
  در روژاوا و ساختار آن »خودمختاری دمکراتیک«

، الزم دیدیم کھ صرفاً برای آشنایی خودمان و »خودگردانی دمکراتیک«مبارزات کوبانی و مطرح شدن بحث  در حاشیۀ

خودمختاری دمکراتیک برپایۀ «با عنوان » کنگرۀ ملی کردستان«ھمین طور خوانندگان با این مفھوم، بخشی از جزوۀ 

در دسترس عالقھ مندان قرار  را ترجمھ کنیم و) ٢٠١۴مھ ( *»فرایند انتقال از دیدکتاتوری بھ دمکراسی: کانتون در روژاوا

  .دھیم

 آرام نوبخت

  خودمختاری دمکراتیک در روژاوا

  

  در خاورمیانھ »تجانس«و  »ملت-دولت«خودمختاری دمکراتیک بھ جای 

از خالل و تضمین صلح با کشورھای ترکیھ، ایران، عراق و سوریھ،  یزه شدندمکرات ھدف یابی بھاوجاالن دستاز نظر 

ایدۀ  در مقابل او. می گذردعی و سیاسی در خاورمیانھ، اجتما ھای منشأ تقسیم بندیسربھ عنوان  ،»ملت-دولت«ھ بر ایدۀ بغل

فرھنگ ملی واحد، یک ھویت ملی واحد، و یک مذھب  کایجاد ی ملت، -ھدف دولت«: بھ این شکل توصیف کرد را خود

در نتیجۀ جستجو  ،مفھوم شھروند. ایجاد می کندیک شھروندی متجانس را  ناگزیر چنین برداشتی. واحد و یکپارچھ است

انعطاف پذیر، چند فرھنگی، ضّد انحصار و مبتنی بر خودمختاری دمکراتیک، . شده است ابداعی یک چنین تجانسی برا

مدیریتی، یک اقتصاد بدیل نیز ضروری خواھد بود کھ ذخایر جامعھ را بھ جای - در چارچوب این نوع خود. اجماع است

  .»باشدجامعھ  نیازھای متعددپاسخگوی و بنابراین  دھدافزایش  ،استثمار آن

 دستگاه اداری حاکمیت بر خود: خودمختاری دمکراتیک

، ٢٠٠٧اوجاالن در سال . رد، بوده و ھستنخستین حامی و جلودار ایدۀ خودمختاری دمکراتیک، عبدهللا اوجاالن، رھبر کُ 

ھا نسبت بھ افراد برای بیان موقعیت مردم کرد در ارتباط با رویکرد آن «خودمختاری دمکراتیک را بھ عنوان ابزاری 

تعریف کرد » ردھ عقب ماندگی داخلی در جامعۀ کُ علی یخارج از جمع خود، و برای دمکراتیزه کردن درونی، بھ مثابۀ نیروی



بھ مرزھای موجود و ساختارھای دولتی احترام می «، »خود در جستجوی ایجاد دولت نیست«، »ضدیتی با دولت ندارد«کھ 

اری است کھ بھ کردھا ساخت«و نھایتاً » منافع محلی در درون دولت متجلی شودواسطھ اش بھ ابزاری است کھ «، »گذارد

  .»تحقق بخشندد در پیوند با نھادھای دولتی موجود، مطالبات خود را اجازه می دھ

یت بر مبنای قوم«را از خودمختاری بسط داد و اضافھ کرد کھ خودمختاری دمکراتیک  ، اوجاالن دیدگاه خود٢٠١٠در سال 

سیستمی است «، »قصد دارد کھ در پیوند با مفھوم یک ملت دمکراتیک عمل کند«، »بھ کردستان محدود نمی شود«، »نیست

سیستمی است کھ قصد دارد دمکراسی مشارکتی را با دمکراسی «، »کھ مدیریت محلی را جایگزین مدیریت مرکزی می کند

است کھ مشارکت قانونی افرادی را کھ می خواھند حول خطوط  حکومتی-شکلی از خود«، و در آخر »نیابتی ترکیب کند

