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  مقدمه مؤلف

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

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

عمومِ كتاب ها، مقاالت، گزارش ها، فيلم ها و... تهيه شده تا به امروز، هركدام از 

دريچه اي محدود به روژاوا مي نگرند و اين نگرشِ محدود براي شناخت ماهيت 

ين دليل كتاب حاضر سعي دارد تا با زباني ساده و روژاوا كفايت نمي كند. به هم

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

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

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

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

ضمن حفظ ارزش علمي كتاب و اعتبار مؤلف، مسير مطالعات بعديِ خوانندگان 

  عالقمند را هموار سازد.

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

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 مردانِ ديگر كُردها را تنها گذاشت بارِجهان، امروز 

جايز نيست. شايد تقدير اين م كه درنگ بيشتر با خود گفت ديارِ مردمانِ آزاد است.

  بوده كه كتاب هم همچون قهرمانانِ بدون شناسنامة روژاوا، بدون شناسه منتشر شود. 

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

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

  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؛

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

  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،

شارات مزوپوتاميِن كه منابع ارزشمندي را در خصوص روژاوا به من معرفي نموده انت

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



 

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

  يو آن نمود.) شد و پليس آلمان اقدام به ضبط اموال و آرش

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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  پيش گفتار

 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
   به سوريه رسيد.،  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 
ساير  از اعتراض يتدولت و حما هايياستسمخالفت با در ، 3حاكم ابراز مي داشتند

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

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

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

  .بود نمونة كوچكي از يك جنگ جهانيكه ، داخلي
مختصات بحران سوريه از آغاز درگيري ها تا به امروز لحظه به لحظه در حال تغيير 

مختلفي  گروه هايتاكنون  .غير ممكن استنيز بوده و پيش بيني رويدادهاي آتي 
گروه  يكهحالدرپيوسته اند.  قابلبه جبهة ميا شده ، منحل داده، تغيير نام آمدهپديد 
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گروه هاي  ،روسيه، ايران و چين برخوردارند حمايت، از  5وقتدولت  راهاي طرفد
مخالف، شامل طيف گسترده اي از تندروهاي اسالمي تا ميانه رو و ناسيوناليست 

دولت ز يك ا حمايت چند تحت كدامهر وسنگر گرفته  يمختلف در جبهه هايعرب، 
   . قرار دارند ،)و ائتالف تحت رهبري آن(آمريكا قطر، عربستان، تركيه،  هاي

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

جبهة  چه درجبهة موافق و در  از آنجا كه چه. قدرت طلبينه  ،بوده است منطقهدر 
 صف سوم  جبهةدر يك ، كُردها ي تصور نمودآميز صلحنمي توان افق ، اسدمخالف

   .ده انآرايي كرد
سنگ بناي آلترناتيو پيشنهادي ري شكل گرفته است كه جبهة سوم، بر مبناي تفك

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 جهادي -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

  
 يباًخاور، كه تقر يانةاند، و اتفاقاً نه در م يدهنام يانهآن را خاورم ييانكه اروپا يمنطقه ا

 ينجهان واقع شده است، از نخست ياسيس ةو نقش ينزم هاييدر مركز خشك
 ي،علم يها يافتهبه  يمتك ياترود. بنا بر نظر يبه شمار م يتمدن بشر يهاخاستگاه

 ينالنهر ينشامل ب يانهاز خاورم يكردنِ دام در بخش يقدمت زراعت و اهل
كهن تر از  يز،موسوم به هالل حاصلخ يترانهمد يِ)، مصر، و سواحل شرقيا(مزوپوتام

جهان تحت عنوان  ةشناخته شد ينقوان ينبشر بوده و وضع نخست يها يستگاهز يرسا
داستان  ينتر يميقد يِگل يها لوحهرخ داده است.  ياجغراف يندر ا ي،قانون حموراب
از اديان  ينكشف شده اند و سه د ينالنهر ين، در بيلگَمشگ ةحماس، مكتوب جهان

  8.نشأت گرفته انداز اين منطقه نيز بزرگ جهان، يعني يهوديت، مسيحيت، و اسالم 
محدودة جغرافيايي خاورميانه در منابع مختلف متفاوت است و آنچه در اين بحث 

كشورهاي اردن، اسرائيل، امارات متحدة عربي،  دربرگيرندةمالك عمل واقع شده، 



 

14 

 

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

است كه پيرو  گوناگون 10قوميگروه چهل بيش از مسكن خاورميانه با اين حساب، 
 مختلف صحبت مي كنند. 11زبانبيست بيش از  هبوده و بمختلف  باور هشتادبيش از 
تبعيد، مهاجرت، اعمال سياست هزاران سال در كنار  ،گوناگوناقوام و عقايد وجود 

دموگرافي  غيره، و سلطه جوهاي استحالة نژادي يا فرهنگي از جانب گروه هاي 
 ساختارِدر اين ليكن  .پيچيده و رنگارنگ ساخته است بسيارمنطقه خاورميانه را 

  بسياري مشاهده نمود. نقاط مشترك مي توان نيز   به ظاهر ناهمگونمتنوعِ
 13از منابع گاز طبيعي درصد 43 ، 12از منابع نفت خام درصد 49وجود عالوه بر اين، 

 ي معادلمساحتدر  14فلزات و معادن صنعتي شناخته شدة جهان درصد 11و ميانگين 
4,8 15جمعيت كل بشر، درصد 5,7 جمعيتي بالغ بر با خشكي هاي كرة زمين، درصد 

استراتژيك طق امن ينحساستردر زمرة  ،ياسيسو  ي،اقتصاد به لحاظرا خاورميانه 
 ساختهبدل و اين سرزمين را به عرصة رقابت قدرت هاي بين المللي  قرار دادهجهان 
.است

زرد . سرخ . سبز
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  خاورميانه، جنگ و آشوب

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

  . جاي داردرا رتبة دوم در پس از اروپا،  ،به مساحتنسبت  )نبردها
 درصد 38حدود كه  نشان مي دهد 17،در قرن بيست و يكمخاورميانه، مناقشات بررسي 
 يا ياقتصاد -ياجتماع ي،مذهب ،ييدئولوژيكا جهت ييرتغ به منظورِ خاورميانه منازعات

ه و هر آنچه طبق ،تيمل ،تيقومايدئولوگ، به  تمسك .اندرخ داده  ياسينظام س يِقانون
سلطه  يبوده است برا يهمواره بهانه اغير خودي شود، -باعث ايجاد نظام خودي

چراكه منجر شود.  يدارصلح پا ياتواند به قدرت  ينتوانسته و نم يچگاهكه ه ييجو
تحت سلطه را به بروز هويت هاي ساير  ،...و  يدئولوگا، طبقه، قوم يك ييِسلطه جو
دور باطل به مرور  ينواداشته و ا و غيره يدئولوژيكا، طبقاتي، يقوم يها لعكس العم

از اين گونه منازعات،  پرهيزلذا براي تا منجر به جنگ شود.  يردگ يزمان شدت م
و رنگين كمان  نمودهخاورميانه بايد برابري كليه افراد، اقوام و عقايد را تضمين  اختارس

  .آنرا تمام و كمال نمايش دهد فرهنگيِ
بترتيب كه داليل ديگري داشته است  منازعات خاورميانهساير ، مذكوربنا بر مطالعات 

، )9%( تفوق محلي ،)%20( يا بدست گرفتن حكومت كنترل كشورعبارتند از؛ 
 ، تصاحب منابع)7%( تغيير روابط قدرت در سيستم بين المللي)، 8%خودمختاري (

   18.)%5( ، و جدايي طلبي)%6( قلمروافزايش ، )7%(

خاورمیانه
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 چنانكه دليل غالب مناقشات در اروپا .استمتفاوت ن الگو در مناطق ديگر جهان اي
 تصاحب منابع، در قاره آمريكا حكومت، كنترل در مركز و جنوب آفريقا ،جدايي طلبي

  . بوده است (نه بشدت خاورميانه) ايدئولوژيكيا  تغيير نظام سياسي اقيانوسيه-و در آسيا
يكي از داليل تفاوت در الگوها، تفاوت در سرعت و نحوة دگرديسيِ جوامع در مناطق 
مختلف اين كرة خاكيست. همچنين بايد توجه داشت كه بر اساس ديناميك جوامع و 

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

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

  خاورميانه، تغييرات اقليمي

، خاورميانه قرار داردساكنين  در اختيار 19ي تجديد پذيركمتر از يك درصد منابع آب
درصد از برداشت  7حدود بوده و آنها در صدر جدول مصرف كنندگان آب ليكن 

در نيم قرن  )يقاو شمال آفرخاورميانه ( 20آب جهان را به نام خود ثبت كرده اند.ساليانة 
و اين رشد  ستبوده ا يامناطق دن يگرد يندر ب يتنرخ رشد جمع يشترينب يدارااخير 

 جمعيت 21.ادامه خواهد داشت 2050 سال جمعيت (هرچند با نرخ كمتر) حداقل تا
پيش بيني ها نشان مي  بيشتر است ولي متاسفانهبه معني نياز به آب و خوراك  ،بيشتر
، نابودي كشاورزي، كمترهاي  بارشمنجر به  تغييرات اقليمي و گرمايش زمينكه دهد 
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ي جز نا امني، ه ايجو نتدر اين منطقه خواهد شد منابع غذايي كاهش كمبود آب و 
  نخواهد داشت.در پي جنگ، و مهاجرت 

تا پايان قرن، احتماالً باعث ، ي زميندما يشتداوم افزاكارشناسان بر اين باورند كه 
 درصد كاهش دهد. 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 خاك در هالل 
 ،"ييغذا ياستس بين المللي تحقيقاتموسسه "طبق پيش بيني هاي  22.حاصلخيز شود
 برنجمحصول  يدتول) يقا(و شمال آفر يانهخاورم ةدر منطق 2050تا سال انتظار مي رود 

  23.تنزل يابددرصد  20و گندم  ،درصد 47درصد، ذرت  30
سال در  كشورهاي خاورميانه 24شاخص عملكرد زيست محيطياين در حاليست كه 

(رتبه  در اين بين تنها اسرائيل 25ست.بوده ا بطور متوسط حدود ميانگين جهاني 2018
كه مساحت بسيار كمي از خاورميانه را در بر ) 32(رتبه و قطر ) 24(رتبه ، قبرس )19

وجود منابع بزرگ نفت و گاز در اكثر مناطق  .وضعيت نسبتا بهتري دارند ،مي گيرند
عمال سوبسيد بر ا االيشگاهها، نيروگاههاي حرارتي،خاورميانه و به تبع آن وجود پ

اثر  غيره و انرژي هاي تجديدپذيرسرمايه گذاري در سوخت هاي فسيلي بجاي 
   است. داشتهمناطق مذكور نامطلوب بر عملكرد زيست محيطي 

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، ساخت 

ايدار، استفاده از سوخت هاي فسيلي، توليد ناپ ياريآب گستردة سدها، سيستم هاي
تشديد  غيره بيابان زايي ونابودي مراتع، ، تخريب جنگل ها گازهاي گلخانه اي،فزايندة 
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كه  و دور از كاغذ بازيست مند جنبش هاي چابك، راديكالمقابله با آن نياز، شودمي 
  خاورميانه نهادينه شود. جديدلزوماً بايد در بدنة سيستم 

  اقتصادي ، فساد و بي عدالتيخاورميانه

 27شاخص توسعة انسانيِ 26سازمان ملل، 2016بر اساس گزارش توسعة انساني سال 
و تنها پنج كشور بوده  باال يا بسيار باالدر سطح از هفده كشور خاورميانه، دوازده كشور 

توسعة انسانيِ شاخص  ، متوسطپايين دارند. يعني در مجموع بهشاخص متوسط 
نة متاثر از سراكور ذمشاخص چون ليكن در محدودة باال قرار مي گيرد. ، ميانهخاور

عادالنة توزيع ، از جمله توسعهمهم ، برخي از پارامترهاي استتوليد ناخالص داخلي 
ارائه داده  2018سال  ي كه بنياد هريتج درگزارشدر چنانچه را ناديده مي گيرد. ثروت 

فراوان، مشخصات  يمنابع معدنبه رغم دارا بودن  ؛شده كه است، به اين نكته اشاره
دموگرافيك اكثر كشورهاي خاورميانه (و شمال آفريقا) باعث تمركز ثروت و فقر 

   28.دشوگسترده مي 
 29شاخص جينيداده هاي سازمان ملل يا بانك جهاني، جهت بررسي پايگاه مراجعه به 

. خواهد بودمفيد فايده ن چنداننيز  ،براي درك عدم توزيع عادالنه ثروت در خاورميانه
تركيه را كشور شاخص ، فقط مي توان  2016سال جدول داده هاي مثال در چرا كه 

   .يستيافت كه آن هم چندان قابل اعتماد ن
ميليون  15، حدود 2013موسسة آمار تركيه، در سال  داده هاي حاصل از برآوردطبق 

از طريق  30اوزجان چاغالرپژوهشگري بنام نفر زير خط فقر بسر برده اند، در حاليكه 
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 23اين عدد را حدود  ،اجتماعي دولتبرنامة كمك هاي  تحت پوششِمحاسبة افراد
  31ميليون برآورد مي كند.

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

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

شيعه همچنين برآورد مي شود كه استان هاي  32.را ناممكن مي سازد يدولت يايمزا
  33.هستندباالترين نرخ فقر ، نسبت به ساير مناطق داراي شرقينشين (اقليت) 
طبق برآورد مركز مطالعات نيز وضعيت به همين منوال بوده است. چنانچه  در سوريه

شديدترين نرخ  شمال شرقي،ي نشين ، مناطق كردنشين و سن2010ّاستراتژيك، سال 
  34.را تجربه كرده اندفقر 

عدي بسيار دقيق تر و البته تأمل در خصوص فقر چند ب اما يافته هاي مركز آمار ايران
 بلوچستان و تاني نشين سيساستان هاي سنّ بدست آمده، طبق آمار 35تر است.برانگيز 

بعنوان استان قم  صورتيكهدر  هستند يسطح فقر چندبعد ينبدتر يردرگ كردستان و
ميانگين  در حاليكه آمارِ. ها قرار دارد بهتريندر صدر ، (شيعه) مركز عقيدتيِ حكومت

، ارقام مذكور استدرصد  17در سطح كشور خانوارهاي شهري درگير فقر چند بعدي 
مي  درصد 43 به در كردستان ، ودرصد 45 به بلوچستان و يستاندر سطح استان س

درصد خانوارها به فقر چند  40رسد. همچنين در بخش روستايي كه بطور ميانگين 
درصد  61در كردستان  ، و درصد 82وبلوچستان  يستاندر سند، هست بعدي دچار
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درصد كاهش مي  19. اين ارقام در قم به اند يفقر چندبعد يردرگ ييروستا يخانوارها
   36يابد.

عربستان نظام اقتصادي كامال باز دارد. سوريه، اقتصاد دولتي و ايران، اقتصاد اسالمي. 
فارغ از نوع نظام اقتصادي، كه  مشترك است خاورميانهكشورهاي عموم ر داين واقعيت 

اين باعث ايجاد ديوانساالريِ و  است اقتصادينيروي هم نيروي سياسي و هم دولت 
   .شودمستعد فساد مي 

بوده  40كشورهاي خاورميانه حدود  37، متوسط شاخص احساس فساد2017در سال 
داشته  50. در اين بين، فقط چهار كشور از هفده كشور خاورميانه شاخص باالي 38است

 رسيده است.  71حداكثر به شاخص  امارات متحدة عربيو تنها 

نسبت به  يانهخاورم دولت بر اقتصاد، ناشي از ساية سياسي و امنيتيِ بدليل همين فساد
. كُندتري دارد ةروند توسع ،رشددر حال  مناطقِ يربا سا يسهدر مقا منابع و پتانسيل ها

بطور متوسط گزارش بنياد هريتج، شاخص آزادي اقتصادي كشورهاي خاورميانه، مطابق 
با اين حال تنها قبرس اقتصاد توسعه يافته داشته و اقتصاد  39باالتر از ميانگين جهانيست،

   40شانزده كشور ديگر خاورميانه هنوز در حال توسعه است.

  دمكراسيو  حقوق انسانيخاورميانه، 

حقايق ناخوشايندي از وضعيت نا مطلوب  41گزارش ساالنة سازمان عفو بين الملل،
در اين گزارش به سركوب هاي متعدد حقوق بشر در خاورميانه را آشكار مي سازد. 

روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر توسط نيروهاي دولتي، كنترل ابراز عقيده در 
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 يگروهها فضاي مجازي توسط دولت، تهديد آزادي عقيده و مذهب از طريق حملة
، عدم حمايت از زنان در برابر يافته سازمانجنسيتي  يضتبع، يو شبه نظام يدولت

 يتدر خصوص فعال يدولت يدشد هاي يتحدودماعمال خشونت هاي جنسيتي، 
 همچونجنايات جنگي ، كارگران مهاجر، بدرفتاري و استثمار يكارگر هاي يهاتحاد

و  يرنظاميانبه غ يمقو حمله مست غيرقانوني ، محاصرههممنوع ياستفاده از سالحها
، منطقه ياز كشورها ياحكام اعدام در تعدادو اجراي  ، صدوريرنظاميغ يرساختهايز

به توسط دولت ها  يرمجازيو غ يمجاز يدر فضا يجامعه مدنسركوب فعاليت هاي 
براي  يهقهر يروياز حد به ن يشتوسل ب، فساد يا يمل امنيت يهعل يدبهانه مقابله با تهد

  اشاره شده است. ...و  يابانيخ ياعتراض يحركتهاسركوب 
شاخص شكاف جنسيتيِ پانزده كشور  42مجمع جهاني اقتصاد، 2017در گزارش سال 

خاورميانه به طرز وحشتناكي پايين تر از ميانگين جهانيست. در اين بين شاخص قبرس 
ولي نه چندان  باالتر نيز در رتبه اي اسرائيلو بوده دو رتبه باالتر از متوسط جهاني 

   قرار دارد.  رضايتبخش
كه شاخص نيز نشان مي دهد  43گزارش واحد اطالعات اقتصادي اكونوميست،

درصد پايين تر از  31يعني  3,77 ،بطور متوسط دمكراسي هفده كشور خاورميانه
بعبارتي، فقط شاخص كشورهاي اسرائيل و قبرس باالتر از ميانگين  ميانگين جهانيست.

 ،مي پردازد آزادي رسانه هابه كه مذكور گزارش در بخش ديگري از . داردقرار جهاني 
اين ، به نحويكه ندبرآورد شده ا "غير آزاد"رسانه هاي كشورهاي خاورميانه عموماً 

برآورد  "آزاد ا حديت"و  "آزاد"بترتيب  و قبرس را رسانه هاي اسرائيل گزارش تنها
  .مي كند
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آزادي ، پيرامون بدون مرزسازمان گزارشگران  2018در رتبه بندي سال به همين ترتيب 
 "بسيار بغرنج"يا  "بغرنج "وضعيت مطبوعات عموم كشورهاي خاورميانه  44مطبوعات،

   .قرار دارد "وضعيت رضايتبخش"تنها قبرس در طبقه بندي شده است و 
فعليِ خاورميانه بصورت پيش فرض، ظلم و بي عدالتي را به  مكانيسماز آنجا كه 

را و شهروندان درجه دو شهروندان عادي تحميل مي كند، بديهي است كه اقليت ها 
در گزارش سال  "گروه بين المللي حقوق اقليت ها"مضاعف قرار دهد.  تحت ستمِ

قومي يا  هايبررسي وضعيت اقليت به  45"خطر در معرضِاقوامِ "تحت عنوان  2018
عقيدتيِ تحت تهديد در كشورهاي مختلف پرداخته است. طبق اين گزارش، در ميان 

قراردارند كه در رتبة يك تا بيست و هفت  هفتاد كشور، هشت كشور از خاورميانه
 عقيدتيِ /قومياقليت هاي در اين هشت كشور بنا بر گزارش مذكور،  46برآورد شده اند.

 شيعه، سنّي،مسيحي، كولي، ، نوبي، اديه نشينب، كُرد، بلوچ، عرب، آذري، تركمن، 
در معرض  ندائي، دروزي، مارونيك، مبيلي، شَفَفلسطيني،  ،بطيق ،ايزدي ،علويبهايي، 

   خطر قرار دارند.

   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
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 كهدر طول تاريخ، سلطه جويي و خشونت، جامعة خاورميانه را به دور باطلي كشانده 
 يدهزمان آن فرا رس اكنوننتيجه اي جز فرسايش منابع مادي و معنويِ آن نداشته است. 

خاورميانه دور باطل برهاند.  ينخود را از ا ،مناسب يبا انتخاب قالب يانهخاورم ةكه جامع
، مادي و معنويِ همة ساكنان آن باشدبقا و تعاليِ متضمن ي شود كه نوين بايد وارد كالبد
ياييِ اجتماعي، اكولوژيك، و اقتصادي را تضمين كند، سيستمي با المان پا ساختاري كه

هاي عمليِ آزادي بيان، آزادي انديشه، برابري، عدالت، احترام به كرامت انساني، بهره 
  ...توزيع عادالنة منابع و برداريِ پايا از منابع، 

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

 2018در جوالي  "ملت خلق يهود-دولت"تصويب قانونِ اينگونه تالش ها مي توان به 
يشروي در تالش براي پ ،مؤلف باوربه اشاره كرد. اين اقدام،  توسط پارلمان اسرائيل

را تحت دمكراسي در اسرائيل  روندمي تواند به مرور زمان يك مسير اشتباه است كه 
  . قرار دهدتأثير منفي 

را يهود  خلقبيم ها و آرزوهاي بزرگترين ملت بدون دولت،  مؤلف بعنوان يك كُرد از
ملت -محق ترين مردم براي داشتن يك دولتدرك مي كند. همچنانكه كُرد ها را  كامالً

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

سيستمي به مسئلة كردها در  با نگاه، 47عبداله اوجاالن، به همين دليلباشد.  منطقه
كنفدراليسم "تحت عنوان از دمكراسيِ بدون دولت، نويني الگوي  ،خاورميانه
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راه حل مشكالت بنيادين باور دارد كه اين الگو مي تواند ارائه مي دهد و را  "كراتيكدم
   .باشدخاورميانه تمامي خلق هاي 
غيردولتي و در آنِ  پارادايم اجتماعيِدمكراتيك، يك كنفدراليسم  48،بنا به تعريف وي

كه توسط دولت  ،دمكراتيك است  فرهنگيِ يك ملتسازماندهيِ كليِ واحد، طرح
-، يك مدل خودمديريتي در تقابل با حكومت دولتسيستم مذكوركنترل نمي شود. 

مداخله نكند، امكان  اصل خودمديريتيملت در -تا زمانيكه دولت ، ليكنملت است
كنفدراليسم دمكراتيك  .خواهد بودامكان پذير بموازات هم همزيستي صلح آميز اين دو 

انعطاف پذير، چند فرهنگي، ضد انحصار طلبي، و اجماع محور است كه  يك سيستم
با در چهارچوب چنين سيستمي، . تعامل دارد ديگر گروه ها و جناح هاي سياسيبا 

يك اقتصاد جايگزين كه بجاي محوريت پاسداري از محيط زيست و برابريِ جنسيتي، 
 جامعه پاسخگوي نيازهاي مختلفو  ادهد رتقاءا ، منابع جامعه رااز منابع بهره كشي

   .تعريف مي شودباشد، 

  ملت دمكراتيكخاورميانة نوين، 

 ،پرچم ،تحت يك وطنملت، كه مبتني بر همسان سازيِ جامعه -بر خالف نظام دولت
كنفدراليسم دمكراتيك،  ... بوده و تنوعات اجتماعي را پس مي زند،يا  ايدئولوژي ،زبان

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

  .ها و افراد بسيار، با منافع متفاوت، تشكيل شده است
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اقليت و اكثريت، خودي و غير خودي، پاك و نجس، جامعه را به  ،دمكراتيك ملت
، حذف و انكار جايي ندارد و ساختاراين در  تقسيم نمي كند. ... فرادست و فرودست

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

هاي زباني، قومي، ديني... گرفته تا جوامع مدني، و سازماندهي هاي گوناگون اقتصادي، 
   .گام برداردخويش  در راستاي خواسته هايبتواند 

انجام مي پذيرد. لذا نسبت  واحدهاي بومي در سطح ي ملت دمكراتيكتصميم گيري ها
كه بواسطة محافظه كاري،  ،به فرايند تصميم گيري و عملي شدنِ تصميم دولت

، همواره با تأخير چندين ساله روبروستغيره، بروكراسي، مقررات دست و پا گير و
  . به نتيجه مي رسدبسيار سريعتر 

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

 اجزاي مديريت ذاتيِاجراييِ  مكانيسمبعنوان و غير قدرت طلب طراحي شده تا همواره 
  . عمل كندملت دمكراتيك 

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

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

دو برابر بيش از پتانسيل ملت دمكراتيك را به تنها با لحاظ نمودن اصل هم افزايي، 
همچنين بواسطة ارتباط معنادار بين برابري جنسيتي و توسعة پايدار  افزايش مي دهد.
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مشكالت ملت دمكراتيك آمادگي بيشتري براي حل  49،در بخش هاي مختلف صنعت
حقوق ، موجود در زمينه هاي انرژي، بهداشت، آموزش، امنيت غذايي، تغييرات اقليمي

  .خواهد داشتو شهر نشيني  مصرفالگوهاي روش هاي توليد، ، بشر

  نوين، وطن مشترك دمكراتيك ةخاورميان

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

زير خود را تحت الشعاع بوم رنگارنگي و  نشسته اندبوم سطح كه بر دانست ي نا منظم
خواسته مي دهند كه حق اين مرزهاي مصنوعي، به حاكميت موجود . دنقرار مي ده

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

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

، ضمن مذكور . اجتماعاتفراهم مي كندرا گسترده تر غير دولتيِ تشكيالت اجتماعيِ 
و غير قدرت  ناسيوناليستدر يك اتحادية نامتمركز غير حفظ هويت و موجوديت خود، 

  گرد مي آيند.طلب تحت عنوان كنفدراسيون دمكراتيك 
در اين ديدگاه . دمكراتيك به جغرافيا مي نگرد وطن مشترك با ديدراتيك، ملت دمك

يا ايران كشوري متعلق به ملت فارس نيست.  ،ديگر تركيه، كشوري مختصِ ملت تُرك
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هويت هاي  جغرافيا ون در آنچهمچنانكه عراق را نمي توان كشوري عرب ناميد. 
   گوناگوني سكونت دارند.

