
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جنوری ٢۶
  

 ! سياسی، علمی و انسانی روژاواۀھای آموزندتجارب و درس
ھای سياسی، اقتصادی، فرھنگی،  در زمينهگانه روژاوا با فراز و نشيب فراوانی  ھای سه در پنج شش سال گذشته، کانتون

ھای بالقوه کنونی و آينده، سيستم خودگردان  دشواریدر روياروئی با بسياری از . اند آموزشی و نظامی مواجه بوده

ای مھم و ضروری در تالش برای تحقق اھداف انسانی و اجتماعی و  عنوان دستاورد و سرمايه مديريتی و شورائی به

ھای سياسی و  برد اھداف و برنامه ترين درس و تجربه برای پيش خواھانه، تلقی شده و مھم لبانه و آزادیط سياسی مساوات

پذيری نه تنھا برای مردم روژاوا، بلکه برای  ھای زيبا و دل بخشيدن به روياھا و آرمان اجتماعی و فرھنگی و واقعيت

   .ای محسوب گرديده است مردم منطقه و ھر جامعه

اندازی از ضرورت نوآوری، خالقيت و ابداع  ای در تمامی ابعاد وسيع جامعه، چشم  بزرگ جھانی و منطقهھای دشواری

گزاران آگاه و مسؤول و  ھای بزرگ، توجه سياست دشواریچگونه ممکن است اين . دھد را در مقابل ما قرار می

  دوست را جلب نکند؟ انسان

رو شد و بر آنان فائق آمد، تنش ميان جوامع  ھای اصلی روبه  بايد با تنشبرای رسيدن به آروزھا و اھداف عاليه انسانی،

ھای ھمگانی و فردی، تنش ميان سنت و تجدد، تنش ميان طبقات، تنش ميان  ای و کشوری و محلی، تنش جھانی و منطقه

ی و اجتماعی و العاده فرھنگ و دانش سياس مدت و باالخره تنش ميان رشد و توسعه فوق مدت و کوتاه اھداف دراز

ظرفيت تطابق طبيعت و بشر با آن و در نھايت، عامل اتحاد و ھمبستگی انسانی ميان واقعيات و معنويات و ماديات 

ھائی را که نياز واقعی و  ھا و ارزش آرمان يابی به ھا برای دست غالبا تغيير جھان موجود، بدون شناخت آن. است

ھای  تر درباره تحقق آن گام پرورانيم اما کم ما آرزوھای قشنگی در سر میھمه . پذير نيست ضروری بشريت است امکان

جاست که وظيفه متعالی سيستم فکری و آموزشی و اھميت جايگاه آن مشھود و  در اين. داريم وقفه و پيگير برمی عملی بی

زندگی بھتر و بھتر بستگی پيکار و مبارزه برای  ھا، به گردد و اين گفته اغراق نيست که بقای خالق انسان مشخص می

  .دارد

ھا و استعدادھا و  ھا در جھت رشد و توسعه و شکوفائی خالقيت فرد فرد انسان رسالت مبارزه تاريخی، توان بخشيدن به

حصول اين ھدف . ترديد اين ھدف بر ساير اھداف آن، ارجحيت دارد ھای خالق خويش است و بی نيز شناخت توانمندی

يک جامعه  تر برای زيستن و رسيدن به  طوالنی است، اما در جھت جستجوی جھانی عادالنهھر چند سخت و دشوار و
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اين امر زمانی تحقق خواھد يافت که ھمه چيز و ھمه کس سر جای . شود تر، ضروری محسوب می متحدتر و انسانی

  .خود قرار گيرد

دور از ھرگونه  بينانه و به و فرھنگی واقعگيری صحيح از تجارب و دستاوردھای سياسی، اجتماعی  در اين ميان، بھره

کوشش در جھت تغيير . ھای مثبتی را در سيستم فکری فرد و جامعه ايجاد کند تواند دگرگونی تعصب کورکورانه می

ھا و  ھا و ويژگی بار موجود، قبل از ھرگونه اقدامی ضرورت دارد که راھکارھا و طرح شرايط سخت و نابرابر و فاجعه

  .اثر بخش، مورد بررسی و تجزيه و تحليل و روشنگری قرار گيردرشد کارا و 

***  

ھا خارج شده است  ھا از انحصار دولت در جھان امروز، به يمن انقالب عظيم انفورماتيک، اخبار و گزارشات و تحليل

يستی اسالمی کاران وحشی گروه ترور ويژه در محاصره کانتون کوبانی توسط تبه ھمين دليل، در چند سال اخير به به

ھا، شھرت و آوازه  برانگيز و قھرمانانه پيکارگران جوان و زن و مرد کوبانی و حاميان آن و مقاومت تحسين» داعش«

چنان پيچيده که توجه ھمگان را به مبارزه بر حق و عادالنه و قوانين به غايت انسانی  روژاوا در سطح کره زمين، آن

  .ھا جانی، جلب کرده است م و حکومتخود، آن ھم در قلب خاورميانه پرتالط

ھمراه نمايندگانی از نيروھای عرب، آشوری  ھا و نھادھا و عناصر سياسی کرد سوری به از ھمين چند ماه پيش، سازمان

کنند؛ گام مھم ديگری  طلبان مبارزه می ھمراه يکديگر عليه داعش و ديگر متجاوزان و جنگ و ترکمن شمال سوريه که به

 نظام فدرال دموکراتيک تأسيساند و در کنفرانسی در رميالن   و دموکراسی مستقيم برداشتهئیسبات شورادر تثبيت منا

 نيروھای سوريه دموکراتيک با عنوان فدراسيون شمال سوريه اعالم کنترولرا در شمال سوريه و در مناطق تحت 

زودی  اند که به ديدی را به تصويب رساندهو اکنون نيز نمايندگان منتخب مردم روژاوا، قرارداد اجتماعی ج. کردند

  .منتشر خواھد شد

و » ھديه يوسف«در حال حاضر ھريک از .  عضو است٣١ان دارای رياست مشترک بوده و متشکل از مؤسسشورای 

نويس قرارداد اجتماعی قبل  در دومين نشست بررسی پيش وی، .رياست اين مجلس را برعھده دارند» منصور السلوم«

