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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
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٧ دسمبر ٠۵
  

 )روژاوا( شور و شوق انتخابات آزاد و دمکراتيک در شمال سوريه
  
اين انتخابات . شور و شوق مردمی برگزار شددومين دوره انتخابات در روژاوا و شمال سوريه، در ميان انبوھی از  

  .، با موفقيت به پايان رسيد١٣٩٦ دھم آذر -  ٢٠١٧ دسمبرروز جمعه يکم 

  
ھای مختلف جامعه در انتخابات در ھر سه   بخش علت حضور پررنگ ھمه کميسيون عالی انتخابات جمعه شب، به 

بنا به بيانيه کميسيون . گيری را تمديد کرده بود یأ ساعت مدت زمان ر٢مدت  ، به»جزير، فرات و عفرين«منطقه 

  .ھای اخذ رای بسته شد وقت محلی در صندوق  به٢٢:٠٠ساعت 

جز  ھا انجام گرفت که در آن به  دوم انتخابات برای انتخاب اعضای مجالس محلی در شھر، ناحيه و کانتون مرحله

  .ا و قشرھای مختلف جامعه شرکت نمودندھ ھای وابسته به حاکميت ترکيه و بارزانی، ھمه خلق گروھک

ترين انتخابات در تاريخ سوريه قلمداد و آن را مدلی   گران امور اجتماعی و سياسی، اين انتخابات را دمکراتيک تحليل

  .دانند ھای خاورميانه می موفق برای ديگر خلق

***  

  
   شورای امور داخلی منطقه جزيرمسؤولکنعان برکات 
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 شورای امور داخلی مسؤولکنعان برکات .  امنيت انتخابات بودندتأمين مسؤولفاعی شمال سوريه نيروھای آسايش و د

 با تلويزيون روناھی از تدابير ئیمنطقه جزير که در يکی از حوزەھای اخذ رای در قامشلو حاضر شده بود در گفتگو

   .ويژه برای برقراری امنيت در حين برگزاری انتخابات خبر داد

ی امور داخلی منطقه جزير گفت نيروھای اداره آسايش، نيروھای دفاع اجتماعی و نيروھای سوريه  شورامسؤول

ھای ضد بشری و نيروھای متخاصم  دمکراتيك، شھرھا و روستاھا را تحت نظر دارند تا از حمالت احتمالی گروه

   .جلوگيری کنند

نفجارھای سوريه را يک پيروزی بزرگ دانست و ھا و ا کنعان برکات، برگزاری انتخابات در ميانه جنگ و درگيری

   .گفت مردم شمال سوريه به نيروھای دفاعی خود اعتماد دارند

گيری آرام توصيف کرد و گفت جوانان و زنان و  ھای رای وی اوضاع را برای حضور شھروندان پای صندوق

  .اند ابات شرکت کردهمندان ھمه اجتماعات شمال سوريه برای تثبيت نظام فدرالی خود در انتخ سال

***  

   ھزار تعرفه٨٠٠نزديک به  .نظير شھروندان از اين انتخابات است ھا از شمال سوريه، حاکی از استقبال بی گزارش

 ھزار نفری ١٠٠ھا واريز خواھند شد و نسبت به دور گذشته اين آمار افزايش  رای امروز در شمال سوريه به صندوق

   .دھد را نشان می

 به وقت محلی، به روی ٢٠ تا ساعت ٢٠١٧ دسمبر صبح روز جمعه يکم ٨رھای مراکز انتخابات از ساعت قرار بود د

کميسيون عالی انتخابات، اعالم کرده بود که اگر .  تمديد گرديد٢٢دليل استقبال از آن، ساعت  دھندگان باز باشد اما به رای

   . مدت زمان را تمديد خواھد کرد٢٤الزم باشد تا ساعت 

***  

کميسيون عالی انتخابات، شرايط الزم برای واريز رای را دارا بودن کارت انتخابات، شناسنامه و يا پاسپورت و 

ھزار و  در مناطق جزير، فرات و عفرين يک.. مراجعه به مراکزی که نام وی در آن قيد شده باشد، عنوان کرده بود

 از ئیھا ھيأت. عھده دارند ھا را به يت صندوقمسؤول  نفر٨٢٥ ھزار و ١٠ مرکز انتخاباتی داير شده است و ٣٠٣

 انتخابات را رصد  عنوان ناظر، پروسه و جمعی از نھادھای مدنی به) گوران( تغييرپ، جنبش .د.ک، ه.د.ک، پ.ن.ی

   .کردند می

 شده تعيينای برای انتخاب ھر يک از اعضای مجالس شھر، ناحيه و کانتون  ھای جداگانه در ھر مرکز انتخاباتی صندوق

ھای ائتالف    گرديده و در ھر برگه نام ليستتعيين رنگ متفاوت ٣ رای با  ھای تعرفه برای ھر صندوق نيز برگ. است

   .ملت دمکراتيک، ائتالف ملی کردھای سوريه و نامزدھای مستقل قيد شده است

شھر صندوق سفيد و برای دھنده برای انتخاب مجلس بخش خود، رای خود را به صندوق آبی، اعضای مجلس  رای

 نقطه ٢اگر در يک برگه . اندازد و يا جای نامزدھای مستقل را نشان کنند اعضای مجلس کانتون صندوق توسی می

