رهائی زنان شرط رهائی جامعه
رقا پايتخت جنايتکاران داعش آزاد گرديد
نياز ايجاب نمی کند به جنايات داعش به ويژه نسبت به زنان را شرح داد .هر وجدان بيدار زن و مرد
قيافه هولناک داعش را در ريخت و هيکل رژيم سرمايه داری ايران با ايدئولوژی مذهب شيعه با
چندش رويت می کند .ساالنه درايران چندين ده هزار دختر بچه زن سيزده ساله بواسطه عدم آمادگی
جسمی برای باردارشدن با مشکالت جدی سالمتی و حتی مرگ روبرو می شوند .جدا از عرصه های
د يگر ،سنت پدرساالری ستم رژيم به زن و زن ستيزی بقول معروف مثنوی صد من کاغذ می
خواهد.
آزادی رقا
 -1برخالف سنت های تاکنونی که صاحبان قدرت و رهبران حزبی با حضورشان در صدرمراسم
ميوه چين هر رويداد خوش اقبال می شوند .روز سه شنبه  11اکتبر ،با شکست داعش جنايتکار
وآزادی رقا ،از صبح زود شمار زيادی از مبارزان زن وای پی جی -نيروهای حفاظت مردمی( -)1در
ميدان النعيم در مرکز شهر ،آزاد شدن رقا را اعالم کردند .اين ميدان ،مکانی که آدم کشان داعش
قربانيانش را دار می زدند با تصوير عظيم عبداله اوجاالن رهبر در بند خلق کرد و پرچم های وای پی
جی/وای پی گی -نيروهای مدافع خلق زن و مرد و پرچم های وای جی ش(-)2نيروهای مدافع مردمی
زن -شنگال( )3و پرچم های نيروهای دموکراتيک سوريه( )4تزئين شده بود.
نسرين عبداله از فرماندهان وای پی جی ،از جانب فرماندهی وای پی جی سخنانش را با اهدای
پيروزی رقا به رهبر خلق کرد عبداله اوجاالن و تمام رزمندگانی که در خالل نبرد برای پيروزی رقا
به زمين افتادند ،شروع کرد .نسرين عبداله اظهار کرد در احترام به مردم عرب رقا به زبان عربی
سخن خواهد گفت .ن ع گفت :زنان زير سلطه رژيم های مرد ساالر درد و رنج فراوان کشيده و
هزينه سنگينی پرداخته اند  .او تاکيد کرد که تاريخ زنان انباشته از رنج ،چالش و مبارزه بوده و با
اعالم نيروهای مستقل وای پی جی در  4آوريل  2113اين تاريخ وارد فاز جديدی شد.
ن ع بيان کرد از آن زمان که نيروهای وای پی جی مبارزه تاريخ زنان را به دوش گرفتند ،قدم
برداشتند تا به دردها واالم زنان پايان دهند .نسرين عبداله به سخنانش ادامه داده و گفتندˮ :زنان وای پی
جی خودشان را از زيررژيم استثمار مردساالری بلحاظ سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی آزاد
کرده و راه حلی برای معضالت زنان و سامان دادن اخالقيات نوينی گرديدند .بنيان نهادن نيروهای
نظامی زنان عليه احرارالشام و النصره( )5و داعش جوابی به قدرت های دخالتگر در عرصه
منازعات و کشمکش های سوريه بود و قدم مهمی برای خدمت به مردم سوريه“.
ن ع ياد کرد ،بعد از اينکه ر فيق ورشين -در مقاومت دوران ساز کوبانی( )6عليه هجوم داعش در
سال  -2114در پی پايداری قهرمانانه برای آزادی زنان به زمين افتاد ،و شهيد شد ،زنان زيادی به
صفوف رزمندگان وای پی جی پيوستند .ازآن زمان نيروهای نظامی زنان مشعل دار آزادی مردم
سوريه گرديدند.
