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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٩
  

  ھای گزارشگران مصاحبه
   تحوالت سياسی در کشورعراق و اقليم کردستانۀدربار

 مصاحبه با نسرين ابراھيمی

  
که از پيش از برگزاری رفراندم سازماندھی ھمکاريھا  و زد وبندھا و توافقات  بين رژيمھای جمھوری  واقعيت اينست

 اقتصادی ، بستن فرودگاه سليمانيه و ۀتھديد ھا به بستن مرزھا ، محاصر.  اسالمی، عراق و ترکيه  صورت گرفته بود

نشان از از يک صف بندی ارتجاعی برای پيشگيری از تشکيل دولت مستقل ...اربيل ، مانورھای نظامی مشترک و 

 چه نيرو ، قشر و يا ۀکه ھمه پرسی را از زاوي   اينستسؤالداد ھر چند که دور از انتظار ھم نبود ولی  کردستان می

ادن بر فساد مالی ، عدم  حاکمان اقليم خود مختار کردستان ،  و بارزانی،  ھدف سرپوش نھۀاز زاوي.  طبقه ای بنگريم

 ميھنی  با ۀ حاکميت خود است ،  مخالفت بخشی از اتحاديۀمين حقوق کارمندان ، کارت فشار و امتياز گيری ، و ادامأت

  .  ی خود بودئھمه پرسی نيز  از زاويه منافع فرقه 

*****  

ً برخی اصوال. ی دادأل آن راقليم کردستان چندی پيش در يک ھمه پرسی با اکثريت قاطع به استقال :گزارشگران

نان و مطابق با اصل حق تعيين سرنوشت برای آ دستيابی کردھای عراق به استقالل را حق مسلم ًبرگزاری آن و احيانا

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

  را چگونه ارزيابی کرديد؟ شما آن. قه مضر دانستندطدر اين منلحاظ زمانی و مکانی 

اين حق "  گويد   سرنوشت میتعيينحق ۀ لنين در مقال.  سرنوشت لنينی معتقد ھستمتعيينمن به حق  :نسرين ابراھيمی
ياسی،  سرنوشت ستعيينجز حق ه تواند معنای ديگری ب  مارکسيستھا از نقطه نظر تاريخی و اقتصادی نمیۀدر برنام
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 سرنوشت خويش پی ببريم و تعييناگر بخواھيم به مفھوم حق ملل در ." ...استقالل دولتی و تشکيل دولت ملی داشته باشد
درعين حال خود را با تعريف ھای قضائی سرگرم نکينم وتعريفھای مجرد وضع ننمائيم بلکه شرايط تاريخی و اقتصادی 

تعيين م که منظور از حق ملل در يرس ھيم آنوقت به اين نتيجه میجنبشھای ملی را مورد تجزيه و تحليل قرار د
   ." ملتھای غير خودی و تشکيل دولت ملی مستقل ۀنھا در جدا شدن از مجموعآسرنوشت خويش يعنی حق 

روشن است که سياست کمونيستی مخالف ھر گونه اميتاز ويژه و حق انحصاری برای ھر گروه ، دسته ، نژاد  و غيره 

 ۀ اين برابری در ھمًمنطقا.   بر اساس حق برابر ميان مليت ھا تعريف می شودً سرنوشت ھر ملت دقيقاتعيينق ح. است 

يکی از راه ھا و وسايلی که ملت تحت ستم  . دھد سياسی، فرھنگی و اجتماعی خود را نشان می جنبه ھای اقتصادی ،

  . سياسی استقالل و تشکيل دولت ملی استۀد در عرصشو  سرنوشت خود عليه اين نابرابری به آن متوسل میتعييندر 

 تاريخی طوالنی از مبارزه عليه  رژيمھای حاکم که با ۀکه سابق  در رابطه با مردم کردستان عراق واقعيت اينست

