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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٧ نومبر ٠٢
  

  ھای گزارشگران مصاحبه
   تحوالت سياسی در کشورعراق و اقليم کردستانۀدربار

 مصاحبه با محمد رحيمی
دليل ه  ھم که بئی که روال دنيا چنين است و مردمان جھان در چھارچوب مرزھای ملی محصور شده اند خلقھاتا زمانی

ھمين نظم از داشتن استقالل ملی محروم شده اند حق تشکيل دولت مستقل خود را دارند و بايد در اينراه مورد پشتيبانی 

  ع استقالل ملل تحت ستم فلسطين و کردستان بوده امبر ھمين راستا ھمواره مداف.  آزاديخواھان قرار گيرندۀھم

  
  :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 . در اختيار نيروھای ارتش عراق و شبه نظاميان حشدالشعبی قرار گرفت

رفت که پيشمرگه ھای کرد در  انتظار می. د و پرچم عراق را باال بردندورده بودند پائين کشيدنآاين شھر به اھتزاز در

بسياری معتقدند که خيانت شده است و رھبران کرد را مقصر . خرج دھند و اينطور نشده برابر اين نيروھا مقاومت ب

ا دست ھائی در کار جائی بحران در کشور عراق شود؟ آيه تواند سراغاز جنگی ديگر و جاب آيا اين واقعه می. دانند می

  .ن و صاحبنظران سياسی به مصاحبه نشستيمی کند؟ با فعاالئاست تا عراق را نيز سوريه 

*****  

   می کنيممصاحبهبا او . ن مستقل جنبش چپ ايران استمحمد رحيمی تحليلگر سياسی کرد و از فعاال 

  که دعوت ما را پذيرفتيد محمد گرامی سالم و ممنون از اين 

   

  : نگزارشگرا
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ً  برگزاری آن و احياناًبرخی اصوال. ی دادأاقليم کردستان چندی پيش در يک ھمه پرسی با اکثريت قاطع به استقالل آن ر

ين سرنوشت برای خلقھا دانستند و برخی ينان و مطابق با اصل حق تعآدستيابی کردھای عراق به استقالل را حق مسلم 

لحاظ زمانی و مکانی ه زاری اين رفراندوم را در شرايط بحرانی کنونی بطور کلی اما برگه ئيد اين حق بأنيز ضمن ت

  را چگونه ارزيابی کرديد؟ شما آن. قه مضر دانستندطدر اين من

  :محمد رحيمی 

دليل ه  ھم که بئیتا زمانی که روال دنيا چنين است و مردمان جھان در چھارچوب مرزھای ملی محصور شده اند خلقھا

استقالل ملی محروم شده اند حق تشکيل دولت مستقل خود را دارند و بايد در اينراه مورد پشتيبانی ھمين نظم از داشتن 

در . بر ھمين راستا ھمواره مدافع استقالل ملل تحت ستم فلسطين و کردستان بوده ام.  آزاديخواھان قرار گيرندۀھم

ی آری أودم و از مردم خواستم به استقالل رجريان برگزاری رفراندم اخير در کردستان جنوبی موافق برگزاری آن ب

ن و در سطح ئيمن از خطرات ناشی از برگزاری رفراندم آگاه بودم و در مقابل آن از مردم کردستان خواستم از پا. بدھند

 من با ۀمصاحب. محالت، روستاھا و شھرھا و برای دفاع از دستاوردھايشان مستقل از دولت اقليم خود را سازمان دھند

  منافع کشورھای متخاصم ھيچۀياد داشته باشيم که از زاويه ب. له استأ دماوندی در تلويزيون برابری گويای اين مسعلی

دانيم که بدون فداکاری، آزادی، برابری، عدالت و  را ھم می اين. گاه زمان مناسب برای رفراندم فرا نخواھد رسيد

داليل متعدد مسير آزادی خلقھا سختتر و پر سنگالختر شده ه  کرد که ببايد قبول. استقالل تا کنون به کسی داده نشده است

رسد، استقالل با فداکاری به نتيجه  درخت آزادی با خون سيراب شده و به ثمر می: گويد قانع ساعر انقالبی کرد می. اند

