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، بلكه بايد دهرگز نمي توان از طريق ستيز با واقعيت موجود، تغيير ايجاد كر"
".دسازا منسوخ موجود ر الگويبتواند ساخت كه  ييدجد الگوي  

ريچارد باكمينستر فولر



 

  مقدمه مؤلف

براي كساني كه با جنبش آزاديخواهيِ كُرد و سير تكامل آن آشنا نيستند، روژاوا 

تعابير مختلفي دارد و به احتمال قوي هيچ يك از اين تعابير مفهوم واقعيِ روژاوا 

ده تا به امروز، نيست. عمومِ كتاب ها، مقاالت، گزارش ها، فيلم ها و... تهيه ش

هركدام از دريچه اي محدود به روژاوا مي نگرند و اين نگرشِ محدود براي 

شناخت ماهيت روژاوا كفايت نمي كند. به همين دليل كتاب حاضر سعي دارد تا با 

  ارائه دهد.  ه زباني ساده و كوتاه، تصوير جامعي از روژاوا را به خوانند

متن اصلي، توضيحات بيشتر را در پي نوشت ها براي پرهيز از درج مطالب بلند در 

آورده ام. عالوه بر اين، تمامي اسامي، مراجع و منابع مورد استفاده نيز با وسواس 

بسيار، تا حد توان، از سرچشمه هاي معتبر استخراج و در پي نوشت ها ارائه شده 

دگان تا ضمن حفظ ارزش علمي كتاب و اعتبار مؤلف، مسير مطالعات بعديِ خوانن

  عالقمند را هموار سازد.

ليف كتاب مي م درست نُه ماه از تاريخ اتمام تأامروز كه اين مقدمه را مي نويس

گذرد. در اين زمان طوالني، براي انتشار كتاب تقريبا با تمام ناشران ايرانيِ خارج از 

  كشور تماس گرفتم ولي موفق به چاپ كتاب نشدم. 



ه و نظاره گرِ به خاك افتادنِ زنان و ا تنها گذاشتديگر كُردها ر بارِجهان، امروز 

جايز نيست. شايد با خود گفتم كه درنگ بيشتر  مردانِ ديارِ مردمانِ آزاد است.

تقدير اين بوده كه كتاب هم همچون قهرمانانِ بدون شناسنامة روژاوا، بدون شناسه 

  منتشر شود. 

ه دهم، ولي چون ناشر و به تبع اميدوار بودم كه كاري شايستة خوانندگان كتاب ارائ

آن ويراستار نداشته ام، مطمئنم كه كتاب از نظر ادبي، ويرايش متن، صفحه آرايي و 

  غيره، كاستي دارد. به همين دليل از شما صميمانه پوزش مي طلبم.      

قدرداني از ايشان الزم مي دانم   صادقي داشته ام كهدر مسير تأليف كتاب، همراهانِ

  كنم؛

يزيون آرين و آژانس خبري فرات، كه عليرغم تمام محدوديت ها، دسترسي به تلو

  اخبار روژاوا و كردستان را براي فارسي زبانان فراهم ساخته اند،  

سازمان هالل احمر كردستان، كه با وجود شرايط جنگي، به من در تهيه و تكميل 

  مطالب مرتبط با بهداشت و درمان روژاوا كمك كردند،

ات مزوپوتاميِن كه منابع ارزشمندي را در خصوص روژاوا به من معرفي انتشار

متأسفانه در (نموده و موجبات تشويق و دلگرمي جهت ادامة كار را فراهم ساخت. 



 

، فعاليت اين مركز فرهنگي، توسط دولت آلمان ممنوع 2019تاريخ دوازدهم فوريه 

  آن نمود.) اعالم شد و پليس آلمان اقدام به ضبط اموال و آرشيو 

رفقاي خوبم در كمون اينترناسيوناليست هاي روژاوا، كه مرا در تكميل بخش هاي 

  ،مرتبط با محيط زيست، ياري دادند

وبسايت عصر آنارشيست كه در آخرين تالش ها براي يافتن ناشر فارسي زبان، 

  ،همراهم بود

  و 

  . شرق كردستانجنبش آزاديخواهي كُرد در 

15/10/2019  
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  يش گفتارپ

 دركه  ،بهار عربي موسوم به ،خاورميانه و شمال آفريقامجموعه اعتراضات مردمي 
 يدر اعتراض به فساد و بدرفتار 1دستفروش تونسي يخودسوز ، با 2010دسامبر 

حدود گسترش يافت و منطقه  يكشورها يردر سابسرعت  ،آغاز شد مأموران دولت
   ه رسيد.به سوري،  2011ژانويه يكسال بعد، يعني 

انكار،  تاريخي مملو از تبعيض،همچون ساير كُردها، كه  يزن هاي شمال سوريهردكُ
و مدتها پيش از  2را پشت سر نهاده عريب و كشتاربعيد، تتآسيميالسيون فرهنگي، 

ساير مردم سوريه، مخالفت خود را نسبت به ستم مضاعف و سيستماتيك قدرت 
 از اعتراض يتدولت و حما هايياستسا مخالفت بدر ، 3حاكم ابراز مي داشتند

  دست به تظاهرات زدند. كُردنشين در چند شهر  يه،سورساير خلق هاي 
سركوب خشونت آميز مخالفان مدني توسط حكومت مركزي، بموازات عوامل 

در مدت  يه،سور مردم يمدن اتاعتراضداخلي و خارجيِ ديگر، باعث شد كه 
  ام عيار شود. كوتاهي تبديل به يك جنگ داخلي تم

و  4سلحگروه م حدود هزار سوريه را به ميدان نبردظرف چند سال،  ،اين جنگ
ديگر نه يك به نحويكه  زورآزماييِ قدرت هاي جهاني و منطقه اي بدل كرد.عرصة 

  .بود نمونة كوچكي از يك جنگ جهانيكه ، جنگ داخلي



 

به لحظه در حال مختصات بحران سوريه از آغاز درگيري ها تا به امروز لحظه 
 گروه هايتاكنون  .غير ممكن استنيز تغيير بوده و پيش بيني رويدادهاي آتي 

پيوسته اند.  قابلبه جبهة ميا شده ، منحل داده، تغيير نام پديد آمدهمختلفي 
روسيه، ايران و چين  حمايت، از  5وقتدولت  راگروه هاي طرفد يكهحالدر

طيف گسترده اي از تندروهاي اسالمي تا گروه هاي مخالف، شامل  ،برخوردارند
 تحت كدامهر وسنگر گرفته  يمختلف در جبهه هايميانه رو و ناسيوناليست عرب، 

و ائتالف تحت (آمريكا قطر، عربستان، تركيه،  دولت هايز يك ا حمايت چند
   . قرار دارند ،)رهبري آن

موفقيت طوف به مععموماً نيرو هاي كُرد  برخالف تمامي طرف هاي درگير، تمركز
ايجاد صلح  تحوالت اجتماعي در راستاي دمكراتيزه شدن ودر ارائة مدلي براي 

چه جبهة موافق و در  از آنجا كه چه. قدرت طلبينه  ،بوده است منطقهپايدار در 
 جبهةدر يك ، كُردها ي تصور نمودآميز صلحنمي توان افق ، اسدجبهة مخالف  در

   .ده انصف آرايي كردسوم 
سنگ بناي آلترناتيو پيشنهادي ري شكل گرفته است كه ة سوم، بر مبناي تفكجبه

اين تفكر و اجماليِ  تشريحِبه  كتاب نخست جلدلذا  6.دهدمي را تشكيل كُردها 
 دوم، جلد. تا به فهم بهتر جلدهاي دوم و سوم كمك كند مي پردازدمعرفي روژاوا 

مقاومت در شهر كوباني و ادي جه-سلفي تكفيريِذهنيت با اين تفكر  روياروييِ
با  جبهة سومتقابل داستان پاياني،  جلد تانهايو  ازگو نموده،برا اين شهر تاريخي 

روايت مي را  اَفرين كانتوندر شهرها و روستاهاي  ملت-ميليتاريستيِ دولتتفكر 
   7كند.
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  يانهخاورم

  

اً نه در ميانة خاور، كه اتفاقمنطقه اي كه اروپاييان آن را خاورميانه ناميده اند، و 
 يناز نخست، است واقع شدهجهان  سياسي ةو نقش ينزم هاييدر مركز خشك يباًتقر

بنا بر نظريات متكي به يافته هاي . به شمار مي رود بشريتمدن  يهاخاستگاه
كهن تر از ساير  8قدمت زراعت و اهلي كردن دام در هالل حاصلخيزعلمي، 

ين جغرافيا در ا 9جهان شناخته شدة ننياوق يننخستجاد ايو زيستگاه هاي بشر بوده 
در بين النهرين  10قديمي ترين داستان مكتوب بر لوحه هاي گلي. رخ داده است
سه دين از اديان بزرگ جهان، يعني يهوديت، مسيحيت، و اسالم و  كشف شده اند

  11.نشأت گرفته انداز اين منطقه نيز 

زرد . سرخ . سبز



 

نابع مختلف متفاوت است و آنچه در اين بحث محدودة جغرافيايي خاورميانه در م
مالك عمل واقع شده، مشتمل بر كشورهاي اردن، اسرائيل، امارات متحدة عربي، 

ايران، بحرين، تركيه، فلسطين، سوريه، عراق، عربستان سعودي، عمان، قبرس، قطر، 
    12.استكويت، لبنان، مصر، و يمن 

است كه  گوناگون 13قوميروه گچهل بيش از مسكن خاورميانه با اين حساب، 
مختلف صحبت  14زبانبيست بيش از  هبوده و بمختلف  باور هشتادپيرو بيش از 

تبعيد، مهاجرت، هزاران سال در كنار  ،گوناگوناقوام و عقايد وجود  مي كنند.
 قومي/ عقيدتيِاعمال سياست هاي استحالة نژادي يا فرهنگي از جانب گروه هاي 

پيچيده و رنگارنگ ساخته  بسيارفي منطقه خاورميانه را دموگرا ... و سلطه جو
ليكن عليرغم چنين ساختار ناهمگون و بافت متنوعي، مي توان نقاط مشترك  .است

  اجتماعي/ فرهنگي بسياري در آن مشاهده نمود. 

از منابع گاز  درصد 43 ، 15از منابع نفت خام درصد 49وجود عالوه بر اين، 
در  17فلزات و معادن صنعتي شناخته شدة جهان ددرص 11و ميانگين  16طبيعي
 درصد 5,7 و جمعيتي بالغ بر خشكي هاي كرة زمين، درصد 4,8 ي معادلمساحت

 ينحساستردر زمرة  ،ياسيسو  ي،اقتصاد به لحاظرا خاورميانه  18جمعيت كل بشر،
و اين سرزمين را به عرصة رقابت قدرت هاي  قرار دادهجهان استراتژيك طق امن

.است نمودهبدل لمللي بين ا
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  خاورميانه، جنگ و آشوب

تاريخ  درصد از نبردهاي ثبت شدة 16ش از درصد از انقالب ها و بي 15حدود 
خاورميانه از اين لحاظ  19به وقوع پيوسته اند.درصدي  4,8 در اين مساحت بشر

   (يعني نسبت انقالبها يا نبردها به مساحت) در رتبة دوم پس از اروپا قرار دارد.

به اين نتيجه مي رسيم كه  20،در قرن بيست و يكمخاورميانه، مناقشات با بررسي 
 ي،مذهب ،ييدئولوژيكا جهت ييرتغ به منظورِ خاورميانه منازعات درصد 38حدود 
ايدئولوگ، به  تمسك .اندرخ داده  ياسينظام س يِقانون يا ياقتصاد -ياجتماع

همواره غير خودي شود، -نظام خوديه و هر آنچه باعث ايجاد طبق ،تيمل ،تيقوم
 ياتواند به قدرت  ينتوانسته و نم يچگاهكه ه ييسلطه جو يبوده است برا يبهانه ا

، اقوامساير  ،...يدئولوگا، طبقه، قوم يك ييِمنجر شود. سلطه جو يدارصلح پا
طبقاتي/  /يقوم يها لتحت سلطه را به بروز عكس العم ...يدعقاطبقات، 

تا منجر به  يردگ يدور باطل به مرور زمان شدت م ينوا داشته و ا .../يدئولوژيكا
خاورميانه بايد برابري  اختارسلذا براي احتراز از اين گونه منازعات، جنگ شود. 

آنرا تمام و كمال  و رنگين كمان فرهنگيِ نمودهكليه افراد، اقوام و عقايد را تضمين 
  .نمايش دهد

زرد . سرخ . سبز



 

كه مطرح شده  منازعات خاورميانهساير راي ، داليل ديگري بمطالعات مذكوردر 
 تفوق محلي ،)%20( يا بدست گرفتن حكومت كنترل كشوربترتيب عبارتند از؛ 

، تصاحب )7%( تغيير روابط قدرت در سيستم بين المللي)، 8%خودمختاري (، )%9(
   21.)%5( ، و جدايي طلبي)%6( قلمروافزايش ، )%7( منابع

چنانكه دليل غالب مناقشات در  .استمتفاوت  ن الگو در مناطق ديگر جهاناي
 ،در قاره آمريكا حكومت، ، كنترلدر مركز و جنوب آفريقا ،جدايي طلبي ،اروپا

(نه بشدت  ايدئولوژيك تغيير نظام سياسي/ اقيانوسيه-و در آسيا تصاحب منابع،
  . بوده است خاورميانه)

دگرديسيِ جوامع در يكي از داليل تفاوت در الگوها، تفاوت در سرعت و نحوة 
مناطق مختلف اين كرة خاكيست. همچنين بايد توجه داشت كه بر اساس ديناميك 

ول زمان اين الگوها به هم نزديك يا از هم دور در طجوامع و تغيير شرايط اقليمي، 
با ادامة وضع موجود، كه بعنوان مثال، پيش بيني ها نشان مي دهد  مي شوند.

عامل بروز مهمترين  به ،و بطور اخص منابع آبي "تصاحب منابع"بزودي عامل 
   شد.خواهد تبديل  مناقشات در منطقة خاورميانه (وشمال آفريقا)

  خاورميانه، تغييرات اقليمي

، خاورميانه قرار داردساكنين  در اختيار 22ي تجديد پذيركمتر از يك درصد منابع آب
درصد از برداشت  7حدود بوده و آنها در صدر جدول مصرف كنندگان آب ليكن 

در نيم  )يقاو شمال آفرخاورميانه ( 23آب جهان را به نام خود ثبت كرده اند.ساليانة 
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و  ستبوده ا يامناطق دن يگرد يندر ب يتنرخ رشد جمع يشترينب يداراقرن اخير 
 24.ادامه خواهد داشت 2050اين رشد جمعيت (هرچند با نرخ كمتر) حداقل تا 

پيش بيني  بيشتر است ولي متاسفانهاز به آب و خوراك به معني ني ،بيشتر جمعيت
، كمترهاي  بارشمنجر به  تغييرات اقليمي و گرمايش زمينها نشان مي دهد 

 كه ،در اين منطقه خواهد شدمنابع غذايي كاهش نابودي كشاورزي، كمبود آب و 
  نخواهد داشت.در پي نتايجي جز نا امني، جنگ، و مهاجرت 

تا پايان قرن، احتماالً باعث ، ي زميندما يشتداوم افزااورند كه كارشناسان بر اين ب
درصد كاهش  80شده و آب رود اردن را تا فرات رود آب درصديِ  30كاهش 

كاهش جريان آب رودهاي بزرگ مي تواند منجر به از بين رفتن باروريِ  دهد.
بين المللي موسسه "طبق پيش بيني هاي  25.خاك در هالل حاصلخيز شود

(و  يانهخاورم ةدر منطق 2050تا سال انتظار مي رود  ،"ييغذا ياستس قيقاتتح
درصد  20و گندم  ،درصد 47درصد، ذرت  30 برنجمحصول  يدتول) يقاشمال آفر

  26.داشته باشدكاهش 

در  كشورهاي خاورميانه 27شاخص عملكرد زيست محيطياين در حاليست كه 
در اين بين تنها  28ست.بوده ا يبطور متوسط حدود ميانگين جهان 2018سال 

 وضعيت نسبتا بهتري دارند) 32(رتبه و قطر ) 24(رتبه ، قبرس )19(رتبه  اسرائيل
وجود منابع بزرگ نفت و  كه مساحت بسيار كمي از خاورميانه را در بر مي گيرند.

زرد . سرخ . سبز



 

 االيشگاهها، نيروگاههاي حرارتي،گاز در اكثر مناطق خاورميانه و به تبع آن وجود پ
انرژي هاي سرمايه گذاري در سوخت هاي فسيلي بجاي مال سوبسيد بر عا

مناطق مذكور اثر نامطلوب بر شاخص عملكرد زيست محيطي  و... ،تجديدپذير
منابع با امارات متحده عربي كشور،  180بعنوان مثال، در ميان چنانچه داشته است. 

دارد. به همين ترتيب  جاي 166 ةاقتصادي بزرگ و  استاندارد باالي زندگي، در رتب
  ام نشسته اند. 161ام و  134گاه يكويت و عربستان سعودي نيز در جا

از آنجا كه تغييرات اقليمي با فعاليت هاي انساني همچون توسعة شهرنشيني، 
افزايش جمعيت، بهره برداري بيش از اندازه از منابع آبي و خاكي، صنايع آالينده، 

ايدار، استفاده از سوخت هاي فسيلي، ناپ ياريآب ساخت گستردة سدها، سيستم هاي
توليد فزايندة گازهاي گلخانه اي، تخريب جنگل ها و مراتع، بيابان زايي، و... 

و دور از كاغذ  مند جنبش هاي چابك، راديكالمقابله با آن نياز، شودتشديد مي 
  خاورميانه نهادينه شود. جديدكه لزوماً بايد در بدنة سيستم  بازيست

  اقتصادي ، فساد و بي عدالتيورميانهخا

شاخص توسعة  29سازمان ملل، 2016بر اساس گزارش توسعة انساني سال 
و بوده  باال يا بسيار باالدر سطح از هفده كشور خاورميانه، دوازده كشور  30انسانيِ

شاخص  ، متوسطتنها پنج كشور شاخص متوسط يا پايين دارند. يعني در مجموع
ليكن از آنجا كه در محدودة باال قرار مي گيرد. ، ة توسعة انسانيخاورميانه در زمين

، برخي از پارامترهاي استاين شاخص بسيار متاثر از سرانة توليد ناخالص داخلي 
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 گزارشدر چنانچه را ناديده مي گيرد. ثروت عادالنة توزيع ، از جمله توسعهمهم 
فراوان،  يمنابع معدنبودن  نيز عنوان شده كه به رغم دارا بنياد هريتج 2018سال 

مشخصات دموگرافيك اكثر كشورهاي خاورميانه (و شمال آفريقا) باعث تمركز 
   31.دشوثروت و فقر گسترده مي 

شاخص داده هاي سازمان ملل يا بانك جهاني، جهت بررسي پايگاه مراجعه به 
ايده مفيد ف چنداننيز  ،براي درك عدم توزيع عادالنه ثروت در خاورميانه 32جيني

شاخص ، فقط مي توان  2016سال جدول داده هاي مثال در . چرا كه خواهد بودن
   .يستتركيه را يافت كه آن هم چندان قابل اعتماد نكشور 

 15، حدود 2013موسسة آمار تركيه، در سال  داده هاي حاصل از برآوردطبق 
زجان اوپژوهشگري بنام ميليون نفر زير خط فقر بسر برده اند، در حاليكه 

 ،اجتماعي دولتبرنامة كمك هاي  تحت پوششِاز طريق محاسبة افراد 33چاغالر
  34ميليون برآورد مي كند. 23اين عدد را حدود 

نيز در ، ناشي از سياست دولتها ادي مرتبط با شرايط دموگرافيك،عدم توازن اقتص
  منعكس نمي شود. اينگونه شاخص ها

هزار نفر از افراد  70 ير عربستان سعودد طبق برآورد سازمان ملل،نمونه، بعنوان 
، عمال آنها يقانونوضعيت نامشخص د كه نوجود دار فاقد مليت قبايل عشايريِ

زرد . سرخ . سبز



 

همچنين برآورد مي شود كه استان  35.را ناممكن مي سازد يدولت يايمزا يافتدر
باالترين نرخ فقر ، نسبت به ساير مناطق داراي شرقينشين (اقليت) شيعه هاي 
  36.هستند

طبق برآورد مركز نيز وضعيت به همين منوال بوده است. چنانچه  سوريه در
 شمال شرقي،ي نشين ، مناطق كردنشين و سن2010ّمطالعات استراتژيك، سال 

  37.را تجربه كرده اندشديدترين نرخ فقر 

عدي بسيار دقيق تر و البته در خصوص فقر چند ب اما يافته هاي مركز آمار ايران
 و تاني نشين سيساستان هاي سنّ بدست آمده، طبق آمار 38است. تأمل برانگيز تر

 صورتيكهدر  هستند يسطح فقر چندبعد ينبدتر يردرگ كردستان و بلوچستان
در . ها قرار دارد بهتريندر صدر ، (شيعه) مركز عقيدتيِ حكومتبعنوان استان قم 

درصد  17در سطح كشور حاليكه آمار خانوارهاي شهري درگير فقر چند بعدي 
در  ، ودرصد 45 به بلوچستان و يستاندر سطح استان س، ارقام مذكور است

 40مي رسد. همچنين در بخش روستايي كه بطور ميانگين  درصد 43 به كردستان
 ، و درصد 82وبلوچستان  يستاندر سدرصد خانوارها به فقر چند بعدي دچارند، 

. اين ارقام در اند يچندبعدفقر  يردرگ ييروستا يخانوارهادرصد  61در كردستان 
   39درصد كاهش مي يابد. 19قم به 
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اقتصادي باز (همچون عربستان)، دولتي  ، فارغ از اينكه سيستمِدر خاورميانه، دولت
هم نيروي سياسي است و هم سوريه)، اسالمي (مانند ايران) يا ... باشد، مثل (

  .شودي فساد م مستعدكه اين باعث ايجاد ديوانساالريِ  ،اقتصادي

 40كشورهاي خاورميانه حدود  40، متوسط شاخص احساس فساد2017در سال 
. در اين بين، فقط چهار كشور از هفده كشور خاورميانه شاخص باالي 41بوده است

 رسيده است.  71حداكثر به شاخص  امارات متحدة عربيداشته و تنها  50

به  يانهخاورم اقتصاد،بدليل همين فساد ناشي از ساية سياسي و امنيتي دولت بر 
 ةروند توسع ،رشددر حال  مناطقِ يربا سا يسهدر مقا منابع و پتانسيل هانسبت 

گزارش بنياد هريتج، شاخص آزادي اقتصادي كشورهاي مطابق . كُندتري دارد
با اين حال تنها قبرس  42خاورميانه، بطور متوسط باالتر از ميانگين جهانيست،

اقتصاد شانزده كشور ديگر خاورميانه هنوز در حال  اقتصاد توسعه يافته داشته و
   43توسعه است.

  دمكراسيو  حقوق انسانيخاورميانه، 

حقايق ناخوشايندي از وضعيت نا مطلوب  44گزارش ساالنة سازمان عفو بين الملل،
در اين گزارش به سركوب هاي حقوق بشر در خاورميانه را آشكار مي سازد. 

فعان حقوق بشر توسط نيروهاي دولتي، كنترل ابراز متعدد روزنامه نگاران و مدا

زرد . سرخ . سبز



 

 عقيده در فضاي مجازي توسط دولت، تهديد آزادي عقيده و مذهب از طريق حملة
، عدم حمايت از زنان يافته سازمانجنسيتي  يضتبع، يو شبه نظام يدولت يگروهها

در خصوص  يدولت يدشد هاي يتحدودماعمال در برابر خشونت هاي جنسيتي، 
جنايات جنگي ، كارگران مهاجر، بدرفتاري و استثمار يكارگر هاي يهاتحاد تيفعال

به  يمو حمله مستق غيرقانوني ، محاصرههممنوع ياستفاده از سالحها همچون
از  ياحكام اعدام در تعدادو اجراي  ، صدوريرنظاميغ يرساختهايو ز يرنظاميانغ

و  يمجاز يدر فضا يجامعه مدن، سركوب فعاليت هاي منطقه يكشورها
توسل ، فساد يا يمل امنيت يهعل يدبه بهانه مقابله با تهدتوسط دولت ها  يرمجازيغ
اشاره  ...و  يابانيخ ياعتراض يحركتهابراي سركوب  يهقهر يروياز حد به ن يشب

  شده است.

شاخص شكاف جنسيتيِ پانزده  45مجمع جهاني اقتصاد، 2017در گزارش سال 
ناكي پايين تر از ميانگين جهانيست. در اين بين كشور خاورميانه به طرز وحشت

 نيز در رتبه اي اسرائيلو بوده شاخص قبرس دو رتبه باالتر از متوسط جهاني 
   قرار دارد.  ولي نه چندان رضايتبخش باالتر

كه شاخص نيز نشان مي دهد  46گزارش واحد اطالعات اقتصادي اكونوميست،
درصد پايين تر از  31يعني  3,77 ،سطبطور متو دمكراسي هفده كشور خاورميانه

بعبارتي، فقط شاخص كشورهاي اسرائيل و قبرس باالتر از  ميانگين جهانيست.
آزادي رسانه به كه مذكور گزارش در بخش ديگري از . قرار داردميانگين جهاني 

، ندبرآورد شده ا "غير آزاد"رسانه هاي كشورهاي خاورميانه عموماً  ،مي پردازد ها
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ا ت"و  "آزاد"بترتيب  و قبرس را رسانه هاي اسرائيل اين گزارش تنهاكه به نحوي
  .مي كندبرآورد  "آزاد حدي

، پيرامون بدون مرزسازمان گزارشگران  2018در رتبه بندي سال به همين ترتيب 
يا  "بغرنج "وضعيت مطبوعات عموم كشورهاي خاورميانه  47آزادي مطبوعات،

قرار  "وضعيت رضايتبخش"تنها قبرس در ست و طبقه بندي شده ا "بسيار بغرنج"
   .دارد

فعليِ خاورميانه بصورت پيش فرض، ظلم و بي عدالتي را به  مكانيسماز آنجا كه 
و شهروندان درجه دو شهروندان عادي تحميل مي كند، بديهي است كه اقليت ها 

 در گزارش "گروه بين المللي حقوق اقليت ها"مضاعف قرار دهد.  را تحت ستمِ
 بررسي وضعيت اقليت هايبه  48"خطر در معرضِاقوامِ "تحت عنوان  2018سال 

قومي يا عقيدتيِ تحت تهديد در كشورهاي مختلف پرداخته است. طبق اين 
قراردارند كه در رتبة يك  گزارش، در ميان هفتاد كشور، هشت كشور از خاورميانه

در اين هشت كشور بنا بر گزارش مذكور،  49تا بيست و هفت برآورد شده اند.
، نوبي، اديه نشينب، كُرد، بلوچ، عرب، آذري، تركمن،  عقيدتيِ /قومياقليت هاي 

يلي، شبك، ففلسطيني،  ،قبطي ،ايزدي ،علويبهايي،  شيعه، سنّي،مسيحي، كولي، 
   در معرض خطر قرار دارند. مندائي، دروزي، ماروني

زرد . سرخ . سبز



 

   يك راهكار متفاوت خاورميانه،

 ينكند. ا يرا تجربه م يخبزرگ تار يها يسياز دگرد يكي يانهخاورم ةامروز جامع
خالفت، و ملوك  ي،كالبد امپراتور ي،قبل يها يسيدر دگرد ياموجود رنگارنگ پو

 يدو سف ياهرا پوست انداخته است و اكنون در حال جدا شدن از كالبد س يفيالطوا
  ملت است. -دولت

خاورميانه را به دور باطلي كشانده  در طول تاريخ، سلطه جويي و خشونت، جامعة
زمان آن فرا  اكنوننتيجه اي جز فرسايش منابع مادي و معنويِ آن نداشته است.  كه
دور باطل  ينخود را از ا ،مناسب يبا انتخاب قالب يانهخاورم ةكه جامع يدهرس

ويِ مادي و معنبقا و تعاليِ متضمن ي شود كه نوين خاورميانه بايد وارد كالبدبرهاند. 
ياييِ اجتماعي، اكولوژيك، و اقتصادي را ، ساختاري كه پاهمة ساكنان آن باشد

تضمين كند، سيستمي با المان هاي عمليِ آزادي بيان، آزادي انديشه، برابري، 
توزيع عادالنة منابع، و عدالت، احترام به كرامت انساني، بهره برداريِ پايا از منابع، 

...  

ي دارند سعي در حفظ قالبهنوز انحصار طلب منطقه  ملت هاي-دولت با اين حال،
 بارز بعنوان نمونه اي .قرن بيستم ناكارآمدي خود را به اثبات رسانده استطي  كه

در  "ملت خلق يهود-دولت"تصويب قانونِ از اينگونه تالش ها مي توان به 
الش ت ،مؤلف باوربه اشاره كرد. اين اقدام،  توسط پارلمان اسرائيل 2018جوالي 
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وضعيت مي تواند به مرور زمان يشروي در يك مسير اشتباه است كه براي پ
  . قرار دهدتأثير (منفي) را تحت دمكراسي در اسرائيل 

يهود  خلقبيم ها و آرزوهاي بزرگترين ملت بدون دولت،  مؤلف بعنوان يك كُرد از
تن يك محق ترين مردم براي داشدرك مي كند. همچنانكه كُرد ها را  كامالًرا 

اشتباه آن  بر ارتكابِ دليلاشتباه،   يكحقِ انتخابِ ليكنمي داند. ملت -دولت
ملت نمي تواند -وضعيت امروزِ خاورميانه، ثابت مي كند كه الگوي دولت نيست.

 با نگاه، 50عبداله اوجاالن، به همين دليلباشد.  پيچيدة منطقهپاسخگوي دموگرافيِ 
از دمكراسيِ بدون دولت، نويني الگوي  ،يانهسيستمي به مسئلة كردها در خاورم

ارائه مي دهد و آن را راه حل مشكالت  "كراتيكدمكنفدراليسم "تحت عنوان 
   خاورميانه مي داند.تمامي خلق هاي بنيادين 

غيردولتي و در  دمكراتيك، يك پارادايم اجتماعيِكنفدراليسم  51،بنا به تعريف وي
كه توسط  ،رهنگيِ يك ملت دمكراتيك است فسازماندهيِ كليِ آنِ واحد، طرح

، يك مدل خودمديريتي در تقابل با حكومت سيستم مذكوردولت كنترل نمي شود. 
مداخله  اصل خودمديريتيملت در -تا زمانيكه دولت ، ليكنملت است-دولت

 .خواهد بودامكان پذير بموازات هم نكند، امكان همزيستي صلح آميز اين دو 
انعطاف پذير، چند فرهنگي، ضد انحصار طلبي،  ك يك سيستمكنفدراليسم دمكراتي

در . تعامل دارد ديگر گروه ها و جناح هاي سياسيبا و اجماع محور است كه 

زرد . سرخ . سبز



 

با محوريت پاسداري از محيط زيست و برابريِ چهارچوب چنين سيستمي، 
 ءرتقاا ، منابع جامعه رااز منابع يك اقتصاد جايگزين كه بجاي بهره كشيجنسيتي، 

   .تعريف مي شودباشد،  جامعه پاسخگوي نيازهاي مختلفو  ادهد

  ملت دمكراتيكخاورميانة نوين، 

ملت، كه مبتني بر همسان سازيِ جامعه تحت يك وطن/ -بر خالف نظام دولت
كنفدراليسم  ... بوده و تنوعات اجتماعي را پس مي زند،ايدئولوژيپرچم/ زبان/ 

به تفاوت ها احترام يك تعريف مي كند كه دمكرات دمكراتيك، هويتي بنام ملت
 .مي پذيردرا زبان ها، اقوام، اديان، و فرهنگ هاي گوناگون جنسيت ها، و  گذاشته،

  .لذا از تشكّل ها، گروه ها و افراد بسيار، با منافع متفاوت، تشكيل شده است

اقليت و اكثريت، خودي و غير خوديپاك و نجس، جامعه را به  ،دمكراتيك ملت ،
، حذف و انكار جايي ندارد ساختاراين در  تقسيم نمي كند. ... فرادست و فرودست

بر مبناي ارادة ذاتي خود مشاركت داشته مي تواند نيز  هويتخُرد ترين  و حتي
بواسطة آن هر هويتي ي را مهيا مي سازد تا مكانيسمنظام كنفدرال دمكراتيك  باشد.

