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یناشرمقدمه

 

سال گذشته با توجه به وقایع شود مجموعه مقاالتی هستند که طی یک  کتابی که ارائه می

شوند. در  گان به صورت یک کتاب منتشر می ی نویسنده اند و اکنون با اجازه مختلفی نوشته شده

عدالت و »این مجموعه به طور عام با تحوالت اخیر کشور ترکیه تحت حاکمیتِ حزب 

ترکیه  های کارگری، زنان و ملی) کردستان( در ( و به طور خاص به جنبشA.K.P«)توسعه

 پرداخته شده است. 

ای داشته است  المللی گسترده اعتراضاتی که سراسرِ ترکیه را تحتِ تاثیر قرار داده است بازتاب بین

وارد آمد. اگر توجه خودمان « مدل ترکیه»ای بود که به الگوی  ی جدی ترینِ آن ضربه از جمله مهم

دموکرات، نئولیبرال و به  لیبرال، سوسیال را تنها به ایران محدود کنیم غالب نیروهای سیاسی طیف

سازیِ اسالم و  اسالمی الگویِ ترکیه را در هم طلبانِ جمهوری خصوص طیفِ اصالح
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داری( با اطمینان و اعتماد به نفسِ باالیی هر بار بر روی میز معامالت خود با  دموکراسی)سرمایه

سوختند. وقایع کنونی در  آرزویش می دادند و در المللی قرار می داخلی و بین  های عناصر قدرت

ای از این زاویه خواهد داشت و به گمان ما موقعیت مناسبی برای برآمدِ یک  ترکیه تبعات گسترده

چنین در ایران با یک  ی نیروهای سیاسی در ترکیه و هم گیریِ سیاسیِ رادیکال در مجموعه جهت

ایجاد شده است. مبارزاتی که اکنون در  بستگیِ اجتماعی در سطح اقشار ستمدیده پشتیبانی و هم

اش باید در دستور کار  ی عواملِ ایجاد کننده و نیروبخش ترکیه جریان دارد با لحاظ مجموعه

های  طور که پروژه بررسی نیروها و جریانات سیاسیِ چپ و رادیکال قرار بگیرد چرا که همان

شود، آلترناتیو مردمی و  ختلف پیگیری میای به اشکالِ م المللی در سطح منطقه آلترناتیوسازی بین

ای و جهانی به  المللی هم جز با پیوند خوردن با مبارزه و مقاومتِ منطقه ضد سیستمِ ملی و بین

ترِ اوضاعِ  ست در جهت شناختِ هر چه دقیق جایی نخواهد رسید. در این راستا این مجموعه تالشی

ی ایران هم دارد.  های معینی با جامعه وتها و تفا اجتماعیِ کشور ترکیه که شباهت-سیاسی

ی ایران بسیار ضعیف است و به عنوان مثال تا این لحظه  متاسفانه شناختِ ما از کشورهای همسایه

شود، سه جریان سیاسیِ ایرانی به وقایع ترکیه واکنش نشان  ی انتشار می که این کتاب آماده

ادبی به کار برده شده و کمکی به پیروان اند که در مجموع مقادیری شعار و توصیفاتِ  داده

های اجتماعی است تا در  کند. تنها راه، بررسی علمی و دقیق جنبش شان هم واقعا نمی احتمالی

گیریم حداقل عامل  قرار می "سازمان"یا  "حزب"هایی این چنینی وقتی در جایگاه یک  موقعیت

منابع دست اول و حضور واقعی و عینی گمراهی نشویم. در این مجموعه تالش شده با دسترسی به 

 ی ترکیه به تحلیل این شرایط پرداخته شود. اجتماعی جامعه-در متن سیاسی
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 در طلبانه اصالح جنبشِ برای تنها نه ال،لیبر نئو گرایانِ اسالم حاکمیتِ تحتِ ترکیه،

 به جهانی داریِ سرمایه طرف از خاورمیانه، در کنونی های جنبش سایر برای بلکه ایران،

 زنان، کارگران، شرایطِ دقیقِ بررسیِ نظر، این از. شود می تحمیل «مدل» یک عنوان

 شکستنِ برای  کیه،تر در اجتماعی های گروه دیگر و  مذهبی و قومی های اقلیت جوانان،

 و کارگر ی طبقه شرایط به که مقاله این در. است مهم بسیار «ترکیه مدل» پروپاگاندای

 ی طبقه تاریخ» کتابِ از پردازد، می ترکیه در ها اتحادیه ویژه به کارگری، های تشکل

 به  ،میانه خاور صنعتیِ گاهِ دانش اقتصادِ استادِ «کوچ ییلدیریم» ی نوشته ،«ترکیه کارگرِ

 .است شده استفاده  اصلی منبع عنوان

 

کارگریطبقهمشکالتافزایشیدوره:2192تا2119هایسال

 گرفته شکل ها کودتا با شد، گذاشته بنیان 1302 سال در که ترکیه ملّتِ  – دولت تاریخ

  اساسیِ قانون و شد انجام 1312 سپتامبر 10 در کشور این نظامیِ کودتای آخرین. است

  قانونی – داده انجام جزئی تغییرات آن در «AKP» حاکم حزبِ که  حالی در – کنونی،

 از بعد ی دوره کتاب، ی نویسنده. شد نوشته ارتش حاکمیتِ تحتِ 1310 در که است

 اول ی دوره: است کرده تقسیم بخش 1 به کارگر ی طبقه وضعیت به توجه با را کودتا

 و 0221 سال تا شوروی فروپاشیِ از بعد دوم ی دوره ،1331-1311 های سال بین

 در که بود  سالی 0221 سال. شود می شامل را امروز تا 0221 سال از  اخیر ی دوره

 قدرت به «AKP» آن، از بعد سال یک و داشت وجود  بزرگی اقتصادیِ بحران ترکیه
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 با حال، به تا گرفت دست به را حکومت که روزی اولین از حزب این.  رسید

 جمهور رئیس. است داشته  نزدیکی روابط اروپا یِ اتحادیه و آمریکا جهانی، داریِ مایهسر

 دولت این که بود گفته خارجه امور وزارت تصدیِ دوران در 0221 سال در گول، عبداهلل

 در دموکراسی ایجاد هدفِ و کند می حمایت آمریکا بزرگِ یِ خاورمیانه ی پروژه از

 از نیز ترکیه دارِ سرمایه ی طبقه اکثریتِ. کرد خواهد دنبال را منطقه های کشور

 عنوان به را امروز تا 0221 های سال کتاب، ی نویسنده. کردند حمایت AKP گیریِ قدرت

 .کند می تعریف «کارگر ی طبقه بر فشار افزایش ی دوره»

 پذیرفتنِ با کرد  سعی  و بود مواجه شدیدی اقتصادی بحران با  ترکیه 0221 سال در

 ی اتحادیه و آمریکا طرفِ از که جهانی بانکِ و  IMF پول، المللیِ بین صندوق های برنامه

 افزایش طرح این نتایجِ ترین مهم از  یکی. شود خارج بحران آن از بود، شده طراحی اروپا

 و صنایع در تولید کاهشِ باعث که بود -تُرک ی لیره -ترکیه پول واحد ارزشِ شدیدِ

 اما. شد کاری بی افزایشِ و سندیکاها، تضعیف کارگری، های هزینه کاهش کشاورزی،

 نشان را الزم العملِ عکس و بشوند نتایج این متوجه نتوانستند دوره این در ها سندیکا

 خُرده و شد تجربه دوره این در ترکیه تاریخِ مالکیتِ سلبِ ترین وسیع ضمن، در. دهند

 در. داد دست از را اَش مالکیت اقتصادی، نِبحرا خاطر به روستایی و شهری بورژوازیِ

. داشت دنبال به را بیکاری افزایشِ که یافت افزایش بزرگ شهرهای به مهاجرت نتیجه

 را جامعه حمایتِ کند، عمل متحد توانست می ترکیه کارگرِ ی طبقه ،1333 تا 1312 از

 کاهشِ 0221 سالِ از اما. بگذارد تاثیر اجتماعی -سیاسی تحوالتِ روی و کند جذب

 و قومی های هویت گیریِ قدرت و سندیکاها و کارگر ی طبقه اعتبارِ و قدرت مداومِ
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 بسیاری مشکالتِ باعثِ ، گی بسته هم سیاستِ ترکِ و طبقاتی  آگاهیِ مقابلِ در  مذهبی

 و بدهند تغییر را ساختارشان و دیدگاه دوره این به نسبت نتوانستند ها سندیکا کالً. شد

 به باقی. کردند محدود روزمره حقوقِ به تنها را مبارزه و شدند تسلیم ها آن زا  بعضی

 از  بعضی در که ای  گی بسته هم. بشوند موفق نتوانستند اما دادند ادامه را مبارزه  تنهایی

  نیز گرفت صورت عمومی بخشِ و صنعتی کارگرانِ هایِ کنفدراسیون بین موارد

 .ماند نتیجه  بی

 

   طبقاتیآگاهیِوکارگریهطبقشرایطِ 

 از میلیون 0121 که بود میلیون 2120 ترکیه جمعیتِ 0212 سالِ در ، رسمی آمارِ طبق

 02 تقریبا که باشد می میلیون 1 به نزدیک کاران بی  تعدادِ. بودند کار نیرویِ ها آن

 اکثریتِ جبارِا و مالکیت سلبِ اثرِ در دوره، این در. دهد می تشکیل را کار نیرویِ درصدِ

 گسترش ترکیه کارگرِ ی طبقه ، گی زنده ی ادامه برای کارشان نیروی فروختنِ به مردم

 اقتصادی نظر از تحصیل آموزش، در سازی خصوصی و ها گاه دانش کیفیتِ تغییر با. یافت

 با مرتبط غیر هایی شغل در التحصیالن فارغ از بسیاری کاری، بی اثرِ در و شد تر مشکل

 از  قسمتی عنوانِ به را خود آن در که شدند کار به مشغول خود تخصصیِ ی رشته

 تاثیرگذار بسیار کارگر ی طبقه کمّیِ افزایشِ در نیز نکته این. دیدند می کارگر ی طبقه

 .بود
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 داشت، ادامه 1331 سالِ تا که هایی دوره در ترکیه، در سرد جنگِ دورانِ تاثیرِ تحتِ

 در طبقاتی هویتِ. نداشتند قبول را  طبقه مفهوم حتا کشور نای کارگرِ ی طبقه اکثریتِ

 1330 سالِ از بعد و گرفت شکل 1313 سالِ در کارگران -دولتی -عمومیِ بخشِ

 در کردستان جنگِ گیریِ اوج از بعد اما. شد شروع کارگر ی طبقه مفهومِ از استفاده

 رسیدنِ قدرت به و ،1333 سال در.« ک.ک.پ» رهبرِ اوجاالن، گیریِ دست با ترکیه

 تضعیفِ و شد حاکم دوره این در  مذهبی و قومی هایِ هویت ،AKP با سیاسی اسالمِ

 )کنفدراسیون ESKK در مثال. کرد پیدا انعکاس نیز ها سندیکا در طبقاتی هویتِ

 های اتحادیه )کنفدراسیونِ HAK-İŞ در کُرد،  ملیِ جنبشِ( دولتی کارکنان های اتحادیه

 کارگریِ هایِ اتحادیه )کنفدراسیونِ TÜRK İŞ در و اسالمی، هایِ  مذهبی (کارگر – حق

 )کنفدراسیونِ DISK مدیریتِ. شدند حاکم ترک گراهای  ملی به نزدیک جناحِ( ترکیه

 کشور حاکمیتِ سکوالرِ ی شاخه که ها کمالیست به نیز( انقالبی کارگرانِ هایِ اتحادیه

 گروهِ کاندیدایِ اکیجی، ارول پیش ماه چند که ردک اضافه باید اما بودند، نزدیک هست

«DIH» ِاین رئیسِ چپ، رادیکالِ هایِ گروه از  یکی به وابسته( انقالبی کارگرانِ )جنبش 

 .شد کنفدراسیون

 که سندیکاها از  بعضی اعضای حتا نیافت، کاهش سندیکاها اعضایِ تعدادِ دوره این در

 کارفرمایان، حمایتِ با ،(کارمندان سندیکایِ) Memur-sen مثل هستند، AKP به نزدیک

 یافته کاهش بسیار دوره این در  قانونی های اعتصاب دیگر ی سو از. کرد پیدا افزایش

 سالِ تا تعداد این کردند، اعتصاب کارگر هزار ده 0221 سالِ در که  حالی در. است

 سالِ در اما ندکرد اعتصاب کارگر هزار دو ،0221 سالِ در. یافت کاهش مرتبا 0221
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 کاهش نفر هزار 2 به 0221 سالِ در اخیرا و رسید هزار نفر 02 به تعداد این 0222

 اعتصابِ از غیر.  یافت کاهش نیز کارگری هایِ راهپیمایی و ها تظاهرات در شرکت. یافت

 0223 سال دسامبرِ بین( تنباکو و توتون )کارخانجات «TEKEL» معترضِ کارگرانِ عظیمِ

 و شد ضعیف طبقاتی آگاهیِ و کارگری  گیِ بسته هم آنکارا، پایتخت در 0212 مارسِ و

 یِ سو از. شدند منفعل نیز بودند گرفته شکل طبقاتی هویتِ ی پایه بر که  هایی سازمان

 مثال. بود زیاد بسیار سازی خصوصی به اعتراض در ها کارخانه اشغالِ دوره این در دیگر،

 های شهر در «TEKEL» های   کارخانه ایزمیت، -«Aliağa PETKİM», «SEKA» ی کارخانه در

 دوره این در. برسند هدفشان به نتوانستند اما آلومینیوم، ی کارخانه و ماالتیا و آدانا

 کارگران حقوقِ نتیجه، در و شد زیاد کاران بی  تعدادِ اما نیافت کاهش کارگران حقوقِ

 گروهی اما. شد فقر افزایشِ باعثِ این و دش می تقسیم بیشتری تعدادِ بر خانواده یک در

  رسمی آمارهای در که بودند  قانونی غیر کارگرانِ کردند، تجربه شدیداً را مطلق فقرِ که

 .شوند نمی ثبت

 تعدادِ. است کرده پیدا افزایش بعد به 0222 سالِ از  کار از ناشی حوادثِ و ها بیماری

 211 ،0222 سالِ در باختند جان کار از اشین حوادثِ و بیماری خاطرِ به که کارگرانی

 در معدن کارگرانِ از نفر 12 ،0212سالِ خردادِ در. بود نفر 1230 ،0221 سال در و نفر

 اجتماعیِ امنیتِ و کار وزیرِ. باختند جان شیمیایی گازهای خاطرِ به زنگولداق شهر

 و مُردند،  خوبی کلش به کارگران که بگویم توانم می: »گفت فاجعه این از بعد کشور،

 (1).«نکشیدند درد اَم مطمئن
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 هاآنفعالیتِوکارگرانهایِاتحادیهشرایط

 کنفدراسیون و عمومی و کارگری های اتحادیه نظر از( کنون تا 0221 سالِ از) دوره این

 حکومت سندیکاییِ ضدِ نگرشِ سندیکاها، شدنِ ضعیف ی نتیجه در. بود شکست از پُر

 از و شد تالش سندیکاها در کارگران عضویتِ از جلوگیری برای هم باز اام. شد تر نرم

 با کار سازمانِ تغییرِ و  غیرقانونی کارگرانِ استخدامِ مثل) گوناگون های راه طریقِ

 سازماندهیِ برابرِ در( خود ی خانه در تولید برای گی خانه زنانِ و کارگران استخدامِ

 هایِ سندیکا از کارمندان هایِ سندیکا اعضای تعداد یهترک در. شد ایجاد مانع ها سندیکا

 نفر هزار 30 رسید قدرت به AKP که  تاریخی در که ،Memur-sen است زیادتر کارگری

 به تبدیل 0223 سالِ در حاکم، حزبِ با نزدیکش ارتباط خاطر به داشت، عضو

 هایِ سندیکا ِکنفدراسیون سه ترکیه در که  حالی در. شد کنفدراسیون ترین بزرگ

 به اما. یافت کاهش کارمندان هایِ کنفدراسیون تعداد دوره این در است، موجود کارگری

 آوردنِ دست به و دولت با توافق رسیدنِ به سندیکا مدیرانِ تمایلِ زیاد، کاریِ بی خاطرِ

 دادند، انجام  مهمی های تظاهرات 32 ی دهه در که عمومی کارگرانِ ،  گی بازنشسته حقِ

 بود «کار پالتفرمِ» کارگری، مهمِ های تشکل از  یکی. ماندند ساکت نسبتا دوره این در

 کنفدراسیون -«TÜRK İŞ»، «HAK –İŞ»، «KESK»، «DİSK» طرفِ از 1333 سالِ در که

 و شد تشکیل -دولتی کارمندانِ  ی اتحادیه  Memur-sen و  انقالبی کارگرانِ های اتحادیه

«BTT»  و -تُرک پزشکانِ ی اتحادیه «TMMOB»  معماری و مهندسی های اتاق  اتحادیه 
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 آنکارا آیِ کیزیل میدانِ در 1333  ژوالی در پالتفرم این. پیوستند آن به نیز -ترکیه

 کاریِ هم و شد منفعل 0221 سالِ از بعد اما کرد، برگزار  نفری هزار 322 تظاهرات

«DISK»، «KESK»، «TMMOB» و «TTB» گرفت را آن جای. 

 ادامه ها آن ضدِ بر حکومت تبلیغات شدند، منفعل صورت این به ها سندیکا که  حالی در

 پاسخ ها سندیکا از اردوغان، طیب رجپ ترکیه وزیرِ نخست حمالتِ و انتقادها  اما. داشت

-TÜRK  عمومیِ ی جلسه در اردوغان ،0221 سال دسامبرِ در مثال. نگرفت ای تازه

İŞاز  بعضی سندیکا، گانِ نماینده اما کرد، انتقاد ها سندیکا از آن در که کرد رانی سخن 

 حالِ در ها سندیکا  وقتی ،0221 مارسِ در. کردند ساکت تهدید با را معترض گانِ نماینده

 را ها آن اردوغان بودند، اجتماعی امنیتِ جدیدِ قانونِ طرح به اعتراض برای شدن آماده

 11 ملیت، ی روزنامه. )ندادند نشان العملی عکس ها سندیکا اما کرد متهم گویی دروغ به

 تعطیل برای ها سندیکا مطالباتِ ی درباره اردوغان ،0221 آوریلِ 01 در( 0221 مارس

 اگر: »گفت استانبول «تقسیمِ» میدانِ در تظاهرات برگزاریِ و می ماه اول شدنِ

 ها سندیکا از  بعضی اما ،«شود می قیامت کنند، اداره را امور باالدستان جایِ به زیردستان

 .کردند سکوت هم آمیز توهین سخن این مقابلِ در حتا
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 هاسندیکایرفتهدستازاعتبارِوفسادرشوه، 

  با مذاکره و البی طریق از را مشکالت کردند  سعی کارگری، های سندیکا از  بعضی

 وزارتِ به را آن و ساختند مدرسه ها آن. کنند حل ها،   کارخانه صاحبانِ و حکومت

 دولتی مسئولینِ و ها   کارخانه مدیرانِ  شخصیِ مخارجِ از  بعضی بخشیدند، دولتی آموزشِ

 از که  روشی این. کردند استخدام سندیکا در را مدیران های فامیل و گرفتند عهده بر را

 باعثِ و گرفت شکل دوره این در شود، می برده اسم «رشوه سندیکالیسمِ» عنوانِ به آن

 و رساند جدی آسیبی ها سندیکا به که دیگری مورد. شد ها سندیکا اعتبارِ کاهش

 مدیرانِ از  بعضی زیادِ ثروتِ. بود ها آن در فساد افزایشِ کرد، دور ها آن از را کارگران

 نتیجه در یافت، کاهش اعضا و جامعه حمایتِ و شد رو به رو شدیدی واکنشِ با سندیکا

 در تخلف دو زمینه همین در. شدند ضعیف حکومت و کارفرمایان مقابلِ در ها سندیکا

 اعتبارِ به و داشت ای گسترده انعکاس ها رسانه در ،Türk-iş کنفدراسیونِ  با ارتباط

 رئیس ارلن، تامر ی باره در اخباری 0220 سال در اول. رساند آسیب بسیار سندیکاها

 ویال، یک میامی در او داد نشان که شد منتشر ،Türk-iş  به وابسته Çimse -İşسندیکای

 های روزنامه از  یکی. دارد تریلیونی 0 ثروتِ بانک در و ماشین 10 و خانه 02 ترکیه در

 کاش اما باد مبارک کارگران روزِ است، می 1 امروز: »نوشت تیترش در بورژوایی،

 دوم موردِ و  (.0220 می 1 گآوعزکآاو، ی روزنامه)!« نباشند کارگران صفِ در طلبان فرصت

 Haber-iş سندیکای رئیس ،تکه چنگیز ی درباره دفعه این 0223 سالِ در خبری

 32ماشینِ و میلیاردی 032ویالیِ صاحب که ،Türk-iş به وابسته( خبر )سندیکای

 اخبار این در چنین هم. شد منتشر گیرد، می حقوق میلیارد 3 ماهیانه و است میلیاردی
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 کمک های ل پو بود، شده تعیین مدیر عنوانِ به که سالی 12 مدتِ در او که شد افشا

 پسر، دختر، و خوابانده خود شخصیِ  بانکی حساب در را آگوست 12 گانِ زده زلزله برای

 سوالِ به تکه،. بود  کرده استخدام سندیکا در را خود دیگرِ های فامیل و داماد

 که بود کرده پیدا دیگری کارِ مپسر مگر: »داد  جالبی پاسخ مورد این در نگاران روزنامه

 (0223 مارس 1 صاباح، روزنامه!« )باشم؟ گرفته را جلویش من

  حالی در مثال. شد ها آن اعتبارِ کاهش باعث نیز سندیکاها متناقضِ سیاسیِ های نگرش

 اروپا ی اتحادیه با کاری هم به گرایانه ملی های استدالل با Türk-iş ،0220 ژوئن در که

 سازمان مشترک ی بیانیه ماه همین در( مرل بایرام) سندیکا این رئیسِ کرد، می اعتراض

 اما. کرد امضا را بود اروپا ی اتحادیه با کاری هم افزایشِ خواستار که را اقتصادی ترقیِ

 در که بود کارگری مبارزاتِ در ها سندیکا ی جویانه آشتی و رادیکال  غیرِ نگرشِ تر، مهم

 0223 دسامبرِ از ،«TEKEL» کارگرانِ. شد دیده تر واضح «TEKEL» کارگرانِ های اعتصاب

 – گی بازنشسته مثل – شان اصلی حقوق که ،3C قوانینِ به اعتراض در ،0212 مارسِ تا

 به دست و کرده اشغال را  اصلی های میدان از  یکی پایتختِ در گرفت، می آنان از را

 شد، حمایت جدی شکل به جامعه طرفِ از اعتصاب این که  حالی در. زدند اعتصاب

TÜRK-İŞ – حکومت با – بودند وابسته آن به کارگران این سندیکاهای که کنفدراسیونی 

 که دیگری های تشکل سندیکاها، از غیر. داد پایان کارگران اعتراضِ به و رسید توافق به

 بسیار ها آن ی درباره مطالعه که هستند ها بنیاد اند، کرده پیدا سازمان آن در کارگران

 مدل است، گرفته شکل 0223 سالِ در که جدیدی سازماندهیِ اما. است محدود
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-«ataması yapılmayan öğretmenler platformu») «نشده استخدام معلمانِ پالتفرم»

AYÖP) ،و شده تشکیل هستند دولتی استخدامِ منتظرِ که معلم هزاران سوی از که است 

 در ای جدی انعکاسِ راهپیمایی، و  غذا اعتصابِ با و شده هید سازمان اینترنتی شکلِ به

. یافتند سازمان روش همین با نیز، سفید یقه کارگرانِ اخیرا. کرد پیدا جامعه و ها رسانه

 و کنند می تعریف سیاسی غیر های سازمان صورتِ به را خود پالتفرم دو هر که  حالی در

 این در کارگری هویتِ گیریِ شکل اما کنند، نمی دهاستفا انقالبی های شعار از ها بیانیه در

 .است مثبتی تحولِ ها بخش

 

 کارگرییمبارزهدرهاآنتاثیرِوکارقوانینِتغییراتِ 

 در تغییرات دیگر و 3122 کار قانونِ اجتماعی، امنیتِ رفورمِ با توسعه، و عدالت حزب

 حاکمیت، قدرتِ و کاری بی خاطرِ به اما. زد کارگر ی طبقه به فراوانی های آسیب قوانین،

 این در را شان وظایف ها سندیکا و نگرفت صورت وضعیت این به نسبت ای توده اعتراضِ

  ای کارگرِکرایه کردنِ  اِعمال با( 3122 قانون) کار جدیدِ قانون. ندادند انجام خصوص

«kiralık işçilik»  ِتلفنی کار «on-call çalışma»، نفعِ به را شرایط کار، تِموق هایِ قرارداد 

 برای را کار توقفِ و اعتصاب حقِ  م.13 قانونیِ بندِ دیگر سویِ از. داد تغییر کارفرمایان

 شناخت رسمیت به را  طوالنی مدتِ برای شان حقوق نشدنِ پرداخت صورتِ در کارگران

 عضو مکانِا کارگران برای ضمن در. کرد اضافه هفته 3 زن کارگرانِ زایمانِ مرخصیِ به و

 کارگران این سازماندهیِ برای ها سندیکا اما شد فراهم قانونی لحاظِ به سندیکا در شدن
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 ممنوع نیز کارگران سازماندهیِ از جلوگیری قوانین، تغییرِ با. نکردند را  کافی تالشِ

 سیستمِ. نشد استفاده  عملی شکل به قانون این از ها سندیکا موردِ در اما شد، اعالم

  المللیِ  بین های سازمان منافعِ به نسبت ،2212 قانونِ با 0221 میِ در اجتماعی، امنیتِ

 قراردادهایِ عقدِ حقِ ،.2211 قانونِ. 0 بند تغییرِ با ،0221 ژوئنِ در. کرد تغییر مالی

. کردند سکوت شرایط این مقابلِ در ها سندیکا و شد گرفته پیمانی کارگرانِ جمعیِ دسته

 و شد وابسته بهداشت وزارتِ به اجتماعی ی بیمه نهادِ ،2011 قانونِ اب 0222 سالِ در

 در کارگران ی نماینده بارین، فیکرت. ماند نتیجه  بی تغییر این به «کار پالتفرمِ» اعتراضِ

 وجود نیز مثبت تغییراتِ دوره این در اما. نداد نشان العمل عکس اجتماعی، ی  بیمه نهادِ

 کار خصوصی های نهاد در که معلمین برای سندیکا عضویتِ ،0222 سالِ تا مثال. داشت

 از. بود نفر 1222222 از بیش 0221 سالِ در ها معلم این تعدادِ. بود قدغن کردند، می

 اولِ ،0223 سالِ در چپ، فعالینِ و کارگران طوالنیِ ی مبارزه ی نتیجه در دیگر سویِ

 .شد اعالم  رسمی تعطیلِ مِی ماهِ

 

 یپایانسخنِ 

 از گوید، می «ترکیه کارگرِ ی طبقه تاریخ» کتابِ ی نویسنده ،کوچ ییلدیریم که طور همان

 شرایطِ حال به تا( توسعه و عدالت )حزبِ AKPحاکمیتِ و 0221سالِ اقتصادیِ بحرانِ

 این در که این با. است گرفته قرار سختی وضعیتِ در کارگری، هایِ سازمان و کارگران

 این طبقِ نتوانستند ها سندیکا شد، تر پیچیده و بیشتر کارگر ی طبقه مشکالتِ دوره
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 کارگری ی مبارزه به این و کنند تقویت را خود ی مبارزه  استراتژیِ و ساختار شرایط

 بلکه سندیکاها، نگرشِ این با تنها نه کارگر، ی طبقه هویتِ قدرتِ کاهشِ. رساند آسیب

  مذهبی و قومی هایِ هویت به که لیستسوسیا و چپ احزابِ اشتباهِ هایِ سیاست با

 تاثیر تحتِ ترکیه چپِ جنبشِ گفتمانِ دوره، این در. هست مرتبط نیز دادند اولویت

 ناسیونالیسم میکرو روی به  را درها کشور، این در حاکم  مذهبی اقتدارِ و کردستان جنگِ

 مسلمانانِ» انِعنو با جدیدی گروهِ شرکتِ مثال، عنوانِ به. است گذاشته باز مذهب و

 سازماندهیِ فرآیندهایِ تغییرِ ی دهنده نشان 0210 می 1 تظاهرات در «داری ضّدِسرمایه

 پیش قومیت و مذهب سمتِ به طبقاتی هویتِ سمتِ از که است ها سوسیالیست

 تحلیلِ و دوره این جدیدِ امکاناتِ و ها فرصت گرفتنِ نظر در با امروز نتیجه، در. روند می

 بودن آگاه ها، مارکسیست و کارگری هایِ سازمان فوریِ ی وظیفه کنونی، طِشرای درستِ

 – طبقاتی  ناپذیرِ  آشتی ی مبارزه روی بر اصرار و هویتی هایِ سیاست خطرِ مقابلِ در

 است. کارگری

 

  

 

 

 

 



یملییطبقاتی،جنسیتومسالهمبارزه  

23 

 

 :هانوشتپی

1- http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/madenciler-icin-guzel-olduler-dedi-

haberi-28909 

  

 :منابع 

1-      Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi (Osmanlı’dan 2010′a)-Yıldırım Koç-Epos Yayınları 

2-      Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu: 

http://www.ayop.biz 

3-      Plaza İşçileri Eylem Platformu: 

http://plazaeylem.org/biz_kimiz.html 

4-      Gözcü Gazetesi 

5-      Milliyet Gazetesi 
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یزنان:یمساله(دربارهA.K.Pسیاستِحزبعدالتوتوسعه)

 ستیزی،استثماروزنسنت

 

 سولماز بهرنگ

 ۱۰۲۱اکتبر
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مقدمه

مخصوصاً با سخنان نخست وزیر -ی زنان اخیرا سیاست حکومت ترکیه در قبال مساله

مورد توجه قرار گرفته است. سخنان اردوغان که سقط  -اردوغان علیه سقط جنین

جنین را قتل نامید و حمایت وزیر بهداشت و شهردار آنکارا از سخنان وی، هویت 

 (1خت. )ادیگر آشکار س ی( را بارA.K.Pستیز حکومتِ آ.ک.پ) زن

  که امروز در ترکیه حاکم است، متفاوت از سیاست سنتی های آ.ک.پ هر چند سیاست

ش در اباشد، با این حال باید سیاست کنونی را با توجه به جایگاه ( این دولت می )تاریخی

 تمامیت تاریخِ مدرن سیاسی این کشور  تحلیل کرد.

ی این ها از آن سیاست پسو  1302ی  ملّت ترکیه در اوایل دهه -از تشکیل دولت

 nationسازی ) ی ملت سازی و پروژهگرایی، مدرن در مورد زنان با ملی حکومت

buildingژی رسمی کمالیستی، هم به وئول . زنان از طرف ایدهه است( شدیدا مرتبط بود

(، و هم به عنوان nartaswsretsewگرایی) سازی و غرب و ابزاری برای مدرن” نماد “ عنوان 

،  aalee assfreeŞ)شدند  دیده می” دهند  مادرانی که نسل خانواده و ملت را ادامه می“ 

مهم حاکم، دولت و یا نهادهای  احزابئولوژی و سیاست  ، ایده0220سال  تا (.0222

کشور، مثل ریاست جمهوری، در همین جهت ادامه داشت، اما با پیروزی حزب عدالت و 

 Milli“، اسالمِ سیاسی که تا آن روز با احزاب مرتبط با سنت 0220توسعه در انتخابات 
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Görüş ”ها در مورد زنان  ر کشور حاکم شد و سیاست( شناخته شده بود، ب )دیدگاه ملی

 نیز در همین راستا تغییر کرد.

