ژﻧﻮار :ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ،زﻧﺪﮔﯽ و آزادی
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ
در ﻣﯿﺎن دﺷﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ« دﯾﺮﺑﺴﯿﻪ» ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم« ژﻧﻮار»؛ دﻫﮑﺪه آزاد و
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﺖ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ژﻧﻮار ،ﺧﺎﻧﻪ آزادی
زﻧﺎن از ﻗﯿﺪ ﻇﻠﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﻫﮑﺪه ﺑﺎ ﺗﻼش اﻧﺠﻤﻦ آزاد زﻧﺎن روژاوا) )WJARو ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺘﺎر و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﯾﮕﺎن ﻣﺪاﻓﻊ زﻧﺎن
( ،(YPGﯾﮑﯽ از ﯾﮕﺎنﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﺒﺨﺸﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﻨﻮز در ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ژﻧﻮار ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ در دل وﯾﺮاﻧﯽ و
ﺗﺮس ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﻣﺄﻣﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ رﻧﺞﻫﺎ را در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن را در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن اﯾﺰدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺟﻨﺴﯽ ،اﺳﯿﺮ اﻋﻀﺎی داﻋﺶ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻘﻼب زﻧﺎن روژاوا ،ﮐﺸﻮر و ﻣﺮزﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش و
ﺟﺪﯾﺖ ،ژﻧﻮار را ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
«ژﻧﻮار »در زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی« ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺎن »و اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﮓ و ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎی دردﻧﺎک آن از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ و
آزادی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ
ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺎﺋﻖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﻫﮑﺪه در دﻫﻢ ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۷۱۰۲و ﭘﺲ از ﺟﺸﻦ روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس و روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ژﻧﻮار ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ در ﺑﻬﺎر  ۷۱۰۲ﺳﺎﺧﺖ ژﻧﻮار وارد ﻓﺎز ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ .ﭘﺮوژه دﻫﮑﺪه ژﻧﻮار ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯽ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ
زﻧﺎن و ﭘﺮوژه ﺑﺎﻏﺪاری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،آﮐﺎدﻣﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ در آن دورهﻫﺎی« ژن اوﻟﻮژی »آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،اﺳﺘﺨﺮ ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ژﻧﻮار و ﭘﺮوژه داﻣﺪاری ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس ﺳﺎل  ،۸۱۰۲درﻫﺎی
آن ﺑﻪ روی زﻧﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ،زﻧﺎن ژﻧﻮار ﭘﯿﺎم ﺷﺎدی و
ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
«زن ،زﻧﺪﮔﯽ ،آزادی ،(»(Jin, Jiyan, Azadiﺷﻌﺎریﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن روژاوا آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎد اراده ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و آزادی زﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ اﯾﻦ
زﻧﺎن از دل ﺟﻨﮓ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢاﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺪون ﻇﻠﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺪون ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻓﺸﺎر روز اﻓﺰون ﺑﺮ زﻧﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻧﺪ؛ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در آن ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﺎ آراﻣﺶ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ و آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی را در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﺑﯿﺎورد .در اداﻣﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ زﻧﺎن روژاوا ﮐﻪ در روز اﻓﺘﺘﺎح دﻫﮑﺪه در ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى ﺧﺒﺮى و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ».
اﻣﺮوز اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻری
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻫﺮ ده زن ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﺮدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از زﻧﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ و ﺟﻨﺴﯽ را از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻫﺮ روز زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اَﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ،اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ درﮔﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻇﻠﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺮدﺳﺎﻻری ،ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺟﻨﮓ ،اﺷﻐﺎل و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ژﻧﻮار اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آزادی و ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و آﯾﻨﺪهﺷﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺑﺪن و ذﻫﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﻮازی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺪن ﻣﺎ ،ﻗﺪرت ﻣﺎ ،ﮐﺎر و ﺧﻼﯾﻘﯿﺖﻣﺎن و آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﺑﺎ رو در روﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﺎﻧﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در
ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ و ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻔﺮت و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزشﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻮع و وﺣﺪت زﻧﺎن از
ﮔﺮوهﻫﺎ ،اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ژﻧﻮار ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎ در وﺣﺪت و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ دﺷﻤﻦﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺖ ،ﻓﺎﺋﻖ آﯾﯿﻢ؛ ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان
آزادیﺧﻮاه ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮج ﻣﺸﺘﺮک ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ،ﻣﺒﺎرزه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن،
ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢﻓﮑﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮعﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺻﺪای
زﻧﺎن را ﺑﺎ ﻋﺰم و ارادهای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪمﻫﺎی

ﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺮس و ﻣﺼﻤﻢ ،ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و آزادی ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ روز ،زﻧﺪﮔﯽ آزاد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ زن
اﺳﺖ».
«زن ،زﻧﺪﮔﯽ ،آزادی»