ن ع تاکيد کرد که نيروهای نظامی زنان نقش مهمی ايفا کرده و در جنگ عليه داعش مقاومت واالئی
از خود بروز دادند .او از آرين ميرکان سخن گفت که جانش را فدا کرد و سمبل پيروزی گرديد؛
همينطور رفقا شوين ،سوزدار ،حبون ،سيالوا ،زوزان و ده ها مبارز زن ديگر با ايستار بر آرمانشان
سرمشق زنان ديگر گرديدند ،تا مارچ زنان برای آزادی هرگز متوقف نگردد .با تاکيد بر اهميت نظری
و راهبردی مبارزان وای پی جی در آزاد سازی رقا ،فرمانده عبداله به سخنانش ادامه داده و اظهار
کردند ˮ :رزمندگان ما از بدو راه اندازی نبرد بزرگ رقا نقش فعالی ايفا کردند .ما پيروزی در رقا را
درنبردهای شانه به شانه با وای پی گی و نيروهای دموکراتيک سوريه کسب کرديم .در نبردهای رقا،

وای پی جی اميد تمام زنان سوريه گرديد ،ما از زنان کرد ،عرب و مليت ها و مذاهب ديگردفاع
کرديم وبذربرادری در قلب مردم افشانديم“.
فرمانده نسرين عبداله گفتند :ما ضربات سنگينی بر شهری که باندهای تبهکار داعش پايتخت می
ناميدند ،وارد کرديم .با اين نبردها ما افتخار و عزت پايمال شده زنان ايزدی را اعاده کرديم .ما
هزاران زن و کودک اسير شده ايزی را نجات داديم .زنان عربی که در خالل نبرد به صفوف وای
پی جی ملحق شدند در دو گردان جديد سازمان يافتند و در نبردهای رقا قهرمانانه جنگيدند .يک گردان
از زنان شنگال نقش فعالی در نبرد رقا داشتند و انتقام مردم و بويژه زنان و دختران ايزدی را از
جنايتکاران داعش گرفتند .ما  451هزار نفر را از چنگال دژخيمان داعش نجات داده و کمک و ياری
کرديم که به مکان های ايمن رهنمون شوند .درطی نبرد تاريخی رقا  31نفر از مبارزان وای پی جی
به زمين افتاده و شهيد شدند .ما آزادی رقا را به تمام زنان جهان تقديم می کنيم (فونت درشت از من).
سخنان ن ع با شعار  ˮجين ،جييان ،آزادی [زنان ،زندگی و آزادی]“ و جشن و سرور و رقص ادامه
يافت.

-2سه روز بعد ،روز جمعه 21اکتبر  ، 2111سرهنگ طالل سلوسخنگوی نيروهای دموکراتيک
سوريه سخنانش را از استاديوم رقا به نام سر فرماندهی کل ن د س در مرکزرقا و با سرهای بلند و
پر افتخار پيروزی و آزادشدن شهر رقا توسط نيروهايمان را ،که جانيان داعش را در نبرد بزرگ رقا
شکست دادند،اعالم می کنيم .
ما اين پيروزی را به شهدايمان هديه می کنيم
ما اين پيروزی تاريخی را به تمام بشريت ،و بويژه به خانواده های شهدا ،که ازجهنم ترور و آشوب
سوريه بيشترين رنج را به جان کشيده اند ،تقديم می کنيم .ما به احترام روح شهدای قهرمانمان که با
شجاعت برای آزادی شهر رقا جنگيده و به خاک افتادند ،تعظيم می کنيم .ما همچنين به رزمندگان
شجاع مان که دراين نبرد زخمی شده اند درود فرستاده و از آنها قدردانی می کنيم .ما آرزو می کنيم
که هرچه زودتر اين رفقا بهبود يابند .ما اميدواريم بزودی آنها را دوباره در ميدان های نبرد مالقات

کنيم .آنهائی که اين پيروزی مقدس را ممکن ساختند شهدای عمليات آزادی رقا هستند .در اين نبردهای
رقه تعداد  655نفر از رزمندگان جوان از کرد ،عرب ،ترکمن ،سيرياک  ،ارمنی ،انگليسی و از
ديگرکشورها ،در بريگاد بين المللی )1(،خونشان زمين را گلگون کرد .در جريان آزاد سازی رقا
 451هزار نفر از ساکنان رقا را با موفقيت از چنگ باندهای جنايتکار داعش آزاد کرده و به مناطق
امن انتقال داديم.
ما از تمام مبارزان زيرپوشش ن د س ،از جمله واحد های زنان وای جی ش شنگال ،واحد های
مقاومت مرد وای بی ش شنگال ،نيروهای آسايش( )8و نيروهای دفاع مردمی ( ،)9و بريگاد بين
المللی ،که از نيروهای دموکراتيک سوريه پشتيبانی کردند ،تشکر می کنيم .ما هم چنين از حمايت
هوائی نيروهای ائتالف بين المللی و همياری ديگر گروه های مشورتی نظامی سپاسگزاريم .ما به
همين طريق به تمام خبرنگارانی که با وجدانی آگاه وظيفه شان را در جبهه های نبرد به بشريت انجام
دادند و حقايق ميدان های جنگ را به مردم جهان گزارش دادند ،درود می فرستيم.