، از 0221گرای نئولیبرالی است که در سالِ  حزب عدالت و توسعه )آ.ک.پ(، حزب اسالم

اردوغان )نخست وزیر(، بولنت ارینک )رئیس مجلس( و عبداهلل گول  بطییرجب طرف 

( انشعاب  )دیدگاه ملی” Milli Görüş“سنت  که از حزب رفاه، وابسته به-)رئیس جمهور( 

ی اروپا و  اش تا کنون با اتحادیه تشکیل شد. آ.ک.پ که از ابتدای حاکمیت -ندکرده بود

اهلل  گرای فتح ئولوژیک با گروه اسالم دارد، از نظر ایده  ایالت متحده ارتباط بسیار نزدیکی

های آموزشی و امنیتی به قدرت  ها و نهاد که در ترکیه به خصوص از طریق رسانه-گولن 

دیدگاه و سیاست مشترکی دارد. آ.ک.پ که در سیاست  -رسیده است اجتماعی

و ( International Monetary Fundاز شرکای مهم آی.ام.اف )  اش یکی اقتصادی

های  انقالبی، جنبش های سوسیالیست ضدِبر هایی  داری جهانی است، با سیاست سرمایه

 کارمندان عالی رتبه در چهارچوب بوروکراسیِی، و ارتش و جوی وسیع چپ دانش

گان حاکمیت کمالیستی سابق هستند، روز به روز قدرت خود را  که نماینده گان هنخب

 (1کند. ) تقویت می

هئولوژیک، گفت های ایده در این مقاله، سیاست آ.ک.پ در مورد زنان، با توجه به ریشه

های  پراتیکدهی زنان درون حزب و سازمان ، اعضای حزب، تغییرات قانونی های

 مورد تحلیل قرار گرفته است. اجتماعی
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”خانوادهعلیهِزن“ئولوژیِآ.ک.پوایده

گرایی  اسالم ؛دهد ئولوژی آ.ک.پ در مورد جنسیت و زنان شکل می دو منبعی که به ایده

ناسیونالیسم بر اساس   ناسیونالیسم قومی، بلکه به معنی  و ناسیونالیسم )نه به معنی

 ملت( است. -دولت

ضعیف به  ذاتِیک دین اسالم مثل تمام ادیان توحیدی، با نسبت دادن  :زن و اسالم( 1

دارد قدرت و هویت زن را به عنوان فردی مساوی با مردان انکار کند و   زنان، سعی

مّت تمرکز ئولوژی اسالم که به جای فرد بر ا سرکوب جنسیت زنان را توجیه کند. ایده

، از طریق حجابِ ” فتنه “ بیند و برای جلوگیری از  ساز می کند، جنسیت زن را فتنه می

دارد   و دیگر قوانین، سعی” زنا “ ی جنسی غیر شرعی با نام رابطهاجباری، قدغن کردن 

ها را کنترل کند. در این چارچوب، نقش مردِ مسلمان نیز حفاظت نظم و اخالق  آن

 (1331ی از طریقِ محدود کردنِ زنان است. )فاطمه گول برکتی، ی اسالم جامعه

گوناگون  کردهای ایجاد تسلّط بر روی بدن زنان که در اسالم وجود دارد، در عمل

آزادی “ اش قدرت خود را با گفتمان  های حاکمیت آ.ک.پ که مخصوصاً در اولین سال

، 0211مارس  12ز شود: رو تقویت کرد، دیده می” حق پوشش حجاب “ و ” حجاب 

، در توئیتر رسمی  Ünyeی  ی آ.ک.پ در منطقه  سلیمان دمیرچی رئیس تبلیغات رسانه

ای بدون پرده است، یا برای فروش است یا  زن بدون حجاب مثل خانه "نوشت:  خودش

، 0211(. در مورد دیگری در فوریه 0211)خبر از روزنامه حریت،  "  برای اجاره
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 "نگاران گفت:  رئیس بخش االهیات دانشگاه سلچوک، به روزنامه، اورهان چکرپروفسور 

پوشد باید احتمال تجاوز را بپذیرد، خود زن در مرکز این مشکل قرار  که دکلته می  زنی

های مختلف مردم، هلیده اینجکارا،   از قشر  های منفی العمل بعد از عکس  ."گیرد  می

ها از چکر دفاع کرد. مصطفا  العمل تن عکسجا دانس  گان آ.ک.پ  با بی یکی از نماینده

پوشیدنِ دکلته خودش “ ی دیگری از آ.ک.پ نیز در این مورد گفت:  یونلدی نماینده

و اظهار کرد که تنها راه حفاظت زنان از آزار و تجاوز، رعایت ” آزار دادن به مردان است 

آ.ک.پ برای  وفقنام( طرح قانونی 0211حجاب اسالمی است. )منبع: پرتال اخبار سل، 

گرایان به تسلّط داشتن  ی تمایل اسالم نیز نشانه 0223در سال ” زنا “ جرم دانستن 

 باشد. )منبع: بیانات( روی بدن زنان می

ملت  -ئولوژی رسمی نهاد دولت گرایی )ناسیونالیسم( که ایده ملی: زن و ناسیونالیسم( 0

و مکانیزم   های ملی ماد سیاستزن را به عنوان ن ،داری است در دوران ظهور سرمایه

یک به یک ابزار تبدیل  زن را از شهروند درجه ،بیند و این دیدگاه بازتولید ملت می

-Woman” )دولت  - ملت - زن“ گانِ کتاب  ، نویسندهYuval-Davisو   Anthiasکند.  می

Nation-Stateسی شنا گرایی در جامعه ی زنان و ملی از منابع اصلی مساله  ( که یکی

اولین نقش به کند.  را به زنان تحمیل می  ملت دو نقش اصلی- است معتقدند دولت

ملت است و دومین نقش از طریق   زیستیی کنترل بدن زنان و بازتولید  وسیله

. ( تعیین مرزهای جمعیت ملت است های جمعیتی های کنترل )مثل سیاست مکانیزم

نیز نقش بازتولید   در مورد هویت فرهنگی زنان، نه تنها در مورد هویت بیولوژیک، بلکه
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تبدیل ”   گان روح ملی نماینده“ یا ” مادران ملت “ ها با تعاریفی مثل  کننده را دارند: آن

ها  به آن”   رفتارهای مناسب با هویت و فرهنگ ملی“   شوند و می  به نماد هویت ملی

های نظامی مثل ترکیه  در دولت (.Anthias & Yuval-Davis  ،1313)شود  میتحمیل 

 "ها اهمیت بسیاری دارد، همین دیدگاه از زنان به عنوان  که ارتش در فرهنگ آن

 کند. را تحمیل می  ها این نقش سازد و به آن ابزار و نمادی می "مادران شهدا 

( و به  ترکیه ) ی جنگ کردستان ستیز، در مواضعی درباره آ.ک.پ، از دیدگاهی زن 

گرایی و میلیتاریسم  های مخالف حاکمیت، از ملی در گروه عالخصوص علیه زنان ف

از این موارد، اظهارات نخست وزیر اردوغان، درباره  کند. یکی گرایی( استفاده می )جنگ

ی دریای سیاه( در تظاهراتی علیه آ.ک.پ،  که در شهر هپا )در منطقه-دلشاد آکتش  ی

. اردوغان در سخنانی که از بود ،اش شکست ی پلیس استخوان لگن بر اثر حمله

که عضو سازمان -ی دلشاد  شد درباره های تلویزیونی به طور زنده پخش می کانال

بودن او "باکره"ی  برای ایجاد شبهه درباره -ی مردم( است )خانه iellaelassگرای  چپ

“ )منبع: بینت( )این بخش مقاله با بخش ” معلوم نیست زن است یا دختر! “ گفت: 

  نیز مربوط است(” .ک.پ در برابر زنان کرد سیاست آ

ترین نقطه مشترک ناسیونالیسم و ادیان توحیدی در  مهم :خانواده- دوگانگی زن( 1 

گی زن و خانواده و محدود کردن زنان به نقش مادری و  برابر زنان، ایجاد دوگانه

اند:  ای نوشته هآبادی و روبینا سیگل در مقال ی پدرساالر است. ، نجم همسری در خانواده

خانواده هم به عنوان یک نهاد و هم به عنوان یک استعاره، در مرکز نظریات “ 
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)جامعه  Şerifsoy“ملّت ترکیه و ایران قرار دارند.  -دولت های پراتیکناسیونالیسم و 

ی خانواده،  از نهاد و استعاره ناسیونالیسم ئولوژی ی ایده استفاده "گوید:  نیز می شناس(

را که برای ادامه و بازتولید همبستگی این جمعیت الزم است، مشروع   اتحاد ملیمفهوم 

ملّت مدرن، در دین اسالم - دولت ناسیونالیسمِبر خالفِ  (Şerifsoy 20222)“ سازد.  می

شود،  ی خصوصی )خانه( محدود می به تبع  اهمّیتی که نهاد خانواده دارد، زن به حوزه

 "مسلمان، ایفا کردن نقش مادری است.  ی اصلی زنِ وظیفه "چرا که 

کند در پراتیک آ.ک.پ بسیار  می "خانواده"را فدای  "زن "ئولوژی که  انعکاس این ایده

جنین پیش آمد، نخست وزیر  که در باره سقط  آشکار است: قبل از آخرین بحثی

ایی ما گر گرا هستیم، مبنای اصول ما اصول"گفته بود:  0221ژانویه  12اردوغان که در 

به زنان ترک،  "کودک 1ِکم  داشتن دست"با پیشنهادِ  ها بار2 "هم نهاد خانواده است

  تفاوتی "هایی برای افزایش جمعیت کارخانه"نشان داده بود که زنان در دیدگاه او با 

، به وزارت دادگستری رسما 0221( آ.ک.پ که در اکتبر NTV-MSNBC: ندارند. ) منبع

 0211سال کاهش بیابد، اخیرا در سال  13به  11زدواج زنان از پیشنهاد کرد که سن ا

از   تغییر نام داد. یکی "اجتماعیوزارت خانواده و تأمین "به   "وزارت زنان و خانواده"

تا به حال   کسی"، عضو آ.ک.پ و وزیر خانواده چنین بود: فاطمه شاهیناولین سخنان 

( Bianet) منبع:  ."هم نخواهد دید ، بعد از ایناست ای ندیده از فمینیسم فایده

های انتخابات  ، بلکه در اسناد و بیانیهاظهاراتزن و خانواده، نه تنها در  انگاریِ دوگانه

، زن را به  0221ی انتخابات عمومی آ.ک.پ در سال  شود. بیانیه حزب نیز دیده می

ای را  اقتصادیی  گی نشان داده و برنامه عنوان مسئول اصلی نقش مادری و خدمات خانه
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های متاهل  پیشنهاد کرده است که با عنوان حمایت از زنان، در واقع از زن و مرد

 (Bianetکند.) منبع:  حمایت می

یک مکانیزم   کند، برای زنان کامال ای که آ.ک.پ آن را حمایت و تقویت می "خانواده"

که از طرف  "ها دهبرای خانوا  تعلیم و دستور مذهبی"ی  سرکوب و تسلّط است: در جزوه

که تازه ازدواج   هایی به خانواده 0221شهرداری توزال استانبول، وابسته به آ.ک.پ، در 

توانند ازدواج کنند. مردان  سالگی می 3کردند داده شد، نوشته شده دختران در سن 

توانند از زنان  ها می ها را اگر ردی برجای نگذارد ضرب و شتم کنند، و آن توانند زن می

ها  ی صباح (. از سوی دیگر، ده ز طریق نوشتن نامه طالق بگیرند) منبع: روزنامها

با بیش از یک زن  -نیست  که در ترکیه رسمی-ی آ.ک.پ، ، با عقد اسالمی  نماینده

 "ی آ.ک.پ در مجلس، در این باره گفته است:  ، نماینده Suat Kılıçاند و  ازدواج کرده

تا هم داشته باشم  3تونم  زن دارم، می  1ببینید من  چند همسری در اسالم مجاز است.

  سعی ای است که آ.ک.پ نهاد خانواده  ی اصلی ی چهره هندهن د ا. این واقعیت نیز نش"

، سیبل یورسین، مشاوره 0211(. در می دارد آن را تقویت کند)منبع: روزنامه جمهوریت

 ".پ( در استانبول، گفته است: های فاتیح و ایوپ )وابسته به آ.ک خانواده در شهرداری

، نقش  مان و در قرآن مجاز است. اگر زن از نظر جنسیچند همسریِ مردان در مذهب

موفق نباشد، مرد حق چند همسر   ، به حد کافی های خانگی و دوستی مادری، کار

داشتن را دارد. این روش از روابط نامشروع در جامعه و معضل در خانه ماندنِ دختران 

ِ چند همسری برای  قانونی خواهان حق که یورسیناظهارات . "یری خواهد کرد جلوگ
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سازد نه  ی مردساالر را مشروع می ای که خانواده ئولوژی دهد که ایده نشان می مردان شد

تنها از طرف مردانِ آ.ک.پ بلکه از طرف زنانِ حزب نیز قابل قبول است. )منبع: روزنامه 

 رادیکال(

 

لیبرالِآ.ک.پبرزنانصادیِنئوتأثیرسیاستِاقت

ئولوژی  دفاع آتشینِ آ.ک.پ از نهاد خانواده علیه هویت مستقل زنان نه تنها با ایده

میالدی  12ی  های نئولیبرل نیز مرتبط است. از دهه گرای اسالمی، بلکه با سیاست اصول

یک  ، به عنوانداری غرب در کشورهای سرمایه کار محافظههای  تا کنون، حکومت

ها را وادار  دارند زنان را از بازار کار خارج کنند و آن  استراتژی برای مهار بیکاری، سعی

داری به طور کلی از کار خانگی زنان،  سرمایه  به برگشتن به خانه و خانواده کنند. وقتی

خانه و "برد، دالیل اقتصادی تحمیل کردن  به لحاظ بازتولید نیروی کارِ مردان سود می

 باشد. به زنان بسیار واضح می  "دهخانوا

دانید چرا نرخ بیکاری  می"گفت:  0223، وزیر دولت آ.ک.پ در محمد شیمشک

زیرا در شرایط بحران اقتصادی زنانِ جویای کار هم به نیروی کار یابد؟  افزایش می

و زنان زحمتکش را به عنوان مسئول اصلی بحران اقتصادی و  "شوند اضافه می

، به زنانی که 0211، یکی از وزرای آ.ک.پ که در ب ویسل ارقلواد. بیکاری نشان د

ی  . همه"نیست؟  مگر کارهای خانه برایتان کافی"از او کار خواستند با خنده گفت: 
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گرا و  ی انعکاس سیاست مشترک اسالم اصول این برخوردها نشان دهنده

. )منابع: خارج کنند جامعهدارند زنان را از نیروی کار   نئولیبرالیسم است که سعی

 2 روزنامه رادیکال(Eğitim-Senی  اتحادیه

که در سایت رسمی وزارت خانواده و  "برای مادران کارگر  راهنمایی"ی  جزوه 

منتشر شد نیز ذهنیت حکومت ترکیه را در این مورد نشان  اجتماعیهای  سیاست

کند، باید همیشه در  که کار می  یک مادر در حالی"دهد. در این جزوه آمده است:  می

ی یک مادر، ایفای  اولین وظیفهخانگی است.  ی اصلی او کارِیاد داشته باشد که وظیفه

ی  نقش همسر برای شوهرش، مادری برای فرزندش و در نهایت کدبانویی برای خانه

شود که اگر یک مادر  های مختلف نشان داده می در این جزوه، با مثال  "خودش است

تواند  مادری که نمی"ی  آید. مثال با قصه )!( به سرش می  هایی الکتکار کند، چه ف

او سر کار هست به   سرپرست مناسبی برای فرزندش پیدا کند و در نتیجه وقتی

تا چه نشان داده شده است که کار کردنِ یک زن برای خانواده  "شود فرزندش تجاوز می

 (Bianetیت اخطرناک )!( است. )منبع: س اندازه

 اجتماعی میالدی تا کنون، با کاهش امنیت 12ی  ویت سیاست نئولیبرالیستی از دههتق 

ارزش ساخته و زنان را به   ، کار زنان را بی(flextimeپذیر) انعطافو رایج کردن کار 

محدود کرده است. آ.ک.پ که با تصویب  انعطاف پذیرامنیت و   ی کار ارزان، بی عرصه

های کار، سیاست های نئولیبرالی را که  استخدام و اتحادیهاجتماعی،   قوانین جدید بیمه

)آی.ام.اف( تعیین شده را  المللی پول ی اروپا و صندوق بین با توجه به منافع اتحادیه
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 دبه خانه محدوها را آناجرا کرده است، در راستای این سیاست از زنانی که نتوانسته 

 21، 0221: طبق آمار رسمی سال کند کند به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می

کنند. این  کار می بدون قراردادهای گوناگون،  درصد از زنان استخدام شده در شغل

کنند. با  چهارم زنانِ کارگر نیز بدون قرارداد کار می درصد است. یک 11تعداد در مردان 

ه باشد، تواند اطالعات کامل و دقیقی را ارائه کرد توجه به اینکه آمارهای رسمی نمی

 (KEIGبیشتر از این است. )منبع:   توان گفت که این آمار در واقع خیلی می

  

(faisiseaکُشی)یآ.ک.پ:زنیحاکمیتدهسالهنتیجه

ای است که به قتل سیستماتیک زنان با  شناختیعنوان جامعه (femicide) کُشی زن

کشتار زنان از سوی  های مختلف در ارتباط با جنسیت زنان تعیین شده است. علت

از آن نام برده می شود در طول هفت سال  "قتل ناموسی"مردان که بیشتر به عنوان 

برابر افزایش پیدا کرده است. 13 در قدرت بوده است  "عدالت و توسعه"اخیر که حزب 

که حزب عدالت و توسعه به قدرت  0220طبق آمارهای وزارت دادگستری در سال 

این آمار به  0223نفر بود و در هفت ماه اول سال  11شده  رسید آمار زنان کشته

های زنان در  اگر در نظر بگیریم که در طول این مدت افزایش قتل (1نفر رسید.)321

درصد بود به این نتیجه می رسیم که این افزایش آمار در ترکیه از 12کل جهان تنها 

ترکیه فعلیِ عی در شرایط جتماو ا کند بلکه از عوامل سیاسیعوامل کلی پیروی نمی

ها بیشتر از سوی نزدیکان، خانواده، همسران و همسران سابق  متاثر بوده است. این قتل
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ها خیانت و یا شبهه های رایج برای ارتکاب به این گونه قتل گیرد. بهانهزنان صورت می

شوه با ع»ی خیانت، درخواست طالق، متارکه، رعایت نکردن شئونات اخالقی و... است. 

های عاشقانه از  درخواست ترانه»، «زیادی حمام کردن»،«ساعت پرسیدن از مردان

از جمله « بی نمک درست کردن ماکارونی»، و حتا «صحبت کردن با پسران»، «رادیو

ها هم  ها ارائه شده و در رسانه شان در دادگاهمردان قاتل بوده که در دفاعیات "دالیل"

 نبع: پرتال خبر سل( )م (3بازتاب پیدا کرده است.)

صحبت “ اش،  ن از طرف خانوادهامادیآساله در شهر  11ی کشتن مدینه ممیِ  مثال بهانه

ی قتل سوگی اککوش که در شهر ازمیر از  بود )منبع: بینت(، و بهانه” کردن او با پسران 

پوشیدن شلوار تنگ و با عشوه ساعت “ اش کشته شد،  طرف همسرش جلوی بچه

 )منبع: روزنامه رادیکال(”)!( دان بود پرسیدن از مر

  زنان سعی  گوید دلیل اصلی افزایش قتل بهار، وکیل و مدافع حقوق زنان، می هلیا گل 

  سنتی  زنانی که به تعرض زندگی"به زنان است و   سنتی  در تحمیل کردن زندگی

وژی ئول ت( از این نظر نقش ایدهانا. )منبع: بی"شوند کنند کشته می مقاومت می

کُشی آشکار  های ناموسی و تبدیل این واقعیت به زن گرای آ.ک.پ در افزایش قتل اصول

ئولوژی محدود نیست و در  پراتیک  کُشی دارد تنها به ایده که دولت در زن  است. نقشی

از زنانی  بسیاریها انعکاس یافته است  طبق خبرهایی که در رسانه. شود نیز منعکس می

هایی که طالق گرفته بودند قبل از کشته شدن از پلیس صوصا آناند مخکه کشته شده

تقاضای حمایت کرده بودند ولی به آنان توجهی نشده بود و همین طور بسیاری از زنانی 
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توجهی پلیس روبه رو شدند و  های امن مراجعه کرده بودند با بی که به پلیس یا خانه

تبصره ی  دیگر  ی از سو (2شته شدند. )بعد از به خانه بازگردانده شدن از سوی پلیس، ک

های زنان به تبرئه ی قاتالن و  ها در رابطه با قتل که در دادگاه "تحریک حاد"قانونی 

با این استدالل که زنان خودشان قاتالن را تحریک  -انجامد تخفیف مجازات آنان می

اه را در جایگاه ، دادگ"قانونی"کرد و این عمل -انداند و باعث قتل خودشان شدهکرده

 (1نشاند)شریک جرم قاتالن می

عالوه بر این برخورد سیستماتیک، اظهارات س. عالیه کوف، عضو آ.ک.پ و وزیر سابق 

  موارد استثنائی که با قوانین کشور ربطی"های زنان را  ، که قتل"زنان و خانواده"  وزارت

ی  که شاخه  است. در حالیِ آ.ک.پ به این مساله  توجهی  ی بی دانست، نشانه "ندارد

را  "های زنان جلوگیری از قتل"، کنفرانسی با عنوان 0211مارس  1زنان حزب، در 

ین کنفرانس دعوت نشدند. )منبع: های زنان ترکیه  به ا برگزار کرد، بسیاری از سازمان

 (Bianetیت اس

 

سیاستِآ.ک.پدربرابرزنانِکُرد

های سیاسی ترکیه آن را  قریبا تمام احزاب و گروهی کُرد و جنگِ کردستان، که ت مساله

ی  بینند، در تحلیل دیدگاه آ.ک.پ درباره ی کشور می ترین مساله به عنوان مهم

ی زنان نیز باید در نظر گرفته بشود. بدون شک نگرش آ.ک.پ نسبت به زنان، در  مساله
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تر  سرکوب عمیقمورد زنانِ کُرد نیز صادق است: با این حال، وجود سیاستِ فشار و 

ای علیه جنبشِ کُردِ ترکیه )با رهبری  استراتژی نسبت به زنانِ کُرد به عنوان 

این وضعیت، نه  (.2شود. ) پ.ک.ک(، از طرف جنبش زنانِ کُردِ این کشور مطرح می

مطرح   ی ملی که در آن مساله  هایی تنها در مورد کُردها و ترکیه، بلکه در تمام کشور

های  ناسیونالیسم به شکل ی ساختار جنسیتی و مردساالرِتیجهاست، به عنوان ن

 وجود دارد.  مختلفی

 aniswe aesiel گرایی، ملت و جنسیت اجتماعی:  جنگ"ی  شناس(، در مقاله )جامعه

زن به یک سالح و  تبدیل شدن بدنِ "آمیز ی درگیریِ خشونت بدن زن به عنوان عرصه

المللی، تمام  های قومی و بین در درگیری» ست: گونه توضیح داده ا ابزار جنگ را این

  خشونتِ جنسی ،گیرند اما این خشونت در مورد زنان مردم هدف خشونت قرار می

گراییِ مردساالر چنان که زنانِ یک مرد نماد فرهنگ،  تجاوز است. برای ملی  یعنی

ها  نیز زنانِ آن "دیگران"ی وی هستند، نماد فرهنگ و مردانگیِ  صنعت و خانه

گیرند،  های یک ملت با نقش زنان شکل می طور که افسانه هستند...در نتیجه همان

 (Saigol، 0223) «کنند  شان را بر بدنِ زنان حک می دشمنان نیز پیروزی

ی مختلف نیز تجربه شده بود، از  زده طور که در بوسنی، ویتنام و مناطق جنگ همان 

ها  علیه زنان، توسط  ستان، این گونه خشونتمیالدی تاکنون در ترکیه و کرد 12ی  دهه

که دولت آ.ک.پ تنها نهادی نیست   (. در حالی1شود) های دولتی اعمال می ارتش و نهاد

ی این دولت در  دهد، پذیرش و انجام این سیاست از سو که این استراتژی را ادامه می
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ا انعکاس یافتند، از ه که در رسانه  هایی های گوناگون، بسیار مهم است. طبق خبر شیوه

های مختلف کردنشین، از طرف  های حاکمیت آ.ک.پ تا کنون، در شهر اولین سال

اهلل گولن و نیروهای پلیس )که تحت  گان آ.ک.پ، اشخاص مرتبط با جماعت فتح نماینده

  کنترل این دو نهاد هستند( به خصوص به دختران کم سنّ وسال، خشونت جنسی

در شهر کردنشین سییرت، بیش از  0212اخبار، در سال  طبق این اعمال شده است.

، و محمد ندیم هلوکیگلو )که فامیل نزدیک نها، سربازاها پلیس صد نفر که بین آن

دختر که سنشان  3ی آ.ک.پ در همان شهر است( بودند، به  ییلمز هلوکیگلو، نماینده

. )منبع: آژانس سال بود، در عرض چند سال چندین بار تجاوز کردند 11و  11بین 

( در همان سال، در شهر درسیم )شهر کُردنشین و علوی مذهب که اسم Fıratخبری 

لی است( رضا چلک، رئیس تشکیالت آ.ک.پ در شهرستان جرسمی آن تونترکی 

با قصد تجاوز حمله کرده بود. بعد   ذهنی یی عقب مانده ساله 13اوکیک، به یک دختر 

شان را های اصناف شهر برای اعتراض به این اتفاق مغازهاز انعکاس این خبر در منطقه، 

 ) آمِدها منعکس شد که در  نیز در رسانه 0212 دسامبربرای چند روز بستند. در ماه 

بزرگترین جمعیت کُرد را در ترکیه دارد(، در نام ترکی رسمی این شهر دیاربکر است و 

Mazhar Bağlı شناسی  ی جامعهاه در رشته، عضو هیئت مرکزی آ.ک.پ و استاد دانشگ

از   قرار داد و یکی  این شهر، دختران دانشجو را تحت آزار جنسی دیجلهدانشگاه 

 (Fırat اوز او باردار شد. )آژانس خبری دانشجوها هم در اثر تج

ذهنیت آ.ک.پ نسبت به زنانِ کُرد در اظهارات هلیل بکرکی، رئیس شهرداری ریز )در 

ی کُرد،  برای حل مساله“ کند، او گفت:  چنین بازتاب پیدا میی دریا سیاه( نیز  منطقه
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شرق )کردستان( هستند را به عنوان همسرِ دوم  با عقد اسالمی  زنانی که اهل جنوب

”2. میل بشویم. نیست( به همسری برگزینیم تا به جای دشمنی فا  )که در ترکیه رسمی

 رادیکال( )منبع: روزنامه 

 

یحجابهیزناندرونِحزبومسالهزناندرآ.ک.پ:سازماند

ی زنان در نظر گرفته شود،  از دیگر نکاتی که باید برای تحلیل دیدگاه آ.ک.پ به مساله  

بعد از به حاکمیت   سازماندهی زنان در خودِ حزب است. شاخهی زنان حزب، که کمی

ان از ، تشکیل شد، باعث فعال شدن بسیاری از زن0220رسیدن آ.ک.پ در سوم نوامبر 

ی  ِ این بخش از حزب، تبلیغات در دوره های اصلی قشر سنتی جامعه شد. فعالیت

 های خیریه است. انتخابات،  سازماندهی در نواحی مختلف و کار

  آنکارا، در حالی Keçiörenی زنان در شهرستان  به نظر خدیجه چکمک، رئیس شاخه 

شد، بسیاری از زنان جوان با ی جوانان میی زنان مثل شاخهکه سازماندهی شاخه

(. 3پیوندند )  ی زنان می با هم کار کنند و به همین دلیل به شاخه مردهاخواهند با  نمی

ی  بدنه  های سنتیِ ی زنان حزب، با نگرش دهد که فعالیت شاخه این نکته نشان می

 حزب شدیدا مرتبط است.
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المللی  ، اساتید روابط بینز. چیتکو و. تور  که از طرف”  آ.ک.پ و زنان“ ی  در مقاله 

خاورمیانه نوشته شده است، با زنانی که در آ.ک.پ فعال هستند   دانشگاه صنعتی

هایی انجام شده است. در این مقاله اشاره شده است که بسیاری از این زنان،  مصاحبه

موفقیت بیشتر در نقش مادری و “ دلیل اهمیت دخالت زنان در  سیاست را با 

توضیح ”  ی خوبی بودن به عنوان یک ارزش در ترکیه مطرح است[ ههمسایگی]همسای

از   یکی” دهد  می  اهمیتی که آ.ک.پ به اخالق و اعتقاد مذهبی“ دهند. همین طور،  می

ی زنان  دالیل اصلی شرکت زنان در این حزب است. مثال نوردن شانلی، رئیس شاخه

و ” مومن در آن هستند فعال باشم  های خواستم در  حزبی که آدم می“ گوید:  آنکارا می

ی شهرستان چانکایا نیز دلیل شرکت در این حزب را  نسرین ازمک، رئیس شاخه

هستند که خدا را همیشه به یاد دارند   فعالین آ.ک.پ کسانی“ دهد:  گونه توضیح می این

 که نخست وزیر اردوغان در کنفرانسی که در  دهد در حالی این تحقیق نیز نشان می”. 

و ” به برابری زن و مرد اعتقاد ندارم “ های زنان داشت، گفت:  با سازمان 0211جوالی 

های زن در انتخابات مخالفت کرد، به نظر بسیاری از  با طرح تعیین اولویت برای کاندیدا

 ”.کند  نخست وزیری است که از زنان حمایت می“ زنانِ فعالِ حزب، او 

سیاسیِ حزبی دارند را نادیده   گی ه در زندهبا این حال زنان وجود مشکالتی ک 

در حزب کال نسبت به “ اند که  ها گفته گیرند: بسیاری از زنان فعال در مصاحبه نمی

دخالت زنان در فعالیت سیاسی مقاومتی وجود دارد، اما این مشکل با تقویت پراتیکِ 

های  در شهر 0221والی جکه در   هایی در مصاحبه ”. زنان در آینده حل خواهد شد 
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  ی زنان شهر به نابرابریِ جنسی ی شاخهاسؤاز ر  و چروم انجام شده است، یکی کریکاله

های  دانید که از زنانی که در سازمان آیا می“ طور اشاره کرده است:  در حزب این

د از انتخابات عکشند؟ اما ب ی انتخابات چه قدر کار می شهرستان حزب هستند در دوره

بندند. تا این حد  ی زنان را کال می شوند، حتا اگر پیشنهاد بشود شاخه می ها فراموش آن

 ”.تحتِ تبعیض قرار داریم 

در گفتمان و تبلیغات   ی حجاب که نقش مهمی درک زنان فعالِ حزب از مساله

دهد که آنان نیز به قدر همکاران مردشان به  سیاسیِ آ.ک.پ دارد نشان می

» ی مذکور نوشته شده است: ی معتقد هستند. در مقالهئولوژی مردساالر اسالم ایده

  ، به معنای خوی سنتی در ترکی” ealel)“ "اخالق "زنان عضو آ.ک.پ، بین مفهوم 

ها برای ساختن  به نظر آن بینند. می  ی نزدیکی ( و دین اسالم رابطه و مذهبی

ن دارند؛ را زنا  داند، نقش اساسی ای که اسالم مناسب می"خوش اخالق"ی  جامعه

داشته باشند   های جدید، اخالق سنتی شوند نسل زیرا زنان با نقش مادری باعث می

ی حجاب از نگاه زنان  های معنوی به آینده منتقل شود. از این نظر مساله و ارزش

ها ذاتِ مردان مشخص است:  عضو آ.ک.پ با مفهوم اخالق مرتبط است. به نظر آن

جامعه، این زن است که  "اخالق "ه برای حفظ نفسِ مردان ضعیف است و در نتیج

 )منبع: نشریه ملکیه، دانشگاه آنکارا( ."باید خود را در روابط زن و مرد محدود کند 

مراتبی که در خود حزب وجود دارد نیز موثر   ی حجاب در سلسله عالوه بر این، مساله

تعداد زنان محجبه  -ناز باال به پایی-در هیئت اجرایی حزب و تشکیالت زنان  باشد: می
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یابد و در حالی که زنان محجبه که در سطوح پایین قرار دارند این ممنوعیت  افزایش می

را به عنوان یک مشکل حیاتی که فوری باید حل شود می بینند اما به نظر هیئت 

ای است که به مرور حل  ی حزب و زنانی که در سطوح باالتر قرار دارند مساله مدیره

طبق تحقیق مذکور، اینکه حجاب مانع این است که زنان در حزب به سطح خواهد شد. 