  .  وجود داشته است،نھا را سرکوب کرده اندآسابقه ای  خشونت و وحشيگری بی

و سرزمين . وجود آمده  جغرافيای تازه ای ب١٩١۶ پيکو در سال دانيد بر اساس توافق سايکس ھمانطور که می

که تفاوت ماھوی ميان ملتھای جديد عراق،  کويت،  سوريه،  اردن  کردستان را به چھار بخش تقسيم کردند  در حالی

 .يستھا بود معيار ايجاد کشورھای جديد و مرزھای خط کشی شده بازتابی از منافع استعماری امپريال.  وجود نداشت..  و

  . عنوان پادشاه عراق برگماردنده درھمين رابطه  يکنفر از شاھزاده ھای سعودی را ب

 برگزاری رفراندم که شما اشاره کرديد شايد بھترين زمان ھمان اوايل ايجاد ما در رابطه با عنصر زمان و مکانا

خواستند تمايل مردم کردستان   که می بود٢٠٠۵حکومت خود مختار کردستان و يا پس از ھمه پرسی غير رسمی سال 

ھر حال از يکسو با توجه به شرايط کردستان عراق ،  ه ب. ی اکثريت قاطع  به  استقالل بودأعراق را بدانند که ر

 ميھنی و دمکرات  و از ۀ طبقاتی و نيز مسلط بودن دو حزب اتحاديۀ رشد مبارزۀوضعيت احزاب ، سازمانھا و درج

 ھراس دولتھای سرکوبگر  جمھوری اسالمی، ترکيه، سوريه که خود در سرکوب و به خاک سوی ديگر با توجه به

 مردم کردستان و ساير اقليت ھای تحت ستم  يدی طوالنی دارند  و جدا شدن ھر ۀوخون کشيدن جنبشھای آزاديخواھان

 زمانی  با مخالفت شديد و کنند،  ھر گونه استقالل طلبی در ھر عنوان زنگ خطری  تلقی میه بخش از کردستان را ب

کنم با توجه به شور و شوق و استقبال  مردم در  من فکر می. رو خواھد شده شکار و پنھان اين دولتھا روبآدخالتھای 

ل بارزانی ھم خارج شده بود و عقب نشينی تير خالصی به وکردستان عراق برای ابراز نظر خود ،  اوضاع از کنتر

در فرصتھای ديگری ھم ھر دو حزب اصلی  اين خواست را وجه المصالحه روابط  و منافع   بارزانی بود چرا که ۀشقيق

دليل اصلی به تعويق انداختن رفراندم ھم .  حزبی خود با دولتھای جمھوری اسالمی، ترکيه و عراق قرار داده بودند

عالوه ھر دو حزب ه کيه و ب ميھنی زير نفوذ جمھوری اسالمی و حزب دمکرات زير نفوذ ترۀھمين بود که  اتحادي

  . قرار داده بودندامريکاسياستھای خودر را در چھارچوب سياستھای 

  

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

 از ئیصف کشيدند و تھديدھاانی برای پيشگيری از تشکيل دولت مستقل کردستان خجمھوری اسالمی و ترکيه اردو

 اين ھمه پرسی ۀگويند فلسف  می برخی.  برای کردھا ايجاد شد  در اين ارتباطئیسوی آنان انجام گرفت و محدوديت ھا

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

 از پيش از برگزاری رفراندم سازماندھی ھمکاريھا  و زد وبندھا و توافقات  بين که واقعيت اينست :نسرين ابراھيمی

 اقتصادی ، بستن ۀتھديد ھا به بستن مرزھا ، محاصر.  رژيمھای جمھوری اسالمی، عراق و ترکيه  صورت گرفته بود
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رای پيشگيری از تشکيل نشان از يک صف بندی ارتجاعی ب...فرودگاه سليمانيه و اربيل ، مانورھای نظامی مشترک و 

، که ھمه پرسی را از زاويه چه نيرو   اينستسؤالداد ھر چند که دور از انتظار ھم نبود ولی  دولت مستقل کردستان می