اداره شهر رقا در اختيار شورای مدنی شهر واگذار خواهد شد
ما به حمايت شورای مدنی ،نقطه نظرات رهبران و شيوخ رقا از نيروهای ما اهميت زيادی قائل
هستيم .دستاورد ما پيروزی بر تروريست های بدسگال بشمار می رود .رهائی رقا مرحله پايانی نبرد
حماسی عليه تروريست های داعش بود .اين حماسه با مقاومت تاريخی کوبانی رقم خورد .اين روحيه
نستوه در رقا همان روحيه ای بود که جنگجويان مدافع کوبانی در نبرد های حماسی  134روز کنش
کردند .در مقاومت کوبانی ،مبارزين توانستند خبيث ترين سازمان تروريستی جهان را شکست دهند.
باالخره ،جديدترين شکست بزرگ تروريست ها در ميدان های نبرد رقا رخ داد .اين دومی نيز تصادفا
 134روز درازا داشت .با اين پيروزی ،بزرگترين سازمان تروريستی که تمام بشريت را تهديد و به
خطر انداخته بود عمال نابود گرديد.
بنام فرماندهی ن د س ،ما اعالم می کنيم که اداره شهر رقا را در اختيار شورای مدنی شهر واگذار
خواهيم کرد .ما امنيت رقا را به نيروهای دموکراتيک شهر تفويض نموده تا آسايش و امنيت اين
شهررا تامين کنند .ما قول می دهيم که از شهررقا و تمام مرزهای آن عليه هرگونه تهديدی دفاع
خواهيم کرد .ما از حاکميت مردم رقا براساس سوريه دموکراتيک غير متمرکز(فونت درشت از من)
حمايت خواهيم کرد تا مردم رقا خودشان آينده شان تعيين کنند .با اين رويکرد ،مردم رقا بر شهرشان
حکومت خواهند کرد.
ما از تمام نيروهای صلحجو ،دولت ها و سازمان های حقوق بشر بين المللی می خواهيم درتالش
برای بازسازی رقا شرکت کرده ،تا در پس تاراج و غارت و ويرانی شهر را بازسازی کنيم.
مردم دست در دست هم رقا را بازسازی خواهند کرد
با اين بيانيه ،ما اعالم می کنيم که رقا به تمام آزاد گرديد .همين آن ،انجام وظيفه ديگری در
انتظارماست ،اينکه شرائط را برای برگشت مردم به شهر فراهم کرده تا صلح و آرامش برقرار گردد.
اين هدف و وظيفه می تواند از طريق همياری و نيکوکاری به ثمر رسد .براين مبنا ،ما از تمام
شهروندان رقا ،کردها ،اعراب ،ترکمن ها ،سيرياک ها و ديگر مردم می خواهيم فعاالنه در بازسازی
رقا و سامان دادن مديريت شهر تالش کنند ،تا همه مردم بتوانند در اداره شهر شرکت کرده تا اين شهر
غنی را آباد کرد.
ياد شهدا جاودان می ماند .ما آرزو می کنيم که رزمندگان مجروح هر چه زودترسالمتی شان را
کسب کنند .مرگ و شکست سزاوار تروريست ها و شرم برآنهائی که از تروريست ها حمايت کردند.
منصور سالم رئيس مشترک مجلس موسسان فدراسيون دموکراتيک شمال سوريه ،يوسف فوزا رئيس
مشترک شورای اجرائی فدراسيون دموکراتيک شمال سوريه ،الهام احمد رئيس مشترک شورای

دموکراتيک سوريه( ،)11نمايندگان شورای مدنی رقا ،نماينده های شورای مدنی شهر منبيج
ومتصديان از موسسات گوناگون شمال سوريه و سازمان ها وبسياری از خبرنگاران در جريان اعالم
بيانيه حضور داشتند.

الهام احمد رياست مشترک ˮمجلس سوريه دمکراتيك“ و فوزا يوسف رياست مشترک ˮفدراسيون
شمال سوريه“ از حاضرين در مراسم استاديوم رقا بودند .اينان پيروزی بر داعش را تبريک گفتند.
الهام احمد گفت :رقا در دوران حاکميت داعش به محل پايان بشريت بدل شده بود اما رقا از اين پس
شهر انسانيت است.الهام احمد تأکيد کرد کنفرانس خبری اعالم آزادسازی رقا در استاديومی که محل
خريد و فروش زنان ايزدی توسط جانيان داعش بود ،انتقام بزرگی است .