   .عالمتگذاری شود، آن برگه باطل اعالم خواھد شد

در . عھده داشتند  انتخابات را به  محافظت از پروسه نيروھای آسايش روژاوا، نيروی دفاعی و آسايش سوتورو، وظيفه

  . فردا ممنوع اعالم شده بود٨چھارچوب تدابير امنيتی، استفاده از موتورسيکلت و انواع کاميون تا ساعت 

***  

پای  ھای شمال سوريه خواست تا به تر خودمديريتی فدرالی شمال سوريه برای شرکت در انتخابات، از تمامی خلق پيش

  .ھای رای بروند صندوق
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  :شرح زير بود يريتی شمال سوريه بهفراخوان خودمد

ای آزاد  خلق با اراده. ای مھم و حساس رسيده است ھای منطقه، به مرحله  فدرالی شمال سوريه در تاريخ خلق پروژه«

بوسيله انتخابات مجالس محلی شھر، ناحيه و کانتون، ما . نمايندگان خود را انتخاب و بنيادھای خود را ايجاد خواھند نمود

 دوم  ی اول انتخابات روسای مشترک کومون، در مرحله پس از مرحله. دھای بزرگی را کسب خواھيم کرددستاور

   .انتخاب مجالس محلی شروع خواھد شد

  ليکن خلق ما با اراده. کنند ای را ايجاد می ھای منطقه به اھداف بزرگ خويش نرسند، مشکالت عديده که خلق برای اين

ھای  ھا حقوق خود را کسب کرده و به شيوه  خلق ھمه. ل و دمکراتيک را بنياد خواھد نھادای فدرا محکم خويش، سوريه

  .نمايند برابر شھرھای خود را اداره می

چنين  د و ھم.س.ه- دمکراتيک چون خودمديريتی فدرالی دمکراتيک شمال سوريه، دستاوردھای نيروھای سوريه ما ھم

 ئیبرای دفاع از دستاوردھا و تاسيس نھادھای خود بر مبنا. مئيگو بريک میدستاوردھای سياسی منطقه را به خلق خود ت

ھای رفته و رای آزاد خود را واريز  پای صندوق خواھيم که به ھا، از خلق خود می آزاد، دمکراتيک و برادری خلق

  .نمايند

***  

 متشکل از روشنفکران و احزاب ئیھا ھيأتدر آستانه برگزاری انتخابات شوراھا در فدراسيون دمکراتيك شمال سوريه، 

  . برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات وارد سوريه شده بودندئیسياسی کردستان و اروپا
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، اتحاديه ميھنی کردستان و سازمانی تغييرھا، جنبش  نمايندگانی از جانب حزب دمکرات کردستان، حزب دمکراتيك خلق

  .د برگزاری انتخابات وارد شمال سوريه شده بودندبرای نظارت بر رون» اوی و اوتسی«به نام 

شنبه اعالم کرده  ھا، پنج ھيأتعبدالکريم عمر رياست مشترک شورای امور خارجه کانتون جزير، ضمن استقبال از اين 

   . برگزار خواھد شددسمبربود که انتخابات شوراھا فردا يکم 

 نيز برای نظارت بر انتخابات وارد شمال سوريه خواھند ئیروپاھای ا وی گفته است که فردا نمايندگان برخی از سازمان

   .شد

شود ابراز اميدواری کرد  که انتخابات در مناطق آزاد شده از چنگ داعش برگزار می عبدالکريم عمر با اشاره به اين

  .ھای سوريه، آغازی بر حل بحران اين کشور باشد انتخابات دمکراتيك در ميانه جنگ و خونريزی

***  

ھا و اقليم کردستان برای نظارت بر روند برگزاری   متشکل از نمايندگان پارلمانی حزب دمکراتيك خلقئیھا ھيأت

پ پس از اتمام انتخابات در مورد آن اظھار نظر .د.دو تن از ناظران ه. انتخابات شوراھا به شمال سوريه رفته بودند

  .کردند

ھا و اقليم کردستان برای نظارت بر روند برگزاری  دمکراتيك خلق متشکل از نمايندگان پارلمانی حزب ئیھا ھيأت

پ پس از اتمام انتخابات در مورد آن اظھار نظر .د.دو تن از ناظران ه. بودند رفته انتخابات شوراھا به شمال سوريه

   .کردند

ابات به شمال سوريه ھا که از شمال کردستان برای نظارت بر روند اجرای انتخ  نمايندگان حزب دمکراتيک خلقھيأت

ريزی است را مدلی نوين در تمامی  دعوت شدە بود، سيستم خودمديريتی که در اين منطقه در حال اجرا و برنامه

   .خاورميانه و جھان دانستند

 و مشارکت تمامی جوامع شمال سوريه از سوی ديگر، ئیگويند مشارکت زنان و جوانان از سو  میھيأتاعضای اين 

   .ھا ديدەاند تولد يک سيستم جديد در شمال سوريه بوده است چه که آن ر انتخابات ايجادە کردە و آنھيجان بزرگی د

پ و نماينده مردم وان در پارلمان ترکيه که يکی از ناظران در شھر حسکه بود، مشارکت .د.بديعه اوزگوکچه عضو ه

