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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٧ نومبر ٠۶
  

  ھای گزارشگران مصاحبه
  درباره تحوالت سياسی در کشورعراق و اقليم کردستان

 مصاحبه با چنگيز قبادی فر
  

  
   داريممصاحبهبا او .  چريکھای فدائی خلق ايران استۀسابقبا ن چنگيز قبادی فر از فعاال 

   

  !با درود به شما:گزارشگران

  .مصاحبهبا درود متقابل و تشکر از اين فرصت برای : چنگيز قبادی فر

    

ً برخی اصوال. ی دادأاطع به استقالل آن ر اقليم کردستان چندی پيش در يک ھمه پرسی با اکثريت ق:گزارشگران

 سرنوشت برای تعييننان و مطابق با اصل حق 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. انی و مکانی در اين منظقه مضر دانستندلحاظ زم

نيازی به يادآوری . کيد کرده ايمأ سرنوشت خويش تتعيين حق مسلم خلق کرد برای هما ھمواره ب :چنگيز قبادی فر 

رفته بود و خمينی  جمھوری اسالمی قرار گۀنيست که ما در شرايط پس از قيام بھمن که خلق کرد مورد يورش وحشيان

در شرايطی که نيروھای سياسی مختلف در توھم نسبت به رژيم مزدور عليه اين خلق رزمنده فرمان جھاد داده بود 

 در آن دوره که خلق کرد ً کرد جنگيديم؛ و کالجمھوری اسالمی به سر می بردند، با ھمه توان خود در کنار خلق

.  سرنوشت بود ما به صورت فعال در اين جنبش شرکت داشتيمتعيينحق خواھان خودمختاری به عنوان شکلی از تحقق 
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در .  بکند تأکيد می کنيمتعيينامروز نيز ما ھمچنان بر اين امر که خلق کرد حق دارد به دست خود سرنوشت خودش را 

ای ايران را اين زمينه ما خطوط اساسی نظرات خود چه در مورد خلق کرد و چه به طور کلی در رابطه با ديگر خلقھ

در آنجا توضيح داده ايم که خلق کرد و ھر خلق ديگر تنھا در يک شرايط آزاد و . در جزوه ای مطرح کرده ايم

 تعيينند به طور آزادانه و در واقع با اشراف به ھمه جوانب مسأله، سرنوشت خود را به دست خود ادموکراتيک قادر

  .کنند

 متوجه فقدان شرايط ًفوراراق در مقطع پيش از اعالم ھمه پرسی نگاه کنيم با اين توضيح، اگر به اوضاع کردستان ع 

ما با تکيه بر ماھيت بورژوائی .  سرنوشت می شويمتعيينآزاد و دموکراتيک يعنی اين شرط اساسی برای تحقق حق 

 عراق ھرگز قادر به دولت اقليم که اين رفراندوم را برگزار می کرد تأکيد کرديم که با انجام آن رفراندوم، خلق کرد

  . تحقق خواست خود نخواھد بود

 سال است قدرت ١٣سازمان دھندگان رفراندوم يعنی دولت اقليم و احزاب حاکم در کردستان عراق که حداقل بيش از  

 -را در اقليم کردستان در دست دارند، زير نام حکومت کرد و دولت اقليم نه تنھا گرھی از دردھای بيشمار اقتصادی

 و پايان استيالی حکومت حزب بعث را نگشوده امريکاماعی و سياسی مردم کردستان پس از اشغال عراق توسط اجت

سياسی که با نيروی نظامی حمايت می گردد ھر گونه امکانات و منابع - وجود آوردن يک مافيای اقتصادیه اند، بلکه با ب

 به اين سو که می توانست تحت يک ٩٠ ۀه از دھات سياسی بزرگ منطقتغييرو فرصت ھای به وجود آمده در اثر 

در اثر ھمين شرايط . حاکميت ملی و مردمی به نفع مردم کردستان از آنھا استفاده شود را در انحصار خود گرفته اند

نظير تصميم دولت برای عدم پرداخت سه چھارم " رياضت اقتصادی"است که گسترش فقر و گرانی و تورم و سياست 

 اقتصاد، از سوی حاکمينی که خود و خانواده ھايشان تا خرخره در ۀدوبار" ئیشکوفا"ن دولت تا زمان حقوق کارمندا

ی متعددی در شھرھای کردستان شده که ئثروت غرق شده اند خشم  مردم را برانگيخته و منجر به تظاھرات ھای توده 

حکومت . شاھد بوديم... ای سليمانيه و اربيل و  سال گذشته در شھرھ]ميزان[يکی از وسيعترين امواج آن را در مھر ماه

ندازد ولی اين  گردن حکومت مرکزی مزدور عراق بياقليم می کوشد دليل تمام مشکالت گريبانگير اقليم کردستان را بر

 به کردستان عراق سرازير شده ولی از آنجا که حکومت اقليم، نه دالردر سالھای متمادی ميليادرھا .  واقعيت نيستۀھم

 کرد بلکه حکومت خدمت گزار سرمايه داران بود در مصرف و حيف ۀحکومت کارگران و زحمتکشان و مردم ستمديد

