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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سايت گزارشگران

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٧
  

  ھای گزارشگرانمصاحبه 
   تحوالت سياسی در کشورعراق و اقليم کردستانۀدربار

  با ثريا شھابیمصاحبه
   

  
 و امريکاناسيوناليست حاکم بر اقليم آن، حياط خلوط ايران و ترکيه و عراقی که در آن، کردستان از طريق احزاب 

 که در آن ھر مرجع مذھبی تا مغز استخوان مرتجعی، چون سيستانی ھا  و مقتدا صدر ئیجغرافيا. است... عربستان و
آدم می کشند، پول و اسلحه از . کنند مسلح طرفدار شان گرز چرخانی میدستجات شبه نظامی ... ھا، بغدادی ھا و 

ش ھرروز جلو دوربين ھا  است که مردمئیجغرافيا! کنند شود،  و اعمال قدرت می سراسر جھان به آنجا صادر می
صدر  و مقتدامحل رقابت انواع القاعده ھا و جبھه النصر من و مسکن انواع داعش و أم! قربانی عمليات انتحاری ھستند

  و سيستانی و  ساير دستجات و گانگسترھای مذھبی و قومی اند
*****  

 کرکوک طبق يک عمليات کوتاه و ،يک ماه پس از برگزاری رفراندوم استقالل در اقليم کردستان عراق :گزارشگران
ستان را که پيشمرگه پرچم کرد. بدون مقاومت در اختيار نيروھای ارتش عراق و شبه نظاميان حشدالشعبی قرار گرفت

رفت که پيشمرگه  انتظار می. ورده بودند پائين کشيدند و پرچم عراق را باال بردندآھای کرد در اين شھر به اھتزاز در
بسياری معتقدند که خيانت شده است و رھبران کرد . خرج دھند و اينطور نشده ھای کرد در برابر اين نيروھا مقاومت ب

جائی بحران در کشور عراق شود؟ آيا دست ه غاز جنگی ديگر و جابآتواند سر ين واقعه میآيا ا. دانند را مقصر می
  . نشستيممصاحبهن و صاحبنظران سياسی به ی کند؟ با فعاالئ در کار است تا عراق را نيز سوريه ئیھا

ر سالھای سرکوب  مخفی دۀبا ثريا شھابی فعال سياسی چپ و جنبش زنان در تبعيد که سوابقی طوالنی در امر مبارز
  . زن استئیسسان سازمان رھاؤ مۀاو از جمل. کنيم  میمصاحبه ،دارد

  .که درخواست گزارشگران را پذيرفتيد با درود به شما و سپاس از اين
*****  
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ً برخی اصوال. ی دادأاقليم کردستان چندی پيش در يک ھمه پرسی با اکثريت قاطع به استقالل آن ر :گزارشگران
 سرنوشت برای تعييننان و مطابق با اصل حق آ دستيابی کردھای عراق به استقالل را حق مسلم ً احيانابرگزاری آن و

ه طور کلی اما برگزاری اين رفراندوم را در شرايط بحرانی کنونی به  اين حق بتأئيدخلقھا دانستند و برخی نيز ضمن 
  نه ارزيابی کرديد؟را چگو شما آن. لحاظ زمانی و مکانی در اين منطقه مضر دانستند

نظر من برگزاری يک رفراندم در کردستان عراق، بر سر ماندن کردستان عراق با عراق فدرال قومی ه  ب:ثريا شھابی
 که بيش از دو دھه و از مقطع جنگ خليج، دير رس و تشکيل دولت مستقل، نه يک رويداد زود ئی مذھبی و يا جدا–

   .شده بود و دير شده است
برگزاری اين رفراندم را در "قول شما اين حق را در حرف به رسميت می شناسند اما در عمل ه ی که بدر مورد کسان

    .، من در ادامه اظھار نظر کنم"دانند قه مضر میطلحاظ زمانی و مکانی در اين منه شرايط بحرانی کنونی ب
چرا اين يک ضرورت و نياز روز است و نه  از عراق نياز دارد و ئیکه چرا کردستان عراق به جدا  در مورد اينءابتدا

  .  کشور" مصوبات بين المللی و قوانين"علی العموم و ناشی از اين يا آن بند " و امتياز" حق "ًصرفا
با آن " مقابله"ازيک رويداد و يا برای " حمايت" يا برای جلب ًبرای جنبش ھای واقعی، پای قوانين و مصوبات معموال

 برای به کرسی نشاندن ًرفداران يک رويداد و يک ضرورت و نياز مادی، مثبت يا منفی، معموالط. شود رويداد باز می
عکس نيست که اول نگاه کنند ببينند قانون ه پروسه ب. کنند رجوع می.. و تقويت خواست شان، به قوانين و مصوبات و 

 مسير پيشروی و عقبگرد جنبش ھای اجتماعی قوانين اول و آخر.  بروند و حرکت و جنبشی را دامن بزنندًچه گفته، بعدا
  . کند  خود را میۀھر جنبشی از اين قوانين استفاد. و سياسی،  و اول و آخر حق آدميزاد را معلوم نمی کند

که کسب آن امروز نه تنھا زود نيست که بسيار ھم دير شده   حق تشکيل کشور کردستان عراق بازگرديم و اينۀمسألبه 
   .است

، " سرنوشت برای خلقھاتعيينمطابقت آن با اصل حق  "* اين نه يک ضرورت علی العموم و به خاطر از نظر من
ه  ابزار اقدام عليه مردم و بًبسيار قابل تفسير و غالبا" حقوق بشر"عنوانی که به اعتقاد من امروز ھمچون عنوان 

حق "من به آن . ماعی مشخص است سياسی و يک نياز اجت-خصوص مردم  تحت ستم، که ناشی يک ضرورت تاريخی
طور مشخص در مورد کردستان عراق است و حق مردم آن برای ه صحبت ب. اطالق نمی کنم"  سرنوشت خلق ھاتعيين