  . آن در شھر رميالن شرکت کردئی نھااز تصويب

نويس  ان نظام فدرال دمکراتيك شمال سوريه در دومين نشست بررسی پيشمؤسسمنصور السلوم رئيس مشترک مجلس 

 . آن در شھر رميالن شرکت کردئیقرارداد اجتماعی قبل از تصويب نھا

 کميتهھای مربوط و گفتگو با تنوعات  ھمکاریان نظام فدرال دمکراتيك شمال سوريه در چند ماه گذشته با مؤسسشورای 

قانون اساسی فدراسيون شمال «آماده کرده که ھمان » قرارداد اجتماعی«نويسی تحت نام  ھويتی ساکن منطقه، پيش

، دومين نشست بررسی ٢٠١۶ دسامبر ٢٧شنبه  نويس در روز سه  اين پيشئی پيش از تصويب نھا.خواھد بود» سوريه

  .برگزار کردآن در شھر رميالن 

ان فدراسيون دمکراتيك شمال سوريه طی سخنرانی در اين نشست ابتدا مؤسسس مشترک مجلس ئيمنصور السلوم ر

  . شمال سوريه تاکنون را تبريک گفت-پيروزی نظامی و سياسی و اداری مردم روژاوا

آميز، قبول   مسالمتزيستی ھا، ھم  بر دوستی خلق٢٠١٦ان در ماه مارس مؤسسوی گفت در نخستين نشست مجلس 

  . شده استتأکيدگيرنده  زمان يک زن و يک مرد بر نھادھای تصميم دمکراسی و الگوی رياست ھم

نويس قرارداد اجتماعی طی تماس با ھمه اقشار اجتماع اقدام به   تدوين پيشمسؤولمنصور السلوم گفت که کميتهھای 

  .نويس دخيل شود ھا در پيش  اراده ھمه خلقآوری مطالبات و پيشنھادھا کردەاند تا به اين نحو جمع
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 کرد اين که حمله تأکيدحمله ترکيه به شمال سوريه برای جلوگيری از تثبيت فدراسيون دمکراتيك در آن  وی با اشاره به

طی توافقی جمعی ميان ترکيه، سوريه، روسيه و ايران انجام شده و ترکيه بخشی از خاک شمال سوريه را اشغال کرده 

  .است

  
  منصور السلوم رئيس مشترک مجلس مؤسسان نظام فدرال دمکراتيك شمال سوريه 

شرطی که  سوی باب پيشروی کند به  جرابلس بهکنترولتواند پس از  منصور السلوم گفت طبق اين توافق ترکيه می

  .مخالفان مسلح وابسته به آن حلب را واگذار کنند

 کرد که کليد حل بحران سوريه ھمان پروژه تأکيد سوريه با اين وجود ان نظام فدرال دمکراتيك شمالمؤسسس مجلس ئير

  .ھا بوده و آن را اجرا خواھند کرد پارچگی سوريه و اتحاد خلق ھاست که ضامن يک فدراسيون آن

  
 رميالن درباره گسترش نظام فدرالی در اجالسما در «: س حزب دموکراتيک کردھای سوريه گفتئيصالح مسلم، ر

وجود ندارد، با اين حال از » کردستان سوريه«چينی برای اعالم تشکيل  گونه مقدمه ه صحبت نکرديم و ھيچشمال سوري

چون   ھمئیجا که خودگرانی کردھا در سوريه تاکنون چند بار مطرح شده است و کشورھا پژوھی و از آن منظر آينده

ت است که آيا فدراليسم سؤاال به اين ئیگو اند، تحليل پيش رو در پی پاسخ  آن را مطرح کردهامريکاانگليس و 

 مسألهای چه رويکردی نسبت به اين  ای و فرامنطقه پذير است؟ بازيگران منطقه امکان دموکراتيک کردستان سوريه 

  خواھند داشت؟

 کردھا را مسأله در خصوص تغييرای الحياة حصول ھرگونه  چنين در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه صالح مسلم، ھم

 ».ھای سوری با ما باشند، ادامه دارد  طرح تشکيل دولت فدرالی تا زمانی که سازمان«: عيد دانست و گفتب
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ھای شمال دست برنخواھيم داشت و عفرين  ما از تشکيل دولت فدرال در شمال سوريه و متصل ساختن اقليم«: وی افزود

  ».پيوندد نيز دير يا زود به اين منطقه می

سو بوده و در  با اين مواضع صالح مسلم ھم» شورای دموکراتيک سوريه«س مشترک ئي أحمد، ردر ھمين حال، إلھام

کند، ھدفی برای نيروھای دموکراتيک سوريه از جمله  مناطقی که داعش اشغال می«: مصاحبه به الحياة گفته است

  ».و عفرين خواھند بود) شرق حلب( مناطق ميان منبج

 منفی بر ما نخواھد داشت تأثير ميان روسيه و ترکيه ئیگرا خواھد، ھم  آنکارا میطور که آن«: وی تصريح کرده است

چون  ابرقدرتی چون روسيه عليه قدرت پيشروی ھم.  برای تمام سوريه استئیويژه اين که طرح فدرالی و جغرافيا به

تر خواھد   بر مخالفان سوری بيشتأثيراما . ای در بيرون راندن داعش دارند، نخواھد ايستاد نيروھای ما که نقش گسترده

  ».اند بود که تمام حساب خود را بر ترکيه باز کرده

تر الحاق منطقه خودگردان در کانتون جزيره و کانتون کوبانی در شرق رود فرات و کانتون عفرين در غرب  آنکارا پيش

سم دموکراتيک روژاوا، اميدھای چرا که اين نگرانی را دارد که فدرالي. شمار آورده بود اين رود را خط قرمز به

  .کردھای جنوب شرق ترکيه را نيز زنده کند

المللی و وضعيت کردھا در  ھای بين رھبران اتحاد دموکراتيک سوريه و شورای دموکراتيک سوريه معتقدند که توازن

 فدرال نيز تالش نويس قانون اساسی ھا در مطرح کردن طرح پيش آن. دھد عقب را نمی ميدان نبرد اجازه بازگشت به

  . شود  ماده می٨٥نويس شامل  اين پيش. اند کرده

شوند که  تشکيل می) ھا وزارتخانه( ھا و ھيات) پارلمان(  و ديگری مجلس شعبئینويس، شورای اجرا موجب اين پيش به