گی مجلس بشوند، باعث نارضایتی زنان سنتی  باالتر بروند و مخصوصا کاندیدای نماینده

 (. 12حزب شده است )

اگر کاندیدای "کمپینی با نام  0211ژوئن  10ی این وضعیت در انتخابات  در نتیجه

سیبل از طرف زنان فمینیست اسالمی همچون  "تمحجبه نیست، رای هم نیس

تشکیل شد. زنانی که این کمپین را  اراسالن، هدایت شفقتلی توکسال و جیهان آکتاش

تشکیل دادند نه تنها به حزب عدالت و توسعه بلکه به همه ی احزاب توصیه کردند 

این  کاندیدای محجبه معرفی کنند و عنوان کردند بر این اساس رای خواهند داد.

های  کمپین واکنش شدید مردهای حزب عدالت و توسعه را بر انگیخت و باعث بحث

اش به  که با نزدیکی– "زمان"زیادی شد. علی بوالچ که یکی از نویسندگان روزنامه ی 

زنانی که این کمپین  -شناخته می شود فتح اهلل گولنحزب عدالت و توسعه و جماعت 

ی فمینیستی متهم ر و تفرقههای حزب و ایجاد شَ یرا تشکیل دادند را به کم شدن را

 -که به جنبش کُرد منسوب استـ کرد. بعد از اینکه در ماه اکتبر حزب ب.د.پ 

پیشنهاد قانونی را داد که در مجلس زنان بتوانند از شلوار و روسری استفاده کنند و این 

سالمی و زنان های ا طرح از طرف حزب عدالت و توسعه رد شد، نارضایتی فمینیست

حزب عدالت و توسعه افزایش یافت. بعضی از زنان در جناح اسالمی مثل عایشه بهورلر 
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ها گفته است که حاکمیت حزب عدالت و توسعه برای  های خود با رسانه در مصاحبه

زنان محجبه سودی نداشته است و مردهای جناح اسالمی بعد از به قدرت رسیدن و 

گیری آنان شدند را  ای که باعث قدرت شان، زنان محجبه گی افزایش سطح رفاه زنده

حجاب هستند  های دیگری که بی فراموش کردند و از اقتدار خود برای برگزیدن زن

 استفاده کردند.

 

جنبشزنانترکیهدرامروزونقاطضعفآن   

بعد از تحلیل تبعیض و سرکوب علیه زنان در ترکیه، به شرایط مقاومت زنان علیه 

که در ترکیه فضا برای حضور جنبش زنان   سرکوب نیز باید توجه کرد. در حالیاین 

رادیکال  آزاد است و امکانات فعالیت بسیار است، جنبش در این کشور ضعیف و غیر

2 که "KA-DER"از جنبش زنان، در نهادهای لیبرال مثل   است. امروز بخش عظیمی

ونی کشور است، متشکل چارچوب سیستم قان هدفش افزایش حقوق زنان در 

اند  ی بنفش( متمرکز شده )خانه Mor Çatıهایی مثل  هستند. بخشی دیگر در تشکل

و   های روزمره، عملی دیده و به فعالیت امکاناتی برای زنان خشونتی که به ارائه

 پردازند. سیاسی می غیر

د، بخش شود زیر عنوان لیبرال فمینیست تحلیل کر که این دو بخش را می  در حالی

هایی مثل کلکتیو  دیگری که از نظر طبقاتی و اجتماعی محدودتر هست، گروه
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فمینیست استانبول یا پالتفرم زنان آنکارا هستند که بر خالف گروه اول، به سیاست 

دهند. این بخش که در واقع جنبش مستقل  تری نشان می العمل وسیع روزمره عکس

هرهای بزرگ این کشور )مثل آنکارا، استانبول دهند، به ش زنان این کشور را تشکیل می

ها نفوذ دارند  که در دانشگاه  و ازمیر( محدود هست و از نظر طبقاتی، تنها با قشر خاصی

 شان از اکثریت جامعه باالتر است، ارتباط دارند. گی و استانداردهای زنده

ای سیاسی ه العمل احزاب چپ ترکیه هستند که عکس های زنانِ اما بخش سوم، شاخه

ای را در برابر سیاست حکومت آ.ک.پ  دارند و در چند سال اخیر، اعتراضات گسترده

ی  خانه –اِولری  های هالک برگزار کرده است. در این بخش، مخصوصا بخش زنان گروه

و کلکتیوهای دانشجویی، بسیار فعال هستند. البته باید توجه کرد که این بخش  -خلق

،  جنبش مستقل زنان محسوب بشود، اما در سیاستِ عملیتواند به عنوان یک  نمی

  ی آنان است. در حالی که باید از طرف جنبش مستقل زنان ایفا بشود، بر عهده  نقشی

های چپ، در تحلیل و  جنبش زنان وابسته به گروه  که این بخش از نیروها، یعنی

کند، جنبش  انتقادش از سیاست حکومت، به نقش مذهب و بنیادگرایی اشاره می

ای دارد که خطرهای عملی و واقعی بنیادگرایی  مدرنیته مستقل زنان گفتمان ضد

گیرد و اخیرا با جنبش فمینیسم اسالمی نیز ارتباط  اسالمی برای زنان را نادیده می

 پیدا کرده است.  نزدیکی

ی دیگر، جنبش زنان در مناطق شرق کشور که اکثرا کُردنشین هستند، در اثر  از سو

های  مارس در شهر 1های  های جنبش کُرد بسیار اجتماعی شده است. تظاهرات عالیتف
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 -پایتخت کشور  –های آنکارا  تر از تظاهرات تر و قوی کردستان ترکیه، اکثرا پرجمعیت

هایی  کنند )مخصوصاً زن های استانبول، غالبا زنان کُرد شرکت می ست، و در تظاهراتا

که از نظر   کنند(. در حالی کار می دوزی شاک و پارچهتولید پوهای  که در کارخانه

هستند اما ” جنبش زنان ترک “ طبقاتی و تعداد جمعیت شرکت کننده بسیار جلوتر از 

ای که زنان را  ئولوژی جنبش، تحت تاثیر ناسیونالیسم قرار دارد و عمال ایده کیفیتا ایده

نیستی، بلکه بیشتر ناسیونالیسم کند، نه تنها دیدگاه فمی دهی میدر این سطح سازمان

 ست.ا( naletpesaes) "دوستی میهن"قومی و به اصطالح خودِ کُردها 

مرکزی، که آمار خشونت علیه  ولیتآناسیاه( و  یو اما در مناطقی مثل کارادنیز )دریا

 های ناموسی بسیار باال است، جنبش مستقل زنان عمال وجود ندارد.  زنان و قتل

 

سخنپایانی

دارد به   ی گفتمان و عملکردش سعی شود آ.ک.پ به وسیله ن طور که دیده میهما

، اقتصاد نئولیبرلی و  مناسب با منافع  بنیادگراییِ  مذهبی  نقش زنان در ترکیه، شکلی

دارد نقش زنِ مستقل   گراییِ  مردساالر  بدهد. در این راستا آ.ک.پ مخصوصاً سعی ملی

که آ.ک.پ، حاکمیت را به   ساالر از بین ببرد. در حالی ی پدر را به نفع نهاد خانواده

شود. مخالفان و مبارزان  تر می در دست دارد، روز به روز به اهداف خود نزدیک  تنهایی

ی الزم را برای  انقالبیِ ترکیه باید فورا این شرایط را با جدّیت تحلیل کنند و مبارزه



 اجتماعیدرترکیههایسیاسیمروریبرجنبش

 

46 

دهی کنند. نیروهای چپ و نان سازمانایجاد یک سازمان انقالبی، مستقل و رادیکال ز

توانند با تحلیلِ درستِ شرایط کنونیِ  ترکیه، ببینند که نگرش زن  انقالبیِ ایران نیز می

  ستیز نه تنها در بنیاد گراییِ جمهوری اسالمی، بلکه در اسالمِ معتدلِ ترکیه و بهارِ عربی

ی   این نیروها نسبت به مساله  تواند به تقویتِ موضعِ نیز موجود است، که این تحلیل می

  بندی مقابل جریاناتی مثل فمینیسم اسالمی کمک کند.  زنان و صف
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 :هانوشتپی

تجاوز شده  هاآن زنانی که به“ ملیح گکچک، وزیر شهرداری آنکارا، حتا از اردوغان هم فراتر رفت و گفت       (1

 ”.کنند   است باید به جای سقط جنین خودکشی

 1313الدین اربکان در ساله  رهبری نجم به، جنبش اسالمِ سیاسی است که  (milli görüş) دیدگاه ملی      (0

گان سابق  های رفاه و فضیلت، که نماینده شود. حزب می  گی تشکیل شد و امروز از طرف حزب سعادت نماینده

 ند.بسته شده بود "اعمال ارتجاعی و ضد سکوالریزم"این جریان بودند، به خاطر 

گرا و ارتشی باز کرده است، و  ، که آ.ک.پ  علیه جریانات ملی"nsiawalew "ی  دادگاهی  پرونده      (1

علیه نیروهای سوسیالیست و کُرد،  "iaessiis Kesesiea"و  "KCK"های دادگاهی  پرونده

 باشد. های حاکمیت علیه مخالفان می ترین ابزار مهم

شود بلکه  در دوره ی حاکمیت حزب عدالت و توسعه به قتل زنان محدود نمیافزایش خشونت علیه زنان       (3

( 0212تا  0222) سال 2ی تجاوز و آزار جنسی نیز افزایش یافت. طبق آمار مرکز مطالعات ترکیه در فاصله

درصد افزایش پیدا کرده است. بیش از صدهزار زن مورد آزار جنسی و تجاوز جنسی قرار 12جرایم جنسی 

کنند، آمار واقعی از این میزان خیلی  درصد این زنان از روی ترس شکایتی نمی32که  اند. با توجه به این گرفته

 بیشتر است.

 اکتبر13 ی وضعیت ترکیه که در  ی اروپا دربارهها مثال در گزارش اتحادیه در بسیاری از اسناد و گزارش      (2

اند که پلیس به  اند گفته نی که هدف خشونت قرار گرفتهمنتشر شد عنوان شده است که بسیاری از زنا 0211

ها در صدور قرارهای حمایتی  جای حمایت از آنان، سعی در اقناع آنان برای بازگشتن به خانه کرده است و قاضی

چنین زنان را تنها  ی امنیت پایینی دارند و هم های امن هم تعدادشان کم است و هم درجه کنند. خانه اهمال می

پذیرند و نیز مقررات سختی برای پذیرش زنان خشونت دیده دارند و به این صورت در عمل سه ماه می برای

 برای زنان راه حل مناسبی نیستند.
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صادر شد که وقتی سیزده ساله « ن.چ»کرد سیستم قضایی حکمی است که درباره ی ی اخیر عملنمونه       (1

)شرق ترکیه( تشخیص  رده بودند. شعبه ی یک دادگاه شهر ماردینمرد به او تجاوز ک 02بود در طول یک سال 

داد که چون او میلی به ممانعت از این تجاوزات نداشته پس خودش رضایت داشته و در نتیجه برای متهمان 

شورای عالی "( iaSK) حداقل مجازات را تعیین کرد که از یک سال و هشت ماه تا پنج سال بود. عالوه بر این

در ماه سپتامبر امسال در یک گزارش رسمی پیشنهاد کرد برای کم شدن حجم  "های ترکیه ادستانقضات و د

زودتر بسته شوند!! و نیز حذف « تجاوزات جنسی»های  ها، زنان با متجاوزان خود ازدواج کنند تا پروندهکار دادگاه

چنین منسوخ  کودک و هم "ترضای"سال با 12ی جنسی با کودکان زیر تنبیه مردان در صورت ایجاد رابطه

کردن ارزیابی روان پزشکی قربانیان تجاوز جنسی برای کمک به کاهش مجازات متجاوزین نیز در این گزارش 

 دهد.ی سیستم قضایی دولت حاکم را نشان می ستیز و مردساالرانهمطرح گردید. این پیشنهادات ذهنیت زن

)جنبش دموکراتیک زنان  "DÖKH"رد، تحت سازماندهی ی حاکمیت آ.ک.پ، جنبش زنان کُ در دوره      (2

کُشی پایان دهیم  به زن“ و ” به فرهنگ تجاوز خاتمه دهیم ”2 “ نیستیم   هیچ کسما ناموسِ “ های  آزاد(، کمپین

ملت در  -استراتژیِ دولت”2 فرهنگ تجاوز “ که جنبش کُرد از آن به صورت   را  برگزار کرده است. مفهومی” 

ی  مذکور نیز توضیح داده  باشد که در مقاله ی درگیریِ قدرت می بدیل کردنِ بدن زن به یک صحنهراستای  ت

 شود. می

نفر سرباز به علت تجاوز  به زنانی که بین  322باشد،  که این مساله در ترکیه هنوز تابو می  در حالی      (1

د اما حکم زندان نگرفتند. در کردستان دستگیر کرده بودند، محاکمه شدن 33و  1331های  سال

(nnn.سوسکرسیتلری.esi/esrse.erpiTsrseAspsi=2&TsrseTwesi...) 

ن در ی جوانا وجود چند زن در شاخه“ ، که گفت: Altındağجوانان آ.ک.پ در  یاظهارات رئیس شاخه      (3

در دفتر تشکیالت از مهمانی باید پذیرایی کرد، زنان این کار را بهتر انجام   خوب است، چون وقتی  ظاهر خیلی

 & Türداند قابل توجه است. ) که حزب برای فعالین زنان مناسب می  به لحاظ آشکار کردن نقشی”2 دهند  می

telÇı 20221) 

http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID
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تشکیالت شهری بخش زنان حزب  ؤسایعنوان نمونه یکی از ر در این تحقیق نشان داده شده است که به  (12

ی او کار و زحمت نکشیده و فقط به داند وقتی در انتخابات آینده زنی که به اندازهدر حال گریه گفته است نمی

 العملی نشان خواهد داد. شود چه عکسی مجلس می خاطر اینکه محجبه نیست نماینده
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ترکیهوایراناسالمیِهایِفمینیستخیانتِوگیهداددلحکایت

 "معتدلاسالم"حاکمیتبه

 ("توسعه و عدالت" اسالمی-نئولیبرال حزب حاکمیت تحت ی ترکیه در زنان علیه قانونی خشونت به ای اشاره)

 زنان علیه خشونت با مبارزه جهانی روز نوامبر02 فرارسیدن سبتمنا به

 

 

 سولماز بهرنگ/ پژمان رحیمی

 ۱۰۲۱نوامبر۱2
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مقدمه

یِ مبارزه با خشونت علیه زنان دوباره فرصتی فراهم کرد نوامبر روزِ جهانی 02مناسبتِ 

یِ داریمایهخصوص به خشونتِ سیستماتیکِ سریِ زن و بهتری به مسئلهتا با تاکیدِ بیش

گرایِ فمینیستی در ایران و تشکالتی که مردساالر علیه زنان بپردازیم. گرایشاتِ راست

یِ خود را کنند به روالِ گذشته هژمونیکنند امسال هم تالش میگی میآنان را نماینده

سیاست"ای جهتِ بودن، تحرکاتِ ویژه "غیرِ سیاسی"تقویت کنند و برخالفِ ادعایِ 

خاصِ خود دارند. کمپینِ  "سیاستِ"یِ فمینیسم در جهتِ جاانداختن از مقوله "زدایی

اَش با شرکتِ بخشی از نیروهایِ جناحِ گیرییک میلیون امضا که از همان ابتدایِ شکل

یِ برایِ رفعِ نابرابری "گذاریقانون"طلبِ حکومتی سازمان پیدا کرد، هدفِ اصالح

اسالمی به عنوانِ راهیِگری با حاکمیتِ جمهوریبییِ زنان را با تاکتیکِ ال"حقوقی"

در پیشِ رویِ خود قرار داد و با طرحِ ادعایِ  "پذیرامکان"و  "معقول"کاری 

در پرتوِ قوانینِ  "یِ مدنیجامعه"ی جوالن در فضایِ بودن و به بهانه "غیرِسیاسی"

لِ بالقوه و بالفعلِ اَش سرکوب و تخطئه کردنِ گرایشاتِ رادیکاموجود در واقع هدف

کرد. بودن پنهان می "غیرِسیاسی"یِ جنبشِ زنان بود که خودش را پشتِ ادعایِ درونی

یِ بعد از انتخاباتِ جان آمدهکرد و سرکوبِ مردمِ بهبعد از شکستِ آشکارِ این روی

یِ فمینیستی اکنون اسالمی-یِ لیبرال، این گرایشِ عمده1111یِ سالِ جمهوریریاست

است و خود را حولِ اهدافِ اپوزیسیون و پوزیسیونِ ناقضاتِ خود را آشکارتر کردهت



 اجتماعیدرترکیههایسیاسیمروریبرجنبش

 

54 

یِ آنان قابلِ کند. اگرچه اهدافِ سیاسیاسالمی بازسازی مییِنئولیبرالِ جمهوری

ها در ایران این یِ خاورمیانه و تشدیدِ سرکوبیِ منطقهتشخیص بود اما تحوالتِ کنونی

یِ این دست از هایِ اصلی و تمایلِ واقعیکه پرده از پروژه استشرایط را فراهم کرده

یِ بودن رنگ باخت و بعد از سمپاتی "غیرِسیاسی"فعاالنِ فمینیست برافتد. ادعایِ 

کنِ نیروهایِ صافاسالمی، اکنون در نقشِ جادهیِجمهوری "سبزِ"یِ پوزیسیونِ جانانه

 "دخالتِ بشردوستانه"ریالیسم و تجویزِ کردِ امپالمللی، به توجیه عملیِ بیننظامی

خود دقیقا سیاستی  "زداییسیاست"اند. این محکِ تاریخی نشان داد که مشغول شده

 -یِ سیاسیگیریاست که نباید خنثا نگریسته شود و تالش برایِ تشخیصِ سمت

مردمِ یِ هایِ مبارزاتیزدایی از عرصهگیری شود. سیاستیِ آن باید به دقت پیاقتصادی

کاری هستند که اکنون یِ محافظهچنین سیاستِ پوپولیستی دورویِ سکهدیده و همستم

نظامی نمود و کارکردی آشکار و بی -اقتصادی-یِ نئولیبرالیسمِ سیاسیدر راستایِ برنامه

رفرمیستِ -مشترکِ نیروهایِ لیبرال، نئولیبرال، رفرمیست و سکوالرتردید دارند. وجه

یِ جهانی داریداری در چهارچوبِ منافعِ سرمایهایِ تضمینِ حیاتِ سرمایهایرانی تالش بر

دانند. تر میرا دست یافتنی« ترکیه»ی یِ ایران است و در این میان آنان گزینهدر منطقه

یِ اسالمِ سبز و معتدل( از سویِ داری)سرمایه« مدلِ ترکیه»دیگر بر همه آشکار است که 

ها است و پیدا و پنهان همواره موردِ ارجاعِ آنان قرار میترین گزینهاین نیروها یکی از به

ها و فرزندِ شیخ کروبی گرفته تا فرخ مذهبیـگیرد. از مصطفا تاجزاده، اکبر گنجی، ملی

را  "ترکیهمدلِ"گی داری و نوشابه امیری همهچون کاظم علمدار و سکوالرهایی همنگه

دانند و به عنوانِ داری!( میدموکراسی )بخوانید: سرمایه یِ اسالمِ معتدل ودهندهآشتی
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یِ بندی و تحلیلِ سیاسی از اوضاعِ کنونیرا برایِ فرمولنشده، آنیِ البته اثباتمعادله

یِ ایرانی که فرآیندِ ظهورشان را اسالمی-هایِ نئولیبرالفمینیست 1گیرند.ایران به کار می

یِ یِ خود را دارند و تئوریهارچوب حیاتِ سیاسیاندکی اشاره کردیم هم در همین چ

گیرد)بهکه موردِ دفاعِ آنان بوده و اکنون هم موردِ تاکید قرار می "اسالمیفمینیسمِ"

تر از اسالم یِ شیرین عبادی( خودش را بر ادعایِ تفسیری معتدلگوییخصوص با سخن

هایِ زنان را تواند خواستهم میتر از اسالکند و مدعی است که با درکی معتدلاستوار می

 0برآورده کند. "سیاستمردانِ"ترِ یِ کنونی و با نرمشِ بیشدر چهارچوبِ نظمِ سیاسی

یِ گانِ مجلسِ شورایِ اسالمی و گداییخوب مشاهده کردیم که طومارنویسی به نماینده

با  "دوستانهبشر"از نوعِ  "عشقِ آزاد"حقوقِ زنان از عُلمایِ اسالمی کارش به توجیه 

یِ ناتو انجامید اما آفتاب زیرِ ابر پنهان نماند و آشکار شد که یِ نظامییِ حملهمهریه

فمینیسمِ »، «یِ فرهنگیگرایینسبیت»چون یِ اصلی و هدف از طرحِ مقوالتی همدغدغه

 ای هماهنگ با کارکردِگی در راستایِ ایجادِ نظم و تعادلِ سیاسیو... همه« اسالمی -بومی

یِ یِ جهانی در منطقهدارییِ سرمایه در چهارچوبِ منافعِ سرمایهنئولیبرالیستی

یِ آمالِ این نیروها است. به این کعبه« مدلِ ترکیه»خاورمیانه بوده است و در این راه 

است و تالش با این مقدمه در دستورِ کارِ ما قرار گرفته« مدلِ ترکیه»یِ ترتیب بررسی

نمایِ نیروهایِ سیاسییِ کنونی که قطبرا در ترکیه "اسالمیفمینیسمِ"کنیم احوالِ می

گونه است را به اجمال بررسی کنیم و نشان بدهیم که چهیِ مذکور قرار گرفتهیِ ایرانی

( AKP)"عدالت و توسعه"اسالمی -کردِ حزبِ نئولیبرالتنها از عملفمینیسمِ اسالمی نه

یِ سبزِ داریسرمایه"است بلکه به خیانت به آرمانِ سرد و ناامید شده در ترکیه دل
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ای از یِ مختصر ما به صورتِ فشرده خالصهشود!! در این نوشتههم متهم می "اسالمی

بر حقوقِ زنان و به خصوص نقشِ آن در تقویتِ  "معتدلاسالمِ"تاثیراتِ حاکمیتِ 

 داد.خشونتِ دولتی علیه زنان در ترکیه را نشان خواهیم

 

 

نتِقانونیعلیهزنانخشو

 "عدالتوتوسعه"اسالمی-یِتحتِحاکمیتِحزبِنئولیبرالدرترکیه

 

از  "عدالت و توسعه"اسالمی -رسیدنِ حزبِ نئولیبرالسالی که از به قدرت 3در عرضِ 

تغییرِ مهمی در دیدگاهِ دولت و نهادهایِ دولتی نسبت به زنان به وجود آمد  0220سالِ 

به دنبالِ  1302ی که از دهه "حجاب"هایش این است که ترین نشانهصکه یکی از مشخ

یِ مدرنیزاسیونِ کمالیستی در اماکنِ عمومی و دولتی قدغن بود اکنون در کاخِ پروژه

کارِ حزبِ حاکم که از سویِ آنان یِ محافظه ئولوژی ایدهشود. جمهوری هم دیده میریاست

شود باعث شد مردساالری و خشونت علیه زنان که در مینامیده  "معتدلاسالمِ"به عنوانِ 

 تر و شدیدتر شود.هایِ عمیقی داشت گستردهیِ ترکیه ریشهجامعه

ای است که به شناختی( عنوانِ جامعهfemicideکُشی)کشی: زنخشونت علیه زنان و زن

است. شدههایِ مختلف در ارتباط با جنسیتِ زنان تعیین قتلِ سیستماتیکِ زنان با علت

می شود در از آن نام برده "قتلِ ناموسی"تر به عنوانِ کشتارِ زنان از سویِ مردان که بیش
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درصد  1322در قدرت بوده است  "عدالت و توسعه"سالِ اخیر که حزبِ  2طولِ 

که  0220است. طبقِ آمارهایِ وزارتِ دادگستری در سالِ برابر( افزایش پیدا کرده13)

نفر بود و در هفت ماهِ اولِ  11شده عه به قدرت رسید آمارِ زنانِ کشتهحزبِ عدالت و توس

اگر در نظر بگیریم که در طولِ این مدت  1نفر رسید. 321این آمار به  0223سالِ 

رسیم که این درصد بود به این نتیجه می 12هایِ زنان در کلِ جهان تنها افزایشِ قتل

اجتماعی در -کند بلکه از عواملِ سیاسیپیروی نمیافزایشِ آمار در ترکیه از عواملِ کلی 

تر از سویِ نزدیکان، خانواده، همسران ها بیشاست. این قتلشرایطِ وقتِ ترکیه متاثر بوده

ها هایِ رایج برایِ ارتکاب به این گونه قتلگیرد. بهانهو همسرانِ سابقِ زنان صورت می

تارکه، رعایت نکردنِ شئونات اخالقی و... یِ خیانت، درخواستِ طالق، مخیانت و یا شبهه

هایِ درخواستِ ترانه»، «زیادی حمام کردن»، «با عشوه ساعت پرسیدن از مردان»است. 

از « کردنِ ماکارونینمک درستبی»، و حتا «کردن با پسرانصحبت»، «عاشقانه از رادیو

ها ارائه شده و در رسانهها مردانِ قاتل بوده که در دفاعیاتشان در دادگاه "دالیلِ"جمله 

یِ حاکمیتِ حزبِ عدالت و افزایشِ خشونت علیه زنان در دوره 3است.هم بازتاب پیدا کرده

شود بلکه تجاوز و آزارِ جنسی نیز افزایش یافت. طبقِ آمارِ توسعه به قتلِ زنان محدود نمی

درصد  12( جرایمِ جنسی 0212تا  0222سال) 2یِ مرکزِ مطالعاتِ ترکیه در فاصله

از صدهزار زن موردِ آزارِ جنسی و تجاوزِ جنسی قرار گرفتهاست. بیشافزایش پیدا کرده

کنند، آمارِ واقعی از درصدِ این زنان از رویِ ترس شکایتی نمی 32که اند. با توجه به این

 تر است.این میزان خیلی بیش
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"عدالتوتوسعه"ستیزِحزبِزن«عدالتِ»

چنین ستیزِ دادگستری و پلیس و همهایِ زنرشدِ خشونت علیه زنان روشیِ دالیلِ عمده

و منفردی که  "حوادثِ استثنائی"ها را به عنوانِ یِ حکومت است که این قتلتوجهیبی

ها انعکاس کنند. طبقِ خبرهایی که در رسانهبه سیستمِ قانونی ارتباطی ندارد تلقی می

بودند قبل از هایی که طالق گرفتهاند مخصوصا آنشدهاست خیلی از زنانی که کشته یافته

بود. و همینبودند ولی به آنان توجهی نشدهشدن از پلیس تقاضای حمایت کردهکشته

یِ توجهیبودند با بیهایِ امن مراجعه کردهطور بسیاری از زنانی که به پلیس یا خانه

شدند. در از سویِ پلیس، کشته شدنرو شدند و بعد از به خانه بازگرداندهپلیس روبه

یِ وضعیتِ ترکیه که یِ اروپا دربارهها مثال در گزارشِ اتحادیهبسیاری از اسناد و گزارش

است که بسیاری از زنانی که هدفِ خشونت منتشر شد عنوان شده 0211اکتبرِ  13در 

آنان برایِ  اند که پلیس به جایِ حمایت از آنان، سعی به اقناعِاند گفتهقرار گرفته

کنند. خانهها در صدورِ قرارهایِ حمایتی اهمال میبازگشتن به خانه کرده است و قاضی

چنین زنان را یِ امنیتِ پایینی دارند و همهایِ امن هم تعدادشان کم است و هم درجه

دیده دارند و پذیرند و نیز مقرراتِ سختی برایِ پذیرشِ زنانِ خشونتتنها برایِ سه ماه می

در یک  0211حلِ مناسبی نیستند. در ماهِ ژوالی به این صورت در عمل برایِ زنان راهِ

جلسه که با شرکتِ فعاالنِ فمینیست برگزار شد و از حکومت برایِ بهبودِ شرایطِ خانه

هایِ امن درخواستِ کمک کردند، از طرفِ اردوغان موردِ حمله و شماتت قرار گرفتند. 

آید، زنانِ تُرک پناه هایِ امن بدم مییِ خانهنهادیطرحِ پیشمن از  "اردوغان گفت: 
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هم یِ سیستماتیک بهستیزییِ حماسی و زنگرایی. در کالمِ اردوغان ملی"آورند!!نمی

 خورد.پیوند می

یِ هایِ زنان به تبرئهها در رابطه با قتلکه در دادگاه "تحریکِ حاد"یِ یِ قانونیتبصره

با این استدالل که زنان خودشان قاتالن را -انجامد مجازاتِ آنان می قاتالن و تخفیفِ

، دادگاه را در "قانونی"کردِ و این عمل-اند اند و باعثِ قتلِ خودشان شدهتحریک کرده

کردِ سیستمِ قضایی حکمی است یِ اخیرِ عملنشاند. نمونهگاهِ شریکِ جرمِ قاتالن میجای

مرد به او  02د که وقتی سیزده ساله بود در طولِ یک سال صادر ش« ن.چ»یِ که درباره

یِ یکِ دادگاهِ شهرِ ماردین )شرقِ ترکیه( تشخیص داد که چون او بودند. شعبهتجاوز کرده

میلی به ممانعت از این تجاوزات نداشته پس خودش رضایت داشته و در نتیجه برایِ 

بر سال بود. عالوهماه تا پنجو هشتسال متهمان حداقل مجازات را تعیین کرد که از یک

در ماهِ سپتامبرِ امسال در  "هایِ ترکیهیِ قضات و دادستانشورایِ عالی"( HSIKاین )

ها، زنان با متجاوزانِ نهاد کرد برایِ کم شدنِ حجمِ کارِ دادگاهیک گزارشِ رسمی پیش

ند!! و نیز حذفِ تنبیه زودتر بسته شو« تجاوزاتِ جنسی»هایِ خود ازدواج کنند تا پرونده

کودک و هم "رضایتِ"سال با  12یِ جنسی با کودکانِ زیرِ مردان در صورتِ ایجادِ رابطه

یِ قربانیانِ تجاوزِ جنسی برایِ کمک به پزشکییِ روانچنین منسوخ کردنِ ارزیابی

نهادات ذهنیتِ زنکاهشِ مجازاتِ متجاوزین نیز در این گزارش مطرح گردید. این پیش

 دهد.یِ دولتِ حاکم را نشان مییِ سیستمِ قضاییستیز و مردساالرانه

 3یِ حزبِ عدالت و توسعه که  ئولوژی ایدهیِ حزبِ عدالت و توسعه:  ئولوژی ایدهزن در 

هایِ دولتی را در اختیار گاهیِ دستسال است در حاکمیت قرار دارد و تمامی
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شود: نئولیبرالیسم در آنان( از سه شاخه تغذیه می یِدارد)برخالفِ استقاللِ ظاهرا قانونی

یِ ملت و اسالمِ سیاسیـیِ دولتگرایییِ جهانی، ملیداریراستایِ منافعِ سرمایه

ای که موردِ هدفِ حزبِ عدالت و توسعه است و در همان راستا عمل . پروژه"معتدل"

عینِ حال استثمارِ نیرویِ  یِ سنتی است و درکند حبس کردنِ زن در خانه و خانوادهمی

ای که در ژوالی کارِ زنانی است که نتوانسته در خانه حبس کند. اردوغان در جلسه

یِ زن و مرد بود به برابریبا برخی از فعاالنِ فمینیست داشت به طورِ علنی گفته 0211

کند. او باوری ندارد، او هم در گفتار  و هم در عملِ خود این هدف و پروژه را پنهان نمی

یِ ما نهادِ کارییِ محافظهکاریم و ریشهما محافظه»بود که: گفته 0211یِ ژانویه 12در 

است و را مطرح کرده "زائیدنِ حداقل سه بچه"نهادِ او چندین بار پیش«. خانواده است

گیرد. حزبِ کند که زن را تنها به عنوانِ یک ماشینِ تولیدِ بچه در نظر میپنهان نمی

سال به  11آوردنِ سنِ ازدواجِ زنان از نهادِ پایینپیش 0221لت و توسعه که در اکتبر عدا

را به وزارتِ  "وخانوادهزن"نامِ وزارتِ  0211سال را مطرح کرد اخیرا در سالِ  13

 0221ها در سالِ تغییر داد. طبقِ اخبارِ منتشرشده در رسانه "خانواده و تامینِ اجتماعی"

ای میانِ چهدر استانبول که به حزبِ عدالت و توسعه وابسته است کتابشهردارِ توزال 

گی میساله 3بود که دختران در سنِ هایِ جوان پخش کرد که در آن عنوان شدهزوج

اِشان طالق توانند از زنتوانند ازدواج کنند و مردان تنها از طریقِ نوشتنِ یک نامه می

اِشان باقی نماند زنان را در صورتی که اثری بر بدن توانندچنین مردان میبگیرند  و هم

گانِ حزبِ عدالت و توسعه با استفاده از عقدِ مذهبی که ها تن از نمایندهده 2کتک بزنند.

