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 مترجمان یادداشتِ
 با تشکیلِ. است« دموکراتیکِ شمالِ سوریه فدراسیونِ» یاساس یا همان قانونِقراردادِ اجتماعی متنی که پیشِ رو دارید 

این  تدوینِ ،۹۱۰۲ فدرال در مارسِ نظامِ سوریه و اعالمِهای اجتماعی شمالِ  ی گروه همهشورای مؤسّسانِ متشکّل از 
 ۹۱۰۲ دسامبرِ ۹۲ نهایتاً در نویس، مختلف در پیش و تغییراتِها  قوس و و پس از کشقرارداد هم در دستورِ کار قرار گرفت 

قراردادِ  منشورِ»عنوانِ  تحتِ ۹۱۰4در سالِ قراردادِ جدید جایگزینی بود برای متنِ پیشین که . ارائه شد ی نهایی آن نسخه
پس از . شد نامیده می روژاوا یا غربِ کردستان دموکراتیکِ  های انیدکه خودگربود  هبرای نظامی ارائه شد« اجتماعی

، و پیوستنِ مناطقِ جدید ها و ظهورِ شرایطِ جدید آنو آزادی بسیاری از مناطق از دستِ داعش  و نبرد علیهِدورانِ مقاومت 
 فدراسیونِ»در نهایت جود در منطقه مطرح شد و نامِ نظامِ موچارچوب و اساسی پیشین و  بازنگری در مفادِّ قانونِ تِرضرو

 یندِدر فرا. دهای مختلف تغییر کر از جنبههم قراردادِ قبلی و  از دلِ چنین وضعیتی بیرون آمد« دموکراتیکِ شمالِ سوریه
باقی یک نامِ جغرافیایی  روژاوا وجتماعی حذف شد ا از عنوانِ نظامِ خودگردانی و قراردادِ« روژاوا»تدوین و تصویب، نام 

 سازگار بود راردادخوبی با روحِ حاکم بر این ق ها مواجه شد، امّا به اسیونالیستبرخی از ن این حذف، اگر چه با مخالفتِ. ماند
عنوانِ سرآغازِ  نامِ روژاوا بهدر این میان امّا  .نیست یبه هیچ قوم پذیر تقلیلآن  یتِکه کلّ شتداتأسیسِ نظامی  ازنشان  و

 .خواهد ماندهست و برای همیشه ی این دموکراسی رادیکال در خاطر و کالمِ همگان  تجربه
را ترجمه قراردادِ اجتماعی قبلی  متنِ ،۹۱۰4 سالِاواخرِ و نبرد علیهِ داعش در  در کورانِ مقاومتِ کوبانی( مترجمان)ما  

اصلی آن نیز صرفاً  اینک حتّی متنِ. الیلی، آن ترجمه منتشر نشد و دیگر لزومی هم برای انتشار آن نیستد  به .کردیم
تأثیرِ  پایردّکم این شانس را به ما داد تا در مواجهه با متنِ جدید،  امّا آن ترجمه دست. شده است تاریخی بایگانی یک سندِ

متنِ . زیادی بیاموزیم و نکاتِ جدید ببینیم گونی متنِردر دگدر یک روندِ تاریخی، های مردم آن منطقه را  پیکارها و تنش
دموکراسی رادیکال و مستقیمی است که در  برای آن نظامِ بهتری گرِتر و نمایان تر و پیشرو یرقّبسیار متوضوح  جدید به

لف اجتماعی ختهای م ی تمامی اقوام، مذاهب و گروه پیمانانه زیستی هم هممعطوف به قالبِ خودگردانی دموکراتیک، 
از زمین فدراسیون  مرزهای شمالی ی متنِ جدیدِ قراردادِ اجتماعی کردیم که در حالی شروع به ترجمهاین بار هم ما . است

، در اینجا  سیونِ نوپا و شکنندهرافداین رانجامِ و س اخیر ی چرایی یورشِ بحث درباره. ارتشِ ترکیه بود بمبارانِ و هوا زیرِ
ها  ها و امکان شاید یکی از آخرین فرصت اش، ها و تناقضات ، با تمامِ ضعفی فدراسیون زعمِ ما تجربه امّا به. ممکن نیست

ماندنِ  همچنین زنده. ای و قومی است های فرقه ز جنگپرآشوب و مملو ا ی منطقهاین زیستی در  ماندنِ امیدِ هم برای زنده
چنین . اندیشد می کاپیتالیستی دولتِـ  دموکراسی مستقیم و رادیکالی که به عبور از مرزهای تنگِ ملّتتعمیمِ چنین ی  ایده

. ای، مذهبی و قومی خواهد شد های خونینِ فرقه ی نزاع ، فضای منطقه بیش از پیش آمادهتجاربی اگر شکست بخورند
در نهایت،  .اند هایی بسته نابودی چنین تجربه کمر به (در سطوحِ مختلف)اینک  ه از قضا همفضایی بابِ میل کسانی ک

ی جامعه در آن  برای شناختن و شناساندنِ واقعیت و ساختارِ اداره ی محدودهدفِ ما از این ترجمه چیزی نیست جز تالش
 .منطقه به میانجی یک سندِ حقوقی

برای کمک ِ ترکیه  مختلف از نقاطِکنیم که  ای تقدیم می جوانِ سوسیالیستِ ترکیه ۹۹ های زیبای به جانما این ترجمه را 
ترکیه و سوریه سوروچ در مرزِ  مقرِّ گردهمایی در انفجارِدر  ۹۱۰5جوالی  ۹۱در گردهم آمده بودند و  کوبانیمردمِ به 

 .کشته شدند
 امین زرگرنژاد، الناز بابایی

۸۹۳۱ آبانِتبریز، 
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 ۸دموکراتیکِ شمالِ سوریه اجتماعی فدراسیونِ ردادِقرا

 
 

 چهدیبا

، و ، چِرکِسریانی، آشوری، ترکمن، ارمنی، چچنکرد، عرب، س مالِ سوریه، شاملِش روژاواـما، مردمِ 
 دولتِ ملّی کنیم که های مختلف، اذعان می و فرقه مذاهبپیروانِ و  ان، ایزدیان، مسیحیانسلمانم
در خاورمیانه مرج  و به مرکزی برای آشوب و هرجالنّهرین و سوریه را  کردستان، بین ،(دولتـ  ملّت)

 .به بار آورده است های جدّی و درد و رنج مشکالت، بحرانبرای مردمِ ما بدل کرده و 
، کشور را به ناعادالنه بوده سوریه مردمِ های مختلفِ که نسبت به بخش ،استبدادیگرای  ملّی رژیمِ

آشوب و  برای خروج از این وضعیتِ .استاجتماعی کشانده سوی ویرانی و فروپاشی بافتِ  
 .مسائلِ تاریخی، اجتماعی و ملّی در سوریه استحلِ  راه درالِ دموکراتیک بهترینمرج، نظامِ ف و هرج

تمرکززدایی اداری و جغرافیایی و  مفهومِیک  مبتنی بر «دموکراتیکِ شمالِ سوریه فدراسیونِ»
 .است ی متّحد سوریهدموکراتیکِ  فدراسیونِبخشی از و  ،سیاسی

، گفتگودر  ها افراد و گروه ی همهبرابرِ ی مشارکتِ  کننده تضمین ،تفاهمینظامِ فدرالِ دموکراتیکِ 
با توجّه به  ینید وهای قومی  پذیرای تفاوت این نظام. گیری و اجرای امور است تصمیم

ی  برابری همه .است انمردم برادریو  زیستی متقابل اساسِ اصولِ هم و برهای هر گروه  مشخّصه
گذارد و حافظِ صلحِ  حقوقِ بشر احترام می هایکند، به منشور را تضمین می وظایفوق و مردم در حق

 .داخلی و جهانی است
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»قراردادِ اجتماعی   ــــــــــــــــــــــــــــ

 

۲ 
 

 
ها و  نویژه زنان و جوانان، سازما ی اقشارِ مردم، به ، همهرالِ دموکراتیکِ تفاهمینظامِ فد در چارچوبِ

های سیاسی،  نظامِ فدرالِ دموکراتیک، آزادی فعالیت .دهند تشکیل میرا دموکراتیک خود نهادهای 
 .کند و برابر را تضمین می تمامِ مزایای زندگی آزادمندی از  بهرههمچنین اجتماعی و فرهنگی و 

نِ تمدّ اخالقی و مادّیهای  دارِ ارزش ، وامدر این قرارداد نظامِ فدرالِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه
های شمالِ سوریه و مطابق با اصولِ  بخش تمامِ ی آزادِ با اراده این سند. دموکراتیکِ خاورمیانه است

  .موردِ توافق قرار گرفته است ۹دموکراتیک ملّتِ



 ـــــــــــــــــــــــــــــ « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»قراردادِ اجتماعی   ــــــــــــــــــــــــــــ
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 اصولِ کلّی: اوّل بخشِ