 شمال شامل وزارت خارجه و دفاع است و نيروھای دموکراتيک سوريه نيروھای دفاع مسلح در فدرالی دموکراتيک

  .سوريه ھستند

اند، برابر با قانون   نفری که طرح که قرارداد اجتماعی را تصويب کرده١٥١ ئیس شورائيھای ھديه يوسف، ر گفته بنا به

 . اساسی است

وگو  ھای سياسی درباره محتوای طرح گفت ما با تمام سازمان ھا و جناح«: رويترز، نوشته است وی در پيامی مکتوب به

  ».ھمين خاطر من انتظار دارم که طرح تصويب شود نويس با اتفاق نظر نوشته شده و به يشايم و پ کرده

شکل شفافی بيان و   مان را بهئیھای آغاز تشکيل نھادھا و نظام اجرا ما از طريق اين قرارداد راه«: او می افزايد

شود  ای برگزار می  دولت ھای منطقهتعيينابتدا انتخابات برای » .کنيم سازی برای برگزاری انتخابات را آغاز می زمينه

  . دولت مرکزیتعيينو پس از آن انتخابات برای 

 
  ھديه يوسف رئيس مشترک سيستم فدراليسم روژاوا
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ک فدراليسم دموکراتيک شمال و غرب سوريه، طی گفتگو با کردپرس از عزم اين منطقه برای س مشترئيھديه يوسف ر

نويس قانون   شدن سيستم فدراليسم دموکراتيک در کردستان سوريه خبر داد و خاطرنشان کرد که نوشتن پيشئینھا

ال سه کانتون شمال سوريه اشاره ھای اين منطقه برای اتص تالش چنين به وی ھم. پايان رسيده است اساسی اين منطقه به

  .کرد و بر ھمين اساس گفت که طرحی برای رسيدن به دريا ندارند

 :مشروح مصاحبه با ھديه يوسف به شرح زير است

  خانم يوسف قوانين مربوط به سيستم فدراليسم دموکراتيک توسط چه کسانی نوشته شده است؟-

 با نيروھای سياسی،اجتماعی و جامعه مدنی قبول کرديم و مبادرت به ما سيستم فدراليسم دموکراتيک را بعد از رايزنی

 ٣١اين مجلس در درون خود گروھی . وجود آمد  نفر به١۵١انی با حضور مؤسسبه ھمين خاطر مجلس .اعالم آن نموديم

ون ان را بر عھده گرفتند و وظيفه مھم تھيه قانمؤسسيت مديريت مجلس مسؤول نفر ٣١نفری تشکيل داد و اين 

نويس قانون اساسی را آماده  ان پيشمؤسساالن دسته مديريت مجلس . ھا محول گرديد به آن) قرارداد اجتماعی(اساسی

ھا و رسانه سيستم فدراليسم دموکراتيک و  نموده و آن را برای مشاھده ھمه نيروھای سياسی و اجتماعی در سايت

ات، نھادھا، مؤسسھا،  ھای جامعه، مجمع  نيز از ھمه بخشھای دموکراتيک منتشر کرده و از ھمان زمان خودمديريتی

 .ھا، نيروھای سياسی خواسته شده تا نظرات خود را اعالم کنند و در تھيه آن حضور داشته باشند مديريت

  مردم تاچه اندازه در تھيه اين قانون نقش دارند؟-

دليل اين که ما قبل از انجام . می گذارندمسلما سيستم ما يک سيستم جامعه محور است و مردم بنای اصلی آن را 

 قانون اجتماعی ما در  ايم تا مردم نظرات خود را ارائه دھند اين است که ھمگان بدانند رفراندوم آن را منتشر کرده

طبيعتا قبل از اين که اين قانون نوشته شود از ھمه . سيستم فدراليسم دموکراتيک بر چه اساسی بنياد نھاده شده است

 .ھای جامعه خواسته بوديم که نظر خود را به ما منتقل کنند بخش

 توانند در وضع قوانين دخالتی داشته باشند؟  با توجه به اين مطلبی که عنوان کرديد، مردم چگونه می-

م  قوانين سيستم فدراليس نويس قانون فدراليسم دموکراتيک تمام شده است، برای اين که جامعه از االن ھم که نوشتن پيش

بريم مطلع شوند، ضروری است ھمه آن را بخوانند و نظرات مختلف خود را برای ما  سر می و موقعيتی که در آن به

ان، نظرات به نقد و بررسی گذاشته شوند و پس از بررسی مؤسسھای آخر دسته مديريت مجلس  ارسال کنند تا در نشست

 . نمايدتغييراسی و اجتماعی است اگر الزم شد آن بخش از قوانين که مورد نظر نيروھای سي

  آيا زمان رفراندوم قانون اساسی مورد نظر شما مشخص است؟-

بندی را  فرستد تا مجلس زمان ان میمؤسسنويس آن را به مجلس  ان پس از بازبينی پيشمؤسسدسته مديريت مجلس 

 .د مردم به رای گذاشته شوئیمشخص کرده و قوانين برای انجام رفراندوم و نظر نھا

 .داريد) جزيره، کوبانی، عفرين(ای برای اتصال سه کانتون شمال سوريه  شما برنامه-

گيرند اگر  ھا الزم االجراست و حتی نواحی که در پروسه آزاد سازی، قرار می سيستم فدراليسم برای ھمه کانتون

 شده، تأکيده تھيه شده نيز آمده و اين موضوع در قانونی ک. ھا را نيز دربر خواھد گرفت بخواھند وارد سيستم شوند آن

اکنون  ھم. توانند به سيستم فدراليسم شمال و غرب سوريه اضافه شوند شوند براساس خواست خود می نواحی که آزاد می

ھای خود را برای  ما تالش. ھاست فاصله محدودی بين کانتون کوبانی و جزيره، آزاد نشده و در دست تروريست

ھايمان در اين  ھم متصل کنيم لذا تالش دھيم تا بتوانيم کاتتون کوبانی و کانتون عفرين را به جام میآزادساری اين مناطق ان

 .چنان ادامه دارد راستا ھم

 ھای کردستان سوريه، طرحی برای رسيدن به دريا وجود دارد؟ مداران و استراتژيست  آيا در بين سياست-
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البته اگر مردم مناطقی که در نزديک دريا قرار دارند . نداريمما در حال حاضر طرحی برای رسيدن به دريا . نه