   .صحبت از جغرافيا و مردمی بالتکيف، در دل عراق فدارتيو قومی امروز، است. تشکيل يک کشور مستقل
. ست که يک کشور يک پارچه با يک حکومت مرکزی نيستصحبت در مورد عراقی است که بيش از دو دھه ا

عراق کشوری نيست که در آن .  شدهه داشتا صدام با سرکوب در چارچوب عراق نگۀکردستان در عراق در دور
 و معضالت مسأله. جنبشھای اجتماعی و طبقاتی تحرک، تحول و تقابل آنھا با ھم  سير طبيعی خود را طی کرده باشد

  . پارچه، ھرچند ديکتاتوری، متفاوت است  وجود يک حکومت يکۀ ، دور٩٠ يا ٨٠ ۀمروز با دھکردستان عراق ا
از عراق باتالقی قومی و . عنوان يک کشور، متالشی شده استه امروز صحبت از عراقی است که دو دھه است ب

 وسيعی از ۀست با حاشي دستجات قومی و مذھبی ااش، موزائيکی از انواع" مرکزی"دولت . مذھبی برجای مانده است
 کنترولفردا معلوم نيست در رقابت ھای منطقه تحت !  ايران استکنترولگانگسترھای قومی و مذھبی، امروز تحت 

  ! ی باشدئی يا غيرمنطقه ئحاکميت کدام گانگستر قومی و مذھبی يا کشور منطقه 
 و امريکاآن، حياط خلوط ايران و ترکيه و ناسيوناليست حاکم بر اقليم عراقی که در آن، کردستان از طريق احزاب 

 که در آن ھر مرجع مذھبی تا مغز استخوان مرتجعی، چون سيستانی ھا  و مقتدا صدر ئیجغرافيا. است... عربستان و
آدم می کشند، پول و اسلحه از . کند دستجات شبه نظامی مسلح طرفدار شان گرز چرخانی می... ھا، بغدادی ھا و 
ش ھرروز جلو دوربين ھا  است که مردمئیجغرافيا! کنند شود،  و اعمال قدرت می نجا صادر میسراسر جھان به آ

صدر  محل رقابت انواع القاعده ھا و جبھه النصر و مقتدامن و مسکن انواع داعش و أم! قربانی عمليات انتحاری ھستند
ه مردم آن با مھر کرد و ترکمن و عرب يا  کئیجغرافيا. و سيستانی و  ساير دستجات و گانگسترھای مذھبی و قومی اند

در اين تصوير و در . بر پيشانی، ھزار تکه شده  و در مقابل ھم قرار داده شده اند.... سنی و شيعه و مسيحی و يزيدی و 
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" نمايندگان اقوام و مذاھب"عنوان ائتالفی از ه ، و با وجود فدراليسم قومی و حکومتی موزائيکی،  ب"مملکتی"چنين 
  .  لف، شانس و امکان زندگی مسالمت آميز در کنار ھم پوچ استمخت

 و تشکيل دولت مستقل را بيش از دو دھه است،  نه ئی که شانس و امکان جدائی کردستان عراق را، جائیکسانی که جدا
د،  به دانن ،  که به حکم شرايط مادی و  دوفاکتور آن، زود می"حق خلق ھا"به خاطر اصول و قوانين علی العموم 

 وضع موجود و ۀ خواھان ادامًاينھا عمال. اعتقاد من طرفدار بالتکيف گذاشتن بيشتر مردم در کردستان عراق ھستند
   . شرايطی که بعد از رفراندم پيش آمده، ھستندۀبازگذاشتن سر يک زخم قديمی، به بھان

کيه اش بر گرفتن امتياز از باال است، ، ھمچون رويکرد سنتی احزاب ناسيوناليست کرد، تبخشی از صاحبان اين نگرش
ی و ئ به عراق يا جنگ منطقه امريکا ۀاز جنس حمل" مھيا شدن شرايط" و ء توازن قواتغيير بايد منتظر ًکه خوب طبعا

 مزه اش را توسط  تاريخدر اين نسخه ای است که مردم کردستان . شکاف جديدی باشد که بلکه امتيازی کسب شود
قربانی و آوارگی و زندگی در کمپ . وناليست کرد بر سرنوشت شان، چشيده اند و تجربه کرده اندحاکميت احزاب ناسي

 خونينی از سرکوب کرد ۀ که خود پروندئیھا و اقليم ھا و فرار به کوه ھا و پناھنده شدن به کشورھای ھمسايه، کشورھا
خواھد اين سرمايه، يعنی  در واقع می. دن است مانء توازن قواتغيير در انتظار ۀزبان ھا در کشور خود دارند، نتيج

زندگی و امنيت و کار و مسکن و شھرھای کردستان ھمچنان در دست قدرت ھای حاکم در عراق، از عبادی تا سلفی 
 ۀخواست اتحادي. باقی بماند...  و امريکال و ئيگری و شيعه گری و تا دولت ھای ايران و ترکيه و عربستان و اسرا

عراق و با ريختن اشک  کردستان با عراق متالشی شده باقی بماند،  تا باز از مصائب مردم کردستان ميھنی است که
 ئیبخش ديگری جريانات يا نيروھا.  دھندتغييرتمساح به حال آن، توازن قدرت بين احزاب کردی به نفع اين يا آن، را 

وقت زمان برای متحقق کردن آن، حتی در جھنم  ھيچ اند،  اما از نظر آنھا ئیھستند که در حرف مدعی دفاع از حق جدا
 از موضع شوينستی ملت باال دست، از موضع دفاع ًاين نيروھا اساسا. تکه تکه شده ای به نام عراق، را مناسب نميدانند

را زودرس  ، از موضع ناسيوناليسم عرب، مخالف رفراندم و استقالل کردستان اند و آن"تماميت ارضی عراق"از 
  .کنند بی میارزيا