 
 ۰ی  مادّه

ی آن جزءِ  شود و دیباچه نامیده می« قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»این سند 
 .الینفکِ آن است

 
 ۹ی  مادّه

اکولوژیک و دموکراتیک و آزادی زنان  نظامِمبتنی بر « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»نظامِ 
 .است

 
 ۹ی  ه مادّ
ها از طریقِ  ی مردم و گروه مشروعیتِ خود را از اراده «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»

 .گیرد انتخاباتِ آزاد و دموکراتیک می
 

 4ی  ه مادّ
رهنگی و آموزشی، فهای شمالِ سوریه، در تمامیِ جوانبِ زندگی، اعم از اجتماعی،  تمامی زبان

 زبانِ دهی زندگی و مدیریتِ امورشان را از طریقِ سامان ،افرادی  همه. مراوداتِ ادارای برابر هستند
 .برند مادری پیش می

 
 5ی  مادّه

که در  دارندو اداراتِ عمومی آن یک مرکز و پرچمِ ویژه  «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»
چگونگی . استشود و دارای یک سمبل  برافراشته می «دموکراتیکِ سوریهسیونِ ارفد»کنارِ پرچمِ 

 .کند قانون مشخّص می آن را



 ـــــــــــــــــــــــــــــ « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»قراردادِ اجتماعی   ــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱ 
 

 
 ۲ی  مادّه

 :سوگند

آن وفادار  اجتماعی و مفادِّ خورم که به این قراردادِ من به خداوندِ بزرگ و خونِ شهدا سوگند می»
از آزادی، سالمت و امنیتِ مناطقِ شهدا باشم،  های ارزشبمانم، حافظِ حقوقِ دموکراتیکِ مردم و 

و برای تحقّقِ  باشمی متّحد  سوریه حافظِحراست کنم،  «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»
 «.ملّتِ دموکراتیک تالش کنمعدالتِ اجتماعی بر اساسِ اصولِ 

 
 7ی  مادّه

های دموکراتیکی  خودگردانیهای مبتنی بر  شاملِ کانتون« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»
اقشارِ  ی کلّیهزنان، و  ،های عقیدتی، قومی، فرهنگی های دموکراتیکِ گروه است که بر سازمان

 .اجتماعی متّکی هستند
 

 ۱ی  مادّه
در این . یافته و فردِ آزاد است ی سازمان مبتنی بر جامعه« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»

 مختلفِ جامعه، اساسِ این فدراسیون های بخشها و  های محلّی مردم، گروه سازمان ،چارچوب
 .هستند

 
 ۲ی  مادّه

هستند که خواهانِ ی اِکودموکراتیکی  ی ساختِ جامعه ، پایهو اجتماعی اکولوژیکحیاتِ دموکراتیک، 
 .طبیعت است از سوءاستفادهآسیب، تخریب و  عدمِ 

 
 ۰۱ی  مادّه
در شمالِ  ها هملّتِ دموکراتیک که سرشار از روحِ برادری بینِ مردم و گرو اصولِ زیستی بر اساسِ هم

 .شود برقرار می عادالنهدموکراتیکِ آزاد و  ی  عهجامسوریه است، در یک 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»قراردادِ اجتماعی   ــــــــــــــــــــــــــــ

 

۲ 
 

 ۰۰ ی مادّه
بنا شده  انرژی، آب و زمین اشتراکیی اصولِ مالکیتِ  بر پایه« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»

را  زنان انگاری و شئ انحصار استثمار،ی  اجازه و اقتصادِ اجتماعی است،اِکوصنعت است، مبتنی بر 
 .بخشد تحقّق میی افراد  برای همهی سالمت و تأمینِ اجتماعی را  دهد و بیمه نمی

 
 ۰۹ ی مادّه

مبتنی  …اداری وهای سیاسی، اجتماعی،  ی زمینه در همه« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»
. پذیرد برابر از هر دو جنسیت می نیابتِنوانِ اصلِ اساسی ع بهاست و آن را  ۹بر نظامِ ریاستِ مشترک

نوانِ موجودیتی ع کنفدراسیونِ دموکراتیکِ زنان بهیابی و ایجادِ  به سازمان ریاستِ مشترکنظامِ 
 .کند مستقل کمک می

 
 ۰۹ ی مادّه

 .شود جنسیتی در جامعه تضمین می ی و حقوقِ زنان و برابریدآزا
 

 ۰4 ی مادّه
مند  ی زندگی مشترک و برابر است، بهره ی دموکراتیک، که بر پایه ی آزاد در خانواده زنان از اراده

 .شوند می
 

 ۰5 ی مادّه
ی زندگی تضمین ها ها در تمامِ زمینه آن ثّرِ جامعه هستند و مشارکتِانان نیروهای پیشرو و مؤجو
 .شود می

 
 ۰۲ ی دّهما

شناسی  فدراسیون مطابق با جمعیت های قومی در نهادهای اداریِ ی گروه ی همه عادالنه نیابتِ
 .شود تضمین می ای منطقه
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۰۱ 
 

 های عمومی حقوق و آزادی :بخشِ دوم

 
 ۰7 ی مادّه

حقوقِ  منشورهایی جهانی حقوقِ بشر و تمامی  به اعالمیه «دراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریهف»
 .بشر وفادار است

 
 ۰۱ ی مادّه

 .کند را منع میمجازاتِ اعدام  کهشده در این قرارداد است  و تضمینحقّی بنیادین  حقِّ حیاتْ   

 
 ۰۲ ی مادّه

مرتکبِ شکنجه . مجاز نیست کس هیچ روحی و جسمیی  و شکنجه است محفوظکرامتِ انسانی 
 .شود مجازات می

 
 ۹۱ ی مادّه

سازی و انحاللِ  سرکوب، همگون. یابی آزادانه دارند اقشارِ اجتماعی حقِّ سازمان ها و مردم، گروه
مقاومت در برابرِ چنین . جنایتِ علیهِ بشریّت هستند ،کشی و استعمار فرهنگی، و همچنین نسل

 .اعمالی مشروع است
 

 ۹۰ ی مادّه
ی که مغایرِ این قرارداد شرطخود تصمیم بگیرد، به  ی امورِ هر کانتون یا گروهی حق دارد درباره

 .نباشد
 

 ۹۹ ی مادّه
 .شود ی مردم تضمین می و ابرازِ خود برای همه دهی سامانحقِّ ، اندیشه و وجدان، باورآزادی 
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۰۰ 
 

 ۹۹ ی مادّه
 .مشارکت کنند، نامزد شوند و انتخاب کننددر زندگی سیاسی طبقِ قانون همگان حق دارند 

 
 ۹4 ی مادّه
 .تفاوتِ رنگ، جنسیت، نژاد، دین و باور موردِ توهین یا طرد قرار گیردکس نباید بر اساسِ  هیچ

 
 ۹5 ی مادّه

 .شود خشونت، استثمار و تبعیضِ علیهِ زنان جرم است و مطابقِ قانون مجازات می
 

 ۹۲ ی مادّه
( …و اقتصادی، اداری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،) زندگی های زمینه ی همه در دارند حق زنان

 .کنند گیری تصمیم خودشان امورِ در موردِ و داشته باشند برابر مشارکتِ
 

 ۹7 ی مادّه
های  به موقعیت ودهی کنند  مانسا شان خود را های مشخّص با لحاظِ ویژگیجوانان حق دارند 

  .های زندگی دست یابند ی زمینه کارآمد در همه
 

 ۹۱ ی مادّه
 .اثبات شود جرم اوتا زمانی که گناه است،  هر متّهمی بی

 
 ۹۲ ی مادّه

مگر به دستورِ مقامِ قضائی و در  ،ها مجاز نیست ها و تفتیشِ آن ورود به اماکنِ خصوصی و خانه
 .مشهود باشد مواردی که جرمْ
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۰۹ 
 

 ۹۱ ی مادّه
 .های فردی نباید بدونِ مبنای قانونی محدود شوند آزادی

 
 ۹۰ ی مادّه

دادرسی را برای همگان تضمین  حقِّ قانونْ. است و نباید محدود شود حقّی مقدّس خودحقِّ دفاع از 
 .کند می

 
 ۹۹ ی مادّه

 .ی اکولوژیکِ سالم زندگی کنند همگان حق دارند در یک جامعه
 

 ۹۹ ی مادّه
شان نام انتخاب کنند،  های  انیدهای فرهنگی، قومی و دینی حق دارند برای خودگر ها و بخش گروه

یا  هیچ فرد .های دموکراتیکِ خودشان را تشکیل دهند ظت کنند و سازمانشان محاف از فرهنگ
 .دزور به دیگران تحمیل کن بهرا  د باورهای خودشندار بخشی از جامعه حق