که که ما در  چنان ھا در قانون لحاظ شده تا وارد سيستم فدراليسم دموکراتيک شوند ھم بخواھند، اين شرايط برای آن

 .تواند به سيستم ما بپيوندد ايم که ھر کس تمايل داشته باشد می نويس قانون اساسی ذکر کرده پيش

  

ھای  عنوان بھترين سازمان  ميالدی، به٢٠١١ھای کرد و غيرکردی از زمان آغاز جنگ سوريه در سال  ازمانس

. اند نظيری نيز با دخالت مستقيم مردم تديون کرده اند و قوانين بی نظيری کرده ھا پيکار بی شده در اين درگيری سازماندھی

  . را در شمال سوريه را در دست دارند سه کانتون کنترولھای حفاظت و يا مدافع خلق،  يگان

سيستم دموکراتيک «ايجاد   نيروھای مردمی و دموکراتيک روژاوا، بهکنترولزمانی که نمايندگان مناطق شمالی تحت 

 .ايجاد يک منطقه در درون سوريه اعتراض و مخالفت کرد رای دادند، واشنگتن نسبت به» فدرال روژاوا

گيری مناطق از داعش از   است؛ تصميم برای ايجاد يک دولت فدرال با افزايش پس ساله، به رويترز گفته٤٣يوسف 

  .نشين شکل گرفت جمله شھرھای عرب

تری نياز داريم  تر و جامع اکنون پس از آزاد سازی مناطق متعدد، ما به سيستم گسترده: دھد وی در اين باره توضيح می

دھد تا خود را  ھا اين حق را می چنين به تمامی سازمان ھا ھم زادسازیاين آ. تا بتواند پيشروی در منطقه را تضمين کند

 .نشان و دولت خود را تشکيل دھند

 دمشق گذرانده  دليل عضويت در يک سازمان زيرزمينی، دو سال را در زندان يوسف که پيش از آغاز جنگ سوريه به

 .کند طلبی ھستند، رد می ئیادنبال جد  امروز ھر گونه ادعا را در اين باره که کردھا به بود،

 از سوی دولت با تبعيضی سيستماتيک مواجه ٢٠١١ترين گروه غيرعرب در سوريه تا سال  عنوان بزرگ ھا به کرد

ای شکل  اند تا يک دولت منطقه کنند و در شمال عراق توانسته چنين در ايران و عراق زندگی می ھای کرد ھم اقليت. بودند

 .دھند

ھا در آن  ھا و ساير سازمان ھا، آشوری  عضوی است که کردھا، اعراب، ترکمان١٥١ی شورای يوسف يکی از روسا

طور که در بال اشاره کرديم  ھمان. است» توافق اجتماعی«عضويت دارند و وظيفه آن تصويب قانون اساسی جديد با نام 

 تلف آغاز منتشر شده استھای مخ ای بين گروه نويس اين قانون اساسی پس از ديدارھای مشاوره ه پيشيتھ

چنين شھر سرين در غرب رود   داعش خارج شده و ھمکنترول تاکنون در شھر الشدادی، که تازه از ئیچنين ديدارھا

 .فرات در استان حلب برگزار شده است

 ».اند تاکنون مثبت بوده«گويد که  يوسف درباره اين ديدارھا می

گذاری خواھد  گفته يوسف، مديريت جديد دارای يک شورای قانون وافق شود بهکه ھنوز بايد درباره جزئيات ت با وجود اين

چنين ماھيت روابط بين اين مديريت فدرالی و دولتی را که پس از اصالحات در سوريه شکل  قانون اساسی، ھم. بود

 .کند گيرد، مشخص می می

نطقه فدرال دموکراتيک برگزار خواھد شد پس از تصويب اين توافق اجتماعی يک انتخابات در م: دھد يوسف ادامه می

 .شود و شورا توسط مردم انتخاب می

ترين  بزرگ. زمان با آغاز جنگ داخلی در سوريه، مردم مناطق روژاوا، جبھه سوم خود را در اين جنگ گشودند ھم

ستی حاميان بشار ملت ناسيونالي-معتقد بود که در برابر خط دولت) د.ی.پ( حزب روژاوا، يعنی حزب اتحاد دمکراتيک

شد، بايد جبھه سومی را شکل داد که نه با دولت بشار  اسد و خط اسالم سياسی که از سوی مخالفين بشار اسد تبليغ می

در پی حمالت پياپی در شھرھای . اسد باشد و نه با ارتش آزاد و داعش و ديگر مخالفان مذھبی و ناسيوناليست دولت
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از شھرھای کردنشين مرزی خارج شدند و نيروھای کرد، با سازماندھی بزرگ سوريه، نيروھای ارتش سوريه 

 امور را در اين مناطق در دست گرفتند و در اين مناطق سيستم خودمديريتی دموکراتيک اعالم کنترولنيروھای خود، 

يا » روژاوا«عنوان انقالب  ات اجتماعی و سياسی مترتب بر آن بهتغييراز اين تحوالت و  در ادبيات سياسی. کردند

خودمديريتی دموکراتيک  اجتماعی برآمده از اين رويدادھا را- شود و نظام سياسی  ياد می٢٠١٢ ژوئيه ١٩انقالب 

اند که قصد  تحوالت و نيز حزب اتحاد دموکراتيک، بارھا اعالم کرده در ھمين حال نيروھای برآمده از اين .نامند می

کردی را ندارد و در مقابل خواھان دموکراتيزه شدن سراسر جامعه »  ملت–دولت « از سوريه و تشکيل يک ئیجدا

چنين  ھم. ھستند) عربی يا کردی(  ملت در ھر شکل آن-سوريه بر اساس خط خودمديريتی دموکراتيک و گذار از دولت 

تواند در مسائل سياسی شرکت داشته و  ھر حزب و سازمان اجتماعی میحزبی را نيز ندارند و  قصد ايجاد سيستمی تک

از ابتدای تحوالت در کردستان . به کنگره خلق بپيوندد و در شوراھا و ديگر نھادھای جامعه، حضور فعالی داشته باشد

يروی ، برای مقابله با قدرت گرفتن يک ن...خصوص داعش و جبھه النصره و سوريه، نيروھای مذھبی مسلح به