" کرد"و غير " کرد" مذھبی که ميان مردم - پايانی باشد بر شکاف قومیۀتوانست نقط ، میاستقالل کردستان عراق
 احزاب ناسيوناليست کرد از اين تفرقه و ۀ آغازی باشد بر پايان دادن به سوء استفادۀتوانست نقط دامن زده شده، می

    .امروز خيلی ھم دير شده استتا . کشند مصائبی که مردم در کردستان می
من، خالف روايت ناسيوناليستھا، نه از تاريخ تشکيل کشور ضرورت تشکيل دولت مستقل در کردستان عراق، به اعتقاد 

در چھار کشور ايران و عراق و ترکيه و سوريه، که ھريک نيازھا و "  ملت کرد" "بی کشوری"عراق و تاريخ 
ناسيوناليسم . شود  از نيازھای فوری و امروز مردم در کردستان عراق ناشی میًامقتضيات خود را دارد، که  مشخص

 مردم کردستان عراق به تشکيل دولت مستقل،  کند که اين نياز و اين حقيقت را بپوشاند و آن، يعنی نياز کرد تالش می
ر ديگر ايران و ترکيه و سوريه،  شکل دادن به تحرکی ناسيوناليستی در منطقه و  در ميان مردم در سه کشوۀرا دستماي

   .کند
مردم در کردستان عراق، که تاريخ تلخ و خونباری از سرکوب توسط دولت ھای مرکزی در عراق را تجربه کرده اند، 
 ئیسرکوبی که شکاف ملی عميقی بين مردم کرد زبان و عرب زبان ايجاد کرده است، ھميشه حق داشته اند که با جدا

 تأمينو کشيدن مرزھای از نظر بين المللی به رسميت شناخته شده، با تشکيل دولتی مستقل، و  ئیسياسی و جغرافيا
   .امنيت جغرافيای قانونی، اين شکاف را کاھش دھند

اين پروژه از . توانست و بايد تشکيل می شد بعد از جنگ خليج و در دل جنگ خليج، دولت مستقل کردستان عراق، می
نه کردستان عراق را مستقل کرده بودند  و نه در عراق . شده بود" ھايجک"يوناليست کرد آن مقطع، توسط احزاب ناس

تشکيل دولت اقليم و شريک کردن احزاب ناسيوناليست کردستان عراق در قدرت به جای تشکيل دولت . حل شده بودند
   .دامی در تعميق آن بودعکس اقه مستقل، از روزی که تشکيل شد، اقدامی نه برای کاھش تنش و شکاف ملی، که ب
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کردستان عراق، قدمی در پايان دادن به بالتکيفی اين جغرافيا ، پايان دادن به  و تشکيل دولت مستقل برای ئیجدا
عنوان منطقه ای بی صاحب که ھرروز ه به کردستان عراق ب.  مردم است نيروھای ضدمردمی از مصائبۀاستفادءسو

ی يا بين المللی، با آن در رقابت ھا و توازن قدرت ما بين خود ئ ارتجاعی منطقه توسط يک باند و دسته و گروه و دولت
 دست ھر گانگستر و حزب و دولتی ۀامنيت شان بازيچبه بازی گرفته شود، منطقه ای که  مردم محروم آن زندگی و 

يم اين مردم در کردستان عراق امروز ھم شاھد بود .شد بيست سال پيش بايد پايان داده می. شود، بايد پايان داده می شد
ی، در ھمکاری با احزاب ناسيوناليست کرد و ارتجاع بين ئی منفی دادند بلکه ارتجاع منطقه أنبودند که به استقالل ر

  .را به بن بست کشاندند المللی آن
    
 ،ثلث عراقم. صفبندی ھای سياسی جديدتری در منطقه شکل گرفت) ھمه پرسی(در برابر اين پروژه  :گزارشگران 

 از ئیی برای پيشگيری از تشکيل دولت مستقل کردستان صف کشيدند و تھديدھااردوخان ۀجمھوری اسالمی و ترکي
 اين ھمه پرسی ۀگويند فلسف برخی  می.  در اين ارتباط  برای کردھا ايجاد شدئیسوی آنان انجام گرفت و محدوديت ھا

  ی بينيد؟مشما چگونه . ر از دولت مرکزی عراق بوده استنه دستيابی به استقالل که گرفتن امتيازات بيشت
در برگزاری اين ھمه پرسی، عالوه بر مثلث .  که شما به آن اشاره کرديد، واقعی استئی صف بندی ھا:ثريا شھابی
، متحد تاريخی احزاب امريکاامروز ھنوز دولت .  ھم مخالف کردندامريکا و  متحد شما، شورای امنيت مللۀمورد اشار

، "پارتی" حزب دمکرات کردستان عراق، ًاحزاب ناسيوناليست کرد حاکم، مشخصا. ناسيوناليست کرد، مخالف آن است
   .رغم اين مخالفت ھا اعالم کرد و دولت اقليم، رفراندم را علی

 ۀھم نخواھد شد مگر اء، اجرئیمردم بر جدای و حکم أبارزانی در ھر مصاحبه ای ھزار بار تکرار کرد که اجرای ر
کرد که   میتأکيدکه در تبليغات  رغم اين علی.  و ايران و ترکيه و دولت عراق، موافق باشندامريکادولت ھای منطقه ، 

تا استقالل کردستان از پا نخواھد نشست،  اما از ھمان روز اول معلوم بود که بارزانی قصد معامله و مذاکره و امتياز 
اما آيا علم به اين واقعيت، به اين معنی .  منفعت مردم در کردستان عراق، را دارددنباله گيری به نفع دولت اقليم، نه ب

، که بيش از ھمه مردم محروم است که مردم نمی بايست در اين رفراندم شرکت کنند؟ يا زود بود؟ علم به اين واقعيت
و کمونيست ھا می بايست با اين کردستان عراق آن را تجربه کرده اند، به اين معنی است که مردم و نيروھای مترقی 