  . »، مجاز می سازدشوندقومیت، مذھب، جنسیت، طبقھ و غیره بسیج و متشکل 

  در روژاواخودمختاری دمکراتیک 

آن این پروژه قرار است کھ ابتدا در روژاوا و پس از  .برای درک کانتون ھا، درک پروژۀ خودمختاری دمکراتیک تقدم دارد

  : ، چنین نوشتھ شده است»قرارداد اجتماعی خودمختاری دمکراتیک«در منشور . در کل سوریھ عملی شود

ریۀ آینده است کھ باید بر جزئی از سو، و در سوریھ ]خودمختاری دمکراتیک[مدیریتی -یک مدل از خود این مدیریت،

برای سوریھ است، و تنظیم بھترین سیستم سیاسی مرکزیت زدایی سیاسی متکی باشد و درنظر بگیرد کھ فدرالیسم سیستم 

  .بر این اساس عملی می گردد) محل(» منطقھ«و » زرکم«ان رابطۀ می

  کثرت درعینوحدت 

و  ،خودمختاری دمکراتیک، بھ معنای یک میھن دمکراتیک است، متشکل از شھروندان چند زبانی، چند ملیتی و چند مذھبی

کلدانی ھای آشوری، آرامی (در روژاوا، کردھا، عرب ھا، آشوریان . ن و یک مذھبنھ یک قومیت واحد ھمراه با یک زبا

ایزدی ھستند، از یک سرزمین مشترک  آیین ، ترکمن ھا، ارمنی ھا، چچنی ھا کھ بھ لحاظ مذھبی پیرو اسالم، مسیحیت و)ھا

  .برخوردارند

د یا گروه از آزادی ھر فر. ستی استوار استزیبر اصل برادری و دوستی، مشارکت و ھم رابطۀ میان ملیت ھا و ادیان

، مادام کھ از ساختار اخالقی جامعھ تخطی نکند، صلح داخلی را بھ مخاطره برخوردار استزادی بیان آو ، عقیده، تفکر

  .رومیت دیگران را دربرنداشتھ باشدھژمونی و مح کسب ندازد و ھدفِ انی

  حقوق زنان و کودکان

زنان . حوزه ھای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و در کلیۀ شئونات زندگی وارد کنندزنان حق دارند کھ خود را در 

بھ ویژه  ؛ه، حقوق کودکان محفوظ استبھ عالو. ر مبنای جنسیت را دارندتبعیض بسازماندھی خود و حذف کلیۀ اشکال حق 

ازدواج در سنین کودکی، خطوط قرمز  ممانعت از کار کودک کھ بھ استثمار جسمی و روحی آن ھا می انجامد و ممنوعیت

  .خودمختاری دمکراتیک ھستند مفھوم درک

  .درصد است ۴٠، و ھیئت ھا، دست کم دستگاه ھای ادارینسبت نمایندگی ھر دو جنسیت در کلیۀ نھادھا، 

  مقررات اقتصادی

  :مورد توجھ قرار گرفتھ اندر در منشور خودمختاری دمکراتیک، مسألۀ ذخایر و منابع طبیعی، اقتصاد و مالکیت بھ شکل زی

عادالنھ، پایدار و متکی بر توسعۀ جھانی بھ شکلی  ]خودمختاری دمکراتیک[مدیریتی -نظام اقتصادی در نواحی تحت خود«

یک استاندارد زندگی شایستھ برای  وھدف تضمین نیازھای انسانی  است با توسعۀ علم و تکنولوژی متکی بر؛ کار می کند



ز طریق افزایش تولید و بھره وری، و با تضمین اقتصاد مشارکتی ضمن تشویق رقابت مطابق با اصل کلیۀ شھروندان، ا

و جلوگیری از انحصار و اجرای عدالت اجتماعی، تضمین شکل ) »بھ ھر کس مطابق با کارش« (خودمختاری دمکراتیک 

   .محیط زیست و تقویت حق حاکمیت ملیمالکیت ملی بر ابزار تولید، حفظ حقوق کارگران و مصرف کنندگان، حمایت از 