ی به شرکت ھای نفتی و دالر ميليارد ٢٨ کار را به جائی رساند که اعالم کرد که با يک بدھی دالرياردھا و ميل اين ميل

ديريت اين بدھی، در روند کار، کردستان را زير نام  مۀرو است و بعد به بھانه روب... پيمانکاران خارجی و 

سسات مالی امپرياليستی ھمچون بانک جھانی و شرکاء کشانده ؤبا نھادھای پولی بين المللی به دست م" ھمکاری"

مسلم است که اين نوع مديريت اقتصادی، روبنای سياسی متناسب خود که ھمانا ديکتاتوری عنان گسيخته . انداخته است

  .  معرف آنست را ايجاب می کندء بارزانی و شرکاۀ دستگاه خود ساختاست و

 سيستم تغييراز اين رو بود که در تظاھرات سراسری مھرماه يکی از بزرگترين خواستھای مردم آگاه کردستان عراق،  

اد ساختاری، سياسی در خود کردستان، شفاف سازی در مورد درآمدھای نفتی و اقتصادی حکومت اقليم و مبارزه با فس

  .  بارزانی و شرکاء بودۀ سياست رياضت اقتصادی و باالخره مخالفت آشکار با ديکتاتوری عنان گسيختۀخاتم

ش در دولت اقليم زانی دو سال بود که دوران رياستحکومت اقليم در شرايطی اين رفراندوم را عملی کرد که بار

وی ھمچنين در دوسال گذشته درب پارلمان . ت را رھا کند قدرنشد کهوقت حاضر  کردستان  تمام شده بود اما ھيچ

 رفراندوم  به عنوان يک ألۀکردستان را ھم تخته کرده است و حتی وقتی برخی از احزاب کردستان پيشنھاد دادند مس

 تنھا در رورھای نزديک وی که تحت رياستجالب است .  ملی از کانال پارلمان طرح و پيش رود او مخالفت کردألۀمس
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ً جلسه ای کامال. به برگزاری رفراندم پارلمان جلسه ای برای دادن اعالميه در حمايت از اين رفراندوم برگزار کرد

 سرنوشت خويش سخن تعيين مردم کردستان در ۀ ارادۀآيا در چنين شرايطی می توان از امکان بروز آزادان. نمايشی

 خاطر ھم در فقدان يک شرايط دمکراتيک، مخالفان آن به ھمين. شد طرح رفراندوم در چنين شرايطی عنوانگفت؟ 

 در بين مردم تبليغ کنند و با بررسی ھمه جانبه موضع و آگاه ساختن مردم به ًنتوانستند نظرات خود را مطرح و وسيعا

ً واقعاآنھا امکان دھند که با شنيدن نظرات مخالف و موافق و بررسی آنھا تصميم درستی در اين مورد بگيرند و رأيشان 

  .رفع ستم ملی بدون شرايط آزاد و دموکراتيک ممکن نيستبه اين خاطر است که .  آنھا باشدۀمبين نظر تعمق شد

 اول نان و کار يا به عبارت ديگر ۀ از سوی ديگر، ما در عصری زندگی می کنيم که توده ھا از رفع ستم ملی در درج

 سال اخير ١٣در حالی که حکومت اقليم در طی .  را توقع دارندبھبود شرايط زندگی خود و شرايط آزاد و دموکراتيک

  .يک از خواستھای توده ھا نبوده و نيست نشان داده که قادر به پاسخگوئی به ھيچ

.  تبليغاتی کردندۀ سرنوشت سوءاستفادتعيينمن بر اين باورم که دست اندرکاران اين ھمه پرسی در واقع از اصل حق  

 مقطع پيش از برگزاری رفراندوم و در شرايطی که طيف بسيار بزرگ و متنوعی از  خلق درئیچريکھای فدا

يدن به تنگ نظرانه ترين مواضع ناسيوناليستی و دنباله روی از تبليغات تروشنفکران و نيروھای سياسی با در غل

 توده ھا، برای اين ژيک در مورد منافعيحکومت اقليم با تحليل ھای غير واقعی و بدون کوچکترين دور بينی سترات

 خود ۀرفراندوم ھورا می کشيدند و  آن را گامی به جلو برای مبارزات مردم کردستان قلمداد می کردند، در اطالعي

ُيا رفراندوم و اعالم استقالل کردستان حياتی ترين و اصلی ترين خواست مردم کرد را تأمين کرده و برای آن آ": گفتند ُ

خود مدعيان برگزاری رفراندوم چنين   يط دموکراتيک تضمين شده به وجود خواھد آورد؟ھا رفاھی حداقل نسبی و شرا

نگاھی ھر چند اجمالی . نمی دھند" ُاقليم کردستان"ُ دروغين نيز به مردم کرد ۀادعائی ندارند و در اين مورد حتی وعد

ُجھت ايجاد کشور کردستان ، نيز به  ھمه پرسی در ۀُبه عملکردھای دولت حاکم بر کردستان عراق و اين برگزار کنند

خوبی نشان می دھد که آن چه در اين رفراندوم به ھيچ وجه مطرح نيست و نمی تواند مطرح باشد ، از بين بردن فقر 