 
 ۹4 ی مادّه

 . آموزشِ ابتدایی و متوسّطه اجباری است در تمامِ مقاطعْ رایگان وآموزش 
 

 ۹5 ی مادّه
 .محلِّ اقامت و دسترسی به مسکن برخوردار است تغییرِهر شهروندی از حقِّ کار، خدماتِ درمانی، 

 
 ۹۲ ی مادّه

ها توسّطِ قانون تضمین و  های آن حقوقِ تمامِ کارگران در کار و زندگی اجتماعی و حمایت از سازمان
 .شود می مدوّن
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۰۹ 
 

 ۹7 ی مادّه
 .شود قانون تضمین می، مطبوعات و نشر توسّطِ  آزادی رسانه

 
 ۹۱ ی مادّه

 .همگان حقِّ حصول و دسترسی به اطّالعات را دارند
 

 ۹۲ ی مادّه
 .های فرهنگی و هنری خود را دارند ی فعالیت همگان حقِّ بسط و اشاعه

 
 4۱ ی مادّه
ی سیاسی بدونِ  هیچ پناهنده. دارند بشردوستانهها حقِّ درخواستِ پناهندگی سیاسی و  ی انسان همه

 .شود نمیرضایتِ خودش به کشورش بازگردانده 
 

 4۰ ی مادّه
گذاری، مدیریت و شرایطِ توزیعِ  سرمایه. هستندها و منابعِ طبیعی، ثروتِ عمومِ جامعه  ثروت

 .شود می مدوّنتوسّطِ قانون   ی آن عادالنه
 

 4۹ ی مادّه
د، بسترِ الزم نگیر را در نظر می اکولوژیک توازنِکه  انجام گیردهایی  پروژه درگذاری باید  سرمایه

اندازی  راه ، و درهستندد، معطوف به رفعِ نیازهای اجتماعی نکن ی اقتصادی را فراهم می برای توسعه
 .دارند سهمهای اقتصادِ اجتماعی  فعالیت و تثبیتِ

 
 4۹ ی مادّه

چگونگی آن را . شود که با منافعِ عمومی در تضاد نباشد می حقِّ مالکیتِ خصوصی تا آنجا تضمین
 .کند قانون مشخّص می
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۰4 
 

 44 ی مادّه
سیونِ ارفد»یا  «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»ی شهروندان در دفاعِ مشروع از  مشارکتِ همه

 .، یک حق و وظیفه است تا هرگونه تهاجمی را دفع کند «دموکراتیکِ سوریه
 

 45 ی مادّه
ی معلوالن و و با کرامت برا شایستهو زندگی قبتِ ویژه نیاز دارند تضمین، حقوقِ کسانی که به مرا

 .شود سالمندان تأمین می
 

 4۲ ی مادّه
 .ها ممنوع است شود و کار و استثمارِ آن از حقوقِ کودک محافظت می
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۰5 
 

 نظامِ اجتماعی :سوم بخشِ

 فصلِ اوّل

 
 47 ی مادّه

خود را  زندگی اجتماعی آزاد و دموکراتیکِ« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»ها در  مردم و گروه
نظامِ . کنند دهی می مانسا ها و شوراها ها، نهادهای اجتماعی، اتّحادیه ی تشکیلِ کمون بر پایه

 .یابد ی چنین نهادهایی توسعه و بنا می دموکراتیکِ جامعه بر پایه
 

 4۱ ی مادّه

 :ها کمون

گیری و مدیریت  نظامی برای تصمیم کمونْ. دموکراسی مستقیم استدر  یسازمان ای  پایهفرمِ  کمون
گیری  تمامی مراحلِ تصمیم شورای مستقلّی درنوانِ ع رزهای سازمانی و اداری است و بهدر درونِ م
 .کند عمل می

 
 4۲ ی مادّه

 :شوراها

بحث و  ی امور رند، دربارهشوراها واحدهای اجتماعی هستند که نیابتِ مردم را بر عهده دا
ها و مناطق  ها، ناحیه ها، شهرک روستاها، محلّه رأساً درشان را  ی ها مشی کنند و خطّ گیری می تصمیم

تحقّقِ  و ؛ ضامنِ استمرارِ جامعه هستند؛شوند موجبِ تقویتِ حفاظت از جامعه میکنند؛  تدوین می
شوراها با . کنند های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را ممکن می اهدافِ جامعه در زمینه

بخشند و قوانین و اصولِ معطوف  شان به جامعه سامان می ایجادِ دموکراسی مستقیم در سازوکارهای
 .کنند به زندگی دموکراتیک و آزاد را وضع می
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۰۲ 
 

 
 5۱ ی مادّه

 :شوند سِ اصولِ زیر تشکیل میتمامِ شوراها بر اسا
شصت درصدِ نمایندگان . شوراها متشکّل از اعضای منتخبِ کافی و متناسب با جمعیت هستند

ها و اقشارِ اجتماعی  های مختلفِ جامعه، گروه مستقیماً از طرفِ مردم و چهل درصد توسّطِ بخش
 .شود وکراسی تفاهمی معیّن میچگونگی آن از طریقِ یک قانونِ ویژه بر اساسِ دم. شوند انتخاب می

توانند پس از دو دوره انتخابِ متوالی  های اجرایی نمی یک از اعضای شوراها و هیئت هیچ .۰
 .این منصب شوندنامزدِ ، برای ریاستِ مشترک

شود که  ز نمایندگانی تشکیل میا شورای روستا، محلّه، شهرک، ناحیه، منطقه و یا شهرستان .۹
های قومی، دینی و فرهنگی و  شان توسّطِ گروه ی اقامت محدودهورتِ دموکراتیک در ص به

ی  نامه ی نمایندگی را آیین مدّتِ دوره. شوند ها انتخاب می همچنین اقشارِ اجتماعی و کمون
 .کند داخلی شوراها مشخّص می

برای هیئتِ هماهنگی در محلّه و شهرک و هیئتِ اجرایی در ناحیه و  ی کافیاعضا شوراها .۹
ها از طریقِ  فعالیت. گزینند را برمی مشترک همچنین رؤسای. کنند انتخاب می منطقه را

 .شوند ها پیش برده می کمیته

ها نظارت  ی امنیتِ داخلی را تعیین و بر آن شوراها اعضای دستگاهِ دادگستری و اداره .4
 .کنند می

 
 

 دوم فصلِ

 ها شوراهای شهرستان

 
 5۰ ی مادّه

ای طبیعی که  به محدوده« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» در نظامِ اجتماعی 4نشهرستا
 .شود ی آن است اطالق می شهر و روستاهای حومه چندشامل 
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۰7 
 

 :شورای شهرستان

ها است و مطابقِ قانونِ  ی افراد و گروه شده با رأی آزادانه گذاریِ انتخاب قانون  دستگاهِ .۰
 .جمعیت و وسعتِ شهرستان است دادِ اعضای شورا متناسب باتع. شود انتخابات تشکیل می

 .کند های الزم را در این زمینه اتّخاذ می های کلِ شهرستان را تدوین و تصمیم مشی خطّ .۹

هایی را بر  کند و کمیته دهی می خود را مطابق با اصولِ ملّتِ دموکراتیک سامانهای  فعالیت .۹
 .دهد اساسِ آن اصول تشکیل می

 .کند اجرایی شهرستان را انتخاب می هیئتِ .4

 .کند تأیید میی امنیتِ محلی در شهرستان را  دادگستری و اداره دفترِاعضای  .5

 .کند های دادگستری، امنیتِ داخلی و اداری شهرستان نظارت می به دستگاه .۲
 
 

 5۹ ی مادّه

 هیئتِ اجرایی شهرستان

اعضای کافی و رؤسای مشترک است که توسّطِ شورای شهرستان انتخاب  متشکّل از .۰
 .شوند می

در قبالِ . کند ی شورای شهرستان را اجرا و اعمال می های اتّخاذشده مشی تصمیمات و خطّ .۹
ای خود را در قالبِ گزارش به شورای  های دوره شورای شهرستان پاسخگو است و فعالیت

 .دهد شهرستان ارائه می

اعضای کافی  هایی که از از طریقِ کمیتههای خود را  فعالیتاجرایی شهرستان هیئتِ  .۹
را هماهنگ  ها و وظایف سخنگویانِ مشترکِ هر کمیته فعالیت. برد برخوردار هستند پیش می

 .اجرایی شهرستان هستند سخنگویانِ مشترکِ هر کمیته از اعضای هیئتِ. کنند می
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۰۱ 
 

 سوم فصلِ

 نظامِ کانتون

 
 5۹ ی مادّه

یک واحدِ خودگردان است که شاملِ یک « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»در  5کانتون
شناختی، اقتصادی و  های تاریخی، جمعیت شهرستان یا بیشتر از آن و یا چند منطقه است که ویژگی

 .پیوسته هستند هم لحاظِ جغرافیایی یکپارچه و به فرهنگی مشترک دارند و به
 

 54 ی مادّه

 ها های کانتون حقوق، اختیارات و مسئولیت

دهی و  ، سامان«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»های خودگردانِ دموکراتیک در  کانتون .۰
های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتِ داخلی، درمانی، آموزشی،   مدیریتِ امورشان در حوزه