   .جوانان در اين انتخابات را قابل توجه عنوان کرد

 فراوانی بود که در  خود جلب کرد مشارکت گستردە مردمی و اشتياق يزی که در ابتدا نظر او را بهاوزگوکچه گفت چ

   .مردمان عرب، کرد، ترکمن، سريانی، با جوش و خروش از اين انتخابات استقبال کردند. زد اين انتخابات موج می

ريزی در اين   ھستيم، تدارکات و برنامهاصول و موازين دموکراسی چيزی است که ما امروز شاھد آن: وی ادامه داد

ريزی شدە به   برخوردار بود، افراد وظايف محوله را طبق اصول از پيش برنامهئیانتخابات از انسجام بسيار باال

اين رويداد فرای يک انتخابات عادی، آغازی است برای تولد يک سيستم دموکراتيک در . بھترين شکل به انجام رساندند

   .شمال سوريه

برای : چنين برگزاری انتخابات را به مردم سوريه و خاورميانه تبريک گفت و ادامه داد پ، ھم.د.نماينده پارلمانی ه

ھای بزرگی در برابر  فشانی مردم اين سرزمين مبارزات و جان. برقراری اين سيستم، بھای سنگينی پرداخت شدە است

شتوانه اين سيستم بوده و بر اين باور ھستم که اين سيستم پله به مبارزات پ. گروە ضدە بشری داعش از خود نشان دادند

  .پله در تمام منطقه و جھان گسترش خواھد يافت
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من در چشم : پ که او نيز که در گروه نظارت بر انتخابات در حسکه بود ھم گفت.د.سه هئي رھيأتفاطمه گوک، عضو 

جا ساختار جديدی ايجاد  در اين.  مردان و زنان ايجاد شدە استبھا در بين ديدم، احساسی گران افراد جوش و خروش می

ھای رای حضور داشتند  شد اعتماد به نفس و خودباوری را در بين آن دسته از جوانانی که پای صندوق می. شدە است

نقالب زنان شود انقالب روژاوا انقالب زن است، اما از ديد من ھراندازە انقالب روژاوا ا ھميشه گفته می. احساس کرد

  .ھای انسانی را در خود جای دادە است اين انقالب ارزش. است به ھمان اندازە نيز انقالب جوانان است

***  

 رای رفتند  ھای اخذ چنين نمايندگان فدراسيون شمال سوريه و احزابی که روز جمعه در مناطق مختلف پای صندوق ھم

  .المللی، بلکه با رجوع به اراده مردم اين كشور قابل حل است ھای بين اعالم کردند که بحران سوريه نه در نشست

ھا پروژه فدراسيون شمال سوريه که با برگزاری دومين دور انتخابات در حال تکميل است را نمونهای برای سراسر  آن

  .سوريه عنوان کردند

گيری رفته بود از  ق رایفوزا يوسف رياست مشترک شورای اداری فدراسيون شمال سوريه که در قامشلو پای صندو

المللی زيادی برای حل بحران  ھای بين عنوان روزی تاريخی ياد کرد و گفت نشست دومين مرحله انتخابات فدرالی به

 .کنند و جو می حل بحران را در پروژەی خود جست سوريه در حال برگزاری ھستند اما آن ھا راه

دارند در يک انتخابات دمکراتيك، نمايندگان واقعی خود را برای وی گفت مردم سوريه که قربانيان زيادی دادند حق 

  .شان انتخاب کنند اداره مناطق زندگی

ھا برای حل بحران سوريه، حاصل ارادە مردم و ھمان چيزی است که جھان دارد در  فوزا يوسف گفت نقشه راه آن

   .بيند شمال سوريه می

ه در حسکه پای صندوق رفته بود نيز گفت ھدف از برگزاری شاھوز حسن، رياست مشترک حزب اتحاد دمکراتيك ک

مردم بايد نمايندگان خود در شوراھای .  بر دخالت فعال و آزادانه شھروندان در سرنوشت خويش استتأکيدانتخابات، 

   .کنند  را در فضای آزاد و دمکراتيك مشخص ئیشھری و روستا

ش جامعه دمکراتيك نيز از ھمراھان او بود که تصريح کرد ھر يک عبدالسالم احمد رياست مشترک کميته ارتباطات جنب

المللی که خواستار حل بحران سوريه ھستند بايد با نمايندگان اين خلق گفتگو کنند در غير  از طرفين داخلی يا بين

   .رسند اينصورت به نتيجه نمی
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 دمکراتيك شمال سوريه با يادآوری اتمام گذاران نظام فدرال در ھمين رابطه، ھديه يوسف رياست مشترک مجلس قانون

گذاری يک سيستم  ھا در ماه سپتامبر گفت انتخابات شوراھا، دومين دور انتخابات فدرالی برای بنيان انتخابات کمون

   .دمکراتيك است

را مديون کننده در انتخابات خبر داد و گفت رسيدن به اين روز  ھای متنوع شرکت وی از وجود رقابت سالم ميان سازمان

  .باختگانی ھستند که در چند سال گذشته تاکنون از سرزمين و مردم خود در برابر حمالت دفاع کردند جان