 گيري يك ساختار دمكراتيك ليبرال كليت فرهنگي اروپايي منجر به شكلهمانگونه كه 
، مي تواند ساختار يك كليت فرهنگينيز بعنوان خاورميانه ، شداروپا  ةنام اتحادي به

  50.كنفدراسيون دمكراتيك را ايجاد كند

  نوين، صنعت و اقتصاد نةخاورميا

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

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

 -توليد -مدل (استخراج منابع طبقكه  يسنت يِخط يعصنابر خالف صنعت اكولوژيك 
د، نشو يم يآلودگ يشمنابع و افزاو اتمام منجر به كاهش  ضايعات) -مصرف -توزيع

، با يستز يطاقتصاد و مح ينهماهنگ ب ةتوسعو  تيعمواد در طب ةبا توجه به چرخ
 هم، )توليد -بازيافت -مصرف -توزيع -توليدچرخه اي ( يك مدل اقتصاديِ برقراريِ

استفادة كارآمد از منابع و دفع صحيح  و هم با كندرا حل مي مشكالت زيست محيطي 
مواد زائد مصرف، مشكالت مربوط به كمبود منابع را بر طرف تا  توليد حاصل از فرايند

  . سازدمي 
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به بهره مي برد.   غير دولتيملت دمكراتيك از شيوة خودمديريتيِدر حوزة اقتصاد هم، 
-خودمختاري اقتصادي كمترين شرط توافق ملت دمكراتيك با دولت 51نظر اوجاالن،

و نه  بودهنه سرمايه داريِ خصوصي ، ملت دمكراتيكمدل اقتصاديِ . خواهد بودملت 
در اين مدل، . است 52مبتني بر صنعت اكولوژيك و اقتصاد جمعي يمدل، بلكه دولتي
يست و كه به محيط ز توسعه، تكنولوژي، و مالكيت تا جايي قابل قبول است، صنعت

همچنين بازار، دمكراتيك آسيب نزند و منجر به انباشت سود و سرمايه نشود.  معةجا
داد و ستد، تنوع توليد، رقابت و بهره وري رد نمي شود، ليكن سلطة سود و انباشت 

چنين سيستمي به پديده هايي همچون اشتغال كاذب، احتكار،  سرمايه پذيرفتني نيست.
  انحصار، رانت، اختالس، بيكاري، بيگاري، تنفروشي و مافياگري پايان مي دهد.

شركتهاي عظيم دولتي يا خصوصي مي  امروز، بواسطة فساد و بيعدالتي، ةخاورمياندر 
مخرب محيط زيست را  يا پروژه هاي ، طرح هاي غير اصوليهتوانند صنايع آلوده كنند

خودي،  ، بخصوص مناطق حاشيه و غيرِكجار هر د نگرانيبدون و  كمابيش بي دردسر
بي اطالعند و چنين پروژه هايي از عواقب زيانبار  عموماًافراد محلي نيز  .كنندجرا ا

اگر . ندارندقدام بر عليه آن را اقدرت و ، جرأت اعتراض ر اطالع داشته باشندحتي اگ
 پروژه هاياجراي  (و صنعت) در دست واحدهاي بوميِ خودمختار باشد،اقتصاد 

 اقبعو، قبل از اجراي طرح واحد هاي بوميچراكه تضمين خواهد شد.  اكولوژيك
  .ند تا خطري متوجه زاد و بوم آنها و خانوادة آنها نباشدسنجمي كار را 
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  خاورميانة نوين، از ايده تا عمل

ملت، فرايندي تدريجي -غلبه بر سيستمِ دولت، و بخصوص دولت 53به نظر اوجاالن،
در سطح  پروژة اجتماعي بزرگ، يك تعريف مي كند ويآنچه و بلند مدت است. 

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

   .روبرو خواهد شد غيره ومقاومت در برابر تغيير، پيش بيني نشده، 
طرحي مقدماتي از پروژة اصلي در ، مجريان و مديران پروژه، پروژه هاي بزرگدر 

پيش از . طرح پايلوت تعريف مي كنندرا  54پايلوت ، تحت عنوان طرحمقياس كوچك
مجري را قادر مي سازد كه با حداقل هزينه و ريسك، و  شودپروژة اصلي اجرا مي 

اده، فرآيند اجراي طرح را با دقت بررسي امكان سنجيِ پروژه را مورد ارزيابي قرار د
پروژة بتواند نحوة اجراي ه و نهايتا ه آشنا شدژبا موانع احتمالي پيشرفت پرونموده، 
توان به نتايج ملموس رسيد در طرح پايلوت مي  .بخشدبهبود را در ابعاد وسيع  اصلي

 ،كه قبالً بصورت تئوري تعريف شده بود، صحه گذارد. در نتيجه ،و بر مزايايِ پروژه
  مي انجامد.مقاومت در برابر تغيير اين امر به كاهش و پروژه مهيا شده پذيرش  ينةمز

كُردها بر خالف اعراب، تُرك ها و فارس ها، بزرگترين ملت بدون دولت هستند كه 
ت و سابقة مبارزة سياسي آنها بشكل احزابِ خارج از چهارچوب دولت تقريباً در وسع

دنيا بي نظير است. از طرفي كردستان به لحاظ تنوع فرهنگي، اتنيكي، و عقيدتي همچون 
خاورميانه اي كوچك است. لذا بنظر مي رسد كه مناطق كردنشين، عموماً، مي تواند 

   55ت پروژة كنفدراليسم دمكراتيك باشد.بستر مناسبي براي اجراي طرح پايلو
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بخش كردستان،  رهاييدر تداوم جنبش كه  (ك.ج.ك) 56كنفدراسيون جوامع كردستان
بعنوان توسط اوجاالن براي پياده سازيِ پروژة كنفدراليسم دمكراتيك سازماندهي شد، 

محالت شهريِ استان هاي را در پايلوت طرح اجراي  2007ز سال ا همجري پروژ
ئامد  ،(ماردين) ينردم ،رتس ،(شرناك) شرناخ، جولَمرگ (حكاري) كُردنشين

گرفت شكل  يمردم مديريت يشوراهامجالس و  .نمودآغاز  باتمان و وان ،)ياربكرد(
و شرناخ  جولمرگطرح مذكور بخصوص در  قد علم كرد. دولتي يهارابر نهاددر ب و

كنفدراليسم دمكراتيك به آرامي در ميان كُردهاي  نتايج بسيار مثبتي در پي داشت.
يز نو سرياني ذري آاقليت هاي  شوراهادر برخي از حتي . پذيرفته مي شدبيشتري 

   مشاركت داشتند.
غيرقانوني و بهانة  اب، 2009از سال  57دولت تركيه به رهبريِ حزب عدالت و توسعه

شوراها و مجامع گرانة خود در قبال سركوب هاي ، سياست )ك.ج.ك( تروريستي بودنِ
مرتبط با و طي دو سال و نيم حدود سه هزار و پانصد فعال  كردتشديد را  يكدمكرات

متوقف نشد و در  كامالً طرح . با اين وجود،را بازداشت و روانة زندان نموداين پروژه 
اد. مناطقي كه جنبش رهايي بخش كردستان نفوذ بيشتري داشت به راه خود ادامه د

تصميم گرفتند كه نوعي اقتصاد  جولمرگچندين روستاي استان  2010در سال چنانكه 
روستاي ساخت يك روستاي جديد بر اساس ايدة مشاركتي (تعاوني) را ايجاد كنند و 

 2011آغاز شد. بر همين منوال در سال  مذكوراستان نزديكي ويرانشهر در  58صلح
گروهي از فعالين استان وان، ساخت روستاي اكولوژيكيِ زنان را برنامه ريزي كردند 

        59كه در نوع خود بي نظير بود.
را له صورت مسئگزينة حذف ، و كمك به حل مسايل بجاي گفتماندولت وقت تركيه 
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ملت از تقسيم قدرت با نهادهاي مردميِ غير -به جنگ داخلي دامن زد. دولتو  برگزيد
ملت، -ملت را فدا مي كند. دولت براحتيدولتي، واهمه دارد و براي دفاع از كيان خود، 

هرج و مرج طلب، (بر خالف واقع) دمكراتيك را  ملتاز طريق دستگاه تبليغاتيِ خود، 
،  دولتيملتبا ايجاد ترس در تا  معرفي مي كند و ... تجزيه طلب، تروريستمرتجع، 

به همين دليل كنفدراليسم دمكراتيك . آنها را رو در رويِ ملت دمكراتيك قرار دهد
هنوز عراق  اعرابِوقتي است. جوامع تُرك مورد بحث و ترديد  تركيه، ميان هنوز در

اوضاع  بيني نمود كه، مي توان پيش حتي از دمكراسي در حد فدراليسم نيز واهمه دارند
  .نباشدايران نيز بهتر از اين  جوامع فارسخصوص در 
تشديد اعمال تروريسم دولتي،  درحالكماكان دولت تركيه كه ،  2013تا  2009سال از 

بزرگترين زندان بود و مي رفت تا عنوانِ  اجتماعيو  فعالين مدنيسركوب اختناق و 
طرح پايلوت دامة براي امطلوب شرايط ديگر و ، را بخود اختصاص دهد 60خبرنگاران
بستر در مناطق كردنشين شمال سوريه، معروف به روژاوا، خالء قدرت  ،مهيا نبود

  . مناسب براي پياده سازيِ طرح مذكور را فراهم ساخت
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  واروژاطرح 
  

درحاليكه خاورميانه مركز خشكي هاي زمين است، بين النهرين را مي توان قلب 
خاورميانه ناميد. از هزاران سال پيش كه اقوام ساكنِ صحاريِ خشك شبه جزيرة 
عربستان، در جستجوي آب و مراتع، بسوي سرزمين هاي حاصلخيز شمالي مهاجرت 

ين محل برخورد تمدن ها بوده كرده و با اقوام بومي آنجا روبرو شدند، بين النهر
شده ي هاي بزرگ دست بدست امپراتوراست. به نحويكه در طول تاريخ، مدام بين 

  است.  قرار گرفتهتاخت و تاز لشكريان مهاجم مورد و 
نيز كه در نواحي شمالي بين النهرين (بزرگ) سرزمينِ مادريِ كُردها يا همان كردستان 

از شرق تا آنسوي رشته ال دارد. اين سرزمين، تاريخي بر اين منوواقع شده است، 
كوههاي زاگرس، و از شمال تا سسله جبالِ توروس ادامه مي يابد. ارتفاعات مذكور، 

   61.استسرچشمة رودهاي دجله و فرات و منشاء تولد بين النهرين 
 %34 تقريباً ،تشكيل مي دهد. با اين حالاز خاك خاورميانه را  %5كردستان حدود 
از  از نبردهاي تاريخ خاورميانه در اين منطقه رخ داده است. %12از انقالب ها و 

 ،باشد يتصاحب منابع آببر سر  ينده،آ يجنگ هاپيش بيني مي شود عمدة  كهآنجا 
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كردستان ، خاورميانه فرهنگيِ بدون تغير در ساختار اجتماعي، سياسي، اقتصادي و
  شرايط بدتري را تجربه خواهد كرد. هم باز 

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 همواره مقاطعي 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 

كمتر از دو قرن بعد، يعني . كردمي  بين ايران و عثماني تقسيمرا كردستان  شد كه
از روسية تزاري و عقد  ايران قاجارپادشاهي پس از شكست ، نوزدهماوايل سدة 
 متعاقب 62.به روسيه واگذار شد كردنشين، بخشي از نواحي نچاياركمعهدنامة ت
اوايل قرن در  يامپراتورآن  يفروپاشدر جنگ جهاني اول و عثماني ها  شكست
با مرزبندي جديد ، نيز آن بخش از كردستان كه در قلمرو عثماني قرارداشت ،بيستم

توسط قدرتهاي پيروزِ جنگ جهاني  ،كشورهاي تازه تاسيسِ عراق، سوريه و تركيه
   63پاره شد. اول، سه

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 مي گرفتقرار  يميالسيونو آس ينژاد يضتبع يها ياستمورد س
رد در تالش بوده دولت كُ يك يسسأت ياكسب حقوق برابر و  يهمواره برا ،ردكُ هاي

نشين كرد مختلف مناطق ردبزرگ سال اخير بيش از سي قيام در صد چنانكه . ندا
   64.ه استرخ داد
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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 ترتيب، مي نامند.  65روژاوامرز سوريه قرار دارد، غرب كردستان يا  ونكه در
بخش  66،روژهالت، شرق كردستان يا ايران واقع شدهكه در مرزهاي  خاوريبخش 

جنوب ديگر، بخش و  67،باكوورشمالي كه تحت سلطة تركيه است، شمال كردستان يا 
  د.ناميده مي شو 68باشووركردستان يا 

طرح روژاوا



 

36 

 

  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 ، هاكُردسياسيِ 
كيلومتر مربع  18300به مساحتي معادل  ،بلَقه و حر ،كهسح يهااستان كُردنشينِ

   .بوده استدر شمال سوريه، 
 و كوهستانيسرزمين هايي مرتفع روژهالت كه غالباً  يابر خالف باكوور، باشوور، 

در ارتفاعات  روژاواقسمت عمدة ، هستند متر از سطح دريا 1500با ارتفاع بيش از 
بخش  ينا يعيطب ةعارض ينبلند تر است.واقع شده متر از سطح دريا  600تا  300

در منتها اليه نام دارد كه (يا كرمانج)  69كوه كورد ،متر 1269ارتفاع  اب ،از كردستان
مرتفع ترين بلنديِ متر نيز  920به ارتفاع  70وانزكوه كَ. گرفته استغربي روژاوا قرار 

  .ستشرق روژاوا
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، 
سياستهاي سوء مديريت منابع آبي،  ولياند.  و باعث رونق كشت و كار آن شده كرده

و كاهش بارندگي ناشي از تغييرات  جنگ 71،دولت تركيه در خصوص كنترل آب
     گذاشته است. منطقهتاثيرات منفي بر صنعت كشاورزي  أخير، دهه هايدر  اقليمي،

 ي،آرام ي،كلدان ي،اقوام كُرد، عرب، آشورمسكن  به لحاظ دموگرافيكي، روژاوا
مأمن مذاهب شافعي، حنبلي، ايزدي، علوي، و  چچنچركس،  ي،تركمن، ارمن

 سياست هاي امپراتوري عثماني. رودمي  به شمار ...زردشتي، ارتدكس، كاتوليك و 
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استعمار حضور ، با آشوري ها پادشاهيِ عراقبرخورد ، در قبال مسيحيان و كُردها
 تركيب جمعيتيو نهايتاً جنگ أخير،  يست،اعراب شووِنو سپس قدرت گرفتن  فرانسه

   منطقه را مدام دستخوش تغيير كرده است.
ميليون نفر  4,6، جمعيت روژاوا حدود 2014مقامات محلي در سال  بنا به برآورد

   73آن را كُردها تشكيل مي دهند. %65تا  60كه حدود  72،است ودهب
 ياستمورد سروژاوا بخصوص پس از استقالل سوريه و بروز ناسيوناليسم عربي، 

به  تاريخي ياييجغراف ياسام چه. چنانقرار گرفتتند نژاد پرستانه سيستماتيك  يها
شدند، عرب ها را در  يتسلب تابع ياكُردها اخراج  ،واژگان عربي تغيير نام يافت

   74نام اعراب مصادره شد و ... هاسكان دادند، مزارع كُردها ب ينمناطق كُردنش
بعث،  يمرژ ياز سو يچگاهه يه،عرب سور يرغ يتاقل ينبزرگتر بعنوان حقوق كُردها

 يب،تعر يض،تبع يها ياستهمواره مورد سكُردها و  است شناخته نشده يتبه رسم
كه دولت كتاب،  يندر زمان نگارش ا . حتيقرار گرفته اندي كوچ اجبارو  زاييفقر 
تركمن  اسكان، كشتار كُردها و متعاقب آن، بخش غربيِ روژاوااشغال اقدام به  يه،ترك
تا دموگرافي منطقه را به ضرر كُردها مي كند  هدر مناطق اشغال شد تندرو باعرا ها و

مواجه نبوده و  دولت سوريه، با هيچگونه اعتراض يا مقاومتي از سوي تغيير دهد
  75.اقدامات مذكور در هماهنگي با رژيم بعث صورت مي گيرد

طرح روژاوا



 

38 

 

  تاريخچة مبارزة تشكيالتيروژاوا، 

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

توسط جمعي از  76خويبون؛ ملّي كُرد اتحاديةقرار داد، تأسيس تأثير تحت عميقا  را
و گشايش  ،1927به سال   تحت قيمومت فرانسه،در لبنانِروشنفكران تبعيديِ كُرد، 
  .دوبدفتر اصلي آن در حلب 

، مبارزه ملت-دولت يك يجاددر جهت ا هاحركت مدرن كُرد يناولخويبون بعنوان 
به را سازماندهي كرد، ليكن  77و قيام تاريخيِ ئاگري قرار دادمسلحانه را مد نظر 

مرور زمان متوجه نقاط ضعف ناشي از عوامل فرهنگي شد و ميدان مبارزه را به 
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 و تأثيرات و  78هدر مناطق ديگر ادامه داد به فعاليت جمعيت . ليكنبعمل آورد
   79گزارد.بر جاي در جامعة روژاوا ي زيادفرهنگي 
با تأثير از  ،چند تن ديگرو  80،جمعيت خويبون سابقيكي از اعضاي ، 7195در سال 

موسوم به  82،سوريهستان حزب دمكرات كرد 81،)عراقحزب دمكرات كردستان (
به دو جناح راست و چپ مذكور حزب  1965در حدود سال  .بنياد نهادندرا  ،اَلپارتي
اگرچه . منشعب شدند آن جناحدو ب مختلفي از و به مرور زمان احزاشد تقسيم 
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اين حزب تا به و  به اَلپارتي مي رسدروژاوا  كنونيِاحزاب حدود ده حزب از ريشة 
از قدرت و كارايي  ،متعدد انشعاباتليكن  ،موجوديت خود را حفظ كرده استامروز 

    )2(پيوستآن بشدت كاست.
و ايجاد پايگاه ، 1980در دهة  ،به سوريه (پ.ك.ك) 83تانحزب كارگران كردس ورود

شد افكار خطه بود كه باعث  ينا ياسيبستر س در يتازه ا يانروژاوا، جرسياسي در 
به بعد هزاران  1984چنانچه از سال  .بگذارد يرتاث يهسور يكردها يبر رواوجاالن 

تا دوش به دوش  يوستندپپ.ك.ك تن از زنان و مردانِ روژاوا به صفوف مبارزان 
    84كنند.مبارزه كردستان  يگرد يهمرزمان خود در بخش ها

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

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

اوجاالن ايدئولوژي متأثر از كه (پ.ي.د)  85حزب اتحاد دمكراتيكپنج سال بعد، 
و مشابه ساير تشكيالت كُردي بصورت مخفيانه (غير قانوني) شد تاسيس  بود،

  .كردفعاليت خود را آغاز 
راه  يندر اند و جوانانشان داشت يتروژاوا در پ.ك.ك فعال يهاخانواده از  يايبس 

به  توانست.د يپ.و  شد يجاد.د ايمردم و پ. ينب يقيعم يوندپلذا . شده بود يدشه
  86قابل قبولي برسد. يِمردم يگاهاج

طرح روژاوا
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، ضرورت وجود واحدهاي دفاع مردمي را آشكار 2004حوادث قامشلو، در سال 
 87ساخت و در همان سال پ.ي.د به سازماندهي (غير رسمي) يگان هاي مدافع خلق

   . پرداخت(ي.پ.گ) 
تأسيس يگان هاي مدافع خلق، رسماً اعالم ، 2011در سال  88انقالب يندبا آغاز فرا

قدم به خيابان هاي روژاوا جامعه محور،  ياسيِس ةبرنام يكبا داشتن  پ.ي.دو  89شد
 ،گرفته يشرا در پ "انفعال و انتظار" ياستسروژاوا احزاب برخي  يكهدر حال گذارد.

 "نه رژيم، نه اپوزسيون"وضعِ مپ.ي.د  ،و برخي ديگر به اپوزسيون سوري پيوستند
 ،راه حل هاي مسالمت آميزيافتنِ و  "دفاع از خود" با تمركز بر اصلِ را اتخاذ كرد و 

 روژاواجامعة سازماندهي به ، يا پيوستن به اپوزسيون ضمن احتراز از جنگ با رژيم
غرب مجلس خلق ، تابستان همان سالدر  و پرداخت و تقويت نيروهاي دفاعي

  را تشكيل داد. 90كردستان
متأثر از دو جريان سياسيِ باشوور، يعني ي يروژاوايازده حزبِ  ،2011سال  اكتبردر  

زير چتري با عنوان  91حزب دمكرات كردستان (عراق) و اتحاديه ميهني كردستان،
كه تحت نظارت حكومت  انجمنگرد آمدند. اين  92ميهني كردهاي سوريه، انجمن

به اپوزسيون سوريه بعداً (اربيل) شكل گرفته بود  94(عراق) در هولير 93اقليم كردستان
  پيوست. 

، بارزاني، رئيس وقت اقليم كردستاندر هولير و با حضور مسعود ، 2012جوالي سال 
تا  كردهاي سوريه، امضا شد ميهني انجمنو 95مجلس خلقموافقتنامة همكاري ميان 

ماحصل اين موافقتنامه، . از تشديد اختالفات ميان دو گروه مذكور جلوگيري كند
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و معرفي يگان هاي مدافع  بعنوان هيئت حاكمة روژاوا 96عاليِ كُرد، هيئتتاسيس 
  خلق بعنوان بازوي نظامي آن بود. 

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 نيز، طرف مقابل را به اقدام براي ايجاد نيروي مسلح ديگري  خلق

همكاري با اپوزسيون منطقه، و هاي مدافع خلق، تالش براي تقسيم روژاوا به دو 
   .ساختمتهم مي  ،دولت تركيه بر عليه روژاوا تحت حمايت

عاليِ كُرد، عمالً كارايي خود را از دست داد، جنبش جامعة  هيئتزمانيكه 
محسوب مي شد، اجراي كه از اركان اجراييِ مجلس خلق دم) -(تَو 97دمكراتيك
    .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 
توسعة كميته ها، شوراها و  سازماندهي و دم) به-بدين ترتيب (تَو. عهده دار شد

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

  . جاي گيرد مذهبيِ سوريه آزاد باشد،

طرح روژاوا
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دمكراسيِ ، با رويكرد شوراييِ روژاوا متشكل از شوراهايي در چهار سطح ساختار
قاعدة جامعه كه جريان تصميم گيري ها از طراحي شده، بگونه اي و  است 98مستقيم

  )3(پيوست.شودآغاز مردم يعني عموم 
 كنفدراليسم دمكراتيكسنگ زير بناي  سطح اول، يا بعبارتيشوراهاي ، ها 99كُمون

 رسيدگيبه مشكالت زندگي روزمره ها كمون  انتظار مي رود را شكل مي دهند.
روستايي مي تواند تمام  مونِيك ك. سازندبرآورده  را و نياز هاي اساسي مردم نموده

جمعيت بيشتري  ،شهرها كه به نسبتدر خانوارهاي روستا را در بر گيرد، ليكن 
   باشد.خانوار  500 حداكثر تا 30 حداقلشامل مي تواند مون هر كدارند، 

 7شامل  . هر شوراي محله(يا روستا) مي نامند شوراي محلهشوراهاي سطح دوم را 
شوراي محله  .است كمونِ روستا 10الي  7و هر شوراي روستا شامل  كمون 30الي 

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

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

در اين سطح وارد مي توانند و... نيز  (NGO)احزاب سياسي، سازمان هاي مردم نهاد 
. بدين ترتيب در شوراي ناحيه مي توان مسائل كالن دونفرآيند تصميم گيري ش
   اجتماع  را بررسي نمود.

مي گيرد. تمام شوراهاي نواحي را در بر، شوراي سطح چهارم است كه مجلس خلق
همراه ه ب كه كرسي در نظر گرفته شده استيازده  100در اين مجلس، براي هر كانتون
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 دارداختصاص دم) -(تَو بهو پنج كرسي  ،فعاليت مي كنندكميته هشت افراد ديگر در 
   باشد. بين شوراهاي سطح سوم و چهارم  تا هماهنگ كنندة

در شت كميته ، هباشندجامعه  پاسخگويِزمينه ها تمام در بتوانند شوراها اينكه براي 
كه عبارتند از؛ كميتة زنان، كميتة دفاع، كميتة اقتصادي، تمام سطوح تعريف شده است 

كميتة  و كميتة سياسي، كميتة جامعة مدني، كميتة جامعة آزاد، كميتة عدالت،
   101.ايدئولوژي

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

  . داردبه نظر اعضا بستگي  ،دوم وسطوح اول 
هر شورا در هر سطحي كه باشد، توسط يك هيئت اجرايي اداره مي شود كه شامل 

استو نمايندگان كميته هاي مختلف آن شورا  ،يك مرد و يك زن رياست مشترك. 
انتخابات  طريقاز  يته هاكم يلو تشك )دو سال يا يك يبرا(مشترك  يساؤانتخاب ر

 بعنوان نمايندگان كمون مذكوررؤساي گيرد و  يصورت م شورا ياعضا ينب يم،مستق
  شوراي خود در شوراي سطح بعدي حضور دارند. يا

  پارلماني اداريِ روژاوا، ساختارِ

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

چراكه . يم را به ديدة ترديد مي نگريستندقمردد بودند و نهادهاي دمكراسيِ مستخلق 
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تمام احزاب ، در سوريهتا آن زمان سياست را در قالب احزاب تصور مي كردند و آنها 
ترديد . بود اساس هويت هاي قومي و مذهبي شكل گرفتهو سازمان هاي سياسي بر 

برخي احزاب كُرد هم از عدم شناخت و ترس از انحالل در ساختار شورايي نشأت 
  مي گرفت. 