ها از  ونکانت. برند راتیک پیش میدفاعی و فرهنگی را بر اساسِ اصولِ خودگردانی دموک
برخوردار « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»مندرج در قوانینِ مصوّبِ  حقوق و اختیاراتِ

 .هستند

هر . کند دهی می خودکفایی سامان لحاظِ اقتصادی هر کانتون خود را بر اساسِ اصولِ به .۹
و ثروتِ اجتماعی عمومی در در تأمینِ رفاه  ،خود  تون بر حسبِ توانایی و شرایطِنکا
کند و متقابالً خود نیز از جانبِ  مشارکت می« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»

 .شود فدراسیون تأمین می

فدراسیونِ »ها و منابعِ زمینی و زیرزمینی در  ی ثروت ها توزیعِ عادالنه ی کانتون همه .۹
نفت، آب، ذخایرِ )ند یرپذ را می« سوریهفدراسیونِ دموکراتیکِ »و « دموکراتیکِ شمالِ سوریه

 .شود می مشخّصی ثروت و منابع توسّطِ قانون  توزیعِ عادالنه(. ها معدنی، جنگل

شرطی که با دادگستری مختص خود را دارد، به  نظامِتشکیل و برقراری  هر کانتون حقِّ .4
المللی  ورهای بینو معاهدات و منش «سوریهسیونِ دموکراتیکِ شمالِ ارفد»قراردادِ اجتماعی 

 .حقوقِ بشر در تضاد نباشد
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۰۲ 
 

 .دهی و تقویتِ نیروهای امنیتِ داخلی خودش است هر کانتون مسئولِ سامان .5

دارد و همچنین در دفاع از را های خارجی  حمله دفاعِ مشروع علیهِ هر کانتون حقِّ .۲
 .است مسئول« سوریهسیونِ دموکراتیکِ ارفد»و « دموکراتیکِ شمالِ سوریه سیونِارفد»

هر کانتون حقِ برقراری و گسترشِ روابطِ دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با  .7
سیونِ دموکراتیکِ ارفد»شرطی که با قراردادِ اجتماعی دارد، به را مردم و کشورهای همسایه 

 .در تضاد نباشد« سوریه دموکراتیکِ سیونِارفد»و « مالِ سوریهش

ریزی و تداومِ زندگی سیاسی، اجتماعی  ون حق دارند پیی هر کانت دهنده های تشکیل بخش .۱
 .خودشان انجام دهند و فرهنگی خود را به زبانِ مادری و فرهنگِ

های کانتون که در باال  اصول، قواعد و سازوکارهای هر بند از حقوق، اختیارات و مسئولیت .۲
 .شود بیان شده است، در قوانینِ مجزّا و مبسوط معیّن می

 
 55 ی مادّه

 کانتون خلقیشورای 

گذاری، نظارت و تعیینِ  ها در هر کانتون است که نقشِ قانون شورای نمایندگی مردم و گروه .۰
ی انتخابی آن چهار سال است و سازوکارِ عملی  دوره. های عمومی را بر عهده دارد مشی خطّ

 .شود آن توسّطِ قانون مشخّص می

کانتون، متشکّل از نمایندگانِ منتخبی است که در  خلقیچهل درصدِ اعضای شورای  .۹
ورتِ مستقیم و دموکراتیک انتخاب ص قومی، دینی، عقیدتی و فرهنگی به های بخش

هم از طریقِ کلِ نمایندگان  شصت درصدِ. کند شوند و چگونگی آن را قانون مشخّص می می
 .شوند مردم در انتخاباتِ عمومی انتخاب می

روز پس از اعالمِ نتایجِ نهایی توسّطِ کمیسیونِ عالی انتخابات در ی اوّل شانزده  جلسه .۹
ی اوّلِ  برای تشکیلِ جلسه مشترکِ شورای اجرایی ریاستِ. شود برگزار می ،ی مناطق همه

ی اوّل تشکیل  ناپذیر جلسه اگر بنا به دالیلِ اجتناب. دهد فراخوان می ،منتخب خلقیشورای 
. کند پانزده روز مشخّص می دیگری را ظرفِ ایی تاریخِنشود، ریاستِ مشترکِ شورای اجر

ی اوّلِ  جلسه. ی اعضا است همه ی یک درصدِ اضافه پنجاه بهنصابِ تشکیلِ جلسه حضور حدّ
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 شود و ریاستِ مشترک و هیئتِ رئیسه ترین عضو برگزار می با ریاستِ مسن خلقیشورای 
ی شورا  نامه ند مگر اینکه طبقِ آیینشو علنی برگزار می صورتِ جلسات به. شوند انتخاب می

 .ضرورتی وجود داشته باشد

با درخواستِ یک چهارمِ اعضا و  خلقیی شورای  ی دوره ماهه در مواردِ استثنایی تمدیدِ شش .4
 .پذیر است ی شورا و تصویبِ دو سومِ اعضا امکان یا هیئتِ رئیسه

خاطرِ  ها به آن. هستند ی عضویت خود از مصونیت برخوردار اعضای شورا در طولِ دوره .5
قانونی قرار  تحتِ پیگردِ خلقیی شورای  شوند و نباید بدونِ اجازه شان بازخواست نمی نظرات

 .ی شورا گیرند مگر در حینِ ارتکابِ جرم و با اطّالعِ هیئتِ رئیسهب

های اجتماعی، اقتصادی، امنیتِ داخلی، آموزشی، درمانی و فرهنگی  شورا با توجّه به بستر .۲
 .پردازد ها می گیری خاذِ تصمیمها و اتّ مشی خطّ کانتون، به تعیینِ

دهی و مدیریتِ  مشترک برای سامانی شش نفره مشتمل بر ریاستِ  رئیسه شورا یک هیئتِ .7
 .کند های شورا انتخاب می فعالیت

 .دهد ها انجام می کمیته و هدایت خود را از طریقِ  شورا نظارت .۱

 را ها آن کند و می انتخاب اعضا سومِ با اکثریتِ دو را اجرایی شورای مشترکِ شورا ریاستِ .۲
 حق شورا. را تشکیل دهند و جهتِ تأیید به شورا اعالم کنند اجرایی شورایتا کند  می مأمور
 .بدهد اعتماد عدم رأی آن اعضای از یک هر یا اجرایی شورای به دارد

داخلی، و اعضای شورای رسانه، نشر و  های دادگستری، دستگاهِ امنیتِ شورا اعضای دستگاه  .۰۱
 .ها نظارت دارد های آن کند و به فعالیت رسانی را تأیید می اطّالع

شورا . دهد ها انجام می های خود را از طریقِ کمیته فعالیت دهی و پیشبردِ شورا سامان  .۰۰
 .کند العاده برگزار می و در صورتِ نیاز جلساتِ فوق ای دورهجلساتِ 

 .ی داخلی آن است نامه شورا مطابقِ آیینهای  فعالیت  .۰۹

 .کند تصویب میوضع و کانتون را  شورا قوانینِ  .۰۹

 .کند ی عمومی کانتون را تصویب می شورا بودجه  .۰4

 .کند ی کانتون را تصویب می های توسعه های عمومی و برنامه مشی شورا خطّ  .۰5

 .کند شورا عفوِ عمومی را تصویب و اعطا می  .۰۲
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 5۲ ی مادّه

 نواجرایی کانتشورای 

شود و اساسِ آن بر نیابتِ  ها و چند هیئت تشکیل می از ریاستِ مشترک، معاونینِ آن .۰
 .ها و اقشارِ اجتماعی است ی مردم، گروه عادالنه

ا و و نهادهای دادگستری را اجر خلقیتصمیماتِ شورای . دستگاهِ اجرایی کانتون است .۹
 .کند ارائه می ها آنه ب ای دورهصورتِ  اش را به های ِ فعالیت گزارش

کند و بر این  دهی می ماناساسِ اصولِ ملّتِ دموکراتیک سا ها و بر هیئت خود را از طریقِ .۹
ها محوّل  وظایف را به هیئتریاستِ شورا . دهد اساس به قدرتِ اجرایی جمعی خود شکل می

 .دکن می

. که از اعضای شورای اجرایی هستند شود شناخته میدو سخنگوی مشترک با  هر هیئت .4
 .عضو و نماینده دارند کافیتعدادِ  شان به  ها و وظایف بر حسبِ فعالیت ها ی هیئت همه

آن با سایرِ ادارات و نهادها مطابقِ قانونِ  دهی و تشکیلِ شورای اجرایی و ارتباطِ سامان .5
 .گیرد ها صورت می حاکم بر آن