همچنين فوزا يوسف رياست مشترک فدراسيون دمکراتيک شمال سوريه در سخنانی آزادی رقا را به
خلقهای سوريه تبريک گفت .او تأکيد کرد هدف داعش تأسيس يک نظام ضد انسانی و هدف ما برپا
کردن يک نظام دموکراتيك است .پايان ايراد بيانيه ها بمناسبت آزادی رقا.
چند کلمه در باره کنفدراليسم دموکراتيک شمال سوريه
من به عنوان فردی انترناسيوناليست ،حامی آزادی های دموکراتيک بی اما و بی شرط در چهارگوشه
جهان هستم .مضاف براين ،من باورمند به متحقق شدن رويای جهان پسا-سرمايه داری ،از هر کس بر
حسب توانش و برهر کس برحسب نيازش ،يا به سخن ديگر شکوفائی فرد مستلزم بالندگی جامعه و بر
عکس  ،...از تجربه کنفدراليسم دموکراتيک شمال سوريه دفاع می کنم .و ازآزادی شهر رقا قلبم مملو
از شادی و شعف است.
متاسفانه هم گرايشات چپ جهان و هم ايران به بهانه های گوناگون بديع ترين و انسانی ترين تجربه
زمان ما را تحريم کرده اند .در دل جهنم خاورميانه يک جنبش اجتماعی پديدار شده که نه صرفا
درحرف بلکه در عمل برابری جنسی را پراکتيک می کند ،ازدواج زير  18سال و چند همسری را
غيرقانونی اعالم کرده ،خشونت درخانواده و دست دراز کردن به روی زنان را مجازات قانونی می

کند و در همه عرصه ها مرد ساالری را به چالش کشيده است .برای اولين بار -بعد از کمون پاريس-
مردم مستقيما و از پائين اداره جامعه را بدست گرفته ،دموکراسی و فمينسيم غرب را به تيغ انتقاد
سپرده اند .در گستره شمال سوريه کمون ها و تعاونی ها را سامان داده اند ووو .چرا نبايد از اين
اولين تجربه تاريخی شکوهمند پشتيبانی نکرد .آيا ،چپ جهان و ايران يک طيف همگن نظری را
نمايندگی می کنند؟ آيا اينان همه زير يک پرچم و يک شعار رژه می روند؟ من خودم مالحظاتی بر اين
جنبش دارم .ولی مسئله اين است که آيا نمی شود بموازات همبستگی و همياری با اين تجربه بی همتا و
شورانگيز تاريخی ،هر انتقاد بجا به اين جنبش ˮملت-دموکراتيک“ کنفدراليسم دموکراتيک شمال
سوريه را به مثابه ياری نظری محسوب نمود؟
Share

مراد عظيمی
2111/11/21
ياداشت ها
 -1برای تمايز از واژه پيشمرگه ،که ساختار سازمان يابی نظامی بر پايه ايدئولوژی پدرساالری را
افاده می کند ،کنفدراليسم دموکراتيک شمال سوريه از نام نيروهای مدافع خلق با مرام ضد مردساالری
و ضد سرمايه داری استفاده می کند.
 -2وای جی ش ،نيروهای مدافع مردمی زن شنگال
 -3شنگال يا سنجار در غرب موصل واقع شده است .مردم شنگال باوری غير اسالمی دارند .درماه
اوت  2114جنايتکاران داعش به شنگال حمله کردند و پيشمرگه های اقليم کردستان عراق شنگال را
به امان داعش گذاشته و بی هيچ مقاومتی عقب نشينی کردند .داعش هزاران نفر از اهالی به اصطالح
کافر شنگال را قتل و عام کرده و چندين هزار زن و دختر را به غنيمت گرفت و در بازارهای کنيز
فروشی معامله کردند .چندين صدها هزار نفر از مردم شنگال به کوه های شنگال پناه بردند .تنها
نيروهای گريالی پ ک ک از کوه ها شتابان سرازير شده و به کمک مردم آواره شنگال شتافتند.
 -4نيروهای دموکراتيک سوريه .تا اواسط سال  2116روجاوا سلف کنفدراليسم دموکراتيک شمال
سوريه سازمان نيروهای مدافع مردمی کرد را دارا بود .تا اينکه ،جزئی از نظاميان عرب مخالف بشار
اسد بفرماندهی سرهنگ طالل سلو به نيروهای مدافع خلقی کردها پيوستند .گرچه ،هنوز عمده بدنه
نيروهای نظامی را پی واگی/پی وای جی تشکيل می دهند .به اين دليل ،نام نيروهای دموکراتيک
سوريه پديدارشد ،تا معنا و شبهه انحصارگری کردی اتفاق نيافتد.