، ھدف سرپوش نھادن بر فساد مالی حاکمان اقليم خود مختار کردستان  و بارزانی،  ۀاز زاوي.  قشر و يا طبقه ای بنگريم

 ميھنی  ۀ حاکميت خود است ،  مخالفت بخشی از اتحاديۀندان ، کارت فشار و امتياز گيری  و اداممين حقوق کارمأعدم ت

عالوه مخالفت تعدادی از  احزاب کردستان عراق نه با ھمه ه ب.  ی خود بودئ منافع فرقه ۀبا ھمه پرسی نيز  از زاوي

  .ن بودآپرسی بلکه زمان برگزاری 

له بنگريم از ديدگاه  کارگران زحمتکشان کردستان ، استقالل به عنوان أ عراق به مس مردم  کردستانۀ اما اگر از زاوي

تاريخ کشتارھا،  خانه خرابيھا ، آواره گيھا،  انفال ،  .  ملی موضوعيت و محبوبيت داردألۀراه حل ستم ملی و مس

ورده است که  خواھان جدا شدن از وجود آه چنان  ترس ، نگرانی و  نا امنی عميقی در مردم ب...  يميائی وکبمباران 

  . عراق و تشکيل دولت مستقل ھستند

 اينھا در شرايطی است که مردم  چندان دلخوشی از اين احزاب ندارند و ۀله را ھم در نظر بگيريم ھمأ البته اين مس

لتی برای موزش و پرورش ،  بھداشت ،  کارکنان  دوآتظاھراتھای چند سال پيش کارکنان بخش .  ناراضی ھستند

خواستھای رفاھی، پرداخت نشدن حقوقھا و دستمزدھا  در شھرھای مختلف کردستان نمايانگر  نارضايتی مردم از فساد 

 حدود صد و ھشتاد نھاد  و فعال مدنی در شھر ٢٠١۵فقط در سال .  و وضعيت نابسامان اقتصادی وسياسی موجود بود 

 و خواستھای خود را مطرح کردند  و يا در تظاھرات مردم قلعه دزه دفتر  شش ماده ای دادهۀ بيانيحلسه ایسليمانيه در 

ی أشناسند  و با آگاھی با دادن ر که مردم اين احزاب را می ھر حال منظورم اينسته ب. حزب دمکرات رابه آتش کشيدند

شود و شرايط  کنار زده میکه با استقالل توھمات و تعصبات ملی  واقعيت اينست. به استقالل،  نظر خود را اعالم کردند

  .وجود می آيده  طبقاتی بۀمساعدی برای پيشرفت مبارز

  

با . شد ل میو کنترًقسماشھر نفتخيز کرکوک از نقاط بسيار مھمی بود که توسط نيروی پيشمرگه ھا آزاد و  :گزارشگران

پيشمرگه . ردھا واگذار شدپيشروی نظامی ارتش عراق و نيروھای شبه نظامی شيعه اين شھر بدون مقاومت از سوی ک

را خيانت رھبری دانستند و رھبری ھم اين اقدام را نه  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

  نشان ٢۴اخبار تلويزيلون کردستان .  ستند که شھر را ترک کنندآنچه مسلم است از پيشمرگان خوا :نسرين ابراھيمی

داد که مردم از عدم مقاومت پيشمرگان ناخشنود بودند و به خيابانھا ريختند، تعدادی از پيشمرگان  با مردم و  می

  .نيروھای حزب کارگران کردستان خط دفاعی ايجاد کرده و به مقاومت پرداختند

ار ھمگی از زد وبندھا، دور زدن مردم ،  تصميم گيری پشت سر توده ھا توسط ھر دو حزب  گزارشات رسانه ھا و اخب

تھاجم نيروھای مرکزی عراق ھمراه با حشدالشعبی با سازماندھی قاسم سليمانی و سپاه قدس  و نيروھای . دھد خبر می

