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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اگست ١۶

 !» نداشتممصاحبه ایمن چنين «: صالح مسلم
رک حزب اتحاد رھبر مشت» صالح مسلم«ھای اجتماعی منتشر شده است که گويا   زير در برخی شبکهمصاحبۀ ًاخيرا

انستيتوی « با مصاحبه ایدر سوريه، ) NCC(  تغييرات دمکراتيکۀ کميتۀکنند و معاون ھماھنگ) PYD(  دمکراتيک

مريکا ا«: ، از قول صالح مسلم آمده استمصاحبهال اين ؤدر آخرين س. انجام داده است» )WKI( کردستان واشينگتن

آن در سراسر  کند و سعی در ايجاد و گسترش ر جھان تقويت میيک قدرت برترجھانی است که دمکراسی را در سراس

  »...جھان دارد

ھنگامی که اين مطلب را .  آن استۀھای اولي  آخری بسيار متناقض با بخش ال و جوابؤويژه س  بهمصاحبهدر اين 

  ا اين که امروز صبحت. رو، تالش کردم با خود رفيق صالح تماس بگيرم خواندم دچار شگفتی و نگرانی شديد شدم از اين

 ،مصاحبهجواب ايشان درباره اين . با وی تماس بگيريم) کردستان سوريه( موفق شديم در روژاوا» تگس ا١٥دوشنبه «

  !» نداشته و چنين نظری ھم نداردمصاحبه ایچنين «:  اين بود کهًصريحا

  بھرام رحمانی

  ٢٠١٦ت گس ا١٥

***  

  )WKI(انستيتوی کردستان واشينگتن 

 )PYD(با آقای صالح مسلم، رھبر حزب اتحاد دمکراتيک مصاحبه 

  ٢٠١٥مبر  سپت٢

) NCC( تغييرات دمکراتيک تۀ کميۀو معاون ھماھنگ کنند) PYD (  رھبر حزب اتحاد دمکراتيک آقای صالح مسلم

 در آقای مسلم يکی از برجسته ترين چھره ھای سياسی کرد سوريه است، که برای فعاليت سياسی اش. در سوريه است

 ١٩٧٧ از دانشگاه فنی ستانبول در سال ايميک انجنيریاو فارغ التحصيل .  شناخته می شود١٩٧٠جنبش کردھا از اوايل 

 در سازمان مرکزی نفت ومعادن در عربستان سعودی مشغول به کار بوده است، او بعد ١٩٩٠ تا سال ١٩٧٨و از سال 

 انجنيران ۀکارو عضو اتحاديه  در دفتر خصوصی مشغول بجنيرانعنوان ه  به سوريه برگشت ب١٩٩٢ازاين که در سال 

  .در حلب شد

علت فعاليت سياسی اش چندين بار ه ب.  بود٢٠٠٣در سال ) PYD(آقای مسلم يکی از بنيانگذاران حزب دمکراتيک 

 شکنجه  که در طی آن متحمل٢٠٠٦ و سه ماه در سال ٢٠٠٤توسط رژيم سوريه به زندان افتاد به ھمراه يک سال در 
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 او ۀ نيروھای امنيتی سوريه به خان٢٠٠٩ او مورد تھاجم رژيم واقع شد، در سال ۀخانواد. زيکی و روحی شدھای ف

 ماه در زندان ماند و در ٩ھمسرآقای مسلم برای . حمله کردند و ھمسر اورا برای وارد آوردن فشار به او دستگير کردند

  . روحی شدۀاين مدت متحمل شکنج

بود در نبرد عليه ) YPG(، پسر آقای مسلم، شروان صالح مسلم، که يک جنگجوی واحد دفاع مردمی ٢٠١٣در سال 

ه  بًآقای مسلم نقش عمده ای در مبارزه با تروريسم در سوريه داشته است، مخصوصا. ل رسيدتقه داعش در تل ابيض ب

 بزرگی از کردستان سوريه ۀ منطقدر دفاع از مردم کوبانی و آزاد کردن) YPG( حمايتش از دفاع مردمی ۀوسيل

  ).روژآوا(

  

 وقايع اخير ۀانستيتوی کردستان واشينگتن مفتخر است که با شما مصاحبه ای در بار :انستيتوی کردستان واشينگتن 

نظر شما داعش چگونه است؟ و چه ه ب. سوريه، روژآوا، و جنگ شما عليه داعش و مسائل سياسی منطقه انجام دھد

  ا است؟کسی در پشت آنھ

قدرت ھای جھانی در حال تجديد آرايش در خاورميانه ھستند، و اين تغيير بايد ساختارھای کھنه را بردارد : صالح مسلم 