حكومت اقليم عدم همكاري ي دولت تركيه، محاصرة اقتصاد با وجوددر منطقه نيز، 
مبستگيِ كُردهاي باكوور، هاز تنها  روژاواكردستان، و فشار گروه هاي مسلح سوري، 

تقريباً هيچ حمايت بين المللي  روژهالت و تا حدودي باشوور برخوردار بود و
  .نداشت

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

 يك ساختار سياسيِ سنتي، احتماالًكه و برآورد نمود  مواجه شد بر ساختار شورايي،
لذا تصميم گرفت كه سيستم دمكراسيِ  ،شودواقع نهادهاي مذكور قبول بيشتر مورد 

، را بعنوان يك دورة انتقالي ) با مشاركت احزاب،مبتني بر نمايندگي(پارلماني 
پياده كند تا ضمن حفاظت از دستاوردهاي انقالب روژاوا،  بموازات سيستمِ موجود

  د.شوزمان الزم براي شناخت و اعتماد به سيستم دمكراسيِ مستقيم فراهم 
ردانِ گَ، تاسيس كانتونِ خود 2014در روز بيست و يكم ژانويه سال  بدين ترتيب

تحت عنوان   مذكورانتقاليِ كانتونِدولت تشكيل اعالم شد و بالفاصله  102جزيره،
در  بر همين منوال. كانتون جزيره، باطالع عموم رسيد 103"دمكراتيك خودمديريتيِ"

 104كوباني، تاسيس كانتون هايبترتيب  ،ژانويه هفتم و بيست و نهمبيست و  هايروز
   اعالم گرديد. نيزمذكور  كانتوندو انتقالي  دولتو  105و اَفرين
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 106"قرارداد اجتماعي"يا  "منشور"دمكراتيك در  خودمديريتيِچهار چوب ساختار 
 يسنو يشپ .شده استمشخص  ،مي رود به شماركه به نوعي قانون اساسي روژاوا 

نظرات عموم منتشر شد و پس از اخذ  يافتدر يبرا 2013در اكتبر  يقرارداد اجتماع
، در )مجلس خلقديگر (جداي از  يبا نهادها يارجلسات بس ينظرات و برگزار

و ...  ياز پنجاه سازمان كُرد، عرب، آشور يشب ييد، مورد توافق و تأ2014 يهژانو
اقليت تماعي، حقوق برابري جنسيتي، دمكراسي، حقوق اج ،اين قراردادقرار گرفت. 

را تضمين نموده و از  غيرهو  مرتبط با محيط زيستهاي قومي يا عقيدتي، حقوق 
  ملت يا سيستم حكومتي متمركز جلوگيري مي كند.  -ايجاد دولت
همان يا  107يقانونگذار 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  .رنددر پارلمان كرسي داامضا 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 انتصاب انتخاب مي كند.  است يكه در حكم دولت محلرا  شوراي اجرايي
فرماندار به عهدة  ،اننخست وزيريا همان  شوراي اجرايي (يك زن، يك مرد) مشترك
 ،شورابيست و دو وزارتخانه زير مجموعة شوراي اجرايي مي باشند. اين  .است
   108را از ميان اعضاي حزب هاي مختلف انتخاب مي كند.يران وز
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 يهاشوراشهرداري هاي مختلف است. به لحاظ اداري متشكل از  كانتونهر 
 يقاز طرو اعضاي آنها  شدهمربوطه اداره كانتون  يياجرا يتوسط شورا شهرداري

  .شوندتعيين مي  يانتخابات عموم
اعضاي آن  عضو دارد و هفت نفرديگري است كه نيز نهاد  ديوان عالي قانون اساسي

ديوان عالي در كنار  كانديد مي شوند. شوراي قانونگذاريهر چهار سال يكبار توسط 
دمكراتيك را شكل مي  خودمديريتيِ بدنة، و شوراي اجرايي شوراي قانونگذاري

   دهند.
 است. 109انتخابات عاليكمسيون كنار بدنة اصلي، فعاليت مي كند. نهاد ديگري كه در 

صوب مي شوند. من شوراي قانونگذاريهجده عضو دارد كه توسط مذكور كمسيون 
نمايندگان ديوان عالي قانون اساسي، اين امكان فراهم شده كه كمسيون تحت نظارت 
  قرار گيرد. سازمان ملل متحد يا سازمان هاي مدني ديگر

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

زمين هاي آزاد شده تنها ارتش سر ،دافع خلقيگان هاي مطبق قرارداد اجتماعي، 
  .را ايفا مي كندامنيتي مركزي نقش نيروهاي  110،"آسايش"موسوم به هاد ن و هستند
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   گسترش قلمرو روژاوا،

در  2013از سال  ،روياروييِ يگان هاي مدافع خلق با ستيزه جويانِ جهادگرايِ سلَفي
آزاد سازيِ  رونددر طول . آغاز شدكانتون جزيره، (رأس العين)  111ريكانيسشهر 

 113گري سپي، (حسكه) 112حسيچهكوباني،  آزادسازيِ نبردهايو بدنبال آن  ريكانيس
يگان هاي مدافع اتحاد هاي جديدي ميان نيروهاي مختلف و  ،رين، و ص(تل اَبيض)

بدين  .يافت اين نيروها گسترششكل گرفت و مساحت مناطق تحت كنترل  خلق،
 ي،عرب، آشور، ردكُ يِو نظام ياسيس يروهاياز ن ، ائتالفي2015ترتيب در اكتبر 

دو ماه و  115.تاسيس شد 114تحت عنوان نيروهاي سوريه دمكراتيك ،نو تركم يارمن
ستقرار هدف ابا  116مجلس دمكراتيك سوريه مذكور، يعني بعد، بازوي سياسي ائتالف

  پا به عرصة سياسيِ سوريه گذاشت. ،مناطق آزاد شدهدر دمكراتيك  خودمديريتيِ
كسب پيروزي هاي پياپي و گسترش مناطق تحت اختيار نيروهاي سوريه دمكراتيك 

 قوي تراتحادية مشترك در سرزمين هاي خارج از محدودة سه كانتون، ايجاد يك 
را  و قابل تعميم به كل سوريه باشد، داشتههويت جامع تري نسبت به كانتون ها كه 

مجلس  ،ها كانتونخودمديريتي ، 2016، در ماه مارس بدين منظور .ضروري ساخت
 117ميالنشده، در شهر ر، و گروه هاي اجتماعيِ مناطق تازه آزاد دمكراتيك سوريه

شمال سوريه،  -روژاوادمكراتيك سيون فدرا گرد هم آمدند و تاسيسكانتون جزيره 
  118را اعالم كردند.

قرارداد اجتماعيِ فدراليسم دمكراتيك شمال "با عنوان  ،فدراسيونقرارداد اجتماعيِ 
مشخص ، ساختار سيستم فدرال نيزدر آن، كه  تصويب شد 2016 در دسامبر "سوريه
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سيستم شورايي و  . ساختار مذكور را مي توان به نوعي تلفيق هوشمندانةاست شده
  پارلماني دانست؛

محله/ روستا، و شوراهاي ناحيه ، بترتيب با كمون ها، شوراهاي زيربناي اين ساختار
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 
دفتر رياست (جمهوري) كه شامل را طريق رأي مردم انتخاب مي شوند. اين مجمع 

   .كنددو رئيس (جمهور) مشترك و چهار معاون است، اداره مي 
عبارتند از تعريف شده اند،  ،دمكراتخلق هاي نهادهاي ديگري كه در كنار مجمع 

، و سيستم شوراي قرارداد اجتماعي، كمسيون عاليِ انتخاباتشوراي اجراييِ فدرال، 
    .قضايي

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

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

 كانتون هاي تابعةجزيره (شامل  119اقليم اداريِبه سه منطقة  فدراسيون شمال سوريه
)، و گري سپيكوباني و كانتون هاي تابعة فرات (شامل اقليم و قامشلو)،  يچهحس
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كه مساحتي  120شودمي اَفرين و شَهبا) تقسم كانتون هاي تابعة اَفرين (شامل اقليم 
 121.در بر مي گيردخاك سوريه را  %15كيلومتر مربع، يعني بيش از  28000بالغ بر 

عالوه بر اين مناطق بسياري در استان هاي ديرالزور، رقه و حلب سوريه تحت كنترل 
به اين  .شده است مشخصبراي آنها  ديگريطق اداري امنكه فدراسيون قرار دارد 

  122.استه يسوريه در اختيار فدراسيون شمال سور %25 بيش ازدر مجموع ترتيب، 

  و امنيتي روژاوا، نيروهاي دفاعي

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

 يِارتش رسم 2011و در سال  يافت يشواحدها افزا ينا يِتعداد و تجارب جنگ
 اكولوژي، يك،دمكرات ةجامع يمپارادا ي.پ.گ بر مبنايروژاوا را شكل داد. امروز، 

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

  رساند. يمردم روژاوا به انجام م افعدفاع از من يمشروع و در راستا
شده است و داوطلبان  يلاز افراد داوطلب تشك ي،ارتش مردم يك.پ.گ بعنوان ي

عرب  ت كه امروزهچنين استوانند به آن ملحق شوند.  يصرفنظر از نژاد و مذهب م
ساكن در شمال و  يگروه ها يرها، كُردها و سا يها، تركمن ها، ارمن يها، آشور
  مشاركت دارند.  دفاع از روژاواهم در  يپا به پا يه،شرق سور
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نيروهاي و سوريه،  124وابسته به حزب اتحاد سرياني 123يانيسر 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 ييز.پ.گ از پاي

  )، عمل كرده است. ق.س.د( يكدمكرات يهسور يروهاين ي، بعنوان ستون اصل 2015
مردمي،   دفاعيِي.پ.گ بعنوان يك نيرويِساس فلسفة كنفدراليسم دمكراتيك، بر ا

 معمول، ر خالفبدين ترتيب، ب. استي ارتشمتداول فارغ از سلسله مراتب 
اد تحت فرمانشان انتخاب مي با راي گيريِ افر، كه انتصاب، نه از طريق فرماندهان

انتقادي، توسط سايرين مورد نقد قرار مي -شوند و عملكردشان نيز در جلسات خود
خطاب  125"رفيق"در ي.پ.گ درجات نظامي وجود ندارد و افراد همديگر را گيرد. 

  مي كنند.
دفاع به خود را به روژاوا رسانده و  خارجي داوطلبِ صدهاتا كنون،  2011سال  از

تا  شكل گرفت 126ديِ بين المللياگردان آز، 2015در سال . از انقالب پرداخته اند
را كه در كنار ي.پ.گ مي جنگيدند، زير يك چتر  چندين گروه چپگراي بين المللي

در ، كه تشكيل شد 127نيز گردان بين المللي ضد فاشيست 2016در سال گرد آورد. 
  تغيير نام داد.  128بعنوان بخشي از ي.پ.گ به گردان بين الملليِ ي.پ.گ، 2017سال 

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 ينشگزيك فرآيند مشخص  يقاز طر
 .جويند يممشاركت ، عمليات نظامي ياجبهه و  تدر پش يشانها ياساس توانمند
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دفاعيِ  -در راستاي توزيع قدرت نظامي و افزايش توانِ خود واحدهاي دفاع مدني
تشكيل شده  "نيروي دفاع مدني"و  "نيروهاي دفاع ذاتي"اجتماعات مدني، در قالب 

   اند؛
در بعنوان حق طبيعيِ هر انسان، ر اساس اصل دفاع از خود، ب 129نيروهاي دفاع ذاتي

تا  18براي تماميِ مردان نيروها در اين (سربازي) خدمت شكل گرفت.  2014سال 
بوده و ثبت نام از زنان داوطلب آزاد  سال، فارغ از قوميت، نژاد و عقيده، اجباري 40
   ست.ا

طول مي نُه ماه با احتساب دورة آموزشي، مجموعاً ، 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 مرتتيك هاي جنگي بوده و عالوه بر آن و تاك

پس از اتمام دوره، افراد مي توانند  .آموزش داده مي شودصحيح با غير نظاميان نيز 
   به ي.پ.گ ملحق شده و يا به خانه بازگردند.

مسئول پاسداري از محله ها در برابر هر نوع حمله يا تهديد  130نيروي 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 يِصلح و آشت يها

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

اعضاي اين نيرو در هر منطقه، از داوطلبان گروه هاي اجتماعيِ ساكن در  .ايفا كند
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اين افراد قبل از آموزشِ  انتخاب مي شوند.همان منطقه و با تأييد مردم منطقة مذكور 
استفاده از سالح و دريافت اسلحه، دوره هاي فشردة كنفدراليسم دمكراتيك، فمنيسم، 

    131و حل مسالمت آميز منازعات را مي گذرانند.
رسماً آغاز بكار كرد. اين نيرو  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 شدتبه مرور زمان كاملاستقرار در نقاط ايست و بازرسي شكل گرفت و با  آسايش
پليس ترافيك (راهنمايي و  صلي؛ا شاخة شش در اين نيروهاهم اكنون به نحويكه 

نيروهاي ويژة زنان، ايست و بازرسي، امنيت  132رانندگي)، نيروهاي ضد ترور،
  مي كنند.و مقابله با جرائم سازمان يافته، انجام وظيفه  عمومي،

 133سوتوروپليس 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 روژاوا، زنان

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

جداي از پتانسيل فرهنگي جوامع كردستان،  لقب داده اند. "انقالب زنان" را نآكه 
زن در جامعه و ارائة برنامة عملي در راستاي تحقق تأكيد اوجاالن بر بازآفريني نقش 

مهمترين عامل را مي توان  ،بعنوان جزء الينفك كنفدراليسم دمكراتيك چنين امري
   .دانست ة مذكورپديد

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

فته و افزايش يا  كردستانسياسيِعرصة مبارزات  درزنان حضور ميالدي  1980
 )4(پيوست كردستان بيست و پنج سال مبارزة سازماندهي شدة زنانِسازماندهي شود. 

   135نمود يافت. 2005در سال  134اتحادية ستار بصورت تاسيسروژاوا در 
كُردها از سوي حكومت دمشق،   منتسب بهساير تشكيالتاين جنبش نيز همچون 

لذا فعاليت خود را بصورت زير زميني آغاز كرد. عليرغم غير قانوني تلقي مي شد و 
در شهر ها و روستاها گرد هم مخفيانه ، زنان اختناق و سركوب وحشيانة رژيم بعث

علني  يت اتحادية ستارفعالآمدند و خود را سازماندهي كردند. با آغاز انقالب روژاوا، 
ر فوريه تا نهايتاً د در بر گرفتمجموعه هاي ديگري را نيز و  ، گسترش يافتشد

كنفدراسيوني از جنبش هاي مختلف زنان در مناطق گوناگون  بعنوان 2016سال 
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يكي از جنبش هاي اصلي اكنون در زمرة  و تغيير نام داد 136به كنگرة ستار، روژاوا
  رود. شمال سوريه به شمار مي

 ي، فرهنگيزنان در زمينه هاي آموزش طريق ده كميته به سازماندهي 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 زنان، ايجاد سيستم اقتصادي كمونال همچون تعاوني هاي زنان، آموزش و 
همراه با  137،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 

تاريخ كردستان، تاريخ زنان، ژنولوژي، اقتصاد، قانون و عدالت،  ،تاريخ خاورميانه قبيلِ
را  برابري در روابط در جامعه و جنسيت زدگيديپلماسي، برابري جنسيتي، فلسفه، 

جنسيت گرايي برابري جنسيتي،  همچونسرفصل هايي برگزار مي كند و عالوه بر آن 
ارائه مي آكادمي ها و دانشگاه هاي ديگر در ژنولوژي را  اجتماعي، تاريخ زنان و

  138.دهد
كه صد در صد  140و خانه هاي محافظت از زنان 139زن سرايِتاسيس مراجعي به نام 

را مي توان جزو اقدامات مثبت روژاوا در حمايت از  اداره مي شود بانوانتوسط 
ن در برابر خشونت از زناحقوقي براي حمايت مرجعي زن،  سرايِ برشمرد. زنان
 آنها را در فرايند دادرسينقش وكيل  به رسيدگي قضايي، صورت نيازدر  و است

به همراه اگر زني بواسطة بد رفتاريِ همسرش از او جدا شود،  141بعهده مي گيرد.
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در اين . داسكان مي ياب ،خانه هاي محافظت از زناندر  ي معينمدتبراي  ،فرزندان
همسر سابق محافظت مي شود.  احتماليِ خانه ها از زن و فرزندان در مقابل تهديدات

مي  را و زنان مهارت هايي نمودهدر عين حال كودكان خدمات آموزشي دريافت 
  آموزند كه به آنها در يافتن كار و ايجاد زندگي مستقل كمك كند. 

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

هر منطقه  نيروي دفاعي مدنيِيك واحد مجزا در  142،انزن ويژة مدنينيروي دفاع 
كه مسئول رسيدگي به مسائل و مشكالت زنان (در حد وظايف نيروهاي دفاع  بوده،

پيوسته و داوطلب از طريق كمون يا شوراي محله به اين نيروها زنان . استمدني) 
 2016اولين مركز نيروهاي دفاعي مدني ويژه زنان در ژوئن  سازماندهي مي شوند.

  اعالم وجود كرد. 2017و اولين گروهان با حمايت كنگرة ستار در فوريه  شدافتتاح 
اكتبر سال در بعنوان بخشي از نيروهاي آسايش،  143،زنان ويژة "آسايش" نيروهاي

ازدواج زير سن از قبيلِ مسايل امنيتي مرتبط با زنان  برتمركز . آغاز به كار كرد 2016
اخالق و عفت  يهبر عل يمجراقانوني، فحشا، تجاوز جنسي، آدم ربايي، خودكشي، 

  .مي روند به شمار و ... از وظايف اصلي آنها يعموم
 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 144نهرين
  روهاي آسايش كانتون عمل مي كنند.در ارتباط با ني
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 يشافزاكه بدنبال  استگ .پ.نيرويي موازي با يژ) .پ.(ي 145،يگان هاي مدافع زن
ژ .پ.وظايف ي شد. يستأس 2013سال  يل، در چهارم آورگ.پ.ي شمار زنان مبارز

   گ يكسان بوده و بصورت موازي ولي مستقل از هم عمل مي كنند..پ.يو 
، شوراي نظامي سرياني، نيروهاي دفاع از زنان بت نهرين 2015در سال عالوه بر اين، 

را ايجاد نمود كه متشكل از زنان سرياني است و در برخي عمليات از جمله آزادسازي 
، زير زنان عرب نيروي نظامياولين  نيز 2017در سال رقه مشاركت داشته است. 

، ، با نام گردان زنان عرب شهيد اماراچتر نيروهاي سوريه دمكراتيك در ديرالزور
  شكل گرفت.

مورد توجه  ،با تأكيد بسيار ،فدراسيون شمال سوريهحقوق زنان در قرارداد اجتماعي 
به اشكال مختلف،  68و  67، 26 ،25 ،14، 13، 12، 2چنانكه در مواد  .واقع شده است

نگاه ابزاري به زن را غير  11حق آزادي و برابري جنسيتي زنان تضمين شده و ماده 
خشونت، سوء استفاده اعمال هرگونه ، 25قابل قبول مي داند. همچنين مطابق ماده 

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

  قتصادروژاوا، ا

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

، و ميوه هايي از قبيل سيب و انگور توليد پنبهدجله و فرات واقع شده است، گندم، 
گندم، است ومحصوالتي همچون  عمدتا متكي به ديم تكشاورزيِ اقليم فرامي شود. 
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گندم، جو، تخم در اَفرين نيز دهد. جو، زيتون، پسته، سبزيجات و ميوه مي 
  آفتابگردان، عدس، ذرت، پنبه، چغندر قند، زيتون، انگور و تنباكو كشت مي شود.

چاه در سال  ينبا حفر اولدر زير خاك جزيره نهفته است.  146ميدان 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 
چنانچه . ه استروژاوا  همواره تامين كنندة مواد خام و محصوالت زراعي سوريه بود

سوريه  149و دو سوم نفت 148پنبه %80 147،گندم %34، جنگتا پيش از  بعنوان مثال،
حاكم هميشه با اتخاذ سياست هاي برنامه  ليكن رژيمتامين مي شد.  حسكهاز استان 

در منطقه جلوگيري نموده و فقر  150از ايجاد صنايع پايين دستي ريزي شده
چنانچه در رده بندي استانيِ  .ه استسيستماتيك فزاينده را بر مردم كُرد تحميل كرد

، رقه و حلب، با حسكه) استان هاي 2009لحاظ فقر چند بعدي (در سال  سوريه به
با  151اختالف فاحش از ساير استان ها (بجز دير الزور) در انتهاي جدول قرار دارند.

كه  فهميدتوجه باينكه آمارگيري مذكور از مراكز استان صورت گرفته، مي توان 
  بوده است.  بسيار بدتر ثر مناطق روژاوا وضعيت اك

اقتصاد طرح  پ.ي.دردها، توسط كُ "،خط سوم"استراتژي  و اتخاذ آغاز انقالب،با 
 2012در سال  )كمونالجمعي (سيستم اقتصاد به منظور پياده سازيِ را  152،مردمي
 ياست كه بر مبنا يو اخالق يكاقتصاد اكولوژ يك ي،اقتصاد جمع .دادارائه 

بدين  شود. يبنا م يكدمكرات يسمدر چهار چوب كنفدرال يا،پا-اجتماع خود
و  دادند يصتخص يدجد يها يتعاون يسكانتون ها بودجه الزم را به تاسترتيب 
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در اواخر  شد. ليشكت ،يمحصوالت لبن يدتولراي كشاورزان ب، توسط ها يتعاون يناول
همان سال مالكيت خصوصي بر ساختمان ها، زمين، و زير ساخت ها، ملغي شد و 

  اموال مذكور تحت كنترل شوراهاي شهر قرار گرفت. 
 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
   تا دانش عموم مردم در اين خصوص افزايش يابد. نمود 

 نيز چهار چوب سيستم اقتصادي روژاوا در قرارداد اجتماعي فدراسيون شمال سوريه
جزو اموال ، زمين، آب، و منابع طبيعي 11انعكاس يافته است. چنانچه بر اساس ماده 

بايد  ]مصرف كاالها و خدمات، تجارت يع،توز يد،تول[و  مي آيند به شمارعمومي 
 انحصار، استثمار اشد. در عين حال،ب صنعت اكولوژيك و اقتصاد اجتماعيمبتني بر 

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

 شود. يم يممنصفانه آنها توسط قانون تنظ يعتوز يطو شرا يريتمد ي،گذار يهو سرما
يطي مح يستز مالحظاتكرد كه سرمايه گذاري پروژه هايي  دربايد  ،42طبق مادة 

با و  د،نآورمي ي را فراهم توسعه اقتصاد يخدمات الزم براو  مي گيرنددر نظر را 
ياقتصاد يها يتفعال يجادو ا يو كمك به فعال ساز ياجتماع يازهايرفع ن هدف 
حق مالكيت خصوصي به شرط  43با اين حال در ماده  .تعريف مي شوند ياجتماع

  .تضمين شده استنيز عدم تضاد با منافع مشترك، 
  :سه نوع دارايي تعريف مي شودبراي تبيين انواع مالكيت در اقتصاد جمعي، 
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شركت شامل منابع طبيعي، زمين، ساختمان ها، برخي ، اموال عمومييا دارايي ها 
  مديريت آن ها بعهدة شوراهاست.كه  ....و  هاي بزرگ

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
  .نيستخريد و فروش در بازار آزاد 

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

تنها توانسته با حركت هاي تاكتيكيِ  مديريتيخودبدليل شرايط جنگي، سيستم اگرچه 
و تامين نيازهاي اوليه مردم بپردازد، ليكن از  ، به توانمندسازي دفاعيكوتاه مدت

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

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

  .شدو دامداري اعالم 

  روژاوا، بهداشت و درمان

در  يكنل و تحت كنترل دولت بود. يگانرا ي،از انقالب، نظام خدمات درمان يشتا پ
 يها يمارستانب يفيتك 1990 ةشد. از ده يخدمات مطلوب ارائه نممناطق روستايي 
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مناسب  يتوانستند از خدمات درمان يرو به افول نهاد و تنها ثروتمندان منيز  يدولت
  بهره مند شوند.  يخصوص يها ينيكدر كل
 يسالمت در سطح شوراها يها هيتكم 2012سال  يلاز شروع انقالب در اوا پس
 يشورامتعاقباً . به آنها واگذار شد  بجامانده از دولتمراكز درمانيِ ادارة و ،ايجاد يهناح

كه اكنون بخشي  شوراها ين. اگرفتشكل  يه،هر ناح يها توسط كميته 153سالمت
 يمارستانها،ب متشكل از پزشكان مي باشند، خودمديريتي از وزارت بهداشت و درمانِ

خدمات بشر  ةارائه دهند يسازمانها نمايندگان يشگاه،آزما يها ينداروسازها، تكنس
 يها ياستسدر خصوص بوده و  و...  154چون هالل احمر كُردستانهمدوستانه 

   155كنند. يمتصميم گيري مربوط به دارو و درمان 
نياز به بازسازي و توسعه داشت، اكيداً  درمانيِ روژاوا،-يبهداشتاز آنجا كه سيستم 

 ،واحدهاي ارائه دهندة خدمات درماني در پنج سطحبراي ايجاد و يا تكميل پروژه اي 
  ؛بشرح زير تعريف شد
براي پاسخ به نيازهاي اورژانسي با استفاده از تمهيداتي شامل ؛ مراقبت هاي اضطراري
، بيمارستان پست هاي احياء و تثبيت وضعيت مجروحانكلينيك هاي سيار، 

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

    .  هاي همه گير
و ، اطفال، زنان پزشكيِ عموميِشامل انجام امور  ؛اوليه اساسيِمراقبت هاي 

(با حداكثر جمعيت  پلي كلينيك هاي روستاييدر بايد كه كودكان،  يناسيونواكس
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رائه ا مجهز به بخش هاي تشخيص طبي، آزمايشگاه، و داروخانهنفر)  بيست هزار
  .شود

(بجز جراحي)، زنان  نجام امور پزشكي تخصصيِشامل ا؛ اوليه جامعِمراقبت هاي 
، ارتقاء و بهداشت دهان و دندان تغذيه، سالمت روان،كودكان، داخلي بزرگساالن، 

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

  .شودارائه  ،، ارتقاء و پيشگيرييشگاهآزما يكس،با اشعه ا يعكسبردار ي،طب يصتشخ
شامل خدمات جراحي، خدمات كلينيكي، خدمات  ؛هاي بيمارستاني يكپارچه مراقبت

بيمارستان هايي به ظرفيت بيست تا پنجاه تخت در بايد اورژانس و زنان و زايمان كه 
براي شهرهاي  ارائه شود. بيست تا پنجاه هزار نفربا جمعيت عمل، در مراكز شهري 

 ناحيه در بيمارستان هايبايد ماني باالي پنجاه هزار نفر جمعيت، خدمات كامل در
بستري، مجهز به تجهيزات سي.تي.اسكن، ام. آر. آي،  بظرفيت يكصد تا سيصد تخت

، دياليز، ساعته 24ماموگرافي، سونوگرافي ...بخش مراقبت هاي ويژه، اتاق عمل 
  . شودارائه  شيمي درماني، بانك خون و...

