

يا پارتی " حزب دموکرات "  پيش مرگه ھا تحت فرمان رھبری بخشی از. که در کرد ستان دو سازمان پيش مرگه داريم

 در برابر نيروھای وابسته به  ، که در سال دوھزار و چھارده،"اتحاديه ميھنی " ھستند و بخشی تحت فرمان رھبران

داعش ايستادند و کرکوک و ميدان ھای نفتی را از تعرض داعش بر حذر داشتند و اين بار دو دستی تقديم دولت بغداد و 

پيش گيری از کشت و کشتار  عقب نشينی آن ھا نه به قصد خيانت، که برای ادعای اين که  .جمھوری اسالمی ساختند

بوده است، توجيه سازش خيانت کارانه ای است که انجام داده اند، ارتشی که در برابر داعش مثل موش به سوراخ 

  . ستی، عقب می نشئخزيد، چه بسا در برابر مقاومت توده 

  

   :گزارشگران

 با پيش. شد ل میو کنترًقسمابسيار مھمی بود که توسط نيروی پيشمرگه ھا آزاد و شھر نفت خيز کرکوک از نقاط 

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

م اين اقدام را نه را خيانت رھبری دانستند و رھبری ھ برخی آن. ھای کرد دستور عقب نشينی از مواضع خود گرفتند

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

  :مجيد دارابيگی

گاه خود جاي" جاش"زاتی، پديده ای به نام  مبارۀدر جنبش مبارزاتی خلق کرد در بخش اشغالی عراق، در طی چند دھ

ه در صف مبارزاتی جنبش بودند، با پيش روی نيروھای دولتی جا به جا می شمار انبوھی از پيش مرگه ھا ک. را دارد

شدند و در خدمت رژيم بغداد در می آمدند و آن گاه که جنبش مبارزاتی مردم اوجی می گرفت، به صف خلق باز می 
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 ميھنی ۀ رھبران اتحادي مواجه نيستيم و اين شماری ازپيش مرگه، با چنين پديده ای ۀ  اين بار در ميان تود اما. گشتند

رھبرانی که مدت ھا با برگزاری ھمه پرسی مخالفت داشتند و به ناچار و تحت . است که دست به چنين خيانتی می زنند

ح فشار توده ھا به جنبش استقالل طلبی پيوستند و با پيش روی نيروھای عراقی با ترکيبی از ارتش تجھيز شده با سال

تحت فرمان سپاه قدس جمھوری اسالمی، با صدور فرمان عقب نشينی به پيش " الحشد الشعبی"ئی و امريکاھای مدرن 

مرگه ھای تحت فرمان خود، اشغال بدون مقاومت کرکوک و ميدان ھای نفتی را برای دشمن تاريخی ملت کرد فراھم 

ناگفته نماند که در کردستان . ارز ھمان حرکت جاشی استميھنی، مصداق بۀ اين اقدام بخشی از رھبری اتحادي. ساختند

يا پارتی ھستند و بخشی " حزب دموکرات "  پيش مرگه ھا تحت فرمان رھبری بخشی از. دو سازمان پيش مرگه داريم

  در برابر نيروھای وابسته به داعش ايستادند و ، که در سال دوھزار و چھارده،"اتحاديه ميھنی " تحت فرمان رھبران

کرکوک و ميدان ھای نفتی را از تعرض داعش بر حذر داشتند و اين بار دو دستی تقديم دولت بغداد و جمھوری اسالمی 

 ادعای اين که عقب نشينی آن ھا نه به قصد خيانت، که برا يپيش گيری از کشت و کشتار بوده است، توجيه  .ساختند

ی که در برابر داعش مثل موش به سوراخ خزيد، چه بسا در برابر سازش خيانت کارانه ای است که انجام داده اند، ارتش

  .ی، عقب می نشستئمقاومت توده 

  

   :گزارشگران

نيروھای ارتش عراق و حشدالشعبی بدون مقاومت وارد کرکوک شده اند و پرچم کردھای عراق را بزير کشيده اند و 

نظر شما کرکوک آبستن بحران و ه يا بآر اين شھر با توجه به ترکيب قومی موجود د. پرچم خود را باال برده اند

  .درگيری ھای جديد خواھد بود

  :مجيد دارابيگی

در شھر تاريخی کرد نشين کرکوک، يک اقليت ترکمن از عصر عثمانی تا کنون در اين شھر سکونت دارند و يک 

رژيم بعثی عراق، ھمان .  انداقليت عرب زبان، که از جانب رژيم ھای عربی در سمت ھای دولتی ساکن اين شھر شده