رفته تا جوامع مدني، و سازماندهي هاي از گروه هاي زباني، قومي، ديني... گ
   .گام برداردخويش  در راستاي خواسته هايگوناگون اقتصادي، بتواند 

انجام مي پذيرد. لذا  در سطح واحدهاي بومي ي ملت دمكراتيكتصميم گيري ها
كه بواسطة محافظه  ،نسبت به فرايند تصميم گيري و عملي شدنِ تصميم دولت
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دست و پا گير و... همواره با تأخير چندين ساله  كاري، بروكراسي، مقررات
  . به نتيجه مي رسدبسيار سريعتر  52،روبروست

 با گذشت زماناز جمله دمكراسيِ موجود (دولتي)،  ،چون نظام هاي قدرت طلب 
 ،منجر به سلطة قشر فرادست (در رأس دولت) مي شوند، نظام كنفدرال دمكراتيك

اجراييِ  مكانيسمبعنوان شده تا همواره غيردولتي و غير قدرت طلب طراحي 
  . عمل كند اجزاي ملت دمكراتيك مديريت ذاتيِ

 كنفدراليسم دمكراتيك است،يكي از دو ركن اساسي  ،برابريِ جنسيتياز آنجا كه 
به تنوع جنسيتي احترام مي گذارد. در  نه در حد شعار، بلكه عمالًملت دمكراتيك، 

نهاد هاي ويژة خود را سازماندهي نموده و در  چنين سيستمي، زن پا به پاي مرد
بدون در نظر گرفتن  اين موضوع كلية امور و در همة سطوح مشاركت مي كند.

پتانسيل ملت دمكراتيك را به ساير پارامترها و تنها با لحاظ نمودن اصل هم افزايي، 
ري همچنين بواسطة ارتباط معنادار بين براب دو برابر افزايش مي دهد.بيش از 

ملت دمكراتيك آمادگي  53،جنسيتي و توسعة پايدار در بخش هاي مختلف صنعت
مشكالت موجود در زمينه هاي انرژي، بهداشت، آموزش، امنيت بيشتري براي حل 

و شهر  مصرفالگوهاي روش هاي توليد، ، حقوق بشر، غذايي، تغييرات اقليمي
  .خواهد داشتنشيني 
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  كنوين، وطن مشترك دمكراتي ةخاورميان

تشبيه كنيم، مرزهاي سياسي موجود،  يك بوم نقاشيِ رنگارنگاگر خاورميانه را به 
تكه شيشه هاي را مي توان به سان ملت ترسيم شده اند، -كه بر اساس نظام دولت

زير خود را بوم رنگارنگي و  نشسته اندبوم سطح كه بر دانست ي نا منظمدوديِ 
مي حق نوعي، به حاكميت موجود اين مرزهاي مص. دنتحت الشعاع قرار مي ده

از تعامل آنها با تحميل نموده و  مرزدرون  ساكنينخواسته هاي خود را به دهند كه 
   خلق هاي مجاور نيز جلوگيري كند.

 و محدوديت هاي جغرافيايِ سياسي كنفدراليسم دمكراتيك، نظامي فراتر از مرزها
امكان تعامل خلق هاي اين سيستم بدون نياز به تغيير مرزهاي موجود،  است.

. فراهم مي كندرا گسترده تر غير دولتيِ تشكيالت اجتماعيِ همجوار و ايجاد 
در يك اتحادية نامتمركز ، ضمن حفظ هويت و موجوديت خود، مذكور اجتماعات

گرد مي و غير قدرت طلب تحت عنوان كنفدراسيون دمكراتيك  ناسيوناليستغير 
  آيند.

در اين . دمكراتيك به جغرافيا مي نگرد مشترك وطن با ديدراتيك، ملت دمك
يا ايران كشوري متعلق به ملت  ،ديدگاه ديگر تركيه، كشوري مختصِ ملت تُرك

 ون در آنچهمچنانكه عراق را نمي توان كشوري عرب ناميد. فارس نيست. 
   گوناگوني سكونت دارند.هويت هاي قومي/ ديني  جغرافيا
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گيري يك ساختار دمكراتيك  ايي منجر به شكلكليت فرهنگي اروپهمانگونه كه 
، مي تواند يك كليت فرهنگينيز بعنوان خاورميانه ، شداروپا  ةنام اتحادي به ليبرال

  54.ساختار كنفدراسيون دمكراتيك را ايجاد كند

  نوين، صنعت و اقتصاد نةخاورميا

ار مي به شمنظام كنفدراليسم دمكراتيك  بنياديِركن از دو ديگر يكي  ،اكولوژي
. در اين سيستم، هر گونه فعاليتي، از جمله فعاليت هاي صنعتي و اقتصادي بر رود

لذا صنعت در كنفدراسيون دمكراتيك،  .صورت مي گيردمبناي احترام به طبيعت 
   .باشداكولوژيك لزوماً بايد 

 -توليد -مدل (استخراج منابع طبق يسنت يِخط يعصنابر خالف صنعت اكولوژيك 
 يم يآلودگ يشمنابع و افزاو اتمام منجر به كاهش كه ضايعات) -فمصر -توزيع
 يطاقتصاد و مح ينهماهنگ ب ةتوسعو  تيعمواد در طب ةبا توجه به چرخد، نشو
را ) توليد -بازيافت -مصرف -توزيع -توليدچرخه اي ( يك مدل اقتصاديِ يستز

استفادة  و هم با كندرا حل مي مشكالت زيست محيطي  كه هم سازدبرقرار مي 
كارآمد از منابع و دفع صحيح مواد زائد مصرف، مشكالت -توليد حاصل از فرايند
  . كندمربوط به كمبود منابع را بر طرف مي 
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بهره مي برد.   غير دولتيملت دمكراتيك از شيوة خودمديريتيِدر حوزة اقتصاد هم، 
راتيك با خودمختاري اقتصادي كمترين شرط توافق ملت دمك 55به نظر اوجاالن،

نه سرمايه داريِ خصوصي ، ملت دمكراتيكمدل اقتصاديِ . خواهد بودملت -دولت
. است 56مبتني بر صنعت اكولوژيك و اقتصاد جمعي يمدل، بلكه و نه دولتي بوده

توسعه، تكنولوژي، و مالكيت تا جايي قابل قبول است كه به ، صنعتدر اين مدل، 
و منجر به انباشت سود و سرمايه  يست و جامعه دمكراتيك آسيب نزندمحيط ز
همچنين بازار، داد و ستد، تنوع توليد، رقابت و بهره وري رد نمي شود، نشود. 

چنين سيستمي به پديده هايي  ليكن سلطة سود و انباشت سرمايه پذيرفتني نيست.
همچون اشتغال كاذب، احتكار، انحصار، رانت، اختالس، بيكاري، بيگاري، 

  ي پايان مي دهد.تنفروشي و مافياگر

شركتهاي عظيم دولتي يا خصوصي  امروز، بواسطة فساد و بيعدالتي، ةخاورمياندر 
يا پروژه هاي مخرب محيط زيست را كمابيش بي  همي توانند صنايع آلوده كنند

جرا اخودي،  ، بخصوص مناطق حاشيه و غيرِمحلر هر و بدون مطالعه د دردسر
حتي بي اطالعند و چنين پروژه هايي واقب زيانبار از ع عموماًافراد محلي نيز  .كنند
اقتصاد (و اگر . تغيير ندارندايجاد ، جرأت اعتراض يا قدرت ر اطالع داشته باشنداگ

 اكولوژيك پروژه هاياجراي  صنعت) در دست واحدهاي بوميِ خودمختار باشد،
اي هطرح اجازه نخواهند داد كه تضمين خواهد شد. بديهي است واحد هاي بومي 

   .اجرا شوندشان آنها و خانواده هاي در محل زندگي ،آالينده
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  خاورميانة نوين، از ايده تا عمل

ملت، فرايندي -غلبه بر سيستمِ دولت، و بخصوص دولت 57به نظر اوجاالن،
 پروژة اجتماعي بزرگ، يك تعريف مي كند ويآنچه تدريجي و بلند مدت است. 

صرف زمان و مستلزم  از ايده تا عمل، آناي كه اجر، بوده در سطح خاورميانه
ي از قبيلِ محدوديت همچون هر پروژة ديگري در عمل با موانع و استانرژي زياد 

   .روبرو خواهد شد ...و مقاومت در برابر تغيير، ريسك هاي پيش بيني نشده، منابع، 

طرحي مقدماتي از پروژة اصلي در ، مجريان و مديران پروژه، پروژه هاي بزرگدر 
پيش . طرح پايلوت تعريف مي كنندرا  58پايلوت ، تحت عنوان طرحمقياس كوچك

مجري را قادر مي سازد كه با حداقل هزينه و و  شوداز پروژة اصلي اجرا مي 
اده، فرآيند اجراي طرح را با امكان سنجيِ پروژه را مورد ارزيابي قرار دريسك، 

بتواند نحوة ه و نهايتا آشنا شد هژبا موانع احتمالي پيشرفت پرودقت بررسي نموده، 
در طرح پايلوت مي توان به  .بخشدبهبود را در ابعاد وسيع  پروژة اصلياجراي 

كه قبالً بصورت تئوري تعريف شده بود،  ،نتايج ملموس رسيد و بر مزايايِ پروژه
مقاومت اين امر به كاهش و پروژه مهيا شده پذيرش  ينةمز ،صحه گذارد. در نتيجه

  مي انجامد.تغيير  در برابر
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كُردها بر خالف اعراب، تُرك ها و فارس ها، بزرگترين ملت بدون دولت هستند 
كه وسعت و سابقة مبارزة سياسي آنها بشكل احزابِ خارج از چهارچوب دولت 
تقريباً در دنيا بي نظير است. از طرفي كردستان به لحاظ تنوع فرهنگي، اتنيكي، و 

كوچك است. لذا بنظر مي رسد كه مناطق كردنشين،  عقيدتي همچون خاورميانه اي
عموماً، مي تواند بستر مناسبي براي اجراي طرح پايلوت پروژة كنفدراليسم 

   59دمكراتيك باشد.

بخش  رهاييدر تداوم جنبش كه  (ك.ج.ك) 60كنفدراسيون جوامع كردستان
توسط اوجاالن براي پياده سازيِ پروژة كنفدراليسم دمكراتيك كردستان، 

را در پايلوت طرح اجراي  2007ز سال ا هبعنوان مجري پروژسازماندهي شد، 
 ،رتس ،(شرناك) شرناخ، جولَمرگ (حكاري) محالت شهريِ استان هاي كُردنشين

د ( ،(ماردين) ينردميشوراهامجالس و  .نمودآغاز  باتمان و وان ،)ياربكردئام 
طرح مذكور  قد علم كرد. تيدول يهارابر نهاددر ب گرفت وشكل  يمردم مديريت

كنفدراليسم  و شرناخ نتايج بسيار مثبتي در پي داشت. جولمرگبخصوص در 
در برخي از حتي . پذيرفته مي شددمكراتيك به آرامي در ميان كُردهاي بيشتري 

   يز مشاركت داشتند.نو سرياني ذري آاقليت هاي  شوراها

غيرقانوني و بهانة  اب، 2009ال از س 61دولت تركيه به رهبريِ حزب عدالت و توسعه
شوراها و گرانة خود در قبال سركوب هاي ، سياست )ك.ج.ك( تروريستي بودنِ
و طي دو سال و نيم حدود سه هزار و پانصد فعال  كردتشديد را  يكمجامع دمكرات

 كامالً طرح . با اين وجود،را بازداشت و روانة زندان نمودمرتبط با اين پروژه 
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ر مناطقي كه جنبش رهايي بخش كردستان نفوذ بيشتري داشت به متوقف نشد و د
تصميم  جولمرگچندين روستاي استان  2010در سال راه خود ادامه داد. چنانكه 

ساخت يك روستاي مشاركتي (تعاوني) را ايجاد كنند و گرفتند كه نوعي اقتصاد 
آغاز شد.  مذكوراستان نزديكي ويرانشهر در  62روستاي صلحجديد بر اساس ايدة 

گروهي از فعالين استان وان، ساخت روستاي  2011بر همين منوال در سال 
        63اكولوژيكيِ زنان را برنامه ريزي كردند كه در نوع خود بي نظير بود.

دولت وقت تركيه مي توانست پيشگام دمكراسيِ واقعي در خاورميانه باشد، ليكن 
ملت -ه جنگ داخلي دامن زد. دولتبگزينة حذف را انتخاب كرد و بجاي گفتمان، 

از تقسيم قدرت با نهادهاي مردميِ غير دولتي، واهمه دارد و براي دفاع از كيان 
از طريق دستگاه تبليغاتيِ خود، ملت، -ملت را فدا مي كند. دولت براحتيخود، 
تجزيه ، تروريستهرج و مرج طلب، مرتجع، (بر خالف واقع) دمكراتيك را  ملت
، آنها را رو در رويِ ملت  دولتيملتبا ايجاد ترس در تا  رفي مي كندمع و ... طلب

 تركيه، ميان هنوز دربه همين دليل كنفدراليسم دمكراتيك . دمكراتيك قرار دهد
حتي از دمكراسي هنوز عراق  اعرابِوقتي است. جوامع تُرك مورد بحث و ترديد 
خصوص در اوضاع  نمود كه، مي توان پيش بيني در حد فدراليسم نيز واهمه دارند

  .نباشدايران نيز بهتر از اين  جوامع فارس
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اعمال تروريسم دولتي، سركوب  درحالدولت تركيه كه ،  2013تا  2009سال از 
بزرگترين زندان بود و مي رفت تا عنوانِ  و اختناقفعالين مدني/ اجتماعي، 

طرح دامة ابراي مطلوب شرايط ديگر و ، را بخود اختصاص دهد 64خبرنگاران
در مناطق كردنشين شمال سوريه، معروف به خالء قدرت  ،مهيا نبودپايلوت 
  . بستر مناسب براي پياده سازيِ طرح مذكور را فراهم ساختروژاوا، 
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  واروژاطرح 

  

درحاليكه خاورميانه مركز خشكي هاي زمين است، بين النهرين را مي توان قلب 
يش كه اقوام ساكنِ صحاريِ خشك شبه جزيرة خاورميانه ناميد. از هزاران سال پ

عربستان، در جستجوي آب و مراتع، بسوي سرزمين هاي حاصلخيز شمالي 
مهاجرت كرده و با اقوام بومي آنجا روبرو شدند، بين النهرين محل برخورد تمدن 

ي هاي بزرگ دست امپراتورها بوده است. به نحويكه در طول تاريخ، مدام بين 
  است.  قرار گرفتهتاخت و تاز لشكريان مهاجم د مورو شده بدست 

نيز كه در نواحي شمالي بين (بزرگ) سرزمينِ مادريِ كُردها يا همان كردستان 
از شرق تا تاريخي بر اين منوال دارد. اين سرزمين، النهرين واقع شده است، 

آنسوي رشته كوههاي زاگرس، و از شمال تا سسله جبالِ توروس ادامه مي يابد. 
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رتفاعات مذكور، سرچشمة رودهاي دجله و فرات و منشاء تولد بين النهرين مي ا
   65باشد.

 %34 تقريباً ،تشكيل مي دهد. با اين حالاز خاك خاورميانه را  %5كردستان حدود 
با  از نبردهاي تاريخ خاورميانه در اين منطقه رخ داده است. %12از انقالب ها و 

اگر  ،خواهد بود يتصاحب منابع آب ينده،آ يجنگ ها يعلت اصل ينكهتوجه با
... متحول و  ساختار خاورميانه در همة ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي

  شرايط بدتري را تجربه خواهد كرد. هم باز كردستان نشود، 

جز در از چند هزار سال پيش، بر اساس تاريخ مكتوب، جغرافياي كردستانِ امروز، 
ي بود، تا نهايتاً در قرن هفدهم امپراتوران دو يا چند ميجبهة ره هموامقاطعي كوتاه، 

با  ، در اين خطه با هم رويارو شدند.ي هاي صفوي و عثمانيامپراتور ،ميالدي
در موقعيتي تثبيت ي، امپراتورميان دو مرز ، هابعهدنامة زو عقد شكست صفويان 

تر از دو قرن بعد، يعني كم. كردمي  بين ايران و عثماني تقسيمرا كردستان  شد كه
از روسية تزاري و عقد  ايران قاجارپادشاهي پس از شكست ، نوزدهماوايل سدة 
 متعاقب 66.به روسيه واگذار شد ، بخشي از نواحي كردنشيننچاياركمعهدنامة ت
اوايل قرن در  يامپراتورآن  يفروپاشدر جنگ جهاني اول و عثماني ها  شكست
با مرزبندي جديد ، نيز ه در قلمرو عثماني قرارداشتآن بخش از كردستان ك ،بيستم

توسط قدرتهاي پيروزِ جنگ جهاني  ،كشورهاي تازه تاسيسِ عراق، سوريه و تركيه
   67اول، سه پاره شد.
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و  يترك ي،عربملي گراييِ بروز مقارن بود با در ابتداي قرن بيستم، تقسيم كردستان 
شدند كه  يتيبه اقل يلكشورها تبد ينردها در هركدام از اكُ يلدل ينبه هم. يفارس

 از آن زمان جنبش و قرار گرفتند يميالسيونو آس ينژاد يضتبع يها ياستمورد س
رد در تالش دولت كُ يك يسسأت ياكسب حقوق برابر و  يهمواره برا ،يردكُ هاي
 مختلف مناطق ردبزرگ سال اخير بيش از سي قيام در صد چنانكه . ندبوده ا
   68.ه استرخ دادنشين كرد

كشورهاي ايران، عراق، تركيه  هاي سياسيِكردستان (بزرگ) توسط مرز ،از آنجا كه
آن را  باختريبخش ) 1(پيوست شماره  ،شده است، به چهار بخش تقسيم و سوريه
به همين مي نامند.  69روژاوامرز سوريه قرار دارد، غرب كردستان يا  ونكه در

، شرق كردستان يا واقع شده ايرانكه در مرزهاي  خاوريترتيب، بخش 
 71،باكووربخش شمالي كه تحت سلطة تركيه است، شمال كردستان يا  70،روژهالت

  ناميده مي شوند. 72باشوورجنوب كردستان يا ديگر، بخش و 
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  جغرافيا و جمعيت شناسي، روژاوا

در ادبيات  ،روژاوا، را در نظر بگيريم هسوريجمهوريِ عربيِ تقسيمات اداريِ اگر 
عمدتاً روستاي دو هزار هر و ش بيش از بيستشامل سرزميني ، هاكُرديِ سياس

كيلومتر مربع  18300به مساحتي معادل  ،بلَقه و حر ،كهسح يهااستان كُردنشينِ
   73.بوده استدر شمال سوريه، 

 و كوهستانيسرزمين هايي مرتفع روژهالت كه غالباً  يابر خالف باكوور، باشوور، 
در  روژاواقسمت عمدة مي باشند،  متر از سطح دريا 1500از با ارتفاع بيش 

 يعيطب ةعارض ينبلند تر است.واقع شده متر از سطح دريا  600تا  300ارتفاعات 
كه در  متر است 1269(يا كرمانج) به ارتفاع  74كوه كوردبخش از كردستان  ينا

مرتفع ترين متر نيز  920به ارتفاع  75وانزكوه كَمنتها اليه غربي روژاوا قرار دارد. 
  .ستشرق روژاوابلنديِ 

اي فرعي آنها، ه هشاخو  ،اَفرين ،ساجورخ، فرات، ليخابور، برودخانه هاي دجله، 
روژاوا را سيراب هزاران سال، كه عموما از كوه هاي باكوور سرچشمه مي گيرند، 

سوء مديريت منابع آبي،  ،هرچنداند.  و باعث رونق كشت و كار آن شده كرده
و كاهش بارندگي ناشي از  جنگ 76،ياستهاي دولت تركيه در خصوص كنترل آبس

 منطقهتاثيرات منفي بر صنعت كشاورزي  أخير، دهه هايدر  تغييرات اقليمي،
     گذاشته است.
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 ي،آرام ي،كلدان ي،اقوام كُرد، عرب، آشورمسكن  به لحاظ دموگرافيكي، روژاوا
شافعي، حنبلي، ايزدي، علوي، مأمن مذاهب و  چچنچركس،  ي،تركمن، ارمن

 سياست هاي امپراتوري عثماني. رودمي  به شمار ...زردشتي، ارتدكس، كاتوليك و 
استعمار حضور ، با آشوري ها پادشاهيِ عراقبرخورد ، در قبال مسيحيان و كُردها

تركيب و نهايتاً جنگ أخير،  يست،اعراب شووِنو سپس قدرت گرفتن  فرانسه
   دام دستخوش تغيير كرده است.جمعيتي منطقه را م

ميليون نفر  4,6، جمعيت روژاوا حدود 2014مقامات محلي در سال  بنا به برآورد
   78آن را كُردها تشكيل مي دهند. %65تا  60كه حدود  77،است ودهب

 ياستمورد سروژاوا بخصوص پس از استقالل سوريه و بروز ناسيوناليسم عربي، 
به  تاريخي ياييجغراف ياسام چه. چنانقرار گرفتانه تند نژاد پرستسيستماتيك  يها

شدند، عرب ها را در  يتسلب تابع ياكُردها اخراج  ،واژگان عربي تغيير نام يافت
   79نام اعراب مصادره شد و ... هاسكان دادند، مزارع كُردها ب ينمناطق كُردنش

 يمرژ ياز سو يچگاهه يه،عرب سور يرغ يتاقل ينبزرگتر بعنوان حقوق كُردها
 يب،تعر يض،تبع يها ياستشناخته نشده و همواره مورد س يتبعث، به رسم

كه كتاب،  يندر زمان نگارش ا . حتي... قرار گرفته اند ي،سركوب، كوچ اجبار
 اسكان، كشتار كُردها و متعاقب آن، بخش غربيِ روژاوااشغال اقدام به  يه،تركدولت 
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تا دموگرافي منطقه را به مي كند  هددر مناطق اشغال ش تندرو باعرا تركمن ها و
 دولت سوريه، با هيچگونه اعتراض يا مقاومتي از سوي ضرر كُردها تغيير دهد

  80.مواجه نبوده و اقدامات مذكور در هماهنگي با رژيم بعث صورت مي گيرد

  تاريخچة مبارزة تشكيالتيروژاوا، 

اين ن داشته است. جريادر روژاوا همواره  دفاع از هويت،مبارزه براي آزادي و 
تأثير نيز و گاهي بوده از مناطق همجوار متأثر گاهي با شدت و ضعف،  ،جريان
تمام نه تنها روژاوا، بلكه كه ، در اين خصوص، تأثير گذار ترين اتفاقشايد  گذار.

توسط  81خويبون؛ ملّي كُرد اتحاديةقرار داد، تأسيس تأثير تحت عميقا  كردستان را
 ،1927به سال   تحت قيمومت فرانسه،در لبنانِتبعيديِ كُرد، جمعي از روشنفكران 

  .دوبو گشايش دفتر اصلي آن در حلب 

، مبارزه ملت-دولت يك يجاددر جهت ا هاحركت مدرن كُرد يناولخويبون بعنوان 
به را سازماندهي كرد، ليكن  82و قيام تاريخيِ ئاگري قرار دادمسلحانه را مد نظر 

عف ناشي از عوامل فرهنگي شد و ميدان مبارزه را به مرور زمان متوجه نقاط ض
كسب نمود و به يكي  زياديپيروزي هاي ه عرصاين در  عرصة قلم كشيد. خويبون

    از موفق ترين جنبش هاي نوين كُرد مبدل شد.

ممانعت  سوريهفعاليت قانوني خويبون در فرانسه از تداوم استعمارِ  1928در سال 
فكري تأثيرات و  83هدر مناطق ديگر ادامه داد به فعاليت جمعيت . ليكنبعمل آورد

   84گزارد.بر جاي در جامعة روژاوا ي زيادفرهنگي و 
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با تأثير  ،چند تن ديگرو  85،جمعيت خويبون سابقيكي از اعضاي ، 7195در سال 
موسوم به  87،سوريهستان حزب دمكرات كرد 86،)عراقاز حزب دمكرات كردستان (

به دو جناح راست و مذكور حزب  1965در حدود سال  .ادندبنياد نهرا  ،اَلپارتي
. منشعب شدند آن جناحدو ب مختلفي از و به مرور زمان احزاشد چپ تقسيم 
اين و  به اَلپارتي مي رسدروژاوا  كنونيِاحزاب حدود ده حزب از اگرچه ريشة 

 از ،متعدد انشعاباتليكن  ،موجوديت خود را حفظ كرده استحزب تا به امروز 
    88قدرت و كارايي آن بشدت كاست.

و ايجاد ، 1980در دهة  ،به سوريه (پ.ك.ك) 89تانحزب كارگران كردس ورود
خطه بود كه باعث  ينا ياسيبستر س در يتازه ا يانروژاوا، جرپايگاه سياسي در 

به  1984چنانچه از سال  .بگذارد يرتاث يهسور يكردها يبر روشد افكار اوجاالن 
تا  يوستندپپ.ك.ك از زنان و مردانِ روژاوا به صفوف مبارزان بعد هزاران تن 

    90كنند.مبارزه كردستان  يگرد يدوش به دوش همرزمان خود در بخش ها

در سوريه ممنوع و پ.ك.ك ، فعاليت 1998متعاقب توافق آنكارا و دمشق، در سال 
بودند نيز اوجاالن مجبور به ترك سوريه شد. فشار بر كساني كه با حزب در ارتباط 

ليكن بيست  افزايش يافت و دولت سوريه بسياري از مبارزين را تحويل تركيه داد.
. در اين سرزمين بر جاي نهاد خود را اثرات ماندگار ،حزب مثبتسال حضور 

ايدئولوژي متأثر از كه (پ.ي.د)  91حزب اتحاد دمكراتيكپنج سال بعد،  چهچنان
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تشكيالت كُردي بصورت مخفيانه (غير و مشابه ساير شد تاسيس  اوجاالن بود،
  .كردقانوني) فعاليت خود را آغاز 

داده  يدراه شه يندر اه و داشت يتروژاوا در پ.ك.ك فعال يهاخانواده از  يايبس 
 يگاهابه ج توانست.د يپ.و  شد يجاد.د ايمردم و پ. ينب يقيعم يوندپلذا بودند. 
  92قابل قبولي برسد. يِمردم

، ضرورت وجود واحدهاي دفاع مردمي را آشكار 2004ال حوادث قامشلو، در س
ساخت و در همان سال پ.ي.د به سازماندهي (غير رسمي) يگان هاي مدافع 

   . پرداخت(ي.پ.گ)  93خلق

تأسيس يگان هاي مدافع خلق، رسماً اعالم ، 2011در سال  94انقالب يندبا آغاز فرا
قدم به خيابان هاي ر، جامعه محو ياسيِس ةبرنام يكبا داشتن  پ.ي.دو  95شد

را در  "انفعال و انتظار" ياستسروژاوا احزاب برخي  يكهدر حال روژاوا گذارد.
نه رژيم، "وضعِ مپ.ي.د  ،و برخي ديگر به اپوزسيون سوري پيوستند ،گرفته يشپ

راه حل يافتنِ و  "دفاع از خود" با تمركز بر اصلِ را اتخاذ كرد و  "نه اپوزسيون
به ، يا پيوستن به اپوزسيون ضمن احتراز از جنگ با رژيم ،هاي مسالمت آميز

تابستان همان در  و پرداخت و تقويت نيروهاي دفاعي روژاواجامعة سازماندهي 
  را تشكيل داد. 96غرب كردستانمجلس خلق ، سال

متأثر از دو جريان سياسيِ باشوور، ي يروژاوايازده حزبِ  ،2011سال  اكتبردر  
زير چتري با  97ستان (عراق) و اتحاديه ميهني كردستان،يعني حزب دمكرات كرد
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كه تحت نظارت  انجمنگرد آمدند. اين  98ميهني كردهاي سوريه، انجمنعنوان 
به بعداً (اربيل) شكل گرفته بود  100(عراق) در هولير 99حكومت اقليم كردستان

  اپوزسيون سوريه پيوست. 

ي، رئيس وقت اقليم بارزاندر هولير و با حضور مسعود ، 2012جوالي سال 
كردهاي سوريه،  ميهني انجمنو 101مجلس خلقموافقتنامة همكاري ميان ، كردستان
ماحصل اين . تا از تشديد اختالفات ميان دو گروه مذكور جلوگيري كند امضا شد

و معرفي يگان  بعنوان هيئت حاكمة روژاوا 102عاليِ كُرد، هيئتموافقتنامه، تاسيس 
  وي نظامي آن بود. هاي مدافع خلق بعنوان باز

انجمن ، و كمرنگ شدن نقش ساير جناح ها دي.پ.مناطق تحت كنترل با گسترش 
در را به اعمال نظر در شورا متهم نموده و  ، مجلس خلق كردهاي سوريه ميهني
موافقت نامه را بطور يكجانبه فسخ كرد. اين در حالي بود كه مجلس ، 2013نوامبر 
يگان بموازات قدام براي ايجاد نيروي مسلح ديگري نيز، طرف مقابل را به ا خلق

همكاري با اپوزسيون هاي مدافع خلق، تالش براي تقسيم روژاوا به دو منطقه، و 
   .ساختمتهم مي  ،دولت تركيه بر عليه روژاوا تحت حمايت
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عاليِ كُرد، عمالً كارايي خود را از دست داد، جنبش جامعة  هيئتزمانيكه 
محسوب مي شد، اجراي كه از اركان اجراييِ مجلس خلق ) دم-(تَو 103دمكراتيك
    .را بعهده گرفت در روژاوا يكدمكرات يسمكنفدرال ةپروژ يلوتطرح پا

  ساختار شورايي روژاوا،

دهيِ جامعه را  مسئوليت امنيت و سامان ،مجلس خلق، دولتبا كمرنگ شدن نقش 
سعة كميته ها، شوراها و تو سازماندهي و دم) به-بدين ترتيب (تَو. عهده دار شد

در تا هر هويتي بتواند  ،پرداختمجالس مردمي در سطوح مختلف جامعة مدني 
كه مشاركت در آن براي تماميِ گروه هاي اجتماعي، سياسي،  ساختار شورايييك 

  . جاي گيرد و مذهبيِ سوريه آزاد باشد،

دمكراسيِ كرد ، با رويشوراييِ روژاوا متشكل از شوراهايي در چهار سطح ساختار
قاعدة كه جريان تصميم گيري ها از طراحي شده، بگونه اي و  است 104مستقيم

  105.شودآغاز مردم جامعه يعني عموم 

 كنفدراليسم دمكراتيكسنگ زير بناي  سطح اول، يا بعبارتيشوراهاي ، ها 106كُمون
 رسيدگيبه مشكالت زندگي روزمره ها كمون  انتظار مي رود را شكل مي دهند.