و تأمين رفاھی نسبی برای مردم و ھمراه با آن پايان دادن به فعال مايشائی و استبداد " ُکشور کردستان"و فالکت در 

مسلم است که توده ھای تحت ستم اقليم . ... کراسی و آزادی ھای دموکراتيک در جامعه می باشدو برقراری دمو

ُکردستان اگر از آزادی اجتماعات ، آزادی تشکل و آزادی بيان برخوردار بودند ، اولين موضوعی که در مقابل 

 از دردھای آنان را درمان خواھد ُروشنفکران غرق در ناسيوناليسم می گذاشتند اين بود که کشور کردستان کدام يک

ُبا تشکيل کشور کردستان   کرد و به کدام ستم از ستم ھای طاقت فرسائی که به آن ھا وارد می شود پايان خواھد داد؟

 سال است از آن ١٣ُآيا قرار است سيستم اقتصادی فاسد و مناسبات ارتجاعی کنونی که حاکمان کردستان عراق 

" آسايش"گر  سرکوب–يابد و يا دستگاه امنيتی  تغييرُ اساسی به نفع توده ھای رنجديده کرد پاسداری می کنند به طور

ُاز بين رفته و شرايط رعب و وحشت و اختناق حاکم از اقليم کردستان رخت بندند؟ و موضوع مھم ديگر آن که آيا   ُ

 خلق  ، اين دشمن اصلیامريکاياليسم ُبارزانی با علم کردن پرچم کشور کردستان قصد ندارد طرحی از طرح ھای امپر

را از آن " اقليم"ُ خاورميانه را متحقق سازد و وضع دردناک کنونی کردھای تحت ستم ۀُکرد و ديگر خلق ھای رنجديد

 واقعی يا به اما برای روشنفکران ناسيوناليست موضوع به اين شکل  چه که امروز ھست نيز دردناک تر سازد؟

 خلق ايران در مورد ئی چريکھای فداۀاز اعالمي( ".نافع توده ھای تحت ستم مطرح نيست مۀعبارت ديگر از زاوي

  )٢٠١٧مبر  سپت١٧رخ ؤرفراندوم در کردستان عراق، م

د زد و با وجود تمام اتھامات و ئيأبه نظر من سير رويدادھا به نحو برجسته ای بر درستی اين موضع گيری مھر ت

 سرنوشت مردم کردستان تعيينراندوم نشان داد که معتقدين واقعی به اصل حق ملل در فشارھای وارد شده بر منتقدين رف
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د مقاصد استثمارگرانه و فرصت ئيأد اين رفراندوم در واقع تئيأعراق، درست می گفتند که در فقدان شرايط دمکراتيک، ت

 تعييننبايد اصل حق ملل در  سرنوشت خويش می باشد و در ھيچ شرايطی تعيين دشمنان واقعی خلق کرد در ۀطلبان

  .   سرنوشت خويش را به بازی گرفت

   

 ،مثلث عراق. 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 تھديدھااردوخانجمھوری اسالمی و ترکيه 

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

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

دولتھای مزبور بار . رح بودند و امر جديدی نيستنداين صف بندی ھا از پيش از اعالم رفراندوم مط :چنگيز قبادی فر 

حتی برخی از .  اعالم کرده بودند که مخالف اين ھمه پرسی ھستند و کشور کردستان مستقل را بر نمی تابندًھا رسما

 . مھمی بايد اشاره کنمۀدر اينجا به نکت. قدرتھای بزرگ ھم مدعی شدند که خواھان عدم برگزاری اين ھمه پرسی ھستند

در مقطع اعالم رفراندوم .  سرنوشت مردم کرد نبودتعيين متحقق کردن حق ً بارزانی و حکومت اقليم اساساۀمسأل

اين رفراندوم تالشی برای .  ی مواجه بودندئبارزانی و حکومت اقليمش با يک بحران ھمه جانبه و عدم مشروعيت توده 

اسی و بازی با کارت استقالل برای پيشبرد اھداف بسيار منحرف کردن اذھان مردم کردستان از مسايل و معضالت اس

سودجويانه و تنگ نظرانه تری بود که ھمانطور که سير وقايع نشان داد به يک فاجعه ختم شد و دست و پای طراحان 

  بسيار بزرگی بهۀاين سياست و دنباله روانش را  در پوست گردو قرار داد و رسوا نمود؛ و در عين حال در عمل ضرب

احزاب حاکم و وابستگانشان زير پرچم بارزانی به خط شدند چرا که .  سرنوشت خويش زدتعيينخواست خلق کرد برای 

طراحان اين رفراندوم با سازمان دادن يک تبليغات گسترده و با تالش جھت انحراف اذھان عمومی در کردستان از 

ذاردن روی خواست مردم برای استقالل آنھا را به مصايب واقعی دست ساز حکومت اقليم، فکر می کردند با دست گ

ی توده ھا أواقعی در کردستان و سوء استفاده از ر" استقالل"ميدان کشيده و سپس با نمايش مشروعيت وسيع خواست 

 نيز ً بپردازند و نھايتاامريکا عراق زير حمايت ۀمی توانند به کاسبکاری و چانه زدن با دولت مرکزی جنايت پيش