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  يقات ژنتيك، و مركز مداواي سرطان،بانك خون مركزي، آزمايشگاه تحق
  .ندرا ارائه دهنقاط مختلف كانتون احداث شده و خدمات مربوطه 
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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 -هاي آموزشي در بخش هاي مختلف بهداشتي
همچنين براي  156آكادمي تندرستي در كوباني افتتاح شد.اولين  2016 سال اوايل

در  2017در سال  يامزوپوتام يپزشك يآكادم، نيروي متخصصجبران كمبود 
  پردازد. يم يازمورد ن يكادر درمان يتافتتاح شد كه به ترب يكانيسر

  و پرورش 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

صورت  يشد و آموزش فقط به زبان عرب يبه مدارس ابالغ م يدرس ةبرنام يكتنها 
 يك ينتدو يخواهي،آزادجنبش  يم) از همان ابتداد-(تَو يلدل ينگرفت. به هم يم
 يدتأك يبر حق آموزش به زبان مادر يزاز هر چ يشو پ يشكه ب يآموزش يننو يستمس

و  يدجد يآموزش يستمس يكار خود قرار داد. خطوط كل ةداشته باشد، را در برنام
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دم) در -(تَو 157يِردزبان كُ يتوكنفرانس انست ينمرتبط با آن، در سوم يدرس ةبرنام
  . شد يمترس 2012سال 

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

 ي،ردكُ يبه زبان ها يستدر يره. مثالً در مدارس جزيردگ يهمان كانتون شكل م
 يو عرب يردكُ ين تنها به زبان هايدر اَفر يشده است. ول ينيب يشپ يانيو سر يعرب
 يستمحضور ندارند. مطابق س يانيچون در آن كانتون اجتماعات سر ،شود يم يستدر

خواند و در سال  يدرس م يمذكور، هر كودك تا سال سومِ مدرسه، به زبان مادر
 يسدر ة. بعنوان نمونه، برناميردگ يكانتون را فرا م ياز زبان ها يگرد يكيچهارم 
  :است يربشرح ز يدر كوبان يمدرسه ا
كودكان عرب)،  يبرا ي؛كودكان كُرد / عرب يبرا ي؛اول تا سوم: زبان (كُرد كالس

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

  و ورزش يقي،موس ي،نقاش ياضيات،ر ي،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

مهد كودك ها و كالس  ي،دبستان يشپ يبرا ييكتابها 2014اساس، در سال  ينا بر 
 يسو تدر يآموزش يننو يستمس 2016-2015 يليها آماده شد و در سال تحص ياول

به اجرا درآمد.   كانتون جزيرهييِدر مقاطع ابتدا يانيو سر يعرب ي،كرد يبه زبان ها
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توانست در سال  يردزبان كُ نستيتوا يبا همكار يره،جز يةآموزش ناح يشورا
مدارس،  يليمقاطع تحص يهكل يبرا يدجد يستمس يدرس مواد 2017-2016 يليتحص
 يبرا يردبه زبان كُ يمواد درس يزن ينو اَفر يكوبان ي. در كانتون هايدنما يهرا ته

  .شدآماده  ييو راهنما ييمدارس ابتدا
 يلخانواده ها (بدل يكماكان فعال هستند و برخ ياز مدارس دولت يمعدود هرچند

دهند كودكان خود را در مدارس  يم يح) ترجيدجد يستماز عملكرد س ينانعدم اطم
به  منضمدر حال توسعه است و در مناطق  يدجد يستمثبت نام كنند، س يدولت

  . شود ياجرا م يزن يهشمال سور يونفدراس
دهند. آنچه در  يم يلروژاوا را تشك يآموزش يستماز س مهميها بخش  يآكادم
 ي،اجتماع يشود عبارتست از آموزش در جهت ساختن زندگ يم هها ارائ يآكادم

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

اشتراك گذاردن  و به يحفهم، توض يدانش بر مبنا يددر جهت تول يتالش ،نوع آموزش
 ةو جامع يشخو يشتنِشود افراد به خو يم يسعدر آكادمي  .يستزندگ يتجربه ها

خود  يقدرت فكر ،اجتماع ي،. در آكادميابندرا در ياجتماع يتبرسند و واقع يشخو
 يستمس ينچنيك كند. در  يم يدجامعه، دانش تول يناميكو بر اساس د يابد يرا باز م
  158.يردگ يقدرت م يمدن ةو جامع بازدرنگ مي دولت  ي،آموزش

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

به  2013در آگوست  159يميدرس ينور يعلم و روشنفكر ي. آكادمشد يجادقامشلو ا
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 اولين 160.نهاده شد يانبن يرهدر جز يكملت دمكرات ينهدر زم يالتتحص ةارائمنظور 
فرزاد  يدو به نام شه يلتشك يندر اَفر 2013آگوست  ي،كُرد ياتزبان و ادب يآكادم

به همراه  يناَفر يزبان كُرد يتوشد. در اكتبر همان سال، انست ينامگذار 161كمانگر
معلم  يترا دائر نمود تا به ترب 162امارا يانف يدشه يِانجمن آموزگاران روژاوا، آكادم

جالدت  يآكادم يزهمزمان در قامشلو ن يزبان كُرد يتوبپردازد. انست يزبان كُرد
  دهد.مي را ارائه  يكرد ياتزبان و ادب يخ،داد كه دروس تار يلرا تشك 163بدرخان
زنان،  متنوعي در زمينه هاي مربوط به يها يآكادم بر اساس نياز، ،يبترت ينبه هم

 دفاع از خود،آزاد،  يدة، تفكر و عقيتحفاظت و امن ي،، جامعه شناساقتصادجوانان، 
  تشكيل شده و در حال توسعه اند.  و... ياسيپلمو د ياست، سيشهرمديريت 

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

و دانشگاه  يافت يشگشا يرهدر كانتون جز "دانشگاه روژاوا"، 2016 يجوالبعد يعني 
  آغاز بكار كرد. 2017در سپتامبر  يزن يكوبان

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 كمبود استمورد نياز خصوص مشاوره و ارائة راه حل بسيار 
نمونه هاي مشابه مانع از ارتباط مؤثر و دريافت حمايت و كسب تجربه از  ،بودجه

. ستو بهبود ا با اين حال سيستم، پيوسته در حال عارضه يابيبين المللي مي شود. 
 يكآكادم يها يتو فعال يدر آموزش عال يستميبروز مشكالت سچنانكه مثالً وقتي 

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

آن را  يو خط مش ،در سطح كالن اه ها و آكادمي هاگميان دانش يهمكارهدف 
  مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.

  روژاوا، انتقاد سازنده

گروه  توسطدر ساختار مدني يا نظاميِ روژاوا، و ...  انرؤسا، فرماندهنمايندگان، 
نظر مثبت مردم بازتاب دهندة  گزينششوند و اين انتخاب مي  هاي اجتماعيِ مربوطه

ليكن همواره اين احتمال در خصوص شايستگي ايشان براي انجام امور محوله است. 
را بدرستي انجام ندهد يا در  وجود دارد كه فرد انتخاب شده، در عمل، وظيفه اش
  انجام وظيفه دچار فساد، تعصب و قدرت طلبي شود.

گيرانه و پيشمختلف هاي  مكانيسمدر سيستم،  پرهيز از اينگونه مشكالتبه منظور 
، فراهم نمودن اين مكانيسم هامؤثرترينِ يكي از . ندشده ااصالحي در نظر گرفته 

در  كه ريشه در فلسفة كنفدراليسم دمكراتيك دارد. است و تفكر انتقادي فضاي نقد
...  جلسه  و يكالس آموزش ي،مدن ةپروژ ي،نظام ياتبدنبال هر عملمكانيسم مذكور، 

 يافتدر يل،. هدف از جلسات تكميندگو يم "يلتكم"شود كه به آن  يبرگزار م يا
 يانجام م يستممستمر سكه به منظور بهبود بوده  يانتقاد-انتقاد سازنده و خود ةو ارائ

 يمخرب كه در مباحث روانشناس يِانتقاد-را با خود يانتقاد-خود ينا يدنبا رد.يگ
 ينكه تحت ا يستي،كمون يدر حكومت ها ياعترافات اجبار ياشود و  يمطرح م
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 يك،دمكرات يسممد نظر كنفدرال يانتقاد-رفت، اشتباه گرفت. خود يعنوان بكار م
 .يندهاستفرآ بهسازيآزادانه در جهت تكامل و  يِاز تفكر انتقاد يبخش

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 164رفاقت شدن فرهنگ ينهنهاد يقطر
كند و  يانتقاد سازنده فراهم م يبرا يامن يطنه تنها مح "يلتكم" شده است. يسرم

 يتافراد را تقو يريپذ يتسازد بلكه مسئول يم يسرافراد را م يجهت ارتقا يهمكار
 165كند. يم يرينموده و از ركود جلوگ

 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  تواند تقاضا

، 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  يانرا ب

    .باشد
 يدشركت كنندگان نبا يرشود و سا يمطرح م يكبارهر انتقاد  ،يلجلسات تكم در

فرد انتقاد شونده احساس تا  يندباره بازگوود ،را كه قبالً در جلسه عنوان شده يانتقاد
  جمع مورد هدف قرار گرفته است.  نكند از طرف

در جهت بهبود  يشنهاديد هرگونه پنتوان يم گانشركت كنند، ي هر جلسهدر انتها
   166.شود يدجد يپروژه ها يفممكن است منجر به تعر يشنهاداتپ يند. انارائه ده
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فروتني، عملگرايي و هدف مداري در جلسات تكميل بسيار حائز اهميت است. افراد 
خصوص كاستي هايشان انتقاد پذير بوده و و در قبال بكارگيري راه حل ها بايد در 

  در جهت پيشرفت، مسئوليت پذير باشند.
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  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  شهروندانامنيت 
 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.
در لذا  خواهد ساخت. نمايان بهشتي ميان آتشبراي ساختن را  زنان و مردان روژاوا

  مي پردازيم.روژاوا ي برخي از مشكالت و دستاوردها انِبررسي توأمادامه به 
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  كشاورزي و دامداري

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

ميالدي، و حفر غير اصولي چاه ها باعث كاهش  2000خشكسالي هاي اواخر دهة 
 يدياسبه  يمياييش ياستفاده از كودهاسطح آب هاي زير زميني شد و عالوه بر آن 

از طرفي هرگز زيرساخت الزم براي فرآوري محصوالت  .انجاميد شدن آب چاه ها
آفت كش در روژاوا ايجاد نشد و توليد بذر نيز در دست يك يا حتي توليد كود و 

  شركت دولتي (سوريه) باقي ماند.
نيز ضربة مهلكي بر  167توسط دولت اسالمي "سوخته زمينِ"و اعمال سياست جنگ 
پس از چهار  در كوباني، بعنوان مثالچنانچه . وارد ساختكشاورزي روژاوا پيكرة 
دام و طيور و افزون بر هشتصد هزار اصله  %50، بيش از ولت اسالميدتجاوز سال 

   168.از ماشين آالت كشاورزي باقي ماند %13 و تنها درخت از بين رفت
متعدد اين حال از ابتداي انقالب و پيرو ارائة طرح اقتصاد مردمي، تعاوني هاي  با

 . كميته هايي را آغاز كردندكشت چند محصولكشاورزان و  شكل گرفتكشاورزي 
و وام هاي بدون نموده اقتصادي كانتون ها پروژه هاي كشاورزي مختلفي تعريف 

نيز به سازماندهيِ كنگرة ستار  .شتندبهره را در اختيار كشاورزان و تعاوني ها گذا
جزيره احداث يات در اقليم ندو كارخانة لبو پرداخت ختلف زنان در تعاوني هاي م

برگزاري دوره و  پرورش متخصصو شد  تشكيلاتحاديه مهندسين كشاورزي  .كرد
  .آغاز نمود را هاي آموزشي
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مرزي، نظارت بر  ، احداث مراكز دامپزشكي و قرنطينةي مذكوربموازات فعاليت ها
واردات گوشت و احشام، اجراي برنامه هاي تشخيص و مداواي امراض دام، توزيع 

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

   .و تا حدودي از بار اقتصادي روژاوا بكاهد شودتبديل 

   صنعت و اقتصاد

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

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

كارخانة باقيماندة چند راه اندازيِ شده مواجه شد.  تخريب يا غارتي كارخانه ها
ميسر  ،بواسطة عدم وجود نيروي متخصص يا نبود مواد و قطعات ،همقابل استفاده 

  . نبود
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، 
و قطعات يدكي كارخانه هاي مهم تامين شوند و چندين كارخانة نساجي توليد خود 

عملكرد بسيار  ژاوا نيز. مهندسين و مكانيك هاي حاضر در رورا از سر گيرند
  ند.ه او تعمير ادوات جنگي ي.پ.گ ايفا نمود درخشاني در ساخت

مشکالت و دستاوردها
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در كنار اقدامات نامبرده، و در راستاي طرح اقتصاد مردمي، اتحاديه هاي تجاري و 
نقش بسزايي اتحادية كارخانجات و كارگاهها، تأسيس صنعتي مختلف شكل گرفت. 

  .داشته است خصوصي و سهامي عام احداث شركت هاي توليديِدر 
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 داشته بازتاب درخشاني در اقتصادو  نظر اندازه و تعداد در حال افزايش است

  در نوع خود بي نظير است. كه
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 بصورت 

اجتماع سازماندهي شده و مورد بهره برداري قرار مي  انتفاعكمونال و در جهت 
قيمت تعاوني ها با دريافت مواد مورد نياز از همچون  يي تشويقگيرد. سياست ها

در ... اتحاديه هاي تجاري و  ، ابزار و ماشين آالتمهندسيناستفاده از ، پايين تر
  169است.مؤثر بوده بسيار پاگرفتن اين نهادها 

قانونمند كردن امور تجارت و حل مشكالت  همچون يياستهاعالوه بر اين، اتخاذ سي
آرد و شكر، ايجاد خدمات رفاه اجتماعي،  از قبيلتحديد قيمت كاالهاي اساسي تجار، 

اعالم حقِ خودمديريتي كارگران و ... از عوامل مؤثر در ايجاد ثبات اجتماعي و 
  .بوده انداقتصادي نسبي روژاوا 

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

كيلومتر مرز مشترك با فدراسيون دارد، واردات  700تحريم دولت تركيه كه بيش از و 
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تحريم باعث توسعه بخشي از اقتصاد  اگرچه اين. را با مشكل مواجه ساخته است
  ر بوده است. بسيار عميق ت آناثرات منفي داخلي روژاوا شده ولي 

  نفت و برق

كمبود نيروي انساني و عليرغم وجود منابع نفتي، روژاوا با مشكالتي از قبيل 
 صادراتپااليش و امكان عدم  مربوطه و تاسيسات تعميرات مناسبِ تجهيزات براي

و  كاهش يافت %70استخراج نفت  ،روع جنگبا شعالوه بر اين، . استمواجه نفت 
   شد.كمبود سوخت مشكل منجر به 

در جنوب سوريه  ي مدرناز آنجا كه بنا به سياست هاي دولت مركزي، پااليشگاه ها
مي يافت كوچك  بسيار ابتداييِروژاوا تنها تعدادي پااليشگاه در تاسيس شده اند و 

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

  با قطعات يدكي بازمانده در انبارها كه دهه ها از عمر آن ها مي گذرد انجام مي شود. 
ظهور پديده هايي همچون بازار سياه و بدنبال بروز مشكل سوخت و با اين حال، 

 وتشكيل شد  "ادارة سوخت"، بالفاصله نهادي تحت عنوان بازار سوخت انحصار
يافتن راه حل  مديريت توزيع سوخت و هب ،از طريق هماهنگي با شركت نفت جزيره

قانونمند كردن امور با  . اين ادارهپرداخت مربوطهمشكالت رفع هاي عملي براي 
 انحصاري شدنِها براي جلوگيري از آنو هماهنگي با صاحبان  ي محليپااليشگاهها

مشکالت و دستاوردها
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رفع و را  وجودمشكالت م تا حد قابل قبوليتوانست  ،تجارت مازوت و نفت خام
  .كندرجوع 

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

پس  .را تامين كندچند ساعت برق در شبانه روز فقط مي توانست و  توسعه نيافت
تصميم شوراها وضعيت بدتر شد و ، و تسلط دولت اسالمي بر نيروگاهها از انقالب
 ادارة برقِبدين ترتيب  .استفاده كنند ژنراتورهاي ديزلياز براي تامين برق گرفتند تا 

پس از مدتي اين . را بعهده گرفتژنراتور ها بهره برداري ، كميتة اقتصادي كانتون
و تنها برق برخي مناطق عمومي واگذار شد كمون ها و شوراهاي محله مسئوليت به 

با كيفيت باعث آسيب  گازوئيلِ ي بهدسترسعدم از آنجا كه در اختيار اداره برق ماند. 
بروز منجر به  عدم امكان واردات قطعه، مي شودژنراتورها ديزل ديدگي قطعات 

  شده است.برق ديزلي توليد مشكالتي در زمينة 
و كميتة انرژي  برقابي در اختيار نيروهاي سوريه دمكراتيك است نيروگاهچند اكنون 

، آب فراتجريان ليكن كاهش وظيفة مديريت منابع آب و انرژي را بعهده دارد. 
ها نيروگاه اين راندمان دولت تركيه در باالدست رودخانه، بر سياست ناشي از اعمال 

تبهكاران  برق را با مشكل مواجه ساخته است. خرابكاري و تامينتأثير گذاشته بسيار 
گاهاً بر و دكل هاي برق نيز توزيع در خطوط عوامل ارتش تركيه دولت اسالمي و 

  .مشكالت مي افزايد
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  دارو و درمان

نا آرامي  آغازبا . قبل از انقالب، حدود هفتصد پزشك در روژاوا مشغول به كار بودند
 2015سال تا  ،سوريه به قصد كشورهاي ديگراز متخصصين خروج تدريجيِ  و ها

تعداد كم پزشكان و . باقي ماندروژاوا جمعيت كل درمان راي پزشك بيكصد  حدود
عدم حضور جراحان متخصص از معضالت جدي اين منطقة جنگ زده است. 

 ،و عروق ارتوپد يا جراح قلبتخصص هايي همچون جراح مغز و اعصاب، جراح 
  .گيردم جراحي ها توسط جراحان عمومي انجام تماكه باعث شده 

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 وز بسياري ازنيروي متخصص برداشته است ليكن هن
  .ندارندتجربه و تحصيالت كافي ، خدمات پزشكي هستند

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

حتي ارسال كمك هاي روژاوا  يمتحردر اين بخش مي شود. عالوه بر آن مناسب 
در معرض خطر قرار صدها هزار انسان را انساندوستانه را نيز دشوار ساخته و جان 

فشار بيماران كبدي و افراد مبتال به  ديابتي، يمارانمعضل خصوصاً ب ينا. استداده 
   كند. يم يدخون باال را تهد

عدم وجود  يلبدلاين كمبودها كارائيِ مراكز درماني را بشدت كاسته است، چنانچه 
  . ستيقابل استفاده ن يمارستانهااتاق عمل ب بعضاً ي،فن يزاتتجه

مشکالت و دستاوردها
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دگاني مي شود كه نياز به خدمات درماني نگ ذاتا باعث افزايش شمار آسيب ديج
باعث  متخاصمنيروهاي دارند. از طرفي هدف حمله قرار دادن مراكز درماني توسط 

 دن تجهيزات و آمبوالنس ها مي شود.و كشته شدن كادر پزشكي و آسيب دي مجروح
غارت شهر را  يمارستانبسريكاني را اشغال و  ،النصره ةجبه، 2013در سال چنانچه 

 يمارستانب تخريب كرد وكامال  را يكوبان يمارستانب، داعش 2014در سال  .نمود
ا اين حال بمورد حمله قرار گرفت.  يهتوسط ارتش ترك 2018در سال  يزن يناَفر

احداث بيمارستان جديد و  تجهيز دوبارة بيمارستان سريكانيعليرغم شرايط سخت، 
 يندر زمان نگارش ا(در دستور كار شوراها قرار گرفت و به انجام رسيد.  كوباني

  ).يستاشغال شده در دست ن ينِاز اَفر يسطور اطالعات درست
 يبشر دوستانه شوراها يدارو و كمك ها ينتأم ينهاحمر كردستان، در زم هالل

عادالنة و بر توزيع دارو را كنترل كرده  يمتقنيز  شوراهادهد.  يم ياريسالمت را 
   .نظارت مي كنندمراكز درماني  بيندارو 

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

  را گذرانده اند.  يهاول يجامع كمك ها ةهزاران جوان دور تا بحالو  دشو يبرگزار م
هالل احمر كردستان  همچون بين المللي ينهادهادر شرايط فعليِ روژاوا، همكاري 

از جمله اقدامات مؤثر اين  حائز اهميت بوده است.بسيار  170پزشكان بدون مرز و
 ةارائ يناسيون،واكسايجاد بانك خون، ،  يمراكز درمان يبازسازبه توان  يمنهادها 

 آموزش و، نظارت ي،محل يبا مقامات بهداشت يهمكار ي،خدمات روانشناس
        اشاره كرد.دارو  أمينتبخصوص 
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  محيط زيست

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

در  171اروپا براي كمك به سوريه، كمسيونارائه شده توسط  مليدر بخشي از برنامة 
مشكالت زيست محيطي جدي ناشي  عنوان شده است كه اين كشور با،  2010سال 

هاي سطحي از طبيعت و يا حاصل فعاليتهاي انساني روبروست. كمبود آب، آلودگي آب
آلودگي هوا، عدم مديريت و دفع مناسب پسمانهاي ، فرسايش خاك، و زيرزميني

نيازمند توجه عاجل هستند كه  مشكالتياهم از از بين رفتن تنوع زيستي،  و جامد،
  .رندمستقيم بر سالمت جامعه و بهره وري اقتصادي دابوده و تأثير 

فاضالب  يهتصف يستمس ،همچون بسياري از بخش هاي ديگر سوريه روژاوادر 
. است 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 آلوده  آب و خاكنيز منابع آن خاك شده و پساب حاصل از  يو نابارور يشفرسا
بصورت كامل، و آن هم نه ، تنها در حد جمع آوري زباله ها ،پسمانداست.  كرده

آيند فراعمال انبارش پسماندهاي جمع آوري شده، بدون تفكيك يا مديريت مي شود. 
هوا را بشدت و  ، خاكآبدر نتيجه  وجام مي گيرد در مراكز زبالة روباز انخاصي، 

  .آلوده مي سازد
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 پااليشگاه هاي كوچك محلي مربوط به ،يكي از مشكالت روژاوا پس از انقالب
اعث شيوع بيماري هاي پوستي و اثرات منفي بر محيط زيست دارند و ب است كه

عدم امكان صادرات نفت خام و واردات مشتقات نفتي، مشكالت تنفسي شده اند. 
 تعطيلي اين پااليشگاهها را غير ممكن ساخته ،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  چاره احداث پااليشگاههاي مدرن است كهتنها راه 

  سرمايه گذاري كالن مي باشد. 
 را آباداني شودتوسعه و كه 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 يميست محيطي ت زبرق، و... بر معضال يدني،آشام
 يايو بقا يدهد يبآس يصنعت يساتو تاس ينظام يگاههايپا ،ناشي از جنگ يعاتضا

  172.كند يم يدرا تهد يستز يطسالمت انسان و مح يجنگ افزارها بصورت جد
يا اسكان موقت خانوارهايي كه بنا به ضرورت نظامي  احداث كمپ هاي پناهجويان

(بعنوان يكي از تبعات جنگ) نيز بر مشكالت زيست محيطي روژاوا  جابجا مي شوند
بسيار  )و برچيدن آنها پس از جنگ(افزوده است. مكان يابيِ احداث اين كمپ ها 

ي انجام بدرستبا توجه به محدوديت زماني و نبود امكانات، حائز اهميت است كه 
 يدنيهمچون آب آشام يساخت يرو نبود امكانات زمحل نامناسب انتخاب نمي شود. 

ها و مواد  يماريرا در معرض بكمپ  ينساكن ي،دفع فاضالب بهداشت يستمس يا
  . آسيب مي رساندمحيط زيست  هبلند مدت بدر و  ،دادهخطرناك قرار 
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مانع از توسعة اكولوژيكي و  محدوديت هاي اقتصادي،شرايط جنگي و اگرچه 
صورت در اين خصوص، كه اقداماتي ليكن  ،نداقتصاد پايا شده ا بنيادي بسوي حركت
 يجادارائة آموزش هاي اكولوژيكي، ا با توجه به شرايط، قابل توجه است؛ ،گرفته

(كود  مپوستكُتوليد  ةكارخاناحداث چند چند پارك طبيعي حفاظت شده، 
جلوگيري آالينده، كارخانه هاي برخي كارگاه ها و احداث  جلوگيري ازارگانيك)، 

از حفر چاه هاي جديد آب، ايجاد تنوع در كاشت ساالنه، ايجاد كمون هاي اكولوژيك 
  و... را مي توان از جملة اين اقدامات دانست.

ه سازمان هاي بين المللي مردم نهاد نيز سهم بسزايي در احيا زيست بوم روژاوا داشت
بصورت مجموعه اي از گروه  2012كه سال  173ش زيست محيطيِ مزوپوتامياجنباند. 

با ساختار يك جنبش  2015هاي اكولوژيكي محلي در باكوور شكل گرفت، از سال 
روژاوا بشكل شبكة تكامل يافته اي از  هر سه كانتون اجتماعي ظاهر شد و در

خصيصة  174جنبش، به گفتة يكي از بنيانگذارنتا  ،حضور يافتاكولوژيك شوراهاي 
با حمايت  2016اين جنبش در سال  175اكولوژيكي انقالب روژاوا را استحكام بخشد.

باغ مدرسه  176جنبش بين المللي غذاي آهسته،وزارت آب و كشاورزي روژاوا و 
از قبيلِ  در اين مدارس درختان ميوه هايي در چند روستاي كوباني احداث نمود.

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

، توسط اكولوژيست 2015نيز كه در سال  "روژاوايِ اكولوژيك"انجمن بين المللي 
پروژه مدرسة "هاي دانماركي، كُردها و هواداران بين المللي تشكيل شد، با تمركز بر 
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به توسعة كشاورزي ارگانيك در روژاوا  تاسعي داشته  "يككشاورزي اكولوژ
   177بپردازد.