ی عمل در  ای برای تعیینِ برنامه اعتماد، اظهاریه بِ رأیپس از تشکیلِ شورای اجرایی و کس .۲
شود  ، شورای اجرایی متعهّد میخلقیکند و پس از تأییدِ آن توسّطِ شورای  دورِ آتی ارائه می

 .که آن را در طی دوره اجرا کند
 
 

 چهارم فصلِ
 

 57ی  مادّه

 ها ی دموکراتیکِ خلق کنگره

فدراسیونِ دموکراتیکِ »لوای   است که تحتِ مردمیی تمامِ  ها نماینده ی دموکراتیکِ خلق کنگره
زیستی برادرانه و اتّحادِ دموکراتیکِ  این کنگره نمادِ یکپارچگی، هم. کنند زندگی می« شمالِ سوریه



 ـــــــــــــــــــــــــــــ « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»قراردادِ اجتماعی   ــــــــــــــــــــــــــــ

 

۹۹ 
 

کرد، ) مردمل از ها متشکّ ی دموکراتیکِ خلق کنگره. اند منطقه بنا نهاده مردمِ ای است که آزادانه
های عقیدتی و فرهنگی  و همچنین گروه( عرب، سریانی، آشوری، ارمنی، ترکمن، چِرکِس و چچن

این . است« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»حاضر در ( ها مانندِ مسلمانان، مسیحیان و ایزدی)
دتی، قومی و فرهنگی شناسانه، جغرافیایی، دینی، عقی های تاریخی، مردم کنگره ساختار و ویژگی

ها تشکیل  کند و اساساً بر مبنای مطالبات و خواستِ آن ها را لحاظ می ها و گروه ی خلق همه
 . شود می

های دموکراتیک  ها در تشکیلِ خودگردانی و گروه مردمها حافظِ حقِ  ی دموکراتیکِ خلق کنگره
کند؛ نظامی دموکراتیک  ین میهای عقیدتی، قومی و فرهنگی را بر اساسِ قانون تضم است؛ آزادی
را فراهم  اقتصادیـ  اکولوژیکیکند و امکانِ زندگی در توازنِ  ا میدهی جامعه مهیّ برای سامان

 .آورد می
ها و واحدهای  ک، گروههای خودگردانِ دموکراتی دهی کانتون ها سامان ی دموکراتیکِ خلق کنگره

های  هی گرو همه هدفِ کنگره وحدتِ. کند ی میرکنِ اساسی نظامِ فدرالِ دموکراتیک تلقّ محلی را
 .ی آزادشان است بر اساسِ اراده« سوریه فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ»وای ل تحتِ

 
 5۱ ی مادّه

 ها ی دموکراتیکِ خلق یابی کنگره تشکیل و سازمان

ها هر چهار سال یک بار توسّطِ مردم و بر اساسِ قانونِ  ی دموکراتیکِ خلق اعضای کنگره .۰
 .شوند انتخابات و متناسب با جمعیتِ هر کانتون انتخاب می

های تحتِ  ی عمومی مردم و گروه ندهگذار و نمای عنوانِ قانون ها به ی دموکراتیکِ خلق کنگره .۹
 .کند فعالیت می« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»لوای 

ها  درصدِ آن لچه: شوند ترتیب انتخاب می ها بدین ی دموکراتیکِ خلق اعضای کنگره .۹
های قومی، دینی، عقیدتی و فرهنگی و متناسب با  صورتِ مستقیم و دموکراتیک از بخش به

شان در جامعه و بر اساسِ قانونِ  یابی جمعیت، و از اقشارِ اجتماعی مطابق با سطحِ سازمان
 .مردم انتخاباتِ عمومی و با مشارکتِ کلِّدرصد در  شصتانتخابات، و 
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 رؤسای شود که متشکّل از اداره می« هیئتِ رئیسه»ها توسّطِ  یکِ خلقی دموکرات کنگره .4
های هیئتِ رئیسه و ریاستِ مشترک با موافقتِ نمایندگانِ نامزد. مشترک و چهار معاون است

ریاستِ . شوند ی عمومی، به کنگره پیشنهاد می ها و اقشارِ اجتماعی حاضر در کنگره هگرو
[ سایرِ] که  در حالیشوند،  اعضای کنگره انتخاب می کلِّ مشترک با رأی اکثریتِ مطلقِ

ی  ی کنگره ی یک رأی از اعضای حاضر در جلسه اضافه به نصفِرئیسه با  اعضای هیئتِ
ی عمومی، ریاستِ مشترک و معاونین  با تغییرِ اعضای کنگره. شوند عمومی برگزیده می

 .شوند ها دوباره انتخاب می آن

ها و  متنِ نهایی قطعنامه. کند ها فعالیت می ها از طریقِ کمیته خلق دموکراتیکِ ی کنگره .5
کند و در صورتِ نیاز  ها ارائه می ی عمومی را به آن ی کنگره شده در جلسه های مطرح پروژه

 .ی داخلی است نامه ها مطابقِ آیین این فعالیت. های الزم را تشکیل دهد تواند کمیته می
 

 5۲ ی مادّه

 ها دموکراتیکِ خلق ی وظایفِ کنگره

 .کند ی کنگره را انتخاب می ریاستِ مشترک و هیئتِ رئیسه .۰

 را ها آن کند و می انتخاب اعضا سومِ با اکثریتِ دو را اجرایی شورای مشترکِ کنگره ریاستِ .۹
را تشکیل دهند و جهتِ تأیید به کنگره  اجرایی کند تا در عرضِ یک ماه شورای مأمورِ می

 اعتماد عدم رأی آن اعضای از یک هر یا اجرایی شورای به دارد حق کنگره. اعالم کنند
 .بدهد

 های حیاتِ جامعه ی زمینه در همههای عمومی و اهدافِ استراتژیک را  مشی کنگره خطّ .۹
 .کند تعیین می

اعضا و موافقتِ دو سومِ اعضا، قراردادِ اجتماعی را آماده  کنگره بنا به درخواستِ یک چهارمِ .4
 .کند یو یا اصالح م

ی کنگره  بر عهده« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»اعالنِ وضعیتِ صلح یا جنگ در  .5
 .است

 .کند را وضع می« سوریه فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ»ی قوانینِ مربوط به  همه .۲
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 .کند ها نظارت می ها بر هیئت  از طریقِ کمیته .7

پردازد،  اش می های کند، به ارزیابی فعالیت العاده برگزار می ای و فوق دوره کنگره جلساتِ .۱
بحث و تصویب شده را به  ی مطرحها کند و پروژه ریزی می های آینده برنامه برای فعالیت

 .گذارد می

کنگره اعضای شورای دادگستری، دستگاهِ امنیتِ داخلی، اعضای شورای رسانه، نشر و  .۲
 .کند ها نظارت می های آن فعالیت یونِ عالی انتخابات را تأیید و برسرسانی، و کم اطّالع

ی  های آن بر عهده انتصاب و ترفیعِ فرماندهی کلِ شورای نظامی و نظارت بر فعالیت  .۰۱
 .کنگره است

با نهادهای « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»های موجود مابینِ  نامه منشورها و توافق  .۰۰
 .گذارد ارزیابی و تصویب میهای مختلف را به بحث،  گروه ها و ، دولتفراملّی

اعضا و یا  ی کنگره با درخواستِ یک چهارمِ ی دوره ماهه در مواردِ استثنایی تمدیدِ شش  .۰۹
 .پذیر است تصویبِ دو سومِ اعضا امکان و بای کنگره  هیئتِ رئیسهدرخواستِ 

پس از  ،«دموکراتیکِ شمالِ سوریهفدراسیونِ »تأییدِ پیوستنِ یک منطقه یا کانتون به   .۰۹
 .ی کنگره است ها، بر عهده پذیرشِ قراردادِ اجتماعی توسّطِ آن

 .ی کنگره است بر عهده« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»ی عمومی  تصویبِ بودجه  .۰4

ی کنگره  بر عهده« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»عمومی در  اعطای عفوِ و تصویب  .۰5
 .است

 
 ۲۱ ی مادّه

 ی کنگره وظایفِ هیئتِ رئیسه

« ها در فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه ی دموکراتیکِ خلق کنگره»نیابتِ   هیئتِ رئیسه .۰
 .های کنگره است را بر عهده دارد و مسئولِ تنظیم، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تمامِ فعالیت

 .کند میها نظارت  دهی و بر آن های کنگره را سامان جلسه .۹

 . ها را بر عهده دارد اندازی، هدایت و نظارت بر کمیته راه .۹
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 ۲۰ ی مادّه

 شورای اجرایی فدراسیون

در . تعدادِ برابر در شورا حضور دارند شود و از هر دو جنسیت به  از اعضای کافی تشکیل می .۰
از اعضای بیست درصد . ها و اقشارِ اجتماعی وجود دارد ی مردم، گروه شورا نیابتِ عادالنه
 .توانند از کسانی باشند که عضوِ کنگره نیستند شورای اجرایی می