  .اين اشتباه است.  نهًنظر من مطلقاه کردند؟ ب رفراندم مخالفت می
ی ناشی ئاستقالل و تشکيل دولت مستقل، يک خواست ريشه .  بارزانی و طالبانی نيستۀکردستان عراق، متعلق به عشير

خصوص در دل جنگ ه ت ھا، ھميشه و بما کمونيس.  کردستان عراق استۀاز يک نياز و ضرورت تاريخی در جامع
ما بارھا و بارھا گفته ايم، و مردم در . شرايط از آن تاريخ به بعد بسيار مھيا بود. خليج و پس از آن، خواھان آن بوده ايم

توانند مردم کردستان عراق را  خواھند و نه می کردستان عراق تجربه کرده اند که احزاب ناسيوناليست کرد نه می
 و معامله تی، جز از طريق بند وبسئ جز در شکاف ھای منطقه  تاريخدر اين احزاب .  کشور مستقل کنندصاحب يک
، ھميشه مصائب و محروميت ھا، آوراگی و جنگ و یتاريخاز ديد . ابراز وجود و اعمال قدرت نکرده اند.. و توطئه و 

. ری برای شريک شدن در قدرت مرکزی کرده اند امتياز گيۀخون ھای ريخته شده از مردم کردستان عراق را، دستماي
حتی در سرنگونی دولت مرکزی عراق، در سرنگونی صدام، حتی در خال قدرت . احزابی که تا مغز استخوان فاسد اند

 آن را دارند و نه لياقت و اشتھای آن را دارند که دولت ۀتوانند، نه بني خواھند و نه می مرکزی ھم، اين احزاب نه می
 ثابت کرده اند که کمترين ربطی به مصائب و محروميت ھای مردم کردستان در تاريخاين احزاب .  تشکيل دھندمستقلی

احزابی که امروز، پس از دو دھه شرکت در قدرت در عراق، ديگر چيزی بيش از مافيا ھای قدرت  . عراق ندارند
   .نيستند

 برای قرار گرفتن در موقعيت مناسب تری در مذاکره با اين واقعيت دارد که بارزانی برای کاھش فشار اعتراضات و
با کارت استقالل کردستان عراق بازی . ی، چون ايران و ترکيه، با کارت رفراندم بازی کردئ منطقه یعبادی و شرکا

ی  و ھواپيماھاامريکاچشم به چرخش در سياست .  معامله با عبادی و ايران و ترکيه کندالکرد، تا ماحصل آن را وجه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

الزم به افشاگری نبود که بارزانی قصد !  که بغداد را به خاک و خون کشيد، دوخته بودئینجات بخش ناتو، از نوع آنھا
   .تشکيل دولت مستقل، ندارد

کنيد که قطب بندی در جامعه حول يکی از خواست ھای  با اين وجود، با وقوف به اھداف بارزانی، شما مشاھده می
عنوان ه کارگر، ب ۀعنوان کمونيست و طبقه شما ب.  کردستان عراق در حال شکل گيری استاصلی و تاريخی مردم در

سفانه أاما مت. کرديد انسان آزاديخواه، اگر قدرت داشتيد اين رفراندم و نتيجه اش را از آن مردم کردستان عراق می
. نجامدتواند، به کنار زدن اين احزاب بي توانست و ھنوز می  رفراندم، میۀخود  پروس. کمونيستھا در اين موقعيت نبودند

ی أتوانند حول خواست ھايشان که اجرای فوری ر  کارگر میۀبه نسبت قدرت نيروھای مترقی، جنبش کمونيستی و طبق
دور از چشم مردم، ه مردم، تشکيل دولتی غيرقومی و غيرمذھبی، تشکيل دولتی سکوالر، ممنوعيت ديپلماسی مخفی و ب

 درآورن خواست شان، قدرت مند شد و در صحنه ابراز وجود و اعمال اءمگانی مردم برای به اجرتسليح عمومی و ھ
    .قدرت کرد

کنند و برای   عوامفريبی مییکنند، گاھ  ريسک مییکنند، گاھ قدرت ھای حاکم، در اين و آن مقطع اقدامات سياسی می
. شود دانيد که قطبی می شما می. کند  خود قطبی میزنند، که جامعه را حول کاھش فشار روی خود دست به اقدامی می

دانيد که مردم  ی است و میئحول خواستی تاريخی و ريشه !  شود حول خواستی که شما با آن موافق ھستيد، قطبی می
دان از روز اول قرار بوده است که مي! اين ميدان شما است. آورد آيند  و مردم را به ميدان می با دل و جان به ميدان می

شما نمی توانيد در اين شرايط مبشر حفظ وضع موجود و ماندن با عراق فدارتيو قومی، که حتی پيش از ! شما باشد
   .رفراندم ھم قابل حفظ کردن نيست، باشيد

 سھم ۀ عراق و آيندۀ تکليف آيندتعيينھر دو طرف، دولت عبادی و اقليم به محض شروع جنگ موصل،  خود را برای 
 داشته باشد کنترولبارزانی با کارت استقالل تالش کرد جغرافيای بيشتری را تحت . کردند  عراق آماده میۀخود در آيند

ن ئيبارزانی رفراندم را فراخواند تا فشار اعتراض از پا .کرد و عبادی با پرچم عراق يکپارچه ھمان ھدف را دنبال می
ھمتر اين بود که معلوم بود دولت عبادی، به رھبری ش کم کند و در عين حال و شايد مرا روی خودش و دولت فاسد

کند که  کرکوک  معلوم بود که  پس از شکست دادن داعش در موصل تالش می. ايران، به تعادل کنونی تن نخواھند داد
ند، با نتوانند، اگر با فشار اقتصادی و تحميل فقر به مردم کردستان نتوا" پارتی"و " يکتی"را، اگر با فشار و معامله با 