روستايي مي تواند  مونِيك ك. سازندبرآورده  را و نياز هاي اساسي مردم نموده
جمعيت  ،شهرها كه به نسبتدر تمام خانوارهاي روستا را در بر گيرد، ليكن 

   باشد.خانوار  500 حداكثر تا 30 حداقلشامل مي تواند مون هر كبيشتري دارند، 
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شامل  . هر شوراي محلهد(يا روستا) مي نامن شوراي محلهشوراهاي سطح دوم را 
شوراي  .است كمونِ روستا 10الي  7و هر شوراي روستا شامل  كمون 30الي  7

مي پردازد كه در سطح كمون قابل  مسائلآن دسته از محله عموما به حل و فصل 
  رسيدگي نيست. 

شوراهاي سطح سوم يا شوراي ناحيه، در بر گيرندة تمام شوراهاي محالت يك 
دم) اختصاص دارد و -(تَوپنج كرسي در اين شورا به  .استشهر و توابع آن 

در اين مي توانند و... نيز  (NGO)احزاب سياسي، سازمان هاي مردم نهاد  نمايندگان
. بدين ترتيب در شوراي ناحيه مي توان دونسطح وارد فرآيند تصميم گيري ش

   مسائل كالن اجتماع  را بررسي نمود.

مي تمام شوراهاي نواحي را در براست كه  ، شوراي سطح چهارممجلس خلق
 كه كرسي در نظر گرفته شده استيازده  107گيرد. در اين مجلس، براي هر كانتون

دم) -(تَو بهو پنج كرسي  ،فعاليت مي كنندكميته هشت همراه افراد ديگر در ه ب
   باشد. بين شوراهاي سطح سوم و چهارم  تا هماهنگ كنندة دارداختصاص 

شت كميته ، هباشندجامعه  زمينه ها پاسخگويِتمام در بتوانند شوراها اينكه براي 
كه عبارتند از؛ كميتة زنان، كميتة دفاع، كميتة در تمام سطوح تعريف شده است 
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 و اقتصادي، كميتة سياسي، كميتة جامعة مدني، كميتة جامعة آزاد، كميتة عدالت،
   108.كميتة ايدئولوژي

وجود هفت كميتة ديگر ليكن ، ضرورت دارد هاشوراهمة وجود كميتة زنان، در 
كميته ها  سايرتشكيل عدم لزوم  لزوم يا. ضروريستسطوح سوم و چهارم در تنها 

  . داردبه نظر اعضا بستگي  ،دوم ودر سطوح اول 

هر شورا در هر سطحي كه باشد، توسط يك هيئت اجرايي اداره مي شود كه شامل 
مايندگان كميته هاي مختلف آن شورا، و ن ،يك مرد و يك زن رياست مشترك

 طريقاز  يته هاكم يلو تشك )دو سال يا يك يبرا(مشترك  يساؤانتخاب ر .است
بعنوان  مذكوررؤساي گيرد و  يصورت م شورا ياعضا ينب يم،انتخابات مستق

  نمايندگان كمون/ شوراي خود در شوراي سطح بعدي حضور دارند.

  پارلماني اداريِ روژاوا، ساختارِ

ساختار  و پيوستند مجلس خلقزيادي به  اقليت هاي غير كُرد، 2013سال  تا
براي پيوستن به  آنهااكثر . ليكن هنوز شدمي تثبيت پيش بيش از هر روز  شورايي

يم را به ديدة ترديد مي قمردد بودند و نهادهاي دمكراسيِ مستمجلس خلق 
در تا آن زمان مي كردند و  سياست را در قالب احزاب تصورچراكه آنها . نگريستند
اساس هويت هاي قومي و مذهبي تمام احزاب و سازمان هاي سياسي بر ، سوريه

ترديد برخي احزاب كُرد هم از عدم شناخت و ترس از انحالل در . بود شكل گرفته
  ساختار شورايي نشأت مي گرفت. 
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و تا حدودي  مبستگيِ كُردهاي باكوور، روژهالتهاز در منطقه نيز، روژاوا، تنها 
حكومت اقليم ، عليرغم محاصرة اقتصادي دولت تركيه باشوور برخوردار بود و

  .نداشتو فشار گروه هاي مسلح سوري، تقريباً هيچ حمايت بين المللي  كردستان،

بي اعتماديِ  دم) با-عليرغم موفقيت هاي كسب شده در محدودة روژاوا، (تَو
دمكراسيِ ايدة انقالبيِ ه المللي نسبت ببين جامعة منطقه اي و سوري، نهادهاي 

يك ساختار سياسيِ كه و برآورد نمود  مواجه شد مستقيم مبتني بر ساختار شورايي،
لذا تصميم گرفت كه  ،شودواقع نهادهاي مذكور قبول بيشتر مورد  سنتي، احتماالً

يك را بعنوان  ) با مشاركت احزاب،مبتني بر نمايندگي(سيستم دمكراسيِ پارلماني 
پياده كند تا ضمن حفاظت از دستاوردهاي  ، بموازات سيستمِ موجوددورة انتقالي

انقالب روژاوا، زمان الزم براي شناخت و اعتماد به سيستم دمكراسيِ مستقيم فراهم 
  د.شو

ردانِ گَ، تاسيس كانتونِ خود 2014بدين ترتيب در روز بيست و يكم ژانويه سال 
تحت عنوان   مذكورانتقاليِ كانتونِدولت تشكيل اعالم شد و بالفاصله  109جزيره،

در  بر همين منوال. كانتون جزيره، باطالع عموم رسيد 110"دمكراتيك خودمديريتيِ"
 تاسيس كانتون هايبترتيب  ،ژانويه هفتم و بيست و نهمبيست و  هايروز

   اعالم گرديد. نيز انتقالي هر كانتون دولتهمزمان، و  112و اَفرين 111كوباني،
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 113"قرارداد اجتماعي"يا  "منشور"دمكراتيك در  خودمديريتيِچوب ساختار چهار 
 يسنو يشپ .شده استمشخص  ،مي رود به شماركه به نوعي قانون اساسي روژاوا 

نظرات عموم منتشر شد و پس از  يافتدر يبرا 2013در اكتبر  يقرارداد اجتماع
 يهجلس خلق، در ژانوخارج از م يبا نهادها يارجلسات بس ياخذ نظرات و برگزار

و ... قرار  ياز پنجاه سازمان كُرد، عرب، آشور يشب ييد، مورد توافق و تأ2014
اقليت برابري جنسيتي، دمكراسي، حقوق اجتماعي، حقوق  ،اين قراردادگرفت. 

... را تضمين نموده و از و  مرتبط با محيط زيستهاي قومي يا عقيدتي، حقوق 
  ومتي متمركز جلوگيري مي كند.  ملت يا سيستم حك-ايجاد دولت

همان يا  114يقانونگذار شوراييك شامل دمكراتيك هر كانتون،  خودمديريتيِ
عموم از طريق رأي گيري چهار سال يكبار، هر ، كه اعضاي آن است پارلمان محلي

كه قرارداد اجتماعي را تمام گروه هاي اجتماعي و سياسي  انتخاب مي شوند.مردم 
كرسي هاي پارلمان به  %40اختصاص  .رندر پارلمان كرسي دادامضا كرده اند 

  ست. شورايي و پارلماني ا ساختارِميان دو نمايندگان مجلس خلق، حلقة اتصال 

اعضا، فرماندار كانتون و  بر اساس رأي اكثريتبه نوبة خود،  يقانونگذار شوراي
رؤساي صاب انتانتخاب مي كند.  است يكه در حكم دولت محلرا  شوراي اجرايي

فرماندار به عهدة  -ان نخست وزير - شوراي اجرايي (يك زن، يك مرد) مشترك
 ،شورابيست و دو وزارتخانه زير مجموعة شوراي اجرايي مي باشند. اين  .است
   115را از ميان اعضاي حزب هاي مختلف انتخاب مي كند.يران وز
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 يهاشورا. شهرداري هاي مختلف استبه لحاظ اداري متشكل از  كانتونهر 
 يقاز طرو اعضاي آنها  شدهمربوطه اداره كانتون  يياجرا يتوسط شورا شهرداري

  .شوندتعيين مي  يانتخابات عموم

اعضاي  عضو دارد و هفت نفرديگري است كه نيز نهاد  ديوان عالي قانون اساسي
ديوان عالي در  كانديد مي شوند. شوراي قانونگذاريآن هر چهار سال يكبار توسط 

دمكراتيك را شكل  خودمديريتيِ بدنة، و شوراي اجرايي شوراي قانونگذاريار كن
   مي دهند.

 116انتخابات عاليكمسيون كنار بدنة اصلي، فعاليت مي كند. نهاد ديگري كه در 
صوب مي من شوراي قانونگذاريهجده عضو دارد كه توسط مذكور كمسيون  است.

نمايندگان ديوان عالي قانون ظارت شوند. اين امكان فراهم شده كه كمسيون تحت ن
  قرار گيرد. اساسي، سازمان ملل متحد يا سازمان هاي مدني ديگر

نيز از جمله نهادهاي مكمل سيستم پارلماني است كه قرارداد  شوراي قضايي
ليكن چگونگيِ ساختار و بر استقالل آن تاكيد مي كند. نموده اجتماعي به آن اشاره 

  .مي دهدنين مربوطه ارجاع قواشوراهاي قضايي را به 

تنها ارتش سرزمين هاي آزاد شده  ،دافع خلقيگان هاي مطبق قرارداد اجتماعي، 
  .را ايفا مي كندامنيتي مركزي نقش نيروهاي  117،"آسايش"موسوم به هاد ن و هستند
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   گسترش قلمرو روژاوا،

 2013سال از  ،روياروييِ يگان هاي مدافع خلق با ستيزه جويانِ جهادگرايِ سلَفي
آزاد  رونددر طول . آغاز شدكانتون جزيره، (رأس العين)  118ريكانيسشهر در 

گري ، (حسكه) 119حسيچهكوباني،  آزادسازيِ نبردهايو بدنبال آن  ريكانيسسازيِ 
يگان اتحاد هاي جديدي ميان نيروهاي مختلف و  ،رين، و ص(تل اَبيض) 120سپي

 اين نيروها گسترشتحت كنترل شكل گرفت و مساحت مناطق  هاي مدافع خلق،
عرب، ، ردكُ يِو نظام ياسيس يروهاياز ن ، ائتالفي2015بدين ترتيب در اكتبر  .يافت
تاسيس  121تحت عنوان نيروهاي سوريه دمكراتيك ،نو تركم يارمن ي،آشور
مجلس دمكراتيك  مذكور، يعني دو ماه بعد، بازوي سياسي ائتالفو  122.شد

پا به عرصة  ،مناطق آزاد شدهدر دمكراتيك  ديريتيِخودمستقرار هدف ابا  123سوريه
  سياسيِ سوريه گذاشت.

كسب پيروزي هاي پياپي و گسترش مناطق تحت اختيار نيروهاي سوريه 
اتحادية دمكراتيك در سرزمين هاي خارج از محدودة سه كانتون، ايجاد يك 

ميم به و قابل تع داشتههويت جامع تري نسبت به كانتون ها كه  قوي ترمشترك 
، 2016، در ماه مارس بدين منظور .ضروري ساخترا  كل سوريه باشد،
، و گروه هاي اجتماعيِ مجلس دمكراتيك سوريه ،ها كانتون خودمديريتي هاي

 گرد هم آمدند و تاسيسكانتون جزيره  124ميالنشده، در شهر رمناطق تازه آزاد 
  125د.را اعالم كردنشمال سوريه، /  روژاوادمكراتيك سيون فدرا
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قرارداد اجتماعيِ فدراليسم دمكراتيك شمال "با عنوان  ،فدراسيونقرارداد اجتماعيِ 
، ساختار سيستم فدرال نيزدر آن، كه  تصويب شد 2016 در دسامبر "سوريه

سيستم  . ساختار مذكور را مي توان به نوعي تلفيق هوشمندانةاست شدهمشخص 
  شورايي و پارلماني دانست؛

، بترتيب با كمون ها، شوراهاي محله/ روستا، و شوراهاي ناحيه رزيربناي اين ساختا
است كه خود  ي در سطح ناحيهشكل مي گيرد. شوراي ناحيه يك نظام قانونگذار

مجلس خلقِ  االتر،سطح بدر يك هيئت اجرايي متشكل از كميته هاي مختلف دارد. 
نيز  شوراي اجرايي يكبوده و  شوراي قانونگذاري، همان پارلمان محلي يا اقليمهر 

  .را بر عهده دارد اقليموظيفة اجراي قوانين در سطح 

، كه است "دمكراتخلق هاي  مجمع"نهاد قانونگداري،  ترينعالي در اين سيستم، 
نمايندة همة مردم ساكن در فدراسيون بوده و اعضاي آن هر چهار سال يكبار از 

ياست (جمهوري) كه شامل دفتر ررا طريق رأي مردم انتخاب مي شوند. اين مجمع 
   .كنددو رئيس (جمهور) مشترك و چهار معاون است، اداره مي 

شوراي تعريف شده اند،  ،دمكراتخلق هاي نهادهاي ديگري كه در كنار مجمع 
 ، و سيستم قضاييشوراي قرارداد اجتماعي، كمسيون عاليِ انتخاباتاجراييِ فدرال، 

    مي باشند.
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هاي سوريه دمكراتيك، نيروهاي دفاعيِ مسلح طبق قرارداد اجتماعي، نيرو
فدراسيون شمال سوريه مي باشند. اين نيروها همچنين وظيفة دفاع از سورية فدرال 

بر عهده خواهند داشت. نيروهاي سورية  رادمكراتيك در برابر تهديدات خارجي 
  قرار دارند. ،دفاع هيئتو  ،دمكراتخلق هاي  مجمع دمكراتيك تحت نظارت

كانتون هاي جزيره (شامل  126اقليم اداريِبه سه منطقة  ن شمال سوريهفدراسيو
گري كوباني و كانتون هاي تابعة فرات (شامل اقليم و قامشلو)،  يچهحس تابعة
كه  127شودمي اَفرين و شَهبا) تقسم كانتون هاي تابعة اَفرين (شامل اقليم )، و سپي

در بر مي خاك سوريه را  %15كيلومتر مربع، يعني بيش از  28000مساحتي بالغ بر 
عالوه بر اين مناطق بسياري در استان هاي ديرالزور، رقه و حلب سوريه  128.گيرد

شده  مشخصبراي آنها  ديگريطق اداري امنكه تحت كنترل فدراسيون قرار دارد 
سوريه در اختيار فدراسيون شمال  %25 بيش ازدر مجموع به اين ترتيب،  .است
  129.استه يسور

  و امنيتي يروهاي دفاعيروژاوا، ن

به منظور  ،كوچك يواحدها بصورت، 2004در سال ، يگان هاي مدافع خلق
شد. به مرور سازماندهي  يه،بعث سور يممقابل حمالت رژدر ظت از مردم احف

ارتش  2011و در سال  يافت يشواحدها افزا ينا يِزمان، تعداد و تجارب جنگ
 يك،دمكرات ةجامع يمپارادا يگ بر مبنا.پ.يروژاوا را شكل داد. امروز،  يِرسم

زبان،  ين،تعلق به هرگونه د يا يح،ترج يض،زنان، بدون تبع يو آزاد اكولوژي،
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 يمردم روژاوا دفاع م ياز دستاوردها و ارزش ها ياسي،حزب س يا يت،جنس يت،مل
خود را در  يها يتبوده و تمام مامور يكملت دمكرات يِدفاع يروي.پ.گ نيكند. 

 يمردم روژاوا به انجام م افعدفاع از من يدفاع مشروع و در راستا چهارچوب
  رساند.

شده است و داوطلبان  يلاز افراد داوطلب تشك ي،ارتش مردم يك.پ.گ بعنوان ي
 يعرب ها، آشورچنانچه توانند به آن ملحق شوند.  يصرفنظر از نژاد و مذهب م

 يه،اكن در شمال و شرق سورس يگروه ها يرها، كُردها و سا يها، تركمن ها، ارمن
  مشاركت دارند.  دفاع از روژاواهم در  يپا به پا

نيروهاي و سوريه،  131وابسته به حزب اتحاد سرياني 130يانيسر ينظام شوراي
، و نيروهاي تركمنِ گردان  2013سال  درقبايل عربيِ شَمر، الصناديد، متشكل از 

   به ي.پ.گ ملحق شدند. 2015سالجقه، در سال 

داشته و در سال  يضد داعش همكار يالملل ينبا ائتالف ب 2014 ييزپ.گ از پا.ي
  (ه.س.د)، عمل كرده است.  يكدمكرات يهسور يروهاين ي، بعنوان ستون اصل 2015

مردمي،   دفاعيِي.پ.گ بعنوان يك نيرويِساس فلسفة كنفدراليسم دمكراتيك، بر ا
 معمول، ر خالفرتيب، ببدين ت. استي ارتشمتداول فارغ از سلسله مراتب 

اد تحت فرمانشان انتخاب مي با راي گيريِ افر، كه انتصاب، نه از طريق فرماندهان
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انتقادي، توسط سايرين مورد نقد قرار -شوند و عملكردشان نيز در جلسات خود
 132"رفيق"مي گيرد. در ي.پ.گ درجات نظامي وجود ندارد و افراد همديگر را 

  خطاب مي كنند.

دفاع به خود را به روژاوا رسانده و  خارجي داوطلبِ صدهاتا كنون،  2011سال  از
تا  شكل گرفت 133ديِ بين المللياگردان آز، 2015در سال . از انقالب پرداخته اند

را كه در كنار ي.پ.گ مي جنگيدند، زير يك  چندين گروه چپگراي بين المللي
، تشكيل شد 134فاشيستنيز گردان بين المللي ضد  2016در سال چتر گرد آورد. 

تغيير  135بعنوان بخشي از ي.پ.گ به گردان بين الملليِ ي.پ.گ، 2017در سال كه 
  نام داد. 

زير اعضاي از عضو ي.پ.گ هستند و يا يا داوطلبان خارجي، ، بدين ترتيب، اكنون
ابتدا براي پيوستن به ي.پ.گ، اين داوطلبان  مي باشند. مجموعه هاي گردان آزادي

بر  ي،آموزش يدوره هاطي و پس از  شده ينشگزفرآيند مشخص يك  يقاز طر
 .جويند يممشاركت ، عمليات نظامي ياجبهه و  تدر پش يشانها ياساس توانمند

دفاعيِ  -در راستاي توزيع قدرت نظامي و افزايش توانِ خود واحدهاي دفاع مدني
تشكيل  "نيروي دفاع مدني"و  "نيروهاي دفاع ذاتي"اجتماعات مدني، در قالب 

   شده اند؛
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در بعنوان حق طبيعيِ هر انسان، ر اساس اصل دفاع از خود، ب 136نيروهاي دفاع ذاتي
تا  18نيروها براي تماميِ مردان در اين (سربازي) خدمت شكل گرفت.  2014سال 

   137سال، فارغ از قوميت، نژاد و عقيده، اجباريست. 04

طول مي نُه ماه زشي، مجموعاً با احتساب دورة آمو، هاي دفاع ذاتينيروخدمت در 
 دروس نظاميدورة آموزشي كه توسط ي.پ.گ ارائه مي شود، در بر گيرندة  كشد.

بط با حقوق بشر و تعامل دروس مرتو تاكتيك هاي جنگي بوده و عالوه بر آن 
پس از اتمام دوره، افراد مي توانند  .آموزش داده مي شودصحيح با غير نظاميان نيز 

   شده و يا به خانه بازگردند.به ي.پ.گ ملحق 

مسئول پاسداري از محله ها در برابر هر نوع حمله يا تهديد  138نيروي دفاع مدني
و  يفجرائم خفرسيدگي به  .استامنيتي و محافظت از دارايي ها و اموال عمومي 

 يتهبا كم يممستق يهمكار در( يدفاع مدن يهايروتوسط ن ابتدا، نيز ياختالفات محل
   رد.يگ يمانجام  )كمون ها يِآشتصلح و  يها

شكل  2015، در سال استاز تمام اقشار جامعه اين نيرو كه شامل داوطلباني 
نيروي پليس در سطح محالت گرفت تا بعنوان اولين خط دفاعي جامعه، نقش 

اعضاي اين نيرو در هر منطقه، از داوطلبان گروه هاي اجتماعيِ  .شهري را ايفا كند
اين افراد  قه و با تأييد مردم منطقة مذكور انتخاب مي شوند.ساكن در همان منط
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قبل از آموزشِ استفاده از سالح و دريافت اسلحه، دوره هاي فشردة كنفدراليسم 
    139دمكراتيك، فمنيسم، و حل مسالمت آميز منازعات را مي گذرانند.

ين نيرو رسماً آغاز بكار كرد. ا 2012بعنوان نيروي امنيت داخلي، در سال  آسايش
مجلس ، هماهنگ با عهده داردر را بدر سطح فدراسيون اوا ژپليس رونقش  كه

نيروهاي  عمل مي نمايد. ،خودمديريتي و كميتة قانونگذاريِ دمكراتيك سوريه
سالة ساكن در شمال سوريه، فارغ از قوميت،  40تا  18آسايش، از ميان داوطلبان 

  جنسيت، و عقيده انتخاب مي شوند.      

ر تبه مرور زمان كاملاستقرار در نقاط ايست و بازرسي شكل گرفت و با  ايشآس
پليس ترافيك  صلي؛ا شاخة شش در اين نيروهاهم اكنون . به نحويكه شد

نيروهاي ويژة زنان، ايست و  140(راهنمايي و رانندگي)، نيروهاي ضد ترور،
  وظيفه مي كنند. و مقابله با جرائم سازمان يافته، انجام بازرسي، امنيت عمومي،

 141سوتوروپليس بر عهدة قليم جزيره، مناطق و محالت آشوريِ احفاظت از امنيت 
نظر سازماني زير مجموعة آسايش است. سوتورو از وابسته به حزب اتحاد سرياني، 

در چهارچوب آن (استقالل عمل محسوب مي شود ولي اين موضوع خللي به 
   وارد نمي سازد.، )قوانين
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  آزاد زنانروژاوا، 

مشاركت بي حضور و روژاوا، منحصر بفرد ويژگي هاي تأثير گذارترين يكي از 
در انقالب روژاوا بحدي برجسته  ،زن حضورِ .است اجتماعهمة ابعاد نظير زنان در 

تأكيد اوجاالن بر بازآفريني نقش زن  لقب داده اند. "انقالب زنان" را نآكه ، بوده
بعنوان جزء الينفك  ي در راستاي تحقق چنين امريدر جامعه و ارائة برنامة عمل

   142.دانست ة مذكورمهمترين عامل پديدرا مي توان  ،كنفدراليسم دمكراتيك

زنان، رسيدن به يك جامعة يِ اوجاالن هواره بر اين باور بوده است كه بدون آزاد
چنين تفكري، باعث شد تا در گسترش عمليِ نتيجة واقعاً آزاد غير ممكن است. 

فته و افزايش يا  كردستانسياسيِعرصة مبارزات  درزنان حضور ميالدي  1980هة د
در  143كردستان بيست و پنج سال مبارزة سازماندهي شدة زنانِسازماندهي شود. 

   145نمود يافت. 2005در سال  144اتحادية ستار بصورت تاسيسروژاوا 

ومت دمشق، كُردها از سوي حك  منتسب بهاين جنبش نيز همچون ساير تشكيالت
لذا فعاليت خود را بصورت زير زميني آغاز كرد. غير قانوني تلقي مي شد و 

در شهر ها و روستاها مخفيانه ، زنان اختناق و سركوب وحشيانة رژيم بعثعليرغم 
گرد هم آمدند و خود را سازماندهي كردند. با آغاز انقالب روژاوا، اين حركت 

بدين ترتيب در بر گرفت. يگري را نيز مجموعه هاي دو  ، گسترش يافتعلني شد
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كنفدراسيوني از جنبش هاي مختلف زنان در مناطق گوناگون  اتحادية ستار بعنوان
يكي اكنون در زمرة  و تغيير نام داد 146به كنگرة ستار 2016سال فوريه در ، روژاوا

  شمال سوريه به شمار مي رود.از جنبش هاي اصلي 

 ي، فرهنگيزنان در زمينه هاي آموزش سازماندهي طريق ده كميته به كنگرة ستار از
و ... كولوژي، رسانه اي، اقضايي، سياسي، ، اجتماعي، از خود ، دفاعياقتصاد هنري،

  حل مشكالت آنها مي پردازد.

عرصه هاي اصليِ فعاليت اين تشكيالت عبارتند از سازماندهيِ كمون هاي مختص 
ارتقاي عاوني هاي زنان، آموزش و زنان، ايجاد سيستم اقتصادي كمونال همچون ت

همراه با  147،ژنولوژي دانش توسعةو ، "دفاع از خود" ، سازماندهي برايآگاهي
  فرهنگ و هنر. ارتقاي 

ي از يدوره ها . اين آكادميوده استباز جمله اقدامات كنگره، تاسيس آكادمي ستار 
قتصاد، قانون و تاريخ كردستان، تاريخ زنان، ژنولوژي، ا ،تاريخ خاورميانه قبيلِ

برابري در  در جامعه، جنسيت زدگيعدالت، ديپلماسي، برابري جنسيتي، فلسفه، 
برابري  همچونسرفصل هايي را برگزار مي كند و عالوه بر آن ...  و روابط،

آكادمي ها و در را  ...جنسيتي، جنسيت گرايي اجتماعي، تاريخ زنان، ژنولوژي و 
  148.ارائه مي دهددانشگاه هاي ديگر 

كه صد در  150و خانه هاي محافظت از زنان 149زن سرايِتاسيس مراجعي به نام 
را مي توان جزو اقدامات مثبت روژاوا در حمايت  اداره مي شود بانوانصد توسط 
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ن در برابر خشونت از زناحقوقي براي حمايت مرجعي زن،  سرايِ برشمرد. زناناز 
 آنها را در فرايند دادرسي نقش وكيل به رسيدگي قضايي، صورت نيازدر  و است

به همراه اگر زني بواسطة بد رفتاريِ همسرش از او جدا شود،  151بعهده مي گيرد.
در اين . داسكان مي ياب ،خانه هاي محافظت از زناندر  ي معينمدتبراي  ،فرزندان

همسر سابق محافظت مي  احتماليِ خانه ها از زن و فرزندان در مقابل تهديدات
 را و زنان مهارت هايي نمودهل كودكان خدمات آموزشي دريافت شود. در عين حا

  مي آموزند كه به آنها در يافتن كار و ايجاد زندگي مستقل كمك كند. 

مورد توجه قرار گرفته و حفظ استقالل زنان  ،در زمينه هاي دفاعي و نظامي هم
  : زنان پيش بيني شده استبراي سه نيروي مختلف بدين منظور 

هر منطقه  يك واحد مجزا در نيروي دفاعي مدنيِ 152،انزن ويژة مدني نيروي دفاع
كه مسئول رسيدگي به مسائل و مشكالت زنان (در حد وظايف نيروهاي  بوده،

داوطلب از طريق كمون يا شوراي محله به اين نيروها زنان . استدفاع مدني) 
ژه زنان در اولين مركز نيروهاي دفاعي مدني وي سازماندهي مي شوند.پيوسته و 

 2017و اولين گروهان با حمايت كنگرة ستار در فوريه  شدافتتاح  2016ژوئن 
  اعالم وجود كرد.
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اكتبر سال در بعنوان بخشي از نيروهاي آسايش،  153،زنان ويژة "آسايش" نيروهاي
ازدواج زير از قبيلِ مسايل امنيتي مرتبط با زنان  برتمركز . آغاز به كار كرد 2016

اخالق و  يهبر عل يمجرافحشا، تجاوز جنسي، آدم ربايي، خودكشي، سن قانوني، 
  .مي روند به شمار و ... از وظايف اصلي آنها يعفت عموم

 تدر مناطق و محالت آشوريِ اقليم جزيره، نيز نيروهاي پليسِ دفاع از زنان بِ
و  (زيرمجموعة شوراي نظامي سرياني) وظيفة تأمين امنيت را بعهده دارند 154نهرين

  روهاي آسايش كانتون عمل مي كنند.در ارتباط با ني

كه بدنبال  استگ .پ.نيرويي موازي با يژ) .پ.(ي 155،يگان هاي مدافع زن
 شد. يستأس 2013سال  يل، در چهارم آورگ.پ.ي شمار زنان مبارز يشافزا

گ يكسان بوده و بصورت موازي ولي مستقل از هم عمل .پ.ژ و ي.پ.وظايف ي
   مي كنند.

، شوراي نظامي سرياني، نيروهاي دفاع از زنان بت 2015در سال بر اين، عالوه 
نهرين را ايجاد نمود كه متشكل از زنان سرياني است و در برخي عمليات از جمله 

زنان  نيروي نظامياولين  نيز 2017در سال آزادسازي رقه مشاركت داشته است. 
با نام گردان زنان عرب  ،، زير چتر نيروهاي سوريه دمكراتيك در ديرالزورعرب

  شكل گرفت.، شهيد امارا

مورد  ،با تأكيد بسيار ،فدراسيون شمال سوريهحقوق زنان در قرارداد اجتماعي 
به اشكال  68و  67، 26 ،25 ،14، 13، 12، 2چنانكه در مواد  .توجه واقع شده است
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ري به نگاه ابزا 11مختلف، حق آزادي و برابري جنسيتي زنان تضمين شده و ماده 
خشونت، اعمال هرگونه ، 25زن را غير قابل قبول مي داند. همچنين مطابق ماده 

و مجازات قانوني در پي  سوء استفاده و تبعيض عليه زنان جرم محسوب مي شود
  .خواهد داشت

  روژاوا، اقتصاد

اقتصاد روژاوا بر كشاورزي، نفت، دامداري، و تجارت مرزي استوار است، به 
سهم بسزايي در شكل گيري اقتصاد منطقه دارد. در اقليم جزيره  نحويكه كشاورزي

، و ميوه هايي از قبيل سيب و پنبهكه ميان دجله و فرات واقع شده است، گندم، 
است ومحصوالتي  عمدتا متكي به ديم كشاورزيِ اقليم فراتانگور توليد مي شود. 

گندم، اَفرين نيز  دردهد. گندم، جو، زيتون، پسته، سبزيجات و ميوه مي همچون 
جو، تخم آفتابگردان، عدس، ذرت، پنبه، چغندر قند، زيتون، انگور و تنباكو كشت 

  مي شود.