هاي  يستاينترناسيونال ، كمونِة محيط زيستفعال در زميناجتماعات از ديگر يكي 
 با مشاركت كميتة اكولوژي اقليم جزيره، از طريقبر آنست تا كه  نام دارد 178روژاوا

نقالب در انقش بسزايي  179"سازيمروژاوا را دوباره سبز "راه اندازي كمپين 
سه با تمركز بر  2018تداي سال اين كمپين از اب .ايفا كند شمال سوريهاكولوژيكي 

به منظور احياي ( احداث نهالستان، احداث آكادميِ بين المللي اكولوژي موضوعِ
از طريق همين . به راه افتاد، حمايت از پروژه هاي اكولوژيكي روژاوا، و )جنگل ها

ه هزار درخت از انواع ميوه و زيتون كاشته شد و دو نهالاصله هزاران كمپين تاكنون 
نيز  و ساخت يك توربين بادي خانگياحداث سيستم تصفية فاضالب  پروژةاست و 

   در دست اجراست.

  حقوق بشر

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

 نقض گستردة حقوق فردي و اجتماعيِعالوه بر ساليانِ سال  بوده است. غيرانساني
انكار شهروندي، سركوب زبان و آسيميالسيون، تبعيض، تعريب، همچون  كُردها

دستگيري فعاالن  به بعد، 2004از سال  ..و . به نفع اعرابفرهنگ، مصادرة زمين 
حتي  چنانچه. افزايش يافتبشدت  فرهنگي و سركوب آزادي هاي سياسي مدني و
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بسياري  .سال نو كُردي (نوروز) منجر به زندان و شكنجه مي شدشركت در مراسم 
قبل از انقالب،  از كساني هستند كه از سياستمداران امروز فدراسيون شمال سوريه

   180.اندو جان سالم بدر برده  بعنوان زندانيِ سياسي، حبس و شكنجه را تجربه كرده
مي توانست به انتقام خونين كُردها بيانجامد،  آغاز انقالب و تسلط كُردها بر روژاوا

و پايبنديِ عملي به اصول كنفدراليسم دمكراتيك،  "خط سوم"ليكن اتخاذ استراتژي 
اتفاق به  يانه،بخصوص خاورم يا،دن يبراو آن را  اين باب گشود فصل نويني در

تمام آزادي ها و حقوق اساسي چنانچه مبدل ساخت. فرخنده اي در زمينة حقوق بشر 
بعنوان ، كنوانسيون ها و اعالميه هاي بين المللي حقوق بشر، اتدر معاهد مندرج
بدون در نظر گرفتن جنسيت، براي همة افراد، ، تخطي ناپذير قرارداد اجتماعيبخش 

    .و اين روال در فدراسيون شمال سوريه نيز ادامه يافت ... تضمين شد عقيده، نژاد و
و  گزارش هاطبق . نمودوخيم تر را  سوريه جنگ وضعيت حقوق بشر درآغاز 

و هم نيروهاي مخالف اعم از ، و نيروهاي حاميِ آنرژيم بعث هم ، شواهد بسيار
حقوق بشر و جرائم گستردة نقض به نسبت  دولت تركيه و آزاد، ارتش سلفي ها

  اقدام كرده اند. در روژاوا (و بخش هاي ديگر سوريه) جنگي 
 )ق.س.د( و نيروهاي سوريه دمكراتيك، برخي گزارش ها نيز ي.پ.گ در اين بين

 .ساخته اند واجهم 182قوميو پاكسازي  181كوچ اجبارياقدام به را با اتهامات جديِ 
جمهوري  ةسازمان ملل متحد دربار يقاتتحق يالملل ينمستقل ب يسيونكم"ليكن 
را از  ق.س.دي.پ.گ و  ي،به طور قطع،  2017ماه مارس گزارش در  "يهسورعربي 

 يا بر نژاد يمبتن يضتبع يا ياجباركوچ  ي،قوم سازيپاكبني بر متهامي هر گونه ا
نه كوچ اجباري به  ق.س.دنيروهاي ي.پ.گ / چراكه هدف  183.ي دانستمبرّ ،فرقه
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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 مي اجازه داده خنثي سازي تله هاي انفجاري و...
همچنين در برخي از اين جابجايي ها خانوارهاي كُرد نيز حضور داشته و  بازگردند.

  184مستثني نبوده اند.
به و در موارد معدودي نيز اشتباهاتي مرتكب شده  ق.س.دبديهي است كه نيروهاي 

ليكن اين موارد  .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 

  185.ستگرفته ااثبات جرم مورد پيگيرد قانوني قرار 
از سوء رفتار،  يمواردديدبان حقوق بشر گزارشي ارائه داد كه  2014در ژوئن 

به  2012(از سال  استفاده از كودكان سربازو  محاكمه ناعادالنه، بازداشت خودسرانه
شده كه در گزارش مذكور تاكيد  186را گوشزد مي كرد.روژاوا  يروهاين توسط بعد)

و  خفيفنقض حقوق بشر توسط حزب اتحاد دمكراتيك و نيروهاي امنيتي آن "
   ".جديستده وليكن وب محدود

 يتبه ممنوع يبنديپا"يعني؛  187فراخوان ژنو نامةي.پ.گ هر سه تعهددر همان سال 
 يخشونت جنس يتممنوع"، "ينمعمليات در  يهمكار نفر و ضد يها ينكامل م

در حفاظت از كودكان "و  "يتيجنس يضبردن تبع ينمسلحانه و از ب منازعاتدر 
سربازان تن از  149 بالفاصله را امضا نمود و "مسلحانه برابر اثرات سوء منازعات

با نفر از نيروهاي آسايش  بيست و هشتهمچنين  كرد.مرخص را سال،  18زير 

زرد . سرخ . سبز



 

83 

 

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

ي براعيارهاي بشردوستانه در خصوص مرا دوره هايي  2015در سال اين سازمان 
مبني بر ممنوعيت پس از صدور فرمان ي.پ.گ  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 منازعات "دنامة هاجراي تعشكل گرفت تا بر 

در سال بعد نيروهاي  نظارتي و برگزاري دوره ها، مكانيسمنظارت كند.  "مسلحانه
  188ادامه دارد.نيز و تاكنون  را در بر گرفت ق.س.د

 يالتدارد كه تشك ياذعان م 189فرِد 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
   190هستند كه نمايندة همة مردم باشد. "حكومت"بسوي يك  "جنبش"از يك گذار 

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؛ 

فراهم نمودن پشتوانة قانونيِ زنان، 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  191آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي مشاركت سياسي

  در اين زمينه اند.دستاوردهاي انقالبي روژاوا 
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  موانع طرح

  
يا ارائة راهكار براي  برطرف نمودنشناسايي و ، يكي از اهداف اجراي طرح پايلوت

ه به در ادامبه همين دليل در مسير اجراي پروژه است.  احتمالي موانعگذشتن از 
بايد توجه در عين حال . كرداشاره خواهيم برخي از موانع موجود در طرح روژاوا 

ئولوژي يا كشور ديك قوم، اي محدود به ،كنفدراليسم دمكراتيكپروژة داشت كه 
 برطرف نمودنلذا  .است منطقه اي و جهانيمتعدد ذينفعان در بر گيرندة و نبوده 

  دارد.نياز انديش  تمام انسان هاي آزاد تالشو همكاري بين المللي به موانع طرح 



 

86 

 

  تحريم رسانه اي

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

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

اخبار  يا انتشارِ جهت دارِ  خبريرسانه هاي بزرگ در جهت سانسور، تبعيضِ ياستس
اخالل با هدف نيز  "،جنبش آزاديخواهيِ مبتني بر كنفدراليسم دمكراتيك"مربوط به 

جنبش و مشاركت در  شدن با راهاز همرا مردم تا  شوداعمال مي در اطالع رساني 
از نحوة مي توان مثال هاي بيشماري در دنياي رسانه  خبرهارصد با . پروژه باز دارد

اكتفا مي  موردتنها به ذكر چند . در اينجا بعنوان نمونه ارائه دادبرخورد رسانه ها 
  :كنيم

، "روژاوا"سه عبارت  يحاصل از جستجو يج، نتا5شماره  يوستجداول مندرج در پ
 يانم يكسان، يزمان يرا در بازه ها 193"نوار غزه"و  192"خودمختار تبت ةمنطق"

شدت حمالت، تعداد تلفات، هرچند  دهد. يمختلف جهان نشان م يروزنامه ها
جنگ روژاوا  ، تبعات منطقه اي و جهاني و پيچيدگيِ، پيامدهاي انسانيحجم تخريب

چنانچه مالحظه  اما قابل قياس نيست،اختالفات تبت يا منازعات نوار غزه اصالً با 
ولي انعكاس  ،انعكاس مي يابدنوار غزه بخوبي در روزنامه ها  حوادث مي شود،

منطقة خودمختار تبت نيز كمرنگ تر  از پوشش خبريِ مطالب مرتبط با روژاوا بعضاً
   است.
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اصال اشاره اي به  ،رتيراژ جهانه روزنامة پدر سه روزنامه از نُمطابق اولين جدول، 
گاردين انگليسيِ روزنامة  فقط ،روزنامة ديگردر ميان شش نشده و  "روژاوا"عبارت 
ي روزنامة كشورهادر  .بكار برده استمنطقة خودمختار تبت را بيش از روژاوا عبارت 

  نمي بينيم. وژاوا (جدول سوم) نيز تقريبا نامي از ر چين، روسيه، و كوبا
روزنامه هاي اروپايي با مقايسة جداول دوم و چهارم، مي توان دريافت كه در مجموع، 

عبارت روژاوا را منعكس كرده اند و با اين از روزنامه هاي خاورميانه حتي بيشتر 
ايرانيِ اينكه طي هفت سال أخير روزنامة حال هنوز فاصلة زيادي با نوار غزه دارد. 

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

در قبال  نهادهاي بين الملليتحريم رسانه اي اخبار روژاوا و به تبع آن سكوت 
 28 يخدر تارباعث شد تا نُه ماه بعد از حمله به اَفرين، حملة دولت تركيه به اَفرين، 

آلمان، فرانسه و  يه،روس يروز پس از نشست سران كشورها يك( 2018اكتبر 
دولت متجاوز تركيه، اقليم فرات  )براي بحث بر سر سوريه در استانبول يهترك

جز در معدود  يه،به سور يهخبر تجاور مجدد ترك هد.(كوباني) را آماج حمله قرارد
 يكاآمر يروزنامه ها ينتر يراژاز روزنامه ها، منجمله پر ت ياريدر بس يي،روزنامه ها

 يرانروزنامه اطالعات انكتة جالب توجه اينكه در آن تاريخ  سانسور شد. يتانياو بر
و در عوض دو عنوان  ه استنكرد يهبه خاك سور يهبه تجاوز ترك ياشاره ا يچه

  زير را در صفحة اخبار خارجي آن مي توان ديد: يخبر
ست يهزار ترور15"و  "يونيستيصه يمرژ يهابمباران گسترده غزه توسط جنگنده"
  "كشته شده اند. يهمسلح ترك يروهايسال به دست ن 3 يط» پ.ك.ك«
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دختر  ي)با كوبان يهمبستگ يمصادف با روز جهان( 2018در روز پنجشنبه اول نوامبر 
ان ارتش ترك ليك مستقيم سربازنام سارا در حوالي گري سپي با ش به سالة كُرد شش

اين حادثه مقارن بود با فوت  194بت قرار گرفت و كشته شد.از ناحيه سر مورد اصا
بيست نتايج بررسيِ  195.جان سپرداثر سوء تغذيه،  ، كه بريمنيهفت سالة اَمل، دختر 

از تاريخ بيست و هشتم اكتبر الي سوم نوامبر كشور هفده روزنامة پر تيراژِ و پنج 
خبري از سارا  نشان مي دهد كه در هيچ يك از روزنامه ها )6پيوست شماره (

اري رسانه هاي بسيدر صدر اخبار در حاليكه خبر فوت اَمل  ه استانعكاس  نيافت
    .رار گرفتق

را در بر مي  از تحريم رسانه اينيز بخش ديگري ، خبرتحريف انتشار جهت دار يا 
. از جمله است مشاهده مختلف قابلنمونه هاي شايع آن در رسانه هاي  كه گيرد

واژة با همواره  گپ.يا ي. پ.ي.د اصطالحاتراستگراي تركيه اينكه در رسانه هاي 
برخي  196و اخبار تحريف شده به آنان نسبت داده مي شود.همراه بوده  "تروريست"

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

با عنوان  15/6/1397به تاريخ در مقالة خبرگزاري فارس و بعنوان نمونه اي ديگر، 
عمر،  ينهاز قول ام ييكهدر جا "يه،شمال و شرق سور يريتيخودمد يستمس يلتشك"
 "مناطق ينهماهنگ كردن خدمات در ب"به  يه،سور يكمشترك مجلس دمكرات يسرئ

نشان  ")يردمناطق (كُ ينهماهنگ كردن خدمات در ب"شود، آنرا بصورت  ياشاره م
  را به يك جنبش قومي محدود سازد.تا انقالب روژاوا  197.دهد يم
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  جنگ

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

، با از طريق داعش روژاوابه زانو درآوردن  برايتركيه وقتي نقشة دولت  .معركه شد
و ، انجاميدشكست به  نيروهاي مدافع خلقمقاومت بي نظير زنان و مردان مبارز 

 حمله به 2015 سال درخود ، ارتش تركيهتوسعه يافت، فدراسيون شمال سوريه 
، سپر فرات عملياتبا شروع  2016در سال و متعاقباً  آغاز نمودمواضع ي.پ.گ را 

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

براي  198،به خاك و خون كشيدباكوور همسايگي تركيه كه آزمون مشابهي را در 
آزاد تحت  نيروهاي سوريةبه همراه  ارتش تركيه رژيم مذكور قابل تحمل نبود و لذا

حمله كرد. كانتون اَفرين به  2018در سال ، خود حمايت  
منابعي  . لذايش استبراي دفاع از كيان خو  پر هزينهروژاوا كماكان در حال جنگ

به جنگ  ناگزير بايد ،كه 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 

موانع طرح



 

90 

 

و  و مراكز توليدي نيز پروژه ها ناشي از جنگ فرار ومهاجرت، آسيب هاي رواني، 
  .منابع انساني مواجه مي سازدكمبود را با  خدماتي

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

مشكالت ثانويه همچون باعث بروز و آسيب ديدن آنها  نمودهساختار اجتماع ايفا 
خود را كه برطرف نمودن آنها نيز هزينه هاي  خواهد شد بيسوادي شيوع بيماري و

  .مي طلبد
پول زيادي براي احداث  199روژاوا صرف جنگ مي شود،بودجة   %70 وقتي بيش از

اتمام نيروگاه، پااليشگاه، بيمارستان، دانشگاه، كارخانجات بزرگ و... باقي نمي ماند. 
  .است روژاوا اقتصاديو اجراي كامل برنامة  سازيجنگ پيش نيازِ باز

  اقتصاديمحاصرة 

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

روژاوا بايد موادي از قبيلِ نفت خام، حائز اهميت است. بسيار براي روژاوا  مرزي
گاز طبيعي، دام و محصوالت كشاورزي را صادر كند تا بتواند فرآورده هاي نفتي، 

  ساختماني، قطعات خودرو و بسياري اقالم ديگر را وارد نمايد.مواد مصرفي، مصالح 

زرد . سرخ . سبز



 

91 

 

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

  ده شد. داعش در سال گذشته نيز، كريدوري بين فدراسيون و عراق گشو
(فيشخابور)، معبر تجاري ميان اقليم  200واردات از طريق گذرگاه مرزي سمالكاحجم 

محصوالت  يبرخمحدود به  كردستان و روژاوا، در حد پنج كاميون در روز بوده كه
 اقالم ضروري همچون ، ومي باشد و پوشاك يكي،كوچك الكترون يلوسا يي،غذا
. را شامل نمي شودتوسعة زيرساخت ها  برايجهيزات پزشكي يا مواد مورد نياز ت

با قيمت بسيار گران به ، سنگينمرزي عوارض همين كاالهاي محدود نيز، بدليل 
 يمحكومت اقلاز جانب  ،مختلف يلبدالبعضاً گذرگاه مذكور  رسند.مي روژاوا 

  .مي شودبسته كردستان 
 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
  اقالمي كه از اين طريق به روژاوا مي رسد نيز قيمتهاي گزافي دارند. .يستتوجه ن

 تجارت با دولت دمشق هم بصورت محدود و منقطع وجود داشته است. قسمت
ن (بدليل نزديكي به حلب) انجام مي شد و قرار فريعمدة اين دادو ستد، در كانتون اَ

تسخير بود با عقب راندن شورشيان تحت حمايت تركيه تا منبج توسعه يابد. ليكن با 
  اين برنامه عملي نشد. اَفرين توسط ارتش اشغالگر تركيه،

باز بودن ، عراق و اقليم كردستانسوريه،  اقتصاديِ -سياسي اوضاعبا وجود بي ثباتيِ 
 .تأثير بسزايي در رونق و شكوفايي روژاوا داشته باشدمرزهاي شمالي مي توانست 

 ازدولت تركيه براي اعمال فشار و جلوگيري از شكل گيريِ الگوي روژاوا، ليكن 
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گذرگاه هاي مرزي را بر روي كُردها، پناهندگان، فعالين، و كمك هاي  ،2011سال 
داعش از خاك  يروهاينكه  ي،داعش به كوبان ةدر زمان حمل حتي .ارسالي بست

داعش در  يكردند و مجروحان جنگ ياستفاده م يحمله به كوبان يبرا يهترك
 يكمك يچگونهداد ه ياجازه نم يهدولت ترك 201شدند، يمداوا م يهترك يها يمارستانب

بسته سرتاسر مرز  2016در ژانويه  از مرز عبور كند. ي،به نفع مردم و مدافعان كوبان
با گلوله پاسخ و اكنون ديوار مرزي مجهز به دوربين و سنسور، هرگونه تردد را  ،شد

. بدين ترتيب دولت تركيه تحريمي فراتر از محاصرة اقتصادي به روژاوا مي دهد
امداد رسان ها، . به نحويكه نه تنها تردد تجار و كاال بلكه حتي تردد مي كند تحميل

نيز از طريق مرزهاي تركيه را و ... ك هاي بشردوستانه كم، دريافت داروخبرنگاران، 
  .مي سازدناممكن 

  بين المللي عدم حمايت

طرف وريه ابتدا با حمايت ديپلماتيك از دخالت دولت هاي خارجي در بحران س
بدين . هاي درگير آغاز شد، سپس با حمايت مالي، و بعد حمايت نظامي ادامه يافت

، از هاي درگير، بجز جبهة سوم هر يك از طرفدر طول هفت سال جنگ، ترتيب 
   برخوردار بود.يك يا چند دولت خارجي حمايت 

خوانَد و  يم يشرا متحد خو يكدمكرات يةسور يروهاياگرچه ن يكاآمر ين،ب يندر ا
شمال  يونفدراس شناسايي غير رسمي (دوفاكتو) در  ييبسزا يرتأث يكاحضور آمر
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بر ضد با آمريكا را مي توان نوعي همكاري  روژاوارابطة ليكن داشته است،  يهسور
   (و نه حمايت) ناميد. ولت اسالميد

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

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

و  اسلحه ارسال نمود 202ضد داعش براي گروه هاي اسالميِ 2014در سال  سياست،
   حمالت هوايي ائتالف آمريكايي ضد داعش آغاز شد.

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

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

  203به كوباني انجام شد.
آمريكا روانة  ةويژعمليات نيروهاي حدود پنجاه نفر از  2015اواخر سال در 

از را و اعراب  ردهاكُ ،فدراسيون شمال سوريه شدند تا به گفتة سخنگوي كاخ سفيد
همكاري نيروهاي سوريه  204.ياري دهنددر مبارزه عليه داعش  يكينظر لجست

نتايج درخشاني در پي داشته است. تا به امروز دمكراتيك با آمريكا در مقابل داعش 
 يحمايتنوع  هيچ يكاآمر، 2018 لسااوايل در اَفرين اقليم حملة تركيه به  متعاقبولي 

و حتي در اواخر سال، پس از توافق با آنكارا، خروج نيروهاي  نكرداز فدراسيون 
   205.خود از شمال سوريه را آغاز نمود
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هدف آمريكا از حضور در سوريه، ابتدا حمايت از ارتش آزاد، سپس انهدام داعش 
حمايت  به قصد عنوان شده و هيچگاه 206و 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 

 نظامي)، مالي، (سياسيعدم حمايت  207"دوستي جز كوه ها ندارند.كُردها "
بروز كه خود باعث  ست، مانعي مهم در مسير پيشرفت طرح روژاواكشورهاي جهان

  .شودموانع و مشكالت بسيار ديگر مي 

  اصطكاك عناصر داخلي

عمدة . در خالل جنگ سوريه، از ميان قبايل عربي، تنها قبيلة شَمر به كُردها پيوست
 208يا به دولت وفادار ماندهو مابقي  ندرا گرفتدولت اسالمي  يا اپوزسيون جانبقبايل 
در اين بين، تركيه چهل و پنج گروه از قبائل اتخاذ كردند.  موضع بيطرفو يا 

براي مقابله با روژاوا  "ارتش قبايل شرقي"رقه، را تحت عنوان و  يچهحسديرالزور، 
تحت عنوان در اقليم جزيره را  ساكن "طيء"قبيلة و ايران نيز  209مسلح نمود

  210حمايت از دولت اسد سازماندهي كرد. به "نيروهاي المغاوير"
كُردها  رخداده است، ي.پ.گقبايل عرب و درگيري هايي ميان با وجود اينكه 

اعراب را به مشاركت بيشتر در شوراها تشويق نموده و اوضاع  كرده اندتالش همواره 
 با فدراسيونتعامل درست اين قبايل مانع از  ذهنيت قبيله گرارا تثبيت كنند، ليكن 

    روژاوا شده است. 
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دولت تركيه مي باشند.  لوايتحت تركمن هاي مانع ديگر در مسير طرح روژاوا، 
 رژيمتوسط تركمن ها كه بعنوان سومين گروه قوميِ سوريه، همچون ساير اقليت ها 

با شروع انقالب، توسط تركيه تأمين  ،دبعث مورد ظلم و تبعيض قرار گرفته بودن
 يه،ارتش آزاد سوردر جبهة تشكيل لشكر سلطان مراد  و ضمن 211مالي و نظامي شدند
اگرچه بخشي از نيروهاي تركمن  رائي كردند.صف آ ،النصره احرارالشام و جبهه

پيوست، نمي توان نقش تركمن هاي ساكن  ي.پ.گبه  ها(گردان سالجقه) بعد
  ناديده گرفت.كانتون اَفرين  تركيه به را در نفوذ 212روژاوا
براي رسيدن به اهداف خود و نفوذ در سوريه از طريق  دولت تركيهكه  تا وقتي

مي گيرد، خود را بكار نظامي، سياسي، و تبليغاتيِ تمام 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 تركيه ا بو  213وستهيپسوري  به اپوزسيون احزابي كه گرفته است؛

موضوع از اين نيز دولت تركيه  ند.ه اهمراستا شددر جهت تضعيف انقالب روژاوا 
تحت ردها كُ اين ازمتشكل نيرويي و ظاهراً  هبهره برداري تبليغاتي گسترده نمود

ه گسيل داشتدر اَفرين به جنگ با انقالب روژاوا  "تيپ شاهين هاي كُرد،"عنوان 
و توان آنها وابسته به حمايت دولت  هناچيز بودهرچند تعداد اين نيروها  214.است

  گرفت.، ليكن نمي توان تأثير منفي آن بر روژاوا را ناديده استتركيه 
. درحاليكه تعداد قابل استمتفاوت  ،طرح روژاوانيز در مقابل آشوريان عكس العمل 

 ساير گروه هاي اجتماعيي.پ.گ و شوراي نظامي سرياني،  در آنهاتوجهي از 
پيوسته، و  215حضور فعال دارند، برخي به نيروهاي مسلح آشوري طرفدار دولت

موانع طرح



 

96 

 

بطور از آنجا كه اتخاذ كرده اند. محافظه كارانه بعضي نسبت به انقالبِ روژاوا موضع 
و وضعيت برخوردار بوده امنيت و آزادي نسبي از  ران رژيم بعثودر دمسيحيان كلي، 

ليكن تمايل ايشان به حكومت اسد طبيعي بنظر مي رسد.  ،اند بهتري داشته اقتصاديِ
  ، ممانعت جدي در اجراي طرح روژاوا ايجاد نكرده است. تاكنوناين موضوع 

دست اندر كاران چنانچه نيست. قبيله اي و  تنها محدود به عناصر قومي داخلي موانع
ومت مي در برابر پالن اقتصادي روژاوا مقانيز  مالكين و سرمايه داران بازار سياه،

، خشك انديشي، ناموس همچون بيسوادي فرهنگي زمينه هايبرخي  همچنين. كنند
دانست. در برابر پالن هاي اجتماعي  را مي توان از موانع حائز اهميتپرستي و ... 
مكراتيك، برابري جنسيتي، عدم درك صحيح مفاهيمي همچون ملت د عالوه بر اين،

ملتي در اعماق ذهن افراد، مي تواند حتي -دفاع ذاتي و ... و حضور نگرش دولت
موانعي مجريان طرح روژاوا را نيز به مانعي در برابر پيشرفت پروژه تبديل كند. چنين 

در حال حاضر بسيار تحت تأثير شرايط جنگي واقع شده و لذا اثرات واقعي خود را 
نساخته اند. ليكن هركدام موضوع تحقيقي كامل است و بايد در جاي مناسب آشكار 

   مورد بررسي قرار گيرند.
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  جنبش هامقايسة 

  
حركت ساير بسيار با  رد و انقالب روژاوا، بي شك نقاط مشتركجنبش آزاديخواهي كُ

هر يك از جنبش ها ويژگي هاي منحصر بفرد ليكن . هاي آزاديخواه در جهان دارد
چون . استتوجه به وجه تمايز اين حركت ها بسيار حائز اهميت خود را داراست و 

و آن كشور اسپانيا در زمان جنگ داخلي  آنارشيستيبعضاً انقالب روژاوا با جنبش 
ت شباهاجماليِ  ارائةدر اين بخش به  يا نهضت زاپاتيستيِ مكزيك مقايسه مي شود،