ر که خودشان گفته اند امتيازات بيشتری برای مافيای قدرت حاکم بر اقليم کسب کنند؛ بارزانی که دست دولت ھمانطو

اسرائيل را در پشت سر خود می ديد، فکر می کرد با پايان ھمه پرسی به عنوان قھرمان و ناجی توده ھا معرفی می 

 ئیبدون اين که وقعی به خواست واقعی توده ھارد  حکومت مادام العمری خود را نيز حفظ خواھد کًشود و احتماال

 بھتر و عاری از فساد و ۀبگذارد که  از شعار استقالل از حکومت مرکزی، آزادی از قيد ديکتاتوری، يک زندگی و آيند

  . وابستگی را تعقيب کرده و می کنند

م استقالل کردستان عراق پس از انجام واقعيت اين است که صف بندی ھای نامبرده و به قول شما اتحاد مثلث عليه اعال 

 رفراندوم به سرعت تقويت شد و اقدامات ھمزمان مشترک توسط رژيم ھای مردم ستيز جمھوری اسالمی و ۀپروژ

ترکيه و عراق، از بستن مرزھا و لشکرکشی ھای نظامی در اطراف خاک کردستان گرفته تا توقف پروازھا به فرودگاه 

اما . يت و اتحاد اين دولتھای وابسته و مردم ستيز را با روشنی بيشتری به نمايش گذاردھای شھرھای کردستان قاطع

 عقب افتادهحتی . نفس اين مخالفت ھا و اقدامات با توجه به ماھيت رژيمھای نامبرده به ھيچ رو  غير قابل پيش بينی نبود

لق کرد خی که دستانش تا مرفق به خون ميند متصور شوند که جمھوری اسالترين سياستمداران منطقه نيز نمی توانست

ی که جناياتش در يکی دو سال اخير عليه خلق کرد ترکيه و عراق زبانزد اردوخانايران و منطقه آغشته است، رژيم 

 امريکاھمگان است و دولت مزدور و تبھکار حيدرعبادی در شرايط اعالم مخالفت ارباب بزرگ بين المللی شان يعنی 
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ا وجود تمامی اختالفات تاکتيکی و منطقه ای شان ھيچ يک، ذره ای انعطاف و گذشت در مورد ھمه با ھمه پرسی، ب

  .  آن به خرج دھندئیپرسی برای استقالل کردستان و جدا

سير رويدادھا به روشنی ثابت کرد که ھر نيتی که برگزارکنندگان اين ھمه پرسی داشتند يک امر، انکار نشدنی است؛  

 برگزار شد، زير ئی زير نام حق ملت کرد برای جداءوم فريبکارانه ای که توسط بارزانی و شرکابرگزاری رفراند

سياستھا و رھبری احزاب حاکم در اقليم  تنھا به بحران وحشتناک و ناامنی و تنش ھادر منطقه دامن زد و خواھد زد، 

ل متھم کردن يکديگر به خيانت به کردستان  تمام در حائیآنھم در شرايطی که برگزارکنندگان اين ھمه پرسی با رسوا

رفراندوم برگزار شده در کردستان عراق و رفتار و سياستھای حکومت داران اقليم نشان داد . برای فريب توده ھا ھستند

 ملی و استقالل واقعی خلق کرد، احزاب حاکم و کسانی که اين رفراندوم را برگزار کردند، خود ئیکه برای تحقق رھا

 سرنوشت شان ھستند و نه راه حل تعيين موانع اصلی جنبش توده ھا و خواست ھای آنان برای حل معضل حق يکی از

  . آن

   

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

. ن شھر بدون مقاومت از سوی کردھا واگذار شدبا پيشروی نظامی ارتش عراق و نيروھای شبه نظامی شيعه اي

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 اقدام را نه عقب نشينی بلکه جاب

   

ويژه پس از سقوط ه  که بئیه نظر می رسد با توجه به سير رويدادھا و اظھار نظرھا و دعواھاب :چنگيز قبادی فر

ل نيروھای دولت اقليم  در مقطع رفراندوم بين رھبران و درصد از اراضی تحت کنتر۵٠کرکوک و در واقع سقوط 

نشان می دھد چگونه رھبران اقليم  کافی وجود دارد که ۀاحزاب حاکم در کردستان در جريان است اکنون شواھد به انداز

 درصدشان در ھمه پرسی به ٩٢ مردم کردستان که مطابق ادعاھای آنھا ۀی و ارادأپس از به بازی گرفتن حق ر

 بلند کرده بودند و با دشمنان قسم ءی دادند، پرچم تسليم را از ھمان ابتداأکردستان از حکومت مرکزی ر" استقالل"

لت مزدور حيدر عبادی و نمايندگان رژيم کرد ستيز جمھوری اسالمی به منظور تسليم  خلق کرد از جمله دوۀخورد

 ۀنه تنھا تجرب. و به تيغ دشمن سپاردن مردم کردستان توافق کرده بودند.... ل شان در کرکوک و واراضی تحت کنتر

 چشمگير احزاب حاکم بر اقليم نشان می دھد که تنھا چيزی که برای اين ۀمحدود رويدادھای پس از رفراندوم بلکه سابق