گويد تاکنون ھيچ وقت در سوريه  او می. کنندگان در انتخابات بود س حزب سبز کردستان ھم از شرکتئيلقمان احمه ر

ترين آرا را به دست آودند تا دو سال  ندگانی که در انتخابات بيشگويد نماي وی می. انتخابات دمکراتيك برگزار نشده بود

  .يت اداره مناطق خود را بر عھده خواھند داشت بنابراين مردم بايد در انتخاب خود دقت کنندمسؤول

***  

در رقه، در عين حال کوشيدند برنامه ) داعش( »سازمان حکومت اسالمی « کردھای شمال سوريه، پيشگام نبرد عليه

ھای تروريستی  ھای با گروه ئیھا از رودررو آن» کنفدراليسم دموکراتيک«اما، . ياسی اصلی خود را نيز اجرا کنندس

چنان به بقا و پيشروی خود دامه می  اند، ھم ھا گره زده ھای بزرگی که آينده سوريه را به اين گروه  مذھبی و قدرت- ملی

  .دھد

معروف است ) در زبان کردی» غرب«به معنی ( »روژاوا«نام  لبا بهکه غا» فدراسيون دموکراتيک سوريه شمالی«

زبان  ھا کرد  درصد آن٦٠درطول مرز ترکيه، بين رودخانه فرات و عراق، بيش از سه ميليون و نيم تن که بيش از

اند که نه تنھا  ھای زياد، سيستم دموکراتيک خود را ساخته دادن فشانی و قربانی ھستند در اين منطقه، با سرافرازی و جان

، اين بخش از مردم سوريه با الھام گرفتن از ٢٠١٤٢٠١٤از سال . سابقه است در منطقه، بلکه در جھان امروز بی

 در ترکيه زندانی است، زندگی سياسی ١٩٩٩که از سال ) PKK( گذار حزب کارگران کرد ترکيه عبدهللا اوجاالن، بنيان

ھای  ، از سال)PYD( ای آن حزب اتحاد دموکراتيک رد ترکيه و متحد سوريهحزب کارگران ک. کنند جديدی را تجربه می

خواه و  اند که مورای بوکچين، کمونيست، آزادی ، نوعی نظام اجتماعی برابری و آزادی محور را برگزيده٢٠٠٠دھه 

  .گذار آن بوده است پايه) ١٩٢١- ٢٠٠٦( امريکائیطرفدار محيط زيست 

، ئیگرا ، ملی٢٠١٤در سال » فدراسيون دموکراتيک سوريه شمالی«ده توسط پذيرفته ش» قرارداد اجتماعی«

ای بر اساس مساوات، تقسيم قدرت و محترم شمردن حقوق ديگران و  داری را نفی نموده و جامعه  و سرمايهئیگرا مذھب

  .فته است آزاد و برابر و عادالنه را توصيه و خود با تمام قدرت در پيش گرئیآميز در فضا زندگی مسالمت

، )YPG( »واحدھای مدفع خلق«ھای رزمنده زن و مرد کرد  ، که شامل سازمان)FDS( »نيروھای دموکراتيک سوريه«

  .چنين از نيروھای انترناسيوال است و نيز شماری عرب سنی، ايزدی و مسيحی و ھم) YPJ( »واحد ھای دفاع از زنان«

، ٢٠١١پيش از شروع جنگ داخلی سوريه در سال . ژه نفت استوي منطقه روژاوا، سرشار از ثورت و منابع غنی، به

ھا،  با شروع درگيری. کرد که يک سوم کل توليد سوريه بود  ھزار بشکه نفت خام توليد می٣٨٠اين منطقه در روز 

شمار زيادی از پااليشگاه ھای . شود  درصد افت کرد و کمبود بنزين به شدت احساس می٧٠استخراج نفت حدود 

رسانند، اما اثرات منفی آن بر محيط   صدم يورو به بازار می٢٠ز کوچک محلی بنزين را به بھای ھر ليتر سا دست

   .کننده است زيست نگران

ھای حزب کارگران کرد  که شمال عراق را در دست دارد و موفقيت) PDK( ترکيه مانند حزب دموکرات کردستان

  .اند روژاوا را تحريم کردهترکيه و حزب اتحاد دموکراتيک نگرانند، منطقه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ھا مانع از تدوين برنامه نھادين کنفدراليسم دموکراتيک برپايه خودگردانی محلی  نيازھای اضطراری و درگيریتاکنون 

گذاری و  ھا يک مجلس قانون اند و ھريک از آن بندی شده  منطقه سزير، کوبانی و عفرين گروه٣ھا در   بخش .نشده است

ھای   منطقه قرار گيرد که سياست٣ در نھايت بايستی يک شورای دموکراتيک سوری در راس  .رندای دا مديريت منطقه

 برگزار شده بود و انتخابات اخير ھم برگزار شد و ٢٠١٥نخستين انتخابات در ماه مارس . ھا را ھماھنگ کند آن

  . انتخاب شوند٢٠١٨گذاری نيز قراراست در آغاز سال  ھای قانون مجلس

گيرد که  را در بر می ئیھا ھا زن ھستند، نمايندگان حزب  عضو که نيمی از آن١٠١گذاری، با  قانونمقر مجلس 