چاه در سال  ينبا حفر اولدر زير خاك جزيره نهفته است.  156ميدان نفتي قره چوخ
بهره برداري از اين ميدان آغاز شد و امروز در اين اقليم چند هزار دكل  1956

  چاه گاز طبيعي وجود دارد.   25چاه نفت و  1300حفاري، حدود 
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. ه استروژاوا  همواره تامين كنندة مواد خام و محصوالت زراعي سوريه بود
 159و دو سوم نفت 158پنبه %80 157،گندم %34، جنگتا پيش از  بعنوان مثال،چنانچه 

حاكم هميشه با اتخاذ سياست  ليكن رژيمتامين مي شد.  حسكهسوريه از استان 
در منطقه جلوگيري نموده و  160از ايجاد صنايع پايين دستي رنامه ريزي شدههاي ب

چنانچه در رده بندي  .ه استفقر سيستماتيك فزاينده را بر مردم كُرد تحميل كرد
، رقه و حسكه) استان هاي 2009استانيِ سوريه به لحاظ فقر چند بعدي (در سال 
ير الزور) در انتهاي جدول قرار حلب، با اختالف فاحش از ساير استان ها (بجز د

با توجه باينكه آمارگيري مذكور از مراكز استان صورت گرفته، مي توان  161دارند.
  بوده است.  بسيار بدتر ثر مناطق روژاوا كه وضعيت اك فهميد

در سال  پ.ي.دتوسط كَردها،  "،خط سوم"استراتژي  و اتخاذ آغاز انقالب،با 
جمعي سيستم اقتصاد به منظور پياده سازيِ را  162،مردمياقتصاد طرح ، 2012

 يدجد يها يتعاون يسكانتون ها بودجه الزم را به تاس 163.دادارائه  )كمونال(
 ،يمحصوالت لبن يدتولراي كشاورزان ب، توسط ها يتعاون يناولو  دادند يصتخص

در اواخر همان سال مالكيت خصوصي بر ساختمان ها، زمين، و زير  شد. ليشكت
   164ملغي شد و اموال مذكور تحت كنترل شوراهاي شهر قرار گرفت. ساخت ها،

 يكي از اركانِ ،مشاركت تمام افراد جامعه در توليداز آنجا كه تشكيل تعاوني ها و 
مربوطه را آغاز ة دوره هاي ارائ ،2013، در سال آكادمي اقتصاد ،ستا جمعي اقتصاد
   د. تا دانش عموم مردم در اين خصوص افزايش يابنمود 
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 چهار چوب سيستم اقتصادي روژاوا در قرارداد اجتماعي فدراسيون شمال سوريه
جزو ، زمين، آب، و منابع طبيعي 11انعكاس يافته است. چنانچه بر اساس ماده  نيز

 ]مصرف كاالها و خدمات، تجارت يع،توز يد،تول[و  مي آيند به شماراموال عمومي 
، استثمار اشد. در عين حال،ب د اجتماعيصنعت اكولوژيك و اقتصامبتني بر بايد 

همة افراد جامعه شامل بيمه درماني و  مجاز  نيست و نگاه ابزاري به زنان، انحصار
جزو اموال  يعيثروت و منابع طبقيد شده كه  41 ده. در ماشوندو اجتماعي مي 

منصفانه آنها توسط  يعتوز يطو شرا يريتمد ي،گذار يههستند و سرماعمومي 
كرد كه سرمايه گذاري پروژه هايي  دربايد  ،42طبق مادة  شود. يم يمتنظقانون 

ي توسعه اقتصاد يخدمات الزم براو  ،فتهدر نظر گررا يطي مح يستز مالحظات
و  يو كمك به فعال ساز ياجتماع يازهايرفع ن هدفبا و  د،نآورمي را فراهم 

 43ين حال در ماده با ا .تعريف مي شوند ياجتماع ياقتصاد يها يتفعال يجادا
  .تضمين شده استنيز حق مالكيت خصوصي به شرط عدم تضاد با منافع مشترك، 

  :سه نوع دارايي تعريف مي شودبراي تبيين انواع مالكيت در اقتصاد جمعي، 

شركت شامل منابع طبيعي، زمين، ساختمان ها، برخي ، يا اموال عموميدارايي ها 
  بعهدة شوراهاست. مديريت آن هاكه  ....و  هاي بزرگ
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از  "اموال شخصي،". ؛دكه خود به دو بخش تقسيم مي شو، دارايي هاي خصوصي
مالكيت ( "استفادة مستقيم اموال با"و  ....و قبيل اتومبيل، كاالهاي الكترونيكي، 

همچون خانة محل سكونت، كه در تصاحب ساكن خانه است ولي قابل  )انتفاعي
  .تنيسخريد و فروش در بازار آزاد 

و بوده  در اختيار تعاوني هاهمچون ماشين آالت و ابزاري كه ، اشتراكيدارايي هاي 
  اعضاي تعاوني بصورت اشتراكي از آنها استفاده مي كنند.

تنها توانسته با حركت هاي  مديريتيبدليل شرايط جنگي، سيستم خوداگرچه 
ليه مردم بپردازد، و تامين نيازهاي او ، به توانمندسازي دفاعيتاكتيكيِ كوتاه مدت

ليكن از توجه به جزئيات و ارائه برنامه هاي بلند مدت غافل نبوده است. چنانچه، 
، كنفرانس اقتصادي روژاوا در شهر رميالن به تبيين جزئيات برنامة 2015در اكتبر 

، طي يك همايش بزرگ، 2016اقتصادي كمونال اختصاص يافت و نهايتا در بهار 
ادي در شش بخشِ آموزش، سازماندهي، خاك و زمين، برنامة پنج سالة اقتص

  .شدكشاورزي، آب، و دامداري اعالم 

  روژاوا، بهداشت و درمان

در  يكنل و تحت كنترل دولت بود. يگانرا ي،از انقالب، نظام خدمات درمان يشتا پ
 يمارستانب يفيتك 1990 ةشد. از ده يخدمات مطلوب ارائه نممناطق روستايي 

 يتوانستند از خدمات درمان يرو به افول نهاد و تنها ثروتمندان م نيز يدولت يها
  بهره مند شوند.  يخصوص يها ينيكمناسب در كل
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 يسالمت در سطح شوراها يها يتهكم 2012سال  يلاز شروع انقالب در اوا پس
متعاقباً . به آنها واگذار شد  بجامانده از دولتمراكز درمانيِ ادارة و ،ايجاد يهناح

كه اكنون  شوراها ين. اگرفتشكل  يه،هر ناح يها توسط كميته 165سالمت يشورا
 متشكل از پزشكان مي باشند، خودمديريتي بخشي از وزارت بهداشت و درمانِ

 ةارائه دهند يسازمانها نمايندگان يشگاه،آزما يها ينداروسازها، تكنس يمارستانها،ب
در خصوص بوده و   و... 166چون هالل احمر كُردستانهمخدمات بشر دوستانه 

   167كنند. يمتصميم گيري مربوط به دارو و درمان  يها ياستس

نياز به بازسازي و توسعه داشت، اكيداً  درمانيِ روژاوا،-يبهداشتاز آنجا كه سيستم 
واحدهاي ارائه دهندة خدمات درماني در پنج براي ايجاد و يا تكميل پروژه اي 

  ؛بشرح زير تعريف شد ،سطح

براي پاسخ به نيازهاي اورژانسي با استفاده از تمهيداتي ؛ ضطراريمراقبت هاي ا
، بيمارستان پست هاي احياء و تثبيت وضعيت مجروحانكلينيك هاي سيار، شامل 

و سيستم مخابرات اورژانس و  موقت واكسيناسيون، پست هايصحرايي، 
مراكز و يع دارو، واكسن و اقالم حياتي، مراكز اورزانس، پست هاي توز، آمبوالنس

    .  درمان بيماري هاي همه گير

زرد . سرخ . سبز



  

و ، اطفال، زنان پزشكيِ عموميِشامل انجام امور  ؛اوليه اساسيِمراقبت هاي 
(با حداكثر جمعيت  پلي كلينيك هاي روستاييدر بايد كه كودكان،  يناسيونواكس

رائه ا مجهز به بخش هاي تشخيص طبي، آزمايشگاه، و داروخانهنفر)  بيست هزار
  .شود

(بجز جراحي)، زنان  نجام امور پزشكي تخصصيِشامل ا؛ اوليه جامعِاقبت هاي مر
، ارتقاء و تغذيه، سالمت روان، بهداشت دهان و دندانكودكان، داخلي بزرگساالن، 

(با ناحيه  درمانيِكز امرتوسط مي بايست كه  پيشگيري، و پزشكيِ اجتماعي،
اورژانس شبانه روزي و مجهز به بخش هاي  اكثر جمعيت پنجاه هزار نفر)دح

، ارتقاء و يشگاهآزما يكس،با اشعه ا يعكسبردار ي،طب يصتشخآمبوالنس، 
  .شودارائه  ،پيشگيري

شامل خدمات جراحي، خدمات كلينيكي،  ؛مراقبت هاي بيمارستاني يكپارچه
بيمارستان هايي به ظرفيت بيست تا در بايد خدمات اورژانس و زنان و زايمان كه 

 ارائه شود. بيست تا پنجاه هزار نفربا جمعيت ، در مراكز شهري پنجاه تخت عمل
در بايد براي شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر جمعيت، خدمات كامل درماني 

بستري، مجهز به تجهيزات  بظرفيت يكصد تا سيصد تخت ناحيه بيمارستان هاي
يژه، اتاق سي.تي.اسكن، ام. آر. آي، ماموگرافي، سونوگرافي ...بخش مراقبت هاي و

  . شودارائه  ، دياليز، شيمي درماني، بانك خون و...ساعته 24عمل 
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همچون بيمارستان چشم، بيمارستان قلب، مركز توليد اكسيژن،  ؛تخصصي مراكز
كارخانه دارو سازي، كارگاه هاي تجهيزات ارتوپدي و پروتز، مركز روان درماني، 

در بايد كه  ركز مداواي سرطان،يقات ژنتيك، و مبانك خون مركزي، آزمايشگاه تحق
  .را ارائه دهندنقاط مختلف كانتون احداث شده و خدمات مربوطه 

عالوه بهداشت و درمان بوده است. به نحويكه ارتقاء سيستم هدف از پروژة مذكور 
يماري و... ب يوعش، فاجعهروزمزه و اساسيِ مردم، بتواند هنگام بروز  يازهاينبر رفع 

  داشته باشد. عملكرد مطلوبنيز 

ارتقاء دانش عمومي در برنامه ريزي براي مراكز درماني،  و تجهيز ايجاد بموازات
پس از برگزاريِ كنگرة سالمتي زمينة بهداشت نيز مورد توجه قرار گرفت. چنانچه 

و كميته ، تاسيس "آكادمي تندرستي"تصميم گرفته شد تا  2015جزيره در سپتامبر 
درماني ايجاد شود. چنين بود كه در -لف بهداشتيهاي آموزشي در بخش هاي مخت

جبران همچنين براي  168اولين آكادمي تندرستي در كوباني افتتاح شد. 2016اوايل 
 يكانيدر سر يامزوپوتام يپزشك يآكادم 2017در سال ، نيروي متخصصكمبود 

  پردازد. يم يازمورد ن يكادر درمان يتافتتاح شد كه به ترب
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  پرورشو  آموزش  روژاوا،

 يكاز انقالب، آموزش و پرورش تماماً تحت كنترل دولت بود و دولت از  يشتا پ
 ي،دولت يالتتحص يستمكرد. در س يم يرويدر مدارس پ يانهانحصار گرا ياستس

 يشد و آموزش فقط به زبان عرب يبه مدارس ابالغ م يدرس ةبرنام يكتنها 
 يخواهي،جنبش آزاد يابتدام) از همان د-(تَو يلدل ينگرفت. به هم يصورت م

بر حق آموزش به  يزاز هر چ يشو پ يشكه ب يآموزش يننو يستمس يك ينتدو
 يستمس يكار خود قرار داد. خطوط كل ةداشته باشد، را در برنام يدتأك يزبان مادر

زبان  يتوكنفرانس انست ينمرتبط با آن، در سوم يدرس ةو برنام يدجد يآموزش
  . شد يمترس 2012ل دم) در سا-(تَو 169يِردكُ

 ي،بر دمكراس يچهارچوب مشترك مبتن يكبر اساس  يدجد يآموزش سيستم
بنا شده و در هر كانتون مطابق ساختار  يتيجنس يِبخش ييو رها يك،اقتصاد اكولوژ

 يبه زبان ها يستدر يره. مثالً در مدارس جزيردگ يهمان كانتون شكل م ياجتماع
 يردكُ ين تنها به زبان هايدر اَفر يده است. ولش ينيب يشپ يانيو سر يعرب ي،ردكُ

حضور ندارند.  يانيچون در آن كانتون اجتماعات سر ،شود يم يستدر يو عرب
 يدرس م يمذكور، هر كودك تا سال سومِ مدرسه، به زبان مادر يستممطابق س

. بعنوان يردگ يكانتون را فرا م ياز زبان ها يگرد يكيخواند و در سال چهارم 
  :است يربشرح ز يدر كوبان يمدرسه ا يدرس ة، برنامنمونه
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كودكان عرب)،  يبرا ي؛كودكان كُرد / عرب يبرا ي؛اول تا سوم: زبان (كُرد كالس
  و ورزش ي،نقاش يقي،موس ياضيات،ر

كودكان  يبرا ي؛كودكان كُرد / كُرد يبرا ي؛چهارم و پنجم: زبان (عرب كالس
  و ورزش يقي،موس ي،نقاش ياضيات،ر ي،عرب)، علوم، اجتماع

كودكان عرب)،  يبرا ي؛كودكان كُرد / عرب يبرا ي؛ششم به بعد: زبان (كُرد كالس
ورزش  يقي،موس ي،نقاش يا،جغراف يك،ملت دمكرات يمي،ش يزيك،علوم، ف ياضيات،ر

  فرانسه) يا يسي(انگل يو زبان خارج

ا و كالس مهد كودك ه ي،دبستان يشپ يبرا ييكتابها 2014اساس، در سال  ينا بر 
و  يآموزش يننو يستمس 2016-2015 يليها آماده شد و در سال تحص ياول
به   كانتون جزيرهييِدر مقاطع ابتدا يانيو سر يعرب ي،كرد يبه زبان ها يستدر

توانست  يردزبان كُ نستيتوا يبا همكار يره،جز يةآموزش ناح ياجرا درآمد. شورا
مقاطع  يهكل يبرا يدجد يستمس يمواد درس 2017-2016 يليدر سال تحص

به  يمواد درس يزن ينو اَفر يكوبان ي. در كانتون هايدنما يهمدارس، را ته يليتحص
  .شدآماده  ييو راهنما ييمدارس ابتدا يبرا يردزبان كُ

 يلخانواده ها (بدل يكماكان فعال هستند و برخ ياز مدارس دولت يمعدود هرچند
دهند كودكان خود را در  يم يحج) تريدجد يستماز عملكرد س ينانعدم اطم
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 منضمدر حال توسعه است و در مناطق  يدجد يستمثبت نام كنند، س يمدارس دولت
   170.شود ياجرا م يزن يهشمال سور يونبه فدراس

دهند. آنچه در  يم يلروژاوا را تشك يآموزش يستماز س مهميها بخش  يآكادم
 ي،اجتماع يساختن زندگ شود عبارتست از آموزش در جهت يم هها ارائ يآكادم

كه بر  ي،سسات اجتماعؤم يِرهبر يمردم برا يتو ترب ي،و تحول اجتماع ييرتغ
استوار  يتيجنس خشيِب ييو رها يك،اقتصاد اكولوژ ي،همان چهارچوبِ دمكراس

و به  يحفهم، توض يدانش بر مبنا يددر جهت تول يتالش ،نوع آموزش يناست. ا
 يشتنِشود افراد به خو يم يسعدر آكادمي  .يستزندگ ياشتراك گذاردن تجربه ها

 ،اجتماع ي،. در آكادميابندرا در ياجتماع يتبرسند و واقع يشخو ةو جامع يشخو
كند.  يم يدجامعه، دانش تول يناميكو بر اساس د يابد يخود را باز م يقدرت فكر

 يقدرت م يمدن ةو جامع رنگ مي بازددولت  ي،ا يآموزش يستمس يندر چن
  171.يردگ

خود را آغاز كرده  يتفعال يمختلف يها يبه بعد آكادم 2013اساس از سال  ينا بر
در  ياجامعه، علوم، حقوق و عدالت مزوپوتام يآكادم 2013 يلآور در. چنانچه اند

 2013در آگوست  172يميدرس ينور يعلم و روشنفكر ي. آكادمشد يجادقامشلو ا
 173.نهاده شد يانبن يرهدر جز يكتملت دمكرا ينهدر زم يالتتحص ةارائبه منظور 

 يدو به نام شه يلتشك يندر اَفر 2013آگوست  ي،كُرد ياتزبان و ادب يآكادم اولين
به  يناَفر يزبان كُرد يتوشد. در اكتبر همان سال، انست ينامگذار 174فرزاد كمانگر

 يتبرا دائر نمود تا به تر 175امارا يانف يدشه يِهمراه انجمن آموزگاران روژاوا، آكادم
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جالدت  يآكادم يزهمزمان در قامشلو ن يزبان كُرد يتوبپردازد. انست يمعلم زبان كُرد
  دهد.مي را ارائه  يكرد ياتزبان و ادب يخ،داد كه دروس تار يلرا تشك 176بدرخان

، اقتصادزنان، جوانان، متنوعي در زمينة  يها يآكادم بر اساس نياز، ،يبترت ينبه هم
مديريت  دفاع از خود،آزاد،  يدة، تفكر و عقيتحفاظت و امن ي،جامعه شناس

  تشكيل شده و در حال توسعه اند.  و... ي،اسيپلمو د ياست، سيشهر

 ين،اَفر خودمديريتيِ. آموزش عالي، حلقة تكميل كنندة سيستم آموزشي روژاواست
تقريباً . نمودافتتاح  2015خودگردان روژاوا را در ژوئن  ةدانشگاه منطق يناول

 يافت يشگشا يرهدر كانتون جز "دانشگاه روژاوا"، 2016 يجوالد يعني يكسال بع
  آغاز بكار كرد. 2017در سپتامبر  يزن يو دانشگاه كوبان

كه سيستم آموزشي روژاوا طرحي نوين در خاورميانه محسوب مي شود، از آنجا 
كمك هاي بين المللي چه در زمينة ساخت و بازسازي مراكز آموزشي و چه در 

. ليكن شرايط جنگي و استمورد نياز شاوره و ارائة راه حل بسيار خصوص م
مانع از ارتباط مؤثر و دريافت حمايت و كسب تجربه از نمونه هاي  ،كمبود بودجه

و بهبود  با اين حال سيستم، پيوسته در حال عارضه يابيمشابه بين المللي مي شود. 
 يها يتو فعال يوزش عالدر آم يستميبروز مشكالت س. چنانكه مثالً وقتي ستا

 يآموزش عال يمشترك برا يستمس يكبه  يازن يون،مناطق مختلف فدراس يكآكادم
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شمال و شرق  يها يكنفرانس دانشگاهها و آكادم 2018در اكتبر ، را آشكار ساخت
مشترك  يستمس ةقامشلو برگزار شد، تا توسع يدانشگاه روژاوا يسدر پرد يه،سور

  177ا مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.آن ر يو خط مش يدانشگاه

  روژاوا، انتقاد سازنده

گروه  توسطدر ساختار مدني يا نظاميِ روژاوا، و ...  اننمايندگان، رؤسا، فرمانده
نظر مثبت بازتاب دهندة  گزينششوند و اين انتخاب مي  هاي اجتماعيِ مربوطه

يكن همواره اين لمردم در خصوص شايستگي ايشان براي انجام امور محوله است. 
احتمال وجود دارد كه فرد انتخاب شده، در عمل، وظيفه اش را بدرستي انجام 

  ندهد يا در انجام وظيفه دچار فساد، تعصب و قدرت طلبي شود.

گيرانه و پيشهاي  مكانيسمدر سيستم،  پرهيز از اينگونه مشكالتبه منظور 
محدود نمودن دوره هاي  ،آنهايكي از مثالً كه  ،ندشده ااصالحي در نظر گرفته 

 انتخاب كنندگانمكانيسم ديگر، به يا است.  هبه زمان هاي دو تا چهار سال رياست
نموده و شخص ديگري را در هر زمان، فرد انتخاب شده را عزل امكان مي دهد تا 

   .به جاي وي برگزينند

تفكر  و ، فراهم نمودن فضاي نقدراهكارهامؤثرترينِ يكي از در اين ميان، اما، 
در مكانيسم مذكور،  كه ريشه در فلسفة كنفدراليسم دمكراتيك دارد. است انتقادي

 يبرگزار م ي...  جلسه ا و يكالس آموزش ي،مدن ةپروژ ي،نظام ياتبدنبال هر عمل
 ةو ارائ يافتدر يل،. هدف از جلسات تكميندگو يم 178"يلتكم"شود كه به آن 
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 يانجام م يستمه منظور بهبود مستمر سكه ببوده  يانتقاد-انتقاد سازنده و خود
   179رد.يگ

از آن قبول انتقادات  يشنقدها و ب يزاحترام آم يانب يبرا يمحل يلتكم جلسات
كه از  بودهمشاجره  يا ياعتماد يترس، ب يت،بصورت مؤثر، به دور از من يگران،د

 ياجتماع يدر زندگ متفاوت ييو خلق فضا 180رفاقت شدن فرهنگ ينهنهاد يقطر
كند و  يانتقاد سازنده فراهم م يبرا يامن يطنه تنها مح "يلتكم" شده است. سريم

افراد را  يريپذ يتسازد بلكه مسئول يم يسرافراد را م يجهت ارتقا يهمكار
 181كند. يم يرينموده و از ركود جلوگ يتتقو

 يم مرتبط با موضوع كالس و ... هر شخصِ ،هپروژ يات،هر عملبرگزاريِ پس از 
براي اينكه جلسة تكميل، به اهداف  تشكيل شود. يلتكم ةجلسكند تا  قاضاتواند ت

، كه از جملة دارداصلي خود برسد، شيوة برگزاري آن قواعد مخصوص به خود را 
  آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود؛ 

ش انتقادتنها فرد،  هربه منظور اجتناب از بروز مجادله يا خروج از موضوع جلسه، .
از انتقاد ديگري هيچ كس نبايد درصدد ارائة توجيه، پاسخ يا دفاع  و كندمي  انيرا ب

    .باشد
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 يدشركت كنندگان نبا يرشود و سا يمطرح م يكبارهر انتقاد  ،يلجلسات تكم در
فرد انتقاد شونده تا  يندباره بازگوود ،را كه قبالً در جلسه عنوان شده يانتقاد

  قرار گرفته است.  احساس نكند از طرف جمع مورد هدف

در جهت بهبود  يشنهاديد هرگونه پنتوان يم گانشركت كنند، ي هر جلسهدر انتها
   182.شود يدجد يپروژه ها يفممكن است منجر به تعر يشنهاداتپ يند. انارائه ده

فروتني، عملگرايي و هدف مداري در جلسات تكميل بسيار حائز اهميت است. 
ن انتقاد پذير بوده و و در قبال بكارگيري راه افراد بايد در خصوص كاستي هايشا

  حل ها در جهت پيشرفت، مسئوليت پذير باشند.



 

65 

 

  

  

  

  مشكالت و دستاوردها

  

به دور از ، كنفدراليسم دمكراتيك روژاوا در چهار چوب خط مشيخودمديريتي 
آسايش و در راستاي تامين همواره برتري جويي، انحصار طلبي و جنگ افروزي، 

، موانع و محدوديت هاي اين مسيردر ليكن است. گام برداشته  ندانشهروامنيت 
 بسيار با آرمانشهر ما، بي اغراق، بررسي مجرد دستاوردهاي روژاوا. هست بسيار

بزرگ تالش مشكالت موجود، با علم به اين دستاوردها ليكن بررسي  فاصله دارد.
لذا  خواهد ساخت. ياننما بهشتي ميان آتشبراي ساختن را  زنان و مردان روژاوا

در بخش هاي مختلف  برخي از مشكالت و دستاوردهابررسي توأم در ادامه به 
  مي پردازيم.روژاوا 
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  كشاورزي و دامداري

 خاك ، باروريِكشاورزيِ تك محصوليدر اعمال دولت سوريه سالها سياست 
جانب  از را كاهش داد. عدم مديريت صحيح منابع آبي روژاوا زمين هاي كشاورزي

ميالدي، و حفر غير اصولي چاه ها باعث  2000، خشكسالي هاي اواخر دهة دمشق
به  يمياييش ياستفاده از كودهاكاهش سطح آب هاي زير زميني شد و عالوه بر آن 

از طرفي هرگز زيرساخت الزم براي فرآوري  .انجاميد شدن آب چاه ها يدياس
ا ايجاد نشد و توليد بذر نيز در آفت كش در روژاومحصوالت يا حتي توليد كود و 

  دست يك شركت دولتي (سوريه) باقي ماند.

نيز ضربة  184توسط دولت اسالمي 183"زمين سوخته"و اعمال سياست جنگ 
، پس از چهار سال چنانچه مثالً. وارد ساختكشاورزي روژاوا مهلكي بر پيكرة 

يور و افزون بر دام و ط %50در كوباني، بيش از  ولت اسالميدمتجاوزين جنگ با 
از ماشين آالت كشاورزي باقي  %13 و تنها هشتصد هزار اصله درخت از بين رفت

   185.ماند

متعدد اين حال از ابتداي انقالب و پيرو ارائة طرح اقتصاد مردمي، تعاوني هاي  با
. كميته ي را آغاز كردندكشت چند محصولكشاورزان و  شكل گرفتكشاورزي 

و وام هاي نموده روژه هاي كشاورزي مختلفي تعريف اقتصادي كانتون ها پ هاي
نيز به كنگرة ستار  .شتندبدون بهره را در اختيار كشاورزان و تعاوني ها گذا

يات در اقليم ندو كارخانة لبو پرداخت ختلف سازماندهيِ زنان در تعاوني هاي م
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و  پرورش متخصصو شد اتحاديه مهندسين كشاورزي ايجاد  .جزيره احداث كرد
  .آغاز نمود را رگزاري دوره هاي آموزشيب

، احداث مراكز دامپزشكي و قرنطينة مرزي، نظارت بر ي مذكوربموازات فعاليت ها
واردات گوشت و احشام، اجراي برنامه هاي تشخيص و مداواي امراض دام، 

پرورش  سال،چند  طيمنجر به اين شد كه  توزيع واكسن، ايجاد البراتوارها و ...
به اعم از چرم، پشم، و لبنيات  ت فرعي مربوطهمحصوالتوليد و  دام و طيور

   .و تا حدودي از بار اقتصادي روژاوا بكاهد شودتجارتي ارز آور تبديل 

   صنعت و اقتصاد

آنچه از دولت سوريه براي روژاوا به جا ماند، چند كارگاه نساجي، دو سه كارخانة 
، چندين تعميرگاه وسايل كوچك توليد اسنك، صابون، و محصوالت پالستيكي

نقليه و چند كارگاه تعمير و تعويض قطعات ماشين آالت كشاورزي بود. زمانيكه 
پس گيرد،  نسبتاً صنعتي تر را از دولت اسالمي بازيكي دو شهر ي.پ.گ توانست 

كارخانة چند راه اندازيِ شده مواجه شد.  تخريب يا غارتي كارخانه هانيز با 
بواسطة عدم وجود نيروي متخصص يا نبود مواد و  ،همده باقيماندة قابل استفا

  . نبودميسر  ،قطعات
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اينكه ابزار الزم براي شكوفايي اقتصادي، ايجاد كار و جذب متخصص  وجودبا 
ند تا كارگر، مهندس ه ابسختي كار كرد كانتون ها كميته هاي اقتصاديوجود ندارد، 

چندين كارخانة نساجي توليد و قطعات يدكي كارخانه هاي مهم تامين شوند و 
عملكرد بسيار  . مهندسين و مكانيك هاي حاضر در روژاوا نيزخود را از سر گيرند
  ند.ه او تعمير ادوات جنگي ي.پ.گ ايفا نمود درخشاني در ساخت

در كنار اقدامات نامبرده، و در راستاي طرح اقتصاد مردمي، اتحاديه هاي تجاري و 
نقش اتحادية كارخانجات و كارگاهها، يس تأسصنعتي مختلف شكل گرفت. 

  .داشته است خصوصي و سهامي عام احداث شركت هاي توليديِبسزايي در 

و مراكز توليدي  ايجاد تعاوني هادر قالب را زنان در بخش اقتصاد نيز  ستار كنگرة
از سازماندهي كرد. اينگونه تعاوني ها  كارگاه هاي خياطي و قالب دوزيهمچون 
روژاوا  بازتاب درخشاني در اقتصادو  و تعداد در حال افزايش است نظر اندازه

  كه در نوع خود بي نظير است. داشته

كمون هاي اقتصادي در چندين روستا ايجاد شده و در حال توسعه اند. اين 
اجتماعات تركيبي از تعاوني و الگوي كمونال مي باشند كه در آن تمام دارايي ها 

رضايت اجتماع سازماندهي شده و مورد بهره برداري بصورت كمونال و در جهت 
تعاوني ها دريافت مواد مورد نياز از همچون  يقرار مي گيرد. سياست هاي تشويق

اتحاديه هاي تجاري و  ، ابزار و ماشين آالتمهندسيناستفاده از ، قيمت پايين تربا 
  186كمك شاياني به پاگرفتن اين نهادها نموده است.... 
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ها، اتخاذ سيساستهاي اقتصادي از قبيل قانونمند كردن امور تجارت و  عالوه بر اين
تحديد قيمت كاالهاي اساسي همچون آرد و شكر، ايجاد حل مشكالت تجار، 

خدمات رفاه اجتماعي، اعالم حقِ خودمديريتي كارگران و ... از عوامل مؤثر در 
  .هستندايجاد ثبات اجتماعي و اقتصادي نسبي روژاوا 

روژاوا را شديداً به واردات  ،عدم وجود زير ساخت هاي صنعتيال، با اين ح
بسيار تبادالت مرزيِ فدراسيون، با عراق و سوريه از طرفي، وابسته كرده است. 

كيلومتر مرز مشترك با  700تحريم دولت تركيه كه بيش از محدود بوده و 
تحريم باعث  اگرچه اين. فدراسيون دارد، واردات را با مشكل مواجه ساخته است

ر بسيار عميق ت آناثرات منفي توسعه بخشي از اقتصاد داخلي روژاوا شده ولي 
  بوده است. 

  نفت و برق

امكان صادرات، عدم عدم عليرغم وجود منابع نفتي، روژاوا با مشكالتي از قبيل 
.  استامكان پااليش، عدم امكان نگهداري و تعميرات مناسب تاسيسات و... مواجه 

و كمبود سوخت را به مشكلي براي  افت كرد %70جنگ استخراج نفت روع با ش
  ساكنين بدل ساخت. 
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در جنوب  ي مدرناز آنجا كه بنا به سياست هاي دولت مركزي، پااليشگاه ها
كوچك  بسيار ابتداييِروژاوا تنها تعدادي پااليشگاه در سوريه تاسيس شده اند و 

در ازاي دريافت از نفت خام را بخشي مجبور است  ، خودمديريتيشودمي يافت 
ي نفتاسيسات تعميرات تنگهداري و فروشد. ببه دولت سوريه بنزين و گازوئيل 

نيز با قطعات يدكي بازمانده در انبارها كه دهه ها از عمر آن ها مي گذرد موجود 
  انجام مي شود. 