  .رسد می

   

  : گزارشگران

مثلث عراق، جمھوری اسالمی . قه شکل گرفتصفبندی ھای سياسی جديدتری در منط) ھمه پرسی(در برابر اين پروژه 

 اردوخانی برای پيشگيری از تشکيل دولت مستقل کردستان صف کشيدند و تھديدھائی از سوی آنان انجام گرفت ۀو ترکي

 اين ھمه پرسی نه دستيابی به استقالل که ۀگويند فلسف  می برخی.  برای کردھا ايجاد شد و محدوديت ھائی در اين ارتباط

  شما چگونه ی بينيد؟.  امتيازات بيشتر از دولت مرکزی عراق بوده استگرفتن

  :محمد رحيمی

توده ھای زحمتکش کرد در رفراندم اخير شرکت کردند و به . شکست يتيم است و پيروزی ھزار پدر و مادر دارد

شان است که با خودی خود يک پيروزی بزرگ برای کارگران و زحمتکه اين ب. ی مثبت دادندأاستقالل کردستان ر

. اين اقدام مردمی در تاريخ مبارزات کردستان ثبت شده است. صدای رسا به جھانيان گفتند خواستار آزادی خويشند

 کردستان دل خوشی از ئیعالوه بر اين، از ھمان آغاز واضح و روشن بود که ھر دو بخش رھبری بورژوا

کرد،   ميھنی آشکارا با برگزاری رفراندم مخالفت میۀاتحادي از ئیکه بخشھا در حالی. آزاديخواھی مردم کرد ندارند

اری رفراندم ز مذاکره بال فاصله بعد از برگۀجناح ديگر نيز بند نافش را از دولت عراق جدا نمی کرد و با طرح ادام

 ۀ مسابقجای کمک به سازماندھی مردم در دفاع از استقالل مشغوله ھر دو جناح ب. کرد تزلزل و دودلی را تبليغ می

 کرد بيش از ۀاين ھردو جناح احزاب ناسيوناليستی از مردم سازمانيافت. ھمکاری با دولت فاشيستی مذھبی عراق بودند

 سال گذشته پارتی و اتحاديه در مقابل خود ٢٦از ھمينروست که طی . حشد شعبی و دولت فاشيستی عراق وحشت دارند

يکاران، روزنامه نگاران و جوانان کرد ايستادند و تعدادی از رھبران سازمانيابی مستقل کارگران، دھقانان، زنان، ب
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 کردستان تا ۀ از جنبش استقالل طلبانئیدفاع اين نيروھای بورژوا. کارگری و روزنامه نگاران مستقل را به قتل رساندند

  .کنند ی را قربانی می خود ھر چيزۀاين نيروھا در راه منافع ويژ. خطر بيفتده  است که منافع طبقاتی آنان بئیجا

   

   :گزارشگران

با پيشروی . شد ل میو کنترًقسماشھر نفت خيز کرکوک از نقاط بسيار مھمی بود که توسط نيروی پيشمرگه ھا آزاد و 

پيشمرگه ھای کرد . 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 اقدام را نه عقب نشينی  برخی آن. ز مواضع خود گرفتنددستور عقب نشينی ا

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

  :محمد رحيمی

کرکوک و ديگر مناتق  ميھنی خيانت نمی کرد، حشد شعبی و نيروھای دولت عراق به خاک ۀ  اگر جناح اقليت اتحادي

ھمراه آراس و الھور شيخ جنگی چھار کارچاق کن جناح خيانتکار ه پاول و آال طالبانی ب. گذاشتند مورد مناقشه قدم نمی

آنان در زمان مناسب در مقابل دادگاه . عھده دارنده وليت مستقيم اين خيانت بزرگ را بؤ ميھنی ھستند که مسۀاتحادي

اين جناح ترسو . توده ھای مردم و رفتن به صفوف دشمن قرار خواھند گرفت% ٩٠ی باالی أجرم خيانت به ره صالح ب

برای .   شکست خوردًمراتب بيش از گذشته به حاشيه پرتاب شد و کاماله و جبون در جريان دو ماه کارزار رفراندم ب