، نحوۀ مدیریت و سرمایھ گذاری زمین و اموال عمومی در نواحی خودمختاری دمکراتیک، متعلق بھ مردم است و یک قانون

و ھیچ کسی از آن محروم  فوظ استتملک خصوصی مح ؛ھر کسی نسبت بھ مال خود حق دارد. در آن ھا را تنظیم می کند

عمومی ضروری  فعتمن بھ استثنای مواردی کھ -توسل بھ زور نھ با ]سلب مالکیت[و  ؛موجب قانون نمی گردد، مگر بھ

  ».، صورت می گیردمالک ترک مال از سوی بلکھ تحت شرایط پرداخت غرامت عادالنھ در صورت -سازد

  مدلی برای عملی ساختن اصول خودمختاری دمکراتیک: کانتون ھا

آن ھا در جستجوی . وژاوا تالش نمودند تا مدلی را بنا بر درک خود از دمکراسی بیابندر یتنھا می توان گفت کھ کردھا

مادام کھ روح فلسفۀ خودمختاری دمکراتیک درک شود، درک فرم و شکلی کھ در قالب . مدلی برای دمکراسی خود بوده اند

  .آن خودمختاری دمکراتیک عملی خواھد شد، ساده است

؛ )از نظر اداری» منطقھ«( اداری منطقۀیا  ،تقسیم بندی اداری کوچک در یک کشور ،تون ھاطبق تعریف لغتنامھ ای، کان

یا  )Corner(» گوشھ«بھ معنای  Cantonاین نام از واژۀ فرانسوی  ھستند؛قلمرویی ؛ تقسیم بندی کشوریتقسیم بندی 

  .گرفتھ شده است )District(» منطقھ«

مھم ھستند، چرا کھ فرصتی برای دمکراسی مستقیم ایجاد  ،تی سیاسی و اجتماعیحاکمی-کانتون ھا بھ عنوان یک مدل از خود

، موجب مشارکت و متکی بر محالت  در سطح ُخرد مدیریت سیاسی نوع بھ ھمین دلیل، کانتون ھا بھ عنوان یک. می کنند

  .فعال تمامی افراد در فرایند تصمیم گیری می شوند

  کانتون ھا ابزاری برای غلبھ بر مرکزیت گرایی و حاکمیت مطلقھ

مضاف بر این، کانتون ھا بھ عنوان یک راه حل، بھترین گزینھ برای فائق آمدن بر سیاست مرکزیت گرایی حزب بعث 

از زمان . برای دمکراسی مردمی حیاتی بود جراییمرکزیت زدایی از ارگان ھای تصمیم گیرندۀ سیاسی و ا. سوریھ بودند

ری سوریھ، ھر تصمیمی بھ وسیلۀ حکومت مرکزیت گرای کشور در پایتخت، دمشق، اتخاذ می شد و مقامات محلی ابنیان گذ

احد بھ قدرت رسید، یک فرد و ١٩۶٣پس از آن کھ حافظ اسد در سال . ھمگی مطابق با دستورھای یکسانی عملی می کردند

  .از حکومت مطلقھ رو بھ رو شد زمخت و خشکیک شکل سوریھ با . ردتمامی تصمیمات را اتخاذ می ک

کھ پیش از این از سوی ھیئت  ست قوانینسشھروندان کانتون ھا می توانند یا قوانین خود را پیشنھاد دھند، یا برای شک

  .شده است، فعالیت کنند صویتباالتری ت

مردم می توانند بیش تر بھ طور . می شوند گذارو وا میمات بھ پایین ترین سطح ممکن منتقلصدر سیستم مبتنی بر کانتون، ت

کھ در پارلمان  را تصمیمیمردم . مستقیم در تصمیم گیری ھا دخالت داشتھ باشند؛ اعتبار این سیستم افزایش پیدا می کند

اتخاذ  هافتادکھ در یک پایتخت دور ھمان تصمیمتر از احتماالً بیش ،باشدمنطقھ ای، در شھرداری ھا مورد بحث قرار گرفتھ 