 ميھنی  و نيز ۀ ، و بدون ھمدستی و ھمکاری اتحاديامريکا سبزتوانست بدون چراغ  ليس به استان کرکوک  نمیو پۀويژ

 ميھنی  با ۀ جناحی از اتحاديۀ  جداگانۀآگاھی حزب دمکرات عراق  صورت گرفته باشد، ھر چند خبرھا حاکی از معامل

ھر دو حزب از ورق استقالل و رفراندم برای تصفبه حسابھای حزبی و سھم خواھی .  جمھوری اسالمی  نيز می باشد

 جنوب غربی ۀ جبھ۴ھان لشکر  سرھنگ عثمان وھاب از فرماندهمثال . کنند ديگر را متھم می ده کردند  و يکاستفا

 تن از ١٠٥ما درلشکر چھار جنگيديم  و " گويد که     ميھنی در سايت خبری پ ک ک میۀکرکوک وابسته به اتحادي
 ۵فرماندھی لشکر . نيروھای عراقی در آمدند  نفرھم به اسارت ٤٥ زخمی و ٢٠٠پيشمرگ ھای ما به شھادت رسيدند، 
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بود آنھا حتی يک گلوله ھم شليک نکردند و مواضع خود را برای )  وابسته به حزب دمکرات(   کمال کرکوکی ۀبر عھد
  . " . نيروھای عراقی ترک کردند

  

ه دھای عراق را بنيروھای ارتش عراق و حشدالشعبی بدون مقاومت وارد کرکوک شده اند و پرچم کر :گزارشگران

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

  . بحران و درگيری ھای جديد خواھد بود

ی  دولتھای با توجه به ترکيب متنوع جمعيتی کرکوک ، وجود منابع  عظيم نفتی ، دخالتھا و رقابتھا :نسرين ابراھيمی

ارتجاعی ايران و ترکيه  در منطقه وضعيت بسيار ملتھب  وخطرناک است از آنجائی که معامالت در پشت پرده و بر 

 دولت مرکزی عراق و حشدالشعبی ۀپس از حمل.  فراز سر مردم و پيشمرگان صورت گرفت مردم شھر  غافلگير  شدند

خصوص طوزخرماتو از ترس نيروھای حشد الشعبی شھر را  هبه کرکوک حدود صد ھزار نفر از مردم  کرکوک و ب

 ترکمنھای عراقی که با حمايت ميت ترکيه  ۀشھائی حاکی از اين بود  که  جبھرگزا.  جا شدنده ترک کرده و آواره و جاب

 ارتش عراق و حشدالشعبی به ۀپس از حمل)   نيز دست داشته است٢٠٠٧درقتل عام شنگال در سال (وجود آمده ه ب

آتش    ميھنی و  کشتن  پيشمرگان،ۀتش زدن ساختمان اتحاديآرکوک  در تيراندازی به پيشمرگان و شھروندان کرد، ک

  . زاد کردستان در طوزخرماتو ، داکوک و کرکوک نقش داشته اندآ ۀزدن دفتر جنبش جامع

  

 جالل طالبانی نيز در اين ۀنوادشود که جمھوری اسالمی با نمايندگی قاسم سليمانی و ھمراھی خا گفته می :گزارشگران

  جريان چه بوده است؟.واقعه دخيل بوده اند

رسانه ھائی ھمچون ايندپندنت، .  بدون شک معامالتی با جمھوری اسالمی  صورت گرفته است :نسرين ابراھيمی

رويترز از ديدار . رويترز، المنيتور و گاردين ھر کدام گوشه ھائی از اين معامالت و زد وبند ھا را گزارش کرده اند

سوی کرکوک ه  ميھنی با قاسم سليمانی يکروز پيش از دستور العبادی در پيشروی نيروھايش بۀيکی از رھبران اتحادي

گويد که  عبادی تمامی قدرتھای منطقه و غرب را در پشت   رويترز  در اين ديدار قاسم سليمانی میۀدھد به گفت خبر می