وجود فارس زبانان شيعه پاک سازی نمايد،  گونه که تالش نمود ترکيب جمعيتی شھرھای مذھبی را عربی سازد و از

   ا اسم شھر را ھم عوض کرد وحت.  دگرگون سازد  ھم  شھر کرکوک را تالش زيادی انجام داد تا ترکيب جمعيتی

    ترکيب  به جا به جائی جمعيت، ھويت کردی شھر را دگرگون سازد و نھايت اين کهاما نتوانست.  نھاد نام" ميمالت"

جمعيتی کنونی کرکوک به گونه ای نيست که اقليت عرب و ترکمن با اکثريت کردھا درگير شوند و يا کردھا اقدام به 

در پنج سال آينده در پس از تصويب قانون فدرال در مجلس عراق، قرار بر اين بود که . پاک سازی قومی نمايند

مردم خواھان پيوستن به اقليم کردستان ھستند و يا متمايل به ) اکثريت(کرکوک ھمه پرسی برگزار شود که آيا بيشينه

اما ھمين که دولت ھای حاکم بر بغداد در طی پانزده سال گذشته به اين تعھد خود عمل نکرده اند،  .دولت مرکزی بغداد

استقبال يک گروه کوچک ترکمن از .  که در ھمه پرسی امسال ھم خود را نشان داد.ھويت کردی شھر استۀ نشان

بی گمان اگر اشغال کردستان جدی باشد . حشداشعبی را نبايد چندان جدی گرفت که آشوب و درگيری قومی به بار آورد

نخواھند ماند و نبايد جمھوری به تعرض خود ادامه دھند، مردم کرکوک ھم آرام ۀ و ارتش عراق و عوامل دست نشاند

  اقليم کردستان جمعيت مليونی آوارگان عرب را در قلب خود جای داده استکرد که فراموش 
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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

  :ابيگیمجيد دار

، حزب دموکرات و اتحاديه ميھنی، در پنجاه سال گذشته، گاه "يک يه تی"دو حزب سنتی کردستان عراق، پارتی و 

متحد و يک پارچه عليه دولت بغداد جنگيده اند، گاه يکی تن به سازش داده و ديگری را تنھا گذاشته است و گاه ھر دو 

اما اين بار ورای درگيری بين دو حزب، درگيری .پشت سر نھاده اندرو در روی ھم ايستاده، درگيری ھای خونينی را 

قباد طالبانی در سمت معاونت نوچروان يا نوشروان بارزانی نخست وزير اقليم و .  مطرح است  ميھنیۀدرونی اتحادي

ھمه  در سمت معاونت مسعود بارزانی، رئيش اقليم کردستان، در پشت   ميھنیۀکوسرت رسول، شخصيت دوم اتحادي

گر عراق دم می زنند و رھبرانی که در سليمانيه نشسته اند، از جمله الھور الل ايستاده اند و از ارتش اشغالپرسی و استق

دار قاسم سليمانی پاس  حضور.  نظامی می گويند حاضر نيستند برای بارزانی بجنگننديۀوالن بلند پاؤشيخ جنگی از مس

.  پوشی بارز استز رھبران اتحاديه در اين لشکرکشی و خيانت غير قابل چشمدر سليمانيه و بند و بست وی با بخشی ا

 را که برای تھديد به سليمانيه آمده بودند، بازداشت می  دار قاسم سليمانی و ھم راھان حشد الشعبی ویبی گمان اگر پاس

  . اوضاع به گونه ای ديگر می شد کردند، چه بسا
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   و اسرائيل و عربستان در اين تحوالت چگونه است؟امريکا مانند ئینقش و جايگاه کشورھا

  :مجيد دارابيگی

 به عنوان امريکا ۀاياالت متحد. خود را پی می گيرندۀ ی منافع ويژئبی گمان ھر يک از قدرت ھای جھانی و منطقه 

 تالش از يک سو. ی کندعراق، و رھبری اتحاد ضد داعشی در عراق ھم چنان نقش ويژه ای بازی مدر گر کشور اشغال

کاری با دولت بغداد، رژيم شيعه گری عراق را از نزديکی بيش تر با جمھوری اسالمی دارد با حضور خود و ھم

. ايران، ترکيه، روسيه گرددۀ  به جبھ  از پيوستن آنعبرحذر دارد و با تجھيز نظامی اين کشور به سالح ھای مدرن مان

اما بازی عربستان به گونه . دولت بغداد و اقليم کردستان اعالم بی طرفی می نمايداز ھمين زاويه است که در اختالف 