   ي آنها مي پردازيم.ها و تفاوت ها
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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 منطقة  .بيستم به رشد صنعتي قابل توجهي رسيد

   هاي كارگريِ قدرتمندي شد.اتحاديه شكل گيريِ منجر به صنعتي، 
 1936در سال  يااسپان يجنگ داخلمقارن با آغاز انقالب اجتماعي كارگري  بروز با

خواهان) آغاز  ي(جمهور دولت يهها) بر عل يراستگرا (مل ياننظام يبا كودتاكه 
 217سنديكاليست- آناركوكنترلِ به ياكاتالوننطقة خودمختار مخش هايي از ب 216،شد
 219يبريا آنارشيست يونفدراس مبارزانِ و(س.ن.ت)  218كار يمل يونكنفدراس هاي

انقالبيون تصميم گرفتند تا دولت كاتاالن را سرنگون نكنند. بدين . درآمد (ف.ا.ي)
. يكي قدرت رسميِ دولت شدحاكم  كاتالونياي انقالبييك قدرت دوگانه بر ترتيب 

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

و هم  بودند هاي كارگري هم ارگان نظامي سنديكاليست ها، اتحاديه-آناركواز نظر  
طبقة كارگر  مبارزة طبقاتي براي به قدرت رسيدنِ ،هدفپس . آزاد آينده ةجامع محورِ
 ياري از بس برداشته شد؛ دولت كارگريتشكيل لذا نخستين گام ها در جهت  .بود

مديريت ، ها درآمداتحاديه كنترل  بهكارخانه ها و بخش اعظم سامانة حمل و نقل 
آالت،  ينماشمزارع، ها، ساختمانشد، كارخانه ها، به كميته هاي كارگري واگذار 

و نيروي شبه نظاميِ تحت مالكيت اجتماعي قرار گرفت،  و ... حمل و نقل يلوسا
  گسترش يافت. )يكارگر يليشيايم( كارگري
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خصلت سنديكاليستيِ كارگري، ويژگي بارز كاتالونياي انقالبي است كه آنرا از اين 
مبارزة طبقاتي در جريان نيست  ، بر خالف كاتالونيا،روژاوا متمايز مي سازد. در روژاوا

  در كنفدراليسم دمكراتيك، ملت بدون طبقه يعني ملت دمكراتيك تعريف مي شود. و 
برخالف كاتالونياي . ديده نمي شودروژاوا نيز در انقالب خشونت انقالبيِ كاتالونيا 

هزاران شهروند بدليل وابستگي سياسي (به جناح هاي مخالف) يا طبقة كه  1936
اعدام شدند، در روژاوا حكم اعدام وجود ندارد و هيچ كس بواسطة شان 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 

ارگري و زدوخوردهاي خياباني بود. با آغاز جنگ و تشكيل گروه هاي مسلح ك
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 ، واهي كُردميراث دار چندين دهه مبارزة مسلحانة جنبش آزاديخبعنوان 
  بوده است.موفق تر  ، بسيارمؤثر سازماندهيِ نيروهاي جنگيِ

هدف ايجاد دگرگوني  بااجتماعي  تفكر سيستم يك"م به مفهومِ آنارشيساز ديگر سو، 
شكلي با  خودكامهحكومت  يِجايگزين خصوصبو ، جامعه اردر ساختبنيادي هاي 

 و روژاوا مشترك انقالب كاتالونياحلقة  220"،ميان افراد آزاد دولتيغير همكارياز 
 به باال از پايين گيري ها،يمتصمنيز  چنانچه در كاتالونياي انقالبي. شودمي محسوب 

و در برخي نقاط  صورت مي گرفتشهروندان  يشورا يقاز طر بدون بروكراسي،و 
   كمون هاي مستقل آنارشيستي تشكيل شد.
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 زنان 221ينيستيِفم-وجنبش آنارككاتالونياي انقالبي، ظهور  قابل توجه اتفاقاتيكي از 
مهم  انقالب اجتماعيمبارزه براي را به اندازة  براي آزادي زنانمبارزه كه  بود 222آزاد

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

 يسمكنفدراليكي از اركان ، در حاليكه فمنيسم بود كاتالونيا بموازات انقالب يجنبش
و انقالب روژاوا بر آن استوار است. زنان روژاوا از  مي رود به شماريك دمكرات

در اتاق  سنگرها، كمون ها و تعاوني ها گرفته تا باالترين سطوح تصميم گيري
با اين وجود، نبايد ، همتراز با مردان حضور دارند. نگ و مجلس خلقفرماندهي ج

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

الونياي انقالبي كاتموضع كشورهاي جهان در مقابل شباهت موضوع قابل تأملِ ديگر، 
   به رغمِ تفاوتهاي بنياديِ اين دو رخداد. و انقالب روژاواست،

جانب دولت  ي،شورو يراتحاد جماه يعنيدولت وقت مسكو، در جنگ اسپانيا، 
ها، سازمان دهندگان  يستآنارشاعم از ها  يستكمون يرغ ةمبارزو  ) را گرفتيد(مادر
به نفع دولت  يدند،جنگ يم ياو... را كه عمدتاً در كاتالون ي،كارگر يها يهاتحاد

 يانقالب يايمقابل كاتالون يديجد ةجبه ياست،س يناعمال اخت. سا يخنث يجمهور
 يستيِبه حذف خصائص آنارش قموف يكسالكمتر از كمونيست ها ظرف گشود و 

 مسكو به كمك دولت (دمشق) آمده است هم امروزبه همان ترتيب،  شدند. ياكاتالون
  .و به راحتي روژاوا را با دمشق و تركيه معامله مي كند
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و ايتاليا ارتش فاشيستيِ اسپانيا با كمك نظاميِ آلمان  ،هشتاد سال پيشهمانطور كه 
و هليكوپتر هاي  223يامروز تركية فاشيستي با تانك هاي آلمانبه دمكراسي تاخت، 

سياست  در جنگ اسپانياكه انگليس و فرانسه  225مي كند.به اَفرين حمله  224ايتاليايي
   226نظاره گرند.كماكان نيز (و نه سوريه) عدم مداخله را پيش گرفتند، نسبت به روژاوا 

طي  همچون فرانسه و انگليس، در جنگ داخلي اسپانيا بي طرف بود. ليكن آمريكا
جنگ دوم جهاني، خط مشيِ سياست خارجي اش تغيير كرد و از آن پس در منازعات 

روژاوا قبال آمريكا در سياست به همين دليل بين الملليِ بيشماري مداخله نمود. 
اگر آمريكا آن روزها سياست امروز را مي ليكن  .است 1936متفاوت از كاتالونياي 

روژاوا نمي امروزِ ر كاتالونيا به چيزي فراتر از د آننحوة مداخلة  داشت نيز احتماالً
   رسيد.

، است از آنجا كه يكي از عوامل تبيين كنندة سياست رسانه ها، خط مشي دولت ها
به  227،جنگ داخلي اسپانياپيرامون   آن زمانبين الملليِمطبوعات با بررسي مي توان 

در قبال روژاوا در خصوص كاتالونيا و روزنامه هاي عصر حاضر موضع مشترك آنها 
ضد جنگ انقالب روژاوا، تحت الشعاع  ،همچنانكه امروز در رسانه ها. پي برد

آن سانسور مي شود، رسانه هاي  تحول اجتماعيِو محتواي قرار مي گيرد، تروريسم 
مي ساختند، تا جايي  محدودضد فاشيسم  كاتالونيا را به جنگجريانات آن زمان نيز، 

در هيچ كجا نشاني از  :نشريات كمونيستي خارج از اسپانيا مي نوشت كهحتي  كه
    228.انقالب نيست
بعداً جنگيد و  ي كاتالونيادر كنار آنارشيست هاهفت ماه يش از ب 229لجورج اوروِ

به رشتة تحرير  "درود بر كاتالونيا"تحت عنوان  در قالب كتاب مستندياين تجربه را 
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در  هم نرسيد.نهصد نسخه به ليكن تيراژ فروش كتاب در زمان حياتش  .درآورد
از  يشهم ب ي، بر رو"1984"و  "يواناتمزرعه ح" يعني يو يگركه دو كتاب ديحال

را موضوع  اين. اندفروش داشته يستمي،قرن ب يسندةنو يكاز  يگريهر دو كتابِ د
رت انديشيِ تحميل شده به مردم از سوي پ ناشي از بي تفاوتيِ نشان دهندة مي توان
   ست.دان رسانه ها

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

 و 230رفتنداسپانيا به ين المللي چهل هزار داوطلب ب بيش ازخالل جنگ داخلي، 
حدس مي زنيم كه  231.جنگيده باشندنيز در سوريه حدود همين برآورد مي شود كه 

به نظر بي حدود سه هزار نفر بوده كه در كاتالونياي انقالخارجي تعداد مبارزان 
روژاواست. ولي اشتراك اصلي اين دو حدود دو برابر داوطلبان خارجي  232مؤلف

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

  مبارزه كرده اند.  مأمن انسان هاي آزاد و برابربه آن تبديل دنيا و 
متناسب  گفته شد، شرح مختصري است دو انقالب روژاوا و كاتالونيامقايسة از  آنچه

. مورد بحث قرار داد در جاي خود، به تفضيل ،مي توان آنرا كتاب حاضر، وقوارة با 
موقعيت ژئوپولتيكي، بازة ، فرهنگ، يتاريخزمان، سابقة تفاوت در نبايد  ولي بهرحال

 داشت. دور نظر از را ... زماني رخداد ها، شرايط جهاني و 
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  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. 233مستقل 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) 234يستازاپاتملي  يبخشآزاد

چياپاس را به اشغال خود  شهرهفت  235"ديگر بس است"با شعار ا.ز.ل.ن ، 1994
ها مسكن، زمين،  مطالبات زاپاتيستبه دولت مكزيك اعالن جنگ داد. درآورد و 

  236دمكراسي و صلح بود.يه، آزادي، استقالل، عدالت، كار، آموزش، تغذ
ا.ز.ل.ن از روز دوم ژانويه، عقب نشينيِ برنامه ريزي شده را در پيش گرفت و روز 

اعالم كرد كه قصد تصاحب حكومت يا ورود به منازعات ي رسمطي اطالعية يازدهم 
رفع مشكالت مبرم خلق مكزيك از طريقِ دولتي حزبي را نداشته و تنها خواستار 

  انتخابات آزاد و دمكراتيك است. مشروع و برخاسته از 
ا.ز.ل.ن تصميم گرفته بود تا با پشتيبانيِ جامعة مدني، و البته بدون زمين گذاردن 

بدين ترتيب، را در پيش گيرد. و مقاومت مدني سالح (براي دفاع)، راه گفتمان 
شبه نظامي، گروه هاي مداخلة  كارشكني هاي دولت وعليرغم موانعي از قبيل 

  .و ادامه يافت صلح بموازات فعاليت هاي مدني آغاز شدمذاكرات 
مربع از مناطق  يلومترك 30000حدود  كهها در مناطق تحت كنترل خود  يستزاپات
 237يا آگواس كاليِنتس پنج منطقة خودمختار، را در بر مي گرفت ياپاسچ يِشرق

با آغاز خلع سالح ا.ز.ل.ن و سازماندهي جديد  2003كه در سال  تعريف كردند
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 بخشداريهر كاراكول از چند  تغيير نام داد. )حلزون(يعني  238كاراكول،به اجتماعي، 
با بروز مشكالتي ميان بخشداري . تشكيل مي شود 239شورشي زاپاتيستيخودمختار 

شوراي "ول، يك شورشي، براي هر كاراك بخشداري هاي خودمختارهاي دولتي و 
تا نقش هماهنگ كننده ميان بخشداري ها و شوراهاي  ،تعريف شد "دولت خوب

طبق ساختار جديد، تصميم گيري ها در سه سطح انجام مي گيرد؛  ديگر را ايفا كند.
. ا.ز.ل.ن تنها در مواردي كه شوراهاي خودمختار محلي، بخشداري ها، و كاراكول ها

در تعيين يا بركناريِ مسئولين و  ، مداخله نمودهباشد درگيري يا انحراف وجود داشته
  مراجع خودمختار به هيچ عنوان 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.

با اين تفاوت كه ساختار روژاوا داراي چهار سطح تصميم گيري و مي شود. روژاوا 
  . پيچيده تر است

پيچيدة دموگرافيكي  هيتيده تر است و اين از مابعبارت ديگر همه چيز در روژاوا پيچ
زاپاتيست ها از دولت مكزيك مطالبه چنانچه  نشأت مي گيرد.منطقه و ژئوپولتيكي 

ليكن كُردها مجبور به  ،داشته اند و در محدودة مرزهاي اين كشور مبارزه كرده اند
اگر منطقة تحت نفوذ زاپاتيست ها، همچنين كشور بوده اند.  ندمبارزه در مرزهاي چ

هزار نفر از افراد بومي و دورگه را شامل مي شود،  400تا  300جمعيتي بالغ بر 

زرد . سرخ . سبز



 

105 

 

ارمني روژاوا بايد جمعيتي بيش از چهار ميليون نفر از كُرد، عرب، سرياني،  فدراسيون
  مديريت كنند.و تركمن را 

گسترش  240ي ميليتاريزه،وجود نفت، معادن و زمين هاي حاصلخيز، حضور دولت ها
نبش دين اسالم با احكام افراطي همچون جهاد و... منجر به اين مي شود كه ج

ه چنانچنتواند همچون جنبش زاپاتيستي، اسلحه را كنار بگذارد.  آزاديخواهي كُرد
 يينمبارزه را تع يتستمگر است كه ماه ينا يشههم"مي گويد  241نلسون ماندال

با اقدامات نطامي و امنيتي همواره در كُردستان فعاليت هاي غير مسلحانه  242"كنديم
    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 

هايي از قبيل سيستم رياست مشترك، نيروهاي آسايش زن، خانة زن، و ...  مكانيسم
    اجراي آن نيز تضمين شده است.

شدت حمايت مدني، يكي از تفاوت هاي بارز جنبش زاپاتيستيِ چياپاس و جنبش 
يورش ارتش آزاديخواهيِ كُرد در روژاواست. چنانچه تنها به فاصلة چند روز پس از 

همبستگي ، 1994ژانوية  لِ ا.ز.ل.ن دربه مناطق تحت كنتر )(دولت مكزيك فدرال
ملي و بين المللي با جنبش زاپاتيستي شكل گرفت؛ كانون صلح واشنگتن، حزب 
متحد چپ اسپانيا، شبكة اقدام كانادا، سازمان عفو بين الملل لندن، جنبش مستقل 

اهپيمايي و ر اقداماتي همچون از طريقدمكراتيك مكزيك، حزب كار مكزيك و ... 
پرداخته و اتمام درگيري ها را  حمالت ارتش فدرالصدور بيانيه به محكوميت 

 چنينو شدت درگيري هاي كُردستان، زماني عليرغم وسعت دامنة  243خواستار شدند.
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 چگاه در حمايت ازهيپشتيبانيِ سريع و گستردة نهادهاي مدنيِ ملي و بين المللي 
  .ه استصورت نگرفت، )آزاديخواهيِ كُردو در كل جنبش (روژاوا 

و هم  ي آمريكاي التينتفاوتها، هم زاپاتيست هابرخي و در نهايت، عليرغم 
مبارزه  يتبشر ةهم يخود، بلكه برا ييرها ينه تنها برا، ي خاورميانهها 244ئاپوجي

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

  

زرد . سرخ . سبز



 

107 

 

   سخن پاياني

 ه ايست كههفتاد سالمبارز رهبر فكري جنبش آزاديخواهي كُرد، عبداله اوجاالن، 
براي او در مقام يك معلم،  است. سپري كردهه تنهايي در زندان بيست سال أخير را ب

ارائه داده و از شاگردانش خواسته تا آن را به  راه حليك  ،ة خاورميانهمسئلة پيچيد
  بوتة آزمايش نهند. 

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

  براي منسوخ ساختن الگوهاي ناكارآمد قديمي.
منطقه مي توانند در فرآيند پيشِ رو، خلق هاي خاورميانه در حال دگرديسي است و 

ضرب بنا به  .را بيازمايند الگوي نوينيا  و استفاده نمودههاي قديمي مدل همان از 
تكرار الگوهاي قديم  "،گندم درو نمي كند ،دكسي كه جو مي كار" المثل قديميِ

و بكار گرفته شد الگوهاي قديمي  عراقدر چنانچه نتيجة متفاوتي نخواهد داشت. 
   .خويشاوندگماريو  ، جناح بازيفسادجنگ،  :بودنهمان نتايج قديم چيزي جز نتيجه 

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

ت سال جنگ ويرانگر، عليرغم تمام هفبيش از طي  و يدندخط سوم را برگز
در آتش  يهسور يكهدرحالبدل ساختند.  آرامش سوريه جزيرة مشكالت، روژاوا را به

 يريتيدفاع مشروع و خودمد ياستسوخت، روژاوا با اتخاذ س يانتقام و تعصب م
هر تكه از  يكهشد. زمان يلها نفر از اقوام و فرق مختلف تبد يليونجامعه، به مأمن م
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حلب به محله  يناز ساكن ياريبود، بس يردرگ ياز طرف ها يكي يارشهر حلب در اخت
كه در عراق مورد  يكسان ي.پ.گ بود پناه بردند و حتي تحت تسلطمقصود كه  يخش

. روژاوا تنها يختندبه روژاوا گر يتامن يواقع شدند در جستجو يدولت اسالم ةحمل
 يالملل ينب يحقوق بشر و رسانه ها يالملل ينب ياست كه سازمانها يهدر سور ييجا
بسياري از بخش هاي كه در  يستامر ينتوانند آزادانه حضور داشته باشند. و ا يم

  رسد. يبنظر مخاورميانه غير ممكن 
 يرغملو عموفقيت آميز بوده شاگردان اوجاالن، آزمايش مي توان گفت كه در مجموع 

  .استقابل دفاع  يلوت،طرح پا يكطرح روژاوا بعنوان  كاستي ها، ةهم
، در افزايش هزينه ها، صرف منابع پروژه و كاهش سرعت روند بسياراگرچه موانع  

طرح، تأثير بسزايي داشته و دارد، ليكن نبايد ارادة انسان و قدرت همبستگي مردم را 
اوردهاي روژاوا كه قبالً به بخشي از آنها اشاره شد، حاصل دست كم گرفت. دست

فداكاري آزاديخواهان روژاوا و آزاد انديشان جهاني است كه به كمك روژاوا شتافته 
  اند.

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 سفرنامه سانسور گذشت و آنرا  يواراز د يدبا
  شناخت. ها، كه بصورت يك واقعيت قابل تعميم به كل خاورميانه

15/01/2019  
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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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  قرارداد اجتماعي

  فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه
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 ديباچه 

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

و سوريه را به كانون  ملت، كردستان، بين النهرين-دولت اذعان داريم كه [الگوي]
، بحران و گرفتاري ،ما [سرزمين] براي مردمانو  تبديل نمودههرج و مرج خاورميانه 

 را به ارمغان آورده است.  رنج
نسبت به عناصر مختلف مردم با اتخاذ رفتار ناعادالنه ملت، -خودكامة دولت نظام

نظام سوريه، كشور را بسوي ويراني و تالشيِ بافتار جامعه سوق داده است. [لذا] 
فدرال دمكراتيك كه مسايل ملي، اجتماعي، و تاريخي در سوريه را مورد مالحظه 

  .بشمار مي رود نابسامان به اين وضعيت براي پايان دادن ، راه حلي بهينهقرار مي دهد

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

 .محسوب مي شود

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

 ،در نظر مي گيرد و همزيستي متقابل برادريتوجه به ويژگيهاي هر گروه بر مبناي 
 ، منشور حقوق بشرمي نمايد ضمانتبرابري تمام مردم در مقابل حقوق و وظايف را 

 ، و از صلح [در ابعاد] ملي و بين المللي پاسداري مي كند. مي شماردرا محترم 

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
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 آزاد زندگي محاسن تمام ، و برخورداري ازفعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي
    را تضمين مي كند.   برابر و

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

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

  فصل اول
 اصول كلي 

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

 مي رود. به شمارآن جزء الينفك 

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

 و آزادي زنان را مي پذيرد.  نموده

  3ماده 
 يك،انتخابات آزاد و دمكرات ةبه واسطمشروعيت فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، 

  نشأت مي گيرد.از ارادة مردم و گروه ها، 

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

زندگي خود  مردم امور ةهم يددارند و با يكسانارزش  ي،و تعامالت ادار ي،فرهنگ
  سازماندهي و مديريت كنند. يشخو را با استفاده از زبان مادريِ

قرارداد اجتماعى
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  5ماده 
يك مركز و بايد فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه و اداره هاي [خودگردان] آن، 

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

  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 ، را پاس داشتهآزادي، صلح، و امنيت منطقة فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه 

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

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

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

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

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

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

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

مردم و گروههاي شمال  آحادميان  برادري اصول ملت دمكراتيك، كه آكنده از روحية
  .  شودسوريه است، ايجاد 

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

استوار است، و به صنعت اكولوژيك و اقتصاد جمعي تكيه داشته، و استثمار، انحصار 
طلبي، و استفادة ابزاري از زن را نمي پذيرد و بايد بيمه اجتماعي و درماني را براي 

  همة افراد محقق سازد. 
  12ماده 

عرصه هاي سياسي، در را مشترك  فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، سيستم رياست
رد مي برابر زن و م پذيرفته و آنرا اصل اساسي براي حضورِو غيره ي اجتماعي، ادار

زنان  دمكراتيك داند. سيستم رياست مشترك، به سازماندهي و ايجاد سيستم كنفدرال
 كمك مي كند.   خاصبعنوان يك نهاد 

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

 برخوردار باشند.

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

 زندگي تضمين شود.
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  16ماده 
يِ تابع ادارنهادهاي حضور بدون تبعيض تمام هويت هاي قومي در تمام بايد 

  .شودتضمين منطقه،  يبا توجه به دموگراففدراليسم، 

 فصل دوم

  حقوق و آزادي هاي عمومي

  17ماده 
به اعالميه جهاني حقوق بشر و تمام آيين نامه بايد فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه 

 پايبند باشد.هاي حقوق بشر مرتبط با آن 

  18ماده 
اين قرارداد، كه تصويب مجازات اعدام بواسطة حق حيات يك حق اساسي بوده و 

  را نمي پذيرد، تضمين مي شود.
  19ماده 
كرامت انساني محفوظ شمرده شده و شكنجة روحي يا جسمي هيچ كس مجاز بايد 
 .شودمجازات بايد ، از اين امر تخظي كندكسي كه . 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] جنايت 
 عليه بشريت محسوب شده و مقاومت در برابر اينگونه اعمال قانونيست.  
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  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 -آزادي باور، وجدان و انديشه و حق خودبايد 

 مردم تضمين شود.

  23ماده 
، براي انتخابات نامزد كنددر حيات سياسي مشاركت  شته باشد تاحق دابايد هركسي 

  و مطابق قانون رأي دهد. ودش

  24ماده 
هيچ كس نبايد بواسطة تفاوت در رنگ [پوست]، جنسيت، نژاد، دين، يا باور مورد 

  توهين واقع شده يا ناديده گرفته شود. 
  25ماده 

اعمال خشونت، سوءاستفاده، و تبعيض بر عليه زنان جرم محسوب شده و طبق قانون 
 مجازات خواهد شد.  مشمول 

  26ماده 
در تمام عرصه هاي زندگي (سياسي، اجتماعي، فرهنگي، بايد حق داشته باشند تا زنان 

بصورت برابر [با ، ) و تصميم گيري در خصوص امور مربوطه... اقتصادي، اداري
 .كنندمردان] مشاركت 
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  27ماده 
سازماندهي نموده و در خود را بصورت نيمه مستقل، 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 مراجع و تفتيش آنها مكان هاي خصوصي و منازل بهورود 

  قضايي و تنها در صورت ارتكاب جرم.

  30ماده 
  بدون مبناي قانوني محدود شود. ،آزادي فردينبايد
  31ماده 

بايد حق دادرسي را براي حق دفاع از خود، مقدس است و نبايد محدود شود. قانون 
 كند. همه تضمين 

  32ماده 
 هركسي حق دارد در يك جامعة اكولوژيكي سالم زندگي كند.

  33ماده 
خودمديريتي تا  شته باشندحق دابايد هويت هاي فرهنگي، قومي، و ديني گروه ها و 

خودشان را تشكيل داده، فرهنگ شان را محفوظ داشته و سازمانهاي دمكراتيك خود 
بر ديگران تحميل  اجباررا شكل دهند. هيچ كس يا هويتي حق ندارد عقايدش را با 

  كند.
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  34ماده 
ه و تحصيل در مقاطع ابتدايي و متوسط در همة سطوح رايگان باشد بايد تحصيالت

 الزاميست.
  35ماده 

 اشتغال، مراقبتهاي بهداشتي، تغيير محل اقامت، و داشتن مسكن، حق همة شهروندان
 است.

  36ماده 
، به حقوق كارگران در زندگي اجتماعي و كاري و حمايت از سازمان هاي كارگري

  . تضمين شودبايد ، ترتيبي كه قانون تعيين مي كند
  37ماده 
 .مي كندتضمين را  ،رسانه، مطبوعات و نشر آزاديِ ،قانون
  38ماده 

 .شته باشنددريافت و دسترسي به اطالعات را دا حقِ همه بايد

  39ماده 
 .شته باشندحق توسعه و نشر فرهنگ و فعاليت هاي هنري خود را دابايد همه 

  40ماده 
رضايت باشد و پناهجوي سياسي بدون  پناهندگي دنبال به كه دارد حق انساني هر

  وي به كشورش بازگردانده نمي شود.