ی ست که ت ستم خلق کرد در معادالت سياسي در قدرت مھم نيست جان و مال و زندگی و حيات توده ھای تحئیباند مافيا

ا سقوط موصل و فرار مردم کردستان فراموش نکرده اند که چگونه ب. دولتمداران اقليم به آنھا وارد شده و خواھند شد

 کرد و عرب اين منطقه را در ۀ حاکمان اقليم، مردم ستمديد-در پی فرار ارتش ضد خلق عراق– نيروھای نظامی اقليم

ھنوز فراموش نشده که چگونه . عام توصيف ناپذير مردم را موجب شدندھای چنگال سالخان داعشی رھا کردند و قتل 

 بارزانی با فرار و عقب نشينی از شنگال، بخشی از محرومترين و ۀ دارو دست موقت يعنیۀنيروھای تحت فرمان قياد

رنجديده ترين اقشار ملت کرد يعنی ايزدی ھا را در دستان دژخيمان داعشی رھا ساخته و با اين اقدام امکان چنان 

امروز نيز .  نظير استجناياتی را در حق کردھای ايزدی و زنان و کودکان مھيا نمودند که در تاريخ معاصر کردھا کم

 با اين. با نگاھی به آنچه در کرکوک گذشت روشن است که دولت اقليم نه آمادگی و نه قصد دفاع از کرکوک را داشت

کردن رفراندوم " دفن" فرياد امريکاکه يورش ارتش عراق از ورای عربده ھای حيدر عبادی در بغداد که با چراغ سبز 

دنبال يورش مزدوران ه  اين ھا اما مدعيان ھمه پرسی و استقالل بۀرغم ھمه ب. ش بينی بود  قابل پيًرا سر می داد کامال
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" ملت کرد "ۀحشد الشعبی و ارتش عراق ھيچ گامی جھت ايستادگی بر روی ادعاھايشان در دفاع از حقوق حق

 استقالل، بلکه آغاز روند جديد و کيد کرد که حمله به کرکوک نه پايانی بر ماجرای رفراندومأامروز نيز بايد ت. برنداشتند

  با کمک رژيمھا و دار و امريکا  می باشد که بزرگترين قدرت نظامی حاکم بر اين منطقه يعنی امپرياليسم ئیسياستھا

دسته ھای وابسته به خود از جمھوری اسالمی و ترکيه گرفته تا عراق و عربستان در شرايط پسا داعش مشغول آرايش 

 سال گذشته پس از کسب قدرت ١٣احزاب حاکم بر اقليم ھمانطور که در طول . ر پيشبرد آن می باشدنيروھايش به منظو

سياسی  در اقليم نشان داده اند ھيچ دغدغه ای جز ھماھنگ شدن با سياستھای کالن سرمايه داران جھانی در اين منطقه 

و از آنھا مھمتر توافق بر سر جان و ...  و در نتيجه ھزيمت و فروختن کرکوک و شنگال. و ماشين جنگی آنھا ندارند

بلکه اين . مردم کرد نداشت" پيشگيری از کشتار" ھيچ ربطی به ،مال مردم کردستان در اين مناطق به دشمنان اين خلق

با .  انتقام شديدتر حکومت مرکزی از کردھا در اين مناطق و تحقير ھر چه بيشتر آنان را تضمين نمودۀفرار زمين

 آلت دست ۀمی توان گفت که رويدادھای آينده نيز با روشنی بيشتری ماھيت دست اندرکاران دولت اقليم به مثاباطمينان 

  . قدرت ھای بزرگ و نه مدافعين مردم کرد را در جريان بحران جاری در مقابل چشم ھمگان قرار خواھد داد

   

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

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

  .آبستن بحران و درگيری ھای جديد خواھد بود

ن، پرچم ھای قديمی را پائين با دست به دست شدن کرکوک، به طور سمبليک مانند ھر جنگی فاتحي :چنگيز قبادی فر 

مين أنه تنھا موجب ت  اين پرچمھائیجاه اما جاب. کشيده شد و پرچم ھای دولت مرکزی عراق را به اھتزاز در آورده اند

امنيت و صلحی که توده ھای تحت ستم کرد و ترکمن و عرب ساکن کرکوک خواستار آن ھستند نمی باشد بلکه با توجه 

 ساختۀ عراق اھتزاز آن پرچمھا خبر از جنايات عليه امريکاھای مزدور حشد الشعبی و ارتش به ماھيت ضد خلقی نيرو

با ورود نيروھای مدافع دولت به کرکوک، از ھمچنان که خبرھا حاکی از آن است که . توده ھای ساکن اين شھر می دھد

ر رفراندوم شرکت و به استقالل از  که دئیويژه آنھاه  ساکنين کرکوک و بۀھمان اولين روز، آزار و اذيت و شکنج

" ھشدارھای"رغم اعالميه ھای رسمی دولت عراق و ه ی داده اند محله به محله شروع شده و بأدولت مرکزی ر

 صحنه ھای بسيار دلخراشی از شکنجه و کشتن مردم توسط حشد الشعبی مزدور جمھوری اسالمی و امريکا  ۀرياکاران

) از جمله چاقو زدن تا حد مرگ به قربانيان اسير شان(از مزدوران داعش جنايات خود ارتش عراق که با وقاحتی فراتر 