اعضای  ها از بینِ شوند که شوراهای کانتون هایی انتخاب میاعضای شورای اجرایی از نامزد .۹
ها را تأیید نکند، پیشنهادهای  در صورتی که کنگره برخی از آن. دهند کنگره پیشنهاد می

 .شوند ها ارائه می ی کانتون  ادالنهدیگری با رعایتِ نیابتِ ع

ها در صورتِ لزوم حق دارند در جلساتِ شورای  رؤسای مشترکِ شوراهای اجرایی کانتون .۹
 .اجرایی فدراسیون شرکت کنند

شورای اجرایی  ریاستِ مشترکِ نامزدِتوانند  ها نمی رؤسای مشترکِ شوراهای اجرایی کانتون .4
 .فدراسیون شوند

 .اش را بر عهده دارند های شورای اجرایی و پیشبردِ فعالیت رؤسای مشترکْ نیابتِ .5
 

 ۲۹ ی مادّه

 وظایفِ شورای اجرایی فدراسیون

فدراسیونِ »ها در  ی دموکراتیکِ خلق های اتّخاذشده توسّطِ کنگره مشی تصمیمات و خطّ .۰
 .کند را اجرا و اعمال می« دموکراتیکِ شمالِ سوریه

 .است« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»امِ ن های دیپلماتیک به مجری فعالیت .۹

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را  ها در زمینه هماهنگی و همکاری بینِ کانتون .۹
 .کند فراهم می

 .کند پیگیری میآن را ها نظارت و  هیئت بر عملکردِ .4

کراتیکِ شمالِ فدراسیونِ دمو»های  ی دموکراتیکِ خلق را به کنگرهاش  های ِ فعالیت گزارش .5
 .دهد ارائه می« سویه
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اش  ی ها هیئت طریقِ از را خود ،«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»شورای اجرایی  .۲
 شکل خود جمعی اجرایی قدرتِ به دموکراتیک ملّتِ اساسِ اصولِ بر و کند می دهی مانسا
 .دهد می

شاملِ حداقل شش عضو از جمله دو رئیسِ مشترکی است که هماهنگی و  ۲هر هیئت .7
 .هستندآن دو از اعضای شورای اجرایی . آن را بر عهده دارند نظارت بر عملکردِ

، هماهنگی، پشتیبانی و «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»های شورای اجرایی  هیئت .۱
 .دنده دارها را بر عه های کانتون عملکردِ هیئت نظارت بر

 

 فصلِ پنجم

 رسانی بنیادِ رسانه، نشر و اطّالع

 
 ۲۹ ی مادّه

ی آزاد و دموکراتیک خودش را  بر اساسِ اصولِ نشر و رسانه رسانی اطّالع و نشر رسانه، بنیادِ .۰
های رسانه و  کمک به توسعه و پشتیبانی از مؤسّسه. کند دهی می صورتِ مستقل سامان به

. ی بنیاد است های قانونی، بر عهده ای در چارچوب های آزادِ رسانه نشر و تضمینِ فعالیت
دهد و بر تحقّقِ آزادی رسانه، مطابق با  شر را نمیی رسانه و ن ی انحصار در حوزه بنیاد اجازه

ه بنیاد وظیف. ، نظارت و کنترل داردآزادی جامعه در دسترسی به اخبار و اطّالعاتِ ضروری
های رسانه و  های قانونی، پشتیبانی مالی عادالنه و برابر از تمامِ شبکه دارد مطابقِ چارچوب

 .نشر را تضمین کند

ها  ها توسّطِ کنگره یا شوراهای کانتون شود که نصف آن شکیل میاعضای کافی ت بنیاد از .۹
ها  آندیگرِ ها و اقشارِ اجتماعی هستند، و نصفِ  شوند که شاملِ نمایندگانِ بخش انتخاب می

 .شوند ملّی انتخاب می ایِ  توسّطِ نهادهای رسانه

های  خودش را در حوزه. بَرَد اش را بر اساسِ اصولِ قانونِ رسانه و نشر پیش می های فعالیت .۹
بر ها  آن  های فعالیت. دهد میرا تشکیل  اش های کند و کمیته دهی می تبط سامانکاری مر

 .است ی داخلی نامه اساسِ اصولِ آیین
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نظارت های بنیاد  ها بر فعالیت دموکراتیک خلق ی ها و کنگره شوراهای خلقی در کانتون .4
 .کنند می

 
 

 فصلِ ششم

 نیروی دفاعِ مشروع

 
 ۲4 ی مادّه

« فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»نیروهای دفاعی مسلّحِ  7«نیروهای دموکراتیکِ سوریه»
. ی مردم از یک سو و تکلیفِ دفاع از خود از سوی دیگر متکّی هستند هستند و به پیوستنِ داوطلبانه

« فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه»و « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»این نیرو موظّف است از 
ضامنِ محافظت از جان و . تهدیدِ خارجی احتمالی دفاع و محافظت کنددر برابر هر حمله یا 

. شود اداره می مستقل نیمهصورتِ  این نیرو طبقِ قانونِ نظامِ وظیفه به. های شهروندان است دارایی
 .است عِ دفا ها و هیئت ی دموکراتیک خلق های آن تحتِ نظارتِ کنگره فعالیت

 
 

 فصلِ هفتم

 عیشورای قراردادِ اجتما

 
 ۲5 ی مادّه

ها،  تعدادِ آن. و شخصیتِ حقوقی است دان حقوقشورای قراردادِ اجتماعی متشکّل از چند قاضی، 
در هنگامِ انتخابِ . شود روشِ انتخاب و کارِ شورا توسّطِ قانون تعیین و با رأی دو سومِ اعضا تأیید می

های جامعه را در  ی بخش ها نیابتِ همه ی دموکراتیکِ خلق اعضای شورای قراردادِ اجتماعی، کنگره
 .گیرد نظر می
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 ۲۲ ی مادّه

 اجتماعی قراردادِ ایشور وظایفِ

 .کند مفادِ قراردادِ اجتماعی را تفسیر می .۰

اجرایی و مصوّبات  ها، مصوّباتِ شورای ی خلق کنگره شده توسّطِ مغایرتِ قوانینِ وضع به عدم .۹
 .کند ها با قراردادِ اجتماعی رسیدگی می شده توسّطِ شوراهای کانتون و قوانینِ وضع

ها، شورای اجرایی و  ی دموکراتیکِ خلق ارداد بینِ کنگرهاختالفاتِ مرتبط با اجرایِ این قر .۹
 .کند فصل می و شورای دادگستری را حل

 .کند فصل می و ها را حل ها و یا بینِ کانتون اختالفاتِ بینِ فدراسیون و کانتون .4

شده  ی قانونیِ اعمال یک از طرفینِ دعوی در جریانِ دادرسی به مغایرتِ یک مادّه اگر هر .5
اعتنا  دادگاه با قراردادِ اجتماعی اعتراض کند و دادگاه تشخیص دهد که اعتراضْ قابلتوسّطِ 

و در روندِ دادرسی و صدورِ حکم تأثیرگذار است، باید روندِ دادرسی متوقّف و این اعتراض به 
 .شورای قراردادِ اجتماعی ارجاع داده شود

 .دکن های سراسری را تأیید می پرسی نتایجِ انتخابات و همه .۲
 
 

 هشتم فصلِ

 ۱نظامِ دادگستری

 ۲7 ی مادّه
و حقوقِ اجتماعی را از طریقِ مشارکتِ  دادگسترینظامِ دادگستری دموکراتیک مسائلِ مربوط به 

ی  اندازِ دادگستری مبتنی بر اصولِ اخالقی جامعه چشم. کند یابی حل می مردم و خودسازمان
اندازِ  ای است که رویکرد و چشم ریزی جامعه هدفِ نظامِ دادگستری پی. دموکراتیک است

 باور دارد، زندگی جمعی را سرآغازِکند، از اساس به آزادی زنان  دموکراتیک و اکولوژیک اتخاذ می
خدماتِ . کند دهی می ی دموکراتیک سامان خود را بر اساسِ جامعه داند و امورِ چیز می همه

دموکراتیک  صورتِ دهی واحدهای محلی که به دادگستری از طریقِ مشارکتِ اجتماعی و سازمان
 .شود اند اجرا می شکل گرفته
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 ۲۱ ی مادّه

 دادگستری اصولِ

منوط بر حلِ . جامعه است دهی و خودصیانتی  اجتماعی مبنایی برای سازمان تریدادگس .۰
است و از  شهرهاها و  های روستاها، محلّه در کمون دادگستریمشکالتِ اجتماعی مرتبط با 

 .کند مشکالت استفاده می اساسِ حلِّ عنوانِ گفتگو، مذاکره و رضایتِ متقابل به

وقتی . شوند اعمالی که به زندگی اجتماعی و محیطِ زیست آسیب برسانند جرم تلّقی می .۹
به . دیده فرصت و مجالِ دفاع از حقوقِ خود را دارند های آسیب دهد، طرف جرمی رخ می