قرارداد اجتماعى



 

126 

 

  41ماده 
ت، و ثروت ها و منابع طبيعي متعلق به عموم جامعه است و سرمايه گذاري، مديري

 .كندمي معين قانون را شرايط توزيع عادالنة آن 

  42ماده 
سرمايه گذاري بايد در پروژه هايي صورت گيرد كه توازن اكولوژيكي را مورد توجه 

د، خدمات ضروري براي توسعة اقتصادي را مهيا مي سازند، با هدف قرار مي دهن
پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي انجام مي شوند، و به فعالسازي و ايجاد فعاليتهاي 

  اقتصادي اجتماعي كمك مي كنند.
  43ماده 
تضمين ، حق مالكيت خصوصي تا جائيكه با منافع عمومي در تعارض نباشدبايد 
  . قانون معين مي كندضوابط آنرا و  شود

  44ماده 
مشاركت در دفاع مشروع از فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، يا فدراليسم سورية 

  .است يك حق و وظيفة تمام شهروندانبراي جلوگيري از هرگونه حمله، دمكراتيك، 

  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 
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 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 
ايجاد  نهادهانظام دمكراتيك جامعه بر مبناي اين بايد  و ، سازماندهي كنندشوراها

 يابد.ه شده و توسع

  مون هاكُ - 48ماده 
شكلِ سازمانيِ اوليه و ضروريِ دمكراسي مستقيم است. كمون يك سيستم  كمون،

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 
تصميم گيري در نمايندة مردم مي باشند و به بحث و  شوراها واحدهاي اجتماعيِ

روستاها، محالت، شهرها و نواحي را  مردم پرداخته و خط مشي (سياست) امور
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، و اقتصادي 

مكراسي مستقيم، جامعه را سازمان داده، و قواعد و را ضمانت نموده و با ايجاد د
 اصول مرتبط با زندگي آزاد و دمكراتيك را وضع مي كنند.  
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  50ماده 
  با توجه به اصول زير تشكيل شوند:بايد تمام شوراها 

شصت  .هستندبر حسب تراكم جمعيت  ،شوراها شامل تعداد مكفي ازاعضاي منتخب
 )40%چهل درصد ( از نمايندگان مستقيما توسط مردم انتخاب شده و )%60درصد (

[تفصيل از ميانِ (و توسط) هويت ها، گروه ها و اقشار اجتماعي انتخاب مي شوند و 
 گردد.   عيين ميدمكراسي توافقي ت بر طبقاز طريق قانون خاصي  ضوابط آن]

بيش از دو دورة  نبايداجرايي  هاي . هيچ عضوي از اعضاي شوراها و هيئت1
  .شودمتوالي، 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 
  انتخاباتي از طريق آيين نامة شوراها تعيين مي شود.دورة 

. 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 خود 

كميته هاي مختلف سازماندهي را انتخاب نموده و فعاليت هايش را از طريق 
  .دمي كن

. شوراها، اعضاي سيستم هاي قضايي و ادارة امنيت داخلي را تأييد نموده و 4
  بر [عملكرد] ايشان نظارت مي كنند. 
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 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 

با توجه به قوانين انتخابات شكل . شوراي ناحيه، يك سيستم قانوني است كه 1
مي [اعضاي آن] از طريق رأي گيريِ آزاد مردم و گروه ها برگزيده و مي گيرد 

  .استو تعداد اعضاي آن متأثر از جمعيت و اندازة ناحيه شوند 
را . شورا سياستهاي كل ناحيه را مشخص ساخته و تصميم هاي ضروري 2

  اتخاذ مي كند.
ملت دمكراتيك سازماندهي نموده  [مختلف] . شورا فعاليتها را با توجه به ابعاد3

  اصول آن تشكيل مي دهد. مطابقو كميته ها را 
  . شورا هيئت اجرايي خود را [از طريق انتخابات داخلي] بر مي گزيند.4
  يد مي كند.و ادارة امنيت داخليِ ناحيه را تأي 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.
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سياستهاي اتخاذ شده توسط . اين هيئت تصميمات متخذه را اجرا نموده و 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

سازماندهي نموده و عملي مي سازد. دونفر سخنگوي مشترك در هر كميته، 
بايد از اعضاي هيئت  كنند. سخنگويان كميته هامي فعاليتهاي كميته را هماهنگ 

  باشند. اجرايي ناحيه 

  بخش سوم 

 نظام اقليم  - 53ماده 

 )خودگردانخودمديريت (اقليم در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، به يك واحد 
هاي اطالق مي شود كه شامل يك يا چند ناحيه يا چند منطقه بوده كه مشخصه 

و فرهنگي يكسان و پيوستگيِ جغرافيايي داشته  تاريخي، دموگرافيكي، اقتصادي
  باشند.
  مسئوليت هاي اقليم ها حقوق، اختيارات، و  - 54ماده 

بايد دمكراتيك در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه،  مديريت. اقليم هاي خود1
دمكراتيك در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي،  مديريتيطبق اصول خود

امورشان را خود را سازماندهي و امنيت داخلي، بهداشت، آموزش، دفاع، و فرهنگ، 
اختيارات تعيين شده در چهارچوب قوانين مصوب فدراليسم اداره كنند. و از حقوق و 

 .مند شوند دمكراتيك شمال سوريه بهره
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يي در بخش اقتصادي سازماندهي خود را با توجه به اصول خودكفابايد . هر اقليم 2
در تأمين رفاه و شكوفايي اقتصادي عمومي در  ،شرايطشو به نسبت قدرت و  كند

 نمايد. ريه مشاركت م دمكراتيك شمال سوفدراليس
توزيع عادالنة منابع طبيعيِ رو زميني و زيرزميني (نفت، آب، بايد . همة اقليم ها 3

يه و سورية فدرال ذخاير معدني، جنگل) در فدراليسم دمكراتيك شمال سور
 .شودپذيرند. نحوة توزيع عادالنة ثروت طبيعي توسط قوانين تعيين مي دمكراتيك را ب

سيستم قضاييِ خود را بنا نهاده و توسعه دهد، بشرط  شته باشدحق دابايد . هر اقليم 4
آنكه با قرارداد اجتماعيِ فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه و معاهدات و منشورهاي 

 تعارض نباشد.در بين المللي حقوق بشر، 
هر اقليم، خود در قبال سازماندهي و تقويت سيستم امنيت داخلي اش مسئول . 5

 .است
درخصوص بايد ، و شتهاقليم در برابر حمالت خارجي حق دفاع مشروع دا. هر 6

 .باشددفاع از فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه و سوريه فدرال دمكراتيك مسئول 
ابط روبا كشورها و مردمان همسايه اش،  شته باشد تاحق دابايد . هر اقليم 7

 آنكهگسترش دهد، بشرط و فرهنگي برقرار نموده و  ديپلماتيك، اقتصادي، اجتماعي
در تعارض با قرارداد اجتماعيِ فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه و سوريه فدرال 

 دمكراتيك نباشد.
حيات سياسي، اجتماعي، و فرهنگي خود  شته باشندحق دابايد . هويتهاي هر اقليم 8

  را با استفاده از زبان مادري و فرهنگ خودشان بنا نهاده و تجربه كنند.
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. آيين نامه ها و سازوكارهاي هر بند از حقوق، اختيارات، و مسئوليت هاي اقليم 9
 .شودمي ها كه در باال ذكر شد، توسط قوانين مشخص و تفصيلي تعيين 

 جلس خلقِ اقليم   م - 55ماده 

. مجلس خلق، نمايندة مردم و گروه هاي سرتاسر اقليم است كه به وضع قانون، 1
ت هاي كلي مي پردازد. دورة انتخاباتي مجلس، چهار سال نظارت، و ترسيم سياس

 . بوده و نحوة عملكرد و سازوكار آن توسط قانون تعيين خواهد شد

از اعضاي مجلس، نمايندگان هويت هاي قومي، ديني،  )40%چهل درصد ( .2
دمكراتيك مستقيم برگزيده مي شوند عقيدتي، و فرهنگي بوده كه از طريق انتخابات 

بقيه  )60%شصت درصد ( .خاصي سازوكار انتخابات را مشخص مي سازد نو قانو
 نمايندگان، از طريق انتخابات عمومي گزينش خواهند شد.

ق، كه . اولين جلسة مجلس، در شانزدهمين روز پس از اعالن نتايج در همة مناط3
، و متعاقب فراخوان رؤساي مشترك مي شود اعالم توسط كمسيون عالي انتخابات

شود. اگر اولين جلسه، بنا به داليل اجتناب ناپذير، تشكيل مي ي اجرايي، تشكيل شورا
نشد، رؤساي مشترك شوراي اجرايي، در خصوص تعيين تاريخ ديگري در پانزده 
روز آينده تصميم گيري خواهند كرد. جلسه با حضور حد نصاب نصف بعالوة يك 

است اولين جلسة مجلس از مجموع نمايندگان رسميت خواهد يافت. ري) %50+1(
اعضاي رؤساي مشترك و  جلسة نخست،و طي  بودهخلق بر عهدة مسن ترين عضو 

 ،شودلني برگزار بايد عديوان [رياست مجلس] انتخاب خواهند شد. جلسات مجلس 
 بق با آيين نامه هاي داخلي مجلس.  امط ،مگر بنا به اقتضاي ضرورت
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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 پذير 

 .است
از مصونيت [قضايي] برخوردار بوده و بايد . هر نمايندة مجلس در دورة نمايندگي 5
بدون مجوز مجلس او را تحت  بايدو ن است نمودوي را بخاطر نظراتش بازخوبايد ن

پيگرد قانوني قرارداد، مگر در حين ارتكاب جرم، كه در اين حالت نيز بايد به ديوان 
 رياست مجلس اطالع داده شود. 

تي، اجتماعي، اقتصادي، امنيت داخلي، تحصيلي، بهداش عرصه هاي دربايد . مجلس 6
 كند.تصميم گيري سياست ها پرداخته و  ، به ترسيمو فرهنگيِ اقليم

توسط ، دو نفر رؤساي مشتركشامل شش عضو، از جمله . ديوان رياست مجلس 7
شوند تا فعاليتهاي مجلس را سازماندهي و مي 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 
 اعضايبه شوراي اجرايي يا هريك از  شته باشدحق دابايد نمايندگان برسانند. مجلس 

 آن رأي عدم اعتماد دهد.
اعضاي سيستم هاي قضايي، سيستم امنيت داخلي، و اعضاي شوراي  مجلس بايد .10

 رسانه، نشر و اطالعات را تأييد نموده و بر فعاليت هاي ايشان نظارت كند.
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پردازد. جلسات باز طريق كميته ها به سازماندهي و اجراي فعاليت ها بايد . مجلس 11
فوق العاده منعقد بصورت منظم برگزار شده و در صورت نياز جلسات بايد مجلس 
 گردد. 

 .. امور مجلس مطابق با آيين نامه هاي داخلي مربوطه انجام مي گيرد12
 .پردازدمي وضع و تصويب قوانين اقليم به مجلس . 13

 كند.مي بودجة عمومي اقليم را تصويب . مجلس 14
 سياست كلي و طرح هاي توسعة اقليم را تصويب كند.بايد . مجلس، 15

 بر عهدة مجلس است. در اقليم اعطاي عفو عمومي. تصويب و 16
 شوراي اجرايي اقليم  - 56ماده 

در آن،  بايد ، و تعدادي هيئت بوده وا متشكل از رؤساي مشترك، معاونان. اين شور1
  .باشدشده  لحاظنمايندگي منصفانة مردم، گروه ها و اقشار اجتماعي 

قضايي  نهادهايدستگاه اجرايي اقليم است. تصميمات مجلس خلق و  اين شورا .2
 ارائه مي دهد. به مجلس را اعمال نموده و گزارش فعاليت هايش را بطور منظم

ملت دمكراتيك، خود را [مختلف] . شورا از طريق هيئت ها و با توجه به ابعاد 3
. رؤساي مشترك سازماندهي نموده و قدرت اجراييِ جمعيِ خود را شكل مي دهد

 شورا، وظايف هيئت ها را بايشان ارجاع مي دهند. 
. 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 
 مكفي از اعضا و نمايندگان است. 
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وابط شوراي مذكور با ساير نهادها و شوراي اجرايي، و راماندهيِ امور . ايجاد و س5
 .شودمي قانون تعيين مطابق ادارات، 

. پس از تشكيل و اخذ رأي اعتماد از مجلس، شوراي اجرايي طي بيانيه اي، برنامة 6
براي مرحلة بعد ارائه مي دهد. بعد از تأييد برنامة كاري توسط مجلس، را كاريِ خود 

  ي برنامة مذكور در دورة پيشِ رو مي باشد. شورا متعهد به اجرا

 بخش چهارم 

 مجمع خلق هاي دمكرات     - 57ماده 

مجمع خلق هاي دمكرات، نمايندة تمام مردمان ساكن در فدراسيون دمكراتيك شمال 
انه و يكپارچگيِ آزاد در. اين مجمع نماد ائتالف در همزيستيِ برااستسوريه 

منطقه بنيان نهاده شده است. اين مجمع مشتمل بر دمكراتيك بوده كه توسط مردم 
، 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، استفدراليسم دمكراتيك شمال سوريه 

، عقيدتي، قومي و فرهنگيِ همة مردمان و گروه ها را دينيكي، جغرافيايي، دموگرافي
 مورد توجه قرار مي دهد و بر اساس اراده و مطالبات ايشان شكل مي گيرد.  

مجمع خلق هاي دمكرات، حق مردم و گروهها براي ايجاد خودمديريتي دمكراتيك 
ا توسط قانون ضمانت را تضمين نموده و آزادي هاي عقيدتي، قومي و فرهنگي ر

بنا قرارداده و جامعه را در سازماندهي جامعه، نطام دمكراتيك را م مي كند. مجمع
 سازد تا در توازن اقتصادي و اكولوژيكي زندگي كند.مي قادر 
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مجمع خلق هاي دمكرات، سازمان خودمديريت دمكراتيك اقليم ها، گروه ها و 
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
 ي دمكرات تشكيل و سازماندهيِ مجمع خلق ها - 58ماده 

 . اعضاي مجمع خلق هاي دمكرات، هر چهار سال يكبار، مطابق قانون انتخابات و1
 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.

چهل درصد  مجمع خلق هاي دمكرات، بشرح زير انتخاب مي شوند: اعضاي .3
، دينيانتخابات مستقيم و دمكراتيك از ميان هويت هاي قومي،  ) بواسطة%40(

سطح  ر حسبب و از بين اقشار اجتماعي ،جمعيتر حسب عقيدتي، و فرهنگي ب
ابات نيز از طريق انتخ )60%و شصت درصد ( ،قانون انتخاباتطبق  نهاسازماني آ

 .عمومي توسط مردم
كه مشتمل بر دو  شود. مجمع خلق هاي دمكرات از طريق ديوان رياست، اداره مي 4

 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 تعداد كل 

وان رياست بر اساس نصف بعالوة يك از مجموع آراء نمايندگان، و ساير اعضاي دي
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ند. با هر بار تجديد اعضاي شوشركت كنندگان در جلسة مجمع عمومي انتخاب مي 
 مجمع عمومي، رؤساي مشترك و معاونين آنها [دوباره] انتخاب مي شوند.

از طريق كميته ها كار مي كند. [بدين ترتيب كه] مجمع،  . مجمع خلق هاي دمكرات5
ش نويس نهاييِ مصوبه ها و پروژه هاي پيشنهادي را به جلسة مجمع عمومي ارائه پي

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 

 است را انتخاب مي كند. . مجمع، رؤساي مشترك و اعضاي ديوان ري1
مجمع، رؤساي مشترك شوراي اجرايي را با اكثريت دو سوم آرا انتخاب نموده و  .2

آنها را موظف مي سازد كه در ظرف يكماه شوراي اجرايي را تشكيل داده و به تأييد 
دام از اعضاي آن رأي به شورا يا هرك شته باشد كهحق دابايد مجمع برسانند. مجمع 

 دهد.عدم اعتماد 
، به ترسيم سياست كلي و تعيينِ اهداف ع، در تمام عرصه هاي زندگي جامعهمجم .3

 استراتژيك مي پردازد. 
قرارداد  يش،مجمع، بر اساس درخواست يك چهارم و تصويب دو سوم اعضا .4

 اجتماعي را تنظيم يا اصالح مي كند.
در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه بر عهدة مجمع  اعالن بيانية صلح يا جنگ .5

 است.
 پردازد. . مجمع به وضع تمام قوانين مرتبط با فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه مي6
 . مجمع از طريق كميته ها بر [عملكرد] هيئت ها نظارت مي كند.7

قرارداد اجتماعى



 

138 

 

ام . مجمع به برگزاريِ جلسات منظم دوره اي و [همچنين] جلسات فوق العاده اقد8
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

 تأييد و بر فعاليتهايشان نظارت مي كند.اطالعات، و كمسيون عالي انتخابات را 
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 نهادهاي  .11

 قرارداده و تأييد مي كند. فراملّي، دولت ها، يا گروه هاي مختلف را مورد بحث
به مدت شش ماه، در موارد  انتخاباتي مجمع خلق هاي دمكراتيكتمديد دورة  .12

فوق العاده، و با درخواست يك چهارم از اعضا يا ديوان رياست مجمع و با موافقت 
 .استدو سوم اعضا، امكان پذير 

شمال سوريه، پس از  . تأييد الحاق يك منطقه يا اقليم به فدراليسم دمكراتيك13 
 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.
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   وظايف ديوان رياست مجمع - 60ماده 

ه ينمايندة مجمع خلق هاي دمكرات در فدراليسم دمكراتيك شمال سور . ديوان،1
 و مسئول ساماندهي، هماهنگي، اجرا و نظارت بر تمام فعاليتهاي مجمع است. بوده

 . ديوان، جلسات مجمع عمومي را سازماندهي نموده و بر آن نظارت مي كند.2
 كرد آنها نظارت مي كند.نموده و بر عمل 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 هم 1
ا و اقشار اجتماعي همة . در اين شورا، نمايندگي منصفانة مردم، گروه هاستبرابر 

بيست درصد  تواند بهشده است. عضويت در شوراي اجرايي مي اقليم ها لحاظ 
 از كساني اعطا شود كه عضو مجمع نيستند.   )%20(
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  . [در اين فرآيند] حضورديگري، بجاي افراد تأييد نشده، پيشنهاد مي شوند

  .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
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  وظايف شوراي اجرايي فدرال  - 62ماده 
. اجراي تصميمات اتخاذ شده و اعمال سياستهاي تعيين شده توسط مجمع خلق 1

هاي دمكرات، در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه، بعهدة شوراي اجرايي فدرال 
   .است

 شورا فعاليتهاي ديپلماتيك فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه را انجام ميدهد. .2
اجتماعي، و فرهنگي، مشاركت و . شورا در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، 3

 مي كند. ضمينهماهنگي ميان اقليم ها را ت

 كار هيئت ها را كنترل نموده و بر آنها نظارت مي كند.  ،شورا .4
گزارش  ،. شورا به مجمع خلق هاي دمكرات در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه5

 مي دهد.
امور يش از طريق هيئت هاشوراي اجرايي در فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه،  .6

ملت دمكراتيك، قدرت  [مختلف] ، و با توجه به ابعادخود را سازماندهي نموده
 دهد.   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

اقليم ها نظارت داشته و از آنها پشتيباني مي كنند و هماهنگي بين آنها را انجام مي 
  دهند. 
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  بخش پنجم

  نهاد رسانه، نشر و اطالعات - 63ماده 

بر اساس اصل رسانه و نشرِ آزاد و دمكراتيك، بايد . نهاد رسانه، نشر، و اطالعات، 1
شتيبانيِ موسسات ندهي كند. اين نهاد به توسعه و پخود را بصورت مستقل سازما

زاد چهارچوب قانون، فعاليت هاي رسانة آرسانه اي و انتشاراتي كمك نموده و در 
ارگرايي در عرصة رسانه و نشر را مجاز ندانسته انحص مذكور، مي كند. نهاد ضمينرا ت
جامعه در كسب اخبار و اطالعات  رسانه، طبق [اصل] آزاديِ بر تحقق آزاديِبايد و 

الزم، كنترل و نظارت كند. اين نهاد همچنين موظف به تأمين عادالنه و برابر حمايت 
 .استون ي و انتشاراتي در چهارچوب قانمالي براي تمام سيستم هاي رسانه ا

از طريق انتخابات، توسط اعضا به تعداد مكفي است كه نصف آنها . اين نهاد شامل 2
مجمع يا شوراهاي اقليم ها، از ميان نمايندگان هويت ها و اقشار اجتماعي انتخاب 

  رسانه اي ملي (فدرال) انتخاب مي شوند.  نهادهايشده و نيمي ديگر توسط 
رسانه و نشر انجام مي گيرد. اين نهاد  قانونِ اصولِفعاليت هاي اين نهاد بر اساس  .3

سازماندهي نموده، كميته ها را شكل داده و  شخود را با توجه به زمينه هاي فعاليت
 به انجام فعاليت ها مي پردازد. اش بر اساس آيين نامه هاي داخلي 

ظارت مجالس خلق اقليم ها و مجمع خلق هاي دمكرات، بر فعاليت هاي اين نهاد ن .4
  مي كنند.
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 بخش ششم  

  نيروي دفاع مشروع - 64ماده 

فدراليسم دمكراتيك شمال "نيروهاي دفاعيِ مسلح در  "نيروهاي سوريه دمكراتيك"
هستند. اين نيروها از يكسو متكي به پذيرش داوطلبانة مردم بوده و از ديگر  "سوريه

تا از فدراليسم  موظفندسو مبتني بر وظيفة دفاع از خود مي باشند. اين نيروها 
حمله يا تهديد  فدرال دمكراتيك، در برابر هرگونه دمكراتيك شمال سوريه و سورية

خارجي احتمالي دفاع نموده و محافظت كنند. نيروهاي مذكور حفاظت از جان و 
مال شهروندان را تأمين مي كنند. اين نيروها، با توجه به قانونِ نظام استخدام [نيروهاي 

نيمه مستقل، سازماندهي مي كنند. فعاليت هاي نيروهاي  شكلود را به مسلح]، خ
  سورية دمكراتيك، تحت نظارت مجمع خلق هاي دمكرات و هيئت دفاع قرار دارد.

 شوراي قرارداد اجتماعي -بخش هفتم 

  65ماده 

و حقوقدان است. تعداد و  ماعي متشكل از تعدادي قاضي، وكيلشوراي قرارداد اجت
و به تصويب دو  شودروش گزينش اعضا و نحوة كار شورا توسط قانون تعيين مي 

اي سوم از اعضاي مجمع خلق هاي دمكرات مي رسد. هنگام انتخاب اعضاي شور
   در نظر بگيرد.ام هويت ها را نمايندگيِ تمبايد  قرارداد اجتماعي، مجمع خلق ها

 وظايف شوراي قرارداد اجتماعي  - 66ماده 

 تفسير مفاد قرارداد اجتماعي بر عهدة شوراي قرارداد اجتماعي است. .1
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. شوراي قرارداد اجتماعي ناظر بر عدم تعارضِ قوانين صادر شده از مجمع خلق 2
ها، تصميمات اتخاذ شده توسط شوراي اجرايي، و قوانين و تصميمات صادره از 

 .استقرارداد اجتماعي شوراهاي اقليم ها، با 
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.

اين شورا به حل و فصل اختالفات ميان فدراليسم و اقليم ها يا اختالفات فيمابين  .4
 پردازد.اقليم ها مي 

هرگاه يكي از طرفين دعوا مدركي ارائه دهد كه قانوني بودنِ يك مورد حقوقيِ  .5
د، و دادگاه مدرك ارائه شده را موثق دانسته شَبكار رفته توسط دادگاه را به چالش ك

دادرسي را به حالت تعليق بايد شود،  گيري در آن خصوص تصميم بداند تا و الزم
 دهد.  به شوراي قراداد اجتماعي ارجاع  را درآورده و شواهد و مدارك

  . شورا، نتايج انتخابات و همه پرسي هاي عمومي را تأييد مي كند.6

 سيستم قضايي  - بخش هشتم

  67ماده 

سيستم قضايي دمكراتيك، مسائل مرتبط با عدالت و حقوق اجتماعي را از طريق 
سازماندهي حل مي كند. در اين سيستم، چشم انداز عدالت، -مشاركت مردمي و خود

وهدف آن ايجاد جامعه اي مبتني  استمعطوف به اصول اخالقيِ جامعة دمكراتيك 
كه اساساً به آزادي زنان باور  بر يك رويكرد و ديدگاه دمكراتيك و اكولوژيك بوده
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داشته و از حيات اجتماعي نشأت مي گيرد و امور خود را بر اساس [اصول] يك 
جامعة دمكراتيك سازماندهي مي كند. خدمات قضايي از طريق مشاركت اجتماعي 

 و سازماندهيِ دمكراتيك واحدهاي محلي انجام مي گيرد.  
  اصول دادوري - 68ماده 

 ه و صيانت نفسِ آن محسوب مي شوداجتماعي اساس سازماندهي جامععدالت  .1
عدالت در كمون هاي روستا، محله و ناحيه  اب تبطو مبتني بر حل مسائل اجتماعيِ مر

 و رضايت متقابل حل مي كند.    ئل را با توسل به گفتمان، مذاكرهو مسا است
رسانند، جرم محسوب يب مي . اَعمالي كه به زندگي اجتماعي و محيط زيست آس2

و در صورت ارتكاب جرم، قربانيان فرصت دارند تا از حقوقشان دفاع  مي شوند
و  را مورد ارزيابي و نقد قرار دادهآسيب جامعه بايد حق داشته باشد تا كنند. 