ھای جامعه مدنی نيز وجود دارند که  چنين نمايندگان انجمن  در اين مجلس، ھم .اند را امضاء کرده» قرارداد اجتماعی«

اين نمايندگان توسط جامعه يا انجمن خود پيشنھاد . فرستند ھر يک دو عضو، الزاما يک زن و يک مرد، به آن می

 سازمان سياسی کرد يا عرب از اين امکان ١٠افزون براين، حدود . کند  میتأئيدھا را  نگذاری آ شوند و مجلس قانون می

   .برخوردارند که بدون داشتن کرسی دراين مجلس کار کنند

پس .  جريان داشت، نقطه عطفی قاطع در مبارزه عليه داعش بود٢٠١٥ و ژانويه ٢٠١٤نبرد کوبانی، که بين سپتامبر  

جا به مانع برخورد و اولين  برای نخستين بار در اين» خالفت«و رقه در سوريه، گسترش از تصرف موصل در عراق 

چنين، اين نبرد به دنيا امکان داد که با جايگاه و منزلتی متفاوت برای زنان در  ھم. شکست سخت خود را تجربه کرد

  .خاور نزديک آشنا شود

 بنابر قوانين  .کند  میتأکيدھا و شئونات اجتماعی  رصهروژاوا، بر برابری جنسيتی در ھمه ع» قرارداد اجتماعی«

. داند برند در صورتی که قوانين اسالمی سھم دختر را نصف پسر می روژاوا، پسر و دختر از ارث سھم برابر می

  ...اجرای اين قوانين جديد در يک جامعه سنتی کار آسانی نيست؛ تعدد زوجات ممنوع است و

 مسألهاگر اين کميته موفق نشود، . کوشند ای از زنان برای حل آن می آيد، کميته لی پيش میھنگامی که در يک محله مشک

  ».شود به دادگاه ارجاع می

شوند و قابل عزل   توسط ساکنان انتخاب می اعضای آن. جا ھر خيابان و ھر محله شورا و يا انجمن خود را دارد در اين

اند   مورد شکايت رسيدگی کرده٩٧٠٠ھا به  آن. بانی به ثبت رسيده است انجمن در منطقه کو٢٣٠٠سال گذشته، . ھستند

    .ھا به دادگاه ارجاع شده است  مورد آن٥٠٠و تنھا 

ساکنان مراقبند که قانون ضد انحصار به خوبی در ھر محله رعايت شود تا کسبه نتوانند از تحريم برای باالبردن 

   .استفاده کنند ھا سوء قيمت

طور   زبان سيرياکی، عربی و کردی به٣اما اکنون از . شد اسد، آموزش تنھا به زبان عربی انجام میدر حکومت بشار 

ترين بخش دستگاه اداری، مانند جمعيت  در کوبانی بزرگ.  ھزار آموزگار عرب ھستند٢٠ نيمی از  .برابر استفاده شود

ست، نيمی از دستگاه اداری کرد و نيم ديگر عرب ای دارای جمعيت مختلط ا  اما در تل ابيض، که منطقه .آن، کرد است

   .است

در اين نبرد . ، آزاد شد»نيروھای دموکراتيک سوريه« از تصرف داعش توسط ٢٠١٦منبيج، شھری که در ماه اوت 

) ASL( »ارتش آزاد سوريه«بار، نيروھای دموکراتيک سوريه، مجبور شدند عليه نيروھای ترکيه و بخشی از  خشونت

  . درگيری و جنگ شوندنيز وارد 

 مليت در شورای بزرگ ٥کنند ھر  ھا در کنار ھم زندگی می ھا و چرکس ھا، چچن ھا، ترکمن در اين شھر کردھا، عرب

اند که اگر ترکيه بخواھد با  زبان اين شھر اعالم کرده مردم غرب. ھا، اکثريت ھستند در برخی مناطق عرب. نماينده دارند

   !ھا در کنار کردھا به دفاع از بافت جمعيتی مردم خود خواھيم پرداخت عربکردھا وارد جنگ شود، ما 
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ھای  ھا در ھمه جنبه آن. ھنگامی که ارتش آزاد سوريه و جبھه النصره به اين شھر آمدند، وضعيت خيلی خراب شد

.  ھم ترس داشتندبسياری از مردم، حتا از حرف زدن. با داعش وضع از آن ھم بدتر شد. کردند زندگی مردم دخالت می

 آزاد و دموکراتيک در شورای محله خود، برای ئیاما اگر امروز، مشکل کوچک و بزرگی ھم داشته باشند، در فضا

   .کوشند حل و فصل آن می

چون سپاه قدس حکومت اسالمی ايران،  نظاميان خارجی ھم  روسيه و کمک شبهئیحکومت سوريه که از حمايت ھوا

اند تا  چنين دولت ترکيه، پس از آزادی رقه سخت به تکاپو افتاده برخوردار است و ھم) و غيرههللا لبنان، عراقی  حزب

ضربه کاری به نيروھای دموکراتيک سوريه و روژاوا وارد سازند اما با ھوشياری نيروھای دموکراتيک سوريه، 

  . ھا را دارند جرات حمله به آن

در ادلب ھم . اند ھای شھری خود، به استثنای ادلب را از دست داده تر پايگاه اکنون اپوزيسيون حکومت سوريه، بيش