سوهات کلیچ یکی از این  1اند.شود چند همسر برگزیدهدر ترکیه به رسمیت شناخته نمی
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سه زن داشتن جائز است. ببینید من »ت: اسها گفتهگان در یک مصاحبه به رسانهنماینده

یِ گیها ویژهی این نمونههمه«. توانم بگیرمسه زن دارم و چهارمی را هم می

را در آن خواهد زنای که حزبِ عدالت و توسعه سعی در تقویتِ آن دارد و می"خانواده"

 دهد.حبس  کند را نشان می

از طرفِ  0221لت و توسعه در سالِ فمینیسمِ اسالمی علیه اسالمِ معتدل: حزبِ عدا

ی اسالمِ سیاسی بود( جدا الدین اربکان)که نمایندهمدارانی که از حزبِ رفاهِ نجمسیاست

آزادی"یِ شد و بخشِ مهمِ گفتمانِ سیاسی خودش را از طریقِ مطالبهبودند تشکیلشده

ه مخصوصا در اشاعه داد. این حزب از طریقِ ضدیت علیه ممنوعیتِ حجاب ک "یِ حجاب

بود حمایت و رایِ اقشارِ یِ اجتماعی بزرگ شدهتبدیل به یک مسئله 1332یِ دهه

ها گاهکار و سنتی را جذب کرد. اما با این حال غیر از این که در بسیاری از دانشمحافظه

حجاب آزاد شد، در اماکنِ دولتی و مجلس هنوز  0212-11یِ در سالِ تحصیلی

یِ حزبِ که در گفتمانِ سیاسییِ حجاب غیر از اینه دارد. مسئلهممنوعیتِ حجاب ادام

مراتبی که در خودِ حزب هم وجود چنین در سلسلهعدالت و توسعه نقشِ مهمی دارد هم

تعدادِ زنانِ  -از باال به پایین-دارد نیز موثر است. در هیئتِ اجرایی حزب و تشکیالتِ زنان 

دارند این ه زنانِ محجبه که در سطوحِ پایین قرارکیابد و در حالیمحجبه افزایش می

بینند اما به نظرِ ممنوعیت را به عنوانِ یک مشکلِ حیاتی که فوری باید حل شود می

ای است که به مرور ی حزب و زنانی که در سطوحِ باالتر قرار دارند مسئلهمدیره هیئت

گاهِ تکنیکِ یِ دانشمیحل خواهدشد. طبقِ تحقیقی که از طرفِ اساتیدِ روابط عمو

که است، اینانجام شده "و زن« عدالت و توسعه»حزبِ "یِ آنکارا  با عنوانِ خاورمیانه
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حجاب مانعِ این است که زنان در حزب به سطحِ باالتر بروند و مخصوصا کاندیدایِ 

یق است. در این تحقیِ حزب شدهیِ زنانِ سنتیگی مجلس بشوند، باعثِ نارضایتینماینده

یکی از رئیسانِ تشکیالتِ شهری بخشِ زنانِ  است که به عنوانِ نمونهنشان داده شده

یِ او کار آینده زنی که به اندازه داند وقتی در انتخاباتاست نمیحزب، در حالِ گریه گفته

شود چه یِ مجلس میکه محجبه نیست نمایندهخاطرِ اینو زحمت نکشیده و فقط به

 0211ژوئن  10یِ این وضعیت در انتخاباتِ ن خواهدداد. در نتیجهالعملی نشاعکس

از طرفِ زنانِ فمینیستِ  "اگر کاندیدایِ محجبه نیست،رای هم نیست"کمپینی با نامِ 

 2چون سیبل اراسالن، هدایت شفقتلی توکسال و جیهان آکتاش تشکیل شد.اسالمی هم

یِ زبِ عدالت و توسعه بلکه به همهح تنها بهزنانی که این کمپین را تشکیل دادند نه

احزاب توصیه کردند کاندیدایِ محجبه معرفی کنند و عنوان کردند بر این اساس رای 

خواهند داد. این کمپین واکنشِ شدیدِ مردهایِ حزبِ عدالت و توسعه را برانگیخت و 

که با – "انزم"یِ گانِ روزنامههایِ زیادی شد. علی بوالچ که یکی از نویسندهباعثِ بحث

زنانی که  -شوداهلل گولن شناخته میاش به حزبِ عدالت و توسعه و جماعتِ فتحنزدیکی

یِ هایِ حزب و ایجاد شر و تفرقهاین کمپین را تشکیل دادند را به کم شدنِ رای

که به جنبشِ کُرد منسوب  - BDPکه در ماهِ اکتبر حزبِ فمینیستی متهم کرد. بعد از این

هادِ قانونی را داد که در مجلسِ زنان بتوانند از شلوار و روسری استفاده نپیش -است 

هایِ یِ فمینیستکنند  و این طرح از طرفِ حزبِ عدالت و توسعه رد شد، نارضایتی

اسالمی و زنانِ حزبِ عدالت و توسعه افزایش یافت. بعضی از زنان در جناحِ اسالمی مثلِ 

است که حاکمیتِ حزبِ عدالت و ها گفتهبا رسانه هایِ خودعایشه بهورلر در مصاحبه
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قدرت است و مردهایِ جناحِ اسالمی بعد از بهتوسعه برایِ زنانِ محجبه سودی نداشته

یِ آنان گیریای که باعث قدرتاِشان، زنانِ محجبهرسیدن و افزایشِ سطحِ رفاهِ زندگی

حجاب هایِ دیگری که بیزن شدند را فراموش کردند و از اقتدارِ خود برایِ برگزیدنِ

 1.هستند استفاده کردند

 

سخنِپایانی

کند که یِ تحتِ حاکمیتِ حزبِ عدالت و توسعه این نظر را تقویت مییِ ترکیهبررسی

اش روانهاش و چه در شکلِ معتدل و میانهمذهب چه در شکلِ تند و تیز و بنیادگرایانه

با  "مسلمان"را در کشورهایِ ابعِ متعلق به آنانو من "مسلمان"باید بتواند نیرویِ کارِ 

یِ جهانی قرار داریتری در چهارچوبِ منافعِ سرمایهیِ کمهزینه و اصطحکاکِ اجتماعی

یِ مذهبی یا گیری هر کدام از اشکالِ بنیادگراییدهد و انتخاب، به کارگیری و قدرت

یِ کردِ تحلیلی تضاد دوگانهیرفرمیسمِ مذهبی تابعی از این منافعِ مشخص است که با رو

یِ فمینیسمِ اسالمی از حزبِ عدالت و سردیمدرنیته قابلِ توضیح نیست. دلـسنت

یِ چنین تغییراتِ درونیکارِ اسالمی و همرو و محافظهتوسعه به عنوانِ یک حزبِ میانه

سرمایه المسلمین در مصر و نقشی که در چهارچوبِ منافعِ آمریکا ویِ اخوانناگهانی

یِ اقتصادیـیِ کارکردِ سیاسیدهندهنشان 3کند.گی مییِ جهانی در مصر نمایندهداری

هایِ این کشورها است و نقشِ مهمی در کنترلِ بحران "اسالمی"مذهب در کشورهایِ 

یِ جهانی است. تحلیلِ بحرانِ داریکند و تضمینی برایِ حفظِ منافعِ سرمایهبازی می
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هایِ جناحینِ حکومت  هم از این زاویه قابلِ اسالمی و جدالتِ جمهورییِ حکومدرونی

 بررسی و تحلیل است.

 

 :هانوشتپی

 کنیم:جا ذکر کرد که تنها به تعدادی از آنان اشاره میتوان به عنوانِ نمونه در این. مقاالتِ متعددی را می1

 داری را در این آدرس ببینید:نظرِ کاظم علم

emrooz.net/index.php?/politic/more/33007/-http://www.iran 
 دار را در این آدرس ببینید: نظرِ فرخ نگه

/article/195http://www.negahdar.net/index.php/ 

  نظرِ نوشابه امیری را در این آدرس ببنید:

-http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion

88d4a17d8f.html-/31/article/article/archive/2011/october 
است. به عنوانِ مثال نگاه کنید یِ اخیرش بدونِ استثنا به مدلِ ترکیه توجه نشان دادهزاده در چند مقالهمصطفا تاج

  به:

70526/-http://www.kaleme.com/1390/06/02/klm 
 

یِ خصوصی به ترین حالت شرایطِ گذار از مردساالریهایِ اسالمی نیز در بهولِ حامد شهیدیان فمینیستبه ق .0

یِ کهن و مدرن ارائه کنند و نخواهند توانست آلترناتیوی در مقابل مردساالرییِ عمومی را فراهم میمردساالری

 بدهند. 

 یِتئوری و سوسیالیسم انقالب )فمینیسم، و رفرمیسم: یرانا زنانِ جنبشِ در دیدگاه دو }به نقل از: شهرزاد مجاب؛

 .13مارکسیستی(، انتشاراتِ پروسه، ص

fketab_2.pd-mojab-http://newprocess2010.files.wordpress.com/2011/06/shahrzad } 

 "اسالمی فمینیسمِ گسترشِ پرتوِ از «جدید سکوالرِ فمینیسمِ» یک ظهورِ"یِ بدران در مقاله چنین مارگوتهم 

 یِمحوریاجتماع به که است راهی سویک: گرفته قرار دوراهی یک سرِ بر امروز اسالمی فمینیسمِ»نویسد: می

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/33007/
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/33007/
http://www.negahdar.net/index.php/article/195/
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/31/article/-88d4a17d8f.html
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/31/article/-88d4a17d8f.html
http://www.kaleme.com/1390/06/02/klm-70526/
http://www.kaleme.com/1390/06/02/klm-70526/
http://newprocess2010.files.wordpress.com/2011/06/shahrzad-mojab-ketab_2.pdf
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 دارایِ که هاییخانواده و جوامع برایِ انحصاری یِپروژه یک عنوانِ به و شودمی منتهی اسالمی فمینیسمِ

 مشاهده قابلِ «مساوات جنبشِ» در مدل این هایِنشانه که خواهدشد محدود هستند، مذهبی هایِگی پیچیده

 نام توانمی «جدید سکوالرِ فمینیسمِ» عنوانِ به که شد خواهد منتهی چیزی به دیگر سیرِ خطِ یا دوم راهِ اما. است

 فراتر و کنیم عبور اسالمی فمینیسمِ از که رسیده آن زمانِ. شودمی تقویت اسالمی فمینیسمِ یِوسیله به که گذارد

 از رفتن فراتر. بخشدمی سرعت را روند این دارد اسالمی، فمینیسمِ به گرایش گسترشِ کهآن شگفت. رویم آن از

 این بلکه نخواهدماند باقی مهم گفتمانِ یک دیگر اسالمی فمینیسمِ که نیست معنا این به اسالمی فمینیسمِ

 اما. افتدمی اتفاق این جالبی بسیار هایِشیوه در دارد هم حاضر حالِ در و داد خواهد ادامه خود تکاملِ به گفتمان

می «جدید سکوالرِ فمینیسمِ» راآن من که است ظهور حالِ در نیز نو فمینیسمِ یک که دید توانمی میان این در

 مجددا «جدید سکوالرِ فمینیسمِ» این. است اسالمی یِفمینیستی هایِگفتمان و تفکرات یِمجموعه شاملِ هک نامم

 «.".کندمی تزریق فمینیسم به جدیدی یِانرژی و نیرو خودش با رواین از و کندمی تاکید شدن فراگیر بر

مارگوت بدران باید گفت او تالشِ نافرجامی برایِ  جا تاکید کرد این است که برخالفِ نظرِای که باید در ایناما نکته

یِ گذار به فمینیسمِ سکوالرِ نو را مطرح کند و در واقع وقتی مسئلهمی "فمینیسمِ اسالمی"هایِ دادنِ پروژهنجات

چنان ای به  ناکامی و خطری که از سویِ جنبشِ مساوات در مصر احساس کرده و نیز از طرفی همکند اشارهمی

گونه شود و اینرو میکند. در انتهایِ مقاله اما با یک تناقض روبهرا تئوریزه و تجویز می "فمینیسمِ بومی"یِ ژهپرو

 نویسد: می

 است، نبوده سکوالر عمومی یِحوزه یِاندازه همان به خانواده یِحوزه در مصری فمینیسمِ موفقیتِ کهاین»    

 خانواده یِاسالمی قانونِ در اصالح و تغییر مصر سکوالرِ دولتِ که چرا. سیاست در "تربزرگ" یِعرصه به گرددبرمی

 در گرایشاسالم مخالفانِ با رقابت در را مبارک حسنی که است ایحوزه این که چرا .است ندیده خود نفعِ به را

 رژیمِ میانِ شدید ستیزِ از برآمده است ایالمصالحهوجه خانواده یِاسالمی قوانینِ واقع در .دهدمی قرار ضعف

 .استشده گرفته گروگان گرایاناسالم نزدِ زندانی یک چونهم آنان میانِ رقابتِ در که گرایاناسالم و مبارک حسنی

 بلکه ،(بخشرهائی الهیاتِ یا)تئوری  گسترشِ نه دارد نیاز مصری فمینیسمِ امروز که چیزی که روست همین از

 انواعِ که است ضروری کاراین برایِ و. است زنان یِورزیسیاست و سیاست یِزهحو در تربیش حضورِ و پیوند

 «.کنند بازسازی و تنومند را جدید سکوالرِ فمینیستی حرکتِ یک تا کنند تالش مختلف هایِحوزه در هافمینیست
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ای که مثال حسنی ساختارییِ سیاست و تالش برایِ تغییرِ قانون مثال در مصر بدونِ توجه به موانعِ توجه به حوزه

یِ یِ مبارک نادرستیاست درست بعد از سرنگونیگرایانِ تندرو مجبور به نرمش کردهمبارک را در مقابلِ اسالم

هایِ پیدا و پنهان  المسلمین آشکارا موردِ حمایتدهد. اکنون اخوانیِ مارگوت بدران را نشان میپردازیتئوری

ترین یِ آنان ارتباط دارد که بیشکردِ مذهبییِ رویاقتصادیـقیقا به کارکردِ سیاسیغرب قراردارند و این نکته د

یِ فمینسمِ سکوالرِ یِ مارگوت بدران به پروژهیِ فمینیزمِ اسالمی در مقالهمنافع را برایِ غرب به همراه دارد. تئوری

رو شده است چرا که بست روبهنده است که با بنیِ لیبرالِ شرمشود که در واقع همان فمینیزمِ اسالمینو تبدیل می

رسد گری در سیاست مییِ دخالتگاه که مارگوت بدران به نتیجهدهد و آنخواهد به سیاست توجهی نشاننمی

 بیند. آوردهایِ قانونی میرا در چهارچوبِ فمینیزمِ لیبرال و تالش برایِ دستآشکار است که تنها آن

  ن را در این آدرس ببینید:بدرا یِ مارگوتمقاله

http://www.rahesabz.net/story/44547/ 

 است:. آمارها از این منبع اخذ شده1

Sol Haber Portali:Kadin Cinayetleri Son 7 Yilda %1400 Artti: 
-1400-yuzde-yilda-7-son-cinayetleri-gunlugu/kadin-http://haber.sol.org.tr/kadinin

46409-haberi-artti 
 . رجوع کنید به: 3

Toplumsal Ozgurluk:Kadin Cinayetleri Neden Artiyor:  
http://toplumsalozgurluk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=571

&Itemid=72 
 . رجوع کنید به:2

Kadina Iz Birakmadan Dayak Atmak Mubah!: 
http://arsiv.sabah.com.tr/2006/05/02/gun120.html 

 . رجوع کنید به: 1

Cumhuriyet: Basbakana 3 Esli Danisman:  
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=163242 

 به:. رجوع کنید 2

-yok-da-oy-yoksa-aday-http://www.timeturk.com/tr/2011/04/03/basortulu

kavgasi.html 

http://www.rahesabz.net/story/44547/
http://www.rahesabz.net/story/44547/
http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/kadin-cinayetleri-son-7-yilda-yuzde-1400-artti-haberi-46409
http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/kadin-cinayetleri-son-7-yilda-yuzde-1400-artti-haberi-46409
http://toplumsalozgurluk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=571&Itemid=72
http://toplumsalozgurluk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=571&Itemid=72
http://arsiv.sabah.com.tr/2006/05/02/gun120.html
http://arsiv.sabah.com.tr/2006/05/02/gun120.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=163242
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=163242
http://www.timeturk.com/tr/2011/04/03/basortulu-aday-yoksa-oy-da-yok-kavgasi.html
http://www.timeturk.com/tr/2011/04/03/basortulu-aday-yoksa-oy-da-yok-kavgasi.html


یملییطبقاتی،جنسیتومسالهمبارزه  

67 

 

-1400-yuzde-yilda-7-son-cinayetleri-gunlugu/kadin-http://haber.sol.org.tr/kadinin

46409-haberi-artti 
 . رجوع کنید به:1

-olmak-iktidar-bohurler-http://ahmettulgar.wordpress.com/2011/11/05/ayse

degistirmedi-sey-cok-icin-kadinlar-basortulu/  

-islami-icin-kadin-ikinci-bohurler-ayse-http://www.sacitaslan.com/medya

kullandilar_38731.html 
 یِ سمیر امین در این منبع مراجعه کنید:نوشته "بهار عربی"یِ . به مقاله3

emrooz.com/archives/1952-http://www.sobh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/kadin-cinayetleri-son-7-yilda-yuzde-1400-artti-haberi-46409
http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/kadin-cinayetleri-son-7-yilda-yuzde-1400-artti-haberi-46409
http://ahmettulgar.wordpress.com/2011/11/05/ayse-bohurler-iktidar-olmak-basortulu-kadinlar-icin-cok-sey-degistirmedi/
http://ahmettulgar.wordpress.com/2011/11/05/ayse-bohurler-iktidar-olmak-basortulu-kadinlar-icin-cok-sey-degistirmedi/
http://www.sacitaslan.com/medya-ayse-bohurler-ikinci-kadin-icin-islami-kullandilar_38731.html
http://www.sacitaslan.com/medya-ayse-bohurler-ikinci-kadin-icin-islami-kullandilar_38731.html
http://www.sobh-emrooz.com/archives/1952
http://www.sobh-emrooz.com/archives/1952
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انقالبیِرهاییِیابورژواییفمینیسمِراهیِدوسرِبرترکیهدرزنانِجنبشِ

زنان

 

 وگو  با سولماز بهرنگ گفت

 به کوششِ: پریسا یگانه
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 گردد؟  می *شروعِ جنبشِ زنان در ترکیه به چه تاریخی باز

فکر و  های روشن گردد.زنانی از خانواده می ی جنبشِ زنانِ ترکیه به اواخرِ عثمانی باز ریشه

نمودند.به طورِ کل  گی فعالیتِ خود را آغاز نگاری و نویسنده بورژوا ابتدا با روزنامه

کردند از این طریق صدایِ خود را  فکران سعی می نگاری فعالیتی بود که روشن روزنامه

ی عطفی در  های غیرِرسمی نقطه ی مردم برسانند.آغاز به کارِ نشریات و روزنامه به توده

 جنبشِ سیاسی است.

ها  امعه رساندند؛آنبه گوشِ ج ترقیی  اولین بار زنان صدایِ خود را از طریقِ روزنامه

کردند.در  هایِ خود را که اغلب شاملِ نقد اجتماعی بود به این روزنامه ارسال می نامه

گوید که به کمکِ کسی این  ها زنی که خواندن و نوشتن بلد نبود می یکی از این نامه

 کند.  نامه را نوشته است و از قانونِ چندهمسری انتقاد می

زمان شاملِ بخشِ مطبوعاتی و قسمتِ متشکلِ جنبش اعم در واقع جنبشِ زنان در آن 

ی ترقی به نامِ ترقیِ  ی زنان توسط روزنامه شد. اولین نشریه ها می ها و انجمن از سازمان

مقدرات منتشر شد. در این نشریه راجع به جنبشِ فمینیستی در غرب اطالع رسانی و 

ی دوم در عثمانی  متِ مشروطهشد. پس از تشکیل حکو بر لزومِ آموزشِ زنان تاکید می

مدافعِ حقوقِ نسوانِ »هایِ زن افزایش یافت. انجمنِ  ها و نویسنده شمارِ نشریات، روزنامه

ها و  توسط زنانی از قومیت 1311هایی بود که در سالِ  ترین سازمان از مهم« عثمانی
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ی حق طالق برای زنان، لغوِ  مذاهبِ مختلف شکل گرفت. این انجمن در زمینه

کرد. بعد  ی پوششِ زنان فعالیت می چندهمسری، نقدِ نهادِ خانواده حقِ تحصیل و نحوه

ی دوم حقوقِ سیاسیِ زنان در نشریات و اعتراضات مطرح بود. پس از جنگِ  از مشروطه

 1313ملتِ ترکیه تشکیل شد. حقِ رای از سالِ -جهانی اول و فروپاشیِ عثمانی دولت

با هدف بهبودِ شرایطِ زنان در « خلقِ زنان حزبِ» 1301مطرح شد و  در سال 

های اقتصادی سیاسی و اجتماعی تشکیل دادند. اما پس از تشکیلِ دولتِ جدید  ساحه

این حزب به رسمیت شناخته نشد و در قالبِ انجمن به کارِ خود ادامه داد. این انجمن 

ینی از مطالباتِ تحت فشار هایِ دولت و افکارِ عمومی مجبور به عقب نش 1302در سالِ 

زنان برخی حقوقِ سیاسیِ خود نظیر شرکت  1313تا  1312های  خود گشت. طیِ سال

نماینده داشتند.  11زنان  1312در انتخابات و حق رای را به دست آوردند. در مجلسِ 

ها در ترکیه تشکیل شد. در این کنگره جنبشِ  ی جهانی فمینیست در همان سال کنگره

ی مجلس در اولین بحث موضوعِ صلح را مطرح کرد. پس از این  جازهزنانِ ترک بدونِ ا

دست آوردند این انجمن را تعطیل  اتفاق به این بهانه که زنانِ ترک حقوقِ خود را به

جویی  جنبشِ دانش 12ی  کردند.بعد از این تاریخ جنبشِ زنان خاموش گشت. اواخر دهه

کودتایی علیه  1321یفا کردند.در و کمونیستی مطرح شد و زنان نقش فعالی در آن ا

بار با   جنبشِ کمونیستی این 22ی  ها صورت گرفت اما در اواسط دهه کمونیست

ی مسلحانه نمود. در  ی کارگر و خلقِ کُرد قدرت گرفت و آغاز به مبارزه پیوستنِ طبقه

جنبشِ کمونیستیِ این دهه زنانِ مبارزِ چپ با هویتِ مستقلِ خود متشکل شدند. 

هایِ زنانِ انقالبی در مناطقِ  و تشکیلِ انجمن 1322گیریِ انجمنِ زنانِ مترقی در  شکل
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یافته هستند. اهدافِ  های سازمان ای از این فعالیت نمونه 1321مختلفِ ترکیه در سال 

ی کارگر و دهقان، مبارزه ضدِ فاشیزم،  این انجمن ها متشکل کردنِ زنانِ طبقه

مزدِ برابر برای کارِ یکسان، برابری در قوانین، تسهیل  تگرایی، امپریالیسم،  دس اسالم

کودتایی با حمایت  1312های کاری  بود. در سالِ  دسترسی به آموزش و فرصت

کشورهای امپریالیستی صورت گرفت، جامعه را در سرکوب و خفقان فروبرد و جنبشِ 

کمونیستی و  کمونیستی تحتِ شکنجه و کشتارِ شدید از بین رفت. بعد از کوتا جنبشِ

ی طبقاتی نه تنها در ترکیه بلکه در کلِ دنیا رو به اضمحالل رفت و در تمامِ دنیا  مبارزه

هایِ هویتی واردِ گفتمانِ سیاسی مطرح شد. جنبشِ فمینیستی  از جمله ترکیه سیاست

یعنی زمانی که چپ کامال سرکوب شده و  1312سپتامبرِ  10بالفاصله پس از کودتایِ 

جا که این  شد آغاز به کار کرد. از آن بشِ رادیکال فرصتِ فعالیت داده نمیبه هیچ جن

ئولوژی و پراتیکِ کمونیسم فعالیتِ خود را شروع  جنبش در چنین فضایی با نقدِ ایده

گانِ  کرده بود و قشرِ متوسط و باالیِ جامعه در آن حضور داشتند با انتقادِ شدیدِ بازمانده

ی یک موجِ  ه گشت. این جنبشِ فمینیستیِ جدید نتیجهمواجه 12ی  کمونیستِ دهه

گرایی را جایگزینِ مفهومِ  جنس هایِ جمعی مانندِ زن یا هم المللی بود که هویت بین

کرد و تا کنون تاثیری فزاینده در گفتمانِ سیاسی فمینیسم در ترکیه داشته  طبقه می

 است.
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ته در چه راستایی بوده هایی که این جنبشِ فمینیستی تا کنون داش * فعالیت

 است؟

تمرکزِ جنبشِ فمینیستیِ ترکیه بر اصالحِ قانونِ  32ی  تا آخرِ دهه 1312به طورِ کل از 

مدنی بود. اولین فعالیتِ جنبشِ فمینیستی به رهبری زنانِ آکادمیسین و کسانی که 

 یِ خارج از کشور بودند شروع شد که کنفرانس هایی در مورد مشکالتِ کرده تحصیل

فعالیت  1311کردند.تا سالِ  های آکادمیک تحتِ نظارتِ پلیس برگزار می زنان با بحث

به بعد  1311گی در نشریات محدود بود. از  ی آثار نظریِ غرب و نویسنده تنها به ترجمه

ها رفت. زنان  جنبشِ فمینیستی همراه با کارِ تئوریک به سمتِ فعالیت در کمپین

امضا دولتِ ترکیه را مجبور به اجرایِ  3222آوریِ  با جمعکمپینی را ایجاد کردند تا 

)که موردِ پذیرشِ  CEDAW« ی اشکالِ تبعیض علیه زنان کنوانسیونِ امحایِ کلیه»

سازمانِ غیرِ 1312سازمانِ مللِ متحد قرار گرفته بود( نمایند. پس از این کمپین در 

ها علیه خشونتِ  پیمایی تشکیل شد و در همین سال راه« زنان علیه تبعیض»دولتی 

های امن در استامبول آغاز شد و در نهایت موفق به تشکیلِ  گی با هدفِ ایجادِ خانه خانه

 ها نیز شدند.  این خانه

مربوط به « فمینیست»هایِ فمینیستی مانندِ  اولین نشریه 1311و  1312در سالِ 

سیال فمینیسم بود به ای سو که نشریه« کاکتوس»ها و دیگری به نام  فمینیست رادیکال

ضدِ آزارِ جنسی تشکیل شد. « سوزنِ بنفش»کمپینی تحتِ نامِ  1313چاپ رسید. در 

ها بینِ زنان پخش  هایی با پاپیونِ بنفش را در خیابان اعضایِ این کمپین سوزن
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که موردِ آزارِ جنسی قرار گرفتند از آن استفاده کنند.این کمپین در  کردند تا هنگامی می

 جنبشِ فمینیستیِ ترکیه تنها کمپینی است که در شهرهایِ بزرگ تاثیرگذار بود.تاریخِ 

ها را تشویق نمود که تحتِ نامِ این وزارت  وزارتِ زنان تشکیل شد و سازمان 1332در 

فعالیت نمایند.این امر سبب شد تا حدِ زیادی تشکیالتِ زنان استقاللِ خود را از دست 

 رال گرایش یابند.داده و به سمتِ فمینیسمِ لیب

ئولوژی خود را به  ( که ایدهAKPبا روی کار آمدنِ حزبِ عدالت و توسعه) 0220در سالِ 

ی  هایِ اقتصادی نئولیبرال است مرحله کند و در سیاست صورتِ اسالمِ معتدل بیان می

های سیاسیِ ترکیه از جمله جنبشِ فمینیستی آغاز  ی جنبش جدیدی برایِ همه

دهد خشونت علیه زنان و قتل ناموسی  ی دولتِ ترکیه نشان میگشت.آمارهای رسم

شدیدا افزایش یافته است اما  در همان سال جنبش فمینیستیِ ترکیه که عمال لیبرال 

آوردهای محدودِ قانونی برسد و این امر سبب پسیو شدنِ آن  است توانست به دست

سازمانِ زنان تشکیل داده  02فرمی که  ی فعالیتِ پالت گشت.به عنوانِ مثال در نتیجه

کرد پس از  نمود و زن را مجبور می بودند قوانینی که رییسِ خانواده را مرد اعالم می

از  AKPکه  0210پرسیِ  ازدواج فامیلِ شوهرِ خود را بگیرد تغییر کرد. اما پس از همه

وزارتِ  طریقِ آن اقتدارِ خود را تقویت نمود وزارتِ زنان تعطیل شده و جایِ خود را به

 های اجتماعی داد. خانواده و سیاست

 موضوع متمرکز است:  1تا کنون جنبشِ زنان به طورِ کل بر  12ی  از اواخرِ دهه
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 ها  گاه ی مطالعاتِ زنان در دانش الف. کارِ تئوریک و ایجادِ رشته

ه هایِ امن. که این مطالبات در موردِ کیفیت و کمیتِ این خانه ها ادام ب. ایجادِ خانه

 دارد.

 ج. تغییرِ قوانین.