غيرنظامی حمالت وحشيانه  پيشگامی رزمندگان کرد در اين منطقه حساس، به شھرھا و روستاھا و مردم دموکراتيک به

کار اسالمی که از سوی غرب و ترکيه و  ھای ارتجاعی و تبه اغلب اين گروه. رحمانه و مداومی آغاز کردند و بی

صورت پراکنده و متمرکز عليه  ھا به طق اين جنگ تحميلی آنشدند و ھنوز ھم در برخی منا عربستان سعودی حمايت می

بار  اما واقعيت اين است که داعش اين نيروی تروريستی مخوف اسالمی، برای اولين. دھند ھای روژاوا ادامه می کانتون

لکه در ، نه ارتش سوريه و حاميانش و نه ارتش عراق، بامريکارھبری   ائتالف بهئیھای ھوا نه در مقابل بمباران

حدود . کوبانی از سوی نيروھای مدافع خلق زنان و مردان شکست سختی خورد و افول آن نيز از ھمان تاريخ آغاز شد

اند اما ھر بار شکست  طلب در دوره ھای متفاوت در شش سال گذشته، به روژاوا يورش درآورده گروه جنگ ٤٧

  . اند نشينی شده  و مجبور به عقب اند خورده

روستاھا و شھرھای کردنشين  کار را که به طلب و تبه  گروه مرتجع و جنگ۴٧اين دموکراتيک ليست کامل حزب اتحاد 

  :است شرح زير منتشر کرده اند به ور شده سوريه حمله

 - ٩ابن تيميه  - ٧اال هللا  اله تيپ ال -۶هللا  گردان فتح -۵تيپ النصير  - ۴تيپ احفاد الرسول  -٣النصره  جبھه - ٢داعش  -١

گردان العاديات  - ١٣الشام  - ١٢شاخه امنيتی رقه  - ١١گردان ميرگرد  -١٠گردان الجزيره  -٩طالب  ردان علی بن ابیگ

 - ١٩گردان جندالحرمين  -١٨گردان احرار الخويران  -١٧گردان شداده  -١۶گردان االبرار  - ١۵گردان محمديه  -١۴

گردان  -٢۴ّگردان سرين  -٢٣گردان احرارالطوافی  -٢٢جوانمردان جربوی  - ٢١گردان جندهللا  -٢٠گردان شمال 

گردان  -٢٩گردان احرار ابو راسن  -٢٨گردان احرارالشام  -٢٧گردان عايشه  -٢۶گردان مارعی  - ٢۵السنه  اھل

گردان  -٣۴گردان الموحدين  - ٣٣گردان القارعه  - ٣٢گردان اسامه بن زياد  -٣١تيپ انقالبيون رقه  -٣٠احرار الحرب 

گردان شھدای  -٣٩ان انقالب ئيفدا - ٣٨المنوره  گردان المدينه - ٣٧تيپ الضالل  -٣۶اکبر  گردان هللا -٣۵المنصوره  طائفه

گردان شھيد ابو لطيف  - ۴٣گردان ملی  -۴٢واحدھای ابن القين  -۴١گردان شھيد حسن الخلف  -۴٠الظاھريه 

گردان احرار جبال  -۴٧ردان انورالحق گ - ۴۶گردان احرارالشدادی  -۴۵مجلس نظامی رقه  -۴۴ابوالخطاب 

 .عبدالعزيز

شامل مناطقی از حسکه و ( کردستان سوريه بر اساس سه کانتون يا بخش، متشکل از کانتون عفرين، کوبانی و جزيره

بنابراين کردھا . مناطق مورد نظر کردھای سوريه شامل سه استان حلب، رقه و حسکه است. تشکيل شده است) قامشلی

  .زی و شمالی کشور سوريه را در نظر دارندمناطق مر
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، جھت دفاع در ...ھا و ھا، سوريانی ھا، چچن ھا، ترکمن ھمراه عرب ھا در سوريه، کردھا به از زمان وقوع درگيری

حزب اتحاد . ھای نظامی مردمی خود را تشکيل دادند چنين دولت سوريه، اولين سازمان برابر داعش و ھم

کنند،  د بود که در برابر خط ناسيوناليسم و راست سوری و خطی که نيروھای مذھبی دنبال میمعتق) د. ی.پ( دمکراتيک

بايستی خط سومی شکل بگيرد که نه با دولت بشار اسد باشد و نه با ارتش آزاد، داعش و ديگر مخالفان مذھبی و 

 .ناسيوناليست دولت باشد

. ھا قرار دارد تر مناطق نفتی در اختيار داعشی ته اکنون بيشمنطقه کردستان سوريه سرشار از منابع نفتی است که الب

چنين ميادين نفتی مھم رميالن و  منطقه نفتی شدادی که دومين ذخاير منابع در سوريه بعد از جبل الشاعر است و ھم

 و ھای آزاد از طريق ترکيه اھميت از سوی ديگر، دسترسی کردھا به آب. جبسه از مناطق مھم در حوزه کردھاست

ھای آزاد ندارد، و از  کردستان عراق محصور در خشکی و دسترسی به آب. دھد ويژگی دوم اين منطقه را نشان می

 .اند ھا آزاد حساب باز کرده رو کردھا روی مزيت دسترسی کردستان سوريه به آب اين

انجمن کردھای . اند ديگری افتادهفکر تدوين قانون اساسی  البته ناگفته نماند که طرفداران اردوغان و بارزانی نيز به

منظور گذار از وضعيت فعلی   اصل است و به١٢٣نويس شامل  اين پيش. نويس متفاوتی منتشر کرده است سوريه پيش

 در ژنو برگزار شده ئی با حضور نمايندگان اياالت متحده و کشورھای اروپا٢٠١٦ جوالی ٥سوريه، در نشستی که 

 سياھی است که دولت ئیدر واقع تالشی در جھت ھمه آن سناريوھا. خواھد گرفتبود، مورد بحث و بررسی قرار 

ھای  البته شايان ذکر است که اين گرايش، در خود کانتون. دنبال می کنند ترکيه و بارزانی، ھمواره بر عليه روژاوا 

 .تندطوری که در معادالت سياسی اين منطقه حساس، چندان مطرح نيس روژاوا بسيار ضعيف است به