 داده بر سر تسلط در اين استان با يک گروه سلفی ديگر تغيير» حيات تحريرالشام«جبھه سابق النصره که نام خود را به 

   . حال جنگ ھستندباقی مانده است در) ASL( »ارتش آزاد سوريه«چه که از   از آنئیھا و بخش» احرارالشام«نام  به

اند ھم از مقرھای خود در شمال و  ادغام شده» نيروھای دموکراتيک سوريه«که در ) YPG( »واحدھای مدافع خلق«

مدت در حسکه،  به استثنای يک پيروزی کوتاه. اند  از کرانه راست رود فرات را تصرف کردهئیھا تدريج بخش غرب به

  . کنند عمل دقيق خود حرکت می شده اند، بلکه با طرح و نقشهھا با نيروھای حکومت سوريه رودررو ن آن

ھا از  آن. ارتش ترکيه و طرفداران آن، در تالشند تا نگذارند منطقه عفرين و دومنطقه در شرق به ھمديگر متصل شوند

الی که ارتش در ح. اند پرداخته» ارتش آزاد سوريه«بھانه مشارکت در نبرد رقه به تقويت نيروھای  ، به٢٠١٦ماه اوت 

 پس از سقوط  . ماه وقت صرف کرد٣از داعش، بيش از » الباب«ترکيه برای بازپس گيری شھری کوچک به نام 

ھا در مورد  حلب، اين امر به نيروھای وفادار به بشار اسد زمان داد تا جاده جنوبی را قطع کنند و به ادعاھای ترک

   .ايفای نقش درجه اول پايان دھند

 با دنيا، عمدتا از راه گشايش ئیھا اند تماس وا، که در مذاکرات ژنو و آستانه حضور نداشتند، اما توانستهنيروھای روژا

. ، برقرار نمايند...ھا از جمله پاريس، برلن، استکھلم، واشنگتن، مسکو و دفاتر نمايندگی روژاوا در بسياری از پايتخت

م وضعيت موجود در منطقه عفرين جلوگيری نکرده و مانع عبور روسيه در عين ھمکاری با ترکيه، غيرمستقيم از تداو

  .رزمندگان روژاوا از آن مناطق نشده است

، ٢٠١٧ دسمبر ٤گزارش فرات نيوز، دوشنبه  به. جا رانده شده است ديرالزور است ای که داعش از آن ترين منطقه تازه

اھای آزادشده منطقه ديرالزور با ساکنان اين مناطق گوی کارزار تندباد جزير ضمن ديدار از روست ليلوا عبدهللا سخن

  .وگو کرد و از نيازھای ضروری آنان پرسيد گفت
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. اکنون به پايان رسيده است  آغاز شد و ھم٢٠١٧کارزار تندباد جزير از سوی شورای نظامی ديرالزور در نھم سپتامبر  

کاران داعش آزاد  ا مرز عراق را از چنگ تبه نيروھای سوريه دمکراتيک شرق رودخانه فرات ت-د.س.مبارزان ق

سازی مناطق آزادشده از ميادين مين داعش اکنون برای رفع نيازھای ضروری ساکنان به ديدار  نمودند و پس از پاک

ترين وظايف کنونی شورای  دھی آنان از مھم  نيازھای ساکنان و ھم سازمانتأمينھم . روند روستاھای اين منطقه می

   .لزور و شورای اداری ديرالزور استنظامی ديرا

گوی کارزار تندباد جزير با ديدار از روستاھای  از روز گذشته، شورای اداری ديرالزور ھمراه با ليلوا عبدهللا سخن

ھای   شورای اداری ديرالزور از محروميت منطقه و ستمھيأتساکنان در ديدار با . وگو نمودند آزادی شده با ساکنان گفت

ليلوا عبدهللا در . زنان خواھان زندگی بدون ترس در کنار خانواده خود ھستند. ن داعش بر اين منطقه سخن گفتندکارا تبه

. تر خواھند داد و پس مجالس کمون و محلی را تاسيس خواھند نمود  نمود که شورای اداری را گستردهتأکيدسخنان خود 

   .گيرند يما در دست میگفته وی، خلق از اين پس خود سرنوشت خويش را مستق به

اند و شورای اداری  گوی تندباد جزير، در ادامه يادآوری نمود که ساکنان منطقه به خانه و کاشانه خود بازگشته سخن

در رابطه با مدل شمال سوريه . ديرالزور تالش خواھد کرد تا نيازھای اساسی را برای فصل زمستان خلق فراھم نمايد

استقبال بسيار خوبی از . کنيم طقه صحبت خواھيم کرد و دمکراسی را برای آنان تشريح میدمکراتيک ھم با ساکنان من

  .آوريم ھای عملی نمودن دمکراسی را به مرحله عمل درمی در آينده مکانيزم. شود مدل خودمديريتی می

***  

در اين منطقه، يک . استچنان با قدرت در حال تحقق  ، انقالب بزرگ زنان و جوانان، ھم)غرب کوردستان( در روژاوا

تنھا منطقه   آھنين انسانی در راستای تحکيم آزادی، برابری، دموکراسی مستقيم و عدالت در جريان است که نه اراده