 ۀادام. اين يعنی پاک سازی ھای قومی و وارد فازی نامعلوم شدن از جدال ھا و صف بندی ھای  جديد. زور پس بگيرد
ی تقابل احزاب بارزانی و طالبانی و به ميدان آمدن انواع دستجات ديگر گانگسترھای اشرايط قبل از رفراندم،  به معن
اين دورنمای وضع موجودی بود که قابل ادامه دادن . برای بازپس گيری کرکوک بود...  قومی و مذھبی، حشدالشعبی و 

   .نبود
   

. شد  میکنترولً قسماپيشمرگه ھا آزاد و  شھر نفت خيز کرکوک از نقاط بسيار مھمی بود که توسط نيروی :گزارشگران
. با پيشروی نظامی ارتش عراق و نيروھای شبه نظامی شيعه اين شھر بدون مقاومت از سوی کردھا واگذار شد

را خيانت رھبری دانستند و رھبری ھم اين  برخی آن. پيشمرگه ھای کرد دستور عقب نشينی از مواضع خود گرفتند
  ارزيابی شما چيست؟. جائی و برای پيشگيری از کشتار کردھا اعالم کرده که جاباقدام را نه عقب نشينی بل

، تنھا و "گردنش را بزنند از حق استقالل کوتاه نمی آيد"که   روشن بود که عوامفريبی بارزانی مبنی بر اين:ثريا شھابی
اندن خواست تاريخی شان اميد بسته  به قدرت شان برای به کرسی نشً مردمی بود که عميقاۀتنھا برای سوار شدن بر گرد

امروز تبليغات ! باران کرده اند" تف"بين ھا ر بارزانی را، امروز در مقابل دویمردمی که ادعا. و به ميدان آمده بودند
.  بارزانی و طالبانی خائن می گويندۀمردم به عشير.  مردم شده استۀ حملۀسرعت دستمايه و شارالتانيسم بارزانی، ب

دانستيم و بارھا و بارھا  ر بيان مناسبی از نظر ما کمونيست ھا نباشد، چرا که اين وضعيت را از قبل میاگ" خائن"
حق مردم ه انزجار و خشم ب. دھد  مردم با اين احزاب و سران شان را نشان میۀخطر آن را اعالم کرده بوديم، اما رابط

 ميھنی و بارزانی ۀ سران اتحاديۀردستان عراق بر سين، که مردم در ک"خائن"به بيان ما، صفت . کند را منعکس می
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آويخته اند، نشان رسيمت دادن به اين واقعيت است که از نظر مردم کردستان عراق،  اين ھا نه دوست، که دشمن مردم 
   .ھستند

ه از  دفاع و در صورت لزوم دفاع مسلحانۀ شھرھای ديگر کردستان عراق، اميدوار و  آمادۀمردم در کرکوک و ھم
عنوان يکی از مناطق مورد مناقشه، پس ه کرکوک قرار بود، يا می بايست،  ب. دستآورد شان، يعنی اعالم استقالل بودند

ی أدر آن آزادانه شرکت کنند و ر... از اين رفراندم، در رفراندمی ديگر که ھمه شھروندان مستقل از زبان و مذھب و 
  .  آغاز نشدًاين پروسه اساسا.  تکليف شودتعيين با عراق می مانند، به کردستان مستقل می پيوندند يادھند که 

.  تسويه حسابھای قديمی خود کردندۀی مردم را دستمايأدر اين ميان دو حزب اصلی ناسيوناليست کرد در عراق ر
ن شد که  نشست و طالبانی به حمايت ايران و دولت عبادی و نتيجه ايامريکابارزانی به اميد حمايت جنگنده ھای 

   . طالبانی باختۀرا به خانواد" بازی"ی مردم، برای مذاکره با عبادی، استفاده کند، أخواست از ر بارزانی می
ارتش عراق  و حشدالشعبی، نيروی شبه نظامی شيعه که بازوی نظامی جمھوری اسالمی ايران است، بدون مقاومت 

 ۀتصوير گريان پيشمرگانی که از بند و بست اتحادي. ه بودبند و بست ھا از قبل صورت گرفت. کرکوک را تصرف کردند
اين احزاب خبر " داوطلبانه"ميھنی با قاسم سليمانی از ايران و عبادی از عراق برای  معامله با کرکوک و تحويل 

   .قی افتادگويد که چه اتفا نداشتند، و فرياد اعتراض و اعالم نفرت از سران عشيره بارزانی و طالبانی، به زبان خود می
مخالفت با ديپلماسی مخفی، تسليح عمومی و ھمگانی، دفاع از دستآوردھای خود به نيروی خود، سنت مقاومت و 

 يا چشم انتظار شکاف و بحران بين قدرت ھای امريکاقھرمانی مردمی است، در مقابل توطئه و معامله و اميد به دخالت 
کمونيست ھا بر اين خواست ھا . سم تا مغر استخوان فاسد کرد استمنطقه، که سنت مقاومت و ناقھرمانی ناسيونالي

   .سفانه از قدرت کافی برخوردار نبودندأکه مت! پافشاری کردند، که در مقابل آنچه که در کرکوک رخ داد سد ببندند
"  اعالم کردجائی و برای پيشگيری از کشتار کردھاه رھبری ھم اين اقدام را نه عقب نشينی بلکه جاب"اين ادعا که 

استفاده از مصائب مردم برای معامله ء سرپوش گذاشتن بر اھداف کثيف سوۀدروغ محض، شارالتانيسم سياسی و وسيل
   .به نفع خود و به ضرر مردم و به قيمت به خون کشاندن کردستان عراق است