 

 ها کدامند؟ * مسائل موثر بر مسیر فعالیتِ سیاسیِ فمینیست

ی کُرد و جنگ در کردستان  هایِ ترکیه مساله تاثیرگذارترین مساله بر تمامیِ جنبش

ی کردستان بر علیه زندانیانِ سیاسیِ زن در  است. به ویژه تجاوزهایی که در منطقه

درنظر گرفتنِ جمعیتِ زیادِ کردها در استانبول که مرکزِ  صورت گرفت )با 32ی  دهه

ای تعیین کننده در  ی زنانِ کرد را تبدیل به نقطه سیاسی ترکیه است( مساله

گیریِ شدیدِ جنبشِ  های جنبشِ فمینیستیِ ترکیه کرد. در همان دهه قدرت سیاست

ها و اداراتِ  گاه دانشگرا برای گرفتنِ حقِ حجاب در  گرا و فعالیتِ زنانِ اسالم اسالم

این حق را به دست آوردند( سببِ مطرح شدنِ  AKPدولتی )که پس از حاکمیتِ 

مدرنیستی به خود  ای پست فمینیسمِ اسالمی شد. در نتیجه جنبشِ زنانِ ترکیه چهره

گرایی بوده و سیاستِ خود را با خورده هویت ها به پیش  گرفت که طرفدارِ کثرت

 برد. می
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توان از جنبشِ مستقلِ زنانِ کُرد سخن  طور؟ آیا می زنانِ کُرد چه*در موردِ 

 گفت؟

ئولوژی  گیریِ اوجاالن رهبرِ پ.ک.ک سیاست و ایده با دست 1333جنبشِ کُرد پس از 

ی ملی  خود را تغییر داد و اکنون نه تنها در رابطه با فمینیسم بلکه در رابطه با مساله

ای هم در  کننده حالی که زنانِ کرد نقشِ تعیین مدرنیسم دارد. در نیز دیدگاهی پست

های  جنبشِ کرد و هم در جنبشِ فمینیستی دارند و تغییراتِ بسیاری در سیاست

توان از جنبشِ مستقلِ  ی زنان ایجاد کردند اما نمی ی کرد در زمینه جنبش و جامعه

در شهرهای  مارس 1های  پیمایی ترین راه زنانِ کرد سخن گفت. به عنوانِ مثال بزرگ

درود بر اوجاالن که زن را »کردنشین است اما شعاری که در این تظارات می دهند 

 است.« آفریده

 * نقاطِ ضعفِ جنبشِ زنان ترکیه کدامند؟

شهرها مانندِ آنکارا، استانبول و ازمیر. اکتفا به  محدود بودنِ فعالیت ها به کالن -

ر ارتباط است درنتیجه جدایی از آکادمی و ارتباط با قشرِ باال که با آکادمی د

 ها. توده

کنند و حتی در بینِ  هایی رادیکال را دنبال نمی در مطالباتِ خود خواسته -

ی طبقه را  ها نیز که اغلب آکادمیسین وو بورژوا هستند مساله سوسیال فمینیست
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سو با  بینند. سیاستِ کلی در این جنبش هم درنظر نگرفته و زنان را یکسان می

 رنیسم و بر ضدِ مارکسیسم است.مد پست

ی  ها و عدم شناخت از جامعه درکِ درستی از ریشه ی جدا بودن از توده درنتیجه -

ستم بر زنان مانندِ قدرت گیریِ اسالمِ سیاسی، فقر و ساختارِ طبقاتیِ جامعه 

خیزند که عمال  نمی شان نه تنها با این مسائل به مقابله بر های ندارند و در سیاست

گیریِ اسالمِ سیاسی کمک کردند. به عنوانِ  گرایی به قدرت تداللِ کثرتبا اس

ی اسالمِ سیاسی در ترکیه در حالِ  نماینده AKPکه  0222مثال در سالِ 

ی فمینیستِ سرشناس عکسِ با حجابِ خود را به  زنِ نویسنده 2گیری بود  قدرت

گرا  ی اسالم امهگی با خواهرانِ محجبه علیه تبعیض در یک روزن بسته نامِ هم

صاحب امتیازِ « اولکو اوزآکین»ها خانمِ  ی این فمینیست منتشر کردند. از جمله

« پینار سِلِک»و خانمِ « آمارگی»ی فمینستیِ ترکیه به نامِ  ترین نشریه معروف

 شناسی که این روزها با حکمِ حبسِ ابد معروف شده است. التحصیلِ جامعه فارغ

 

ی سقطِ جنین و  اضاتِ اخیرِ زنان در موردِ مسالهی اعتر * نظرتان درباره

 خشونت چیست؟ 

وزیر و مسئولین و  علیه سخنان نخست 0210ها و تظاهراتی که در سالِ  پیمایی راه

ها سال برای  های تغییر قانون سقطِ جنین صورت گرفت از این نظر که پس از ده طرح

ها آمدند اهمیت  کرده و به خیابان گی بسته اولین بار تعدادِ زیادی از زنان احساسِ هم
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های سیاسیِ ترکیه به ویژه اعتراضاتِ جنبشِ  داشت اما مانندِ بسیاری از جنبش

ای بود که با احساسات برافروخته شد، با آگاهی توام نگشت و به  جویی شعله دانش

نتیجه ماند بلکه اردوان در  سرعت رو به خاموش رفت. این اعتراضات نه تنها بی

بار بیان کرد  بچه تاکید کرده و این 1ی خود مبنی بر به دنیا آوردنِ  اش بر گفته سخنان

فرزند به دنیا آورند.بعدها مشخص شد که سقطِ جنین بسیار  3که زنان باید حداقل 

دهند. در نتیجه  حسی انجام می دشوار شده است و اغلب پزشکان این کار را بدونِ بی

سقطِ جنین در ترکیه کمکی نکرد و حکومت نیز از این  این اعتراضات به بهبودِ وضعیتِ

ئولوژیک و تاکتیکیِ جنبشِ سود جست. به عالوه شرکت در این اعتراضاتِ  ضعفِ ایده

 گردد. گیِ سیاسی می نتیجه ماندنِ آن سببِ سرخوده گسترده و بی

ی خشونت علیه زنان تا کنون یکی از  تر اشاره کردم مساله گونه که پیش همان

تورهای اصلی مبارزه در جنبشِ زنان بود. خشونت علیه زنان در ترکیه بسیار رایج فاک

برابر افزایش یافته است و انواع تجاوز، خشونتِ  AKP 13است، در حاکمیتِ 

اند. در این شرایط زنانِ ترکیه به  هایِ بارزِ آن کشی از نمونه لفظی،خشونتِ دولتی، زن

جا است که  میلیونی استقبال نمودند. جالب این طورِ گسترده از کمپینِ برخاسنِ یک

های کوچک که جنبشِ زنان در آن فعال نیست نیز با رقصِ  زنان حتی در شهرستان

خود در خیابان در این کمپین شرکت کردند. مساله این است که رقص به عنوانِ 

دارد و در ئولوژیکِ مشخصی ن ای برایِ مبارزه نیاز به هزینه دادن و چارچوبِ ایده شیوه

گیری و مواجهه شدن  تواند سببِ دست فضایِ کنونیِ ترکیه که حتی یک شعار دادن می
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با خشونتِ پلیس شود، در عینِ حال جامعه خصوصا زنان از شرایطِ کنونی ناراضی 

گونه استقبال شود. رقصِ وکالی زن در  هستند؛ جای تعجب ندارد که از این کمپین این

دهد که این کمپین چقدر از  حمایتِ خود به وضوح نشان میمجلس برایِ نشان دادنِ 

باشد. اکنون در ترکیه زنان  خطر می واقعیتِ سیاسیِ کشور دور است و برایِ حاکمیت بی

 رسد.  زن به قتل می 2رقصند که روزانه  ها علیه خشونت می درحالی در خیابان

یرِ رهاییِ زنان قدم * با وجودِ تمامِ این نقدها آیا تشکیالتی هستند که در مس

 بردارند؟

 12ی  گیِ تاریخی به نامِ کودتای دهه های ترکیه فرزندِ یک سرخورده جنبشِ فمینیست

های انقالبیِ ترکیه نیز برایِ آن  است درحالی که رهاییِ زنان آرمانی است که کمونیست

ی بورژوایی ها درحالی که جنبشِ فمینیستی را از نظرِ طبقات اند. آن اهمیتِ بسیار قائل

کنند اما رهاییِ زن را تنها راهِ رسیدن به برابریِ اجتماعی دانسته و هر سال  قلمداد می

هایِ انقالبی  کنند.البته تعدادِ مارکسیست های سرخِ خود شرکت می مارس با پرچم 1در 

مدرن و لیبرال بسیار کم است. اخیرا  های پست ها و چپ مارکسیست در مقایسه با پُست

در حالِ پخشِ  پرچمِ سرخلنینیستی به نامِ -های مارکسیست وِ یکی از گروهچند عض

گیر  ی دعوت به کنفرانسِ زنانِ انقالبی در بینِ کارگرانِ زنِ یک کارخانه دست اعالمیه

گیر نشده و  گاه دست ها برایِ فعالیتِ خود هیچ شدند. این درحالی است که فمینیست

ی تفاوتِ سیاست و  دهنده این اتفاق نشانشوند.  خطری برای حکومت تلقی نمی

هایی است که کارشان به آکادمی و قشرِ بورژوایی  ها با فمینیست کردِ مارکسیست عمل
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ها بینِ کارگرانِ زن انجام داده و برایِ  محدود است. به نظرِ من فعالیتی که مارکسیست

ی در جهتِ رهایی زنان ا تواند تبدیل به آلترناتیوِ امیدوارکننده دهند می آن هزینه می

 شود.

 *سپاس از شما رفیق سولماز گرامی که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید.

 0210فوریه  01

 توانید مراجعه کنید: در همین موارد به منابع زیر می

4.html-cagris-http://www.kizilbayrak.net/rss/arsiv/2013/01/27/artikel/170/kurultay  

 

38400-02.04.2007-fotografi-dayanisma-rsika-haber/yasaga-http://yenisafak.com.tr/gundem 

 

uygulaniyor/-narkozsuz-yasasi-http://www.soldefter.com/2013/01/08/kurtaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kizilbayrak.net/rss/arsiv/2013/01/27/artikel/170/kurultay-cagris-4.html
http://yenisafak.com.tr/gundem-haber/yasaga-karsi-dayanisma-fotografi-02.04.2007-38400
http://yenisafak.com.tr/gundem-haber/yasaga-karsi-dayanisma-fotografi-02.04.2007-38400
http://www.soldefter.com/2013/01/08/kurtaj-yasasi-narkozsuz-uygulaniyor/
http://www.soldefter.com/2013/01/08/kurtaj-yasasi-narkozsuz-uygulaniyor/
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کُرد در سراسر خاورمیانه، امروزه جایگاه مهم و تاثیر   ی کردستان و جنبش ملی مساله

ترین جمعیت کردها، در شرق ترکیه )شمال گذاری در سیاست این منطقه دارد. بزرگ

– تا به حال، حزب کارگران کردستان 1313جا از سال  ست که در آنکردستان( ا

PKK-  .حزب اتحاد دمکراتیک( در سوریه، -پ.ی.د–رهبریت جنبش را به دست دارد(

-PÇDK- (در عراق و )حزب راه حل دمکراتیک –PJAK-  چارچوب  در ایران، در

راهی  مکاری و ه هم -پ.ک.ک–( با اتحادیه جوامع کردستان) -KCK– سازمان

ئولوژی  کنند. با توجه به تحوالت اخیر در مناطق کردنشین شمال سوریه، تحلیل ایده می

ی پ.ک.ک  چه ابتدا تاریخ ی امروزی این جنبش بسیار مهم است. در این مقاله  و نظریه

 .پردازیم دهیم و بعد به نقد پارادایم کنونی آن می را به طور خالصه توضیح می

 

 تاکنون 91۹2 از”آپوئیست“جنبشازپ.ک.کتاک.ج.ک:

اش را آغاز کرد، مقامات های ای که پ.ک.ک تشکیل شد و فعالیت در شرایط سیاسی 

کردند که کُرد یک  کردند و ادعا می انکار می  ترکیه حتا وجود قوم کُرد را کامال  رسمی

شین به کار ن قوم یا ملت نیست، تنها عنوانی است که در تاریخ برای نامیدن ترکانِ کوه

 Dağ–  ”نشین ی ترکان کوه نظریه“ گرفته شده است ) این ادعا در ترکیه به اسم 

Türkleri Teorisi-ی  که در آن دوره این باور در جامعه  شود(. در حالی شناخته می
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چندین حزب و سازمان،  22-1323های  ها رایج بود، در سال ترکیه و حتا بین خود کُرد

 .ن مستقل و سوسیالیست فعالیت سیاسی خود را آغاز کردندبا هدف تشکیل کردستا

 1323در  (Apocular) ها گذاران پ.ک.ک گروهی بودند که به نام آپوئیست بنیان

 10اعالم موجودیت کرد. از کودتای  (P.K.K)به نام پ.ک.ک 1321تشکیل شد و در 

سرکوب  های چپ و کمونیستِ ترکیه تحت ی آن گروه که در نتیجه) 1312دسامبر 

شدیدی قرار گرفتند( تا به حال جنبش کُرد، تحت رهبریِ حزب کارگرانِ کردستان، 

ترین قطب اپوزیسیون رادیکال این کشور شده است. در تمامی سی سال  تبدیل به قوی

های حکومت ترکیه، جنگ کردستان را )که دولت ترکیه آن ی احزاب و جناحاخیر، کلیه

دانند و این جنگ در  ترین مشکل ترکیه می  ( اصلینامد می” جنگ علیه ترور“را 

 .ای داردمعادالت سیاسی کشور نقش تعیین کننده

راه  ،ریزگاری ،کاوه که قبل از کودتا در جنبش کُرد احزابِ دیگری مثل  در حالی

نیز فعال بودند، تنها پ.ک.ک توانست بعد از این  تکوشین و (Özgürlük Yolu)آزادی

اش را با موفقیت انجام بدهد و تبدیل به  لین عملیات مسلحانهاو 1313سرکوب، در 

گیری  توان به سه دلیلِ پیروزی و قدرت سازمان و گروه غالب در جنبش کُرد بشود. می

 :پ.ک.ک در آن شرایط اشاره کرد

های شدید  رهبران پ.ک.ک که بعد از کودتا در زندان دیاربکر ) که به خاطر شکنجه (1

شود( به سر  شناخته می” آشویتس ترکیه“ر کودتا، به عنوان زندانیان سیاسی د

کاری با مسئولین را پذیرفتند، با  بردند، بر عکس بسیاری از زندانیان دیگر که هم می
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ی کردستان  توانستند قدرت خود را نشان دهند و ترس را در جامعه  مقاومت عظیمی

یکِ پ.ک.ک، به عنوان اعتراض ئولوژ ترکیه بشکنند. خودسوزی چهار تن از رهبران ایده

، دوغان مظلوم کاری با مسئولین دولت در زندان، خودسوزی به شکنجه و تحمیل هم

که قبل از خودسوزی روی دیوار  1310گزارانِ پ.ک.ک، در شبِ نوروز  از بنیان  یکی

، و اعتصاب (Berxwedan Jiyane) ”گی است مقاومت زنده“اش نوشت:  سلول انفرادی

داران پ.ک.ک در  از طرف رهبران و طرف 1310جوالی  13که در   غذای عظیمی

ئولوژیک  ی ایشان باعث تقویت قدرت ایده همین زندان صورت گرفت، با نشان دادن اراده

 .های مردم شدداران آن و توده پ.ک.ک در اذهان طرف

شان جنبش کُرد در آن دوره، تنها هدف و مخاطب  که تمام احزاب  در حالی (0

داشت شعار انترناسیونالیسم را در عمل منعکس   وندان کُرد بودند، پ.ک.ک سعیشهر

های ترکیه در میان  میالدی افرادی از دیگر قومیت 12ی  کند و در اوایل دهه

، دو فعال حزب کمال پیر و کارر  حاکی .گذاران و اعضای این حزب حضور داشتند بنیان

های زندان دیاربکر  ه بودند و در جریان مقاومتی دریا سیاه)کارادنیز( ترکی که از منطقه

اند. این دیدگاه باعث  اعالم شده” اولین شهدای حزب“جان باختند، از طرف پ.ک.ک 

ها با  گسترش یافتن قدرت حزب در ترکیه )به خصوص کردستان شمالی که در آن کُرد

 .دارند( شد  زیستیها همها و عرباقلیت ترک، ارمنی

تر بود، و  ه موقعیتِ اجتماعی زنان حتا از یک مِلک شخصی هم پایینای ک در دوره (1

شان مخاطب قرار های گذاری هیچ کدام از احزاب در جنبش کُرد، زنان را در سیاست
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دادند، پ.ک.ک نه تنها زنانِ کُرد را به نیروی مسلح حزب تبدیل کرد، بلکه با هدف  نمی

ی ها مقاله و کتاب درباره ده” مرد  های اجتماعی سنتی زن و از بین بردن نقش“

ی زنان و نهاد  مساله“ ، “چه گونه باید زیست؟  “چون:  ی زنان )با عناوینی هم لهمسا

منتشر کرد. انتشار این “( دهی ارتش آزادی زنان سازمان“ و “ خانواده در کردستان 

جنبشِ گونه مطالب از سوی پ.ک.ک در آن دوره که نه تنها در جنبش کُرد بلکه در 

شد، کنش و تفکرِ پیشرو و  ی زنان توجّهی نشان داده نمی چپ ترکیه نیز به مساله

 .ای بود مترقی

استعمار “لنینیست با هدف پایان دادن به  پ.ک.ک که در ابتدا یک حزب مارکسیست

از “ تشکیل کردستان مستقلِ سوسیالیست“و “ خاک کردستان از طرف دولت ترکیه 

ات  بود، از آن دوره تا به امروز دچار تغییر” جنگ خلق“ستیِ طریق استراتژی مائوئی

اش را از دست داده است. با تحوالت سیاسی  عمیقی شده است و هویت رادیکال

گیر شدن  و دست 1331سال، مخصوصاً فروپاشی اتحاد شوروی در  12گوناگون در این 

ی  غییر کرد. در نتیجهئولوژی و استراتژیِ حزب ت عبداهلل اوجاالن)رهبر پ.ک.ک(، ایده

ای که در ساختار حزب و جنبش وجود دارد، سخن از  گی پراکنده  این تغییراتِ مداوم و

 .چون مفهومی واحد و یکسان، رویکردی غلط است هم” ئولوژی پ.ک.ک ایده“

اش با  ، رهبر پ.ک.ک در کوهستان قندیل، در مصاحبه(Karayılan) مراد کارایالن

ی  ، کنگره1332ی پنجم حزب در  کنگره“ گوید:  نگارِ تُرک، می چنگیز چندر، روزنامه

پ.ک.ک “در پارادایم حزب شروع شد.   تغییرات بود. در آن دوره بود که تغییر اساسی
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در این کنگره با تأثیر از فروپاشی شوروی نماد داس و چکش را از پرچم حزب برداشت، 

ی زن تاکید کرد، به جای  مساله زنان روی اهمیت” خودمختار“با سازماندهی یک ارتش 

هدف استقالل، تشکیل یک فدراسیون را مطرح کرد و اعالم کرد که از این به بعد، برای 

 .کند چارچوب ترکیه تالش می ی کُرد در  حل مساله

“Akkaya” و “Jongerden”, باور “  0222ی  پ.ک.ک در دهه“ی  گان مقاله نویسنده

را   باعث شد که حزب بحران سنگینی 1333سال ر گیر شدن اوجاالن د دارند که دست

 :در سه مرحله از سر بگذراند

 (1333نشینی )  گیری و عقب غافل (1

 (0223-0222بست و بازسازی ) بن (0

 (به بعد 0222ی سیاسی )از بازگشت به صحنه (1

جانبه اعالم کرد، در این مدت به خاطر  بس یک آتش 0223تا  1333پ.ک.ک که از 

های تروریستی  از تاثیرات منفی قرار گرفتن نام حزب در فهرست سازمان جلوگیری

چارچوب  آمریکا چندین بار اسم حزب را تغییر داد. در این مرحله کل  ایاالت متحده

ی اوجاالن در دادگاه حقوق بشر  ئولوژیک و استراتژی حزب نسبت به متون دفاعیه ایده

های  ها و مصاحبه عیین شد. شرح مالقاتت –که به صورت کتاب منتشر شدند  –اروپا

شد نیز در  و نشریات حزب دائما منتشر می  گی اوجاالن با وکال که در روزنامه هفته
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سال است  10که این وضعیت   تعیین استراتژی حزب و جنبش بسیار موثر بود. در حالی

ها و  که ادامه یافته است اما اکنون یک سال است که دولت ترکیه از این مالقات

 .کند ها با عبداهلل اوجاالن جلوگیری می مصاحبه

چارچوب پارادایم کنونی حزب و جنبش را  ، 0222ی  ی هفتم پ.ک.ک در ژانویه کنگره

زندانی  (İmralı) ی ایمرالی  تا حدی مشخص کرد. در این کنگره، اوجاالن که در جزیره

د که هدف جدید حزب، است، بار دیگر به مقام ریاست کل حزب انتخاب شد و اعالم ش

در ترکیه خواهد بود. در این کنگره استراتژی حزب ” جمهوری دموکراتیک“تشکیل یک 

تبدیل شد و حزب در “ کمک به تغییر دمکراتیک “ به “ ی مسلحانه  مبارزه“ از 

شدن هویت کُرد   رسمی“2 “ آزادی اوجاالن “ مطالباتی مثل “ ی صلح  پروژه“ چارچوب  

را اعالم کرد. در عین حال، برای جلوگیری از “ توقیف مجازات اعدام  “و “ در ترکیه 

های مردمی در  ها ) تظاهرات”serhildan“ تضعیف حزب، تصمیم به مبارزه از طریق

 passive) ی مردم فلسطین ( و مقاومت بدون خشونت های کردنشین، مثل انتفاضه شهر

resistance) گرفته شد. 

 reel) “ سوسیالیسم واقعی“که آن را   ، اوجاالن از مفهومیدر راستای پارادایم جدید

sosyalizm) ( به معنی تجربه) نامد،  ی عملی سوسیالیزم می سوسیالیسم واقعاً موجود

البته اوجاالن “ من از مارکس فراتر رفتم. “ کند که های شدیدی کرده و اظهار می انتقاد

حق تعیین سرنوشت “ لنینیستی  -غیر از نقدی که به محدود بودن اصل مارکسیست

داشت، نتوانسته است نکاتی را مشخص کند که “ ملت -دولت“با تشکیل یک   “ملل
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گرا،   رود، و رهبریت جنبش هنوز خود را نه ملی گونه از مارکس فراتر می نشان بدهد چه

 .نامد می“ سوسیالیست“ لیبرال یا آنارشیست، بلکه 

، و تشکیل دولت 0221ایاالت متحده در سال تغییری که با اشغال عراق از طرف 

خاورمیانه صورت گرفت نیز   کردستان فدرال در عراق در چهارچوب معادالت سیاسی

 .گیری پارادایم جدید پ.ک.ک بسیار تاثیرگذار بود در شکل

ی کُرد،  های منطقه تعهد بدهد که مساله داشت به ترکیه و دیگر دولت  اوجاالن سعی

لت ملی و مستقل و یک کردستانِ بزرگ که موجب نگرانی این بدون تشکیل یک دو

بدون تجزیه حل بشود. ” کردستان)های( دموکراتیک“ی  تواند با پروژه ها است، می دولت

این پروژه را بیشتر “ کنفدرالیسم دموکراتیک “ های بعد، با مفهوم  اوجاالن در سال

ک.ک.ک) کنفدرالیسم دموکراتیک ، سازمان  ی این تغییر مفهومی توضیح داد. در نتیجه

ی جوامع کردستان(، به عنوان  اسم آن به ک.ج.ک )اتحادیه 0222کردستان( که در 

پ.ک.ک، پ.ی.د، پ.ژ.ا.ک، پ.چ.د.ک ،  (umbrella organisation)  سازمان جمعی

 .احزاب زنان، احزاب ارتشی و احزاب شهری جنبش، تشکیل شد

ئولوژیک،  پ.ک.ک، تشکلی ایده“م شده است که قرارداد ک.ج.ک اعال 11ی   در مادّه

و سازمانی بوده که کسب قدرت را هدف قرار نداده و حزبی کالسیک نیست. در   اخالقی

ک و دموکراتیک است. نیروی  ئولوژی ایدههای فلسفه، علم و هنر یک سازماندهی  عرصه

مورد   ئولوژی هایدساختن فلسفه و   ک سیستم ک.ج.ک است. در برابر عملی ئولوژی ایده
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های کنفدرالیسم دمکراتیک در  نظر رهبری مسوول است. در این چارچوب، ارگان

  در درون سیستم ک.ج.ک هر کسی…گیرد نهادینه ساختن دموکراسی جای می

قرارداد ک.ج.ک ”. ) دهد پ.ک.ک را مبنا قرار می  ک و اخالقی ئولوژی ایدهمعیارهای 

0222) 

دموکراسی، “شود که  معرفی می  د ک.ج.ک. به عنوان سیستمیی دومِ این قراردا در مادّه

ای این در عین حال اشاره” دهد. اکولوژیک را مبنا قرار می  گی آزادی جنسیتی و زنده

که الگوی ” خواه جنسیتی ی دمکراتیک، اکولوژیک و آزادی پارادایم جامعه“است به 

 .جدید جنبش است

خودمدیریتی » ل ک.ج.ک معرفی شد، مفهوم از مفاهیم اصلی جنبش که با تشکی  یکی

دارد. اوجاالن و رهبران   است که با کنفدرالیزم دمکراتیک هماهنگی« دموکراتیک 

ها تاکید کردند که این پروژه، با تجزیه و فدراسیون قومی متفاوت است و  جنبش بار

حال از  ها مستقل است. با این های دولت کند که از مرز نظام کومینالی را تعریف می

های  ی کُرد و ترک و جنبش تا کنون، معنی واقعی این مفهوم، برای جامعه 0222سال 

هایش با وکالی خود، از   سیاسی هر دو طرف، روشن نشده است. اوجاالن در مالقات

ی دمکراتیک که در  احزاب جنبش کُرد که در مجلس هستند )د.ت.پ ، حزب جامعه

شود، حزب صلح و دموکراسی به فعالیت  اخته میتوقیف شد و با اسم ب.د.پ شن 0223

اند  درک نکرده  ی کافی دهد ( انتقاد کرده و گفته است که این پروژه را به اندازه ادامه می

اند. این انتقاد مخصوصاً بعد از اعالم خودمدیریتی دموکراتیک در جوالی  و توضیح نداده
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.د.پ ششمین حزب جنبش کُرد ها شد. ب از طرف ب.د.پ در دیاربکر، متوجه آن 0211

 .چارچوب قوانین ترکیه تشکیل شده است تا کنون در  1332است که از 

 

 «خواهجنسیتییدمکراتیک،اکولوژیکوآزادیجامعه»پاردایم

“ ، که بخش سوم 0221ی وی در سال  شناسیِ آزاد ) دفاعیه اوجاالن در کتاب جامعه

ه است که برای تشکیل پارادایم جدید باشد( نوشت می“ مانیفست تمدن دمکراتیک 

 Murray)بوکچین ،(Wallerstein)والرشتاین، (Braudel)جنبش از نظریات برودل

Bookchin) و میشل فوکو(Foucault)  الهام گرفته است. والرشتاین و برودل که در

اند، و میشل فوکو  را ایفا کرده  نقش اصلی” نظام جهانی“ های  گیری نظریه طرح و شکل

مارکسیستی  های مهم نظریات نئو از شخصیت“ اقتدار “ ی مفهوم  م با نظریاتش در بارهه

،  آنارشیستِ آمریکایی-تئوریسین اکولوژیست ،(Bookchin)چنین بوکچین هستند. هم

ی دمکراتیک اکولوژیک  بیشترین تاثیر را در پارادیم جدید جنبش کُرد )پارادایم جامعه

 .ی خودمدیریتی دموکراتیک دارد وژهخواهی جنسیتی( و پر و آزادی

 michael)اما قبل از توضیح نظریات بوکچین، به تاثیر قابل توجه نظریات مایکل هارت

hardt)  آنتونیو نگری و(antonio negri) پردازیم. هارت و نگری،  در تفکر اوجاالن می

ی  عنوان سوژهرا به  (”multitude“) ”  انبوهه“ مفهوم  (Empire) “امپراتوری“در کتاب 

مدرن،  ها باور دارند که در دوران پست کنند. آن اُمّ تعریف می01مبارزه در قرن   اصلی
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ی  غیر مرکزی شده است و طبقه“ امپراتوری“تبدیل به یک “ امپریالیسم“دیگر مفهوم 

متفاوت “ خلق“و “ طبقه“از “ انبوهه“کارگر در این نظام نقش انقالبی ندارد. مفهوم 

باشند.  می“ انبوهه“جزو “ های نوین سیاسی جنبش“و “ ستم های تحت م گروهتما“ است: 

مثل عشایر، اقوام و ملل تحتِ ستم،   هایی با تأثیرپذیری از این مفهوم، اوجاالن گروه

های  های نوین سیاسی مثل جنبش ، دهقانان، جنبش و سنتی  های مذهبی اقلیت

ودمدیریتی مناطق مختلف را جزو های خ فمینیست، اکولوژیست، آنارشیست و جنبش

ها و جزو  تنها در کنار این گروه“ کارگران“ بیند، و از  می“ نیروهای تمدن دموکراتیک“

 .برد اسم می“ طبقات محروم“

” ی کاپیتالیستی مدرنیته“اوجاالن در کتاب مذکور، نظام کنونی جهانی را با مفهوم 

را پیشنهاد “ ی دموکراتیک رنیتهمد“کند و به عنوان جایگزین این نظام  تعریف می

ی کاپیتالیستی تضادِ طبقاتی نیست، بلکه  کند. به نظر وی، تضاد اصلی نظام مدرنیته می

ی دولت و اقتدار، مساله  ی زنان، مساله تضاد طبقاتی و اقتصادی تنها در کنار مساله

یی و گرا ی بوروکراسی، جنگ ی اکولوژی/محیط زیست، مساله اخالق و سیاست، مساله

“2 ی کاپیتالیستی مدرنیته“ تضاد شهر و روستا مطرح است. در نتیجه برای حل بحران 

ی  مدرنیته“ی کارگر، بلکه یک  نه یک انقالب سوسیالیستی با رهبریت طبقه

خودمدیریتی “ی  باشد. اوجاالن در مقاله در نظر می” انبوهه“با رهبریت “ دموکراتیک

خلق آزاد ( با اسم  ) ”Özgür Halk“ ی نشریه، در 0212که در اکتبر ” دمکراتیک

ی کاپیتالیستی و  نیروهای مدرنیته“ منتشر شد نوشته است:  ”Ali Fırat“ مستعار
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که هویت هم دیگر را و خودمدیریت   ی دموکراتیک، در صورتی نیروهای مدرنیته

 “ .آمیز داشته باشند  توانند همزیستی مسالمت دمکراتیک را به رسمیت بشناسند، می

از نظرگاه طبقاتی و مارکسیستی مسلم است که، اگر )به جای انقالب و سوسیالیسم ( 

باشد، در این تغییر )که به نظر  مطرح “ کاپیتالیسم “ به عنوان جایگزین ” دموکراسی“

اساسی جدید دولت  زنی بر روی طرح قانون رسد که نه با یک انقالب، بلکه با چانه می

ندارد و نتیجه چیزی به جز   ی کارگر هم نقشی ( طبقهترکیه صورت خواهد گرفت

 .دموکراسی بورژوایی نخواهد شد

  

 یخودمدیریتیِدموکراتیکنظریاتبوکچینوپروژه

و ” سلسله مراتب“بوکچین باور دارد که منشا تمام نقاط منفی نظام کنونی، مفاهیم  

ی اکولوژیک، غیر  امعهباشد. به نظر او، این نظام تنها با ایجاد یک ج می” تحکم“

هیرارشیک)غیر سلسله مراتبی( و بدون تحکم قابل تشکیل است. او این نظام جایگزین 

سیستم مدیریت یک فدراسیون غیر مرکزی بین جوامعی “به معنای ” کمونالیسم“را با 

“ مجالس خلقی“ ها به  کند. کمونالیسم، از طریق تبدیل شهرداری تعریف می” خودمختار

 .خواهد شد  ها، عملی ک کنفدراسیون از این شهرداریو ایجاد ی
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اکولوژیک،   اکولوژیک، آگاهی  زندگی“ی بوکچین، از جمله  بسیاری از مفاهیم نظریه

  سازماندهی دموکراتیک و اکولوژیک، کنفدرالیسم اجتماعیِ دموکراتیک، مجلس خلقی

 .اند در قرارداد ک.ج.ک. مورد استفاده قرار گرفته  شهرداری آزاد  و

ی هیرارشی )سلسله مراتب( هر گونه اقتدار و تحکم را  ی خود درباره بوکچین در نظریه

را که مثال بین اقتدار کارگری و اقتدار   دهد و تفاوتی به یک مفهوم کاهش می

ی اکولوژیک و کمونال،  گیرد. تنها راه ایجاد جامعه داری وجود دارد را نادیده می سرمایه

داری را، و تحکم سرمایه بر انسان و  های سرمایه ار است که دولتیک انقالب تمام عی

ی  انقالبی را دارد، طبقه  ای که این قدرت و توان ی تاریخی طبیعت را از بین ببرد و سوژه

 .باشد کارگر می

بوکچین، خودمدیریتیِ ” کمونالیسمِ“ ی  جنبش کُرد )ک.ج.ک( با تاثیر از نظریه

می برای کردستان و خاورمیانه پیشنهاد کرد. اوجاالن تاکید دموکراتیک را به عنوان نظا

خودمدیریتی دمکراتیک یک سیستم دولتی نیست، بلکه سیستم “کرده است که 

 .“دولتیِ خلق است دموکراتیک غیر

ی  در طرح پروژه -گروه وسیعی از وکال و فعالین جنبش-کنگره جامعه دموکراتیک 

“ را به این صورت تعریف کرده است: کردستان خودمختار دمکراتیک، سیستم 

ی جمهوریتِ دموکراتیک است که برای  خودمدیریتی دمکراتیک، بخشی از پروژه

خواهیم خودمدیریتی دموکراتیک  دموکراتیک شدن ترکیه پیشنهاد کرده بودیم. ما می
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وگو با دولت و با مبارزه و سازماندهی دموکراتیک خلقمان تشکیل  را از طریق گفت