و  ظهور پديده هايي همچون بازار سياهبدنبال بروز مشكل سوخت و با اين حال، 
از تشكيل شد كه  "ادارة سوخت"، بالفاصله نهادي تحت عنوان انحصاري شدن

يافتن  مديريت توزيع انواع سوخت و هب 187طريق  هماهنگي با شركت نفت جزيره
قانونمند كردن پرداخته و با  راه حل هاي عملي براي مشكالت توزيع نفت و گاز

براي جلوگيري از انحصاري ها آنو هماهنگي با صاحبان  ي محليامور پااليشگاهها
مشكالت مربوطه را  تا حد قابل قبوليتوانست  شدن تجارت مازوت و نفت خام

  .كندرفع و رجوع 

با بي نيز همواره  ،يعني برق  روژاوا،وضعيت تأمين و توزيع منبع ديگر انرژيِ
هيچگاه به نحو  برق شمال سوريه ةشبكتوجهيِ دمشق همراه بوده است. چنانچه 

 كفاف مي داد.چند ساعت برق در شبانه روز ، و تنها به تأمين سعه نيافتمناسب تو
شوراها وضعيت بدتر شد و ، و تسلط دولت اسالمي بر نيروگاهها پس از انقالب

بدين ترتيب  .استفاده كنند ژنراتورهاي ديزلياز براي تامين برق تصميم گرفتند تا 
پس از . ژنراتور ها را بعهده گرفتبهره برداري ، كميتة اقتصادي كانتون ادارة برقِ
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و تنها برق برخي واگذار شد كمون ها و شوراهاي محله مدتي اين مسئوليت به 
در دسترس نبودن گازوئيل با كيفيت كه مناطق عمومي در اختيار اداره برق ماند. 

بروز باعث آسيب ديدگي قطعات مي شود و عدم امكان واردات قطعه، منجر به 
  شده است.برق ديزلي ة مشكالتي در زمين

و كميتة  برقابي در اختيار نيروهاي سوريه دمكراتيك است نيروگاهچند اكنون 
آب جريان ليكن كاهش انرژي وظيفة مديريت منابع آب و انرژي را بعهده دارد. 

اين راندمان دولت تركيه در باالدست رودخانه، بر سياست ، ناشي از اعمال فرات
برق را با مشكل مواجه ساخته است.  و تامينگذاشته  تأثيربسيار ها نيروگاه 

و دكل توزيع در خطوط عوامل ارتش تركيه تبهكاران دولت اسالمي و  خرابكاري
  .گاهاً بر مشكالت مي افزايدهاي برق نيز 

  دارو و درمان

نا  آغازبا . قبل از انقالب، حدود هفتصد پزشك در روژاوا مشغول به كار بودند
سوريه را به قصد كشورهاي ديگر ترك كردند. متخصصين  ريجبه تد ،آرامي ها

به درمان و جراحي بايد پزشك باقيماند كه تنها يكصد  2015سال چنانچه تا 
تعداد كم پزشكان و جراحان متخصص از معضالت . مي پرداختروژاوا جمعيت 

تخصص هايي همچون جراح مغز و عدم حضور جدي اين منطقة جنگ زده است. 
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م جراحي ها تماكه باعث شده  ،و عروق راح ارتوپد يا جراح قلباعصاب، ج
  .گيردتوسط جراحان عمومي انجام 

پزشكان نبوده و شامل ساير كادر حدود به مشكل كمبود نيرو و تخصص، تنها م
اگرچه آكادمي مزوپوتاميا گام مهمي در راستاي جبران كمبود درماني نيز مي شود. 

ي كه مشغول ارائة انداوطلب ن هنوز بسياري ازنيروي متخصص برداشته است ليك
  .ندارندتجربه و تحصيالت كافي ، خدمات پزشكي هستند

كمبود دارو و تجهيزات پزشكي از جمله دستگاه هاي تشخيص طبي و 
، بخش ديگري از مشكالت است. هزينه هاي باالي جنگ مانع از آزمايشگاهي

روژاوا  يمتحرعالوه بر آن  در اين بخش مي شود.امكان سرمايه گذاري مناسب 
صدها هزار انسان حتي ارسال كمك هاي انساندوستانه را نيز دشوار ساخته و جان 

بيماران  ديابتي، يمارانمعضل خصوصاً ب ينا. استدر معرض خطر قرار داده را 
   كند. يم يدفشار خون باال را تهدكبدي و افراد مبتال به 

عدم وجود  يلبدلا بشدت كاسته است، چنانچه اين كمبودها كارائيِ مراكز درماني ر
اتاق عمل  بعضاًيا حتي عدم امكان تأمين سرمايش/ گرمايش،  ي،فن يزاتتجه

  . ستيقابل استفاده ن يمارستانهاب

دگاني مي شود كه نياز به خدمات درماني نگ ذاتا باعث افزايش شمار آسيب ديج
باعث  متخاصمتوسط نيروهاي دارند. از طرفي هدف حمله قرار دادن مراكز درماني 

دن تجهيزات و آمبوالنس ها مي و كشته شدن كادر پزشكي و آسيب دي مجروح
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شهر را  يمارستانبسريكاني را اشغال و  ،النصره ةجبه، 2013در سال چنانچه  شود.
 تخريب كرد وكامال  را يكوبان يمارستانب، داعش 2014در سال  .نمودغارت 

ا بمورد حمله قرار گرفت.  يهتوسط ارتش ترك 2018ال در س يزن يناَفر يمارستانب
احداث و  تجهيز دوبارة بيمارستان سريكانياين حال عليرغم شرايط سخت، 

    188در دستور كار شوراها قرار گرفت و به انجام رسيد. بيمارستان جديد كوباني

 يبشر دوستانه شوراها يدارو و كمك ها ينتأم ينهاحمر كردستان، در زم هالل
عادالنة و بر توزيع دارو را كنترل كرده  يمتقنيز  شوراهادهد.  يم ياريمت را سال

   .نظارت مي كنندمراكز درماني  بيندارو 

 يلدر خصوص مسابا همكاري مربيان بين المللي،  يآموزش يو كارگاهها سمينارها
و مركز  زنان سرايِ، مردم سرايبصورت مرتب در مدارس،  يو درمان يپزشك

را  يهاول يجامع كمك ها ةهزاران جوان دور تا بحالو  دشو يرگزار مجوانان ب
  گذرانده اند. 

هالل احمر كردستان  همچون بين المللي ينهادهادر شرايط فعليِ روژاوا، همكاري 
از جمله اقدامات مؤثر اين  حائز اهميت بوده است.بسيار  189پزشكان بدون مرز و

 ةارائ يناسيون،واكسايجاد بانك خون، ،  ينمراكز درما يبازسازبه توان  يمنهادها 
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 آموزش و، نظارت ي،محل يبا مقامات بهداشت يهمكار ي،خدمات روانشناس
        اشاره كرد.دارو  أمينتبخصوص 

  محيط زيست

رژيم بعث كه در سرتاسر سوريه نسبت به ايجاد جامعة اكولوژيك بي توجه بوده، 
بع و نابودي محيط زيست پرداخته است. در روژاوا نيز با شدت بيشتر به غارت منا

 190اروپا براي كمك به سوريه، كمسيونارائه شده توسط  مليدر بخشي از برنامة 
عنوان شده است كه اين كشور با مشكالت زيست محيطي جدي ،  2010در سال 

هاي ناشي از طبيعت و يا حاصل فعاليتهاي انساني روبروست. كمبود آب، آلودگي آب
آلودگي هوا، عدم مديريت و دفع مناسب ، فرسايش خاك، نيسطحي و زيرزمي
نيازمند هستند كه  مشكالتياهم از از بين رفتن تنوع زيستي،  و پسمانهاي جامد،

  .رندبوده و تأثير مستقيم بر سالمت جامعه و بهره وري اقتصادي داتوجه عاجل 

الب فاض يهتصف يستمس ،همچون بسياري از بخش هاي ديگر سوريه روژاوادر 
. دهآن پيش بيني نشفاضالب ة يتصف يبرا يديتمه يچهو  وجود ندارد يبهداشت

دور  ياربسنيز آب  يفيتكپارامترهاي  و فاضالب از لوله هاي فرسوده نشت مي كند
باعث طي سال ها،  يصنعتكشاورزي ست. در اين سرزمين يجهان ياز استانداردها

را  آب و خاكنيز منابع ن آخاك شده و پساب حاصل از  يو نابارور يشفرسا
و آن هم نه تمام و  - تنها در حد جمع آوري زباله ها ،پسمانداست.  آلوده كرده

انبارش پسماندهاي جمع آوري شده، بدون تفكيك يا مديريت مي شود.  -كمال 
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و  ، خاكآبدر نتيجه  وجام مي گيرد در مراكز زبالة روباز انآيند خاصي، فراعمال 
  .ه مي سازدهوا را بشدت آلود

 پااليشگاه هاي كوچك محلي مربوط به ،يكي از مشكالت روژاوا پس از انقالب
اثرات منفي بر محيط زيست دارند و باعث شيوع بيماري هاي پوستي و  است كه

عدم امكان صادرات نفت خام و واردات مشتقات نفتي، مشكالت تنفسي شده اند. 
 ين پااليشگاهها را غير ممكن ساختهتعطيلي ا ،نياز مبرم به سوختو در عين حال 

چنانچه ممنوعيت كار اين پااليشگاهها در منبج باعث بروز نارضايتي شد. لذا است. 
مشروط به اتمام جنگ و آن نيز  تنها راه چاره احداث پااليشگاههاي مدرن است كه

  سرمايه گذاري كالن مي باشد. 

 را آباداني شودوسعه و تكه مي توانست صرف  سرمايه ايهر چيز، از پيش جنگ 
همچون آب  يخدمات عموم ةكنند ينتام يساختها يرزبا تخريب مي بلعد و 

 و آوارعالوه بر اين،  .يدافزا يمت زيست محيطي برق، و... بر معضال يدني،آشام
و  يدهد يبآس يصنعت يساتو تاس ينظام يگاههايپا ،ناشي از جنگ يعاتضا
 يم يدرا تهد يستز يطت انسان و محسالم يجنگ افزارها بصورت جد يايبقا
  191.كند
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يا اسكان موقت خانوارهايي كه بنا به ضرورت  احداث كمپ هاي پناهجويان
(بعنوان يكي از تبعات جنگ) نيز بر مشكالت زيست  نظامي جابجا مي شوند

و برچيدن آنها پس (محيطي روژاوا افزوده است. مكان يابيِ احداث اين كمپ ها 
با توجه به محدوديت زماني و نبود امكانات، ز اهميت است كه بسيار حائ )از جنگ

 يساخت يرو نبود امكانات زمحل نامناسب انتخاب بدرستي انجام نمي شود. 
را در كمپ  ينساكن ي،دفع فاضالب بهداشت يستمس يا يدنيهمچون آب آشام

محيط زيست اثرات بلند مدت بر و  ،دادهها و مواد خطرناك قرار  يماريمعرض ب
  . مي گذارد

مانع از توسعة اكولوژيكي و  محدوديت هاي اقتصادي،شرايط جنگي و اگرچه 
در اين خصوص، كه اقداماتي ليكن  ،نداقتصاد پايا شده ا بنيادي بسوي حركت

ارائة آموزش هاي اكولوژيكي،  با توجه به شرايط، قابل توجه است؛ ،صورت گرفته
 مپوستكُتوليد  ةكارخانچند احداث  192احداث چند پارك طبيعي حفاظت شده،

آالينده، كارخانه هاي برخي كارگاه ها و احداث  جلوگيري از(كود ارگانيك)، 
جلوگيري از حفر چاه هاي جديد آب، ايجاد تنوع در كاشت ساالنه، ايجاد كمون 

  هاي اكولوژيك و... را مي توان از جملة اين اقدامات دانست.

ز سهم بسزايي در احيا زيست بوم روژاوا سازمان هاي بين المللي مردم نهاد ني
   ه اند، كه چند مورد از آن ها قابل توجه است؛داشت



 

77 

 

بصورت مجموعه اي از گروه  2012كه سال  193جنبش زيست محيطيِ مزوپوتاميا
با ساختار يك  2015هاي اكولوژيكي محلي در باكوور شكل گرفت، از سال 

اوا بشكل شبكة تكامل يافته اي روژ هر سه كانتون جنبش اجتماعي ظاهر شد و در
 194به گفتة يكي از بنيانگذارن جنبش،تا  ،حضور يافتاكولوژيك شوراهاي از 

اين جنبش در سال  195خصيصة اكولوژيكي انقالب روژاوا را استحكام بخشد.
جنبش بين المللي غذاي با حمايت وزارت آب و كشاورزي روژاوا و  2016
در اين مدارس  تاي كوباني احداث نمود.باغ مدرسه هايي در چند روس 196آهسته،

عمل آمده و دانش آموزان با تنوع زيستي منطقه و نحوة  ، درختان ميوه، انجير و انار
  حفاظت از آن آشنا مي شوند.

، توسط اكولوژيست 2015نيز كه در سال  "روژاوايِ اكولوژيك"انجمن بين المللي 
پروژه "شكيل شد، با تمركز بر هاي دانماركي، كُردها و هواداران بين المللي ت

به توسعة كشاورزي ارگانيك در  سعي داشته تا "يكمدرسة كشاورزي اكولوژ
   197روژاوا بپردازد.

هاي  يستاينترناسيونال ، كمونِة محيط زيستفعال در زميناجتماعات از ديگر يكي 
 ريقبا مشاركت كميتة اكولوژي اقليم جزيره، از طبر آنست تا كه  نام دارد 198روژاوا

نقالب نقش بسزايي در ا 199"سازيمروژاوا را دوباره سبز "راه اندازي كمپين 
سه با تمركز بر  2018تداي سال اين كمپين از اب .ايفا كند شمال سوريهاكولوژيكي 
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به منظور احياي (احداث نهالستان ، احداث آكادميِ بين المللي اكولوژي موضوعِ
برنامه اي كه . به راه افتاد، يكي روژاواحمايت از پروژه هاي اكولوژو  ،)جنگل ها

و طي  شدعملي پاييز در ، بدليل حملة تركيه به اَفرين، عملي شودقرار بود در بهار 
همچنين  هزار درخت از انواع ميوه و زيتون كاشته شد. و دو نهالاصله هزاران  آن

ة به مرحل و ساخت يك توربين بادي خانگياحداث سيستم تصفية فاضالب  پروژة
  . اجرا رسيد

  حقوق بشر

تحت حكومت  ،تمام گزارشات و شواهد مربوط به وضعيت حقوق بشر سوريه
مناطق شمالي در بخصوص رژيم بعث، حكايت از اين دارد كه عملكرد دولت 

نقض گستردة حقوق فردي و عالوه بر ساليانِ سال  بوده است. غيرانسانيبشدت 
انكار شهروندي، سركوب يميالسيون، آستبعيض، تعريب، همچون   كُردهااجتماعيِ

دستگيري  به بعد، 2004از سال  و ... به نفع اعرابزبان و فرهنگ، مصادرة زمين 
. افزايش يافتبشدت فرهنگي،  /سركوب آزادي هاي سياسي فعاالن مدني و

سال نو كُردي (نوروز) منجر به زندان و شكنجه مي حتي شركت در مراسم  چنانچه
 از كساني هستند كه ستمداران امروز فدراسيون شمال سوريهبسياري از سيا .شد

و جان سالم  قبل از انقالب، بعنوان زندانيِ سياسي، حبس و شكنجه را تجربه كرده
   200.اندبدر برده 
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مي توانست به انتقام خونين كُردها بيانجامد،  آغاز انقالب و تسلط كُردها بر روژاوا
بنديِ عملي به اصول كنفدراليسم و پاي "خط سوم"ليكن اتخاذ استراتژي 

 يانه،بخصوص خاورم يا،دن يبراو آن را  دمكراتيك، فصل نويني در اين باب گشود
تمام آزادي ها و چنانچه مبدل ساخت. اتفاق فرخنده اي در زمينة حقوق بشر به 

، كنوانسيون ها و اعالميه هاي بين المللي حقوق اتدر معاهد مندرجحقوق اساسي 
براي همة افراد، بدون در نظر ، تخطي ناپذير قرارداد اجتماعيبخش  بعنوانبشر، 

و اين روال در فدراسيون شمال  ... تضمين شد گرفتن جنسيت، عقيده، نژاد و
    .سوريه نيز ادامه يافت

و  گزارش هاطبق . نمودوخيم تر را  سوريه جنگ وضعيت حقوق بشر درآغاز 
و هم نيروهاي مخالف اعم از ، ميِ آنو نيروهاي حارژيم بعث هم ، شواهد بسيار

حقوق بشر و جرائم گستردة نقض به نسبت  دولت تركيه و ، ارتش آزادسلفي ها
  اقدام كرده اند. در روژاوا (و بخش هاي ديگر سوريه) جنگي 

 (ه.س.د) و نيروهاي سوريه دمكراتيك، برخي گزارش ها نيز ي.پ.گ در اين بين
 .ساخته اند واجهم 202قوميو پاكسازي  201چ اجباريكواقدام به را با اتهامات جديِ 

جمهوري  ةسازمان ملل متحد دربار يقاتتحق يالملل ينمستقل ب يسيونكم"ليكن 
را از  ه.س.دي.پ.گ و  ي،به طور قطع،  2017ماه مارس گزارش در  "يهسورعربي 

 /بر نژاد يمبتن يضتبع يا ياجباركوچ  ي،قوم سازيپاكبني بر متهامي هر گونه ا
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نه كوچ اجباري به  نيروهاي ي.پ.گ / ه.س.دچراكه هدف  203.ي دانستمبرّ ،قهفر
منظور پاكسازي قومي، بلكه كوچ موقت بنا به ضرورت نظامي و محاظت از غير 

اقداماتي نظير مين روبي،  و انجامامنيت  پس از تثبيتكما اينكه  .بوده استنظاميان 
د تا ساكنين به زادگاه خويش وش يم اجازه داده خنثي سازي تله هاي انفجاري و...

همچنين در برخي از اين جابجايي ها خانوارهاي كُرد نيز حضور داشته  بازگردند.
  204و مستثني نبوده اند.

به و در موارد معدودي نيز اشتباهاتي مرتكب شده ه.س.د بديهي است كه نيروهاي 
ن اين موارد ليك .مبادرت ورزيده اندخارج از موازين بين المللي جنگي تار رف

پس از تحقيق و بازجويي و و روبرو شده مقامات ارشد با عكس العمل بالفاصله 
  205.ستگرفته ااثبات جرم مورد پيگيرد قانوني قرار 

از سوء رفتار،  يمواردديدبان حقوق بشر گزارشي ارائه داد كه  2014در ژوئن 
به  2012(از سال  ازاستفاده از كودكان سربو  محاكمه ناعادالنه، بازداشت خودسرانه

شده كه در گزارش مذكور تاكيد  206را گوشزد مي كرد.روژاوا  يروهاين توسط بعد)
و  خفيفنقض حقوق بشر توسط حزب اتحاد دمكراتيك و نيروهاي امنيتي آن "

   ".جديستده وليكن وب محدود

به  يبنديپا"يعني؛  207فراخوان ژنو نامةي.پ.گ هر سه تعهددر همان سال 
 يتممنوع"، "ينمعمليات در  يهمكار نفر و ضد يها ينل مكام يتممنوع

حفاظت "و  "يتيجنس يضبردن تبع ينمسلحانه و از ب منازعاتدر  يخشونت جنس
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 149 بالفاصله را امضا نمود و "مسلحانه در برابر اثرات سوء منازعاتاز كودكان 
نفر از  بيست و هشتهمچنين  كرد.مرخص را سال،  18سربازان زير تن از 

استاندارهاي بين "دورة در با همكاري سازمان فراخوان ژنو، نيروهاي آسايش 
تعليم  "المللي و معيارهاي بشردوستانه در راهبريِ عمليات امنيتي و اجراي قانون

  .ديدند

ي براعيارهاي بشردوستانه در خصوص مرا دوره هايي  2015در سال اين سازمان 
مبني بر ممنوعيت صدور فرمان ي.پ.گ پس از  فرماندهان ي.پ.گ برگزار نمود و

، ن و وكالي كُردشورايي از فعاال، سال در عمليات جنگي 18مشاركت افراد زير 
حفاظت از كودكان در برابر اثرات سوء "دنامة هاجراي تعشكل گرفت تا بر 
در سال بعد  نظارتي و برگزاري دوره ها، مكانيسمنظارت كند.  "منازعات مسلحانه
  208ادامه دارد.نيز و تاكنون  را در بر گرفت نيروهاي ه.س.د

 يالتدارد كه تشك ياذعان م 209فرِد آبراهام،تهيه كنندة گزارش ديدبان حقوق بشر، 
 يدر راستا يقاطع يبوده و گام ها يرانتقاد پذ يهشمال سور يكدمكرات يونفدراس

 ةسازد كه آنها در حال تجرب يخاطرنشان م يبه مشكالت برداشته اند. و يدگيرس
   210هستند كه نمايندة همة مردم باشد. "حكومت"بسوي يك  "جنبش"از يك گذار 
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روژاوا از نظر جنبه هاي عالوه بر تالش براي رعايت حقوق بشر در شرايط جنگي، 
  مدني و اجتماعيِ حقوق بشر نيز به دستاوردهاي مهمي رسيده است؛ 

مودن پشتوانة قانونيِ فراهم نزنان، در ازدواج  اجبار منعچند همسري،  قانون منع
آزادي دسترسي به رسانه هاي بين المللي،  ممنوعيت مجازات مرگ،، ازدواج مدني

تحصيل به زبان مادري، آزادي دسترسي به سازمان هاي بين المللي حقوق بشر، 
نمونه هايي از  211آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي مشاركت سياسي

زمينه اند.دستاوردهاي انقالبي روژاوا در اين 
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  موانع طرح

  

يا ارائة راهكار  برطرف نمودنشناسايي و ، يكي از اهداف اجراي طرح پايلوت
ه در ادامبه همين دليل در مسير اجراي پروژه است.  احتمالي موانعبراي گذشتن از 

بايد در عين حال . اشاره خواهيم كردبرخي از موانع موجود در طرح روژاوا به 
ئولوژي يا ديك قوم، اي محدود به ،كنفدراليسم دمكراتيكژة پروتوجه داشت كه 

لذا  .است منطقه اي و جهانيمتعدد  212ذينفعاندر بر گيرندة و نيست كشور 
 تمام انسان هاي آزاد تالشو همكاري بين المللي به موانع طرح  برطرف نمودن

  دارد.نياز انديش 
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  تحريم رسانه اي

در موفقيت يكي از پارامترهاي كليدي ت اطالع رساني صحيح و مديريت ارتباطا
ذينفعان  يا عدم دريافت اطالعات، دريافت اطالعات اشتباهپروژه به شمار مي رود. 

بالقوة پروژه را به مخالفان بالفعل و در بهترين حالت به مهره هاي خنثي بدل مي 
  سازد.

 دارِيا انتشارِ جهت  213رسانه هاي بزرگ در جهت سانسور، تبعيض خبري، ياستس
با هدف نيز ، جنبش آزاديخواهيِ مبتني بر كنفدراليسم دمكراتيكاخبار مربوط به 

جنبش و  شدن با راهاز همرا مردم تا  شوداعمال مي اخالل در اطالع رساني 
را  در دنياي رسانه بخوبي اين سياست رصد اخبار. مشاركت در پروژه باز دارد

   :آشكار مي سازد

و تا به  به اشغال ارتش خلق چين درآمد 1950سال  در "خودمختار تبت ةمنطق"
. امروز مقاومت مردم تبت در برابر تهاجم نظامي و فرهنگيِ چين ادامه دارد

اختالف ميان موضوع  ،نفر يليونم 3,5كمتر از  يتيبا جمع ،منطقه ينابر حاكميت 
 منطقه در يناوج حوادث خبرساز ا ةنقط است.دولت چين و دولت در تبعيد تبت 

  متعاقب آن بود. يها يلهاسا و خودسوز 2008شورش سال  ،قرن حاضر

 به اشغال 1967بعد از جنگ شش روزه ميان اعراب و اسرائيل در سال  "نوار غزه"
جنبش فلسطينيِ تحت كنترل ، 2007اين منطقه از سال . اسرائيل در آمد نظاميِ
و مساحتي بالغ بر  ر،نف يليونكمتر از دو م يتيجمعقراردارد. نوار غزه با  حماس
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 پياپي با ارتش اسرائيلجنگ  سهشاهد  2014در اواخر سال كيلومتر مربع،  360
  است. بوده

حاصل از جستجوي سه  ، نتايج5 شماره پيوست مندرج در جداول، با اين تفاصيل
در بازه هاي زماني را  "نوار غزه"و  "نطقة خودمختار تبتم"، "روژاوا" عبارت
چنانچه مالحظه مي شود، . نشان مي دهدجهان  مختلف زنامه هايرو ميان، يكسان
ولي انعكاس مطالب  ،انعكاس مي يابدنوار غزه بخوبي در روزنامه ها  حوادث

   منطقة خودمختار تبت نيز كمرنگ تر است. از پوشش خبريِ مرتبط با روژاوا بعضاً

اصال اشاره اي به  ،هانرتيراژ جه روزنامة پدر سه روزنامه از نُمطابق اولين جدول، 
انگليسيِ روزنامة  فقط ،در ميان شش روزنامة ديگرنشده و  "روژاوا"عبارت 
در  .بكار برده استمنطقة خودمختار تبت را بيش از روژاوا عبارت  214گاردين

وژاوا (جدول سوم) نيز تقريبا نامي از ر چين، روسيه، و كوباي روزنامة كشورها
  نمي بينيم. 

روزنامه هاي با مقايسة جداول دوم و چهارم، مي توان دريافت كه در مجموع، 
عبارت روژاوا را منعكس كرده اند و از روزنامه هاي خاورميانه حتي بيشتر اروپايي 

اينكه طي هفت سال أخير روزنامة با اين حال هنوز فاصلة زيادي با نوار غزه دارد. 

زرد . سرخ . سبز



  

يمن حتي اشاره اي به روژاوا نكرده اند و االهرام  ايران، الرأي اردن، و الثورهايرانيِ 
  مصر تنها يكبار از آن نام برده، بسيار جايِ تعجب است. 

به همان نتيجه ختم مي شود. در جهان نيز  اخباربررسيِ يك خبر مشخص در ميان 
  ؛) مي پردازيماز ميان هزاران موردكر يك مورد (به ذنمونه راي اينجا ب

ار روژاوا و به تبع آن سكوت جهانيان در قبال حملة دولت تحريم رسانه اي اخب
 ،2018اكتبر  28 يخدر تارباعث شد تا نُه ماه بعد از حمله به اَفرين، تركيه به اَفرين، 

در روز  215هد.دولت متجاوز تركيه، اقليم فرات (كوباني) را آماج حمله قرارد
 ششدختر  ي)با كوبان يهمبستگ يمصادف با روز جهان( 2018پنجشنبه اول نوامبر 

ان ارتش ترك به نام سارا در حوالي گري سپي با شكليك مستقيم سرباز سالة كُرد
اين حادثه مقارن بود با فوت  216بت قرار گرفت و كشته شد.از ناحيه سر مورد اصا

نتايج بررسيِ  217.جان سپرداثر سوء تغذيه،  ، كه بريمنيهفت سالة اَمل، دختر 
از تاريخ بيست و هشتم اكتبر الي سوم كشور هفده ر تيراژِ روزنامة پبيست و پنج 

خبري از  نشان مي دهد كه در هيچ يك از روزنامه ها )6پيوست شماره (نوامبر 
رسانه هاي در صدر اخبار در حاليكه خبر فوت اَمل  ه استسارا انعكاس  نيافت

، جز در نيز تركيه به سوريهمجدد تجاور عالوه بر اين، خبر  .رار گرفتقاري بسي
جمله پر تيراژ ترين روزنامه هاي ، مندر بسياري از روزنامه ها معدود روزنامه هايي،

  218.سانسور شد آمريكا و بريتانيا
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را در بر مي  از تحريم رسانه اينيز بخش ديگري ، خبرتحريف انتشار جهت دار يا 
ز جمله . ااست مشاهده مختلف قابلنمونه هاي شايع آن در رسانه هاي  كه گيرد

با همواره  گپ.يا ي. پ.ي.د اصطالحاتراستگراي تركيه اينكه در رسانه هاي 
 219و اخبار تحريف شده به آنان نسبت داده مي شود.همراه بوده  "تروريست"واژة 

، به انعكاس نقل قولبا پايبندي به امانت در از رسانه هاي ديگر كشورها نيز برخي 
  .اين اخبار مي پردازند

تحريف اخبار به روش هاي هوشمندانه تري نيز صورت مي شت كه بايد توجه دا
با  15/6/1397به تاريخ در مقالة خبرگزاري فارس مثالً گيرد كه قابل تأمل است. 

از قول  ييكهدر جا "يه،شمال و شرق سور يريتيخودمد يستمس يلتشك"عنوان 
مات در هماهنگ كردن خد"به  يه،سور يكمشترك مجلس دمكرات يسعمر، رئ ينهام
مناطق  ينهماهنگ كردن خدمات در ب"شود، آنرا بصورت  ياشاره م "مناطق ينب

  را به يك جنبش قومي محدود سازد.تا انقالب روژاوا  220.دهد ينشان م ")يرد(كُ

مختلف رصد  يتوان در رسانه ها يترفندها را م يناز ا يموارد متعدداز آنجا كه 
    .ي بنظر مي رسدكاف هاي گفته شده فعالً كرد، ذكر نمونه
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  جنگ

با نيروهاي دولتي جسته گريخته روژاوا از همان ابتدا درگير جنگ هاي در حاليكه 
 2013در سال ، نيروي متجاوزي بنام داعش، بودو حل و فصل اختالفات داخلي 

از طريق  روژاوابه زانو درآوردن  برايتركيه وقتي نقشة دولت  .وارد معركه شد
شكست به  نيروهاي مدافع خلقنظير زنان و مردان مبارز  ، با مقاومت بيداعش
 2015 سال درخود ، ارتش تركيهتوسعه يافت، و فدراسيون شمال سوريه ، انجاميد
 عملياتبا شروع  2016در سال و متعاقباً  آغاز نمودمواضع ي.پ.گ را  حمله به

و بخصوص پيشرفت روژاوا  .به مداخله در شمال سوريه پرداخت رسماً، سپر فرات
همزيستي اقوام  غير دولتي و مديريتيِخوداز كانتون اَفرين بعنوان مدلي موفق 

به خاك و خون باكوور ، در همسايگي تركيه كه آزمون مشابهي را در مختلف
نيروهاي به همراه  ارتش تركيه براي رژيم مذكور قابل تحمل نبود و لذا 221،كشيد
  حمله كرد. كانتون اَفرين به  2018در سال ، خود آزاد تحت حمايت سورية

منابعي  . لذايش استبراي دفاع از كيان خو  پر هزينهروژاوا كماكان در حال جنگ
به جنگ  ، ناگزير بايدكه مي توانست صرف پروژه هاي اجتماعي و اقتصادي شود

  اختصاص يابد.