ان کاری بود که بارزانی و جبران شکستھايشان حاضر شدند به صفوف دشمنان مردم خويش بپيوندند و اين درست ھم

جای اتحاد با ه اين دو نيرو طی ساليان گذشته ب. پارتی سالھا پيشتر انجام داده و تانکھای دولت عراق را به اربيل آوردند

 بارز ترس آنان از ۀنزديکی آنان با دولتھای فاشيستی مذھبی ايران، ترکيه و عراق نمون. مردم به سمت دشمنان رفتند

بدون شک به حاشيه . تکرار خيانت اين دو نيرو حاصل ترسشان از مردم است. ه ھای مردم کرد استقدرتگيری تود

 طوالنی در راندن بيشتر جناح خائن ۀراندن رقبای پارلمانی توسط بارزانی و سر انجام بستن پارلمان برای يک دور

  .ثير نبوده استأسمت دشمن بی ته  ميھنی بۀاتحادي

   

   :گزارشگران

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

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

  :محمد رحيمی

 در قدم بعدی سعی می. کند شود که دولت عراق را نمايندگی می وسط يک فرد نطامی اداره میدر کوتاه مدت کرکوک ت

طور مشترک و از طريق ھمکاری جناح خائن اتحاديه ميھنی با دولت ه شود کرکوک و ديگر مناطق مورد مناقشه ب

 رفراندم ھنوز بر فراز سر کردستان و عراق در جوالن باشد دولت عراق ألۀتا زمانی که مس. مرکزی عراق اداره شوند

ه عنوان جاش به که دولت صدام حسين صدھا ھزار کرد را ب به ھمکاری با اين جناح از اتحاديه ادامه خواھد داد، چنان

که به چه درجه ای  بسته به اين. آينده کرکوک تابعی از اوضاع عموميتر عراق و منطقه خواھد بود .خدمت گرفته بود

مپ تشديد شود؛ تا چه اندازه دست ايران از دخالت در عراق و ديگر ان ميان جمھوری اسالمی و دولت تربحر

امی ايران محروم ظکشورھای منطقه کوتاه شود؛ و سر انجام دولت عبادی به چه ميزان از پشتيبانی مالی سياسی و ن

ن آن ال ساکنو کرکوک از کنترۀسفانه آيندأمت. گردد ر میييستخوش تغگردد، به ھمان درجه نيز تحوالت آتی کرکوک د
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رغم  توان گفت که علی طور کلی میه ب. ثير عوامليست که از دسترس آنان خارج استأخارج شده و تحوالت آن تحت ت

من .  است کردستان گره خوردهۀاھميت اقتصادی و منابع نفتی کرکوک يکی از مناطق کردستان است و سرنوشتش با بقي

 علی.  نزديک  برای تسخير مجدد کرکوک  پارتی و ديگر احزاب کرد  حمله ای سازمان بدھندۀدانم که در آيند بعيد می

که احزاب طرفدار استقالل کردستان تالش  در حالی. باشد رغم برخی درگيريھا ھنوز اساس اقدامات طرفين سياسی می

د و نيروھای طرفدار آنان را به طرف خود جلب کنند؛ دولت عراق، سليمانی و ثير خائنين را به حد اقل برساننأکنند ت می

کنند بيشترين استفاده را از اختالف جناحھای متفاوت کرد برده و شکاف ميان آنان را گسترش  حشد شعبی نيز تالش می

 ۀن اتحادييکنند از جناح خاعبادی و قاسم سليمانی تا زمانی که رفراندم و استقالل کردستان را خطری جدی تلقی . دھند

اکره با بارزانی به نتايج ذ خواھد بود که در مئیاما اين سياست تا جا. ميھنی استفاده کرده و به آنان پر و بال خواھند داد

 جدی بر آنھا وارد ۀ جمھوری اسالمی و دولت عراق با ايجاد تفرقه در صفوف کردھا يک ضربًفعال. دلخواھشان برسند

کند دولت عراق تا چه حد بر وعده ھايش در پرداخت حقوق پيشمرگان در سليمانيه و  ه آينده روشن میکرده است دور