گیری داده  یندِ تصمیمی پیشنهاد و مشارکت در فرا ارائه جامعه هم امکانِ ارزیابی، انتقاد و
 .شود می

شان و  سازی ها، آگاه ارتها به جبرانِ خس ها با هدفِ اصالحِ مجرمان، الزامِ آن مجازات .۹
 .سالم خواهد بود ها به زندگی اجتماعیِ آن ندنِبازگردا

ایجادِ سازوکارهای  ها حقِّ ها و اقشارِ اجتماعی، آن به مشکالتِ مردم، گروه با توجّه .4
که مغایر با  به شرطیمشکالت را دارند،  های خاص خود در حلِ ی شیوه و توسعه دادگستری

 .قراردادِ اجتماعی و حقوقِ بنیادینِ بشر نباشد

های  ها، در دستگاه ی مردم و گروه به مسائلِ مرتبط با منافعِ و امنیتِ عمومی برای همه .5
 .شود دادگستری که نیابتِ عمومِ جامعه را دارند رسیدگی می

نهادهای   و فعالیتِ دادگستریی  تِ برابرِ زنان، در زمینهی زنان و نیاب های ویژه وجودِ سازمان .۲
های  دستگاه توسّطِ ،زنان مواردِ مرتبط با امورِ خاصِّ. ، اساسی استدادگستریمرتبطِ با 

 .شود فصل می و دادگستری زنان حل
 

 ۲۲ ی مادّه

 دهی و مبانی عملی های سازمان شیوه

های تحقیق، شورای  های مصالحه، دفاترِ دادگستری، کمیته کمیته: نظامِ دادگستری متشکّل است از
ی تحقّق و استقرارِ  ها نهادهای اصلیِ فعّال در زمینه آن. دادگستری و شورای دادگستری زنان

 .شوند ها توسّطِ شوراهای خلقی انتخاب می اجتماعی هستند و اعضای آن دادگستری
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فصل و مصالحه و وفاقِ اجتماعی را برقرار  و اختالفات و مناقشات را حل: مصالحه های کمیته .۰
ها بر حسبِ نیاز، در هر جا و در هر سطحی از کمون تا کانتون تشکیل  کمیته. کنند می
 .ها از داوطلبان و مقبولینِ اجتماعی هستند اعضای آن. شوند می

عدالتی نسبت به جوامع و  برای رفعِ بی هستند که های دادگستری ارگان: دفاترِ دادگستری .۹
 .شوند می تشکیلها و هر جایی که الزم باشد  ، در مناطق، شهرستانعدالتافراد و تحقّقِ 

های خلقی راشو تصویبِاعضای آن به پیشنهادِ شوراهای دادگستری کانتون و  انتخابِ
 .شوند میز تشکیل ها و مناطق بر حسبِ نیا دفاترِ دادگستری در ناحیه. ها است شهرستان

منظورِ تحقّقِ عدالت، به  های تخصّصی دادگستری هستند که به ارگان: های تحقیق کمیته .۹
گیری و تصویبِ شورای مربوط  اعضای کمیته پس از رأی. پردازند تحقیق و کشفِ جرائم می

 .کنند به هر محل، شروع به کار می

ها  دهد و بر آن ها را تشکیل می کانتوننهادهای دادگستری : ها شوراهای دادگستری کانتون .4
شورای دادگستری . شوند اعضای آن با رأی شورای خلقی کانتون انتخاب می. کند نظارت می

ها در  ی آن ها و اقشارِ اجتماعی را بر اساسِ سهمیه نیابتِ عادالنه و دموکراتیکِ مردم، گروه
 .نهادهای دادگستری بر عهده دارد

مسئولِ نظارت و کنترل بر نظامِ : «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»شورای دادگستری  .5
های مرتبط  فعالیت اش در موردِ نویسِ تصمیمات ها و پیش ها، پروژه دادگستری است؛ گزارش

 کند؛ هماهنگی متقابل بینِ ها ارائه می ی دموکراتیکِ خلق را به کنگره دادگستریبا 
ها و رأی  اعضای آن به پیشنهادِ شوراهای دادگستری کانتون؛ و آورد ها را فراهم می کانتون
 .شوند ها انتخاب می ی دموکراتیکِ خلق کنگره

به تمامِ مسائل و امورِ : «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»شورای دادگستری زنان در  .۲
 هماهنگی و نظارت بر شورای دادگستری کند و حقِّ مرتبط با زنان و خانواده رسیدگی می

 .کانتون را دارد
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۹۰ 
 

 فصلِ نهم

 کمیسیونِ عالی انتخابات

 
 7۱ ی مادّه

و « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»یک سومِ اعضای آن پیشنهادِ شورای دادگستری  .۰
ها توسّطِ  ی آن ها و اقشارِ اجتماعی هستند که همه دو سوم پیشنهادِ نمایندگانِ بخش

 .شوند ها تأیید می ی دموکراتیکِ خلق کنگره

دهی و  ریزی، سامان مسئولیتِ برنامه. است به تعدادِ کافی متشکّل از اعضای متخصّص .۹
شده توسّطِ قانون، انتخاباتِ اعضای مجمعِ عمومی  های مردمی مشخّص پرسی اجرای همه

و تمامی  ،ها ها، انتخاباتِ اعضای شوراهای خلقی کانتون ی دموکراتیکِ خلق  کنگره
 .های قانونی و دموکراتیک بر طبقِ قانون را بر عهده دارد انتخابات

کند و  کمیسیونِ عالی انتخابات به مواردِ مخالفت و اعتراض نسبت به انتخابات رسیدگی می .۹
 .کند اش عمل می ی داخلی نامه کمسیون مطابقِ آیین. تصمیمات آن قابلِ تجدیدنظر نیست

یک سومِ اعضای آن پیشنهادِ شورای . دهد ها را تشکیل می نکمسیونِ انتخاباتِ کانتو .4
و اقشارِ اجتماعی  ی مختلفِ جامعهها دادگستری کانتون و دو سوم پیشنهادِ نمایندگانِ بخش

 .شوند ها تأیید می ها توسّطِ شورای خلقی کانتون ی آن هستند که همه

ها  را در شهرستان اش های کمیتهی داخلی،  نامه آیین مطابقِ ،ها کمسیونِ انتخاباتِ کانتون .5
 .دهد تشکیل می

عنوانِ ناظر به انتخاباتِ احزابِ سیاسی و نهادهای رسمی  تواند اعضای خود را به می .۲
 .ها بفرستد فدراسیون و کانتون
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۹۹ 
 

 مقرّراتِ عمومی: چهارم بخشِ

 
 7۰ ی مادّه

ی  در همه« راتیکِ سوریهفدراسیونِ دموک»و « فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»ی بینِ  رابطه
 .شود سطوح بر طبقِ یک قانونِ اساسی دموکراتیک و تفاهمی تعیین می

 
 7۹ ی مادّه
تمامی . اند شان کرده هایی هستند که انتخاب ظارتِ آنشده تحتِ ن ی نهادهای اداری انتخابتمام

 .کند قانون مشخّص میچگونگی آن را . اعتماد دارند حقِّ رأی عدمدر صورتِ لزوم کنندگان  انتخاب
 

 7۹ ی مادّه
: از جمله. شود پرسی برگزار می همه ،سازِ مرتبط با منافعِ عمومی جامعه در تمامِ مسائلِ سرنوشت

 .و اصالحِ کلّیتِ نظام ،ها المللی و یا خروج از آن تدوینِ قراردادِ اجتماعی، پیوستن به معاهداتِ بین
 

 74 ی مادّه
ت به تصمیماتِ نهادهای عمومی، در صورتی که در تعارض با های محلی حق دارند نسب بخش

ق برطرف نشود، توافها با  اگر اعتراضِ آن. ها باشد، اعتراض کنند آن منافع، خواست و تصمیماتِ
 .شود برای حصولِ نتیجه به مسئولینِ مربوطه ارجاع داده می

 
 75 ی مادّه

در تعارض با منافعِ عمومی و یا در تضاد با های محلی  ها یا بخش در صورتی که تصمیماتِ کانتون
 .تواند آن را رد کند قراردادِ اجتماعی باشد، شورای قراردادِ اجتماعی می

 
 7۲ ی مادّه

 .و توازنِ اکولوژیک باید حفظ شود زندگی اکولوژیک
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۹۹ 
 

 
 77 ی مادّه

. شوند یا استفاده میگذاری و  ها سرمایه منابعِ طبیعی ثروتِ جامعه هستند و بر اساسِ نیازهای کانتون
 .کند می مشخّص قانون را آن چگونگی

 
 7۱ ی مادّه

ها و شورای  ی دموکراتیکِ خلق کنگره های قانونی و با تأییدِ گذاری خارجی در چارچوب سرمایه
 .مجاز است   خلقی کانتون