ھمين جنايات عالوه بر تمام تضادھای ديگر نشان می دھند که . را نمايش می دھند در فضای مجازی پخش شده است

اق شک نبايد داشت که کردستان و از جمله کرکوک آبستن تنش ھای بزرگتری ست چرا که با توجه به ماھيت دولت عر

 تعيينورود او به ھر منطقه و استقرار آن با سرکوب مردم کرد و ھمچنين ساير توده ھای تحت ستم که خواھان حق 

  .سرنوشت، آزادی و نان و کار و رفاه  خويش می باشند ھمراه خواھد بود

بع انرژی اش و چه ترکيب قومی ژيک کرکوک چه به خاطر وجود مناياز سوی ديگر موقعيت بسيار پيچيده و سترات 

 پايان ۀاش باعث می گردد که اشغال نظامی آن توسط اين يا آن نيرو تا زمانی که تضادھای اصلی پاسخ نگيرند به مثاب

و فارس  کرکوک چه از زمان جنگ اول خليج ألۀويژه آن که بايد در نظر داشته باشيم که مسه ب. منازعات در آن نباشد

 و چه پس از سرنگونی رژيم صدام و اعالم امريکا خودمختار کردستان زير قدرت آتش ارتش ۀوجود آمدن منطقه ب

حکومت اقليم يک موضوع مناقشه در بين حکومت مرکزی و اقليم بوده و حتی ترکيه بارھا مدعی حق و حقوق ترکمن 

عث می شود تا صرف دست به اين مجموعه با. ھای کرکوک که آنھا را وابسته به خود می داند در اين شھر شده است
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 دارای ۀ کرکوک به عنوان يک منطقۀاين عوامل باعث می شوند که آيند. دست شدن کرکوک پايان و حل مناقشه نباشد

اما در ميان اين .   بحران تبديل گرددۀمنابع اقتصادی عظيم در شرايط بحرانی فعلی به يکی از موضوعات تشديد کنند

مردم کرکوک از بر اساس اخبار انتشار يافته . ردم کرکوک در مقابل دشمنانشان می باشد مثبت، مقاومت مۀبحران، نکت

ھم اکنون در مقابل جنايات نيروھای نظامی به تظاھرات پرداخته و حتی در برخی جاھا به مقاومت نظامی مستقل دست 

  .زده اند

   

 جالل طالبانی نيز در ۀی و ھمراھی خانوادشود که جمھوری اسالمی با نمايندگی قاسم سليمان گفته می :گزارشگران

  جريان چه بوده است؟ .اين واقعه دخيل بوده اند

 ما در اين زمينه منوط می شود به آنچه خبرگزاری ھا پخش کرده ۀواقعيت اين است که  اطالعات ھم :چنگيز قبادی فر 

ديد تضاد ھای بين احزاب حاکم در  فوران خشم و نارضايتی مردم و تشۀاند و آنچه که در روزھای اخير در نتيج

 ميھنی در کرکوک نجنگيد نيرو ھای بارزانی ھم در ۀاما بايد دانست که اگر اتحادي. کردستان عراق انتشار يافته اند

که نبايد وارد اتھام زنی ھائی از اين نوع بعد از شکست شد که بی  در نتيجه در حالی. شنگال به ھمين شکل عمل کردند

 در مورد آن اظھار نظر کرد اين است که ھر دوی اين احزاب فاسد در سازش ًقطعااما آنچه که می توان ارزش ھستند، 

در .  در رأسشان قرار دارد پيشاپيش پرچم سفيد بلند کرده بودندامريکابا دشمنان رنگارنگ مردم کرد که امپرياليسم 

 ميھنی بدون ۀش بزرگی از نيروھای اتحاديخببه دنبال يورش ارتش عراق و حشد الشعبی نتيجه طبيعی است که 

ی أمقاومت دست به فرار بزنند و کرکوک را تسليم حشد الشعبی کنند يا پارت دموکرات بارزانی نيز شنگال را تخليه و ر

 ديگری که در اين ۀنکت. دھندگان خواھان استقالل را در معرض تيغ نيروھای مزدور حکومت مرکزی قرار دھد

 توجه نيروھای مبارز و آگاه قرار گيرد نقش کثيف جمھوری اسالمی در پيشبرد پروژه ای ست که با تحوالت بايد مورد

 ساختۀ حکومت مرکزی عراق به پيش رفت و دست دولت حيدر امريکا و ميدانداری ارتش امريکاچراغ سبز دولت 

  .  نظامی دولت اقليم  باز گذاردل نيروھای وعبادی را در اشغال کم دردسر کرکوک و حدود نيمی از اراضی تحت کنتر

   

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

 چه در امريکادر اين رابطه شواھدی  وجود دارند که نشان می دھند محافلی در ميان طبقه حاکم در  :چنگيز قبادی فر

 تغيير عراق و ۀو چه در تحوالت بعد از آن خط تجزي" حاکم عراق" برمر به عنوان زمان اشغال عراق و گماردن پل

–در نتيجه اين محافل ھميشه مستقيم و غير مستقيم با خط استقالل کردستان .  منطقه را تعقيب کرده اندئی جغرافياۀنقش