بعضی از قدرت ھای منطقه از اين فرصت استفاده کردند و ابزار مخربی مثل داعش . جای آن بسازده و ساختار نوی ب

  .وجود آوردنده  کردن برنامه ھای محلی شان بعملیی و سازمانھای مشابه تروريستی ديگری را برا

  

 جنگ ًشود، مخصوصا مريکا انجام میا رسانه ھای ۀوسيله  خبری وقايع اتفاقيه در سوری بۀ پوشش ھر روزًتقريبا

  شما وضع کردستان در اين تئاتر سوريه را چگونه تعريف می کنيد؟ . ميان گروه ھای گوناگون مسلح

ساکن ھستند، سازمان يافته ترين مردم درميان مردم ) شمال سوريه(روژآوا قيه مردمی که در مردم کرد به ھمراه ب

 سازمان ھای ً شان بيرون کنند و متعاقباۀبه يمن سازمان يابی شان، اول آنھا قادر شدند رژيم را از منطق. سوريه ھستند

  .را در سراسر سوريه به عھده دارندآنھا رھبری دمکراسی . تروريستی را که تھديدشان می کردند شکست دھند

  

 بعد از ًعليه داعش راچگونه می بينيد؟ چه انتظاری امروز از آنھا داريد، مخصوصا) YPG( دفاع مردمی ۀشما مبارز

   کردستان؟ۀ بزرگی خارج از محدودۀآزاد کردن منطق

YPGشامل کردھا، عرب ھا، )شمال سوريه( روژآوا ۀ يک نيروی دفاعی است شامل نمايندگانی از تمامی منطق ،

طور کلی دفاع می کند، و اين ه اين يک نيروی انقالبی است که از مردم سوريه ب. آسوری ھا، سريانی ھا و ترکمان ھا

نيروی انقالبی ، اگر بتواند در يک شرايط مطلوب اتحادی با نيروھای ديگررا تشکيل بدھد، خواھان آن است تمام 

  .ای داعش و گروه ھای مشابه ويا رژيم سوريه آزاد کندسرزمين سوريه را از تروريست ھ

  

 خواھيد داد؟ يا   کردستان عراق تشکيلۀ شبيه منطق يا شما دولت فدرالآ شما بعد از داعش در سوريه چيست؟ ۀبرنام

  ھدف تان تشکيل يک دولت کردستان مستقل است؟

ما نمی توانيم در سوريه به . ه آن ھم ھستمشکل فقط منحصر به داعش نيست، اما ھمچنين شامل سازمان ھای مشاب

ی که به اھداف ما مربوط است، ھدف ما ئتا آنجا.  تفکرشان شبيه داعش استی کهئبا وجود سازمان ھاآرامش برسيم 

ی که تمام مردم آزاد باشند و از حقوق دمکراتيک برطبق قرارھای کنوانسيون ئک، جا غير متمرکز، دمکراتيۀيک سوري

مردم کرد در سوريه فرھنگ مخصوص به خود و مشخصات اجتماعی مختص به خود را دارند . د شوندمنه جھانی بھر
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سيس دولت ملی کردی را در سوريه أ عراق ھستند ندارند، و ما قصد تۀو آنھا ھيچ تشابھی با مردم کردی که در منطق

  .نداريم

  

   خودتان داريد؟ۀ منطقۀ روشنی برای ادارۀآيا شما نقش

ما يک . نيروھای ديگری که در روژآوا با کرد ھا شريک اند، خودگردانی دمکراتيک پايه گذاری شدبا مشارکت  

 روابط بين نيروھای مختلف را  ۀوجود آورديم مشابه قانون اساسی، که چگونگی و اداره قرارداد اجتماعی بين مردم ب

  .يمکارگيره ما می خواھيم اين تجربه را در سراسر سوريه ب. کند ن میيتعي

  

   شما مخالفند؟ۀچه کسانی با برنام

کنند، آنھا که برابری و برادری در بين مردم را   کسانی که با تفکرات شووينيستی ديگران را طرد می–ديکتاتوری ھا 

  .کنند و کسانی که سعی در حفظ شرايط و ساختارھای قبلی دارند رد می

  

  دست آورد؟ه  شما بۀ در منطق توانسته است دست آورد غير نظاميی ھمPYDآيا تاکنون 

 ۀدست آورد ھا در روژآوا نتيج. يک حزب در ميان يازده حزب ديگر در روژآوا است) PYD(حزب اتحاد دمکراتيک  

سسات دمکراتيک و سازمان ھای اجتماعی که ؤتمام م.  بوده استPYD گروھای مختلف شامل ۀوسيله ی مبارزه بئبرپا

  .ت آورد ھای غير نظامی ما ھستندواقعيت پيداکرده اند در شمار دس

  