  پيشنهاداتش را ارائه دهد و در زمينة تصميم گيري مشاركت داشته باشد.
رمان و الزام آنها به جبران خسارت، [آموزش اصالح مج بايد . هدف از مجازات،3

 و] افزايش آگاهي آنها، و بازگرداند آنها به زندگي اجتماعي با روش درست باشد.
آنها بايد حق . درخصوص مشكالت مربوط به مردم، گروه ها، و اقشار اجتماعي، 4

خودشان به تشكيل مكانيسم هاي قضايي و توسعة راه حل هاي خاص داشته باشند تا 
 بشرط اينكه با قرارداد اجتماعي و مباني حقوق بشر در تعارض نباشد. زندپرداب

 . مسائل مربوط به منافع عمومي و امنيت همگاني، در سيستم هاي قضايي5ِ
 حل و فصل مي شوند. دربرگيرندة نمايندگان كل جامعه، 
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 هاي و فعاليت. سازمانهاي ويژة زنان و حضور برابر زنان، از اصول عرصة عدالت 6
مرتبط با زنان توسط سيستم هاي قضايي [ويژة]  گيري هاي تصميمو  استآن  نهاديِ

 زنان، انجام مي شود.
 چگونگيِ سازماندهي و مبانيِ كار  - 69ماده 

ي، كميته هاي تحقيق، شوراي سيستم هاي قضايي شامل كميته هاي صلح، دفاتر قضاي
و شوراي قضايي زنان مي باشند. آنها نهادهاي اصليِ فعال براي تحقق و  قضايي

 تثبيت عدالت اجتماعي بوده و اعضاي آنها توسط شوراها انتخاب مي شوند.
به حل و فصل درگيري ها و اختالف نظرها پرداخته و  ؛. كميته هاي صلح1

و در تمام  صلح و توافق اجتماعي را تحقق مي بخشند. اين كميته ها در هر جا
سطوح، از كمون تا اقليم، در صورت لزوم خود را سازماندهي مي كنند و 

 اعضاي آنها از داوطلبان و افراد مورد احترام [مقبول] جامعه مي باشند. 
خود براي تحقق عدالت، از جمله سيستمهاي قضايي بوده كه  ؛. دفاتر قضايي2

اجتماعات و افراد الزم باشد،  ازبيعدالتي  رفعرا در شهرها، ناحيه ها و هرجا كه 
. اعضاي اين دفاتر توسط شوراي قضايي اقليم پيشنهاد مي كنندسازماندهي 

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
خصص قابل توجه در زمينة بررسي و تشخيص موارد جرم، به تحقق عدالت ت

كمك مي كنند. اعضاي اين كميته ها پس از تأييد توسط شوراي محل 
 سكونتشان به انجام وظايف خود مي پردازند.
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 به سازماندهي و نظارت بر نهادهاي قضاييِ اقليم ؛قضاييِ اقليم هايشورا .4
از طريق رأي گيري توسط مجلس  هااين شورا اعضاي .ندمي پرداز مربوطه

عادالنة خلق اقليم انتخاب مي شوند. اين شوراها، حضور دمكراتيك و 
در نهادهاي قضايي  بر مبناي سهميه و اقشار اجتماعي نمايندگان مردم، گروه ها

 را تأمين مي كنند.
رلِ وليت نظارت و كنتمسئ ؛دراليسم دمكراتيك شمال سوريه. شوراي قضاييِ ف5

و پيش نويس  رد. اين نهاد، گزارشات، پروژه ها[كل] نظام قضايي را بر عهده دا
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 

معرفي شده و توسط  نمايد. اعضاي اين شورا توسط شوراهاي قضايي اقليم ها
 مجمع خلق هاي دمكرات تأييد مي شوند. 

نظام مختص زنان  ؛. شوراي قضايي زنانِ فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه6
اده مي پردازد. اين نهاد است كه به كلية مسائل و امور مربوط به زنان و خانو

  ي قضايي اقليم هماهنگي نموده و بر آن نظارت مي كند. با شورا

 بخش نهم 

  كمسيون عالي انتخابات - 70ماده 

. يك سوم اعضاي كمسيون از جانب شوراي قضاييِ فدراليسم دمكراتيك شمال 1
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.
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ين نهاد از تعداد مكفي اعضاي متخصص تشكيل شده است و در قبال برنامه . ا2
ريزي، سازماندهي و انجام همه پرسيِ عمومي، انتخابات مجلس عموميِ مجمع خلق 

و تمام انتخابات قانوني و  اقليم رات، انتخابات اعضاي مجالس خلقهاي دمك
 .استول قانون، مسئ بر حسبدمكراتيك، 

تصميم  قبيل نقض يا اعتراض به انتخابات انتخابات در مواردي از. كمسيون عالي 3
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

وراي قضايي اقليم و دو سوم باقيمانده سوم اعضا كمسيون انتخابات اقليم توسط ش
توسط نمايندگان هويت ها و اقشار اجتماعي پيشنهاد مي شوند و مجلس خلق اقليم 

 آنها را تأييد مي كند. 
، در نواحي مختلف خود. كمسيون انتخابات اقليم، با توجه به آيين نامه هاي داخلي 5

 كميته هايش را سازماندهي نموده و شكل مي دهد. 
اين نهاد مي تواند اعضايش را بعنوان ناظر (مراقب) انتخابات احزاب سياسي و . 6

  نهادهاي رسمي در [سطح] فدراليسم و اقليم ها [به محل انتخابات] بفرستد.
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  فصل چهارم

 مقررات عمومي

  71ماده 

بايد  "فدراليسم دمكراتيك سوريه"و  "فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه"روابط بين 
 .شود ون اساسي دمكراتيك توافقي مشخصقان مطابق بادر تمام سطوح، 

  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 

از قبيل؛ تركيب قرارداد  عيين كنندة مرتبط با منفعت عموميدر خصوص تمام مسائل ت
همه بايد اجتماعي، پيوستن يا خروج از معاهدات بين المللي، و اصالح شكل نظام، 

  پرسي انجام شود. 
  74ماده 

 (فدرال) به تصميمات سيستم هاي عمومي شته باشندحق دابايد هويت هاي محلي 
كه در تعارض با مصالح ايشان بوده و با خواست و اهداف آنها موافق نيست، اعتراض 
كنند، اگر اعتراض با اجماع عمومي از طريق ارائة تصميمات به افراد مورد نظر جهت 

  حل نشده باشد. تأييد،
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  75ماده 

در صورت تعارض ميان تصميمات اقليم ها، يا هويت هاي محلي با منافع عمومي يا 
 قرارداد اجتماعي، اين تصميمات مي تواند توسط شوراي قرارداد اجتماعي رد شود.

  76ماده 

 حيات اكولوژيك و توازن اكولوژيكي بايد حفظ شود.
  77ماده 

بايد بر اساس نياز منابع طبيعي، ثروت جامعه بوده و سرمايه گذاري و استفاده از آنها 
 گيرد. و [جزئيات] آن توسط قانون تعيين مي شود. 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.

  80ماده 

اها، اتحاديه سازمان ها و نهادهاي اجتماعي همچون جمعيت ها، انجمن ها، سنديك
آزادانه در چهارچوب قوانين فدراليسم مي توانند خود را  ها، اتاق ها و غيره

دمكراتيك شمال سوريه سازماندهي كنند. سازمانهاي دمكراتيك اقشار اجتماعي مي 
 تواند در تمام زمينه ها توسعه يافته و حمايت شوند.
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  81ماده 

مجاز  اي دمكراتيك و مجلس خلق اقليم هاهيچ عضوي از اعضاي مجمع خلق ه
 رة متوالي نامزد شود.نيست كه براي بيش از دو دو

  82ماده 

حداقل سن رأي دهندگان و نامزدها براي تمام نهاد ها و شوراهاي سيستم فدرال، 
 .شود. و شرايط نامزدي و انتخابات توسط قانون خاص تعيين مي استهجده 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 (

  
  

  مجلس مؤسسان فدراليسم دمكراتيك شمال سوريه
29/12/2016  
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  پي نوشت ها



 

 

 

  م) 9841 – 2011طارق طيب محمد بن بوعزيزي ( .1
نوشتة  شده، كردهاي سوريه، ملت فراموشبراي مطالعة تاريخيِ بيشتر مي توان به كتاب هايي چون؛  .2

با  ژهژوردي ت، نوشتة كردها در سوريهكتاب  و همچنينمحمد خوشناو قاضي ترجمة  با كريم يلدز
 مراجعه نمود.  آزاد حاجي آقاييترجمة 

ر جريان داشاره كرد.  2004مارس قامشلو در وادث خونبار حمي توان به  اين اعتراضات، جملهاز  .3
روي  )وقامشل ( شهر (شهر دير الزور) و الجهاد توهميان تيم هاي الفَحوادثي كه پس از بازي فوتبال 

 يكصد بيش از داد، طي دو روز، چهارده تَن از معترضين توسط نيروهاي امنيتي سوريه به قتل رسيده و
    شدند.نفر نيز مجروح 

4      .  BBC News (2013). “Guide to the Syrian rebels” [Online]. Available: 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003 [2018, Jul] 

د در سد، پس از مرگ پدرش حافظ اسبشار اَو  استحزب سوسياليست بعث، حزب حاكم سوريه  .5
 ده است.، تا زمان نگارش كتاب بعنوان نوزدهمين رئيس جمهور سوريه در مسند قدرت بو 2000سال 

 ام گرفته است.ن )Hêlî Sêyem( "خط سوم"كُردها  يخواهيآزاد يانجر .6
يري استعاره ست، در عين حال تعب، كه سه رنگ پرچم روژاوا"زرد، سرخ، سبز"عنوانِ اصليِ كتاب،  .7

ا رنگ ي، بخش دوم، بنماد خرَد و روشنگر، زرد؛ بخش اول، با رنگ استگونه از سه بخش كتاب 
 د.يي، توصيف شده انو نوزا يدنماد ام، سبزو بخش سوم، با رنگ  ي،نماد عشق و زندگ، سرخ

رفت. ليكن با  روپا و شمال آفريقانيز از خاورميانه سرچشمه گرفت و تا امهرپرستي يا ميترائيسم  .8
محو شد.  ،يالديقرن چهارم م يلاوادر  روم، تثبيت مسيحيت 

ستان نيز پاكو يا افغانستان الجزاير، تونس، ليبي، مراكش، سودان،  ي نظيردر برخي منابع، كشورهاي .9
 گيرند. در نظر ميخارج از خاورميانه قبرس را در منابعي هم و  شده،جزو خاورميانه محسوب 

در اين آمار، طوايف و زير گروه هاي قومي بحساب نيامده اند. مثال آذري ها يك گروه قومي  .10
محسوب شده اند در حاليكه اين گروه قومي، خود به چندين زير گروه همچون افشار، بيات، قزلباش 

 و ... تقسيم مي شود.  
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زبان محسوب شده، در حاليكه خود،  اين آمار فقط شامل زبان هاي اصلي است. مثال كُردي يك .11
 .است)  http://www.kurdishacademy.orgشامل چهل و پنج گويش مختلف (مرجع: 

12   . US Energy Information Administration (2013) 
13   . BP Statistical Review of World Energy (2015) 
14   . U.S. Geological Survey Minerals Year Book (2012) 

بر اساس بانك اطالعاتي وبسايت  2018در ماه ژوئن محاسبة درصد جمعيت  .15
http://www.worldometers.info .صورت گرفته است  

ر گرفته شده است. بعنوان مثال، بسياري از در محاسبة اين آمار تنها جغرافياي خاورميانه در نظ .16
نبردها از جمله جنگهاي خالفت اسالمي در اروپا يا انقالب هاي متواليِ صرب ها عليه دولت عثماني، 

 به حساب نيامده اند.
موسسة پژوهشي هايدلبرگ در زمينة  2017تا  2003بر اساس گزارش سال هاي اين بررسي  .17

انجام شده  (Heidelberg International Institute for Conflict Research)مناقشات بين المللي 
است. موسسة مذكور، كشورهاي شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان را نيز جزو خاورميانه محسوب 

  مي كند.   
شدت "، "شديد"موسسة هايدلبرگ، با در نظر گرفتن پنج پارامتر، مناقشات را به سه سطحِ  .18

و مناقشات با  3تقسيم بندي مي كند. لذا مؤلف مناقشات شديد را با ضريب  "كمشدت "و  "متوسط
  در محاسبات خود اعمال نموده است. 2شدت متوسط را با ضريب 

19   . AQUASTAT, FAO Water Report 34 (2009) 
 همان منبع .20

21   . World Population Prospects 2017, United Nations 
22   . Edgar Göll, ‘Future Challenges of Climate Change in the MENA Region’, July 

2017 
23   . International Food Policy Research Institute, ‘Climate Change: Impact on 

Agriculture and Costs of Adaptation’, 2009 
24   . Environmental Performance Index (EPI) 
25   . Yale Center for Environmental Law & Policy (2018). ‘2018 EPI Report’ [Online]. 

Available: https://epi.envirocenter.yale.edu/2018/report/category/hlt [2018, October]. 
26   . Human Development Report 2016, United Nations Development Programme 
27   . Human Development Index (HDI) 
28   . The Heritage Foundation,’Index of Economic Freedom’, 2018 
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ثروت در  توزيع ةمحاسب يبرا ياقتصاد يشاخص )Gini Coefficient( ينيج يبضر ياشاخص  .29
 مردم است. يانم

30   . Özcan Çağlar 
31   . Hurriyet daily news, ‘How many millions of people living in poverty in Turkey?’, 

24 June 2014 
32   . The Guardian, ‘Saudi Arabia's riches conceal a growing problem of poverty’, 1 

Jan 2013 
33   . Shiite News,’ Power, Wealth Monopoly Immersing Saudi Arabia in Poverty’, 24 

Feb 2018 
34   . The Strategic Research and Communications Center, ‘Poverty in Syria’, 2010 

 فقر"، تحت عنوان زنوز  يبا بهروز هاد روزنامه شرقآمار و ارقام اين قسمت بر گرفته از مصاحبة  .35
 .است 1395يخ بيست و ششم مهرماه تاردر  "يرانپوست ا يرز بعدي چند

كند.  يانرا ب يدولت ياستاز س يناش يعدالت يتواند عمق ب ينم يزآمار ارائه شده در سطح استان ن .36
استان  يتركمن هاكُردهاي خراسان،  ي،غرب يجاندر استان آذربا يسن يچنانچه مثال كُردها و ترك ها

 راتببه م يثروت، سهم يمبوده و در تقس يضگلستان، اعراب استان خوزستان و... همواره دچار تبع
 داشته اند. يافترا در يدكمتر از آنچه با

37   . Corruptions Perception Index (CPI) 
جدول شاخص احساس فساد كشورهاي مختلف، هر سال توسط سازمان شفافيت بين الملل  .38

(Transparency International)  معادل غير فاسد بوده  100منتشر مي شود. در اين جدول، شاخص
  و با افزايش شدت فساد، شاخص، كاهش مي يابد.  

39  . The Heritage Foundation,’Index of Economic Freedom’, 2018 
40   . World Economic Situation and Prospects 2018, United Nations 

 وضعيت حقوق بشر 2017عفو بين الملل، گزارش ساالنه  .41
42   . World Economic Forum, ‘The Global Gender Gap Report 2017’ 
43   . The Economist Intelligence Unit, 'Democracy Index 2017' 
44   . Reporters without Borders, World Press Freedom ranking 2018 
45   . Minority Rights Group International, ‘People uner Threat’ 2018 

)، يستم(ب يران(شانزدهم)، مصر (هجدهم)، ا ين(هشتم)، فلسط يمن(اول)، عراق (چهارم)،  يهسور .46
    . و هفتم) يستو دوم) و لبنان (ب تيس(ب يهترك
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، كه در بيست و پنجم نوامبر سال استدر منطقة كُردنشين اورفا  1948متولد چهارم آوريل وي  .47
و  "راه ةنقش"تحت عنوان  شدفاعيات در مجموعه. وي بنيان نهاد، حزب كارگران كردستان را 1978
ة راه حلِ كنفدراليسم دمكراتيك پرداخته ارائبه  "مانيفست تمدن دمكراتيك"پنج جلدي  ةمجموع
 است.

48   . Abdullah Ocalan, ‘Democratic Confederalism’, 1st edition 2011 
49   . United Nations Development Programme, ‘Powerful Synergies: Gender Equality, 

Economic Development and Environmental Sustainability’ 2013 

 ،دمكراتيك يسمكنفدرال"اين بخش، از قلم ريوار آبدانان، در كتاب در قسمت هايي از نوشته هاي  .50
  كمك گرفته شده است.  "يرانخلقهاي ا يگركورد و د ةاي روزآمد براي حل مسئل پروژه

51   . Abdullah Ocalan, ‘Democratic Nation’, 1st edition 2016 
52   . Communal Economy 

 32صفحه  42نبع شماره همان م .53
54   . Pilot Project 

 ةچند صد سال يداشتن كشور مستقل و آزاد كردستان، آرزو ياز نظر دور داشت كه آرزو يدنبا .55
 يك،دمكرات يسمبه كنفدرال يوناليسماز ناس ياحساس /يكُرد ها با گذار فكر يكنبوده است ل يهر كُرد

 باشند.      يانهدر خاورم يدمكراس ينراست گيشاهنپعمالً نشان داده اند كه مي خواهند 
56   . Koma Civakên Kurdistan (KCK) 
57   . Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 

اين روستاها بر اساس دمكراسي، اكولوژي و برابري جنسيتي شكل مي گيرند. واژة صلح به معناي  .58
 آشتي ميان مردمان و بين انسان و طبيعت است. 

59   . Janet Biehl, (2011). ‘Kurdish Communalism’ [Online]. Available: http://new-

compass.net/article/kurdish-communalism [2018, Jully]. 

60   . Niall McCarthy, (2013). ‘Turkey Has the Most Jailed Journalists Worldwide’ 

[Online]. Available: https://www.statista.com/chart/1661/turkey-has-the-most-jailed-
journalists-worldwide [2018, July]. 

كيلومتر  1850كيلومتر از  630 ) و تقريباً%44كيلومتر طول فرات (حدود  2800كيلومتر از  1230 .61
 ) از خاك كردستان مي گذرد.%34طول دجله (حدود 

 يدموگرافرا تبعيد كرد و  ينواح ينو هفت هزار خانوار كُرد ا يستصدو بصد سال بعد، استالين  .62
 .داد ييرتغ نيجاآذربا يِبه نفع جمهوررا آن 
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رد دولت كُ يك يجادبا ام) موافقت خود را 1920(ور س معاهدةو فرانسه در  يسانگلدولت هاي  .63
 م)، اين قضيه منتفي شد.  1923( لوزانپيمان در بعداً  يولكرده بودند، اعالم 

  مي توان به ليست ارائه شده در ويكي پديا رجوع نمود؛ .64
 https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Kurdish_uprisings 

 ئامد 1934در پاوه يا قيام  جعفر سلطان لهوني 1931البته اين ليست كامل نيست. مثالً به قيام سال 
  .استاشاره اي نشده و لذا مطمئناً رقم واقعي بيشر از اين 

65   . Rojavayê Kurdistanê (Rojava) 
66   . Rojhilatê Kurdistanê (Rojhilat) 
67   . Bakûrê Kurdistanê (Bakûr) 
68   . Başûrê Kurdistanê (Başûr) 
69   . Çiyayê Kurd (Kurmanc) 
70   . Çiyayê Kezwan 
71   . ANF News (2018.) ‘Turkey is Using Water as a Weapon of War’ [Online]. 

Available: https://cooperativeeconomy.info/turkey-is-using-water-as-a-weapon-of-
war [2018, August]. 

72   . New World Academy Readers #5: Stateless Democracy, 2015, P19 
. مي توان حدس زد كه با آزاد سازي سرزمين هاي بيشتر و الحاق مناطق عرب نشين رقه و ديرالزور 73

طي  (Fabrice Balanche)به روژاوا، درصد جمعيت كُردها كاهش يابد. چنانچه فابريس بالنش 
، به عدد  2018 در سال  Sectarianism in Syria’s Civil Warمطالعات منتشر شده تحت عنوان 

 اشاره مي كند.   55%
74   . James A. Paul, Human Rights in Syria, Human Rights Watch,1990, P89 
75   . Martin Chulov & Kareem Shaheen (2018). 'Nothing is ours anymore': Kurds 

forced out of Afrin after Turkish assault [Online]. Available: 
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/07/too-many-strange-faces-kurds-fear-
forced-demographic-shift-in-afrin [2018, July]. 

76   . Xoybûn 
هبري ژنرال احسان نوري پاشا، در مقابل جمهوري تركيه، به قصد تشكيل يا قيام آرارات، به ر .77

  . 1930تا  1927جمهوري آرارت، در سال هاي 
 شد. يبونخو يتجمع جايگزين )Yekbûn û Azadî(اتحادية همبستگي و آزادي ، 1945در سال  .78
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پرچم اين تاثيرات نه تنها در روژاوا كه در ساير قسمتهاي كردستان نيز به چشم مي خورد. چنانكه  .79
 .است يبونخو يتكردستان (باشوور) اصالتاً همان پرچم جمع يمحكومت حر يفعل

 .استم) 1905-1993شاعر نويسنده و روزنامه نگار كرد، عثمان صبري ( ،مقصود .80
81   . Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) 
82   . Partiya Demokrat a Kurdistan-Sûriye (El-Partî) 
83   . Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) 

در روژهالت،  2013واست كه سال از اهالي روژا "كمال حسن رمضان"يكي از بيشمار نمونه ها،  .84
توسط سازمان اطالعاتي ايران دستگير و به اعدام محكوم شد. وي در زمان نگارش اين كتاب از زندان 

 است.  باال گرفتهحتمال اجراي حكم اعدام وي او  انتقال يافتاروميه به مكان نامعلومي 
85   . Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) 

آن، حضور  ياجرا يريتاوجاالن، داشتن برنامه و مد ياسيس ينشبه ب يبنديپا يلِاز قب ييپارامتر ها .86
ها، ... و  يتتمام هو يِبه برابر يآنها در كنار مردم، مشاركت فعال زنان، اعتقاد عمل ةرهبران و خانواد

.د يه و پ.روژاوا شد زاباح يرحزب از سا ينا يزدر عمل (و نه شعار) باعث تما ياثبات كارائ يتاًنها
 ةاز نظر قدرت و نحو يبدل ساخته است كه امروز كمتر حزب يهاحزاب سور يناز بزرگتر يكيرا به 

 رسد.   يآن م يبه پا يسازمانده
87   . Yekîneyên Parastina Gel (YPG) 

  يكي از منابع ارزشمند دربارة انقالب روژاوا كتاب زير است: .88
Michael Knapp, Anja Flach, and Ercan Ayboğa, Revolution in Rojava (Pluto Press, 
2016) 

 )YXG  -Yekîneyên Xweparastina Gel( "يگان هاي مردميِ دفاع ذاتي"اين نهاد ابتدا با نامِ  .89
تغيير نام داد. اگر چه اين نيرو بعنوان  "يگان هاي مدافع خلق"به  2012شناخته مي شد و در سال 

ليكن داوطلباني از اعراب سوري، مسيحيان سوريه و رزمندگانِ ارتش كُردها شناخته مي شود، 
  آزاديخواه ساير كشورها را نيز در بر مي گيرد. 

90   . Meclîsa Gel a Rojavayê Kurdistanê (MGRK) 
91   . Yekêtiy Niştîmaniy Kurdistan (YNK) 
92   . Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê (ENKS) 
93   . Herêmî Kurdistan 
94   . Hewlêr 

 مي ناميم. "مجلس خلق"را باختصار  "مجلس خلق غرب كردستان"از اين به بعد،  .95
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96   . Desteya Bilind a Kurd (DBK) 
97   . Tevgera Civaka Demokratîk (TEV-DEM) 

بدون واسطه ، بر خالف دمكراسيِ پارلماني (مبتني بر نمايندگي)، افراد كراسي مستقيمدمدر  .98
 .كنندمي شركت عمومي هايگيريتصميم در مستقيم) صورتب(

99   . Commune 
اداري كشوري است كه از نظر مساحت و جمعيت كوچكتر از تقسيماتي  يماتتقسنوعي  كانتون .100

 . استهمچون ايالت يا استان 
 مجلس خلق سازماندهي مي شود. مستقالً توسط "بهداشت و درمان" .101

102   . Cizîrê 
103   . Democratic Autonomous Administration (DAA) 
104   . Kobanî 
105   . Efrîn 
106   . Peymana Civakî 
107   . Meclîsa Zagonsaz 

 زن باشد.حتماً بايد  ياز دو معاون و يكيانتخاب شده مرد بود،  يروز يكهدر صورت .108
109   . Komseriya Bilind Ya Hilbijartinan 
110   . Asayîş 
111   . Serê Kaniyê 
112   . Hesîçe 
113   . Grê Spî 
114   . Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) / Syrian Democratic Forces (SDF) /  قوات سوريا

يمقراطية (ق س د)الد  

 سرهنگ جان دوريان، سخنگوي نيروهاي تحت رهبري آمريكا موسوم به ، 2016در دسامبر  .115

CJTF–OIR ل و پنج هزار نفر اعالم كرد كه اكثر آنها را افراد نيروهاي سوريه دمكراتيك را چه، تعداد
يگان هاي مدافع خلق و يگان هاي مدافع زن تشكيل مي دهند. آمار دقيق از چگونگي تركيب اين 
نيروها در دست نيست، ليكن با توجه به منابع مختلف، مؤلف برآورد مي كند كه اين تعداد مشتمل 

 وري، تركمن و... باشد.آش %12عرب و  %22كُرد،  %66بر حدوداً 
116   . Meclîsa Demokratîka Suriya (MDS) 
117   . Rimêlan 
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118   . YPG International (2016). ‘Final Declaration of the Rojava-Northern Syria 

Democratic Federal System Constituent Assembly’ [Online]. Available: 
https://ypginternational.blackblogs.org/2016/07/01/final-declaration-of-the-rojava-
northern-syria-democratic-federal-system-constituent-assembly [2018, August]. 

119   . Herêm 
، قسمت هاي عمدة اقليم اَفرين تحت اشغال متجاوزين وابسته به دولت تركيه قرار حال حاضردر  .120

 .رددا
121   . Delil Souleiman, (2018). ‘US Plans to Recognize Kurdish Area in Syria 3x Size 

of Lebanon Soon’ [Online]. Available: 
https://sputniknews.com/middleeast/201801071060574215-us-recognition-kurdish-
area-syria-reports [2018, July]. 

 در مناطق آزادبه منظور رفع خلل ساختاري ناشي از تفاوت زماني در تشكيل سازمان هاي مدني  .122
شمال و  خودمديريتيِ، 2018سوريه در سپتامبر با ساير مناطق فدراسيون، مجلس دمكراتيك  شده

بر روند را ايجاد نمود تا  (Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê)شرق سوريه 
 .نظارت كندبين سازمان هاي مدني در نقاط مختلف فدراسيون  يهماهنگ

123   . Mawtbo Fulḥoyo Suryoyo (MFS) 
124   . Gabo d'Ḥuyodo Suryoyo 
125   . Heval 
126   . International Freedom Battalion (IFB) 
127   . Anti-Fascist International Battalion/Tabûr (AIT) 
128   . YPG International Battalion (YPG-I) 
129   . Hêzên Xweparastinê (HXP) 
130   . Hêza Parastina Civakî / Hêzên Parastina Cewherî (HPC) 

 و عموم استوسط سني داوطلبان نيروهاي دفاع مدني باالتر از چهل سال متدر حال حاضر  .131
 .دندر ي.پ.گ / ي.پ.ژ مي جنگكساني مي شود كه فرزندان يا حتي نوه هايشان  داوطلبان شامل

132   . Hêzên Antî Teror (HAT) 

 كه بخشي از ي.پ.گ مي باشند، Yekîneyên Antî Teror (YAT)با يگان هاي ضد ترور نيرو اين 
 .تفاوت دارد
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