به نظر من حمايت .  می دادند ھمراھی نشان-  ستامريکائیالبته کردستانی که در چنگال ارتش ضد خلقی و شرکتھای 

ل از رفراندوم کردستان و تبليغ برای جدا شدن کردستان نيز در پيوند تنگاتنگ با ئي دولت ضد مردمی اسراۀپيگيران

 و به امريکااما واقعيت اين است که سياست رسمی دولت .  قرار داردامريکا ۀت حاکمأچنين سياست و محافلی در ھي

لب اين دولت در اين منطقه در دوره ھای متفاوت بعد از اشغال عراق حفظ تماميت ارضی اعتبار اين عبارت، خط غا

 امريکادر عمل نيز . کيد کردندأ باز ھم بر آن تامريکائیعراق بوده است، تا آنجا که در جريان رويدادھای اخير مقامات 

به معنی چراغ " (بی طرفی" از ًنيز رسما مخالفت خود را با برگزاری رفراندوم اعالم کرد و بعد از ھمه پرسی ًرسما

ھمين امر . سخن گفت) ٢٠٠٣البته تا مواضع سال ( عراق به مناطق کردھا ۀ ساختامريکا ارتش ۀخود در حمل) سبز

 کردستان از آن ئی عراق و جداۀ حاضر خواھان تجزيۀ در عين حال که در لحظامريکا آن است که دولت ۀنشان دھند

ر  اقدامی جھت حفظ شرايط بحرانی در اين منطقه دست می زند، چه با گسيل داعش و سپس  به ھًنيست ولی تماما
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درگير کردن ائتالف بزرگی از تمام نيروھای منطقه در جنگ با آن يا به اصطالح خالفت اسالمی و چه ھم اکنون که 

 با پيام ھا و ًان داعش سريعا با به صدا در آمدن زنگ پايان داعش و آزاد شدن خاک عراق از لوث وجود مزدورًعمال

. سبز و به طور کلی با پيشبرد سياستھای خويش، آتش يک بحران بزرگتر پسا داعش را شعله ور نموده استھای چراغ 

امروز نيز اگر خوب دقت کنيم تمام نيروھای موجود در اين منطقه از احزاب حاکم بر اقليم گرفته تا ارتش مرکزی 

" اختالف نظرھا"رغم تمامی ه ب... الشعبی و سپاه قدس جمھوری اسالمی و ارتش ترکيه و عراق و نيروھای شيعه حشد 

 ۀ در خدمت پيشبرد ھستً در بساطی به بازی مشغولند که اساساً متفاوتی که بر عھده گرفته اند نھايتاًو نقش ھای ظاھرا

حران و تنش برای رونق دادن به تجارت  در اين منطقه يعنی داغ نگه داشتن تنور بامريکامرکزی سياست امپرياليسم 

، فروش وقفه ناپذير سالح در منطقه و تبديل روزافزون اين منطقه به امريکائیجنگ، تداوم حضور مستقيم نيروھای 

  .  يک انبار باروت عليه تمامی خلق ھای تحت ستم منطقه پھن شده است

   

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

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

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

نمی کند  " حل بحران منطقه"به " کمکی"در واقع ھيچ " وضعيت جديد پس از ھمه پرسی"اين که  : قبادی فرچنگيز 

مردم کردستان . اضافه کنم که در واقع وضعيت جديد در خدمت تشديد بحران می باشد بايد .واقعيتی انکار ناپذير است

ونگی روند رويدادھا و چگونگی فرجام اين بحران ھم اکنون با گوشت و پوست اين واقعيت را درک کرده و نگران چگ

 احتمالی داعش از ۀبه نظر من علت اين امر، تنھا استفاد. اما اجازه بدھيد در يافتن علت اين امر کمی کنکاش کنيم. ھستند

سود که داعش می تواند از فضا ھائی که در بحران اخير پس از رفراندوم ايجاد شده   اين.  نيست" فضای ايجاد شده"

داعش يعنی سياستھای  بحران موجود در منطقه عاملی بسيار بزرگتر از ۀاما بايد دانست که ريش. جويد شکی نيست

اين .  آن می باشد-بسيار وحشتناک و ضدخلقی–ی ست که اين جريان سيا ساخته تنھا يکی از جلوه ھای امپرياليستي

صاحب سرزمين و يک نوع " دولت اسالمی "ۀعش به مثابواقعيتی ست که با تسخير موصل و رقه زنگ پايان حيات دا

اما با نگاھی . اين که در آينده چه نقش ھائی به داعش داده خواھد شد موضوع ديگری است. قدرت دولتی زده شده است

 به امريکاست ما می بينيم که امريکاکه ھمچنان در صدر اولويت ھای دولت " جنگ بی پايان"ژيک يبه سياست سترات

ويژه در خاورميانه دست اندرکار ايجاد کانون ھای جديد بحران و تنش بوده و ه  ای بی وقفه در سراسر جھان و بگونه

.  آتش بحران و جنگ ديگری را برافروخته می کندًھنوز درد ھا و آالم بی شمار يک بحران و جنگ التيام نيافته سريعا