   .شده باشد، می پذیرند

  خودگردانی کانتون ھا

اسی خود، حکومت، پارلمان، دادگاه ھا، قوانین و شھرداری ھای خود را دارند، ھرچند البتھ قانون اس ھر کانتون در روژاوا

خودمختاری  از کانتون ھا. د مذکور در منشور خودمختاری دمکراتیک روژاوا ھمخوانی داشتھ باشندرامواین ھا باید با 

کنترل مستقل بر نظام ھای آموزشی و خدمات از آن ھا . و آزادی تصمیم گیری در سطح باالیی برخوردار می شوند داریا



خود ) YPJ(و نیروھای دفاع زنان ) YPG(و یگان ھای دفاع مردمی ) Asayish(و ھر کدام پلیس  برخوردارند، اجتماعی

  .را دارد

است، کانتون ھا نقش مھمی در کاھش تخامات بین گروه  نواحیال و واگذاری تصمیمات بھ نکتۀ کلیدی، انتقکھ از آن جا 

در روژاوا، اکثر مردم متقاعد . جداگانھ ای زندگی می کنند نواحیتا زمانی کھ آن ھا در البتھ ھای قومی و یا مذھبی دارند، 

اعراب، آشوری ھا،  ردر این جا تسلط کردھا ب -ومیکاھش تسلط ھر گروه ق کھ فدرالیسم با سھ کانتون خودمختار بھ شده اند

بھ ھمین دلیل . ازه می دھد کھ نواحی شھری و روستایی اولویت ھای مختلفی را تعیین کنندجکمک می کند و ا -چچنی ھا

  .است کھ منشور قرارداد اجتماعی، نام ھیچ گروه قومی را بھ عنوان قدرت اصلی ذکر نمی کند

  راتیک روژاواجمعیت در خودمختاری دمک

در حال حاضر جمعیت . شده انداین سھ کانتون، پس از جنگ در سوریھ، بھ محلی برای پناھجویان از نواحی جنگی تبدیل 

  .کرده استمیلیون نفر رشد  ۴روژاوا بھ تقریباً 

  کانتون  مرکز  تاریخ شکل گیری  زبان ھای رسمی  مذھب  جمعیت

  میلیون ۵.١

  اسالم

  مسیحی

  ایزدی

  کردی

  عربی

  رامیآ

  جزیره    ٢١/١/٢٠١۴

  کوبانی  کوبانی  ٢٧/١/٢٠١۴  کردی  اسالم  میلیون ١

  میلیون ١.٣
اسالم، علوی، 

  ایزدی
  عفرین  عفرین  ٢٩/١/٢٠١۴  کردی

  

  :جزیرهکانتون 

این کانتون، سھ زبان رسمی را بھ رسمیت می شناسد و . ترین آن ھاست، بزرگجزیرهدر بین سھ کانتون روژاوا، کانتون 

  .ب، کردھا، آشوری ھا، ارمنی ھا، چچنی ھا و طرفداران اسالم، مسیحیت و ایزدی، مشترک استمیان اعرا

  کانتون ھای کوبانی و عفرین

  .رد ھستنداکثریت مطلق جمعیت در کوبانی و عفرین، کُ 

 ھزاراز زمان جنگ سوریھ، صدھا . رد جزء مھمی از جامعۀ کردی را تشکیل می دھنددر عفرین، علوی ھا و ایزدھای کُ 

جمعیت بھ طور سیستماتیک رو بھ رشد . کرد و عرب از حلب، دمشق و سایر شھرھای عربی سوریھ بھ این نقطھ آمده اند

  .تمرکز اصلی این کانتون ھا، بر حل این چالش جدید است. مشکالت جدید زیرساختی را ایجاد می کند خود است کھ

  

  

  