 که دوران بسيار سختی را پشت سر ئینيروھا.  استئیآور رھا کوردستان، بلکه در تمامی سوريه و خاورميانه، پيام

  . دھد ھا نويد می  آزاد را به آن ھا شده و آينده ئیھاست که خالق روشنا  کرده و مدتگذاشته و در درون تاريکی رشد

 که به روژاوا داشتند؛ ئی، پس از سفرھا... وامريکانگاران آزاده و متعھدی که از اروپا و استراليای و  روزنامه

در . اند ھا منتشر کرده ھا و کتاب  فيلم.اند ھای کشور خود و دنيا گزارش داده  خود را برای رسانه گزارشات و مشاھدات

ھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی گرفته تا عرصه دفاعی،  ھا در ھمه زمينه جا، انقالب زنان و نقش پيشرو و فعال آن اين

ھا و گزارشات مخرب گرايشات  با وجود تمام تحليل. نظامی و امنيتی در روژاوا، بيش از ھمه مسايل برجسته بوده است

ھای زنان و افکار عمومی  ھا را تمامی سازمان يستم خودمديريتی دموکراتيک در منطقه و جھان، اين واقعيتمخالف س

ھرچند برخی ! اند اند و به حمايت ھمه جانبه از روژاوا برخاسته دوست در دنيا ديده چپ، آنارشيست، کمونيست و انسان

 آينده اين منطقه روشن نيست به مبارزان اين منطقه نيروھای چپ منزوی و حاشيه نيز با نگاه بدبينانه و آن که

  .ھا فاصله زيادی دارد نگاھی که با انتقاد و طرح کمبودھا و نگرانی. اند نگريسته

شود  جا از دور و نزديک آشنا می ھای آن کند و يا واقعيت ھر نيرو و انسان متعھد و با وجدانی که به روژاوا نگاه می

 . کند گشا ارزيابی می بيند و نتايج آن را مثبت و راه ويژه نقش زنان ار در آن جا میانقالب و تحوالت بزرگ به 

داری غيرقابل انکار  گيری مردساالری و سرمايه مسلما، در ھر انقالبی که زنان پيشگام آن نباشند زمينه رشد و قدرت

ظری، برای خاورميانه از اھميت و ھم پس از شش سال تجربه عملی و ن رو، اکنون انقالب روژاوا و آن است از اين

کنند اما نسبت   که خود را چپ و سوسياليست معرفی میئیبنابراين، آن نيروھا. تر برخوردار است تر و ويژه جايگاه بيش

کنند،  اند و يا نه تنھا از آن دفاع نمی اند؛ يا درباره آن سياست سکوت در پيش گرفته تفاوت به وقايع و سرنوشت روژاوا بی
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 روسيه، انقالب ١٩١٧ه ھمواره عليه آن ھستند و در عين حال مدعی طرفداری از کمون پاريس، انقالب اکتبر بلک

  .  ايران و غيره ھستند نيروھای جدی نيستند و به تاريخ گذشته تعلق دارند نه به آينده١٣٥٧

الت و مشکالت طبقاتی حل شده  کنم که ھنوز کسی نگفته است در روژاوا سوسياليسم بر قرار شده و معضتأکيدالبته 

ھنوز در . دھی اقتصاد، ھنوز کمبودھا و مشکالت زيادی وجود دارد اتفاقا در اين عرصه و چگونگی سازمان. است

 و روسيه گرفته تا ايران و امريکارابطه با آينده اين منطقه و پس از پايان جنگ داخلی سوريه، طرفين درگير در آن از 

ای و جھانی، چه رفتاری با  داری منطقه طلب و استثمارگر سرمايه گر و جنگ کمان سيستم ستمطور کلی حا ترکيه و به

از ھمان شش . ھای بسياری وجود دارد سيستم خودمديريتی دموکراتيک در اين منطقه در پيش خواھند داشت نگرانی

رسميت   اجتماعی را به- اسی ھنوز ھيچ حکومتی در جھان اين سيستم سي. ھا وجود داشت سال پيش نيز ھمين نگرانی

دنبال منافع خود ھستند و  نشناخته است؛ ھنوز ھمه نيروھای درگير در جنگ داخلی سوريه و جنگ با داعش، به

ھا واقعی و  اما پس از پايان اين وضعيت، اين نگرانی. نيروھای دموکراتيک سوريه نيز به دنبال منافع خود ھستند

م و مدل سياسی موجود در روژاوا باال خواھد گرفت؟ اما دقيقا در در چنين شرايطی، ست که آيا مخالفت با سيست طبيعی

داری و ضداستثمار، اين است که آيا اين  خواه و ضدسرمايه طلب، آزادی ھای حق  مھم از ھمه نيروھا و جنبشسؤال

تفاوت بود؟ آيا اين  وجه و بیت دليل نگرانی از آينده، امروز نسبت به وضعيت روژاوا بی سياست درست است که صرفا به

 ١٩١٧ طبقاتی به دور نبوده و نادرست نيست؟ آيا کمون پاريس، انقالب اکتبر -نگرش از منطق مبارزه و تحليل سياسی 

 که ھمين امروز تماشگر ئیداری دوام آوردند؟ نيروھا قدر در مقابل ضدانقالب و سرمايه  ايران، چه٥٧روسيه و انقالب 