 ( DTK, Demokratik Özerk Kürdistan Model Taslağı  ) .“بدهیم

های غربی به سمت  ملت- گرایش دولت“و ” ملت–نقاط منفی دولت“در این طرح به 

این “و نوشته است:   اشاره شده“ اُم .01گرا در قرن  های دمکراتیک کثرت سیستم

و تمام مشکالت گیرد  خواه ریشه می ی دموکراتیک، کمونال و آزادی سیستم از جامعه

 .“اجتماعی، از جمله مشکالت اقتصادی را حل خواهد کرد

کند، عمال با  ملت تاکید می- ی ک.ج.ک که دائم روی نقاط منفی سیستم دولت نظریه

ی  داری منطبق است. مطالعات آکادمیک درباره سازی سرمایه سیاست جهانی

ملت  -باعث تولد دولتداری که  دهد که روند تحوالت سرمایه سازی نشان می جهانی

ی  ها را تغییر بدهد یا از بین ببرد. توجه به پروژه دارد دولت  شده است، امروز سعی

به بعد مخصوصاً در اروپا افزایش یافت. در مقطع علمی،  1332خودمدیریتی از 

  های قومی، فرهنگی ی گروه ها، تجزیه ملت–کاهش قدرت دولت“خودمدیریتی به صورت 

به  (integration) های جامعه و افزایش یکپارچگی ترین واحد ه کوچکو جغرافیایی ب

و مناطق قفقاز   تعریف شده است. این پروژه مخصوصاً برای یکپارچگی اروپا شرقی“ اروپا

شد. در این  ، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در نظر گرفته می داری جهانی به سرمایه

کرد، با سخن  داری جلوگیری می به سرمایهچارچوب هر گونه اتحادی که از یکپارچگی 

ها  ده  تجزیه شد و در اروپای شرقی“ خودمدیریتیِ مناطق“و “ آزادی“ ، “ دموکراسی“ از 

 .دولت کوچک تشکیل شد
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کند که نه تنها هدفش تشکیل دولت جدیدی نیست، بلکه  البته ک.ج.ک. تاکید می

، 0210آوریل  01ندارد. روز   مشکلی های خاورمیانه را قبول دارد و های کنونی دولت مرز

،  (”Sırrı Sakık“)در استانبول، سیری ساکیک  در اجالس پالتفرم تغییر قانون اساسی

ما کردهایی که در حال مبارزه هستیم، با پرچم، زبان « از وکالی ب.د.پ. گفت:   یکی

  مزیستیخواهیم در این منطقه ه نداریم. ما می  و نظام ملی این کشور مشکلی  رسمی

تاکید   ترک در قانون اساسی های غیر کنیم، اما به ضرورت به رسمیت شناختن هویت

بسیاری از هواداران جنبش کُرد در ترکیه، از جمله باهوز دنیز، روزنامه نگار «. کنیم می

در تبعید، به این اظهار نظر  (News Agency  ANF: Fırat) جنبش  آژانس رسمی

جالب این است که، شخص عبداهلل اوجاالن که مورد قبول تمام ی  اعتراض نمودند. نکته

باشد ) و هر گونه انتقادی به ایشان، موجب ابراز خشونت هواداران  هواداران جنبش می

منظور “، در مالقاتش با وکال دقیقا همین نکته را گفته بود: 0211ژانویه  1شود( روز  می

وقعیت سیاسی برای کُردها است. ما ما از خودمدیریتی دمکراتیک، تعیین شدن یک م

ی دموکراتیک ادغام  داریم کردها در یک ترکیه  کاری با مرزها و پرچم نداریم. ما سعی

ی  گردند. این شرایط برای همه مهم خواهد بود. در نتیجه باید درک بشود که پروژه

وی ها به عنوان یک نیر ندارد. هدف ما پذیرفته شدن کرد  کُردها به تجزیه ربطی

باشد. این مسائل در همه جای دنیا به این صورت حل شده  دموکراتیک سیاسی می

نداریم. ما یک راه حل اجتماعی را   مشکلی  ها و زبان رسمی ما با پرچم، مرز  است. یعنی

 ,Birgün ) .«و سیاسی مطرح است  های اجتماعی، فرهنگی در نظر داریم. برای ما پروژه

2011 ) 
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ی خودمدیریتی  در نتیجه»شود که  ی دمکراتیک نیز تاکید می امعهی ج در طرح کنگره

و   ها تغییر نخواهند کرد، بلکه در مرزهای همین کشور همبستگی مرز  دمکراتیک،

بر اساس این طرح، این پروژه نه تنها برای مناطق «. برادری خلق ها تقویت خواهد شد

شود:  عراق و سوریه در نظر گرفته میکردنشین، بلکه برای تمام مناطق در ترکیه، ایران، 

در جامعه  (multitude)“انبوهه“های  ی خودمدیریتی دمکراتیک، تمام گروه در نتیجه« 

شود. از این  کنند و همبستگی کنفدرال دموکراتیک تشکیل می یکدیگر را تقویت می

های سیاسی کردی در هر چهار قسمت ) ایران، ترکیه، عراق، سوریه (  طریق سیستم

گان خود و با یکدیگر روابط آزاد و دمکراتیکی داشته باشند.  توانند با همسایه می

سازماندهی کنفدرال و خودمختارِ دموکراتیکِ کردها در هر چهار قسمت، بدون تغییر 

ی خودمدیریتی دموکراتیک  مرزهای کنونی با هم مرتبط خواهند شد. از آنجا که پروژه

تواند برای  ها نیست، این پروژه می ردن دولتاش تشکیل دولت یا سرنگون ک هدف

ی کُرد را نشان بدهد. در این زمینه، خودمدیریتی  های منطقه راه حل مساله دولت

توافق مشروط )بر اصول معیّن( خواهد رسید و با فرمول دولت   ها به دمکراتیک با دولت

 » .را به وجود خواهد آورد  + دموکراسی ، همزیستی

نیز اشاره  “ خلق آزاد “ی  در نشریه« دمدیریتی دمکراتیکخو»ی  لهاوجاالن در مقا

ها  ملت–تواند با دولت سازماندهی سیاسی کنفدرال دمکراتیک، می“ کند که :  می

، جنبش فکری و  آمیز داشته باشند. هر جامعه، گروه قومی و مذهبی مسالمت  همزیستی

 ( Özgür Halk, 2010 ) “ .باشد تواند خودمدیریتی سیاسی داشته ای می واحد اقتصادی
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ی این پروژه،  توان گفت که در نتیجه با توجه به تمام این توضیحات، به طور خالصه می

 :بدون تغییر در مرزهای کنونی چنین تحوالتی در منطقه مورد نظر خواهد بود

ی کردستان ) در ایران، سوریه، ترکیه و عراق ( و دیگر  های چهارگانه در قسمت *    

در ترکیه یا بلوچستان در ایران  (karadeniz) “ دریا سیاه“ ی  مناطق قومی )مثال منطقه

 .ایجاد شود“ خودمدیریتیِ دمکراتیک ( “ 

جمهوری “ ایران، ترکیه، سوریه و عراق   در هر یک از کشورهای منطقه، یعنی *    

 .تشکیل شود“ دمکراتیک 

کنفدراسیون “  رمیانهل خاوی کردستان و ک های چهارگانه در قسمت *    

 .کنفدراسیون دموکراتیک خاورمیانه ( تشکیل خواهد شد“)دموکراتیک

 -مشکالتی که در این پروژه و تفکّر وجود دارد، از نظر دیدگاه طبقاتی و مارکسیست

های حاکم در ترکیه و ایران، قابلیت  لنینیستی آشکار است. از سوئی، سیستم 

های کنونی را ندارند، و از سویی  چارچوب رژیم یون در پذیری و دموکراتیزاس اصالح

دیگر، جنبش عمال از تغییرات انقالبی صرف نظر کرده و به خصوص در ترکیه، به 

اساسیِ جدیدِ ترکیه امید بسته است. همچنین این دیدگاه  ی طرح قانون زنی درباره چانه

را آغاز   ون جامعه، راهیدر در“   فرهنگی“ و “ قومی “ های  با طرح خودمختاری گروه

ی آن در کشورهایی مثل ترکیه و ایران، هویت سیاسی مستقل  کند که در نتیجه می

و غیره از بین خواهد رفت.   های قومی، مذهب، جنسی ی کارگر با طرح تفاوت طبقه
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ی کارگر ترکیه و کشورهای منطقه تا  که امروز در طبقه  های غیر واقعیسازی قطب

ی این طرز تفکّر تقویت خواهد گردید. مساله این  ماده است، در نتیجهحدی به وجود آ

ترین است که امروز ک.ج.ک دست کم در ترکیه از کسب قدرت سیاسی به عنوان مهم

ی هر جریان انقالبی و کمونیستی صرف نظر کرده است و به جای آن به دنبال وظیفه

و التزام به قانون اساسی است، شریک شدن در قدرتِ حاکم از طریق حضور در پارلمان 

و دقیقا چشم بستن بر این اصل مهم لنینی یعنی سرنگونی قهرآمیز دولت و ارتش و 

ساختار حکومتی بورژوازی و جایگزین کردن آن با نظم و ساختار و مناسبت جدیدِ 

سوسیالیستی با اتکا به دیکتاتوری پرولتاریا است که راه را برای گردش به راست و 

ی رفورمیسم برای پ.ک.ک و هر جریان سابقاً انقالبی و کمونیستی در ورطه افتادن

های کند. اسلحه و جنگ که در ابتدا از سوی پ.ک.ک با تمام کاستیدیگری باز می

ک و درک ناقص و قسمی این جریان از جنگ انقالبی، برای انقالب و کسب  ئولوژی ایده

ه عنوان اهرم فشار بر دولت ترکیه جهت شد، امروز رسماً بقدرت سیاسی استفاده می

های فراخواندن این دولت به میز مذاکره و به عنوان ابزاری جهت جلب توجه قدرت

ی منطقه مورد استفاده جهانی برای به رسمیت شناختن جایگان این حزب در آینده

 ی آتش بس اعالم کرده است که اگر حکومتگیرد. اوجالن چندین بار در دورهقرار می

ترکیه حاضر به حل مساله کرد در چارچوب دموکراسی و قانون اساسی باشد، حزب 

 .(NTV, 2011) .خلع سالح خواهد شد
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 سخنپایانی

از رهبران و هواداران این   نگرش کنونی جنبش کُرد)خطِ ک.ج.ک( به نظر بعضی

اما از “2 ست از مارکس فراتر رفته ا“ باشد که حتا  ای می جنبش، گامِ رادیکال و انقالبی

ی آن در  جویانه دیدگاه طبقاتی مارکسیستی، پاردایم جدیدِ جنبش و برخورد آشتی

چارچوب ساختار کنونی  کُرد در  عمل، در واقع محدود کردن جنبش رهایی ملی 

داری قرن  ئولوژیک سرمایه های خاورمیانه و تسلیم شدن به استراتژیِ ایده ملت دولت

ر تقویت اکولوژیسم، فمینیسم لیبرال، ناسیونالیسم قومی دا بیست و یکم است که طرف

دیگر بسیاری از هواداران   ی باشد. از سو مدرنیسم در برابر مارکسیسم است، می و پست

های شهری ب.د.پ و دانشجویان، از جزئیات  حزب در ترکیه، مثال فعالین تشکیالت

تشکیل “ و هنوز با هدف  ی آن خبردار نیستند طلبانه پارادایم جدید و خصلت مماشات

پیوندند. صدها کارگر زن کرد در استانبول و دیگر شهرها،  به مبارزه می“ یک دولت کُرد 

با همین هدف که در واقع هم با پاردایم کنونی خود حزب، و هم با منافع طبقاتی خود 

 .دهند این فعالین در تضاد است، در مبارزه هزینه می

گروه و حزبی که  02های چپ ترکیه )مثل  اری از گروهدر این موقعیت، بر خالف بسی

جنبش کُرد در انتخابات شرکت “ رنج، آزادی و دموکراسی“تحت عنوان بلوک  0211در 

، تقویت دیدگاه طبقاتی و  ی ملی کردند( تاکید بر روی راه حل کمونیستیِ مساله

کاری سیاسیِ در برابر هم  و آگاهی“ حق تعیین سرنوشت ملل ” اصل  مارکسیستی با
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ی فوری و مسئولیت اصلی جنبش  ستم با بورژوازیِ حاکم، وظیفه  بورژوازیِ مللِ تحتِ

 .باشد چپ در منطقه می

 

 :منابع

 .0221معه شناسی آزاد، االن، جاجوعبداهلل ا

 :ن با وکالی خودالاجوهای ا مالقات

http://www.birgun.net/politics_index.php?news_code=1293977492&year=2011&mont

h=01&day=02 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25233941/NTV:  

 :KCK کوما جواکن کردستانقرارداد 

KCK.pdf-Qerardad-http://www.pkkonline.com/farsi/files/books/Kitebi 

  

Cengiz Çandar. Dağdan İniş: PKK Nasıl Silah Bırakır? TESEV, 2011. 

Ahmet Hamdi Akkaya ve Joost Jongerden. 2000′lerde PKK: Kırılmalara Rağmen 

Süreklilik?. Toplum ve Kuram (Lekolin u Xebaten Kurdi). 2010. 

 : ژی ک.ج.ک. و دیدگاه بوکچینوایدئول

-ekoloji-toplumsal-bookchinin-yazilari/1040/murray-http://www.sde.org.tr/tr/kose 

kodlari.aspx-ideolojik-kcknin-ve-felsefesi 

Ali Fırat (نالاجواسم مستعارا). “Demokratik Özerklik” (2 نشریه)خودمدیریت دمکراتیک “Özgür Halk” ( خلق

 .0212  آزاد( 2

http://www.birgun.net/politics_index.php?news_code=1293977492&year=2011&month=01&day=02
http://www.birgun.net/politics_index.php?news_code=1293977492&year=2011&month=01&day=02
http://www.ntvmsnbc.com/id/25233941/
http://www.pkkonline.com/farsi/files/books/Kitebi-Qerardad-KCK.pdf
http://www.pkkonline.com/farsi/files/books/Kitebi-Qerardad-KCK.pdf
http://www.sde.org.tr/tr/kose-yazilari/1040/murray-bookchinin-toplumsal-ekoloji-felsefesi-ve-kcknin-ideolojik-kodlari.aspx
http://www.sde.org.tr/tr/kose-yazilari/1040/murray-bookchinin-toplumsal-ekoloji-felsefesi-ve-kcknin-ideolojik-kodlari.aspx
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DTK: Demokratik Özerk Kürdistan Model Taslağı ( طرح پروژه کردستان خود جامعه دمکراتیک ی کنگره :

مختار 

(دمکراتیک

al/demokratik%C3%B6zerklik.hthttp://bianet.org/files/doc_files/000/000/179/origin:

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bianet.org/files/doc_files/000/000/179/original/demokratik%C3%B6zerklik.htm
http://bianet.org/files/doc_files/000/000/179/original/demokratik%C3%B6zerklik.htm
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بهمقاومتزندانیاناعتصابکنندهدرترکیه:ازدیروزتاامروزنگاهی  

 

 روناهی شورشگر

۱۰۲۱نوامبر  

                                                            ارتش گرسنگی…»  

 رود راه می   

 با گام های تندر  

 با سرودهای  

  تشآ  

 با امید به بیرق شعله شکلش  

 با امید  

 «…به امید  

 (ارتش گرسنگی  -ناظم حکمت )
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شود که بیش از شصت روز از آغاز اعتصاب غذای زندانیان  این مقاله در حالی نوشته می

گذرد. ادعاهای هر دو طرف  های این کشور )ترکیه( می سیاسی جنبش کٌرد در زندان

دیگر  ی تعداد اعتصاب کنندگان با یک جنبش کُرد( درباره)دولت ترکیه و نمایندگان 

متناقض هستند. در اوایل جنبش ادعا کرد که ده هزار نفر اعتصاب را آغاز کردند، در 

ی جنبش کُرد در  حزب صلح و دموکراسی )که نماینده  حالی که در روز پنجاه و دوم

ظهارات نمایندگان دولت ا  نفر است. در 111باشد( اعالم کرد که این رقم  مجلس می

 111نیز تضاد وجود دارد: در حالی که روز پنجاه و دوم وزارت دادگستری اعالم کرد که 

هیچ کس اعتصاب »زنند، اردوغان )نخست وزیر ترکیه( گفت:  نفر دست به اعتصاب می

های  اما گزارشاتی که در برخی از روزنامه« کند، این کار فقط یک نمایش است. غذا نمی

دهد که نه تنها )بر عکس ادعای اردوغان( کسانی دست به  ی منتشر شدند نشان میترک

اعتصاب غذا زدند، بلکه جان این اعتصاب کنندگان در خطر است: به علت گرسنگی 

رو به رو شدند. آیتوغ اتیجی، یکی   تعداد زیادی از زندانیان با خونریزی در ادرار و مقعد

به زندان کاندیرا رفت و از اعتصاب کنندگان بود  از وکالی مخالف ترک در مجلس که

 .ی مرگ هستند دو نفر از اعتصاب کنندگان در آستانه  که اعالم کرد 

ساله هستند که  11-12از زندانیانی که در اعتصاب شرکت کردند هنوز کودکانی   بعضی

ارا، ترک نیز در آنک آسیب بیشتری متوجه آنان است. دانشجویان و جوانان کرد و غیر

استانبول و شهرهای دیگر، برای حمایت از این زندانیان در اعتصاب شرکت کردند. 

 .از اعضای حزب صلح و دموکراسی نیز چند روز پیش به اعتصاب پیوستند  بعضی
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های  نگرانی ی دولت در اعتصاب نیز از  غیر از خطر مرگ برای زندانیان، احتمال مداخله

ی  ، مداخله0222و  1332ی  ترکیه است. در دههی  نیروهای چپ و دموکرات جامعه

دولت فاشیست ترکیه به زندانیان سوسیالیستِ اعتصاب کننده، باعث کشته شدن و 

ی همین  ی نظامی )که در ادامه آسیب دیدن بسیاری از زندانیان شد. غیر از مداخله

در که   و تجویز داروی اشتباه   مداخله شود( به خاطر  مقاله توضیح داده می

ها به زندانیان تحمیل شد، بسیاری از آنان به سندرم ورنیک کورساکوف  بیمارستان

آید،  به وجود می 1ی این سندرم که به خاطر کمبود ویتامین ب مبتال شدند. در نتیجه

و جان   دهند. امروز نیز مسئولیت سالمتی بیماران حافظه و آگاهی خود را از دست می

ای وارد شود،  ی دولت هست و اگر به آنان صدمه بر عهدهاین زندانیان سیاسی کامال 

گی اصلی این  دولت است. اما، باید مسئولیت جنبش سیاسی کُرد و ویژه  مقصر اصلی

 .اعتصاب را نیز در نظر گرفت

دالیل این اعتصاب غذا و مطالبات زندانیان، از اعتصابات سابق در تاریخ ترکیه و دیگر 

های گذشته، زندانیان سوسیالیست ترکیه برای  سال ست. در نقاط جهان کامال متفاوت ا

اعتراض به فشارها و شرایط زندان، از جمله شکنجه و محکوم شدن زندانیان سیاسی به 

شناخته «    های نوع اِف زندان»های انفرادی )که در ترکیه به اسم  حبس در سلول

ست دادند. اما این بار اعتصاب کردند و جان خود را از د( F type prisonsشوند می

گان نه مربوط به شرایط زندان، بلکه مربوط به شرایط  مطالبات اصلی اعتصاب کننده

باشد. زندانیان در کنار حق آموزش و  عبداهلل اوجاالن، رهبر جنبش کُرد می  گی زنده
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کنند. این مطالبات مسلما  دفاع از خود به زبان مادری، برای آزادی اوجاالن اعتصاب می

 .قرار بگیرد« حق ملل برای تعیین سرنوشت خود»چارچوب  تواند در  یم

عام، و  هاست ملّت کُرد از جنگ، قتل که سال  اما باید این سوال را پرسید که در حالی

کشند، آیا با آزادی اوجاالن  ها زجر می همانند زندانیان سوسیالیست از سرکوب در زندان

له از گرسنگی به دست خواهد آمد، این مشکالت سا 11-12ی مرگ جوانان  که با هزینه

ها و شهرها، که از سال  رسند؟ آیا اعتراضات صدها تن از جوانان کُرد در کوه به پایان می

داد که امروز این جوانان   تنها برای آزادی اوجاالن خودسوزی کردند، نتیجه ای 1333

خلق کُرد از طرف دولتِ این بار از گرسنگی بمیرند؟ آیا جنبش سیاسی کُرد، سرکوب 

شود که با آزادی او  فاشیست ترکیه و جنگ کردستان تنها با شخص اوجاالن شروع می

ک پ.ک.ک در  ئولوژی ایدهبه پایان برسد؟ اگر این طور است، جای مقاومت رهبران 

، که نه برای آزادی اوجاالن، بلکه برای اعتراض به شکنجه و فشارها به تمام 1313سال 

ی ملّت کُرد واقعأ  ساله 12ساله و جنگ  32باشد؟ و اگر سرکوب  بود، کجا می خلق کُرد

کننده، در  از زندانیان اعتصاب  توان مثل پدر یکی شود، می در شخص اوجاالن خالصه می

پرسید:   ی تُرک و کُرد زبان منتشر شد، خطاب به جامعه های ترک ای که در رسانه نامه

 « سال یک روز هم اعتصاب غذا نکرد؟ 11چرا خودِ اوجاالن در این » 

که بر جنبش کُرد وجود   ها، به خاطر فرهنگی امروز در ترکیه واقعأ پرسیدن این سوال

که ادعای مبارزه برای آزادی خلق خود و   باشد. اما کسانی ممکن می حاکم است، غیر

تری به  ه دقیقپرستی آزاد کنند. نگا تمام جهان را دارند، باید اوال ذهن خود را از بت
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ی مبارزه در ترکیه، برای درکی درست و  ی اعتصاب غذا به عنوان یک شیوه تاریخچه

کند، الزم است.  پرستی در آن ایجاد می که فرهنگ بت  عمیق از این اعتصاب و تفاوتی

توجه به سرگذشت خود اوجاالن و جنبش سیاسی کُرد و مواضع آنان در برای اعتصاب 

از سوی   گیری درستی است که می تواند به ایجاد موضع  یغذاها نیز نکته مهم

 .ها کمک کند سیالیست  سو

 

 یکودتاهایتُرکوکُرددردورهسوسیالیستاعتصابغذای

های ترکیه، اعتصاب  بزرگ و جمعی در زندان  توان گفت که اولین اعتصاب غذای می

در  1310در سال   ( ک.ک.پگزاران  از بنیان  زندانیان سیاسی کُرد) از جمله بعضی

صورت گرفت.  1312سپتامبر  10زندان دیاربکر بود. این اعتراض دقیقا پس از کودتای 

ها و  بر ضدّ فاشیزم دولت ترکیه، شکنجه در زندان 1310جوالی  13زندانیان کُرد، در 

دولت کودتا، اعتصاب را آغاز کردند. کامل پیر )که یک سوسیالیست ترک و از 

چیچک در این   ران پ.ک.ک است( هیری دورموش، اکیف ییلمز و علیگزا بنیان

جا، با همین اهداف  نیز در همان 1313اعتصاب جان باختند. زندانیان پ.ک.ک در 

گان جان باختند. اعتصاب غذاهایی که در  اعتصاب غذا کردند و دو نفر از اعتصاب کننده

های آنکارا و استانبول نیز  نداندیاربکر برای اعتراض به رژیم نظامی شروع شد، به ز

تعریف « مارکسیست لنینیست»گسترش پیدا کرد. پ.ک.ک، که در آن دوره خود را 
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ی مسلحانه را آغاز کرد.  کرد، بعد از این مقاومت زندان دیاربکر قدرت گرفت و مبارزه می

ِنظر کرد و هدفش را به  پ.ک.ک از تشکیل کردستانِ سوسیالیست صرف 1333پس از 

چارچوب ترکیه، محدود کرد. )در این  کُردها و تمام ملل در « دمدیریتی دموکراتیکخو»

 (1ها مراجعه کنید() نوشت ی همین نگارنده در پی زمینه به مقاله

نفر از زندانیان سوسیالیست تُرک نیز در  322در زندان متریس آنکارا،  1313در سال 

نفر جان باخت.  3ز کردند که در آن اعتراض به شرایط زندان و شکنجه اعتصابی را آغا

تحمیل پوشش لباس زندانی به زندانیان،  نشینی دولت و به خصوص با رفع  بعد از عقب

، برای اولین بار 1313به پایان رسید. مقاومت زندان متریس در  1311این اعتصاب در 

« دتی»های زندانیان سیاسی ) که در انجمنی به اسم  نشان داد که حمایت خانواده

 .تواند روی دولت ترکیه فشار ایجاد کند چگونه می  اند ( از اعتصاب، سازمان یافته

 

 9118اعتصابسال

های انفرادی )  دولت تصمیم گرفت که زندانیان سیاسی را به سلول 1331در سال 

شدند( محکوم و  نامیده می « تابوت»ها  که از طرف سوسیالیست  های نوع اف زندان

ترین اعتصاب غذا در آن دوره، با اتحاد یازده حزب  ضدّ این اقدام، وسیعمحدود کند. بر 

نفر  10مبارزی که در این اعتصاب شرکت کردند،   0203سوسیالیست سازمان یافت. از 

ی این شرایط وزیر دادگستریِ وقت ، مجبور به استعفا شد. بعد  جان باختند و در نتیجه

رغم این  و اعتصاب به پایان رسید. اما علینشینی کرد  روز دولت اعالم عقب 13از 
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هایی از زندانیان  عام های دیاربکر، بوجا، عمرانیه و اولوجانالر قتل نشینی، در زندان عقب

ها در واقع  عام شود چنین گفت که این قتل مبارز سوسیالیست صورت گرفت. می

 …بود  تری ی نزدیک شدن سرکوب بزرگ دهنده نشان

 

 "گیبازگشتبهزنده"عاموقتل2118-2111اعتصاب

از طرف  0221تا  0222تاریخ ترکیه از سال   ترین اعتصاب غذای تاثیرگذارترین و بزرگ

، برای اعتراض به  DHKP/C زندانیان سیاسی سوسیالیست، به خصوص سازمان

ی پزشکی  و جلوگیری از معالجه « مبارزه با ترور»، قانون   (F tipi)اِف های نوع زندان

بازگشت به »زندانیان سیاسی بیمار انجام شد. در این اعتصاب و قتل عام موسوم به 

ی نظامی دولت در زندان برای  که با مداخله( hayata dönüş operasyonu)«  گی زنده

ای از جانباختگان  نفر جان باختند. عده 100جلوگیری از اعتصاب صورت گرفت، 

ِنظر  رغم آزادی خود، از مطالباتشان صرف که علیهای ایشان بودند  زندانیان و خانواده

استانبول، به اعتصاب   «کوچک ارموتلو»هایشان در محل کارگرنشین  نکردند و در خانه

کُردها   که در اخبار مربوط به اعتصاب غذای  هایی ادامه دادند. )امروز تقریبا تمام عکس

گان  همین اعتصاب کنندههای  شود، عکس ها و صفحات فیسبوک استفاده می در رسانه

های ترکیه از  باشد، چرا که در زندان های کوچک ارموتلو می کمونیست در خانه

 .(شود ها به خارج عمال جلوگیری می فرستادن این گونه عکس
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دسامبر، تقریبا سه ماه بعد از آغاز اعتصاب غذا، ارتش ترکیه تحت عملیات  13روز 

سوسیالیست  01زندان،  02نیان حمله کرد و در به زندا«  گی بازگشت به زنده»نظامی 

نفر از زندانیان در اثر سوختن و دیگران با اسلحه  3قتل رساند ) اعتصاب کننده را به 

 (.ها کشته شدند پلیس و ژاندارم

ها صورت گرفت، حرف  ها و خانه دسامبر و اعتصابی که در زندان 13عام  ی قتل در باره

ی مهم در رابطه با موضوع این مقاله، نگرش جنبش کُرد  هبرای گفتن زیاد است اما نکت

ی اعتراض زندانیان اعتصاب  که نکته  باشد. در حالی در برابر این اعتصاب و مقاومت می

کننده برای زندانیان سیاسی کُرد نیز مطرح بود، اما زندانیان سیاسی از جنبش کُرد در 

مقاومت عظیم و  ) büyük direniş ve sol“ “ این اعتصاب غذا شرکت نکردند. کتاب

منتشر شد، مقاالت و اظهارات عبداهلل   به ترکی DHKP/C چپ ( که از طرف سازمان

دسامبر منتشر و نقد کرده  13و قتل عام  0222  ی اعتصاب غذای اوجاالن را درباره

ی رسمی خود نیز با  راهپیمایی(، نشریه) ”Yürüyüş“ است. همین سازمان اخیرا در

ها،  ی زندان های اوجاالن، کنفرانس جنبش کُرد درباره کردن اسنادی از مصاحبهمنتشر 

، پ.ک.ک را به انتقاد از (Özgür Halk) و مقاالت منتشر شده در نشریه رسمی جنبش

. 112ی  شماره 31ی  طور که در صفحه ی خود دعوت کرده است: همان چه تاریخ

نقل شده است،  ”Büyük Direniş ve Sol“  چنین در کتاب ، و هم”Yürüyüş“ ی نشریه

ها را محکوم کرده و گفته بود:  دسامبر مقاومت سوسیالیست 13عام  اوجاالن بعد از قتل

ها  گیرد یک مقاومت انقالبی نیست. فدا کردن انسان ها صورت می حوادثی که در زندان»
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 Özgür) «.دندار  های نوع اِف، با اخالق، وجدان و انسانیت ربطی تنها بر ضدّ زندان

Halk).   

کار  این کار )اعتصاب غذا( یک»هایش با وکال نیز گفته بود:  از مالقات  الن در یکیاجوا

توانیم بدون دلیل  مانده است. چپ و انقالبیون باید عقلشان را جمع کنند. ما نمی عقب

کردیم و تفاوتمان را   ما ) با شرکت نکردن در اعتصاب ( کار خوبی…مردم را بکشیم

نیز مقاومت  ”Özgür Halk“ ی در نشریه 0211ژانویه  12. روز «نشان دادیم.. 