  چه تعدادی از کردھا جابجا و ميزان ويرانی شھر ھايشان را چگونه می بينيد؟

بعضی از آنھا به جنوب کردستان . برآورد شده است که صد ھا ھزار کرد جابجا شده اند، اما آمار دقيقی در دست نيست

 جنگ، ويرانی، فشار اقتصادی و کمبود مواد ۀنتيج. فرار کردند) کردستان ترکيه(و بعضی به شمال ) کردستان عراق(

گردند،   بزرگی بعد از اين که لطمه ھای جنگ تمام شد برمیتاھا و محل ھايشان به تعداد زيادآنھا به روس. بوده است

رسيد، و % ٨٠ خرابی به  برای مثال، در کوبانی در صد–روستاھا و مناطق زيادی ويران شد .  در کوبانیًمخصوصا

جنگ ھنوز ادامه دارد، وھر روز ما در شمال . س العين و الحسکه خرابی ھای زيادی را متحمل شدندأتل ابيض، ر

  .حلب شاھد ويرانی بيشتری ھستيم

  

   ھيچ گونه روابط بين المللی دارد؟ کدام کشور بيشترين حمايت را از کرد ھای سوريه می کند؟PYDآيا 

 که اھداف و برنامه ھايمان را برای  يک حزب در پی تماس با تمام قدرت ھای منطقه و جھانی ھستيمعنوان ه ما ب

ھنوز ھيچ دولتی از .  سوريه را، توضيح دھيمۀدمکراسی و خود گردانی، که به واقعيت پيوسته اند و مدلی برای آيند

روژه به عنوان مسيری برای دمکراسی در ی از اين پئيت نکرده است، اما يک خوشبينی ھاامخودگردنی دمکراتيک ح

  .سوريه وجود دارد

  

شديم که می ) PYG( افسران دفاع مردمی ۀوسيله  تان ترکيه چه؟ ما متوجه اظھارات متعددی بۀدر مورد ھمساي 

  آيا شواھدی برای اين ھمکاری وجود دارد؟. کند گويند ترکيه با تعدادی از گروھای راديکال در سوريه ھمکاری می
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آنھا سعی دارند از موقعيت . ی برای خاور ميانه داردئآرزوھا و برنامه ھاصورت يک قدرت اصلی منطقه، ه کيه بتر

بر طبق گزارش ھای رسانه ھای ترکيه و بين المللی آنھا .  کنندرا عملیوخيم منطقه سوء استفاده و برنامه ھايشان 

تعدادی از شھروندان ترکيه که وابسته .  مشابه دارندروابط مشکوکی با نيروھای متعصب داعش و گروھای تروريستی

به گروه ھای تروريستی بودند دستگير و کشته شده اند، و عوامل خارجی اقرار کرده اند که در ترکيه آموزش ديده اند، 

  .به عبورآزاد بسياری از تروريست ھا اشاره نمی کنم 

  

االتی که در ؤه ايجاد کند چيست؟ و در پرتو ناروشنی و س حائل که دولت ترکيه مايل است در داخل سوريۀھدف منطق

عنوان يک کرد سوريه چه ه  حائل برای شما بۀمريکا دراين مورد چيست، و منطقاواشينگتن ھست، موضع دولت 

  ی دارد؟ئمعنا

کت در ل و ھژمونی يا مشارو حائل در زير کنترۀاز زمان شروع انقالب سوريه، ترکيه اعالم و سعی کرد که يک منطق

 در ءثير در تغيير نفوس آن برای اھدافشان، به اجراأ گذاشتن برنامه ھايشان و تء يک چنين محلی برای به اجراۀادار

مريکا اعتماد کرديم با اين حال اگر ترکيه ا حائل ابراز کرد و ما به موضع ۀ مخالفت خود را با منطقًمريکا مکرراا. آورد

  .به عنوان اشغال سرزمين سوريه به حساب می آوريمرا   کند ما آنعملیاين برنامه را 

  

  جواب شما به اين چيست؟. بعضی شما را متھم می کنند که از رھبر سوريه بشاراالسد و ايران حمايت می شويد

شود برای اين که جنبش کرد ھارا   نيروھای دشمن مردم کرد ساخته میۀوسيله اين ھا اتھامات نادرستی ھستند که ب

ما قسمتی از جنبش مردم کرد ھستيم که مبارزه می کند . نند و بين کرد ھا وانقالب سوريه شکاف ايجاد کنندخدشه دار ک

اين . کنند، شامل ايران و سوريه ی که برکردستان حکومت میئعليه دولت ھابرای موجوديت و حقوق دمکراتيک خود 

توجه داشته باشيد . ردھا مبارزه می کند حمايت کنندبرای ايران وسوريه امکان پذيرنيست که از جنبشی که برای حقوق ک