س حزب دمکرات کردستان ئي که از سوی مسعود بارزانی رENKS، موسوم به »مجلس ميھنی کرد در سوريه«

شود در پايگاه اينترنتی خود اعالم کرده است که برای کردستان سوريه يک قانون اساسی تھيه  حمايت می) پارتی( عراق

 مشارکت ئی و اروپاامريکائیياری از کارشناسان  ماده تشکيل شده است و در تدوين و تھيه آن بس١٣٢شده که از 

  . اند و قرار است اين قانون اساسی در نشست اتاق کار ژنو بررسی شود داشته

پايان دوره قانونی رياست مسعود بارزانی بر اقليم کردستان و اصرار پارتی بر ادامه رياست او، با وجود مخالفت جدی 

بارزانی در  رلمان محلی کردستان عراق در پی اقدام نيروھای وابسته بهساير احزاب کردی، تعطيلی چند ماھه پا

) گوران( تغيير وزير وابسته به جنبش ٤س اين پارلمان به شھر اربيل، اخراج ئيجلوگيری از ورود يوسف محمد صادق ر

تی و خدماتی و تعويق ھای دول از کابينه نيچيروان بارزانی، ناتوانی حکومت محلی اقليم از پرداخت حقوق کارکنان بخش

 را در پی داشته، تشديد اختالفات بين دولت مرکزی بغداد و حکومت ئیھا  ماھه حقوق آنان که اعتراضات و نارضايتی٥

استخراج و صادرات نفت، ميزان بودجه اقليم کردستان و حضور نيروھای : چون محلی اقليم کردستان بر سر مواردی ھم

 حکومت محلی اقليم کردستان، آشفتگی در اقتصاد اقليم و رشد رانت و فساد رولکنتپيشمرگه در مناطق خارج از 

سيستماتيک اقتصادی و سياسی، ادامه درگيری با داعش در برخی مناطق و نيز وجود تھديدات داعش عليه مناطقی از 

نگال، چون ش ک در برخی از مناطق کردنشين عراق ھم.ک. آزادسازی موصل، حضور پمسألهکردستان عراق، 

 از سوی دادگاه بدوی اربيل و تغييرس جنبش ئيمخمور، سعديه و کرکوک، صدور حکم دستگيری نوشيروان مصطفی ر

 و تغييرنامه اخير بين اتحاديه ميھنی و جنبش  بندی و آرايش سياسی جديد در اقليم پس از امضای توافق صف

ھای سياسی، اقتصادی و امنيتی اقليم کردستان   بحرانھا در قبال اين توافق تنھا بخشی از گيری شديد بارزانی موضع

  .شود  محسوب می عنوان الگوی کردھای سوريه برای فدرالی عراق به
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ھا و نزاع خونين در  ھاست که ناکارامدی و شکست الگوی فدراليسم در اقليم کردستان عراق، و درگيری در حالی که ده

راين، تجربه طوالنی کردستان عراق، برای اکثريت مردم روژاوا و بناب. اين مناطق ماھيت خود را نشان داده است

  .ست و جدابيتی برايشان ندارد منطقه، منفی

ھای  نام  غير ملی و غيرمذھبی بهئی، کردستان سوريه به سه کانتون با مرزھائیبندی جغرافيا تاکنون بر اساس تقسيم

ھا بر عھده يک شورای  شود که اداره ھر يک از اين کانتون کانتون جزيره، کانتون عفرين و کانتون کوبانی تقسيم می

. دھند است که در سطح باالتر مجلس خلق غرب کردستان را شکل می» شورای خلق کانتون«نام  محلی ويژه به

سازی مقدمات برای برگزاری  يت نھادھای خودمديريتی دموکراتيک، تدوين قوانين انتخابات محلی و فراھممأمور

چنين اداره مسائل سياسی،  ھم. است) عنوان بديلی برای قانون اساسی به( اسری و تدوين قرارداد اجتماعیانتخابات سر

 .نظامی، امنيتی و اقتصادی کردستان سوريه نيز از ديگر وظايف خودمديريتی دموکراتيک روژاوا است

، آشوری، ترکمن شمال سوريه که ھمراه نمايندگانی از نيروھای عرب ، مقامات کرد اھل سوريه به٢٠١۶ مارس ١٧در 

 تأسيساند، در کنفرانسی در رميالن در کانتون جزيره  مبارزه پرداخته به داعش و ديگر متجاوزان  ھمراه يکديگر عليه به

فدارسيون شمال «نام  هب  نيروھای سوريه دموکراتيک سوريهکنترولنظام فدرال را در شمال سوريه و در مناطق تحت 

دموکراتيک در شمال سوريه را   کنفرانس رميالن با انتشار يک متن، روند ايجاد سيستم .ده بودنداعالم کر» سوريه

  .تشريح کرده و فدراسيون شمال سوريه را متشکل از سه کانتون جزيره، کوبانی و عفرين اعالم کرد بود

گوی  جان کری، سخن.  شدسرعت با واکنش منفی حکومت سوريه، اپوزيسيون و نيروھای منطقه مواجه  بهمسألهاين 

از مناطق خودگردان و يا نيمه خودمختار در داخل سوريه «:  گفتمسأله در واکنش به اين امريکاوزارت خارجه 

پس از اعالم نظام فدرالی در شمال سوريه، نظاميان ارتش سوريه در منطقه قاميشلی با نيروھای  ».کنيم حمايت نمی

 .اضع حزب اتحاد دموکراتيک حمله کردندمو سوريه دموکراتيک درگير شده و به

س کانتون کوبانی در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنيک اعالم کرد که فدراليسمی که اعالم شده ئيادريس نسان، معاون ر

با ايجاد فدراليسم سيستم . ھای شمال سوريه خواھد بود ملت خاصی در سوريه نبوده و شامل تمام ملت تنھا مختص به

کسانی که اين حرکت را در راستای تشکيل  چنين در پاسخ به وی ھم. مال سوريه برداشته خواھد شدھا از ش کانتون

اند اعالم کرد که ما قصد تجزيه سوريه را نداريم و حتی نام فدراليسمی  دانسته» د. ی.پ«کشوری به نام کردستان توسط 

در اين فدراليسم تنھا کردھا حضور ندارند و . يه استايم نيز کردستان نبوده، بلکه کنفدراسيون شمال سور  کردهتعيينکه 