 طالبانی در اين ۀبه انداز. ھمی دارند ميھنی دپارتمان مۀسپاه پاسداران جمھوری اسالمی ايران و قاسم سليمانی در اتحادي
بارزانی ھم که شريک معامله و بده بستان بين احزاب و دولت ايران و عبادی است، چشم اميدش به ! حزب قدرت دارند

ھم معجزه " امام زاده" از اين ً دخيل ببنند، که فعالاردوخان" امام زاده"امروز بارزانی بايد بر .  بود که کور شدامريکا
   .ه نفع بارزانی در حال شکل گيری نيستای ب

، خواندن اين احزاب، "مردم فروش"و " خائن"مردم کرکوک و ساير شھرھای کردستان عراق، در اعتراض شان، با 
عالوه مردم کردستان عراق اين احزاب را ديگر نه ه ب!  واقعيت عقب نشينی يا تسليم پنھانی و توطئه را، بازگو کردند

.  در قامت شريک قدرت مرکزی، رئيس دولت اقليم و رئيس جمھور عراق، دو دھه است که ديده انددر اپوزيسيون که
بازی امروز اين ھا با مصائب مردم در کردستان عراق، با .  حاکميت بيش از دو دھه در کردستان را دارندۀتجرباين ھا 

 نفرت و انزجار از آنھا، پس از اين معامله و بده .مردم اين ھا را در قدرت ديده اند.  بست ھای ديروز متفاوت استوبند 
بستان کثيف، از جنس معامله با داعش برای گرفتن کرکوک و تحويل شنگال، با بند و بست ھا و توطئه ھای گذشته 

   .متفاوت است
و آتش  و بمباران ئیيمياک کوه کردن مردم بيگناه، بی دفاع و بی سالح مردم را در معرض حمالت ۀآوارگی و روان 

 سياسی اين جنبش ۀزدن روستاھا، قرار دادن  و عکس گرفتن با آن و امتياز گرفتن به خاطر اين مصائب، تمام سرماي
   .سادگی گذشته نيست بمسألهاين بار اما، .  گنديده و عفونی است

 عليه مردم  توطئهمسؤول فرار از کرکوک و مسؤول ميھنی، ھردو به يک اندازه ۀمسعود بارزانی و سران اتحادي
، شريک خفه یسليمانقاسم  حشدالشعبی و عبادی وۀبه انداز!  اين ھا، امروز اپوزيسيون نيستند. کردستان عراق اند

کردن مردم در کردستان عراق و شريک خون پاشاندن به عراق و دامن زدن به جنگ قومی و مذھبی بيشتر در اين 
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 سنگر يک گروه و حزب اپوزيسيونی، معترض و شاکی عقب نشينی نبايد به اين ھا فرصت داد که به. جغرافيا ھستند
    . و مشمول اندمسؤولاين ھا به اندازه عبادی . کنند

  
ه نيروھای ارتش عراق و حشدالشعبی بدون مقاومت وارد کرکوک شده اند و پرچم کردھای عراق را ب :گزارشگران

نظر شما کرکوک آبستن ه  ترکيب قومی موجود در اين شھر آيا ببا توجه به. زير کشيده اند و پرچم خود را باال برده اند
  .بحران و درگيری ھای جديد خواھد بود

عالوه درگيری پيشمرگان در ساير نقاط ه  آخرين خبری که من داشتم فرار مردم کرد زبان از کرکوک و ب:ثريا شھابی 
تواند آبستن بحران و درگيری ھای جديد  د، میکرکوک با توجه به فاکتوری که شما به آن اشاره کردي. کردستان است

عرب زبان، کرد زبان، ترکم و شيعه و (مردم کرکوک . وجود نمی آيد ه خود به خودب... بحران و کشمکش و . بشود
. مدت ھا تحت حاکميت صدام و مالکی و عبادی و دولت اقليم، با ھم زندگی مسالمت آميزی کرده اند) سنی و مسيحی
 وجود آورده میه وجود بيايد، اين بحران نه توسط مردم که توسط نيروھا و باندھای قومی و مذھبی ب هاگر بحرانی ب

   . اندازد شود و مردم را ھم به جان ھم می
 در ساير شھرھای کردستان عراق، و تسويه حساب در قدم اول  با احزاب ناسيوناليست حاکم، مسألهکنم که  اما فکر می

معامله با دولت الس مقاومت مردم قرار دھد و باز آن را وجه أکند که خود را در ر تالش میبارزانی . صورت بگيرد
 ميھنی باشند که بر مقدرات مردم در کردستان عراق سوار ۀدر ادامه اگر باز اين بارزانی و اتحادي. عبادی و ايران کند

و محروميت و تخاصمات قومی و مذھبی آوارگی، فرار، کوچ ھای اجباری . نظرم دورنما خطرناک استه بمانند، ب
 اين نقش، در مقابل مردم در کردستان ۀ بارزانی و طالبانی برای ادامۀنظرم عشيره ب. عميق تری در پيش رو خواھد بود

خصوص ميليتانت در کردستان عراق، دست و پای بسيار بسته تری از گذشته ه عراق و در مقابل نيروھای مترقی و ب
اگر نيروھای . نجامد مردم بيۀتواند به کنار زدن تمام و کمال اين احزاب، و به ميدان آمدن مستقالن  میاين بحران. دارند

ف احزاب فاسد ناسيوناليست حاکم، بيشترين استفاده را برای متشکل کردن مردم، عمترقی، کمونيست و آزايخواه، از ض
شانس برای به ميدان آمدن ھم نيروھای مترقی، . نھا، ببرندمسلح کردن مردم، و به ميدان آوردن و در ميدان نگاه داشتن آ

   .راديکال، چپ و کمونيست باز می شود و ھم برای دستجات مرتجع قومی و مذھبی
  

 جالل طالبانی نيز در اين ۀشود که جمھوری اسالمی با نمايندگی قاسم سليمانی و ھمراھی خانواد گفته می :گزارشگران
  ن چه بوده است؟جريا.واقعه دخيل بوده اند