و غیر   بله، کاری که دولت کرده است غیر قانونی »ها محکوم شده بود:  سوسیالیست

توانیم اشتباه  نمی…از دالیل این شرایط نگرش خود چپ است  اما یکی…است  انسانی

 .» …گر را ندیده بگیریمیک طرف را ببینیم و اشتباهات یک طرف دی

دسامبر واضح است. پ.ک.ک در  13و قتل عام  0222نگرش پ.ک.ک در برابر اعتصاب 

که صدها زندانیِ سیاسیِ کُرد نیز با زندانیان سوسیالیست در یک شرایط بودند،   حالی

ها را محکوم  طرف دید و مثل دولت فاشیست ترکیه، مقاومت سوسیالیست خود را بی

، 1333سپتامبر  01همین نگرش خود را در قتل عام زندان الوجنلر در کرد. پ.ک.ک 

قتل رساند نیز نشان داده بود: پ.ک.ک  نفر از زندانیان سوسیالیست را به  12که دولت 

های خود با دولت همکاری کردند و سربازان ترکیه، با استفاده  کردن سلول  عمال با خالی

 .عام را انجام دهند ین قتلها توانستند ا های آن سلول از فضای 
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ترین  از مهم  ی اعتصاب غذاهای ترکیه یکی چه که خود پ.ک.ک در تاریخ  در حالی

گیر شدن  ای که حزب و جنبش بعد از دست «آمیز استراتژی صلح»ها را دارد،  نقش

های  انتخاب کرد، باعث تغییر نگرش آن در برابر مقاومت 1333اوجاالن در 

که جنبش کُرد و رهبریت آن، مقاومت   الب این است که در حالیها شد. ج سوسیالیست

در زندان )از   و جسمی  های روحی ی زندانیان سوسیالیست را در برابر شکنجه و اراده

نامد، امروز با  می« گی عقب مانده»کند و این کار را  (، محکوم می جمله بندهای نوع اِف

 !ندارد  آزادی اوجاالن، مشکلی ساله تنها برای 11-12اعتصاب کردن کودکان 

 

 سخنپایانی

های مقاومت چپ  سنت از   بینیم که اعتصاب غذا یکی ی ترکیه می با نگاهی به تاریخچه

های سابق متفاوت  و سوسیالیسم است، اما اعتصاب کنونی زندانیان کُرد، از تمام اعتصاب

گرا و  یط زندان، بلکه ملیباشد: مطالبات این اعتصاب نه رادیکال و یا مربوط به شرا می

ی جنبش کُرد  رفورمیستی هستند و از این نظر نه فقط با چپ ترکیه، بلکه با خود ریشه

از نکات استثنایی این اعتصاب   متفاوت است. شرکت کودکان نیز یکی(  1310) 

ساله خود را برای آزادی اوجاالن به  11-12هاست کودکان  طور که سال باشد. همان می

سوزانند، امروز همان  روز دستگیر شدن او( می 1333فوریه  12گرد  ر سالخصوص د

ی سیاسی و  جوانان منتظرند از گرسنگی بمیرند. این نکته غیر از یک انگیزه

شود. نه فقط سیاست  پرستی دیده می ک، بیشتر تاثیر یک فرهنگ بت ئولوژی ایده
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به جوانان کُرد صدمه فاشیستی دولت ترک، بلکه این فرهنگ حاکم بر جنبش نیز 

که حق تعیین سرنوشت ملل را   های ترکیه و جهان در حالی زند. کمونیست می

که در جنبش حاکم هست نیز انتقاد   پرستی و خودکشی پذیرند باید از فرهنگ بت می

دار  هایی که نگرش طبقاتی دارند، با این که طرف ها و سوسیالیست کنند: کمونیست

توانند  های فاشیست دولت ترکیه هستند، نمی رد و ضدّ سیاستحقوق ملّت تحت ستمِ کُ

با خونمان با  ) bi xwin bi can em bi tere ne ey serok گرایان کُرد شعار مثل ملی

ها و  دیگر کمونیست   جانمان با تو هستیم ای رهبر }اوجاالن{ ( را تکرار کنند. از سوی

 13عام  دولت در اعتصاب و تکرار قتلی خطر دخالت  مردم مبارز جهان باید در باره

کنند تا دولت ترکیه نتواند یک بار دیگر   دسامبر آگاه باشند و با تمام قدرتشان سعی

های این اعتصاب  دست به چنین اقدامی بزند، چرا که هر چند دالئل، مطالبات و انگیزه

ه خصوص مردم کُرد و ب  گی ها مشکل داشته باشد، مسئولیت زنده از نظر کمونیست

 .ی دولت است زندانیان سیاسی بر عهده
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 :نوشتپی

(1). http://processgroup.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B2-

%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7-

%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D

9%85-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9/ 

  

بعومآخذمنا :  

http://t24.com.tr/haber/aclik-grevi-eylemcilerinin-idrarindan-ve-makatindan-kan-

gelmeye-basladi/216419 

http://www.bianet.org/biamag/diger/141828-turkiyede-olum-oruclari 

http://www.ozgurmedya.org/articledetail.asp?AuthorID=54&ArticleID=2189 

Boran Yayınları, Büyük Direniş ve 

Sol:http://www.ozgurluk.info/kitaplik/pdf/BD_ve_sol.pdf 

Yürüyüş: http://www.yuruyus.com/www/turkish/pdf/337.pdf 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1106230&

CategoryID=77 

http://www.evrensel.net/news.php?id=40281 

 

 

 

 

 

http://processgroup.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9/
http://processgroup.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9/
http://processgroup.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9/
http://processgroup.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9/
http://processgroup.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9/
http://t24.com.tr/haber/aclik-grevi-eylemcilerinin-idrarindan-ve-makatindan-kan-gelmeye-basladi/216419
http://t24.com.tr/haber/aclik-grevi-eylemcilerinin-idrarindan-ve-makatindan-kan-gelmeye-basladi/216419
http://www.bianet.org/biamag/diger/141828-turkiyede-olum-oruclari
http://www.ozgurmedya.org/articledetail.asp?AuthorID=54&ArticleID=2189
http://www.ozgurluk.info/kitaplik/pdf/BD_ve_sol.pdf
http://www.yuruyus.com/www/turkish/pdf/337.pdf
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1106230&CategoryID=77
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1106230&CategoryID=77
http://www.evrensel.net/news.php?id=40281
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 گر روناهی شورش

 ۱۰۲2مارس

 

 

 

 

 



 اجتماعیدرترکیههایسیاسیمروریبرجنبش

 

114 

قـرار  ی آزادیِ زن،  زهمارس، روزِ جهـانیِ زنـان و نمـادِ مبـار     1 ی فرا رسیدنِ در آستانه 

جـا، جنـبشِ    ترین بخشِ جنبشِ فمینیستِ آن ترین و پر انرژی . در ترکیه، که مهمداریم

رد و اوجاالن است: با کلِ جنبشِ کُ” صلح “ ی انجامِ  باشد، دولت در پروسه رد میزنانِ کُ

)“   ”زادی ، آ گـی  هزن، زنـد “ ردی شـعارِ  هاست به کُ ردِ این کشور، که سالزنانِ مبارزِ کُ

ی  ما زنیم، ما مادریم، همـه “گویند:  می  این روزها به ترکی ،دادند می”( ژین ژیان، آزادی

صلح “ (2 عمال، منظور از kadiniz anayiz savasa karsiyiz )شعارِ” ما ضدِ جنگیم

  آزادی عبداهلل اوجاالن از زندان، تصویبِ حقِ آموزش به زبانِ مادری در قانونِ اساسـی  ،”

 باشد. ی پ.ک.ک می ی مسلحانه به پایان رسیدنِ مبارزهو 

بیش از یک سال است  آ.ک.پ، حزبِ اسالمیِ حاکم در ترکیه، در حالِ ایجادِ یک قانونِ 

که امروز جنبش کرد در  اساسیِ جدید است تا با آن، اقتدارِ خود را تثبیت نماید. درحالی

چارچوبِ یـک قـانونِ اساسـیِ     در ”  صلح“مذاکره و همکاری با آ.ک.پ، برایِ رسیدن به 

ها و اقشارِ مترقـیِ کشـور هـر     جویان، زنان، سوسیالیست باشد، کارگران، دانش جدید می

 گیرند. زیرِ فشار قرار می روز تحتِ قدرتِ آ.ک.پ، بیشتر

که در ایران و کلِ خاورمیانـه مطـرح و    رد، نه فقط در ترکیه، بلی کُ طور که مساله همان

هـای ک.ج.ک )سـازمانِ جمعـیِ پ.ک.ک، پ.ژ.ا.ک، پ.ی.د و     ت، سیاسـت تأثیرگذار اس

ی ایران هم مهم  که برایِ آینده پ.چ.د.ک به رهبریِ اوجاالن( نیز نه فقط برایِ ترکیه، بل

است. از این نظر، امروز نیاز است سیاستِ ک.ج.ک ) بـه خصـوص پ.ک.ک و پ.ژ.ا.ک(   

 شود.  سیررتر تحلیل و ب ی زنان، بیش در رابطه با مساله
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درترکیهوایرانیملییزنانومسالهنگاهیتطبیقیبهمساله

یـک دوره   طـیِ های مدرن در دو کشـور، ترکیـه و ایـران،     ملت هرچند که تشکیلِ دولت

ی  و مسـاله   ی ملـی  گیریِ مسـاله  صورت گرفته است، اما فرایندِ شکل( 1302-12)دهه 

 باشند. ی کرد، از هم متفاوت می  سالهزنان در دو کشور، به خصوص در موردِ م

ی سیاسی نشـان داد.   در ترکیه جنبشِ زنان، اولین بار در اواخرِ عثمانی خود را در عرصه

ملّـتِ   ی آن، دولـت  شکل گرفت و در نتیجـه  1302ی  بعد از انقالبِ بورژوایی که در دهه

دست آوردنـد. تـا    هحقوقِ مدنیِ خود را ب 1313کنونیِ ترکیه تشکیل شد، زنان در سالِ 

طـورِ   ِ جنبشِ چپ و کارگریِ ترکیه بود، جنبشِ زنان بـه  که دورانِ طالیی 1322ی     دهه

سازیِ دولت رو به خاموشـی رفـت. در    های مدرن مستقل وجود نداشت و پس از سیاست

دهیِ زنانِ کـارگر و   با سازمان”2  سازمان زنان مترقی“، زنانِ چپ تحتِ نامِ 1322ی  دهه

کش در مناطقِ مختلفِ کشور، برایِ رهاییِ زنان مبارزه کردند. اما بعد از کودتـایِ   زحمت

ِعـام و سـرکوب مواجـه شـدند. و      هایِ چپ و رادیکال با قتل ، جنبش1312سپتامبرِ  10

کند، درسـت بعـد از    هایِ لیبرال را دنبال می جنبشِ فمینیستیِ کنونی که عمال سیاست

که امروز، به خصوص با تاثیرِ حاکمیتِ   حالی در  گرفت. شکلهمین کودتا، با نقد از چپ، 

هایِ ناموسی و خشونت علیه زنـان بـه یـک مشـکلِ بحرانـیِ       حزبِ اسالمیِ آ.ک.پ، قتل
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هایِ جنبشِ فمینیستیِ کشور در مقابلِ این شـریط، بسـیار    ، سیاست جامعه تبدیل شده

 تاثیر است. ضعیف و بی

ی سیاسی گذاشتند،  ی قاجار، پا به عرصه طه در اواخرِ دورهدر ایران زنان با انقالبِ مشرو

مستقل شناخته نشـد.   یا  ی زنان در قالبِ چپ به عنوانه مساله چون ترکیه مساله اما هم

دست آوردنـد، قـانونِ اساسـیِ     حقوقِ مدنیِ خود را کامال به هایی که زنانِ ترکیه، در سال

پـذیرفت. زنـانِ    هنوز از قوانینِ شرعی تاثیر میملّتِ ایران تحت حاکمیتِ رضا شاه،  دولت

حقـوقِ مـدنی     توانسـتند از برخـی   1312ی  تنها با انقالبِ سـفید در اواخـرِ دهـه     ایرانی

، جنبشِ زنان و چـپِ  1312و  1323های  برخوردار شوند. تقریبا در یک دوره، طیِ سال

اسالمی، موردِ سرکوبِ شـدید   استقرارِ حکومتِ ترکیه با کودتایِ نظامی، و زنانِ ایران با 

زمانیِ این دو سرکوب، محـیط و تـاثیرِ تـاریخیِ آن بـر حیـاتِ       هم قرار گرفتند. با وجودِ

کـه در ترکیـه جنـبشِ     سیاسی و اجتماعیِ زنانِ دو کشور، بسیار متفاوت بـود. در حـالی  

مستقلِ زنان وجود داشت که با جنبشِ چپ گـره خـورده بـود، و بـا همکـاریِ ارتـش و       

داری تبـدیل   به همکاریِ اسالمِ سیاسی تحت آ.ک.پ، با سرمایه  داری )که امروز رمایهس

تـا امـروز،    1323شده است( از هم پاشید، در ایران جنبشِ مستقلی وجود نداشـت و از  

هـا دریـد داشـته، جمهـوریِ اسـالمی       چه حیاتِ سیاسـی و اجتمـاعیِ زنـان را از آن    آن

 باشد. می

باشـد. در   و جنبشِ کرد نیز در دو کشور، از هـم متفـاوت مـی     ی ملی گیریِ مساله شکل

، تنها زبان و فرهنگِ قومِ تـرک بـه رسـمیت    1302ی ملت در دهه ترکیه با تشکیلِ دولت
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ترین جمعیتِ کشـور را بعـد از    شناخته شد و اقوامِ مختلف، به خصوص کردها که بزرگ

ران تحتِ حاکمیتِ پهلوی، کـه در  ها دارند، تحتِ سرکوب قرار گرفتند. اما دولتِ ای ترک

بـرد، هویـتِ اقـومی مثـل      را به کـار مـی  ” نژادِ آریایی “ ئولوژی رسمیِ خود مفهومِ  ایده

  حتا وجودِ ملتی 1332ی  که در ترکیه تا دهه  ها و اعراب را، سرکوب کرد. در حالی ترک

ی  ر ایران مسـاله شد، د هرگز استفاده نمی” کردستان“شد و اسم  انکار می” کرد “ به نام 

شـیعه بـودنِ دولـت و اکثریـتِ       ی مـذهب، یعنـی   ی متفاوتی داشت و با مساله کرد وجه

 (1جامعه، و سنّی بودنِ کردها، نیز گره خرده بود. )

ـ  چه در ایران، تاریخ شـروع شـد و اکثـرا     1332ی  رد، از دهـه ی جنبشِ مدرنِ سیاسیِ کُ

 به پیش رفت. تحتِ رهبریتِ حزبِ دمکراتِ کردستان و کومله

ی سیاسـی گذاشـت.    ، پـا بـه عرصـه   22دیرتر، در دهـه    اما در ترکیه جنبشِ کرد خیلی

بـا تـاثیرِ     ها و احزابِ چپ و کمونیست شکل گرفته بـود،  جنبشِ کرد که توسطِ سازمان

، اکثرِ فعالین خود را از دست داد. تنها جنبش رادیکالی که بد از کودتـا  1312 کودتایِ 

ه ماند، حزبِ کارگرانِ کردستان )پ.ک.ک( بود که از آن روز تـا بـه حـال،    در ترکیه زند

جنبِش کـرِد ایـن کشـور اسـت. پ.ک.ک بـا هـدِف تشـکیِل کردسـتانِ           ی تنها نماینده

سوسیالیست، راهِ خود را آغاز کرد، امـا پـس از فروپاشـی شـوروی از برنامـه  و اهـدافِ       

سـتگیریِ رهبـرِ پ.ک.ک، عبـداهلل    نشـینی کـرد. بـا د    سوسیالیستیِ خود تا حدی عقـب 

، حزب بارِ دیگر به سمتِ تغییرِ سیاستِ خود رفت و این بار 1333فوریه  12اوجاالن در 

تحـتِ  ” خودمـدیریتِ دموکراتیـک  “با صرفِ نظر از تشکیلِ یک دولتِ مستقل، به دنبال 
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 مدرنیسـم، فمینیسـم، و حتـا آنارشیسـم اسـت،      ئولوژی جدیدی که تلفیقی از پست ایده

سـالِ آخـر، انـرژیِ     11هـا، در   های چپ و در عین حال فمینیست رفت. بسیاری از گروه

ی قـانونیِ   هـایِ آن در عرصـه   خود را به همکـاری بـا جنـبشِ کـرد )پ.ک.ک و شـاخه     

، 0211نشینی کردنـد. اخیـرا در انتخابـاتِ     سیاست( دادند و از هویتِ مستقلِ خود عقب

الیست و فمینیست، تحت رهبریِ جنبش کـرد،  گروه و حزبِ سیاسیِ سوسی 02بیش از 

ی دموکراتیـک   کنگـره “)کـه امـروز تبـدیل بـه     “ بلوکِ رنج، دموکراسـی و آزادی “با نامِ 

  شده است( عمال به این جنبش پیوستند.” ها خلق

تغییـرِ سیاسـت،     در انتخاباتِ همین سال جنبش، به طورِ علنی نشان داد که در راستای

نیـز  ”( ای اسـالمِ مدینـه  “و ” اسالمِ واقعی“)یا به اصطالحِ اوجاالن،  دیگر با اسالمِ سیاسی

گرایِ سابق مانند آلتـان تـان، یـا سـیری ثریـا       مدارانِ اسالم ندارد: سیاست  هیچ مشکلی

ی  اوندر، از طرف جنبش به وکالتِ مجلس انتخاب شدند و جنبش، به عنوان یـک شـیوه  

هایِ کردی کرد، که هنوز هـر هفتـه    با خطبه  اعتراض، شروع به برگزاریِ نمازهای جمعه

ی زنـان نیـز تأثیرگـذار شـد:      ادامه دارد. همین تغییرِ سیاست، در دیدگاهِ جنبشِ مساله

ای ماننـد چریـکِ بریتـان، زنـانِ روسـتایی را بـه        ، با چهره1332ی  جنبشی که در دهه

در فیلم  کرد )این سیاست هایِ ارتجاعی مثل پوششِ حجاب، دعوت می گسست از سنت

شـود(،   در کوه قندیل ساخته شد، دیـده مـی   0221بریتان که از طرف جنبش در سالِ 

امروز در سایتِ آژانسِ رسمیِ خبریِ خود، فـرات نیـوز، اخبـار و مقـاالتی راجـبِ زنـانِ       

تواننـد عضـو    گوید زنانِ مسلمان و محجبه نیـز مـی   کند و می چریکِ محجبه منتشر می

اسـت کـه در ایـران،     زنان کردستان( بشوند. این در حالی کادرهای پاجک )حزب آزادی
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گرایـی و   ی اسـالم  ترین مشکالتِ زنانِ کرد، فارس، ترک یـا عـرب، مسـاله    از عمده  یکی

 باشد. می تاثیراتِ آن در زندگیِ اجتماعی، مثلِ حجابِ اجباری و قوانینِ اسالمی، 

 

ساختارک.ج.کوجنبشِزنانِکردستان 

ــه حــال، در شــمالِ کردســتان )کردســتانِ ترکیــه، کــه   1313پ.ک.ک، از ســالِ  ــا ب ت

ترین قدرتِ فعالِ منطقـه بـر    ترین جمعیت را دارد(، فعالیت دارد و تبدیل به بزرگ بزرگ

تغییـری کـه پـس از      ، در راسـتای 0223 – 0222هـای   ضدِ دولت، شده است. در سال

  جنـبش صـورت گرفـت،    کـردِ  دستگیریِ عبداهلل اوجاالن در استراتژی، تئـوری و عمـل  

)اتحادیه جوامـعِ کردسـتان( در یـک سـاختارِ جدیـدِ        ”ک.ج.ک“پ.ک.ک تحت عنوانِ 

ــار پ.ک.ک،  پیچیــده و وســیع، ســازمان یافــت.  پ.ژ.ا.ک، پ.چ.د.ک و پ.ی.د،   در کن

پ.اج.ک )حزب آزادی زن کردستان( نیز به عنوانِ یک نیرویِ خودمختار، تحتِ سازمانِ 

 کند. همکاری میبا پ.ک.ک ”2 ک.ج.ک“

ی آن در کردسـتانِ   پ.ا.ج.ک )حزبِ آزادیِ زن( ، با ی.ج.ا )اتحادِ زنانِ آزاد(، کـه شـاخه  

ستار، نیرویِ مسلحِ سازمانِ  ایران ی.ج.ر.ک )اتحاد زنان شرق کردستان( است، و با ی.ج.اِ

 بـا وجـودِ   )کمـا جیـنَن بیلینـد( حضـور دارنـد.      ” ک.ج.ب“چارچوبِ نامِ  زنان، با هم در 

اهداف و اسـتراتژیِ ک.ج.ک.، و    گی در راستایِ ها، همه خودمختاریِ و استقاللِ نسبیِ آن

 ئولوژیکِ عبداهلل اوجاالن فعالیت دارند. تحت رهبریِ ایده
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  قانونی ی جنبشِ کرد )ک.ج.ک( در شمالِ کردستان ) ترکیه ( شاخه غیر از این احزاب، 

ی زنـدانیانِ   ترین عـده  تحتِ فشار هستند و بیش نیز دارد که البته بسیاری از فعالینِ آن

  ی دهنـد. ب.د.پ.، حـزبِ صـلح و دموکراسـی، نماینـده      سیاسی را در ترکیه تشکیل می

باشد. د.او.ک.ه )جنبشِ زنانِ آزادِ دموکراتیک( نیز در ترکیه  جنبش در مجلسِ ترکیه می

 پردازیم. ی مقاله می ادامهاش در  قانونیِ جنبشِ زنانِ کرد است که به فعالیت  ی نماینده

  

رددرترکیهنگاهِمختصرِتاریخیبهجنبشِزنانِکُ

کند که بخـشِ زنـان خودمختـار اسـت، امـا از لحـاظِ        هرچند امروز جنبشِ کرد ادعا می

هایِ پ.ک.ک ) و بعد  جنبشِ زنانِ کرد هرگز مستقل نبود و با سیاست   و عملی  تاریخی

 ه است.، ک.ج.ک. ( گره خورد0222از 

ی  گـردد و اولـین عملیـاتِ مسـلحانه     برمی 1323ئولوژیکِ پ.ک.ک به سالِ  تشکیلِ ایده

که در تشکیلِ پ.ک.ک حضـور داشـت،     انجام شده است. تنها زنی 1313حزب در سالِ 

از حزب فرار کرد و  1311کثیره ایلدیریم ، همسرِ سابقِ عبداهلل اوجاالن بود که در سالِ 

از طرفِ اوجاالن با جاسوسی مـتهم شـد. شـرکتِ زنـان بـه کادرهـای       بعد از این اتفاق، 

تظاهراتِ  در ” بریوان“، بعد از کشته شدنِ یک فعالِ زن به اسم 1313پ.ک.ک در سالِ 

 افزایش یافت. مردمیِ در شهرِ شِرناخ، 
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، 1332های  ِ سال زنانی مانندِ زکیه آلکان، رخشان دمیرَل، روناهی و بریوان که در نوروز 

تبـدیل    با مطالباتِ سیاسی خودسوزی کردند، به نمادِ جنبش و رهـاییِ ملـی    33و  30

از نمادهـای جنـبش     نیز یکـی ( 0شدند. چریک بریتان، یک دخترِ جوانِ علوی مذهب )

کـه بـینِ پ.ک.ک و نیروهـای ک.د.پ و    ” جنـگِ جنـوب  “، در 1330است که در سالِ 

ی میهنیِ کردسـتان( صـورت گرفـت،     دیهی.ن.ک )حزب دمکراتِ کردستانِ عراق و اتحا

در آن   برای تسلیم نشدن به دشمن، خود را از سخره یا کوه پرت کرد. اما به طـورِ کلـی  

های کوهستان، حزب به زنـان وظـایفِ    و نه در کادر  فرهنگی –  دوره نه در بخشِ قانونی

 شد. یداد و این باعثِ نارضایتیِ فعالینِ زن می و مهمی نم  اصلی

  ی آزادیِ زنان در جنبشِ ملی ، حزب بخشِ مستقلِ زنانِ  نداشت و مساله1332الِ تا س

ئولـوژی حـزب بعـد از فروپاشـیِ      در آن سال، با تغییرِ سیاستی که در ایـده  مطرح نبود. 

ی پنجمِ خود تصمیماتِ جدیدی گرفت، از جمله  شوروی اتفاق افتاد، پ.ک.ک در کنگره

پرچمِ حزب، و تشکیلِ یک ارتشِ خودمختارِ زنان به نـامِ  برداشتنِ نمادِ داس و چکش از 

اتحادِ آزادیِ زنانِ کردستان. در قراردادی که بعد از این کنگـره منتشـر     ی.ا.ج.ک ، یعنی

برایِ رسیدن به انقالب، زنان نیز باید به طورِ سیاسی و مسـلح  “ شود که  گشت اعالم می

اگر یک “ شود که گفته است:  لِ قول میو از اوجاالن نق“. در صفوفِ حزب شرکت کنند 

 “.است، یک قدم دیگر آزادی زنان است  قدم آزادی ملی

ی انتحاری جنبش و تمـام ترکیـه را    تقریبا یک سال بعد از تشکیِل ی.ا.ج.ک، یک حمله

به اسم زیالن )زینب کیناجی( هنگامِ یک مراسمِ نظامیِ ارتشِ ترکیـه در    تکان داد: زنی
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ب را به شکمِ خود بست، خود را به صـورتِ زنِ بـاردار درآورد و منفجـر    شهرِ درسیم، بم

باشـد، در   از نمادهای اصـلیِ جنـبشِ زنـانِ کـرد مـی       بود. زیالن، که امروز نیز یکی کرده

ی اوجـاالن و   قدردانی از مبارزه“ای که نوشته بود اعالم کرد که این عملیات را برای  نامه

 (1دهد. ) انجام می“ هر نوع ارتجاع  بر ضدِ امپریالیسم، استعمار و

نامیـد. ایـن مفهـوم کـه بـا اسـاطیرِ       ” االهه “ پس از عملیاتِ زیالن، اوجاالن آن را یک 

)اِسـتِرک( خـود را نشـان    “ االهه ایشتار “سومری مرتبط است و مخصوصاً در شخصیت 

و نمادِ قـدرتِ   دارد  گاهِ مهمی ئولوژی جنبشِ کرد در رابطه با زنان جای دهد، در ایده می

دهد که دیدگاهِ جنبش در رابطه با زنـان، تـا    در واقع این تحلیل نشان می باشد.  زن می

 فاصله دارد.  لیستی هست و از ماتریالیسمِ تاریخیآ هچه حد اید

ی انتحاری انجام دادند،  زن کرد از جمله زیالن حمله 11، 1333و  1331های  بین سال

نفـر بـود. در نـوروزِ سـالِ      3ی که این عملیات را انجام دادنـد  که تعدادِ مردان  در صورتی

از اعضایِ زنِ پ.ک.ک به نامِ ساما یوجه، در زندان خودسوزی کـرد. او نیـز     ، یکی1331

خواهم با این کار نشان دهم که زن نیز  می“ قبل از این عملیات یک نامه نوشت و گفت: 

 1333پس از سـالِ   ”. تواند رفیق بشود ز میو قدرتِ پیروزی دارد، زن نی  گی قدرتِ زنده

” آزادیِ اوجـاالن  “که اوجاالن دستگیر شد، صدها زن و مردِ جوان این بـار تنهـا بـرای     

باشد، که با وجـودِ   از این زنان، وین سوران از کردستان عراق می  خودسوزی کردند. یکی

 د.که فرماندارِ ی.ج.ا اِستار بود، این عملیات را انجام دا این
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نمادِ “ فِ جنبشِ زنانِ کردستان به عنواناز طر ساما و وین سوران بریتان، زیالن،امروزه  

هـایِ زنِ جنـبش    است کـه تمـامِ اسـطوره    ی جالب این شوند. نکته معرفی می” زنِ آزاد

یا خودسوزی جـانِ خـود را از     ی انتحاری، خودکشی ی حمله هستند که با شیوه  کسانی

از   گونه نیست: به طور مثال، فرماندار اگیت که یکـی  موردِ مردان این دست دادند. اما در

ی  اولـین عملیـات مسـلحانه    1313باشد، چریکی است که در  نمادهای مهمِ جنبش می

ی فئـودال و   رسد که در یـک جامعـه   پ.ک.ک را با موفقیت انجام داده است. به نظر می

ان برای اثباتِ قدرتِ خود، فدا کردن جان گرا، تنها راهِ زن مردساالر و در یک جنبشِ ملی

 باشد. می“ )!( به شهادت رسیدن “و 

ئولوژی و ساختارِ کنونیِ پ.ک.ک و جنبشِ زنانِ کرد، به بحرانـی کـه بعـد از     ایجادِ ایده

ی  گردد. حزب پـس از ایـن اتفـاق بـه یـک مرحلـه       دستگیریِ اوجاالن پیش آمد، بر می

آتـش بـسِ یـک جانبـه      0223تا  1333از ساله  بست و بازسازی وارد شد. پ.ک.ک بن

رفـت. در ایـن راسـتا،      قانونیِ خـود -اعالم کرد و به سمتِ تغییر و تقویتِ بخشِ سیاسی

)د.او.ک.ه.( بــه ” جنــبشِ دموکراتیــکِ زنــانِ آزاد“و ” مــادرانِ صــلح“مثــل   هــایی گــروه

 رد شروع به فعالیت نمودند.گی از جنبشِ زنانِ کُ هنمایند

  ســازمانِ محلـیِ زنـانِ کـرد، در راســتایِ    02، بـا همبسـتگیِ   0221در اواخـرِ   د.او.ک.ه.

 01تضاد اصلی قرن “ اش علم کرد که:  های رسمیِ حزب تشکیل شد و در بیانی سیاست

د.او.ک.ه. از زمانِ تشکیلِ خود تـا بـه امـروز، در اعتـراض بـه      ”.  باشد تضادِ جنسیتی می

ی آزادِ  جامعـه “کمپـین بـا شـعارهایی ماننـدِ      1، های گوناگونِ خشونت علیه زنان شیوه
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کشـی پایـان    بـه زن ”2 “ دموکراتیک را تشکیل دهیم، از فرهنگِ تجاوز گسسـت کنـیم   

  راه انداخته است. ” نیستیم، ناموسِ ما آزادیِ ما است   ما ناموسِ کسی“ و ” دهیم 

ندانیانِ سیاسـیِ کـرد و   تا به حال، برایِ آزادیِ ز 0222سازمانِ مادرانِ صلح نیز از سال 

جا بازتولیدِ نقشِ مادری و مفهومِ  کند. در این به خصوص برایِ آزادیِ اوجاالن فعالیت می

باشـد. جنـبش بـا     نامد، قابلِ توجه می ناموس از طرفِ جنبشی که خود را فمینیست می

وستایی هایی که هر سال به مناسبِ مرگِ مادرِ اوجاالن، که یک زنِ غیرِ سیاسیِ ر برنامه

دهـد نیـز، نقـشِ مـادری و      نسـبت مـی  ”  مقـدس  “ کند و به آن نقشی  بود، برگزار می

 نماید. را بازتولید می  های مردساالرانه و سنتی ارزش

آمیزِ جنبشِ زنانِ کرد دارد، نقشی است کـه بـه    که بخشِ مسالمت  ترین مشکلی اما مهم

چنـین   له سـازمانِ د.او.ک.ه. و هـم  شود. جنبشِ زنانِ کرد، از جم اوجاالن نسبت داده می

ی  های مسلحِ زنان در ک.ج.ک.، بارها تاکید کردند که بزرگتـرین هـدفِ مبـارزه    سازمان

هزاران درود بر اوجـاالن  “ باشد. شعارِ  می” آزادیِ رهبر آپو “ زنان و تنها راهِ رهاییِ زنان 

 1هر سال در تظاهراتِ  ( کهkadını yaratan öcalan’a bin selam“ )که زن را آفریده است

دهد که چه تنـاقضِ   نشان می  شود، به خوبی ِ هوادارانِ پ.ک.ک. داده می  مارس از سوی

 بزرگی بین سخنان و عملکردِ جنبش وجود دارد.