 -5احرار الشام و النصره ،هردو شاخه هائی از القاعده و از طرف عربستان ،قطر وترکيه ووو حمايت
می شدند .بعداز تغييرسياست عربستان سعودی و قطر ،اکنون ،ترکيه با تغيير اسامی هنوز از اين
جريانات آدم کش حمايت می کند.
 -6کوبانی .دريافت بهتر از حماسه جاودانی نبرد مقاومت کوبانی نياز به اشاره پيشين دارد .قبل از
ربوده شدن عبداله اوجان توسط سازمان سيا و موساد اسرائيل و تحويل وی به دولت ترکيه ،اوجاالن
مقوله ناسيوناليسم و آرمان دولت کردستان مستقل را نقد کرده بود .اوجاالن مطرح نمود دولت در
عصرسرمايه داری هدف طبقه سرمايه داراست ،من چرا برای تحقق اين خواست طبقه سرمايه دار
مبارزه کنم .مضاف براين ،اوجاالن با نقد ناسيوناليسم به نفی دولت در معنای عام رسيد .او بجای
دولت-ملت مقوله ملت-دموکراتيک را جايگزين کرد.سپس ،تحت انديشه اوجاالن به بند کشيده ،و
عليرغم سرکوب رژيم ترکيه پ ک ک شوراهای شهر را با رياست مشترک يک زن ويک مرد
شهرداری ها را در کردستان ترکيه-باکور -سامان داد.

در سال  2113حزب اتحاد دموکراتيک از طرف فعالين کردهای شمال سوريه -روجاوا -در حلب
سوريه بنياد يافت .با سرکشيدن بهار عربی در سال  2111حزب اتحاد دموکراتيک از فعاليت
زيرزمينی پا به عرصه کنش علنی گذاشت .سپس در ماه ژوئن  2112قيام و انقالب روجاوا پاگرفت و
در پی يک سلسله عمليات پی وای گی توانست سه بخش جزيره ،کوبانی و عفرين را آزاد کند.
خودمختاری دموکراتيک در سه ناحيه ،کانتون های جزيره ،کوبانی و عفرين اعالم موجوديت نمود .تا
سال  2114هرسه کانتون از همديگر جدا بودند .سپس کانتون جزيره و کوبانی بهمديگر ملحق شدند.
دولت ترکيه از همان اوان سربلند کردن حزب اتحاد دموکراتيک متوجه شد کردهای شمال سوريه
دارند نظرات سياسی و فلسفی اوجاالن را پياده می کنند و مخالفت اش عليه روجاوا -کردستان سوريه
يا کردستان غربی -شروع شد .شکی نيست که اردوغان در پديدار شدن داعش نقش مستقيم داشته و
سپس به لحاظ مالی ،لجستيکی و تسليحات و غيره از داعش حمايت کرده است .داعش در پی پيروزی
برق آسا و مشکوک موصل ،با چراغ سبز و تشويق اردوغان به کوبانی حمله کرد .ولی ،هدف نه تنها
کوبانی بلکه تصرف کانتون جزيره بزرگترين و پرجمعيت ترين ناحيه کردها و باالخره عفرين و
ريشه کن شدن سيستم دموکراسی از پائين،ملت-دموکراسی ،بود .داعش با تانک و سالح های مدرن به
کوبانی يورش برد .ولی ،پی وای گی و پی واجی تنها به کالشينک مسلح بودند .تانک های ترکيه در
مرز ترکيه و سوريه مستقر شدند .ارتش ترکيه در نوار مرزی امکان هرگونه کمکی از سوی کردهای
ترکيه و ورود گريالهای پ ک ک را مانع شدند .اردوغان خوشحال بود که بزودی کوبانی سقوط
خواهد کرد .اين پيامی بود که به رسانه های جهانی راه می يافت .ولی ،هدف اهريمنی اردوغان نقش
بر آب شد .ميليون ها کرد ترکيه به خيابان ها سرازيرشدند ،نزديک به  51نفر از تظاهرکننده ها در
شهرهای کردستان ترکيه توسط پليس وسربازان ترکيه کشته شدند و تعداد بيشتری زخمی .مقامات بلند
پايه آلمان با بی شرمی ادعا کردند که کرد های ترکيه عليه بی عملی ارتش ترکيه در حمايت از
مخالفان دولت سوريه دست به تظاهرات زده اند! مقاومت قهرمانانه پی وای جی/پی وای گی برای
اولين بار رسانه های جمعی دنيا را متوجه کوبانی کرد .ايستار دخترهای جوان رزمنده پی وای جی
بينده های تلويزيون را مات و مبهوت نمود .قيام کرد های ترکيه ،فشار افکارعمومی و انعکاس رشادت
مدافعان کوبانی آمريکا را واداشت که شروع به حمايت محدود در شکل سپرهوائی از مدافعان قهرمان
کوبانی نمايد .داعش شکست ناپذير مخوف ،فاتح شهر دوميليونی موصل ،شکست خورد و پوزه اش به
خاک ماليده شد.