 ھمانطور که باال تر اشاره کردم، سپاه پاسداران و قاسم سليمانی، يعنی جمھوری اسالمی،  عالوه بر :ثريا شھابی 
 ۀاستفاده از اتحادي.  ميھنی شعبه داير کرده اندۀ در اتحاديً خود، حشد الشعبی، رسماۀ شبه نظامی مسلح شيعۀداشتن دست

 ۀرابط. اما اين فقره، و در اين سطح، موضوع ديگری است.  داردئیران تاريخ بلند باالميھنی برای جمھوری اسالمی اي
  . احزاب ناسيوناليست کرد با دولت ھای سرکوبگر ايران، تاريخی دارد

.  فی الحال شکل گرفته ای استی، سناريو"جاش"قول کردھا ه  ميھنی و تبديل شدن آن به يک نيروی بۀانزوای اتحادي
که در کردستان عراق از حق کشور دار شدن عقب نمی " ميلتانسی"وی مترقی، چپ و کمونيستی که بتواند در غياب نير

 خود ۀقول مردم در راه آن جان بدھد، را به سمت خود و شيوه ھا  و اھداف انسانی و مترقيانه نشيند و حاضر است ب
خال رھبری در جدال مردم کردستان . ستی کرد شودتواند جلب گروه ھای افراطی ناسيونالي سوق دھد، اين ميليتانسی می
بايد !  و از جمله چپ، کمونيسم، سکوالريسم و آزاديخواھی شودئیتواند باعث عروج ھرنيرو عراق برای استقالل، می

تواند توسط انواع گانگسترھا  در غير اين صورت اين خال می. و نيرو جمع کرد! برايش تدارک ديد! به پيشواز آن رفت
   .تجات مرتجع ناسيوناليست و مذھبی افراطی، پر شودو دس

  
   و اسرائيل و عربستان در اين تحوالت چگونه است؟امريکا مانند ئی نقش و جايگاه کشورھا:گزارشگران
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ھمانطور که . بازی با کارت کرد نياز ندارد اول به اين دليل است که  امروز به ۀ، در وھلامريکا مخالفت :ثريا شھابی
 ۀمسأل. زارت خارجه اعالم کرده است، نگران استفاده  و باز شدن ميدان پيشروی برای ايران بوده و ھستندسخنگوی و

 کرد و ايجاد کشور مستقل ۀمسألی تالش آنھا برای حل ا، ھرگز به معنامريکات حاکمه ھای مختلف أکرد برای ھي
ه  بً، مطلقاامريکاس آنھا دولت أی و در رامروز و پس از جنگ سرد، دول غرب. کردستان عراق نبوده است و نيست

اگر اين ھا در دل جنگ ! در ھيچ کجای جھان نيستند" جنبش ھای استقالل طلبانه"و حمايت از " رفع ستم ملی"دنبال 
 توانست مورد حمايت قرار گيرد، و می سرد و دوقطبی که بر جھان حاکم بود، توسط اين يا آن قطب امپرياليستی می

.  وارونه استً توازن قدرتی ميان قدرت ھای متروپل شود، امروز صحنه تماماتغيير سياسی آن موجب توانست منافع
و " مليت"س آنھا بورژازی غرب تنھا و تنھا از طريق  أپس از پايان جنگ سرد، منافع کشورھای متروپل، و در ر

 و سوريه، مدل ای و عراق و ليبيامروز يوگسالو. شود  میتأمين، ئیسازی ھای قرون وسطا" مذھبيت"و " قوميت"
تواند مردم را از امنيت   آن میئی که تقسيمات جغرافيائیکوبانی و کردستان و اين و آن جغرافيانه . کشور سازی است

عنوان دو کشور يکی ه امروز حفظ اسرائيل و عربستان، ب. بيشتری برخوردار کند و يا به معضل نفاق قومی پايان دھد
قادر به حفظ و .  با حکومتی مرتجع شيوخ مذھبی، برای بورژازی غرب دشوار استو ديگریبا حکومتی ضدعرب 

 ساختن کردستانی در خاورميانه و در دل ۀ ھرگز پروژً مطلقاامريکادر اين شرايط . حمايت از آنھا به شکل گذشته نيست
ش در خاورميانه و دخالترمايه ھای بازی با کارت مصائب کرد، يکی از س.  عربی را در دستور نداشته استۀخاورميان

   . توازن قدرت بوده استتغييردر 
اين يعنی بازی . رغم مخالفت غرب و کشورھای منطقه است مردم، علیعامل ديگر، به ميدان آمدن مردم، و دخالت 

ت ن رضايئي، به دخالت و قدرت گيری مردم از پا"زور"ھيچ کشوری امروز، به غير از زبان . دادن نيروی سوم
 طالبانی  ۀند، که توسط احزاب فاسد عشيردرا به ميدان آور" زور"مردم در کردستان عراق اين قدرت و اين . نخواھد داد

در اين شرايط باز . کنند  پيروی میامريکا از سياست ًاسرائيل و عربستان سعودی، غالبا. و بارزانی به بازی گرفته شد
کنند   سعی میًحتما.  بارزانی و طالبانی، منتقی نيستۀم، در شراکت با عشيربرای آنھا استفاده از کارت کرد و رفراند
. اما اين امکان و اين دخالت، از نوع امکان و دخالت حشدالشعبی و ترکيه است. امکانی برای عقب زدن ايران پيدا کنند

 ۀ اسرائيل و عربستان، ادام وامريکاتوھم و دل خوش کردن به دخالت .  قدرت شان را اعمال کنندًمردم بايد مستقال
  .سرنوشت گذشته، مخرب و مخاطره آميز است

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

بينيد؟ آيا   میچشم انداز را چگونه. تواند از فضای ايجاد شده به بازسازی خود بپردازد ميان دولت اسالمی داعش می
  دھد؟  را میمصاحبهظرفيت ھا و پارامترھای موجود احتمال سرانجامی بدون آغاز جنگ و کشتاری ديگر از طريق 