 اين ۀما در نتيج.  ھستيم٢٠٠٤ سختی با رژيم سوريه از زمان شورش قامشلو در سال ۀکه ما ھنوز ھم در حال مبارز

 و ھم در زمان ٢٠٠٤جنبش شھيد داده ايم ھم در زير شکنجه در شکنجه گاه ھای سازمانھای امنيتی سوريه از سال 

  . مان را از زير نيروھای سوريه آزاد کرديمۀ سوريه، موقعی که ما منطقانقالب

  

  آيا يک تصوير ھمگونی از موقعيت عراق و سوريه وجود دارد؟

ھم عراق و ھم سوريه شاھد ضربه ھای کشنده ای از طرف نيروھای ترور مثل داعش و ديگر گروه ھای مشابه ھستند، 

دست آوردن پيروزی در مقابل آنھا را ه ی بئھای اصلی مقاومت ھستند که تواناوو نيروھای کرد در ھر دو کشور از نير

  .دارند

  

 خود را با احزاب کردی عراق چگونه می بينيد؟ آيا رژيم کردستان به شما در جنگ عليه تروريست ھا ۀشما رابط

  کمکی کرد؟

 ۀوسيله در جنگ عليه تروريست ھا، بما ه رژيم کردستان عراق ب. ما رابطه خوبی با تمام احزاب کردی عراق داريم

ما مشتاق داشتن . صورت شرکت نيروھای پيشمرگه در دفاع از کوبانیه حمايت نظامی و لجستيکی کمک کرد و ھم ب

  .روابط خوب با تمام احزاب کردی ھستيم
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  به عنوان يک رھبر سرشناس، نظر شما در مورد رياست جمھوری کردستان عراق چيست؟

موضوع . يک کمی مبالغه آميز برای من باشد" رھبر سرشناس" کنم اصطالح ت ھستم، و فکر میمن فرزند اين مل

يم که آنھا  و ما مطمئن  داخلی است و به احزاب سياسی آنجا مربوط استسألۀ کردستان يک مۀرياست جمھوری در منطق

حساس است و وارد دوران شکننده ای موقعيت مردم کرد خيلی . قادر خواھند بود بر اين بحران بدون دردسر غلبه کنند

  .شده است و نيروھای کرد نبايد خودشان را با مسائل فرعی مشغول کنند

  

  مريکا چگونه توضيح می دھيد؟ا خودتان را با ۀشما رابط

متعلق به يک سيستم خود گردانی دمکراتيک است، و رابطه اش با ائتالف بين المللی عليه ) YPG(واحد دفاع مردمی  

مريکا رھبری اين ا و   وجود دارد،تھديدی عليه انسانيت اندکه ی ئعليه آنھادر چھارچوب ھم کاری نظامی داعش 

مريکا ھستيم و ا سياسی و ديپلماتيک خود با ۀ رابطۀما به دنبال توسع. اين يک قدم مثبت است. ائتالف را به عھده دارد

  .ما اميد واريم که در اين راه موفق شويم

  

  مريکا و دولتشان چيست؟ا مردم پيغام شما به

آن در  مريکا يک قدرت برترجھانی است که دمکراسی را در سراسر جھان تقويت می کند و سعی در ايجاد و گسترشا

مريکا، روزولت اصول اپرزيدنت . مريکا معيارھا و اصول خود را برای دمکراسی دارنداسراسر جھان دارد، و مردم 

مريکا اپيغام من به دولت و مردم . ند بود وقبل از اين که رئيس جمھور شود، داشتدمکراسی را زمانی که يک شھرو

اين است که مردمان کردی در خاور ميانه ھستند که سعی در حفظ وجود خودشان و محکم کردن ھمان حقوق 

ست و متعصبی شدند اين مردم کرد قادر به پيروزی بر نيروھای تروري. مريکا به آن معتقدندادمکراتيکی دارند که مردم 

مريکا در ا که مردم  کردند، و آنھا مدافعان نيرومندی از ارزشھای دمکراتيکی که ارزش ھای انسانی را تھديد می

مردم . مريکا محکم کنيما خودمان را با مردم و دولت ۀبه ھمين داليل ما بايد رابط.  ھستند،سراسر دنيا منتشر می کنند

  .ی برای اين امر آماده اندکرد به عنوان پيشگامان دمکراس

  

  .ی کنيمئواريم از شما در واشينگتن پذيراما اميد . خيلی متشکرم ازوقت شما

   

  : منبع

http://dckurd.org/٠٢/٠٩/٢٠١٥/interview-with-mr-salih-muslim-chairman-of-democratic-

union-party-pyd/ 

 

 

 
 