 نيز در گفتگو (PYD) س مشترک حزب اتحاد دموکراتيکئيچنين صالح مسلم ر ھم .تمام ملت شمال سوريه حاضر ھستند

ھای موجود  االوسط اعالم کرد که سيستم فدرالی در کردستان سوريه برای ايجاد ھماھنگی ميان جريان با روزنامه الشرق

  . شده و کردھای سوريه قصد ندارند تجربه و آزمون اقليم کردستان عراق را تکرار کنندتأسيسدر آن منطقه 

  

  خلق دفاعی ھای واحد
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شود سازمان نظامی مردمی، متشکل از جوانان مناطق  شناخته می» گ پ ی«ھای مدافع خلق که عموما با عنوان  واحد

تمام . کند روھای مھاجم مذھبی و تروريستی در کردستان سوريه مبارزه میکردنشين سوريه که عليه دولت سوريه و ني

 از نقاط مختلف دنيا در آن ئیاعضای اين نيروی نظامی کرد نيستند و جوانان عرب و آشوری منطقه و نيز نيروھا

نظم و  حفظ مسؤول شده است، تأسيساين سازمان که توسط حزب اتحاد دموکراتيک و شورای ملی کرد . جنگند می

 .آورد شمار می گ خود را يک نيروی شبه نظامی مردمی به پ ی. حفاظت از جان اھالی مناطق کردنشين سوريه است

چنين  ھای مدافع خلق اين منطقه و ھم کانی خارج شدند و يگان  نيروھای امنيتی دولت را از سری٢٠١٢ٔدر ژوئيه سال 

ھاشان در   تيپ نظامی است؛ که بعضی٨٨شامل » گ پ ی«، ٢٠١٢از دسامبر . عامودا و عفرين را تصرف کرد

 .کانی در حال عمليات ھستند عفرين، قامشلی، کوبانی و سری

  

 زنان دفاعی ھای واحد

نام دارد و » ھای دفاعی زنان واحد«، نيروی نظامی ديگری نيز در روژاوا سازماندھی شده که »گ .پ.ی«عالوه بر 

ھا از زنان تشکيل شده و نقش ارتش مستقل زنان را ايفا  تمامی نيروھای اين يگان. شود ناميده می» ژ .پ.ی«اختصار  به

 ١٩ھای انقالب  گيری ترين جھت ھای زنان از مھم سازماندھی زنان برای دفاع از حود و نيز از حقوق و آزادی. کنند می

  .است  در روژاوا بوده ٢٠١٢ٔژوئيه 

  
  شود ی ميليون نفر تخمين زده م٤جمعيت روژاوا تا 

توان گفت ميزان منابع نفت رميالن  يا می. ، تقريبا با ذخائر نفتی کرکوک برابر است»رميالن«ميزان منابع نفتی 

ترين منطقه  از لحاظ جمعيت و وجود منابع طبيعی، رميالن با اھميت.  برابر است با نيمی از منابع نفتی سوريهئیتنھا به

  .شود کردستان سوريه محسوب می

 ھزار بشکه نفت ٢۵٠تواند روزانه در حدود  وريه از ثروت سرشاری برخوردار است و در حال حاضر میکردستان س

تا قبل از آغاز جنگ داخلی، ميزان توليد نفت در اين . ھا، مقادير نامعينی نيز ذخاير گازی دارد عالوه بر اين. توليد کند

 .تر بوده است منطقه از نصف کل توليد نفت سوريه بيش

 ميليارد دالر است که برابر است با نصف کل بودجه سوريه در ٨/١٠موع درآمد ساالنه کردستان سوريه حدود در مج

  . ميالدی٢٠١٢سال 

 ميليارد دالر از فروش ۵/٩تواند در ھر سال  با احتساب تقريبی قيمت کنونی نفت در بازارھای جھانی، اين منطقه می

 ميليون دالر از فروش پنبه درآمد ٢٣٠ ميليون دالر از فروش گندم و ٣٧٢ ميليون دالر از فروش زيتون، ٧۵٠نفت، 

  .داشته باشد
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ھای آينده در اين منطقه به جای  در امان ماندن نسبی شھرھای کرد نشين از جنگ داخلی، سرمايه گذاری با توجه به

 .نه خواھد شدکه صرف بازسازی شود در مسير آبادانی و توسعه و خدمات و رفاه عمومی منطقه ھزي اين

سطح زير کشت در اين منطقه مجموعا . کند  درصد کل توليدات کشاورزی سوريه را توليد می۴۵ ئیتنھا اين منطقه، به

 ھزار کيلومتر مربع اين منطقه را ٢۴ ھزار کيلومتر مربع از کل ١٨به عبارت ديگر .  ھزار کيلومتر مربع است١٨

 درصد کل توليد ٣٧باشد که   ميليون تن می۴/١د گندم اين منطقه ساالنه ميزان تولي. دھد اراضی قابل کشت تشکيل می

 درصد کل توليد سوريه را شامل ٣٩ ھزار تن است که ٢٧٣ميزان توليد پنبه اين منطقه ساالنه . گندم سوريه است

 زيتون در  درصد کل درختان٢٣ ميليون اصله درخت زيتون در اين منطقه وجود دارد که شامل ١۵چنين  ھم. شود می

  .سراسر سوريه است

 ميليون متر مکعب ٣٠٠کردستان سوريه از منابع عظيم آب برخوردار است که شامل ده سد بزرگ با مجموع گنجايش 

 درصد کل محصوالت ۵۵ محصوالت آبزی اين منطقه .باشد ھا رود فرات می آب و ھشت رودخانه است که يکی از آن

 .گيرد آبزی سوريه را در بر می

در قالب سه » قرارداد اجتماعی« طی يک ،٢٠١١ خودگردان دموکراتيک روژاوا، که در سال   ترتيب، منطقهبدين

ھا و تجارب بسيار ارزنده  کانتون ضددولتی و ضدکاپيتاليستی اعالم موجوديت کرده است تاکنون دستاوردھا، درس

موکراسی مستقيم در مقابل ھمه پيکارگران و  و دئی به مناسبات شوراءدھی اجتماعی را با اتکا مبارزاتی و سازمان