  . توانيد به کوه برويد خواھيد می وی او  وجود ندارد اگر میخود  دارد و ھيچ مانعی در پيش ر

گاردين از مالقات بين سران حزب . دھد طور مفصل تری از مذاکرات و معامالت پشت پرده خبر میه گاردين ب 

 ميھنی به ۀدمکرات به رھبری مسعود بارزانی و پسرش مسرور و يکی ديگر از مقامات حزب دمکرات با سران اتحادي

 جلسهدر اين . دھد  طالبانی ھمراه با پسرش بافل و تسار الھور در شھر دوکان خبر میۀری ھيرو ابراھيم احمد بيورھب

نھا خواسته شده که به  نيروھای ضد تروريسم دولت آکه از  کند و اين  خود با عبادی صحبت میجلسۀبافل طالبانی از 

برخی از قسمتھا توسط گارد رياست جمھوری را  بدھند، ل و کنترندست گرفته مرکزی اجازه ورود به کرکوک و ب

دھد که   ميھنی  موافقت کرده است  و بافل جواب میۀيا اتحاديآکند که   میسؤاليکی از مقامات حزب دمکرات از بافل 

 و يک خيانت تاريخی صورت گرفته  گويد که  بافل   دروغ گفته نه  فقط صحبت شده، اين مقام حزب دمکرات می

ھر حال اينروزھا ھر کدام از سران اين احزاب ديگری را به خيانت و يا عدم مقاومت در برابر  نيروھای ه  ب.است

 ۀوجود آمدن وضعيت نابسامان و آشفته که ھر دو حزب در ب چيزی که مسلم است اينست. کند دولت مرکزی متھم می

  . کدام مقاومتی  جدی نکردند موجود مقصر ھستند و ھيچ

  

  نقش و جايگاه کشورھائی مانند امريکا و اسرائيل و عربستان در اين تحوالت چگونه است؟ :نگزارشگرا
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اسم ه مد بآوجود ه  در اين کشور بامريکاسيستمی که پس از اشغال عراق و توسط امپرياليسم  :نسرين ابراھيمی

ی ئمدن  دولت مرکزی فرقه آود وجه دمکراسی توافقی بين گروه ھای  قومی، زبانی ، مذھبی، بشدت زمينه را برای ب

ماده کرد بدين ترتيب آمذھبی شيعی، در گيريھای قومی مذھبی و ظھور داعش  و ساير دسته جات سنی و شيعی داعشی 

  . خورد چشم نمیه  عراق از ھم گسيخته است و نشانه ای از حقوق مدنی شھروندان بۀ جامعۀمی بينيم که شيراز

 نيروھای عراقی و حشدالشعبی به کرکوک و مناطق مورد منازعه بين اقليم ۀو حمل تحوالت اخير در کردستان عراق 

  در شرايط امريکارسد که  منافع دولت  به نظر می.   صورت گرفتامريکا سبزکردستان و دولت عراق  با  چراغ 

نھا را آ جائی که فعلی برقرار کردن تعادلی  در رابطه اش ميان دولت مرکزی عراق و احزاب حاکم کردستان است تا

ندازد، ھشدار و تھديد به دولت عراق برای خارج کردن حشدالشعبی از کرکوک در  دامان جمھوری اسالمی ني درًکامال

 در خاورميانه برای  حفظ ھژمونی خود و منجالبی که در افغانستان، امريکاعالوه شکست سياسی ه ب.  اين راستا است

 منافع  و امريکابرای  دولت .   سبب شده که به اصطالح دست به عصا راه برود وجود آورده است ،ه  باسوريه، ليبي

  . روابطش با ترکيه، عراق  و حفظ تماميت ارضی عراق مھمتر از حکومت اقليم  می باشد

دانيم که اسرائيل تنھا کشوری   و اسرائيل رابطه داشته است، میامريکاحزب دمکرات کردستان عراق  از ديرباز  با 