امور در بصورت مؤثر و  به كسب دانش يا مهارت پرداختهجواناني كه مي توانند 
كمبود نيرو در ، بايد داشته باشندمشاركت عمراني، اقتصادي، فرهنگي يا اجتماعي 

تلفات انساني، معلوليت هاي جسمي،  عالوه بر اين،. جبران كنندجبهة جنگ را 
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و مراكز  نيز پروژه ها ناشي از جنگ، فرار ومهاجرت، آسيب هاي رواني، 
  .سازد منابع انساني مواجه ميكمبود را با  خدماتي/توليدي

تأمين دوبارة  جنگ باعث انهدام تجهيزات و تخريب زيرساخت ها مي شود. 
تحميل زير ساخت ها هزينه هاي قابل توجهي را به روژاوا تجهيزات و بازسازي 
زير ساخت هاي ارتباطي، درماني، آموزشي و... نقش مهمي  مي كند. عالوه بر اين،

باعث بروز مشكالت ثانويه نها و آسيب ديدن آ نمودهدر ساختار اجتماع ايفا 
كه برطرف نمودن آنها نيز هزينه  همچون شيوع بيماري، بيسوادي، و... خواهد شد

  .مي طلبدخود را هاي 

پول زيادي براي  222روژاوا صرف جنگ مي شود،بودجة   %70 وقتي بيش از
 احداث نيروگاه، پااليشگاه، بيمارستان، دانشگاه، كارخانجات بزرگ و... باقي نمي

  .است روژاوا اقتصاديو اجراي كامل برنامة  سازياتمام جنگ پيش نيازِ بازماند. 

  اقتصاديمحاصرة 

تجارت مرزي يكي از اركان اقتصاد روژاوا محسوب مي شود. بدليل عدم وجود 
ت خام، تبادالت تجاري صنايع نفتي پايين دستي و كارخانجات فراوري محصوال

روژاوا بايد موادي از قبيلِ نفت خام، يت است. حائز اهمبسيار براي روژاوا  مرزي
گاز طبيعي، دام و محصوالت كشاورزي را صادر كند تا بتواند فرآورده هاي نفتي، 
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مواد مصرفي، مصالح ساختماني، قطعات خودرو و بسياري اقالم ديگر را وارد 
  نمايد.

ز جنوب فدراسيون شمال سوريه (در زمان نگارش اين سطور) از شمال با تركيه، ا
. با عقب استبا بخش هاي ديگر سوريه، و از شرق با اقليم كردستان هم مرز 

  راندن داعش در سال گذشته نيز، كريدوري بين فدراسيون و عراق گشوده شد. 

(فيشخابور)، معبر تجاري ميان  223واردات از طريق گذرگاه مرزي سمالكاحجم 
 يبرخمحدود به  روز بوده كهاقليم كردستان و روژاوا، در حد پنج كاميون در 

اقالم  ، ومي باشد و پوشاك يكي،كوچك الكترون يلوسا يي،محصوالت غذا
را توسعة زيرساخت ها  جهيزات پزشكي يا مواد مورد نياز برايت ضروري همچون
با قيمت ، سنگينمرزي عوارض همين كاالهاي محدود نيز، بدليل . شامل نمي شود

از جانب  ،مختلف يلبدالبعضاً گذرگاه مذكور  .رسندمي بسيار گران به روژاوا 
  .مي شودبسته كردستان  يمحكومت اقل

 كنترل رژيم بعثخارج از كه  يهسوراز  ييو قسمت ها يونفدراس ينداد و ستد ب
و محدود بوده و از نظر حجم مبادالت قابل  يمقطع ي،جنگ يطشرا ةبواسط ،است

  ا مي رسد نيز قيمتهاي گزافي دارند.اقالمي كه از اين طريق به روژاو .يستتوجه ن

تجارت با دولت دمشق هم بصورت محدود و منقطع وجود داشته است. قسمت 
عمدة اين دادو ستد، در كانتون اًفرين (بدليل نزديكي به حلب) انجام مي شد و 
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قرار بود با عقب راندن شورشيان تحت حمايت تركيه تا منبج توسعه يابد. ليكن با 
  اين برنامه عملي نشد. توسط ارتش اشغالگر تركيه،تسخير اَفرين 

باز ، عراق و اقليم كردستانسوريه، اقتصادي  -سياسي اوضاعبا وجود بي ثباتيِ 
تأثير بسزايي در رونق و شكوفايي روژاوا داشته مرزهاي شمالي مي توانست بودن 
ي دولت تركيه براي اعمال فشار و جلوگيري از شكل گيريِ الگوليكن  .باشد

گذرگاه هاي مرزي را بر روي كُردها، پناهندگان، فعالين، و  ،2011سال  ازروژاوا، 
و اكنون ديوار  ،سرتاسر مرز بسته شد 2016در ژانويه  224.كمك هاي ارسالي بست

. بدين با گلوله پاسخ مي دهدمرزي مجهز به دوربين و سنسور، هرگونه تردد را 
. مي كند رة اقتصادي به روژاوا تحميلترتيب دولت تركيه تحريمي فراتر از محاص

امداد رسان ها، خبرنگاران، به نحويكه نه تنها تردد تجار و كاال بلكه حتي تردد 
ناممكن نيز از طريق مرزهاي تركيه را و ... كمك هاي بشردوستانه ، دريافت دارو

  .مي سازد

  بين المللي عدم حمايت

طرف ا حمايت ديپلماتيك از وريه ابتدا بدخالت دولت هاي خارجي در بحران س
بدين . هاي درگير آغاز شد، سپس با حمايت مالي، و بعد حمايت نظامي ادامه يافت
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، از هاي درگير، بجز جبهة سوم در طول هفت سال جنگ، هر يك از طرفترتيب 
   برخوردار بود.يك يا چند دولت خارجي حمايت 

خوانَد و  يم يشا متحد خور يكدمكرات يةسور يروهاياگرچه ن يكاآمر ين،ب يندر ا
شمال  يونفدراس شناسايي غير رسمي (دوفاكتو) در  ييبسزا يرتأث يكاحضور آمر

بر ضد با آمريكا را مي توان نوعي همكاري  روژاوارابطة ليكن داشته است،  يهسور
   (و نه حمايت) ناميد. ولت اسالميد

، وارد بحران سوريه خدمات لجستيكي براي ارتش آزاد سوريه ارائةآمريكا از طريق 
اين اطالعاتي  پشتيبانيِ ، آموزش، تأمين مالي و 2013در سال سازمان سيا  و شد

تمركز سياست ضد داعش بر . با ظهور داعش، آمريكا نيروها را نيز بعهده گرفت
نمود و قرار شد گروه هاي مسلح مخالف داعش، بجز ي.پ.گ را تقويت كند. 

اسلحه  225ضد داعش براي گروه هاي اسالميِ 2014در سال  پيرو همين سياست،
   و حمالت هوايي ائتالف آمريكايي ضد داعش آغاز شد. ارسال نمود

با گلولة تفنگ در برابر تانك هاي داعش مبارزان ي.پ.گ و ي.پ.ژ زماني كه 
و هر  جنگ تن به تن در كوچه هاي كوباني جريان داشت، و مقاومت مي كردند

اولين حملة هوايي مي دادند،  جانر راه دفاع از روژاوا دروز جوانان مبارز بسياري 
ائتالف به مواضع داعش در كانتون كوباني، دوازده روز پس از حملة گستردة اين 

  226گروه سلفي به كوباني انجام شد.
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آمريكا روانة  ةويژعمليات نيروهاي حدود پنجاه نفر از  2015اواخر سال در 
از را و اعراب  ردهاكُ ،فتة سخنگوي كاخ سفيدفدراسيون شمال سوريه شدند تا به گ

همكاري نيروهاي سوريه  227.ياري دهنددر مبارزه عليه داعش  يكينظر لجست
نتايج درخشاني در پي داشته است. تا به امروز دمكراتيك با آمريكا در مقابل داعش 

از حمايت  در يكاآمر، 2018 لسااوايل در اَفرين اقليم حملة تركيه به  متعاقبولي 
و حتي در اواخر سال، پس از توافق با آنكارا، خروج  هيچ كاري نكردفدراسيون 

   228.نيروهاي خود از شمال سوريه را آغاز نمود

هدف آمريكا از حضور در سوريه، ابتدا حمايت از ارتش آزاد، سپس انهدام داعش 
مايت ح به قصد عنوان شده و هيچگاه 229و نهايتا جلوگيري از نفوذ ايران در سوريه

  نبوده است. جبهة سوم از 

نبرد كوباني، اشغال اَفرين، و... بارها و بارها اين مثل قديمي را از نو نوشت كه 
 (سياسي/ مالي/ نظامي)عدم حمايت  230"دوستي جز كوه ها ندارند.كُردها "

كه خود باعث  ست، مانعي مهم در مسير پيشرفت طرح روژاواكشورهاي جهان
  .شودسيار ديگر مي موانع و مشكالت ببروز 
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  اصطكاك عناصر داخلي

عمدة . در خالل جنگ سوريه، از ميان قبايل عربي، تنها قبيلة شَمر به كُردها پيوست
يا به دولت وفادار و مابقي  ندرا گرفتدولت اسالمي  يا اپوزسيون جانبقبايل 
از در اين بين، تركيه چهل و پنج گروه اتخاذ كردند.  موضع بيطرفو يا  231مانده

براي مقابله با  "ارتش قبايل شرقي"رقه، را تحت عنوان و  يچهحسقبائل ديرالزور، 
تحت در اقليم جزيره را  ساكن "طيء"قبيلة و ايران نيز  232مسلح نمودروژاوا 
  233حمايت از دولت اسد سازماندهي كرد. به "نيروهاي المغاوير"عنوان 

كُردها  رخداده است، .گي.پقبايل عرب و درگيري هايي ميان با وجود اينكه 
اعراب را به مشاركت بيشتر در شوراها تشويق نموده و  كرده اندتالش همواره 

با تعامل درست اين قبايل مانع از  ذهنيت قبيله گرااوضاع را تثبيت كنند، ليكن 
    روژاوا شده است.  فدراسيون

باشند. تحت امر دولت تركيه مي تركمن هاي مانع ديگر در مسير طرح روژاوا، 
توسط تركمن ها كه بعنوان سومين گروه قوميِ سوريه، همچون ساير اقليت ها 

با شروع انقالب، توسط تركيه  ،دبعث مورد ظلم و تبعيض قرار گرفته بودن رژيم
ارتش در جبهة تشكيل لشكر سلطان مراد  و ضمن 234تأمين مالي و نظامي شدند

اگرچه بخشي از  ئي كردند.راصف آ ،احرارالشام و جبهه النصره يه،آزاد سور
پيوست، نمي توان نقش  ي.پ.گبه  هانيروهاي تركمن (گردان سالجقه) بعد

  ناديده گرفت.كانتون اَفرين  تركيه به را در نفوذ 235تركمن هاي ساكن روژاوا
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براي رسيدن به اهداف خود و نفوذ در سوريه از طريق  دولت تركيهكه  تا وقتي
مي گيرد، خود را بكار مي، سياسي، و تبليغاتيِ نظاتمام تالش  ،نيروهاي تركمن

  . بنظر مي رسدفدراسيون شمال سوريه بعيد به  ااين نيروها بهمراهي 

به اقليم كردستان جاي  تهدر قالب احزاب وابساز موانع ديگرِ طرح روژاوا، يكي 
سياست هاي دولت ا بو  236وستهيپسوري  به اپوزسيون احزابي كه گرفته است؛
از اين نيز دولت تركيه  ند.ه اهمراستا شدهت تضعيف انقالب روژاوا تركيه در ج

ردها كُ اين ازمتشكل نيرويي و ظاهراً  هموضوع بهره برداري تبليغاتي گسترده نمود
گسيل در اَفرين به جنگ با انقالب روژاوا  "تيپ شاهين هاي كُرد،"تحت عنوان 

توان آنها وابسته به حمايت  و هناچيز بودهرچند تعداد اين نيروها  237.ه استداشت
  گرفت.، ليكن نمي توان تأثير منفي آن بر روژاوا را ناديده استدولت تركيه 

. درحاليكه تعداد استمتفاوت  ،طرح روژاوانيز در مقابل آشوريان عكس العمل 
ي.پ.گ و ساير گروه هاي شوراي نظامي سرياني،  در آنهاقابل توجهي از 

 238برخي به نيروهاي مسلح آشوري طرفدار دولتحضور فعال دارند،  اجتماعي
از اتخاذ كرده اند. محافظه كارانه پيوسته، و بعضي نسبت به انقالبِ روژاوا موضع 

امنيت و آزادي نسبي از  ران رژيم بعثودر دمسيحيان بطور كلي، آنجا كه 
تمايل ايشان به حكومت اسد  ،اند بهتري داشته اقتصاديِو وضعيت برخوردار بوده 
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، ممانعت جدي در اجراي طرح تاكنونليكن اين موضوع بيعي بنظر مي رسد. ط
  روژاوا ايجاد نكرده است. 

نيست. قبيله اي و  تنها محدود به عناصر قومي داخلي موانعبايد توجه داشت كه 
دست اندر مطمئناً ، استطرح روژاوا توأم با يك پالن اقتصادي بعنوان مثال چون 
موجبات اصطكاك داخلي را فراهم مي  ،كين و سرمايه دارانمال كاران بازار سياه،

، خشك انديشي، ناموس همچون بيسوادي فرهنگي زمينه هايبرخي يا سازند. 
دانست. در برابر پالن هاي اجتماعي  را مي توان از موانع حائز اهميتپرستي و ... 

همچنين عدم درك صحيح مفاهيمي همچون ملت دمكراتيك، برابري جنسيتي، 
ملتي در اعماق ذهن افراد، مي تواند حتي -دفاع ذاتي و ... و حضور نگرش دولت

مجريان طرح روژاوا را نيز به مانعي در برابر پيشرفت پروژه تبديل كند. چنين 
موانعي در حال حاضر بسيار تحت تأثير شرايط جنگي واقع شده و لذا اثرات 

وع تحقيقي كامل است و بايد واقعي خود را آشكار نساخته اند. ليكن هركدام موض
   در جاي مناسب مورد بررسي قرار گيرند.
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  جنبش هامقايسة 

  

بسياري با حركت  رد و انقالب روژاوا، بي شك نقاط مشتركجنبش آزاديخواهي كُ
هر يك از جنبش ها ويژگي هاي ليكن . هاي آزاديخواه در ساير نقاط جهان دارد

به وجه تمايز اين حركت ها بسيار حائز توجه منحصر بفرد خود را داراست و 
اسپانيا در زمان جنگ  آنارشيستيچون بعضاً انقالب روژاوا با جنبش . استاهميت 
بررسيِ  ارائة و يا نهضت زاپاتيستيِ مكزيك مقايسه مي شود،آن كشور داخلي 
براي كساني كه با اين جنبش ها آشنايي ندارند، ، شباهت ها و تفاوت هااجماليِ 
   مي نمايد. ضروري
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  ي انقالبيكاتالونياروژاوا و 

قرن كه اوايل  ،شرقي اسپانياست ختار در شمالخودميكي از بخش هاي كاتالونيا، 
حضور دو ميليون نفر كارگر در اين  .بيستم به رشد صنعتي قابل توجهي رسيد

   هاي كارگريِ قدرتمندي شد.اتحاديه شكل گيريِ منجر به منطقة صنعتي، 

خش هايي ب 239،يااسپان يجنگ داخلمقارن با آغاز قالب اجتماعي كارگري ان بروز با
 يونكنفدراس هاي 240سنديكاليست- آناركوكنترلِ به ياكاتالوننطقة خودمختار ماز 
. درآمد (ف.ا.ي) 242يبريا آنارشيست يونفدراس مبارزانِ و(س.ن.ت)  241كار يمل

يك د. بدين ترتيب انقالبيون تصميم گرفتند تا دولت كاتاالن را سرنگون نكنن
. يكي قدرت رسميِ دولت كاتاالن شدحاكم  كاتالونياي انقالبيقدرت دوگانه بر 

(وابسته به مادريد) و ديگري قدرت واقعيِ اتحاديه هاي كارگري (وابسته به 
  س.ن.ت و ف.ا.ي).

و  بودند هاي كارگري هم ارگان نظامي سنديكاليست ها، اتحاديه-آناركواز نظر  
طبقة  مبارزة طبقاتي براي به قدرت رسيدنِ ،هدفپس . آزاد آينده ةمعجا محورِهم 

 برداشته شد؛ تشكيل دولت كارگريلذا نخستين گام ها در جهت  .بودكارگر 
ها اتحاديه كنترل  بهكارخانه ها و بخش اعظم سامانة حمل و نقل  ياري از بس

مزارع، ها، ساختمانشد، مديريت كارخانه ها، به كميته هاي كارگري واگذار ، درآمد
و تحت مالكيت اجتماعي قرار گرفت،  و ... حمل و نقل يلآالت، وسا ينماش

  گسترش يافت. 243نيروي شبه نظاميِ كارگري



 

99 

 

خصلت سنديكاليستيِ كارگري، ويژگي بارز كاتالونياي انقالبي است كه آنرا از اين 
طبقاتي در جريان  مبارزة ، بر خالف كاتالونيا،روژاوا متمايز مي سازد. در روژاوا

در كنفدراليسم دمكراتيك، ملت بدون طبقه يعني ملت دمكراتيك تعريف و نيست 
  مي شود. 

برخالف كاتالونياي . ديده نمي شودروژاوا نيز در انقالب خشونت انقالبيِ كاتالونيا 
هزاران شهروند بدليل وابستگي سياسي (به جناح هاي مخالف) يا طبقة كه  1936

عدام شدند، در روژاوا حكم اعدام وجود ندارد و هيچ كس بواسطة اشان اجتماعي 
  .مورد پيگرد يا آزار قرار نمي گيردگرايش سياسي 

يكي ديگر از تفاوت هاي اين دو انقالب را مي توان در كيفيت مبارزه يافت. سابقة 
مبارزاتيِ آنارشيست هاي كاتالونيا تا قبل از انقالب عموماً محدود به اعتصابات 

رگري و زدوخوردهاي خياباني بود. با آغاز جنگ و تشكيل گروه هاي مسلح كا
كارگري نيز اين ارتش كارگري هيچ گونه سابقة جنگي نداشت و عدم آشنايي به 
مهارت هاي جنگي باعث بي نظمي و تلفات زياد شد. حال آنكه انقالب روژاوا 

در ، اهي كُردميراث دار چندين دهه مبارزة مسلحانة جنبش آزاديخوبعنوان 
  بوده است.موفق تر  ، بسيارمؤثر سازماندهيِ نيروهاي جنگيِ
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هدف ايجاد  بااجتماعي  تفكر سيستم يك"م به مفهومِ آنارشيساز ديگر سو، 
 خودكامهحكومت  يِجايگزين خصوصبو ، جامعه اردر ساختبنيادي دگرگوني هاي 

و  ترك انقالب كاتالونياحلقة مش 244"،ميان افراد آزاد دولتيغير همكارياز شكلي با 
از  گيري ها،يمتصمنيز  چنانچه در كاتالونياي انقالبي. شودمي محسوب  روژاوا
و  صورت مي گرفتشهروندان  يشورا يقاز طر بدون بروكراسي،و  به باال پايين

   245در برخي نقاط كمون هاي مستقل آنارشيستي تشكيل شد.

 246ينيستيِفم-وجنبش آناركي، ظهور كاتالونياي انقالب قابل توجه اتفاقاتيكي از 
انقالب مبارزه براي را به اندازة  براي آزادي زنانمبارزه كه  بود 247آزاد زنان

عكس هاي سياه و سفيد از زنان تفنگ بدست آن دوران،  مهم مي دانست. اجتماعي
-آناركوداشت كه به ياد بايد  اما بي اختيار (ي.پ.ژ را در ذهن تداعي مي كند.

يكي از ، در حاليكه فمنيسم بود كاتالونيا بموازات انقالب يجنبش ان آزاد،يسمِ زنفمن
و انقالب روژاوا بر آن استوار است.  مي رود به شماريك دمكرات يسمكنفدرالاركان 

زنان روژاوا از سنگرها، كمون ها و تعاوني ها گرفته تا باالترين سطوح تصميم 
با تراز با مردان حضور دارند. ، همدر اتاق فرماندهي جنگ و مجلس خلق گيري

-سه هزار عضوِ آناركوو  "زنان آزاد"اگر اين وجود، نبايد فراموش كرد كه 
 نبود، شايد كنگرة ستار و ي.پ.ژ نيز به شكل امروز آن وجود نداشت.  آن فمنيست      

كاتالونياي موضع كشورهاي جهان در مقابل شباهت موضوع قابل تأملِ ديگر، 
همانطور  .است ،الب روژاوا، به رغمِ تفاوتهاي بنياديِ اين دو رخدادانقالبي و انق

به و ايتاليا كه ارتش فاشيستيِ اسپانيا، هشتاد سال پيش با كمك نظاميِ آلمان 
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و هليكوپتر هاي  248يامروز تركية فاشيستي با تانك هاي آلماندمكراسي تاخت، 
اتحاد جماهير يعني دولت وقت مسكو،  250مي كند.به اَفرين حمله  249ايتاليايي
به كمك  مسكو ،را گرفت و امروز )مادريد(در جنگ اسپانيا جانب دولت ، شوروي
سياست عدم  در جنگ اسپانياكه انگليس و فرانسه  آمده است. )دمشق(دولت 

   251نظاره گرند.كماكان نيز (و نه سوريه) مداخله را پيش گرفتند، نسبت به روژاوا 

طي  س، در جنگ داخلي اسپانيا بي طرف بود. ليكنهمچون فرانسه و انگلي آمريكا
جنگ دوم جهاني، خط مشيِ سياست خارجي اش تغيير كرد و از آن پس در 

روژاوا قبال آمريكا در هرچند سياست منازعات بين الملليِ بيشماري مداخله نمود. 
، ليكن شايد نحوة مداخلة احتماليِ آمريكا در است 1936متفاوت از كاتالونياي 

   الونيا نيز به چيزي فراتر از روژاوا نمي رسيد.كات

، است از آنجا كه يكي از عوامل تبيين كنندة سياست رسانه ها، خط مشي دولت ها
 252،جنگ داخلي اسپانياپيرامون   آن زمانبين الملليِمطبوعات با بررسي مي توان 

بال در قدر خصوص كاتالونيا و روزنامه هاي عصر حاضر به موضع مشترك آنها 
جنگ انقالب روژاوا، تحت الشعاع  ،همچنانكه امروز در رسانه ها. پي بردروژاوا 

آن سانسور مي شود،  تحول اجتماعيِو محتواي قرار مي گيرد، تروريسم ضد 
شيست و ضد فاشيست كاتالونيا را به جنگ فاجريانات رسانه هاي آن زمان نيز، 
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ي خارج از اسپانيا مي نوشت نشريات كمونيستچنانچه حتي  .محدود مي ساختند
    253.كه در هيچ كجا نشاني از انقالب نيست

بعداً جنگيد و  ي كاتالونيادر كنار آنارشيست هاهفت ماه يش از ب 254لجورج اوروِ
به رشتة تحرير درآورد ليكن تيراژ فروش در قالب كتاب مستندي اين تجربه را 

بيانگر بي همچنان  و اين 255كتاب در زمان حياتش كمتر از نهصد نسخه بود.
   رت انديشيِ تحميل شده به مردم از سوي رسانه هاست.پ ناشي از تفاوتيِ

و  ياسيس منافع يي،ماجراجو ي،مزدورانسان ها همواره به داليل مختلف همچون؛ 
همچنانكه . هاي ديگر شده اند يننبرد در سرزميدئولوژيكي، راهيِ ا يا انگيزه هاي

 و 256رفتنداسپانيا به ين المللي چهل هزار داوطلب ب بيش ازدر خالل جنگ داخلي، 
حدس مي زنيم  257.جنگيده باشندنيز در سوريه حدود همين برآورد مي شود كه 

به نظر بي حدود سه هزار نفر بوده كه در كاتالونياي انقالخارجي كه تعداد مبارزان 
دو  روژاواست. ولي اشتراك اصلي اينحدود دو برابر داوطلبان خارجي  258مؤلف

بين الملليِ  داوطلبانرويداد نه در تعداد بلكه در هدف اين انسانها نهفته است. 
، براي تغيير دنيا و  21و همقطاران آينده شان در روژاواي قرن  1936كاتالونياي 

  مبارزه كرده اند.  مأمن انسان هاي آزاد و برابربه آن تبديل 

 گفته شد، شرح مختصري است دو انقالب روژاوا و كاتالونيااز مقايسة  آنچه
مورد بحث  در جاي خود، به تفضيل ،مي توان آنرا كتاب حاضر، وقوارة متناسب با 
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موقعيت ، فرهنگ، يتاريخزمان، سابقة تفاوت در نبايد  . ولي بهرحالقرار داد
 داشت. دور نظر از را ... ژئوپولتيكي، بازة زماني رخداد ها، شرايط جهاني، و 

  روژاوا و چياپاس

ايالت آزاد و امروز آنرا با نامِ كشور مكزيك است كه ايالت جنوبي ترين  چياپاس
بوميان اين  فرهنگي و اجتماعيِ قرن سركوب پنج مي شناسند. 259مستقل چياپاس

ارتش به تولد  يالدي،م 1980 ةده يلدر اوافقر و محروميت،  با ههمرا ،سرزمين
سال اولين روز از در يك دهه بعد،  انجاميد. (ا.ز.ل.ن) 260يستازاپاتملي  يبخشآزاد

چياپاس را به اشغال خود  شهرهفت  261"ديگر بس است"با شعار ا.ز.ل.ن ، 1994
ها مسكن، زمين،  مطالبات زاپاتيستبه دولت مكزيك اعالن جنگ داد. درآورد و 

  262يه، آزادي، استقالل، عدالت، دمكراسي و صلح بود.كار، آموزش، تغذ

ه، عقب نشينيِ برنامه ريزي شده را در پيش گرفت و روز ا.ز.ل.ن از روز دوم ژانوي
اعالم كرد كه قصد تصاحب حكومت يا ورود به ي رسمطي اطالعية يازدهم 

رفع مشكالت مبرم خلق مكزيك از منازعات حزبي را نداشته و تنها خواستار 
  طريقِ دولتي مشروع و برخاسته از انتخابات آزاد و دمكراتيك است. 

گرفته بود تا با پشتيبانيِ جامعة مدني، و البته بدون زمين گذاردن  ا.ز.ل.ن تصميم
بدين ترتيب، را در پيش گيرد. و مقاومت مدني سالح (براي دفاع)، راه گفتمان 
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شبه نظامي، گروه هاي مداخلة  كارشكني هاي دولت وعليرغم موانعي از قبيل 
  .يافتو ادامه  مذاكرات صلح بموازات فعاليت هاي مدني آغاز شد

يا آگواس  پنج منطقة خودمختار 263زاپاتيست ها در مناطق تحت كنترل خود،
با آغاز خلع سالح ا.ز.ل.ن و  2003كه در سال  تعريف كردند 264كاليِنتس

هر  تغيير نام داد. )حلزون(يعني  265كاراكول،به سازماندهي جديد اجتماعي، 
با . يل مي شودتشك 266شورشي زاپاتيستيخودمختار  بخشداريكاراكول از چند 

شورشي،  بخشداري هاي خودمختاربروز مشكالتي ميان بخشداري هاي دولتي و 
تا نقش هماهنگ كننده  ،تعريف شد "شوراي دولت خوب"براي هر كاراكول، يك 

طبق ساختار جديد، تصميم گيري  ميان بخشداري ها و شوراهاي ديگر را ايفا كند.
ودمختار محلي، بخشداري ها، و ها در سه سطح انجام مي گيرد؛ شوراهاي خ

، . ا.ز.ل.ن تنها در مواردي كه درگيري يا انحراف وجود داشته باشدكاراكول ها
در تعيين يا بركناريِ مسئولين مراجع خودمختار به هيچ عنوان و  مداخله نموده

  دخالت نمي كند.

 ست.انقالب چياپاس و روژاوانقطة مشترك مهمترين قدرت، مقولة به  نحوة نگرش
در اين انقالب ها هدف، نه تسلط بر دستگاه قدرت، بلكه حذف دستگاه قدرت 

قدرت در تودة مردم حل شده و تصميم گيري از پايين به باال صورت مي  .است
در چياپاسِ انقالبي و ساختار اجتماع  شباهتاعث همين خصلت مشترك ب گيرد.

چهار سطح تصميم گيري و  با اين تفاوت كه ساختار روژاوا دارايمي شود. روژاوا 
  . پيچيده تر است
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پيچيدة  هيتبعبارت ديگر همه چيز در روژاوا پيچيده تر است و اين از ما
زاپاتيست ها از دولت چنانچه  نشأت مي گيرد.منطقه دموگرافيكي و ژئوپولتيكي 

ليكن  ،مكزيك مطالبه داشته اند و در محدودة مرزهاي اين كشور مبارزه كرده اند
اگر منطقة تحت همچنين كشور بوده اند.  ندمجبور به مبارزه در مرزهاي چكُردها 

هزار نفر از افراد بومي و دورگه را  400تا  300نفوذ زاپاتيست ها، جمعيتي بالغ بر 
روژاوا بايد جمعيتي بيش از چهار ميليون نفر از كُرد،  فدراسيونشامل مي شود، 
  ند.مديريت كنو تركمن را ارمني عرب، سرياني، 

 267وجود نفت، معادن و زمين هاي حاصلخيز، حضور دولت هاي ميليتاريزه،
گسترش دين اسالم با احكام افراطي همچون جهاد، و... منجر به اين مي شود كه 

نتواند همچون جنبش زاپاتيستي، اسلحه را كنار بگذارد.  نبش آزاديخواهي كُردج
نه با اقدامات نطامي و امنيتي چنانكه در كُردستان همواره فعاليت هاي غير مسلحا

     سركوب شده اند.

رد، مورد توجه و چه در جنبش آزاديخواهيِ كُ زنان چه در جنبش زاپاتيستي حقوقِ
ويژه قرار گرفته كه در  نوع خود بي نظير است. ليكن در روژاوا، با در نظر گرفتن 

نة زن، و ... هايي از قبيل سيستم رياست مشترك، نيروهاي آسايش زن، خا مكانيسم
    اجراي آن نيز تضمين شده است.
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شدت حمايت مدني، يكي از تفاوت هاي بارز جنبش زاپاتيستيِ چياپاس و جنبش 
يورش آزاديخواهيِ كُرد در روژاواست. چنانچه تنها به فاصلة چند روز پس از 

، 1994ژانوية  لِ ا.ز.ل.ن دربه مناطق تحت كنتر (دولت مكزيك) ارتش فدرال
ملي و بين المللي با جنبش زاپاتيستي شكل گرفت؛ كانون صلح  همبستگي

واشنگتن، حزب متحد چپ اسپانيا، شبكة اقدام كانادا، سازمان عفو بين الملل لندن، 
اقداماتي  از طريقجنبش مستقل دمكراتيك مكزيك، حزب كار مكزيك و ... 