حماسه کوبانی پای در قهرمانی های کمون پاريس گذاشت .اگر کوبانی شکست می خورد ،ديگر ما
امروز تجربيات و دست آورد های تاکنونی روجاوای ديروز و کنفدراليسم دموکراتيک شمال سوريه
واز جمله آزادی رقه را نداشتيم.
 -1پخش رسانه ای تلويزيونی از نبرد مقاومت کوبانی ،برای اولين بار اذهان عمومی را متوجه رخداد
گمنام روجاوا نمود .کوبانی جوانان دخترو پسر دوستدار آزادی را در اقصی نکات دنيا همچون
مغناطيسی به سوی روجاوا جذب نمود .آنچه اتفاق افتاد تکرار و يادآوارتشکيل بريگارد چپ ها و
آزديخواهان غرب عليه فرانکو فاشيست در انقالب و جنگ داخلی اسپانيا در سال  1936گرديد .بدين
ترين بريگارد بين المللی در حمايت از روجا پديبدار شد .شرم بر کشورهای غربی که داوطلبين در
صفوف وای پی پ/واپی جی را در برگشت به کشورشان زندانی می کنند.
 -8روجاوا به جای واژه پليس از کلمه آسايش استفاده کرد .روجا پليس را عامل و کارگزار دولت
تعريف می کند .پليس از دولت دستور می گيرد و نيروئی سرکوبگراست .روجاوا از واژه نيروی
آسايش استفاده کرد .نيروی آسايش به شوراها جوابگو است.
 -9نيروهای دفاعی يا ميليشيا .روجاوای پيشين و کنفدراليسم دموکراتيک شمال سوريه از جانب ترکيه،
اقليم کردستان عراق-باشور -و دولت سوريه تحريم اقتصادی شده است .همانطوری که در باال شرح
داده شد ،دولت اردو غان سرکوبگر از همان بدو سربلندکردن مردم روجاوا کينه توزانه از هر فرصتی
برای حمله نظامی استفاده می کند .به اين دليل ،روجاوای سابق و ک د ش س زير تهديد پيوسته ارتش
ترکيه و آدم کشان سازمان يافته اش قرار دارد .در جواب به اين تهديدات دائمی ،ک د ش س برآن شده

است که افزون بر نيروهای نظامی وای پی جی/واپی گی ،نيروهای دفاعی يا ميليشا را سامان دهد.
ميليشاها نيروی خط مقدم دفاع در هر ناحيه را عهده دار بوده و در صورت نياز وای پی گی/وای پی
جی به آن ها ملحق می شوند .باالخره ،طرح آموزش نظامی و کاربرد اسلحه برای مردم از سنين 18
تا  61را به مورد اجرا گذاشته اند .البته ،بنا به بقايای سنن گذشته تفاوت هائی نيز برای زنان بالغتر
قائل شده اند.
 -11نهاد شورای دموکراتيک سوريه .خودمختاری دموکراتيک روجاوا( کردستان سوريه) در پيامد
پيروزی های چندی درفراسوی سرزمين روجاوا با تبارهائی ديگر ،بويژه اکثريت تبارعربی ،صالح
ديد برای جلوگيری ازبروز هرگونه شبهه انحصارطلبی تبارکرد نامش را از خود مختاری دموکراتيک
روجاوا به کنفدراليسم دموکراتيک شمال سوريه تغيير دهد .بموازات اين تحول و تشکيل نيروهای
دموکراتيک سوريه يا بازوی نظامی ،نهاد شورای دموکراتيک سوريه به مثابه بازوی سياسی تشکيل
گرديد .اين دو بازوی نظامی و سياسی در خدمت دموکراتيزه شدن سوريه ايفای نقش می کنند.