ت که از استقالل کردستان  دفاع کرده است، پشتيبانی اسرائيل از استقالل کردستان که حق طلبی مردم فلسطين را با اس

  .دھد در واقع برای تضعيف ايران و عراق در منطقه است گلوله جواب می

 بين  بارزانی و دولت  تمامی بنيادگرايان تروريست اسالمی  در تقابل  با رقيب شيعی خود ايران ۀ عربستان پدر خواند

 دولتی ۀدھد از يکسو با حکومت  اقليم کردستان روابط خوبی دارد و از سوی ديگر خواھان تجزي عراق مانور می

  .عربی نيست 

  

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

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

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

با .  پس از داعش باشدۀای دور آماده سازی برۀرسد که اين  رويدادھا بخشی از پروژ به نظر می :نسرين ابراھيمی

ی ممکن است که ئتوان گفت بلوک بنديھای منطقه  عنوان  قدرتی دولتی ، معادالت ، توافقات و حتی میه حذف داعش ب

 دولت مرکزی عراق ۀبرخی ھا  برگزاری رفراندم را دليل حمل.  مقابله با داعش نخواھد بودۀ کند و مانند دورتغيير

که رفراندم کاتاليزوری شد که  کنند ولی واقعيت اين است  و مناطق مورد منازعه تلقی میبرای بازپس گيری کرکوک

 پس از ًتوافقات فدرالی دولت مرکزی عراق با حکومت خود مختار کردستان طبعا. اين حمله زودتر صورت بگيرد

 را رھا کند و از کرد، دولت مرکزی عراق حاضر نبود که کرکوک و مناطق مورد مناقشه  میتغييرشکست داعش 

که ھر ) مدآ به ميدان خواھد ًالبته دولت اسد ھم بعدا(سوی ديگر دخالتھا و نگرانيھای دولتھای جمھوری اسالمی، ترکيه  

کنند در باز تعريف مناسبات سياسی موجود  کدام کردھای ساکن خود را به شدت و با خشونت بيسابقه ای سرکوب می

ا پارامتر جنگ و کشتار وخشونت که شما اشاره کرديد، درگيريھا تا کنون به جنگی در رابطه ب.  ثر استؤدر عراق م

رو نشده است و آواره ھا در حال بازگشت به منازلشان ھستند که اين ه گسترده و تمام عيار و تلفات بسيار انسانی روب

 تمام عيار ديگری در عراق   و دولتھای غربی دامن زدن به  جنگ داخلی امريکا سياست ًظاھرا. باعث خشنودی است

  . نيست
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   مطرح کنيدًچنانچه نکته يا پيامی داريد لطفا :گزارشگران 

ی به أ در صد ر٩٣ميز در رفراندم شرکت کردند و حدود آطور مسالمت ه مردم کردستان عراق ب :نسرين ابراھيمی

ی و نظر ألھا جنگيده اند  بايد به اين ر  مردم کردستان عراق است که برای آن ساۀاستقالل دادند، اين خواست  ديرين

زد وبندھای احزاب حاکم در کردستان عراق با دولتھای منطقه، . رسميت شناخته را ب نآاشت و ذمردم احترام گ

  . ی نداردأثيری در حقانيت اين رأ، اسرائيل و يا امپرياليستھا کمترين تامريکا

زادی ،عدالت  آی در زندگی خود، برای استقالل ، تغييرھر گونه که که مردم  کردستان عراق برای  ن استآ اما وقت 

از اين احزاب در مقياس وسيع  فاصله گرفته،  به سازماندھی  تشکلھا، ارگانھا و نھاد ھای مستقل خود بپردازند  و 

طقه و جنبشی مردمی  و شکل گرفته از پائين عليه ارتجاع اسالمی، عليه جنگ و اشغال ،  دخالتھای دولتھای من

  .وجود آورنده امپرياليستھا  و برای صلح ، آزادی و  برابری  ب

   

  با تشکر از شما نسرين گرامی :گزارشگران
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