 و فروپاشی روژاوا ھستند تا در فردای و آينده نامعلوم يک طرفه قاصی بروند و سرمست و پيروز ھم و ناظر بر افتادن

در حالی که منطق مبارزه ! برگردند و بگويند ما که گفته بوديم نھايت اين سيستم شکست خواھد خورد؟ پس حق با ماست

گويد که  تای لغو کار مزدی، قويا و محکم به ما میداری و تالش جدی در راس  طبقاتی ما بر عليه سيستم سرمايه- سياسی 

پذير نيست، بلکه بايد گام به گام و  وار نه تنھا امکان شبه و ناگھانی و معجزه تحقق يک جامعه آزاد و برابر و انسانی، يک

ن جھان ما انقاليبو. حتا اگر نگران شکست در آينده باشيم. فشانی کرد ذره به ذره برای تحقق آن، مبارزه و جان

اما ھمين اميد و ! ايم محصول تالش و مبارزه خود را ببينيم و يا ميوه آن را بچينيم داری آرزو داريم تا زنده ضدسرمايه

آرزو نبايد به مانعی بر سر راه مبارزه ما تبديل شود که شايد ما بميريم و آن را نبينيم پس بھتر است دست به سياه و سفيد 

ستيز و آزادی   سال است با حکومت جھل و جنايت و ترور و اعدام و زن٤٠طور که  ھمان. ينيمنه خير شايد ھم نب! نزنيم

جنگيم و بايد تا روزی که توان داريم به اين جنگ بر حق و عادالنه و  داری اسالمی ايران می ستيز حکومت سرمايه

 ئیجا ول سياسی ديگران را گرفتن، ره بهاما در حاشيه جامعه و مبارزه طبقاتی نشستن و ف. بخش خود ادامه دھيم ئیرھا

  .تر به انزوای دارندگان چنين سياستی منجر می گردد برد و بيش نمی

داری و  مان واژگون کردن حاکميت سرمايه  که اميد و آرزوی دايمیئیھا و نيروھا ھا و ھمه جنبش برای ما کمونيست

رستی مسايلی چون مبارزه برای افزايش دستمزد د برقراری يک جامعه آزاد بدون طبقه و بدون دولت است و به

ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی،  ھای نسبی سياسی و اجتماعی در جامعه، آزادی فعاليت جنبش مزدبگيران، آزادی

آزادی ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی، لغو شکنجه و اعدام، لغو ھرگونه سانسور و اختناق، رعايت حقوق کودکان و 

طلبانه و آزادی  ھای انسانی و برابری ا، آزادی زنان و حقوق برابر برای آنان با مردان، حل ستم ملی از راهھ لغو کار آن

مان است پس آيا درست  ، فعال ھستيم و اين مسايل مشغله و دغده روزانه...ھای مادری، دفاع از محيط زيست و زبان

  و اھميتی ندھيم؟تفاوت باشيم  است که به دستاوردھای عظيم مھم روژاوا، بی
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با مردھا در صف مقدم مبارزه سياسی،  (YPJ)  دوشادوش مبارزان واحدھای مدافع زن ھاست که ما شاھد مبارزه سال

مند جھانی  داری قدرت برانداز نيروھای سرمايه ھای خونين و خانمان اجتماعی، فرھنگی و حتا رفاعی و نظامی و جنگ

ھا  ای ھستيم؛ آن اندوز منطقه طلب و ثروت طلب و خشونت  مردساالر، جنگچنين نيروھای مرتجع ملی، مذھبی، و ھم

ست که بدون توجه به جنسيت، مليت، باورھای مذھبی  ئیھا  انسان مبارزه ھمه! منزلت و شرافت تمامی زنان دنيا ھستند

آيا . ستم و استثمار آزاد گردنداند تا از ھرگونه تبعيض و نابرابری و  و تفاوت افکار سياسی، اما قصد دارند و اراده کرده

نفع جامعه خاورميانه و  ، بهئیگير و در عين حال با شور و شوق و اميد به فردای روشن و رھا اين مبارزه سخت و نفس

تنھا برای زنان، بلکه  امان، برای از بين بردن نابرابری و خشونت و جنگ در خاورميانه، نه جھان نيست؟ اين مبارزه بی

 نسانيت نيست؟برای تمام ا

معنای واقعی با  امروز پيکارگران زن و مرد در روژاوا و ھمه نيروھای دمکراتيک سوريه، با افتخار و سرافرازی و به

نظير تاريخی، پرچم مبارزه عليه کاپيتاليسم و پرچم عشق به زندگی آزاد و دموکراسی مستقيم  جسارت و مقاومت بی

ھا شايسته باالترين و  و به ھمين داليل، آن. اند ھا و ھمه جای اين منطقه برافراشتهھا، روستا، شھر مردمی را بر فراز قله

ھای اين پرچم انسانيت را طوری محکم و استوار  ھای مردمی ھستند تا پايه ھا و پشتيبانی ترين تقديرھا و حمايت عالی

 !کنند که ھيچ قدرتی نتواند آن را به زمين بياندازد

  ٢٠١٧ دسمبر چھارم - ١٣٩٦ ]قوس[دوشنبه سيزدھم آذر

 

  

 

  