داخته و پر حمالت ارتش فدرالراهپيمايي و صدور بيانيه به محكوميت  همچون
و شدت زماني عليرغم وسعت دامنة  268اتمام درگيري ها را خواستار شدند.

پشتيبانيِ سريع و گستردة نهادهاي مدنيِ ملي و بين  چنيندرگيري هاي كُردستان، 
صورت ، )و در كل جنبش آزاديخواهيِ كُرد(روژاوا  چگاه در حمايت ازهيالمللي 
  .ه استنگرفت

و هم  ي آمريكاي التينوتها، هم زاپاتيست هاتفابرخي و در نهايت، عليرغم 
مبارزه  يتبشر ةهم يخود، بلكه برا ييرها ينه تنها برا، ي خاورميانهها 269ئاپوجي

از آنها حمايت كند تا نقطة و اين وظيفة بشريت، در تمام دنياست كه كنند.  يم
  ندگي آزاد نسل هاي آينده.آغازي باشد براي ز

  



 

107 

 

   سخن پاياني

 ه ايست كههفتاد سالمبارز ش آزاديخواهي كُرد، عبداله اوجاالن، رهبر فكري جنب
او در مقام يك معلم،  است. سپري كردهه تنهايي در زندان بيست سال أخير را ب
ارائه داده و از شاگردانش خواسته تا آن  يك راه حل ،ة خاورميانهبراي مسئلة پيچيد

  را به بوتة آزمايش نهند. 

 يزندگ يدبخشنو شايدراه حلي كه نام دارد؛  دمكراتيككنفدراليسم  ،اين راه حل
راه حلي بر مبناي ايجاد يك الگوي نوين  باشد. يانهخاورمكشورهاي در  يزصلح آم

  براي منسوخ ساختن الگوهاي ناكارآمد قديمي.

منطقه مي در فرآيند پيشِ رو، خلق هاي خاورميانه در حال دگرديسي است و 
بنا به  .را بيازمايند الگوي نوينيا  و استفاده نمودهمي هاي قديمدل همان از توانند 

تكرار الگوهاي  "،گندم درو نمي كند ،دكسي كه جو مي كار" ضرب المثل قديميِ
بكار گرفته الگوهاي قديمي  عراقدر چنانچه قديم نتيجة متفاوتي نخواهد داشت. 

و  زي، جناح بافسادجنگ،  :بودنهمان نتايج قديم چيزي جز و نتيجه شد 
   .خويشاوندگماري

زرد . سرخ . سبز



  

 الگوي نوين گام در راه آزمونِبه تنهايي  با عزم راسخ، در مقابل، مردمان روژاوا
خواهد  يرهچ يديخرَد پاك بر پل يت،در نها ينكهبا اعتقاد راسخ باآنها  نهادند.

ت سال جنگ ويرانگر، عليرغم هفبيش از طي  و يدندخط سوم را برگز 270،شد
 يهسور يكهدرحالبدل ساختند.  آرامش سوريه جزيرة را بهتمام مشكالت، روژاوا 

دفاع مشروع و  ياستسوخت، روژاوا با اتخاذ س يدر آتش انتقام و تعصب م
شد.  يلها نفر از اقوام و فرق مختلف تبد يليونجامعه، به مأمن م يريتيخودمد

از  ياريبود، بس يردرگ ياز طرف ها يكي يارهر تكه از شهر حلب در اخت يكهزمان
 ي.پ.گ بود پناه بردند و حتي تحت تسلطمقصود كه  يخحلب به محله ش ينساكن
به  يتامن يواقع شدند در جستجو يدولت اسالم ةكه در عراق مورد حمل يكسان

حقوق  يالملل ينب ياست كه سازمانها يهدر سور يي. روژاوا تنها جايختندروژاوا گر
 يستامر يننه حضور داشته باشند. و اتوانند آزادا يم يالملل ينب يبشر و رسانه ها

  رسد. يبنظر مبسياري از بخش هاي خاورميانه غير ممكن كه در 

و موفقيت آميز بوده شاگردان اوجاالن، آزمايش مي توان گفت كه در مجموع 
  .استقابل دفاع  يلوت،طرح پا يكطرح روژاوا بعنوان  كاستي ها، ةهم يرغملع

هزينه ها، صرف منابع پروژه و كاهش سرعت ، در افزايش بسياراگرچه موانع  
روند طرح، تأثير بسزايي داشته و دارد، ليكن نبايد ارادة انسان و قدرت همبستگي 
مردم را دست كم گرفت. دستاوردهاي روژاوا كه قبالً به بخشي از آنها اشاره شد، 

حاصل فداكاري آزاديخواهان روژاوا و آزاد انديشان جهاني است كه به كمك 
  وژاوا شتافته اند.ر
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كه از پسِ سالها تالش و خون و اشك، در طوفان سر  يف،ظر يهمچون نهال روژاوا
تفكر است.  يك روژاوااست.  يشآزاد اند يانسان ها ةهم يتبرآورده، محتاج حما

نه بعنوان يك آرمانشهرِ توصيف شده در سانسور گذشت و آنرا  يواراز د يدبا
  شناخت. قعيت قابل تعميم به كل خاورميانهسفرنامه ها، كه بصورت يك وا

15/01/2019  

.  

  



  

  

  

  

  

  پيوست ها
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   1پيوست 



1957

Partiya Demokrat a
Kurdistanê li Sûriyê

(El Partî)

1965
Rast

1965
ep

1980

Partiya Hevgirtina

Gelê Kurd li Sûriyê

1977

Partiya Sosyalîst a

Kurdî li Sûriyê

1993

Partiya Yekîtiya Demokrat

a Kurdî li Sûriyê

1998

Partiya ep a Kurdî

li Sûriyê

1999

Partiya Yekîtiya

Kurdî li Sûriyê

1975

Partiya ep a Demokrat

a Kurdî li Sûriyê

2005

Partiya Azadî ya Kurdî

li Sûriyê

1975

Partiya Demokrat a

Kurdî ya Sûrî

2014
(El Partî)

2002

Partiya ep a Demokrat

a Kurdî li Sûriyê

1977

Partiya Demokrat a Pê verû

ya Kurdî li Sûriyê

1992

Partiya Wekhevî ya

Demokrat a Kurdî li Sûriyê

1998

Partiya Welatparêz a

Demokrat a Kurdî li Sûriyê

2005

epêla Pê rojê ya

Kurdî li Sûriyê

2011
epêla Pê rojê ya Kurdî li

Sûriyê

2011
epêla Pê rojê ya Kurdî li

Sûriyê

2011
(Azadî)

2003

Partiya Yekîtiya Demokrat

(PYD)

1

2

1990

2005

Rêkeftina Demokrat

a Kurdî ya Surî

1 : Partiya Zehmetkê anên Kurd li Sûriyê

2 : Partiya Kar a Demokrat a Kurdî li Sûriyê

2012

Yekîtiya Siyasî ya

Demokrat a Kurd

2      :   :   



 
 

 
 

  
NGO 
   ...

 
  

 
  

 

 
 

  
   

 

 

30 to 500 Household / 30 ta 500 Mal /  500  30

Commune / Komîn / 
7 to 30 Commune / 7 ta 30 Komîn / 7  30  

Neighborhood (Village Community) Council / 
Mala Gel /     

District Council / Meclîsa Bajêr /   

 

People's Council of West Kurdistan / Meclîsa Gel a Rojavayê Kurdistanê (MGRK) /     

  
 

 NGO 
 ...

3 :    

   : 



1987
Yêkîtiya Jinên Welatparêzên Kurdistanê

(YJWK)

1  .          .
2  .Sakîne Cansiz    1958                   .   

                    2013     .

     1

1993
 2        

          
        .

1995
 Yêkîtiya Azadiya Jinên Kurdistan

(YAJK)
    

1999
 Partiya Jinên Karkerên Kurdistan

(PJKK)
    

2000
 Partiya Jina Azad

(PJA)

2004
 Partiya Azadiya Jin a Kurdistan

(PAJK)

    

2005
Koma Jinên Bilind

(KJB)

   

2004
Yekîneyên Jinên Azad ên Star

(YJA Star)

    

   
Yekitiyên Jinên Azad

(YJA)

    

  

  

4 :        

   : 
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  5پيوست 
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  6پيوست 

  



  

  

  

  

  قرارداد اجتماعي

  فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه
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 ديباچه 

ارمني،  شمال سوريه، اعم از كُرد، عرب، سرياني، آشوري، تركمن، -ما مردم روژاوا
چچن، چركس، مسلمان، مسيحي، ايزدي، و [پيروان] آموزه ها و فرقه هاي 

ملت، كردستان، بين النهرين، و سوريه را -مختلف، اذعان داريم كه [الگوي] دولت
، بحران و عذاب را براي گرفتاريبه كانون هرج و مرج خاورميانه بدل ساخته و 

 مردمان ما به ارمغان آورده است. 
ملت، كه نسبت به عناصر مختلف مردم سوريه ناعادالنه رفتار -كامة دولتخود نظام

كرده، كشور را بسوي ويراني و تالشيِ بافتار جامعه  سوق داده است. [لذا] براي 
پايان دادن به اين وضعيت نابسامان، نظام فدرال دمكراتيك راه حل بهينه اي است 

  مورد مالحظه قرار مي دهد. كه مسايل ملي، اجتماعي، و تاريخي در سوريه را

فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، بر اساس يك مفهوم جغرافيايي و تمركز زداييِ 
 .استسياسي و اداري بنا شده و بخشي از فدراليسم دمكراتيك سورية يكپارچه 

همتراز همه افراد و گروهها، در مذاكرات،  نظام فدرال دمكراتيك توافقي، مشاركت
و قومي تنوعات  ،و اجراي امور را تضمين مي كند. اين نظام تصميم گيري ها

مورد   و همزيستي متقابل برادريرا با توجه به ويژگيهاي هر گروه بر مبناي  هبيمذ
نظام برابري تمام مردم در مقابل حقوق و وظايف را مالحظه قرار مي دهد. اين 

در ابعاد] ملي و بين تضمين نموده، منشور حقوق بشر را محترم شمرده، و از صلح [
 المللي پاسداري مي كند. 

بايد در نظام فدرال دمكراتيك توافقي، همة اقشار مردم، بخصوص زنان و جوانان، 
دهند. سيستم فدرال دمكراتيك، انجام آزادانة همة  دمكراتيك خود را شكل نهادهاي



  

 دگيزن محاسن تمام فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، و برخورداري از
    را تضمين مي كند.   برابر و آزاد

نظام فدرال دمكراتيك شمال سوريه، در اين قرارداد، به ارزش هاي مادي و معنويِ 
ارادة آزاد تمام اجزاء (هويت هاي) تشكيل  باخاورميانه پايبند است. اين سند، 

  شده است. پذيرفتهدهندة شمال سوريه، و با توجه به اصول ملت دمكراتيك، 
   

  ل اولفص
 اصول كلي 

   1 هماد
نام دارد و  "قرارداد اجتماعيِ فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه"، حاضر سند

 مي رود. به شمارآن جزء الينفك  ،ديباچه

  2ماده 
سي را اتخاذ و دمكرامبتني بر اكولوژي  يةرونظام فدرال دمكراتيك شمال سوريه، 

 و آزادي زنان را مي پذيرد.  نموده

  3ماده 
انتخابات آزاد و  ةبه واسطيت فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، مشروع
  نشأت مي گيرد.از ارادة مردم و گروه ها،  يك،دمكرات

  4ماده 
زمينه هاي مختلف زندگيِ اجتماعي، در همة تمام زبان هاي شمال سوريه، 

  مردم امور ةهم يددارند و با يكسانارزش  ي،و تعامالت ادار ي،فرهنگ ي،آموزش
  سازماندهي و مديريت كنند. يشخو خود را با استفاده از زبان مادريِزندگي 
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  5ماده 
فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه و اداره هاي [خودگردان] آن، يك مركز و بايد 

فدرال دمكراتيك افراشته كه در كنار پرچم سوريه  شته باشديك پرچم ويژه دا
قانون ] آن را شرح و بسط[كه  شته باشديك نماد دابايد  خواهد شد. همچنين

 . كندمي  عيينت

  سوگند - 6ماده 
همة به خداوند متعال و خون شهيدان سوگند مي خورم كه به قرارداد اجتماعي و "

م و ارزش هاي شهدا حفاظت نموده، آن پايبند بوده، از حقوق دمكراتيك مرد مواد
از ، اس داشتهرا پآزادي، صلح، و امنيت منطقة فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه 

عدالت اجتماعي منطبق بر  تحقق راستايدر ، و بعمل آوردهسورية فدرال محافظت 
  "عمل نمايم. ،اصول ملت دمكراتيك

  7ماده 
اين . دمكراتيك است خودگردانِهاي اقليم  شاملفدراليسم دمكراتيك شمال سوريه 

ومي، فرهنگي، به سازمان هاي دمكراتيك گروه هاي ايدئولوژيكي، ق متكي اقليم ها
  .هستندزنان، و تمام اقشار اجتماعي 

  8ماده 
 آزاد بنا شده ردو فَ يافته فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه بر اساس جامعة سازمان

ي در اين چهارچوب، سازمان هاي محلي مردمي، گروه ها و هويت هااست. 
  تشكيل مي دهند. زيربناي فدراليسم را ، مختلف

  
 



  

  9ماده 
 يانبن يربنايز ي،اجتماع ياتو ح يست،ز يطو هماهنگ با مح يكراتدمك يِزندگ
  ،از سوء استفاده يريبوده كه هدف آن جلوگ يكاكولوژ يكدمكرات ةجامع يك

  .استتخريب طبيعت  و غارت 

  10ماده 
از طريق نظام اجتماعيِ بدون تبعيض، آزاد و دمكراتيك، با توجه به بايد همزيستي، 

مردم و گروههاي  آحادميان  برادري آكنده از روحيةاصول ملت دمكراتيك، كه 
  .  شودشمال سوريه است، ايجاد 

  11ماده 
همگاني بودنِ زمين، آب، و فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه بر اساس اصل 

انرژي استوار است، و به صنعت اكولوژيك و اقتصاد جمعي تكيه داشته، و استثمار، 
ز زن را نمي پذيرد و بايد بيمه اجتماعي و درماني انحصار طلبي، و استفادة ابزاري ا
  را براي همة افراد محقق سازد. 

  12ماده 
عرصه هاي در را فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، سيستم رياست مشترك 

برابر زن  پذيرفته و آنرا اصل اساسي براي حضورِو غيره ي سياسي، اجتماعي، ادار
به سازماندهي و ايجاد سيستم كنفدرالمي داند. سيستم رياست مشترك ،ردو م ، 

 كمك مي كند.   خاصزنان بعنوان يك نهاد  دمكراتيك

  13ماده 
  حقوق و آزادي زنان و برابري جنسيتي در جامعه تضمين شود.بايد 
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  14ماده 
 زندگي متقابل و برابر مبتني بركه زنان از ارادة آزاد در خانوادة دمكراتيك، بايد 
 شند.، برخوردار بااست

  15ماده 
مشاركت آنها در تمام عرصه هاي  بايد جوانان نيروي راهبر و مؤثر جامعه هستند و

 زندگي تضمين شود.

  16ماده 
يِ تابع ادارنهادهاي حضور بدون تبعيض تمام هويت هاي قومي در تمام بايد 

  .شودتضمين منطقه،  يبا توجه به دموگراففدراليسم، 
  

 فصل دوم

  وميحقوق و آزادي هاي عم

  17ماده 
فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه به اعالميه جهاني حقوق بشر و تمام آيين بايد 

 نامه هاي حقوق بشر مرتبط با آن پايبند باشد.

  18ماده 
اين قرارداد، كه تصويب مجازات اعدام بواسطة حق حيات يك حق اساسي بوده و 

  را نمي پذيرد، تضمين مي شود.
 



  

  19ماده 
اني محفوظ شمرده شده و شكنجة روحي يا جسمي هيچ كس كرامت انسبايد 

 .شودمجازات بايد ، از اين امر تخظي كندكسي كه . مجاز نيست

  20ماده 
آزادانه خود را  شته باشند كهاجتماعي حق دامختلف مردم، گروه ها، و اقشار بايد 

سازماندهي كنند. استحاله و سركوب فرهنگي، نسل كشي و اشغال [سرزمين] 
 ت عليه بشريت محسوب شده و مقاومت در برابر اينگونه اعمال قانونيست.  جناي

  21ماده 
د، تا نسبت به امور و مسائل مربوط به خود شته باشحق دابايد  ،هر اقليم يا گروهي
 باشد.ندر تعارض  حاضر با قرارداد كهبه شرط اين، تصميم گيري كند

  22ماده 
سازماندهي و ابراز وجود براي همة -خود آزادي باور، وجدان و انديشه و حقبايد 

 مردم تضمين شود.

  23ماده 
، براي انتخابات كنددر حيات سياسي مشاركت  شته باشد تاحق دابايد هركسي 
  و مطابق قانون رأي دهد. ودنامزد ش

  24ماده 
هيچ كس نبايد بواسطة تفاوت در رنگ [پوست]، جنسيت، نژاد، دين، يا باور مورد 

  يا ناديده گرفته شود.  توهين واقع شده
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  25ماده 
اعمال خشونت، سوءاستفاده، و تبعيض بر عليه زنان جرم محسوب شده و طبق 

 قانون مشمول مجازات خواهد شد.  
  26ماده 
در تمام عرصه هاي زندگي (سياسي، اجتماعي، بايد حق داشته باشند تا زنان 

بصورت ، امور مربوطه) و تصميم گيري در خصوص ... فرهنگي، اقتصادي، اداري
 .كنندبرابر [با مردان] مشاركت 

  27ماده 
خود را بصورت نيمه مستقل، سازماندهي نموده و در شته باشند حق دابايد جوانان 

  تمام عرصه هاي زندگي نقش فعال خود را بيابند.
  28ماده 
 .است گناه بي ،شود محكوم قانون موجب به كه زماني تا متهم هر

  29ماده 
، مجاز نيست مگر با مجوز و تفتيش آنها مكان هاي خصوصي و منازل بهورود 

  مراجع قضايي و تنها در صورت ارتكاب جرم.

  30ماده 
  بدون مبناي قانوني محدود شود. ،آزادي فردينبايد

  
  



  

  31ماده 
بايد حق دادرسي را حق دفاع از خود، مقدس است و نبايد محدود شود. قانون 

 كند. براي همه تضمين 

  32ماده 
 هركسي حق دارد در يك جامعة اكولوژيكي سالم زندگي كند.

  33ماده 
تا  شته باشندحق دابايد هويت هاي فرهنگي، قومي، و ديني گروه ها و 

خودمديريتي خودشان را تشكيل داده، فرهنگ شان را محفوظ داشته و سازمانهاي 
 اجباربا  دمكراتيك خود را شكل دهند. هيچ كس يا هويتي حق ندارد عقايدش را

  بر ديگران تحميل كند.
  34ماده 

و تحصيل در مقاطع ابتدايي و متوسطه  در همة سطوح رايگان باشد بايد تحصيالت
 الزاميست.

  35ماده 
اشتغال، مراقبتهاي بهداشتي، تغيير محل اقامت، و داشتن مسكن، حق همة 

 شهروندان است.

  36ماده 
و حمايت از سازمان هاي  حقوق كارگران در زندگي اجتماعي و كاريبايد 

  . ، تضمين شود، به ترتيبي كه قانون تعيين مي كندكارگري
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  37ماده 
 .مي كندتضمين را  ،رسانه، مطبوعات و نشر آزاديِ ،قانون
  38ماده 

 .شته باشنددريافت و دسترسي به اطالعات را دا حقِ همه بايد

  39ماده 
 .شته باشندري خود را داحق توسعه و نشر فرهنگ و فعاليت هاي هنبايد همه 

  40ماده 
باشد و پناهجوي  سياسي و انساني پناهندگي دنبال به كه دارد حق انساني هر

  سياسي بدون رضايت وي به كشورش بازگردانده نمي شود.
  41ماده 

ثروت ها و منابع طبيعي متعلق به عموم جامعه است و سرمايه گذاري، مديريت، و 
 .كندمي معين انون قرا شرايط توزيع عادالنة آن 

  42ماده 
سرمايه گذاري بايد در پروژه هايي صورت گيرد كه توازن اكولوژيكي را مورد 

توجه قرار مي دهند، خدمات ضروري براي توسعة اقتصادي را مهيا مي سازند، با 
هدف پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي انجام مي شوند، و به فعالسازي و ايجاد 

  ماعي كمك مي كنند.فعاليتهاي اقتصادي اجت
  
 



  

  43ماده 
تضمين ، حق مالكيت خصوصي تا جائيكه با منافع عمومي در تعارض نباشدبايد 
  . ضوابط آنرا قانون معين مي كندو  شود

  44ماده 
مشاركت تمام شهروندان در دفاع مشروع از فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، يا 

يك حق و وظيفه ونه حمله، براي جلوگيري از هرگفدراليسم سورية دمكراتيك، 
  .است

  45ماده 
براي افراد كم توان و سالمندان حقوق افراد با نيازهاي خاص، تضمين شود و بايد 

 يك زندگي آبرومندانه تأمين گردد.

  46ماده 
و بكار گماري و سوءاستفاده از كودكان  محفوظ شمرده شودحقوق كودكان بايد 

  .استممنوع 
 

 فصل سوم

  سيستم اجتماعي

 بخش اول 

  47ماده 
مردم و گروه ها در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، زندگي اجتماعي آزاد و بايد 

دمكراتيك خود را بر اساس تشكيل كمون ها، موسسات اجتماعي، اتحاديه ها، و 
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ايجاد  نهادهانظام دمكراتيك جامعه بر مبناي اين بايد  ، سازماندهي كنند. وشوراها
 يابد.ه شده و توسع

  مون هاكُ - 48ماده 
كمون، شكلِ سازمانيِ اوليه و ضروريِ دمكراسي مستقيم است. كمون يك سيستم 
تصميم گيري و مديريت در حوزة اداري و سازماني اش مي باشد كه بعنوان يك 

  شوراي مستقل در تمام مراحل تصميم گيري عمل مي كند.

  شوراها - 49ماده 
يندة مردم مي باشند و به بحث و تصميم شوراها واحدهاي اجتماعي بوده كه نما

گيري در امور مردم پرداخته و خط مشي (سياست)هاي روستاها، محالت، شهرها 
و نواحي را تدوين مي كنند. شوراها از جامعه محافظت نموده، و تداوم آنرا تضمين 
مي كنند. آنها دستيابي به اهداف جامعه در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، 

تصادي را ضمانت نموده و با ايجاد دمكراسي مستقيم، جامعه را سازمان داده، و و اق
 قواعد و اصول مرتبط با زندگي آزاد و دمكراتيك را وضع مي كنند.  

  50ماده 
  با توجه به اصول زير تشكيل شوند:بايد تمام شوراها 

 .هستندبر حسب تراكم جمعيت  ،شوراها شامل تعداد مكفي ازاعضاي منتخب
چهل درصد  از نمايندگان مستقيما توسط مردم انتخاب شده و )%60صت درصد (ش
از ميانِ (و توسط) هويت ها، گروه ها و اقشار اجتماعي انتخاب مي شوند و  )%40(



  

 عيين ميدمكراسي توافقي ت بر طبقاز طريق قانون خاصي  [تفصيل ضوابط آن]
 گردد.  

بيش از دو  نبايدجرايي ا هاي . هيچ عضوي از اعضاي شوراها و هيئت1
  .شوددورة متوالي، براي پست رياست مشترك، نامزد 

. شوراي روستا، محله، شهر، منطقه يا ناحيه، توسط نمايندگاني كه توسط 2
، فرهنگي، اقشار اجتماعي، و كمون هاي ايدئولوژيكيگروه هاي قومي، 

. محدودة هر شورا، بصورت دمكراتيك انتخاب مي شوند، شكل مي گيرد
  مدت دورة انتخاباتي از طريق آيين نامة شوراها تعيين مي شود.

. شوراها تعداد مكفي از اعضاي هيئت هماهنگي در محله و شهر، و اعضاي 3
هيئت اجرايي در شهر و منطقه را بر مي گزينند. هر شورا رؤساي مشترك 

كميته هاي مختلف خود را انتخاب نموده و فعاليت هايش را از طريق 
  د.ندهي مي كنسازما

. شوراها، اعضاي سيستم هاي قضايي و ادارة امنيت داخلي را تأييد نموده و 4
  بر [عملكرد] ايشان نظارت مي كنند. 

  
 شوراهاي ناحيه – بخش دوم

 51ماده 

ناحيه در سيستم اجتماعيِ فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، به يك شهر و شهرك 
  .شودها و روستاهاي اطراف آن اطالق مي 
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با توجه به قوانين انتخابات . شوراي ناحيه، يك سيستم قانوني است كه 1
[اعضاي آن] از طريق رأي گيريِ آزاد مردم و گروه ها و شكل مي گيرد 

  .استو تعداد اعضاي آن متأثر از جمعيت و اندازة ناحيه مي شوند برگزيده 
ي را . شورا سياستهاي كل ناحيه را مشخص ساخته و تصميم هاي ضرور2

  اتخاذ مي كند.
ملت دمكراتيك سازماندهي  [مختلف] . شورا فعاليتها را با توجه به ابعاد3

  اصول آن تشكيل مي دهد. مطابقنموده و كميته ها را 
  . شورا هيئت اجرايي خود را [از طريق انتخابات داخلي] بر مي گزيند.4
  أييد مي كند.و ادارة امنيت داخليِ ناحيه را ت دفتر قضايي. شورا اعضاي 5
. شورا، بر نحوة اجراي عدالت، امنيت داخلي، و سيستم هاي اداريِ ناحيه 6

  نظارت دارد.  
  هيئت اجراييِ ناحيه - 52ماده 

. اين هيئت شامل اعضا به تعداد مكفي و دو رئيس مشترك است كه توسط 1
  شوراي ناحيه انتخاب مي شوند.

و سياستهاي اتخاذ شده توسط . اين هيئت تصميمات متخذه را اجرا نموده 2
شوراي ناحيه را عملي مي سازد. هيئت اجرايي نسبت به شوراي ناحيه 

  پاسخگوست و گزارش فعاليتهاي دوره اي را به شورا ارائه مي دهد.



  

. هيئت فعاليتهايش را از طريق كميته هايي متشكل از اعضا به تعداد مكفي، 3
خنگوي مشترك در هر كميته، سازماندهي نموده و عملي مي سازد. دونفر س

بايد از اعضاي  فعاليتهاي كميته را هماهنگ كنند. سخنگويان كميته هابايد 
  باشند. هيئت اجرايي ناحيه 

 
  بخش سوم 

 نظام اقليم  - 53ماده 

 )خودگردانخودمديريت (اقليم در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، به يك واحد 
احيه يا چند منطقه بوده كه مشخصه هاي اطالق مي شود كه شامل يك يا چند ن

تاريخي، دموگرافيكي، اقتصادي، و فرهنگي يكسان و پيوستگيِ جغرافيايي داشته 
  باشند.
  حقوق، اختيارات، و مسئوليت هاي اقليم ها  - 54ماده 

دمكراتيك در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه،  مديريتاقليم هاي خودبايد . 1
كراتيك در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، دم مديريتيطبق اصول خود

امورشان خود را سازماندهي و امنيت داخلي، بهداشت، آموزش، دفاع، و فرهنگ، 
را اداره كنند. و از حقوق و اختيارات تعيين شده در چهارچوب قوانين مصوب 

 .مند شوند فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه بهره
جه به اصول خودكفايي در بخش اقتصادي خود را با توبايد . هر اقليم 2

در تأمين رفاه و شكوفايي  ،شرايطشسازماندهي كند. و به نسبت قدرت و 
 نمايد. م دمكراتيك شمال سوريه مشاركت اقتصادي عمومي در فدراليس
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توزيع عادالنة منابع طبيعيِ رو زميني و زيرزميني (نفت، آب، بايد . همة اقليم ها 3
يه و سورية فدرال ) در فدراليسم دمكراتيك شمال سورذخاير معدني، جنگل

پذيرند. نحوة توزيع عادالنة ثروت طبيعي توسط قوانين تعيين مي دمكراتيك را ب
 .شود

سيستم قضاييِ خود را بنا نهاده و توسعه دهد،  شته باشدحق دابايد . هر اقليم 4
ه و معاهدات و بشرط آنكه با قرارداد اجتماعيِ فدراليسم دمكراتيك شمال سوري

 تعارض نباشد.در منشورهاي بين المللي حقوق بشر، 
هر اقليم، خود در قبال سازماندهي و تقويت سيستم امنيت داخلي اش مسئول . 5

 .است
درخصوص بايد ، و شته. هر اقليم در برابر حمالت خارجي حق دفاع مشروع دا6

 .باشدكراتيك مسئول دفاع از فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه و سوريه فدرال دم
روابط با كشورها و مردمان همسايه اش،  شته باشد تاحق دابايد . هر اقليم 7

ديپلماتيك، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي برقرار نموده و گسترش دهد، بشرط 
در تعارض با قرارداد اجتماعيِ فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه و سوريه  آنكه

 فدرال دمكراتيك نباشد.
حيات سياسي، اجتماعي، و فرهنگي  شته باشندحق دابايد يتهاي هر اقليم . هو8

  خود را با استفاده از زبان مادري و فرهنگ خودشان بنا نهاده و تجربه كنند.



  

. آيين نامه ها و سازوكارهاي هر بند از حقوق، اختيارات، و مسئوليت هاي اقليم 9
 .شودمي صيلي تعيين ها كه در باال ذكر شد، توسط قوانين مشخص و تف

 جلس خلقِ اقليم   م - 55ماده 

. مجلس خلق، نمايندة مردم و گروه هاي سرتاسر اقليم است كه به وضع قانون، 1
نظارت، و ترسيم سياست هاي كلي مي پردازد. دورة انتخاباتي مجلس، چهار سال 

 . بوده و نحوة عملكرد و سازوكار آن توسط قانون تعيين خواهد شد

از اعضاي مجلس، نمايندگان هويت هاي قومي، ديني،  )40%درصد (چهل  .2
عقيدتي، و فرهنگي بوده كه از طريق انتخابات دمكراتيك مستقيم برگزيده مي 

شصت درصد  .ن خاصي سازوكار انتخابات را مشخص مي سازدشوند.و قانو
 بقيه نمايندگان، از طريق انتخابات عمومي گزينش خواهند شد. )%60(
ق، كه ن جلسة مجلس، در شانزدهمين روز پس از اعالن نتايج در همة مناط. اولي3

، و متعاقب فراخوان رؤساي مشترك مي شود اعالم توسط كمسيون عالي انتخابات
شود. اگر اولين جلسه، بنا به داليل اجتناب ناپذير، مي شوراي اجرايي، تشكيل 

تاريخ ديگري در  تشكيل نشد، رؤساي مشترك شوراي اجرايي، در خصوص تعيين
پانزده روز آينده تصميم گيري خواهند كرد. جلسه با حضور حد نصاب نصف 

از مجموع نمايندگان رسميت خواهد يافت. رياست اولين ) 50%+1(بعالوة يك 
رؤساي  جلسة نخست،و طي  بودهجلسة مجلس خلق بر عهدة مسن ترين عضو 

شد. جلسات مجلس  ديوان [رياست مجلس] انتخاب خواهنداعضاي مشترك و 
بق با آيين نامه هاي داخلي امط ،مگر بنا به اقتضاي ضرورت ،شودلني برگزار بايد ع

 مجلس.  
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. تمديد دورة مجلس به مدت شش ماه، در موارد فوق العاده، و با درخواست يك 4
چهارم از اعضا يا ديوان رياست مجلس و با موافقت دو سوم نمايندگان، امكان 

 .استپذير 
از مصونيت [قضايي] برخوردار بوده بايد نمايندة مجلس در دورة نمايندگي  . هر5
بدون مجوز مجلس او را  بايدوي را بخاطر نظراتش بازخواست نمود. و نبايد و ن

تحت پيگرد قانوني قرارداد، مگر در حين ارتكاب جرم، كه در اين حالت نيز بايد 
 به ديوان رياست مجلس اطالع داده شود. 