 قدرت و مواضع خويش از يک ۀش ميليتاريسم به کار توسع از اين کانال يعنی جنگ افروزی و گسترامريکاچرا که 

طرف در مقابل خلق ھای تحت ستم و مقابله با انقالبات آنان می پردازد و از طرف ديگر در مقابل رقبای امپرياليستش 

 اصلی بحران و جنگ افروزی در منطقه می ۀاين سياست ضد مردمی و قدرت ھدايت گر آن، ريش. مشغول می باشد

که عالوه بر حضور نظامی مستقيم، روزی خود را در لباس طالبان و القاعده و در دوره ای ديگر در لباس داعش باشد 

 پر تنش و آشوب در جريان است دقت کنيم و تضاد ۀاگر ما در تضادھای متنوعی که در اين منطق. مزدور نشان می دھد

 خلقھای منطقه را تشخيص داده و تعقيب کنيم آنگاه می  امپرياليسم و منافع جنگ ساالران جھانی باۀاصلی يعنی سلط

اينھا . ی نانشان را در تنور بحران و تنش افروزی می پزندمت به چه سياست ھای ضد انقالبيفھميم چه کسانی و در خد

ھای  به جز بزرگترين انحصارات نظامی امپرياليستی و نمايندگان سياسی آنھا نيستند که اگر ظواھر رويدادئیقدرت ھا

 اين قدرت ۀاخير را کنار زده و خود را اسير اظھار نظرھای مھره ھای دست چندم سياسی در منطقه نکنيم، آنگاه چھر
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 داعش، ايجاد يک تنور تازه برای بحران آفرينی و ۀاينھا ھستند که بالفاصله با پايان دور. ھا به روشنی ھويدا می گردد

 چندين ارتش بزرگ امپرياليسم ساخته ًند و تنش ھای کنونی در کردستان که فعالايجاد ناامنی را در منطقه سازمان داده ا

رفراندوم اخير در کردستان توسط . و مزدور را در تمام جبھه ھا به خط کرده انعکاسی از پيشبرد چنين سياستی ست

 خانمانسوز ديگر در بارزانی و شرکاء و تبعات بعد از آن در عمل مواد آتشزای الزم برای شعله ور کردن يک آتش

در چنين چھارچوبی خطر جنگ ھای جديد و احتمال درگيری ھای نظامی در منطقه نه تنھا . تنور بحران را مھيا نمود

  .  کاھش نمی يابد بلکه ھر چه قوی تر می گردد

   

  . مطرح کنيدًچنانچه نکته يا پيامی داريد لطفا :گزارشگران

و تحوالت بزرگ " استقالل" آن برگزاری رفراندوم ۀکردستان عراق که مشخصرويدادھای اخير در  :چنگيز قبادی فر 

ی که رويدادھای مربوط به اين رفراندوم و نتايج آن در ميان ئ نااميدۀ منفی و روحيۀرغم تمام تجربه بعد از آن بود ب

اول . ز منطقه استنيروھای ناسيوناليست دامن زد حاوی درس ھای بزرگ و درخشان مبارزاتی برای توده ھای مبار

 از قيد ستم ملی و نيل به آزادی ئی ملی به مفھوم رھاألۀآن که اين رويدادھا  بروشنی ثابت کردند که شرط اصلی حل مس

 توده ھا موجود ۀ ارادۀ امپرياليسم وجود شرايط آزاد و دمکراتيکی ست که در آن امکان بروز آزادانۀدر شرايط سلط

 ملی در شرايطی که تشکلھای آزاد مردمی و حق آزادی بيان و ديگر مظاھر دموکراسی لۀأدر نتيجه ادعای حل مس. باشد

  .آن شده و به آن اعتبار بخشندۀ وجود نداشته باشد ادعای بی اساسی است که توده ھای تحت ستم نبايد فريفت

يک خود را از دست دوم و مھمتر آن که در جھان امپرياليستی کنونی، بورژوازی بومی تمامی خصلت ھای دمکرات 

داده و به علت ادغام در سيستم سرمايه داری جھانی به خدمتگزار و عامل اين سيستم گنديده تبديل شده و در نتيجه فاقد 

 کارگر که آزادی اش در گرو نابودی ۀ به غير از طبقئیبنابر اين ھيچ نيرو. کمترين ظرفيت ملی و دمکراتيک می باشد

امی اشکال استثمار و بھره کشی و ستم می باشد قادر به رھبری جنبش ھای ملی جويای نظام سرمايه داری و محو تم

خصوص در کردستان است که با ه  تمامی روشنفکران انقالبی بۀوظيف.  نبوده و نيستئیآزادی از قيد ستم ملی و رھا

رد را در مسير انقالب و برای توضيح اين واقعيات و با توجه به انرژی عظيم مبارزاتی خلق کرد، توده ھای تحت ستم ک

  . ساختن يک رھبری انقالبی در کنار و در اتحاد با ساير خلق ھای تحت ستم عليه دشمن مشترک ياری دھند

  .  به من داديد، سپاسگزارممصاحبهبه عنوان ختم کالم نيز يکبار ديگر از فرصتی که برای اين 

  ٢٠١٧بر و اکت٢۶

 

 