 ميھنی ۀکرکوک، افتتاح مجدد فرودگاه سليمانيه، باز کردن مرز کردستان با ايران و ساير توافقاتش با خائنين اتحادي

  .ماند وفادار می

   

  :گزارشگران

 جالل طالبانی نيز در اين واقعه دخيل ۀا نمايندگی قاسم سليمانی و ھمراھی خانوادشود که جمھوری اسالمی ب گفته می

  جريان چه بوده است؟.بوده اند

  :محمد رحيمی 

از ھمان نخستين روزھای بعد از .  نيستدهدخالت جمھوری اسالمی در عراق و کشورھای منطقه بر کسی پوشي

قاسم سليمانی و ديگر سرکردگان پاسدار و بسيجی . از شددر عراق آغ. ا. جۀسرنگونی صدام حسين دخالت گسترد

وجود ه عھده گرفتند که حاصل فعاليت آنان به ايرانی سازماندھی نيروھای شبيه به بسيج فاشيستی ايران در عراق را ب

 غيرهآمدن تعداد قابل توجھی نيروی شبه فاشيستی در عراق تحت عناوينی چون عصائب حق، سپاه بدر، حشد شعبی و 

عالوه بر سازماندھی . زنند اين نيروھا در توازن قوای ميان گرايشات موجود در عراق امروز حرف اول را می. است

باز . طور مستقيم و روزانه در امورات داخلی عراق دخالت دارنده ب. ا. مذھبی نمايندگان ج- اين نيروھای فاشيستی

 ميھنی يکی از نمونه ھای آشکار ۀکمک جناحی از اتحاديه پسگيری کرکوک توسط اعراب مذھبی و فاشيست عراقی و ب

. ا. در ارتباط با رفراندم ، مخالفت ج. ا. مدتی قبل از فوت جالل طالبانی قاسم سليمانی و نمايندگان ج. اين دخالت است

 وادار کرده با برگزاری آن و راه مقابله با آن با ايشان وارد صحبت شده و بعيد نيست وی را به امضای توافقنامه ای

ياد دارند که ه ھمگان تھديدھای قاسم سليمانی را ب. باشند که مبنای توافق پاول طالبانی و ھادی عامری قرار گرفته باشد

طبق اين توافق خائنانه مناطق مورد . او در صورت برگزاری رفراندم از اقدامات حشد شعبی جلوگيری نخواھد کرد

 دائمی ًاين توافق طبعا. طور مشترک اداره شونده بايست ب قره تپه و غيره میمناقشه مثل کرکوک، خانقين، جلوال، 

 افرادی مثل ۀلذا آيند. ر خواھد شديي ميان دولت اقليم و حکومت مرکزی دستخوش تغءر توازن قوايينيست و بسته به تغ

رف آنان تا زمانيست که ھيچ وجه تضمين شده نيست و تاريخ مصه پاول و آال طالبانی و آراس و الھور شيخ جنگی ب

 ميھنی ھم ۀخيانت اين جناح از اتحادي.  خواسته ھايش را به دولت اقليم تحميل کندۀ حشد شعبی بتواند ھم- دولت عبادی 

  . است٧٥وزن آش بتال و ھزيمت مصطفی بارزانی در سال 
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  :گزارشگران

  چگونه است؟نقش وجايگاه کشورھائی مانندامريکا واسرائيل وعربستان دراين تحوالت 

  :محمد رحيمی

. کنند ژيک خود را در چھارچوب مسائل کردستان محدود نمیي و حتی اسرائيل و عربستان نقشه ھای ستراتامريکا

 در امريکاھدف .  گذاشته استء را به اجرائی بلند باالۀ اختالفات بزرگی با ايران دارد و برای حل آنان برنامامريکا

 اقتصادی ايران، ۀکوتاه کردن دست ايران از کشورھای منطقه ھمراه با محاصر.   استر رژيم ايرانييصورت امکان تغ

. است. ا. ر جيي در تغامريکاژيک ي ايران شاخه ھای گوناگون رسيدن به ھدف ستراتراکتیمی و وفشار بر برنامه ھای ات