اجتماعي، اقتصادي، امنيت داخلي، تحصيلي،  عرصه هاي دربايد  . مجلس6
 كند.تصميم گيري سياست ها پرداخته و  ، به ترسيمتي، و فرهنگيِ اقليمبهداش

توسط ، دو نفر رؤساي مشتركشامل شش عضو، از جمله . ديوان رياست مجلس 7
ندهي و شوند تا فعاليتهاي مجلس را سازمامي مجلس از بين نمايندگان انتخاب 

 ند. نمديريت ك
 .خود را انجام مي دهدوظايف نظارتي و كنترلي ش، كميته هايمجلس از طريق . 8
. رؤساي مشترك شوراي اجرايي اقليم، با رأي اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس 9

انتخاب مي شوند و مكلفند تا به تشكيل شوراي اجرايي پرداخته و آنرا به تأييد 
به شوراي اجرايي يا هريك از  شته باشدحق دابايد جلس نمايندگان برسانند. م

 آن رأي عدم اعتماد دهد. اعضاي



  

مجلس بايد اعضاي سيستم هاي قضايي، سيستم امنيت داخلي، و اعضاي  .10
 شوراي رسانه، نشر و اطالعات را تأييد نموده و بر فعاليت هاي ايشان نظارت كند.

پردازد. باندهي و اجراي فعاليت ها از طريق كميته ها به سازمبايد . مجلس 11
بصورت منظم برگزار شده و در صورت نياز جلسات فوق بايد جلسات مجلس 

 العاده منعقد گردد. 
 .. امور مجلس مطابق با آيين نامه هاي داخلي مربوطه انجام مي گيرد12
 .پردازدمي وضع و تصويب قوانين اقليم به مجلس . 13

 كند.مي را تصويب بودجة عمومي اقليم . مجلس 14
 سياست كلي و طرح هاي توسعة اقليم را تصويب كند.بايد . مجلس، 15

 بر عهدة مجلس است. در اقليم . تصويب و اعطاي عفو عمومي16
 شوراي اجرايي اقليم  - 56ماده 

در  بايد ، و تعدادي هيئت بوده وا متشكل از رؤساي مشترك، معاونان. اين شور1
  .باشدشده  لحاظمردم، گروه ها و اقشار اجتماعي آن، نمايندگي منصفانة 

قضايي  نهادهاياين شورا، دستگاه اجرايي اقليم است. تصميمات مجلس خلق و  .2
 ارائه مي دهد. به مجلس را اعمال نموده و گزارش فعاليت هايش را بطور منظم

را ملت دمكراتيك، خود [مختلف] . شورا از طريق هيئت ها و با توجه به ابعاد 3
سازماندهي نموده و قدرت اجراييِ جمعيِ خود را شكل مي دهد. رؤساي مشترك 

 شورا، وظايف هيئت ها را بايشان ارجاع مي دهند. 
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. دو سخنگوي مشترك كه توسط اعضاي شوراي اجرايي انتخاب مي شوند، 4
نمايندگي هيئت را برعهده دارند. هر هيئت با توجه به فعاليت آن، مشتمل بر تعداد 

 كفي از اعضا و نمايندگان است. م
وابط شوراي مذكور با ساير نهادها اماندهيِ امور شوراي اجرايي، و ر. ايجاد و س5

 .شودمي قانون تعيين مطابق و ادارات، 
. پس از تشكيل و اخذ رأي اعتماد از مجلس، شوراي اجرايي طي بيانيه اي، 6

. بعد از تأييد برنامة كاري توسط براي مرحلة بعد ارائه مي دهدرا برنامة كاريِ خود 
  مجلس، شورا متعهد به اجراي برنامة مذكور در دورة پيشِ رو مي باشد. 

 
 بخش چهارم 

 مجمع خلق هاي دمكرات     - 57ماده 

مجمع خلق هاي دمكرات، نمايندة تمام مردمان ساكن در فدراسيون دمكراتيك 
انه و يكپارچگيِ آزاد دريِ برا. اين مجمع نماد ائتالف در همزيستاستشمال سوريه 

دمكراتيك بوده كه توسط مردم منطقه بنيان نهاده شده است. اين مجمع مشتمل بر 
، و همچنين مردمانِ كُرد، عرب، سرياني، آشوري، ارمني، تركمن، چركس، و چچن

ي داخل مسلمانان، مسيحيان، و ايزدي هامانند گروه هاي عقيدتي و فرهنگي، 
. مجمع، ساختار و خصائصِ تاريخي، استيك شمال سوريه فدراليسم دمكرات



  

، عقيدتي، قومي و فرهنگيِ همة مردمان و گروه ها را دينيدموگرافيكي، جغرافيايي، 
 مورد توجه قرار مي دهد و بر اساس اراده و مطالبات ايشان شكل مي گيرد.  
كراتيك مجمع خلق هاي دمكرات، حق مردم و گروهها براي ايجاد خودمديريتي دم

را تضمين نموده و آزادي هاي عقيدتي، قومي و فرهنگي را توسط قانون ضمانت 
بنا قرارداده و جامعه را مي كند. مجمع، در سازماندهي جامعه، نطام دمكراتيك را م

 سازد تا در توازن اقتصادي و اكولوژيكي زندگي كند.مي قادر 

قليم ها، گروه ها و مجمع خلق هاي دمكرات، سازمان خودمديريت دمكراتيك ا
واحدهاي محلي را بنيانِ نظام فدرال دمكراتيك مي داند و هدف آن متحد نمودن 

زاد خودشان، زير چتر فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه آتمام گروه ها، با ارادة 
 .است
 تشكيل و سازماندهيِ مجمع خلق هاي دمكرات  - 58ماده 

 سال يكبار، مطابق قانون انتخابات و. اعضاي مجمع خلق هاي دمكرات، هر چهار 1
 جمعيت هر اقليم، توسط مردم انتخاب مي شوند. بر حسب

. مجمع خلق هاي دمكرات، بعنوان قانونگذار عمل مي كند و نمايندة كل خلق ها 2
 و گروه هاي فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه است.

هل درصد چ اعضاي مجمع خلق هاي دمكرات، بشرح زير انتخاب مي شوند: .3
، دينيانتخابات مستقيم و دمكراتيك از ميان هويت هاي قومي،  ) بواسطة%40(

سطح  ر حسبجمعيت، و از بين اقشار اجتماعي، بر حسب عقيدتي، و فرهنگي، ب
نيز از طريق انتخابات  )60%و شصت درصد ( ،قانون انتخاباتطبق ، نهاسازماني آ

 .عمومي توسط مردم
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كه مشتمل بر  شوداز طريق ديوان رياست، اداره مي . مجمع خلق هاي دمكرات 4
دو نفر رؤساي مشترك و چهار معاون است. نامزدهاي ديوان رياست و رياست 
مشترك ديوان، با توافق نمايندگان گروه ها و اقشار اجتماعي حاضر در مجمع 

عمومي، به مجمع پيشنهاد مي شوند. رؤساي مشترك ديوان با رأي اكثريت مطلق از 
داد كل نمايندگان، و ساير اعضاي ديوان رياست بر اساس نصف بعالوة يك از تع

ند. با هر بار شومجموع آراء شركت كنندگان در جلسة مجمع عمومي انتخاب مي 
تجديد اعضاي مجمع عمومي، رؤساي مشترك و معاونين آنها [دوباره] انتخاب مي 

 شوند.

ر مي كند. [بدين ترتيب كه] . مجمع خلق هاي دمكرات، از طريق كميته ها كا5
مجمع، پيش نويس نهاييِ مصوبه ها و پروژه هاي پيشنهادي را به جلسة مجمع 

عمومي ارائه نموده و در صورت نياز كميته هاي الزم را تشكيل مي دهد. فعاليتهاي 
 مجمع مطابق آيين نامه هاي داخلي انجام مي گيرد. 

 وظايف مجمع خلق هاي دمكرات  - 59ماده 

 مجمع، رؤساي مشترك و اعضاي ديوان رياست را انتخاب مي كند. . 1
مجمع، رؤساي مشترك شوراي اجرايي را با اكثريت دو سوم آرا انتخاب نموده  .2

و آنها را موظف مي سازد كه در ظرف يكماه شوراي اجرايي را تشكيل داده و به 
دام از اعضاي هرك به شورا يا شته باشد كهحق دابايد تأييد مجمع برسانند. مجمع 

 دهد.آن رأي عدم اعتماد 



  

، به ترسيم سياست كلي و تعيينِ ع، در تمام عرصه هاي زندگي جامعهمجم .3
 اهداف استراتژيك مي پردازد. 

قرارداد  يش،مجمع، بر اساس درخواست يك چهارم و تصويب دو سوم اعضا .4
 اجتماعي را تنظيم يا اصالح مي كند.

جنگ در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه بر عهدة مجمع  اعالن بيانية صلح يا .5
 است.

 . مجمع به وضع تمام قوانين مرتبط با فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه مي6
 پردازد.

 . مجمع از طريق كميته ها بر [عملكرد] هيئت ها نظارت مي كند.7
 . مجمع به برگزاريِ جلسات منظم دوره اي و [همچنين] جلسات فوق العاده8

اقدام مي كند. [در اين جلسات] فعاليتهايش را ارزيابي نموده و ضمن برنامه ريزي 
براي فعاليتهاي آتي، به بحث در خصوص پروژه هاي پيش بيني شده و تصويب 

 آنها مي پردازد.
، سيستم امنيت داخلي، شوراي رسانه، نشر و قضايي. مجمع، اعضاي شوراي 9

 را تأييد و بر فعاليتهايشان نظارت مي كند.اطالعات، و كمسيون عالي انتخابات 
ييد نموده و بر أمجمع، انتصاب و ارتقاي فرماندهي كل شوراي نظامي را ت .10

 فعاليتهايش نظارت مي كند.
مجمع، قرارداد ها و معاهدات ميان فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، و  .11

بحث قرارداده و تأييد مي نهادهاي فراملّي، دولت ها، يا گروه هاي مختلف را مورد 
 كند.
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تمديد دورة انتخاباتي مجمع خلق هاي دمكراتيك، به مدت شش ماه، در موارد  .12
فوق العاده، و با درخواست يك چهارم از اعضا يا ديوان رياست مجمع و با 

 .استموافقت دو سوم اعضا، امكان پذير 
اتيك شمال سوريه، پس از . تأييد الحاق يك منطقه يا اقليم به فدراليسم دمكر13 

 قبولِ قرارداد اجتماعي، بر عهدة مجمع است. 
 . مجمع، بودجة عمومي فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه را تصويب مي كند.14
. تصويب و اعطاي عفو عمومي در سطح فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، بر 15

 عهدة مجمع است.
   وظايف ديوان رياست مجمع - 60ماده 

ه يوان، نمايندة مجمع خلق هاي دمكرات در فدراليسم دمكراتيك شمال سور. دي1
 بوده، و مسئول ساماندهي، هماهنگي، اجرا و نظارت بر تمام فعاليتهاي مجمع است.

 . ديوان، جلسات مجمع عمومي را سازماندهي نموده و بر آن نظارت مي كند.2
 ر عملكرد آنها نظارت مي كند.نموده و ب كنترل. ديوان، كميته ها را فعال ساخته، 3

 شوراي اجراييِ فدرال  - 61ماده 

. اين شورا از تعداد اعضاي مكفي تشكيل شده و تعداد اعضاي زن و مرد آن با 1
ا و اقشار اجتماعي . در اين شورا، نمايندگي منصفانة مردم، گروه هاستهم برابر 

بيست  تواند به شده است. عضويت در شوراي اجرايي ميهمة اقليم ها لحاظ 
 از كساني اعطا شود كه عضو مجمع نيستند.   )20%درصد (



  

اعضاي شوراي اجرايي از ميان نامزدهاي پيشنهاد شده توسط شوراهاي اقليم ها، . 2
از اعضاي مجمع، انتخاب مي شوند. درصورتيكه مجمع آنها را تأييد نكند، اعضاي 

منصفانة  د. [در اين فرآيند] حضورديگري، بجاي افراد تأييد نشده، پيشنهاد مي شون
  .شودنمايندگان اقليم ها، لحاظ مي 

در صورت تا  شته باشندرؤساي مشترك شوراهاي اجراييِ اقليم ها، حق دابايد . 3
 لزوم، در جلسات شوراي اجرايي فدرال حضور يابند.

رؤساي مشترك شوراهاي اجرايي اقليم ها، حق ندارند براي رياست مشترك  .4
 اجرايي فدرال نامزد شوند.شوراي 

 نمايندة شوراي اجرايي بوده و فعاليتهاي آنرا هدايت مي كنند. ،. رؤساي مشترك5
  وظايف شوراي اجرايي فدرال  - 62ماده 

. اجراي تصميمات اتخاذ شده و اعمال سياستهاي تعيين شده توسط مجمع خلق 1
وراي اجرايي فدرال هاي دمكرات، در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، بعهدة ش

   .است

 شورا فعاليتهاي ديپلماتيك فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه را انجام ميدهد. .2
. شورا در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي، مشاركت و 3

 مي كند. ضمينهماهنگي ميان اقليم ها را ت

 كند.  كار هيئت ها را كنترل نموده و بر آنها نظارت مي ،شورا .4
 ،. شورا به مجمع خلق هاي دمكرات در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه5

 گزارش مي دهد.
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يش شوراي اجرايي در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، از طريق هيئت ها .6
ملت دمكراتيك،  [مختلف] ، و با توجه به ابعادامور خود را سازماندهي نموده

 .  دهد قدرت اجرايي جمعي خود را شكل مي
. هر هيئت حداقل متشكل از شش عضو، شامل دو رئيس مشترك بوده كه كار آن 7

از اعضاي بايد هيئت را هماهنگ نموده و بر آن نظارت مي كنند. رؤساي مشترك 
 شوراي اجرايي باشند.

. هيئت هاي شوراي اجرايي فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، بر كار هيئت هاي 8
از آنها پشتيباني مي كنند و هماهنگي بين آنها را انجام مي اقليم ها نظارت داشته و 

  دهند. 
 

  بخش پنجم

  نهاد رسانه، نشر و اطالعات - 63ماده 

بر اساس اصل رسانه و نشرِ آزاد و بايد . نهاد رسانه، نشر، و اطالعات، 1
دمكراتيك، خود را بصورت مستقل سازماندهي كند. اين نهاد به توسعه و پپشتيبانيِ 

چهارچوب قانون، فعاليت هاي وسسات رسانه اي و انتشاراتي كمك نموده و در م
انحصارگرايي در عرصة رسانه و نشر را  مذكور، مي كند. نهاد ضمينزاد را ترسانة آ

جامعه در كسب  رسانه، طبق [اصل] آزاديِ بر تحقق آزاديِبايد مجاز ندانسته و 
اين نهاد همچنين موظف به تأمين اخبار و اطالعات الزم، كنترل و نظارت كند. 



  

ي و انتشاراتي در عادالنه و برابر حمايت مالي براي تمام سيستم هاي رسانه ا
 .استچهارچوب قانون 

از طريق انتخابات، اعضا به تعداد مكفي است كه نصف آنها . اين نهاد شامل 2
جتماعي توسط مجمع يا شوراهاي اقليم ها، از ميان نمايندگان هويت ها و اقشار ا

رسانه اي ملي (فدرال) انتخاب مي  نهادهايانتخاب شده و نيمي ديگر توسط 
  شوند. 

رسانه و نشر انجام مي گيرد. اين  قانونِ فعاليت هاي اين نهاد بر اساس اصولِ .3
سازماندهي نموده، كميته ها را شكل  شنهاد خود را با توجه به زمينه هاي فعاليت

 به انجام فعاليت ها مي پردازد. اش اي داخلي داده و بر اساس آيين نامه ه
مجالس خلق اقليم ها و مجمع خلق هاي دمكرات، بر فعاليت هاي اين نهاد  .4

  نظارت مي كنند.
  

 بخش ششم  

  نيروي دفاع مشروع - 64ماده 

فدراليسم دمكراتيك "نيروهاي دفاعيِ مسلح در  "نيروهاي سوريه دمكراتيك"
يروها از يكسو متكي به پذيرش داوطلبانة مردم بوده و هستند. اين ن "شمال سوريه

تا از  موظفنداز ديگر سو مبتني بر وظيفة دفاع از خود مي باشند. اين نيروها 
 فدرال دمكراتيك، در برابر هرگونه فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه و سورية

ور حمله يا تهديد خارجي احتمالي دفاع نموده و محافظت كنند. نيروهاي مذك
حفاظت از جان و مال شهروندان را تأمين مي كنند. اين نيروها، با توجه به قانونِ 
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نيمه مستقل، سازماندهي مي كنند.  شكلنظام استخدام [نيروهاي مسلح]، خود را به 
فعاليت هاي نيروهاي سورية دمكراتيك، تحت نظارت مجمع خلق هاي دمكرات و 

  هيئت دفاع، قرار دارد.
  

 وراي قرارداد اجتماعيش -بخش هفتم 

  65ماده 

شوراي قرارداد اجتماعي متشكل از تعدادي قاضي، وكيل، و حقوقدان است. تعداد 
و به تصويب  شودو روش گزينش اعضا و نحوة كار شورا توسط قانون تعيين مي 

دو سوم از اعضاي مجمع خلق هاي دمكرات مي رسد. هنگام انتخاب اعضاي 
ام هويت ها را مورد نمايندگيِ تمبايد جمع خلق ها، شوراي قرارداد اجتماعي، م

  دهد. مالحظه قرار 
 وظايف شوراي قرارداد اجتماعي  - 66ماده 

 تفسير مفاد قرارداد اجتماعي بر عهدة شوراي قرارداد اجتماعي است. .1
. شوراي قرارداد اجتماعي ناظر بر عدم تعارضِ قوانين صادر شده از مجمع خلق 2

خاذ شده توسط شوراي اجرايي، و قوانين و تصميمات صادره از ها، تصميمات ات
 .استشوراهاي اقليم ها، با قرارداد اجتماعي 



  

حل و فصل اختالفات ناشي از كاربرد اين قرارداد ميان مجمع خلق هاي  .3
، بر عهدة شوراي قرارداد اجتماعي قضاييدمكراتيك، شوراي اجرايي، و شوراي 

 است.
فصل اختالفات ميان فدراليسم و اقليم ها يا اختالفات  اين شورا به حل و .4

 فيمابين اقليم ها مي پردازد.
هرگاه يكي از طرفين دعوا مدركي ارائه دهد كه قانوني بودنِ يك مورد حقوقيِ  .5

بكار رفته توسط دادگاه را به چالش كشد، و دادگاه مدرك ارائه شده را موثق 
دادرسي را به بايد شود،  گيري تصميم در آن خصوص بداند تا دانسته و الزم

 دهد.  به شوراي قراداد اجتماعي ارجاع  حالت تعليق درآورده و شواهد و مدارك را
  . شورا، نتايج انتخابات و همه پرسي هاي عمومي را تأييد مي كند.6
  

 سيستم قضايي  - بخش هشتم

  67ماده 

اجتماعي را از طريق سيستم قضايي دمكراتيك، مسائل مرتبط با عدالت و حقوق 
سازماندهي حل مي كند. در اين سيستم، چشم انداز -مشاركت مردمي و خود

وهدف آن ايجاد جامعه  استعدالت، معطوف به اصول اخالقيِ جامعة دمكراتيك 
اي مبتني بر يك رويكرد و ديدگاه دمكراتيك و اكولوژيك بوده كه اساساً به آزادي 

اعي نشأت مي گيرد و امور خود را بر اساس زنان باور داشته و از حيات اجتم
[اصول] يك جامعة دمكراتيك سازماندهي مي كند. خدمات قضايي از طريق 

 مشاركت اجتماعي و سازماندهيِ دمكراتيك واحدهاي محلي انجام مي گيرد.  
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  اصول دادوري - 68ماده 

شود. عدالت اجتماعي اساس سازماندهي جامعه و صيانت نفسِ آن محسوب مي  .1
عدالت در كمون هاي روستا، محله و  اب تبطو مبتني بر حل مسائل اجتماعيِ مر

 . و مسائل را با توسل به گفتمان، مذاكره، و رضايت متقابل حل مي كند.   استناحيه 
. اَعمالي كه به زندگي اجتماعي و محيط زيست آسيب مي رسانند، جرم محسوب 2

انيان فرصت دارند تا از حقوقشان دفاع مي شوند. و در صورت ارتكاب جرم، قرب
آسيب را مورد ارزيابي و نقد قرار داده، و جامعه بايد حق داشته باشد تا كنند. 

  پيشنهاداتش را ارائه دهد و در زمينة تصميم گيري مشاركت داشته باشد.
اصالح مجرمان و الزام آنها به جبران خسارت، [آموزش  بايد . هدف از مجازات،3

 آگاهي آنها، و بازگرداند آنها به زندگي اجتماعي با روش درست باشد. و] افزايش
آنها بايد حق . درخصوص مشكالت مربوط به مردم، گروه ها، و اقشار اجتماعي، 4

به تشكيل مكانيسم هاي قضايي و توسعة راه حل هاي خاص داشته باشند تا 
حقوق بشر در تعارض  ، بشرط اينكه با قرارداد اجتماعي و مبانيزندپردابخودشان 

 نباشد.
 . مسائل مربوط به منافع عمومي و امنيت همگاني، در سيستم هاي قضايي5ِ

 حل و فصل مي شوند. دربرگيرندة نمايندگان كل جامعه، 



  

 هاي . سازمانهاي ويژة زنان و حضور برابر زنان، از اصول عرصة عدالت و فعاليت6
زنان توسط سيستم هاي قضايي  مرتبط با گيري هاي تصميمو است. آن  نهاديِ

 [ويژة] زنان، انجام مي شود.
 چگونگيِ سازماندهي و مبانيِ كار  - 69ماده 

سيستم هاي قضايي شامل كميته هاي صلح، دفاتر قضايي، كميته هاي تحقيق، 
شوراي قضايي، و شوراي قضايي زنان مي باشند. آنها نهادهاي اصليِ فعال براي 

اعي بوده و اعضاي آنها توسط شوراها انتخاب مي تحقق و تثبيت عدالت اجتم
 شوند.

به حل و فصل درگيري ها و اختالف نظرها پرداخته و  ؛. كميته هاي صلح1
صلح و توافق اجتماعي را تحقق مي بخشند. اين كميته ها در هر جا و در 

تمام سطوح، از كمون تا اقليم، در صورت لزوم خود را سازماندهي مي كنند 
 نها از داوطلبان و افراد مورد احترام [مقبول] جامعه مي باشند. و اعضاي آ

از جمله سيستمهاي قضايي بوده كه خود را در شهرها،  ؛. دفاتر قضايي2
ناحيه ها و هرجا كه زدودن بيعدالتي در برابر اجتماعات و افراد الزم باشد، 

سط سازماندهي نموده و عدالت را تحقق مي بخشند. اعضاي اين دفاتر تو
شوراي قضايي اقليم پيشنهاد شده و به تأييد مجالس خلق مي رسند. دفاتر 

 قضايي در شهر ها و مناطق بر حسب نياز تشكيل مي شوند.  
سيستم هاي ويژة قضايي بوده كه با برخورداري از  ؛. كميته هاي تحقيق3

تخصص قابل توجه در زمينة بررسي و تشخيص موارد جرم، به تحقق 
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ي كنند. اعضاي اين كميته ها پس از تأييد توسط شوراي عدالت كمك م
 محل سكونتشان به انجام وظايف خود مي پردازند.

 به سازماندهي و نظارت بر نهادهاي قضاييِ اقليم ؛قضاييِ اقليم هايشورا .4
از طريق رأي گيري توسط مجلس  هااعضاي اين شورا .ندمي پرداز مربوطه

شوراها، حضور دمكراتيك و عادالنة  خلق اقليم انتخاب مي شوند. اين
نمايندگان مردم، گروه ها، و اقشار اجتماعي، بر مبناي سهميه، در نهادهاي 

 قضايي را تأمين مي كنند.
وليت نظارت و مسئ ؛دراليسم دمكراتيك شمال سوريه. شوراي قضاييِ ف5

و  كنترلِ [كل] نظام قضايي را بر عهده دارد. اين نهاد، گزارشات، پروژه ها،
پيش نويس تصميم گيري ها در خصوص فعاليت هاي قضايي را به مجمع 

خلق هاي دمكرات ارائه مي دهد. نهاد مذكور هماهنگي متقابل ميان اقليم ها 
را تأمين مي نمايد. اعضاي اين شورا توسط شوراهاي قضايي اقليم ها معرفي 

 شده و توسط مجمع خلق هاي دمكرات تأييد مي شوند. 
نظام مختص زنان  ؛ضايي زنانِ فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه. شوراي ق6

است كه به كلية مسائل و امور مربوط به زنان و خانواده مي پردازد. اين نهاد 
  با شوراهاي قضايي اقليم ها هماهنگي نموده و بر آنها نظارت مي كند. 

  
 



  

 بخش نهم 

  كمسيون عالي انتخابات - 70ماده 

ون از جانب شوراي قضاييِ فدراليسم دمكراتيك شمال . يك سوم اعضاي كمسي1
سوريه پيشنهاد شده و دو سوم باقيمانده توسط نمايندگان هويت ها و اقشار 

اجتماعي پيشنهاد مي شوند. تمام اعضا بايد به تأييد مجمع خلق هاي دمكرات 
 برسند.

امه . اين نهاد از تعداد مكفي اعضاي متخصص تشكيل شده است و در قبال برن2
د، شوريزي، سازماندهي، و انجام همه پرسيِ عمومي، كه توسط قانون تعيين مي 

 رات، انتخابات اعضاي مجالس خلقانتخابات مجلس عموميِ مجمع خلق هاي دمك
 .استول قانون، مسئ بر حسباقليم ها، و تمام انتخابات قانوني و دمكراتيك، 

يا اعتراض به انتخابات،  . كمسيون عالي انتخابات در مواردي از قبيل نقض3
تصميم مي گيرد و تصميم آن قابل تجديد نظر نيست. كمسيون بر اساس آيين نامه 

 داخلي آن عمل مي كند. 
اين نهاد، كمسيون انتخابات اقليم را سازماندهي نموده و تشكيل مي دهد. يك  .4

يمانده سوم اعضا كمسيون انتخابات اقليم توسط شوراي قضايي اقليم و دو سوم باق
توسط نمايندگان هويت ها و اقشار اجتماعي پيشنهاد مي شوند و مجلس خلق 

 اقليم آنها را تأييد مي كند. 
. كمسيون انتخابات اقليم، با توجه به آيين نامه هاي داخلي اش، در نواحي 5

 مختلف كميته هايش را سازماندهي نموده و شكل مي دهد. 
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نوان ناظر (مراقب) انتخابات احزاب سياسي و . اين نهاد مي تواند اعضايش را بع6
  نهادهاي رسمي در [سطح] فدراليسم و اقليم ها [به محل انتخابات] بفرستد.

 
  فصل چهارم

 مقررات عمومي

  71ماده 

 "فدراليسم دمكراتيك سوريه"و  "فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه"روابط بين 
 .شود تيك توافقي مشخصون اساسي دمكراقان مطابق بادر تمام سطوح، بايد 

  72ماده 

. سيستم باشندآنها انتخاب كنندگانِ تحت نظارت (كنترل) بايد ، منتخب اداراتتمام 
در صورت لزوم به نمايندگانشان رأي عدم  شته باشند تاحق دا بايد هاي انتخاباتي

  شود.مي اعتماد دهند. و [جزئيات] آن توسط قانون تعيين 
  73ماده 

مسائل تعيين كنندة مرتبط با منفعت عمومي، از قبيل؛ تركيب در خصوص تمام 
قرارداد اجتماعي، پيوستن يا خروج از معاهدات بين المللي، و اصالح شكل نظام، 

  همه پرسي انجام شود. بايد 
  
 



  

  74ماده 

 (فدرال) به تصميمات سيستم هاي عمومي شته باشندحق دابايد هويت هاي محلي 
ان بوده و با خواست و اهداف آنها موافق نيست، كه در تعارض با مصالح ايش

اعتراض كنند، اگر اعتراض با اجماع عمومي از طريق ارائة تصميمات به افراد مورد 
  نظر جهت تأييد، حل نشده باشد.

  75ماده 

در صورت تعارض ميان تصميمات اقليم ها، يا هويت هاي محلي با منافع عمومي 
ات مي تواند توسط شوراي قرارداد اجتماعي رد يا قرارداد اجتماعي، اين تصميم

 شود.

  76ماده 

 حيات اكولوژيك و توازن اكولوژيكي بايد حفظ شود.
  77ماده 

بايد بر اساس منابع طبيعي، ثروت جامعه بوده و سرمايه گذاري و استفاده از آنها 
 گيرد. و [جزئيات] آن توسط قانون تعيين مي شود. نياز اقليم ها صورت 

  78ماده 

سرمايه گذاري خارجي در چهارچوب قانون و با تأييد مجمع خلق هاي دمكراتيك 
 مجاز مي باشد. مربوطهو مجلس خلق اقليم 

  79ماده 

تأسيس احزاب و جنبش هاي سياسي امكانپذير است. آنها مي توانند آزادانه خود را 
 سازماندهي نموده و در چهارچوبِ قانون به فعاليت بپردازند.
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  80ماده 

سازمان ها و نهادهاي اجتماعي همچون جمعيت ها، انجمن ها، سنديكاها، اتحاديه 
ها، اتاق ها و غيره، مي توانند خود را آزادانه در چهارچوب قوانين فدراليسم 

دمكراتيك شمال سوريه سازماندهي كنند. سازمانهاي دمكراتيك اقشار اجتماعي مي 
 حمايت شوند. تواند در تمام زمينه ها توسعه يافته و

  81ماده 

هيچ عضوي از اعضاي مجمع خلق هاي دمكراتيك و مجلس خلق اقليم ها، مجاز 
 نيست كه براي بيش از دو دورة متوالي نامزد شود.

  82ماده 

حداقل سن رأي دهندگان و نامزدها براي تمام نهاد ها و شوراهاي سيستم فدرال، 
 .شودوسط قانون خاص تعيين مي . و شرايط نامزدي و انتخابات تاستهجده سال 

  83ماده 

 اصالحية اصول كلي اين قرارداد در صورت توافق مجالس خلق اقليم ها و تصويب
 اعضاي مجمع خلق هاي دمكرات امكانپذير است.  )75%هفتاد و پنج درصد (
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