توسط توافقات .. تواند روند انتظار و دلسردی و   تصور من اين است که امروز در کردستان عراق می:ثريا شھابی
اما در کردستان عراق غول از شيشه .  از صحنه خارج کندًم را موقتامرد..   و امريکابارزانی و عبادی و ايران و 

ی شان را دادند أ قدرت ھای اصلی جھانی، رۀ ھمًرغم  مخالفت تقريبا مردم احساس قدرت کردند، علی. خارج شده است
اما از طرف . تدرست است اين از جنبه ای به احساسات ناسيوناليستی در منطقه دامن زده اس. و از ميدان خارج نشدند

به احساس نفرت از احزاب . ن ھم دامن زده استئي به قدرت خود از پاءديگر به احساسات دخالت مستقيم و احساس اتکا
   . شان از ايران تا ترکيه را روی ميز گذاشته استۀ ھمۀامروز پروند. سنتی ناسيوناليستی در کردستان ھم دامن زده است

. سران اين احزاب را خلع سالح کنند. نظر من مردم بايد مسلح شونده گردد، ب می که به کردستان عراق برئیتا جا
 ميھنی و پارتی ۀسران اتحادي. پيشمرگان و نيروھای نظامی شان را به پيوستن به صف تسليح عمومی مردم فراخوانند

يت مسؤول خلع سالح و خلع . مردم، عليه مردم، و عليه امنيت مردم، بايد محاکمه کردۀرا، به جرم توطئه عليه اراد
اين تنھا راه جلوگيری . حداقل مجازات کاری است که سران اين احزاب بار ديگر با مردم در کردستان عراق کرده اند

در غير اين صورت در صورتی که . از تکرار مرتب اين رويدادھا است، که به رھبری اين احزاب صورت گرفته است
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که مردم به آن را ی نداشته باشد و مجبور نشوند که عواقب کاری ين آن عواقبسؤولمدر چشم مردم، اين رويداد برای 
 عھده بگيرند، اين چرخه باز و باز تکرار میه يت کارشان را بمسؤولگويند بپذيرند، و  می" مردم فروش"و " خيانت"

   .شود
رتش عراق زير پايشان قرار نمی ، شانه ھايشان را برای عروج حشدالشعبی و ا"پارتی"و " يکتی"اگر احزاب حاکم، 

در اين حالت، ھيچ چيز عادالنه تر از  . سادگی مردم در کردستان عراق را عقب بزنندد بنداند، اين ھا ھرگز قادر نبود
ه ب. کردند جنگی که جھانيان از آن دفاع می!  ودنب شان، ۀجنگ مردم در کردستان عراق برای اجرای حکم و اراد

سرکوب مردم . گيرد و فی الحال در حال شکل گيری است  کرد،  شکل میۀمسألجديدی، حول  ھای ئینظرمن رويارو
   .در کردستان عراق، در ايران انعکاس و بازتاب ويژه ای خواھد داشت

 در شرايطی که سپاه در عراق از طريق کردستان پيشروی می. خصوص، حائز اھميت و تعمق استه برای ما اين ب
عنوان يک نيروی تروريستی و يا حامی تروريست، شرايط ايران را بحرانی تر ه حريم سپاه بکند، در شرايطی که ت

   .کرده است، بازتاب دخالت سپاه در کردستان عراق، در ايران به مراتب با گذشته متفاوت است
ی بر دخالت ايران در سير استقالل کردستان عراق، تصرف کرکوک و گسترش ميدان عمل در عراق، سرمايه گذار

ديگری در منطقه که از مصائب مردم محروم فلسطين ارتزاق " حزب هللا سازی"حشدالشعبی عراق با توھم و اميد به 
تواند کردستان عراق و کردستان  اين می. سرعت به عکس خود تبديل شود و ورق را برگردانده تواند ب کرد، می می

   .ديل کندايران را برای جمھوری اسالمی به جھنمی تمام عيار تب
تواند آغاز  دخالت نيروی نظامی سپاه در تصرف کرکوک و در تعرض به دستآورد مردم در کردستان عراق، می

تواند اين پيشروی را به مذاق  کردستان ايران می.  ھای بيشتر جمھوری اسالمی در کردستان ايران ھم باشدئیرويارو
   . سران در حکومت ايران، زھر کندۀانی و ھمانی و مقام معظم و جناب روحمي سلسپاه و سردار قاسم

از منظر مردم در کردستان ايران، جنگ و بمباران و خمپاره باران شھرھای کردستان ايران،  يکی از ارکان تولد و 
در نگاه مردم در کردستان ايران، ارتش و سپاه پاسدارن جمھوری اسالمی . شکل گيری جمھوری اسالمی ايران است

، به قدرت نظامی خود "نيروھای اشغالگر"عنوان ه و بارھا از شھرھا و روستاھای کردستان ايران، بايران، بارھا 
در " کارت کرد"بازی با .  جمھوری اسالمی با کردستان ايران استۀاين رابط. مردم،  فراری داده و اخراج شده اند

، برای ايران اما، با توجه به تاريخی از داشته است" محلی از اعراب "امريکا برای یتاريخاز ديد منطقه،   اگر 
 سرکوب و  تعرض حکومت،  و  با توجه به قريب يک دھه جنگ  و مقاومت وسيع نظامی مردمی در مقابل آن، می

تحرکات سپاه و جمھوری اسالمی برای سرکوب مردم کردستان . شمرده شودتواند برای جمھوری اسالمی بازی با آتش 
خصوص در کردستان ه خواستار تشکيل دولت مستقل شده اند، در ايران و ب» المت آميزمس« عراق، که در حرکتی 
   .رو نخواھد شده ايران، با سکوت روب

  
***  
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