  .طلب، چپ و کمونيست قرار داده است نيروھای برابری

ای طبقاتی و  نظر من، پيکار مردم کرد در ھر سه کشور سوريه، ترکيه و ايران، مبارزه در چنين روندی به

. ه در کردستان عراق نيز وجود دارد از اين نوع مبارزئیھا و رگه. ای بر حق و عاالنه است داری و مبارزه ضدسرمايه

چون داعش و ارتش ترکيه و حاميان آن،  نيروھای روژاوا در شش سال گذشته، با وجود حمالت نيروھای ارتجاعی ھم

 تأسيس، موفق شدند يک مدل سياسی در قرن بيست و يکم و در ميان دنيای سياه خاورميانه ...حکومت مرکزی سوريه و

ھای آگاھانه و بزرگ اثبات کنند ديگر در جھان امروز،  ی و جھانی بدرخشند و با جانفشانیا کنند و در سطح منطقه

داری رھا  ، يعنی اين مرکز ثقل مھم قدرت و حاکميت سرمايه، از شر سرمايه» دولت- ملت «توان بدون حذف نھاد  نمی

توان در جھت  ری، خالص شد؛ نمیکه از شر سيستم ارتجاعی مردساال آن  بی توان از شر حکومت خالص شد، شد؛ نمی

خواھی  توان ادعای آزادی توجه ماند؛ نمی آزادی و برابری و رفاه جامعه مبارزه کرد اما به امر مھم زيست محيطی بی

حد و حصر انديشه و  ھای مادری، حقوق کودک، حقوق و زندگی سالمندان، آزادی بی آزادی زبان داشت اما در راستای 

ھا، اجتماعات، لغو ھرگونه  ھای دموکراتيک مردمی، رسانه ای اجتماعی، آزادی احزاب، تشکلھ بيان، آزادی جنبش

ھای ملی و مذھبی، سانسور و اختناق، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، جنگ و خونريزی و  تبعيض بر زنان و اقليت

توان به ستم و تبعيض و استثمار و  ھای مھم و ماندگار برنداشت؛ و نھايت نمی چنين مبارزه جمعی و تشکيالتی گام ھم

ھای مھمی که در  با وجود ھمه گام...  بنيادی جھان و برابری شد وتغييرتفاوت بود و مدعی  داری بی توليد سرمايه

معنای واقعی ابتکارات نو و  روژاوا برداشته شده و جوانان و زنان و مردان اين منطقه در اين شش سال گذشته، به

برانگيزی از خود  اند و مبارزه و مقاومت تحسين ھای مختلف اداره جامعه، از خود نشان داده خالقی را در عرصه

ھم ريشه در  بنابراين، طبيعتا آن. اند اما در عين حال، کمبودھای جدی از جمله در مبارزه طبقاتی دارند يادگار گذاشته به

ما تنھا با حضور فعال در کنار . وه توليد داردامان و نگرانی، بافت اجتماعی و شي جا، جنگ بی ھای آن گی ويژه

چنين قوانين و اھداف و  ھا و ھم وقفه از مبارزه بر حق و عادالنه آن پيکارگران روژاوا و شرکت و حمايت بی

 صميمانه و رفقيانه به اين کمبودھا انگشت بگذاريم ئیتوانيم در فضا شان است که می ئیھای دمکراتيک و شورا سياست
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اما درباره کردستان ترکيه و ايران و سراسر اين کشورھا، مبارزه طبقاتی ! ھا بکوشيم ه در جھت رفع آنو متحدان

  .تر است تر و در عين حال بسيار پيچيده ملموس

و يا » فدراليسم دموکراتيک«اند تا در تثبيت  ھا عزم و اراده کرده در چنين شرايطی، نيروھای روژاوا و متحدان آن

جنسيت و  مليت،   و بدون توجه بهئیسيستمی که تاکنون با روابط و مناسبات شورا! بکوشند» وکراتيکخودمديريتی دم«

خواھی خود را در  طور دموکراتيک و آزاد و برابر اداره شده و موفقيت و انسانيت و آزادی باورھای ملی و مذھبی به

حل سراسری سوريه برای  طوری که تنھا راه اده بهاداره و مديريت اجتماعی را در شمال سوريه در مقابل ھمگان قرار د

 با حضور و دخالت ھمه مردم آزاده ئیجنگ و خشونت و تروريسم دولتی و غيردولتی، ھمين سيستم شورا پايان دادن به

ی نروند و با اتحاد و پوليساند تا زير سلطه ھيچ دولتی و ارتشی و  مردمی که تصميم جمعی محکم و قاطع گرفته. است

ھای اقتصادی، سياسی،  شان را در ھمه عرصه ستگی و کوشش خود، مستقيما و بدون واسطه خود و جامعهھمب

اين سيستم مردمی و مدرن و کارساز، نه . اداره کنند و شکوفا سازند... اجتماعی، فرھنگی، امنيتی، نظامی، ديپلماتيک و

غايت  پذير و به مدلی عملی و امکان. ورميانه استتنھا برای روژاوا و سراسر سوريه، بلکه مدلی مناسب برای کل خا

ھای حافظ  داری و دولت جويانه بر عليه کليه اجحافات و استثمار سيسم سرمايه طلبانه و عدالت دوستانه، برابری انسان

  !سرمايه است

مان، نه  المللی يان بينطلب، چپ، آنارشيسم، سوسياليسم و کمونيسم ايرانی با حام خواه، برابری نظرم ما نيروھای آزادی به

ھای خوب و عملی و امروزی بياموزيم و از آن حمايت کنيم، بلکه با  تنھا بايد از مدل و تجارب شش ساله روژاوا درس

 و دموکراسی ئیدھی سيستم شورا گذاران آن ھستند در جھت سازمان اتکا به سوسياليسم علمی که مارکس و انگلس بنيان

طور اثباتی و عملی تالش  ھا را باال بزنيم و به ، آستين» دولت- ملت «داری و با رد صريح  ايهمستقيم بر عليه سيستم سرم

  . ھای اجتماعی تبديل کنيم ويژه جنبش مان، به مشغله و دغدغه عمومی خود و جامعه کنيم تا اين سياست را به

  ٢٠١٧ جنوری بيست و پنجم - ١٣٩٥ ]دلو[چھارشنبه ششم بھمن

 

 