  شھرھای کانتون ھای روژاوا

  کانتون کوبانی

  )ین العربع(

  کانتون عفرین

  )عفرین(

  جزیرهکانتون 

  )جزیره(

  )Qamişlo(قامشلی   )Efrîn(عفرین   کوبانی

  )Dêrika Hemko(مالکیھ  )Reco(راجو   یکوبانی روژ ھھ الت

  )Tirbespiyê(قحطانیھ   )Bilbilê(بلبل   کوبانی روژاوایی

  )Amûdê(عامودا   )Mobetan(معبطلی   

  )Serêkanî(ین رأس الع  )Șêrawa(شراوا   

  )Dirbêsiyê(درباسیھ   )Cindêrisê(جندیرس   

  )Hesîçe(حسکھ   شیخ الحدید  

  تل تمر  شران  

  )Girkê Legê(معبده     

  )Rimelan(تحتانی     

  )Çilaxa(جوادیھ     

 

  جزیرهساختار کانتون 

 .در نمودار زیر، ساختار تصمیم گیری و مشارکت در کانتون جزیره نمایش داده شده است

  

  

  

  

  

  

  



 

)سال 18( جزیرهشهروندان سوري کانتون   

 شورای قانونگذاری

 
  )رئیس جمھور، دو معاون(ریاست 

  )کرد، سریانی، عرب(عضو  ١٠١

 درصد از زنان و مردان ۴٠

ی محلیشورای ادار  

شھر کانتون سزیر) ١٠(در ده   

  )حکومت(شورای اجرایی 
  )عرب، سریانی(، دو معاون )کرد(رئیس 

  )وزرا(ھیئت ھای شورای اجرایی 
  
  روابط خارجی. ١

  )YPJ  و YPG(دفاع و حفاظت از خود . ٢

  )Asayish/ پلیس(داخلھ . ٣

  دادگستری. ۴

  آمار شھریکمیتھ ھای محلی و . ۵

  ل دبیرخانۀ عمومی بانک ھا و گمرکشام ،مقام مالی. ۶

  اشتغال و امور اجتماعی. ٧

  آموزش. ٨

  کشاورزی. ٩

  انرژی. ١٠

  بھداشت. ١١

  تجارت و اقتصاد. ١٢

  خانواده ھای شھدا. ١٣

  فرھنگ و رسانھ. ١۴

  حمل و نقل. ١۵

  جوانان و ورزش. ١۶

  محیط زیست، توریسم و آثار باستانی. ١٧

  امور مذھبی. ١٨

  خانوادهامور زنان و . ١٩

  کمیسیون حقوق بشر. ٢٠

  ارتباطات. ٢١

  ھیئت تدارکات. ٢٢

  

 کمیسیون عالی انتخابات

 
عضو ١٨  

درصِد زنان و مردان ۴٠  

  دادگاه عالی قانون اساسی
  ھفت عضو

سرپرست از سوی ریاست شورای قانون گذرای 

  .پیشنھاد می شود

 درصد زنان و مردان ۴٠

 شورای قضائی

  
  درصد زنان و مردان ۴٠

 .بر اساس قانون تنظیم می شود



  تالش ھا برای متحد ساختن کانتون ھا

بھ . نمودبا یک دیگر ویت ھمبستگی و تعاون ق، عفرین و کوبانی را وادار بھ تزیرهجر بھ کوبانی، کانتون ھای یحمالت اخ

قرار یک ھیئت است. داجرایی تصمیم بھ توافقی در ارتباط با دفاع از خود در برابر داعش گرفتنھمین دلیل، اعضای شورای 

 .در دستور کار قرار گرفتاتحاد کانتون ھا  در زمینۀھماھنگی برای ھمکاری 

  مشکالت بھبود کانتون ھا

  

، زیرهججاده ھای اصلی میان کانتون ھا  ،با نگاھی بھ نقشھ می توان دید کھ ستیزه جویان داعش، حکومت و اپوزیسیون

  .میان کانتون ھا قطع گردیده استپیوند ال کرده اند بھ طوری کھ عفرین و کوبانی را اشغ

تأکید  بھ ھمین خاطر،. حکومت ھای کانتونی بھ طور روزانھ مجبورند بھ اقداماتی در دفاع از خودمختاری خود دست بزنند

 .بر بھبود نظام خودمختاری دمکراتیک یک اقدام حقیقتاً انقالبی است

  

* https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojava-info-may-2014.pdf 
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