 تالش دارد عراق را از نزديکی بيش تر به جمھوری اسالمی باز دارد و از امريکاای ديگر است از يک سوی مانند 

.  می دھد ندارد ن ادامهسوئی ديگر تمايل چندانی به گسترش اقتدار دولت شيعی عراق که به سرکوب خونين اھل تسن

 عرب و جمھوری مصر ھمه پرسی در ۀاگر در پشت پرده به رھبران اقليم وعده و عيدی داده باشد، ھم صدا با اتحادي

عربی که با اسرائيل ۀ برقراری يک رژيم سکوالر در خاورميان. کردستان و استقالل طلبی کردھا را محکوم کرد

اسرائيل با توجه به طرفيت صنعتی خود با يک جمعيت . لت يھود ايده ال استمناسبات نيکوئی داشته باشد برای دو

به ھمين جھت تنھا کشور جھان .  فراھمی برای نفوذ در چنين دولتی خواھد داشت  کرد زبان، امکانھزاریدويست 

اسرائيل به . جدی گرفتاسرائيل را نبايد چندان ۀ اما پشتيبانی سوداگرايان. است که از ھمه پرسی استقالل استقبال نمود

 و حتا عربستان موضع خود را تعديل امريکاۀ  است و چه بسا با اشارامريکا کمک ھای   به نحوی ھمه جانبه وابسته

 به عنوان يک رژيم سکوالر مناسبات نيکوئی داشت اما در جريان انقالب سال  اسرائيل اگر چه با رژيم شاه ھم. کند

  .دکه دست کم مانند مراکش چند روزی ميزبان او باشدپنجاه و ھفت کمکی به شاه ننمو
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آنچه مسلم است اين وضعيت جديد پس از ھمه پرسی کمک زيادی به حل بحران منطقه نمی کند و در اين ميان دولت 

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

  دھد؟  را میمذاکرهو پارامترھای موجود احتمال سرانجامی بدون آغاز جنگ و کشتار ی ديگر از طريق 

  :مجيد دارابيگی

رھای نفتی عربستان و قطر، که اين دو کشور الپشتيبانی لجستيکی ترکيه، د. خور جدی داشتبشآجريان داعش دو 

ھم برای پائين کشيدن رژيم اسد در سوريه و . را تا دندان مسلح ساختندجنبش اسالمی وابسته به ال قاعده و ديرتر داعش 

با عقب نشينی ترکيه و گسستن پيوند ترکيه با داعش و بازسازی ارتش عراق برای بازپس .ھم تضعيف دولت شيعی بغداد

ناسيوناليست ھای اگر چه جنبش مبارزاتی آتی . گيری شھرھای عراق، داعش را بايد پديده ای پيوسته به تاريخ دانست

اين که درگيری در شمال عراق، بين نيروھای اقليم . عرب اھل تسنن سوريه و عراق را نمی توان تمام شده دانست

ھای دو جانبه به کجا مذاکره . کردستان و دولت مرکزی عراق تا کجا دامنه داشته باشد، به عوامل چندی بر می گردد

ژای واحد توافق يبه اختالف ھای درونی پايان خواھند داد و بر سر يک سترات رھبران کردستان چه گونه  خواھد کشيد؟

 استقبال نمود اما سران دولت بغداد که خود غرق در فساد مذاکره عبادی برای تمسعود بارزانی از دعو. خواھند کرد

د که طرفين به ھم ديگر ش به بازداشت و محاکمه تھديد می کنند و اين نشان می دھستند بارزانی را ھم مانند معاونھ

  .در اين بی اعتمادی دوگانه چه بسا شعله ھای جنگی فروزان شود که پايان خوشی بر آن مترتب نباشد. اعتمادی ندارند 
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   مطرح کنيدًچنانچه نکته يا پيامی داريد لطفا

  :مجيد دارابيگی

کارگران، ۀ خواھانطبقاتی و آزاديۀ  مبارز چه بسا در بستر اين حوادث،  خاورميانه ھم چنان آبستن حوادث است و

 خواھد خورد اما در نھايت  ل آنان رقموت ستم چه بسا به گونه ای خارج از توان و کنترحزحمت کشان و مليت ھای ت

گانی، برخورداری از دموکراسی و طبقاتی با دفاع از آزادی ھمۀ  طبقاتی است و مبارزۀ  مبارز سرنوشت آنان در گرو

   پيوند ناگسسنتنی دارد ن سرنوشت مليت ھای تحت ستمييتعحق 

   

  با تشکر از شما مجيد گرامی 

٢٢/١٠/٢٠١٧  

  گزارشگران

 