 را در عراق آچمز امريکاکه  لی ناسيوناليستی در اعراب عراق در حاۀبرگزاری رفراندم در کردستان با تشويق روحي

 از امريکاھمين دليل بود که ه ب. کرد  بيشتر در عراق باز میئیمايشا کرد در عين حال دست ايران را برای فعال می

طور ه اھر و بظ توانسته است حداقل در امريکا.خواست که مدتی برگزاری رفراندم را عقب بيندازد دولت اقليم می

 در ھمان امريکادولت اقليم نيز ديگر متحد . چون متحد خويش در جنگ ضد داعش نگه داردرسمی دولت عبادی را ھم

 در درگيری ميان دولت عبادی و دولت اقليم نمی توانست جانبدارانه عمل کند و بناچار از آنھا امريکا. جنگ است

در . ا. جامريکاخالف . ندخواست که از طريق مذاکره بر اساس قانون اساسی عراق اختالفاتشان را حل و فصل کن

ست و بھترين مسير امريکاش با  اھدف ايران عقب انداختن جنگ نھائی. کند  جانبدارانه عمل کرده و میًعراق کامال

خصوص که جنگ داعش نيز گريبان ه ب.  با آن بحرانھاستامريکاايجاد بحران در ديگر کشورھا و مشغول کردن 

 سياستھای اسرائيل مربوط شود گرچه اسرائيل از استقالل کردستان پشتيبانی کرده  که بهئیتا جا. کند  را ول میامريکا

 سياست متفاوتی داشته باشد از حد حرف فراتر امريکااست که دالئل آن روشن است اما اين پشتيبانی تا زمانی که 

 اصلی زدن سر مار برای عربستان نيز ھدف. ستامريکاسياست عربستان نيز در مجموع تابع سياست . نخواھد رفت

را با دخالت در مسائل کردستان  اقدام اخير عربستان در نزديکی با عبادی در خدمت اين ھدف بزرگتر است و آن. است

  .به خطر نخواھد انداخت

   

   :گزارشگران

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

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 کشتار ی ديگر از طريق 

  :محمد رحيمی 

 در جبھه ھای جنگ دولتھای عراق و ئی آتی در عين زور آزماۀ عوامل و فاکتورھا نشان از اين دارند که در دورۀھم

يادمان باشد که علت اصلی اقدام بارزانی . کنند اقليم يک دور مذاکره را برای رسيدن به يک توافق احتمالی آزمايش می

کنون ا.  گذاشتن قانون اساسی بودی و زير پا١٤٠ ۀبه برگزاری رفراندم وقت کشی دولتھای عراق در اجرای ماد

رفراندم خواست کردھای ساکن کردستان را عيان کرده است و برگزاری رفراندم يک پيروزی سياسی برای دولت اقليم 

دنبال آن يورش مغول آسای حشد شعبی و تسخير بخش زيادی از مناطق مورد مناقشه توسط آنان در حکم يک ه ب. است

گونه ايست ه چشم انداز ب.  که گرفته است استفاده خواھد کردپيروزی برای عباديست و او با دست پر از امتياز جديدی

که در توازن قوای فعلی دولت عبادی چه در ميدان جنگ و چه بر روی ميز مذاکره از موقعيت بھتری بھرمند است 

 ٢٠٣ز در نھايت بايد گفت که اھالی کردستان بعد ا. کند را تھديد می باشد و قطع پشتيبانی ايران آن گرچه شکننده می
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اکنون آنان با شرکت ميليونی . صاحب اقليمی شده بودند که برای آن زحمت چندانی نکشيده و قدرش را نمی دانستند

 آنان تصميم گرفته اند علی. خاطر يورش حشد شعبی به خطر افتاده استه  بًخويش دستاوردی را خلق کرده اند که فعال

اين دفاع قابل پشتيبانيست .  از موجوديت و دستاوردھايشان دفاع کنندطور مسلحانهه رغم خيانت بخشی از نيروھايشان ب

  .ھمراه خواھد داشته و درسھای مثبت زيادی برای ساکنين کردستان ب

  با تشکر از شما و اميد که در آينده نيز از تجارب شما بھره ببريم: گزارشگران 
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