 
 7۲ ی مادّه

آزادانه در چارچوبِ دهی شوند و  توانند آزادانه تشکیل و سازمان های سیاسی می احزاب و جنبش
 .قانون فعالیت کنند

 
 ۱۱ ی مادّه

توانند  می …ها، مجالس و سندیکاها، اتّحادیه ها، ها، انجمن های جمعی مانندِ تعاونی نهادها و سازمان
های  سازمان. ل شوندیکتش« یونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریهفدراس» چارچوبِ قوانینِ آزادانه در

 .شوند یابند و حمایت می ها گسترش می ی زمینه در همهدموکراتیکِ اقشارِ اجتماعی 
 

 ۱۰ ی مادّه
ها بیش از دو  ها و شورای خلقی کانتون ی دموکراتیکِ خلق یک از اعضای کنگره عضویتِ هیچ

 .ی متوالی ممکن نیست دوره
 

 ۱۹ ی مادّه
. تر از هجده سال باشد نهادها و شوراهای نظامِ فدرال نباید کم ها در تمامِدهندگان و نامزد رأی سنِّ

 .شود ویژه تعیین می یک قانونِ توسّطِ نامزدی و انتخابشرایطِ 
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۹4 
 

 ۱۹ ی مادّه
پنج درصدِ هفتادوها و تأییدِ  اصالحِ اصولِ کلی این قرارداد مستلزمِ توافقِ شوراهای خلقی کانتون

 .استها  ی دموکراتیکِ خلق اعضای کنگره
 

 «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه»سانِ شورای مؤسّ
9۲۹۸/۶۸۲۶۲۳  
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۹5 
 

 های مترجمان نوشت پی
                                                           

 :ای است ازاین متن ترجمه. ۰
- Internationalist Commune, 2017. Social Contract of the Democratic Federation of Northern Syria. Translated 

by Wladimir van Wilgenburg, Internationalist Commune Website. [Online] Available at: 

https://internationalistcommune.com/social-contract/ [Accessed 20 Oct. 2019]. 

 :اصلی عربی در با متنِنهایی  و تطبیقِ
. حزبِ اتّحادِ دموکراتیک سایتِ وب. سوریا لشمال الدیمقراطیة للفیدرالیة االجتماعی للعقد الکامل النص. ۹۱۰7، حزبِ اتّحادِ دموکراتیک -
 :دسترسی در قابل[ آنالین]

https://pydrojava.net/arabic/archives/17620 [Accessed 20 Oct. 2019]. 

 
فن ویلگنبورگ . به انگلیسی ترجمه شده است« والدیمیر فن ویلگنبورگ»صورتِ غیررسمی توسّطِ  به زبانِ عربی است و به ادمتنِ اصلی قرارد
سوریه  شمالِ ها و تحوّالتِ صورتِ میدانی شاهدِ تنش های گذشته از نزدیک و به طی سال نگاری است که در گر و روزنامه نویسنده، تحلیل

نوشتِ  که در پی او با هریت آلسوپ است مشترکِ اثرِ( ۹۱۰۲)« و تخاصم گوناگونیحکمرانی، : شمالِ سوریهکردهای »کتابِ . بوده است
برخی امّا در تطبیقِ نهایی با متنِ اصلی عربی، . ی انگلیسی فن ویلگنبورگ است ی فارسی، ترجمه مبنای ترجمه. ایمپنجم به آن ارجاع داده

نیا، که متن را قبل از انتشار  همچنین جا دارد از بابک طهماسبی و سعید فرهودی .نگلیسی اصالح شدندی ا های ترجمه جاافتادگی خطاها و یا
 م. خواندند و نکاتِ خوبی را گوشزد کردند، تشکّر کنیم

 
 در اش فکری چرخشِ از پس اوجاالن، عبداهلل که دارد اشاره مفهومی به «دموکراتیک ملّتِ» اصطالحِ قرارداد این در رسد می نظر به. ۹

 دموکراسی، خودگردانی، اکولوژی، حولِ مفاهیمِ تمامی. است کرده تئوریزه بوکچین، موری آرای به گرایش و باوری دولت نقدِ و اخیر های سال
 محورِ سه با) «کاپیتالیستی ی مدرنیته» آنچه نقدِ در اوجاالن. رسند می نظر به اوجاالن متأخّرِ آرای دارِ وام نیز قرارداد این در …و زن آزادی
 ی مدرنیته» مفهومِ پردازشِ و مدرنیته دیگرِ روی از دفاع با نامد، می( گرایی صنعت باوری، دولت-ملّت کاپیتالیستی، تولیدِ ی شیوه اصلی

 جلدی پنج ی مجموعه در را …و دموکراتیک کنفدرالیسمِ اخالقی، ی جامعه اکولوژی، دموکراتیک، ملّتِ همچون مباحثی ،«دموکراتیک
 انفرادی زندانِ در «اروپا بشرِ حقوقِ دادگاهِ به دفاعیات متنِ» عنوانِ تحتِ وعهممج این. است گذاشته بحث به «دموکراتیک تمدّنِ مانیفستِ»
 م. اند شده منتشر بار نخستین برای ۹۱۰۹ سالِ در پنجم جلدِ و ۹۱۱۱ سالِ در اوّل جلدِ. اند نوشته شده ترکیه امرالی ی جزیره در

 :به بنگرید جا یک صورتِ به جلدی پنج ی مجموعه برای
- Abdullah Öcalan, 2015. Demokratik Uygarlık Çözümü Seti (5 Kitap). İstanbul: Amara Yayıncılık. 

 :در آن فارسی ی ترجمه و

. (جلدی پنج ی دوره) دموکراتیک ی مدرنیته و کاپیتالیستی ی مدرنیته از گذار مسائلِ: دموکراتیک تمدّنِ مانیفستِ. ۹۱۰۲ اوجاالن، عبداهلل -
 .اوجاالن عبداهلل های اندیشه و آثار نشرِ مرکزِ: [جا بی] سوم، چاپِ و ویرایش .کاردوخ آراس ی ترجمه

 
3
. Co-presidency 

عملی  شرحِکه به شد  می هایی بروزِ ابهام در بخشامّا موجبِ . مه کردهم ترج« سرپرستی هم»یا « ریاستی هم»شد این اصطالح را به  می
زمان یک زن و یک مرد حضور داشته  اداری، باید هم این اصل، در هر پستِ ریاست در تمامی سطوحِ طبقِ. شرایط و وظایف اشاره دارند

 م .باشند
 

https://internationalistcommune.com/social-contract/
https://pydrojava.net/arabic/archives/17620
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۹۲ 
 

                                                                                                                                                                                      
ی  در ترجمه. شود استفاده می( گاه با معنای متفاوت)اصطالحی در تقسیماتِ کشوری است که در برخی کشورهای عربی « مقاطعه». 4

در « شهرستان» یا فرمانداری ی تقریبی محدوده مقاطعه در این قرارداد، معادلِ. استفاده شده که دقیق نیست Districtی  انگلیسی از واژه
 م .ایران است

 
در . برند را به کار می« إقلیم»شود و همان لفظِ عربی  تر استفاده می در ادبیاتِ رسمی فدراسیون کم« کانتون» اصطالحِ ،حاضر حالِ در. 5

برای بررسی . استفاده شده است« کانتون» متنِ اصلی، از همان اصطالحِ انتشارِ سیاقِ متنِ انگلیسی و با توجّه به تاریخِ ی فارسی، به ترجمه
 :فدراسیون و مناطقِ تحتِ پوششِ آن بنگرید به گذاری نظامِ ها در نام دگرگونی روندِ

- Harriet Allsopp & Wladimir van Wilgenburg, 2019. The Kurds of Northern Syria: Governance, Diversity and 

Conflicts. London: Bloomsbury Publishing. pp. 89-100 

 
توان با تسامحِ  می. است …ی مشخّص مانندِ صنعت، بهداشت، عمران و یک حوزه در شورای اجرایی فدراسیون شاملِ« هیئت»هر  فعالیتِ. ۲

چیزی شبیه به وزارتخانه در با را در سطحِ فدراسیون منظورِ توضیحِ ساده، کارکردِ هیئت  و نوعِ نظامِ حکومتی و صرفاً به بسیار در بحثِ اقتدار
 م .مقایسه کردمحور  های رایجِ دولت نظام

 
7
. Syrian Democratic Forces (SDF) 

 
و « دادگستری»شود، از معادلِ یند و چیزهایی از این قبیل اشاره میکه به یک ارگان، عمل، فرا ، هر جادر متن Justiceی  ی واژه در ترجمه. ۱

 م. و مشتقّات آن استفاده شده است« عدالت»های ارزشی جامعه نظر دارد از  بنیانهر جا که به مفهومی عام در 
 م. به تصویب رسیده است ۹۱۰7ی  ژانویه 5 در تاریخِ چند روز بعد مذکور ارائه و نهایی در تاریخِ متنِ. ۲
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