آمیزِ جنبش، از جملـه تشـکیلِ سـازمانِ زنـان، در      بعد از تقویتِ بخشِ علنی و مسالمت 

های اوجاالن  ی سیاسی بازگشت. در دفاعیه  حزب با چهره جدیدی به صحنه 0222سالِ 

هــای سوسیالیســتی و  \دیگــر از آرمــان و قــراردادِ ک.ج.ک. اعــالم شــد کــه جنــبش  
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ی دموکراتیک، اکولوژیک  پارادایمِ جامعه“ نظر کرده و اکنون  کامال صرفِ  طلبانه استقالل

اد ک.ج.ک چنـین  کند. اوجاالن در سرآغاز قرارد را دنبال می“ خواهیِ جنسیتی  و آزادی

 گوید: می

ــنآزادیِ زطحِ ـــمع با ساجوآزادیِ “سطحِ  موقعیت آزادی زن در ت ـــسط ااـــتبن در اراـ

طِ اـــ رین نقــعیفتــضدر رأسِ د. ــیباشــمن سیواتیزاموکرارِ دپایداریِ برقرو ضمانت 

ـــنظ ـــ ماـ ـــموجی اهـ ــادمتاگونهکرد، وـ ــتِ ینهدن زن و نه ــودنِ ذهنی ایِ جنسیتگرنم

هنـگِ  فرق و الــ خاا ــ برزه اـمبونِ دـبد. رـیگیـمت شأـند رـمژی یدئولو، از ااعیـجتما

آزاد ندگیِ و زسوسیالیسم ، قعیواسیونی اتیزاموکران از دنمیتو، حاکمدِ مری اژیهیدئولوا

ــبن آورد. بحث به میا ـــه ــ ردی برخودادنِ  یجتماعی یا جالِ اتحوی  پایه، لیلدین همـ

ل اــــندگیِ کومینزختِ درمیباشد. س سااجنسیتی یِ اهـــخوآزادیی بر ــــنقالبی متکا

ــه فرو طبیعی  ــگِ الهــــ ــای  کخادر که هنــــ ــشافراپوتامیا قدبرومزهــــ در ته ـــــ

آهنگـی   شسیلِ پیــــــ پتاندارایِ ز ــــــ نیزن سانسِ ـــــننِ رشیدـــــقبخـــــتحق

 ست“.دن اکر

ایران، سوریه و عراق ایِ  های منطقه های جدیدِ مسلحِ زنان و شاخه در همین دوره، شاخه

تحتِ نامِ ک.ج.ک. تشکیل شد و فعالیتِ حزب در ایران تحتِ حزبِ پ.ج.ا.ک. و سازمانِ 

 زنان ی.ج.ر.ک.ا آغاز گشت.
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اتحادِ زنانِ شرقِ کردستان )ی.ج.ر.ک.ا( از طرف گلستان دوغان، یک زنِ کرد از ترکیـه،  

کردکـه در   منتشـر مـی  ” یالن ز“ ای به اسم  شود. سازمان تا مدتی پیش، نشریه اداره می

 شد. آن اکثرا سخنان و مقاالت اوجاالن را منتشر می

ی.ج.ر.ک.ا، از   ئولوژیکِ بخشِ ایـرانِ جنـبشِ زنـان یعنـی     در واقع نظریات و دیدگاهِ ایده

ندارد. این بخشِ جنبش با تاثیرِ   باشد، هیچ فرقی ی اصلیِ جنبش که در ترکیه می شاخه

که در شرایطِ مشـخصِ ترکیـه بـه وجـود       ه و با همان دیدگاهیی ترکی تحوالتِ روزمره

پردازد: در نتیجه از درک و تحلیل درسـتِ   ی زنانِ کرد در ایران می آمده است، به مساله

 ی زنان، فاصله دارد. و مساله  ی ملی شرایطِ اجتماعیِ ایران در رابطه با مذهب، مساله

  

نیسیاسیِکنو یشرایطِدربارهیسخنپایان

، جنبشِ کرد در حالِ رسیدن به توافق بـا  ”یابی روندِ چاره“و ” روندِ صلح“امروزه به اسمِ 

باشد. تنها در برابرِ حقوقِ لیبرال دموکراتیـک ماننـدِ    دولت ترکیه و حکومتِ آ.ک.پ، می

ای که بر ضدِ امپریالیسم و  ساله 12حقِ آموزش به زبانِ مادری، و آزادیِ اوجاالن، جنگ 

فِ استقالل و سوسیالیسم شروع شد، به پایان خواهد رسید. گفتگویی که اخیـرا از  با هد

دهد جنبش در این راستا از ریاسـت   اوجاالن و نمایندگانِ ب.د.پ. منتشر شد، نشان می

گیریِ کاملِ آ.ک.پ. حمایت خواهد کـرد و در عـینِ حـال، آگاهانـه بـه سـمتِ        و قدرت

ـ    در این میان، سکینه جانسیز، زنی (3رود. ) حمایت از اسالمِ سیاسی می عکـسِ   هکـه ب
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، همـراه بـا   ( 2پرداخته است )  های سنگینی عبداهلل اوجاالن، از ابتدای این مبارزه هزینه

که مانندِ سـکینه هزینـه     دو فعالِ زنِ کردِ علوی مذهب، در پاریس ترور شد. صدها زنی

ن کودکی بـه کـوه رفتنـد، اکنـون     ها ، از س چون زیالن بر ضدِ ارتجاع و ستم دادند و هم

که هم دولت و   شدنِ جنبش، توسطِ اوجاالن، هستند. در حالی مجبور به تماشای تسلیم

 1گوید، در دیاربکر پالکاردهایی که بـرای تظـاهراتِ    هم رهبرِ جنبش از صلح سخن می

مارس، با عکسهای سکینه جانسیز و رفقایش آمـاده شـده بـود، از طـرف دولـت قـدغن       

د. فشارها بر روی زنان کرد در این حد ادامه دارد، اما دیگر منـافعِ رهبـرِ جنـبش    شو می

 هایی از سویِ دولت مخالفت کند. کند با چنین حرکت ایجاب نمی

ی شــرکت زنــان در  شــناس آن مــک کلینتُــک دربــاره در ایــن شــرایط، تحلیــل جامعــه

ناسیونالیستی ، شرکتِ  های در پروژه“ گوید:  گرایی مصداق دارد که می های ملی سیاست

ها تبیـین شـود.    ی این جنبش یا فاصله گیریِ زنان از سیاست ، میتواند با نگرشِ مردانه

مردانـی کـه در آن    “ دعوتِ“ و “ اجازه “ های ناسیونالیست ، به  حضورِ زنان در جنبش

“ مهمـان “هـا تـا حـدی     جنبش اقتدار دارند، وابسته است. در نتیجه زنان در این جنبش

 شوند.“ مهمان نخوانده“ توانند  ها می ستند و در صورتِ تغییرِ شرایط، آنه

شـدن( هنـوز مشـخص نیسـت. از      یـا در واقـع، تسـلیم   ” ) صلح “ ی روندِ  اکنون  نتیجه

رسد که اگر در ترکیه جنبش کـرد بـا    گفتگوی اوجاالن با نمایندگان ب.د.پ به نظر می

ئولوژیک و مسلحِ خود را در سوریه و  یِ ایدهحکومت به توافق برسد، جنبش این بار نیرو

ایران تقویت خواهـد نمـود. از ایـن نظـر، آگـاهی از پتانسـیِل جنـبِش ناسیونالیسـت، و         
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ی زنـان ، کـارگران و مـردمِ تحـتِ      ئولوژی و سخنانِ آن، از لحاظِ آینـده  گیِ ایده فریبنده

 باشد. ستمِ ایران نیز دارای اهمیتِ حیاتی می

کش و تحـتِ   برایِ زنانِ زحمت“ آزادی “ ان داده است که، راهِ رسیدن به تاریخ بارها نش

و نـه  “ رهبـر  “ چنـین زنـاِن کردسـتان و ایـران، نـه خودسـوزی بـرای یـک          ستم، هـم 

که یک  بل“2 تقویتِ دموکراسی “   داریِ جهانی در راستای ای سرمایه های منطقه سیاست

  ی طبقاتی و مردساالر، خواهد بود.  امعهج ی مستقل، با هدفِ رهاییِ کامل از  مبارزه

  

  

 :هانوشتپی

کند، اما مشکل آنجا هم وجود  ایران کردها را از ریشه انکار نمی“( به گفته مراد قرایالن، فرماندار پ.ک.ک: 1

نـداریم و درگیـریِ بـینِ      این حال در واقع ما به عنوانِ پ.ک.ک نسبت به ایران دشمنیِ خاصی  دارد. با

 “.کنیم .ک و ایران را نیز کامال تایید نمیپ.ژ.ا

www.sendika.org/2010/10/murat-karayilan-roportajlari-ertugrul-mavioglu-radikal 

باشند که از لحاظه اجتماعی سـکوالر تـر هسـتند و از نظـر      در ترکیه و کردستان می  علوی یک اقلیتِ مذهبی( 0

 به چپ تمایل دارند.  سیاسی و تاریخی

کند. برای این  ی خود را علیه امپریالیسم و ارتجاع تعریف نمی اش دیگر مبارزه امروز، جنبش در پارادایمِ کنونی( 1

شـعارهای او بـر علیـه امپریالیسـم و      کند،  روزِ مرگِ زیالن منتشر می هایی که جنبش در سال است که در بیانیه

 شود. سخن گفته می“  در موردِ رهبر اوجاالن صداقتِ او“شود و تنها از  ارتجاع کامال ندیده گرفته می
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ها با اسالم برخورد کند و باور دارد که  گوید که هرگز حاضر نیست مثل چپ در همین گفتگو اوجاالن می( 3

 است.   “دینداری “ ی کرد جامعه  جامعه

ست، سکینه جانسـیز  ، هرگز به خاطرِ عضویت در جنبش کرد زندان نبوده ا1333که اوجاالن قبل از   در حالی( 2

کـه    شدیدی را تجربه کرده است. باز هم در حـالی های  برد و شکنجه در دوران کودتا در زندانِ دیاربکر به سر می

هـا سـال در    نمـود، سـکینه ده   کرد و حـزب را از تبعیـد اداره مـی    اوجاالن خود در کوهِ قندیل فعاالنه مبارزه نمی

 ها جنگیده است. بدترین شرایط در کوه

  

منابع

 های محجبه در پ.ا.ج.ک : ی چریک درباره Firatnews اخبارِ         

http://www.diyarbakirhaber.gen.tr/haber-1848-Tesetturlu-bir-gerilla.html  

 ارسِ ی.ج.ر.ک :م 1ی  بیانیه         

  

fa.firatnews.com/news/tzh-h/y-j-r-kh-nmwnh-brz-fdkhry-h-rtqy-sth-mbrzt-

rtsh-znn-dr-hr-chhr-bkhsh-khrdstn-st.htm 

 ی پنچمِ پ.ک.ک: قراردادِ کنگره         

rojbas1.files.wordpress.com/2012/02/pkk-5-kongre-kararlari.pdf  

 1332گاهِ میشیگان،  دیویس، جنسیت و ملت، انتشاراتِ دانش-نیرا یوال         

 ی انتحاریِ خود: ی حمله های زیالن درباره نامه         

http://www.yja-star.com/tr/sehitlerimiz/37-zilan-zeynep-kinaci-arkadasin-

mektubu  

 فوریه: 01گانِ ب.د.پ با اوجاالن در زندانِ امرالی در  گویِ نماینده متنِ گفت         

http://www.diyarbakirhaber.gen.tr/haber-1848-Tesetturlu-bir-gerilla.html
http://www.diyarbakirhaber.gen.tr/haber-1848-Tesetturlu-bir-gerilla.html
http://fa.firatnews.com/news/tzh-h/y-j-r-kh-nmwnh-brz-fdkhry-h-rtqy-sth-mbrzt-rtsh-znn-dr-hr-chhr-bkhsh-khrdstn-st.htm
http://fa.firatnews.com/news/tzh-h/y-j-r-kh-nmwnh-brz-fdkhry-h-rtqy-sth-mbrzt-rtsh-znn-dr-hr-chhr-bkhsh-khrdstn-st.htm
http://www.yja-star.com/tr/sehitlerimiz/37-zilan-zeynep-kinaci-arkadasin-mektubu
http://www.yja-star.com/tr/sehitlerimiz/37-zilan-zeynep-kinaci-arkadasin-mektubu
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http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID

=1123269&CategoryID=77 

 مارس در دیاربکر 1قدغن شدنِ پالکاردهایِ 

http://www.kizilbayrak.net/ana-sayfa/guendem/haber/diyarbakirda-8-mart-

afisine-yasak/ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1123269&CategoryID=77
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1123269&CategoryID=77
http://www.kizilbayrak.net/ana-sayfa/guendem/haber/diyarbakirda-8-mart-afisine-yasak/
http://www.kizilbayrak.net/ana-sayfa/guendem/haber/diyarbakirda-8-mart-afisine-yasak/
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 گذرد؟میچهک.ک.پوترکیهدولتِبین:“تسلیم“یا“صلح“

 

  شورشگر روناهی

 ۱۰۲2 ارسم ۱۰
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 دولتِ و ک.ج.ک/ک.ک.پ رهبرِ اوجاالن، عبداهلل بینِ مذاکره که است ماه چندین

 .است جریان در  رسمی و علنی طورِ به”  کرد ی مساله حلِ“  برای ترکیه،

 به ترکیه، در کرد مدارانِ سیاست از نفر دو آتا، اکات آیال و ترک احمد ژانویه، 1 در

 .کردند مالقات جاالناو با و رفتند امرالی زندانِ

 جنبشِ  ی نماینده دموکراسی، و صلح حزبِ وکالی از نفر 1 دوم، بارِ برای فوریه 01 در

 1 در را او های پیغام و کردند مالقات اوجاالن با امرالی زندان در ترکیه، مجلسِ در کرد

 .رساندند ک.ک.پ دارِ فرمان قریلن، مراد به و قندیل، کوهِ کادرِ به مارس

 از که چارچوبی“  گفت و داد پاسخ اوجاالن پیغامِ به قریلن مراد گذشته، ی فتهه در

 طرفِ از گرفت، خواهد اوجاالن که تصمیمی و پذیریم می را شده تعیین اوجاالن طرفِ

 . “شود می اجرا قندیل کادر

 دانند می  خوبی به میکنند دنبال را کشور این کردِ جنبشِ و ترکیه شرایطِ که  کسانی

 رادیکالِ اهدافِ از نشینی عقب جز چیزی“  است کرده تعیین اوجاالن که ارچوبیچ“

 یک“  به کُرد ی مساله کردن محدود و ترکیه، دولتِ علیه مسلحانه ی مبارزه و جنبش

 .باشد نمی“  ترکیه دموکراسیِ درونیِ مشکلِ

 از بعد و ،1332 در خود پنجمِ ی کنگره در شوروی، فروپاشیِ از پس کرد جنبشِ

 و انقالبی اهدافِ از و رفت اش سیاست تغییرِ سمتِ به ،1333 در اوجاالن دستگیری

 یک تشکیلِ دنبالِ به ابتدا در که جنبش. کرد نشینی عقب کامال طلبانه استقالل
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 فدراسیون، تشکیلَ به را هدف این زمان مرورِ به بود، سوسیالیست مستقلِ کردستانِ

 به اخیرا، و“  دموکراتیک خودمدیریتِ“  آوردنِ دست هب دموکراتیک، جمهوریتِ تشکیلِ

 .کرد تبدیل“  اردوغان طیب ریاستِ با دموکراتیک ی ترکیه“

“  پله چهار استراتژیِ“ به ،“ کرد ی مساله حلِ“ برای دولت و اوجاالن راهِ ی نقشه در

 ،0211 مارسِ 01 در احتماال اوجاالن که باشد می بست آتش گام، اولین. شود می اشاره

 مرزهای از ک.ک.پ مسلح نیروی ی تخلیه گام، دومین. کرد خواهد اعالم نوروز،  یعنی

 در. شد خواهد انجام کامال تیرماه، یا خرداد تا که هست، قاعر یا سوریه ایران، به ترکیه

 آن طبق بر و شد خواهد شروع مذاکره ک.ک.پ مسلحِ نیروی و دولت بینِ گام، سومین

 نه و دموکراتیک خودمدیریت نه ک،.ک.پ ی ساله 12 جنگِ دنِرسی پایان به برای

 :باشد می  کافی عرصه، سه در“  دموکراتیک“ رفرمی که بل فدراسیون،

 ملیتِ به جدید، اساسیِ قانونِ در: پ.ک.آ جدید اساسیِ قانونِ در شهروندی تعریفِ( 1

 خواهد تعریف”   ترکیه“ نامِ تحتِ تنها شهروندی و شد نخواهد ای اشاره کرد یا ترک

 .شد

 مادری زبانِ به آموزش امکانِ برای  قانونی موانعِ بردنِ بین از( 0

 ”خودمختار محلیِ اداراتِ  اروپاییِ منشورِ“ چارچوبِ  در محلّی اداراتِ تقویتِ( 1

(european charter of local self-Government) 
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 خلعِ کامال ک.ک.پ نیروهای ،ک.ک.پ با توافق به رسیدن صورتِ در ، گام آخرین در و

 .شوند می سالح

 آخرین دموکراسی، و صلح حزبِ رئیسِ دمیرتاش، الدینِ سالح مارس، 11 دوشنبه، روزِ

 :کرد اعالم را اوجاالن پیغامِ

 ترکیه سراسرِ کردن دموکراتیک مان هدف ما. رود می پیش  خوبی به مذاکرات روند “ 

 مورد این در نوروز تظاهراتِ در مارس، 01 همخوا می و است این برای ما  سعی. است

 حل کردن،  تلف وقت بدونِ زودی، به نیز را اصالحات ی مساله. کنم منتشر پیغامی

 نشینی، عقب از منظور) نشینی عقب شدنِ عملی برای نیز مجلس که امیدوارم. کنم می

 به رسیدن و( باشد می ترکیه مرزهای از بیرون به ک.ک.پ مسلحِ نیروی کردنِ منتقل

 .”دهد انجام را اَش تاریخی ی وظیفه دائمی، صلحِ

 اختیارِ بدونِ) نیز داشت، فوریه 01 در مداران سیاست با اوجاالن که مالقاتی اسنادِ

 جنجال و جالب ی  نکته مالقات این در. بود شده منتشر ترکیه های رسانه در( جنبش

”  صلح“  روندِ در اخالل عدمِ برای را خود هواداران که اوجاالن: دارد وجود برانگیزی

 این مقابلِ در دهد، می نشان گرایان اسالم مقابلِ در  توجهی قابلِ نرمشِ و کند، می تهدید

 این: “ گوید  می شد، خواهد منجر ها چریک تضعیعفِ به قندیل از نشینی عقب که ادعا

 نشینی عقب جا آن به که مناطقی در را خود نیروهای ما اتفاقا ندارم، قبول را ادعا

 که شود می مدّعی او”  …بگیرید نظر در را ایران و سوریه کرد، خواهیم تقویت کنیم  می
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 اختیار تحتِ نیرو هزار 32 ایران در و نیرو هزار 12 قندیل در نیرو، هزار 22 سوریه در

 .دارد

 اساسیِ قانونِ یک تصویبِ برای ترکیه حاکمِ حزبِ پ،.ک.آ ی نقشه به مالقات، در  وقتی

 به وزیری نخست و جمهوری ریاست نظامِ تبدیلِ) کشور حکومتیِ نظامِ تغییرِ و جدید

 یک گیریِ شکل از نگرانی ی درباره و شود، می  اشاره( آمریکا مانند حکومتی سیستمی

 نهادِ پیش به گوید می تنها او شود، می سوال اوجاالن از ترکیه در  مذهبی توتالیتر دولتِ

 ریاستِ از“  که کند می بیان  ضمنا و کرد فکر توان می است داده پ.ک.آ که تغییراتی

 شود پ.ک.آ با کاری هم واردِ زمینه این در خواهد می او”.  کرد خواهیم دفاع طیب آقای

 او.  بشود آمریکا نظامِ مثلِ باید ترکیه در دولتی سیستمِ اصالحاتِ که است معتقد و

 است معتقد و کند می تاکید ترکیه سیاسیِ ساختارِ در تغییر این اهمیتِ بر چنین هم

 برایِ باید و بود خواهد ترکیه جمهوریِ و مشروطه انقالبِ از تر عمیق و تر اساسی  تحولی

 .گرفت خواهد شکل “ کامل جمهوریِ“ یک موفقیت صورتِ در و کنند تالش آن تحققِ

 نیز کرد ی مساله بشود، راتیکدموک کامال ترکیه اگر“  که دارد باور اوجاالن کلی طور به

 پ،.ک.آ گیِ نماینده با سیاسی اسالمِ اقتدارِ تحتِ که  حالی در“.  شد خواهد حل

 تحتِ چپ، و زنان کارگران، جویان، دانش جمله از ترکیه سیاسیِ مترقیِ های جنبش

 اقتصادیِ های سیاست با پ.ک.آ“  معتدلِ اسالمِ“ و دارند قرار شدیدی سرکوبِ

 که شرایطی در.  است کرده تبدیل ترکیه در آمریکا ژاندارمِ به را ترکیه ل،نئولیبرا

 عمل کردستان و ترکیه کارگرِ ی طبقه و کش زحمت مردمِ منافعِ ضدِّ بر کامال. پ.ک.آ
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 و کرد ی مساله حلِ“ برای “آمریکا مدلِ“  و پ.ک.آ به کرد جنبشِ و اوجاالن کند، می

 جنبشِ نگرشِ  که رسد می نظر به!  اند دوخته میدا چشمِ“  ترکیه کردنِ دموکراتیک

 آمریکا هدفِ. است سو هم نیز خاورمیانه موردِ در آمریکا های سیاست با واقع در کرد

 به نیز، ایران و سوریه در احتماال و ترکیه در ،“خاورمیانه به دموکراسی آوردنِ“ برای

 .شد خواهد دنبال اوجاالن، رهبریِ با کرد جنبشِ کمک

 دیگر و ک.ا.ج.پ/  ک.ک.پ) کرد جنبشِ نگرشِ ی شجاعانه و درست تحلیلِ نتیجه، در

 فوریِ ی وظیفه شرایط، این مقابلِ در آینده استراتژیِ تعیینِ و( ک.ج.ک های شاخه

 و کردستان کشِ زحمت مردمِ بینِ  گی بسته هم. باشد می خاورمیانه سراسرِ های کمونیست

 جمله از) بورژوازی ی دهنده فریب های سیاست برابرِ در  اهیآگ با تنها منطقه، مردمِ دیگر

 .بگیرد صورت توان می امپریالیسم، و( کرد بورژوازیِ
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 :منابع

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1102122&Yazar=EYUP-

CAN&CategoryID=21 

http://www.sosyalistforum.net/makaleler/21311-dort-basamakli-merdiven-stratejisi.html   

 

 :اوجاالن پیغام به ک.ک.پ فرماندارِ قارایالن، پاسخِ       

  http://haber.gazetevatan.com/karayilandan-mektuba-cevap/200021/1/gundem 

 

 :شد اعالم مارس 11 در دمیرتاش الدین سالح طرفِ از که اوجاالن پیغامِ     

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/00130132.asp 
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اکثرا از جوانان و  همی دوشنبه، در پارک میدان تقسیم استانبول، گروهی ک 02روز 

عتراض به نقشه دولت برای تخریب پارک، شد، در ا مردم قشر متوسط و باال تشکیل می

  دند.ها و ساختن یک مرکز تجاری، دست به اعتصاب ز بریدن درخت

   هر روز چندین تظاهرات از سوی معموال است که  ن تقسیم استانبول جاییامید

ست. در این مکان ا عادی و معمولشود و این یک روند  نفر برگزار می 12-02های  گروه

زیستی نیز در ابتدا تظاهرات نسبتا خلوت و محدودی بود - طیحبش مقع این جنادر و

جوانان و    می، این اعتراض از سوی 01شدید پلیس به معترضان در  ی د از حملهعاما ب

های مرفه،  و خواننده ها باال مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از هنرپیشه طقشر متوس

اعتصاب  درو مردم غیر سیاسی اما ناراضی،  ای از فعالین و دانشجویان چپ همراه با عده

 .شرکت کردند

. مطالبات تندرفرمیستی داش ویژگیجنبش در ابتدا اعالم شد، کال    مطالباتی که از سوی

ساختن یک مرکز  برایحکومت از تخریب پارک  کردنِ نظر رفصاصلی معترضین، 

، زیستی-طیحبات مها در این منطقه بود. در کنار مطال بریدن درخت نیز تجاری و 

جنبش به قانون جدیدی که برای محدود کردن فروش و مصرف مشروب اعالم شد، 

به  (پایتخت کشور)جوانان در آنکارا    ل به اعتراضی که از سویاعین ح راعتراض کرد و د

اشاره  نیز جوانان صورت گرفتی  و معانقه   معاشقهولین مترو به ئخاطر تذکر دادن مس

  زندگی در (حزب حاکم ترکیه )پ.کآ. پایان یافتن دخالتخواستار جنبش این کرد. 

– CHP، از جمله قانونی انتر مسولین مخالف مردم شد و خواستار دخالت بیشتر و جدی

، حزب جنبش MHPریست ناسیونالیست و از سکوال-هواخ خلقی جمهوریب حز

جنبش،  ی این هت. اما شاید مهمترین خواسندسیاسی شد ی عرصه ، به سنتی یِاگر ملی
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نزدیک مرز شهر  ) hatayشهر  انفجار علت و مشخص شدن عاملینروشن شدن 

 .بود (نفر شد 122باعث مرگ بیش از  انفجار می  11 تاریخ در ه کهسوری

 موارد ترین مهماز   سوریه، یکی ی قع، سیاست حکومت ترکیه در رابطه با مسالهادر و

گرا و  ه جنبش چپ و دانشجویی، جنبش ملیمعه، از جملاج مختلفهای  بخش یاعتراض

، از ابتدای جنگ داخلی ارضایتیکه این ن  باشد. در حالی ر میحتا قشر مرفه و سکوال

سوریه و مطرح شدن مهاجرت پناهندگان سوری به ترکیه، وجود داشت، این تضاد 

 یصنعت، در دانشگاه 0210دسامبر  11که در  ای ر به طور علنی، با درگیریااولین ب

که در پایتخت )صورت گرفت، مطرح شد. هزاران دانشجوی این دانشگاه  اورمیانهخ

، روزی که نخست وزیر شود( شناخته می اش و رادیکال با فضای چپ قرار دارد وآنکارا 

طلبِ امپریالیست، دشمن  طیب، جنگ" طیب اردوغان به محوطه دانشگاه آمد، با شعار
تراض کردند و با خشونت شدید پلیس رو به رو به حکومت اع "علم، از دانشگاه برو

دان دانشگاه هم های استا ها و اتاق کالس بهحتا  معترضانپلیس به  ی شدند. حمله

تظاهرات، باعث تغییر فضای آن باعث زخمی شدن دها دانشجو شد. اما  کشیده شد و

 د.ترکیه شد و به بسیاری از مردم ناراضی، احساس جرات و امید را تزریق کر

مدیران اردوغان علیه دانشجویان و مدیریت این دانشگاه و حمایت  دیدآمیزبا سخنان ته

و در  به حرکت درآمدهای دیگر از حکومت، جنبش دانشجویی در تمام ترکیه  دانشگاه

ها هزار امضا، اشغال کردن  آوری ده چندین شهر، از جمله استانبول، دانشجویان با جمع

های گسترده، حمایت خود را از تظاهرات دانشگاه  اهراتو تظ ان دانشگاهمدیر  اتاق

ر به سرکوب ا، دولت این باتد از این اتفاقعاعالم کردند. بالفاصله ب صنعتی خاورمیانه

 حزب یک که با  ییی و هنرمندانانگاران، کارگران، فعالین سندیک دانشجویان، روزنامه

خلق( ارتباط  انقالبیِ بخشِ ییاره ی  بههحزب جDHKP-Cگرا ) و چپغیر قانونی 
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دستگیر شدند.  خشونت بسیارژانویه تا آوریل، صدها نفر با  11و از  د پرداختنتداش

DHKP-C  فوریه ماه که خواستار نشان دادن قدرت خود، علیرغم این سرکوب بود، در

مارس، به ماه کرد و در را سازماندهی انتحاری  ی حملهیک کنسولگری آمریکا  در مقابل

ل ان وزارت دادگستری، با موشک حمله کرد. با این حامتخاپ در آنکارا و س.ک.آمرکز 

های قانونی کارگری و فعالین دانشجویی  مبارزه با این حزب، تشکل ی نهاحکومت به به

د از انجام صلح با عکه عمال ببود   در حالی و این را نیز تحت سرکوب شدید قرار داد

 .نمانده بودباقی الی غیر از این چند نیرو رد، در کشور مخالفت رادیکجنبش کُ

تضاد شدیدی که بین حکومت و جنبش چپ و رادیکال پیش آماده است، با قدغن  

 ی ن داد. در نتیجهادر میدان تقسیم بار دیگر خود را نش 0211می  1 تجمعشدن 

می، صدها نفر زخمی شدند و  1و کارگری در  فعالین چپ هپلیس ب ی وحشیانه ی حمله

این حاکمیت،  تحتِ پلیسِ گیری نهادِ جامعه از حکومت کنونی و قدرت و نگرانیِ فرتن

از   های روز جهانی کارگر، مردم ترکیه با یکی د از درگیریعروز ب 12افزایش یافت. 

 HATAYیی که در شهر ارهاخود رو به رو شدند: در اثر انفج ختاری اتترین اتفاق خونین

که پشت این حمله  ای مل اصلیاکه ع  دند و در حالیصورت گرفت، صدها نفر کشته ش

گویی به مردم،  دولت به جای پاسخ  -هنوز هم نشده استو  – بودنبود مشخص 

 د.ساعت قدغن کر 31این اتفاق را برای  ی بارهخبررسانی در

باعث شد که جنبش رادیکال و چپ دانشجویی، بار دیگر در  HATAY عام شهر  قتل

حکومت،  " ها، شعار کند. در این تظاهرات اعتراضات را آغازرمیانه خاوصنعتی دانشگاه 

یان دانشجوبه شدید پلیس  ی مطرح شد و پس از این ترکیه باز هم شاهد حمله "استعفا

 )لواوغ وودامعه، باور داشتند که حکومت یا شخص احمد دااکثر ج . این بار.شد معترض



 اجتماعیدرترکیههایسیاسیمروریبرجنبش

 

142 

 اعتراضات ،خشونت پلیس و سرکوب دلیل ، اما بهبدهد باید استعفا ه(وزیر امور خارج

 د.تر نش گسترده

پ قوانین جدیدی را برای محدود کردن .کآ.گذشته،  ی هفته 0، در اتد از این اتفاقعب

شب  12ِت عگذشته، فروش مشروب از سا ی و مصرف مشروب، مطرح کرد. هفته فروش

روی آنکارا پیش که در مت  صبح، رسما قدغن شد و در عرض همین هفته، اتفاقی 1ِتا 

معه شد: مسولین مترو، به جوانانی که همدیگر ار جمد باعث نگرانی بیشتر اقشار سکوالآ

که  اعتراضی. در تظاهرات نداشته باشند  "غیر اخالقی"رفتار بوسیدند تذکر داد که  را می

به جوانان معترض با چاقو  "اهلل و اکبر" با شعار افرادیپس از این اتفاق صورت گرفت، 

 .کردند هحمل

زیستی رهبری  طیحکه ظاهراً از طرف جنبش م  های پارک تقسیم، در حالی تظاهرات

می، تظاهرات  01د از خشونت پلیس در ع. بندگرفت شکل، در چنین شرایطی ندشد می

ی سکوالر اه لیستانوسیارادیکال، ن های از جمله چپ  های مختلفی گروه .تر شد گسترده

ها پیوستند و شعارهای  مخالف به تظاهرات های میاسال از و حتا قشر کوچک

روز گذشته، خشونت  1رایج شد. در عرض  "حکومت، استعفا "تری از جمله رادیکال

پلیس بیش از حد افزایش یافت و باعث کشته شدن چندین جوان و زخمی شدن صدها 

ترکیه  ی جامعه ی خشم خفتهآتش ها در مقابل این اتفاق،  نفر شد. سکوت کامل رسانه

ی بزرگ اها به مناطق دیگر استانبول و شهره تظاهرات گسترش موجبو  ور کرد شعلهرا 

 .شهیر شد از جمله آنکارا، ازمیر و اسکی

می نیز  01، در روز منع مصرف مشروبات الکلیقوانین  موردالبته سخنان اردوغان در 

ان گفته تراض مخالف. اردوغان در پاسخ به اعشتروی تغییر شکل این اعتراضات تاثیر دا
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اما قوانین دین اسالم را  قائل هستیداعتبار گزاری دو نفر مست  چطور برای قانون "بود: 

نبرد، به  ی از کسیکه اردوغان اسم  در حالی "پذیرید؟ نمی-بات الکلیمشرو ابدر ب –

ر جمهوری ترکیه، اگز انل آتاتورک، بنیاکم "دو نفر مست" و ازارسد که منظور  نظر می

ها  که در قانون اساسی ترکیه توهین علنی به آن بوده استنو، ارزم او، ایسمت این هم و

از آنان چنین  ،شود و این باعث شده است که اردوغان بدون اسم بردن جرم محسوب می

 یاد کند.

متوسط یا  ی ترکیه که اکثرا به طبقه ی از جامعه اقشاریسخنان نخست وزیر، برای  این

ر آن، احترام ی سکوالاه و به آتاتورک، مخصوصاً در ارتباط با رفرم باال تعلق دارند

روند صلح با  ی اتفاق در کنار ادامه . اینشدیدی قائل هستند، غیر قابل پذیرش بود

رد ایجاد شده است، باعث یک ترک و کُ ی معهاای که بین دو ج رد و فاصلهجنبش کُ

تقسیم میدان اکثر مردم به تظاهرات شد و در نتیجه سکوالر  یِناسیونالیست ی انگیزه

 .پیوستند

آوردند سخن به میان  "بهار تُرک" های غربی و منابع خبری اینترنتی، از دیروز رسانه  

 در میدانساختن مرکز تجاری  حکومت از طرحِ نشینی ظاهریِ رغم عقب و مردم، علی

ح هزاران نفر در آنکارا . امروز صبپیوستندها  تری به تظاهرات رادیکال ی تقسیم، با روحیه

ها هنوز در جاهای مختلف ادامه  مجلس راهپیمایی برگزار کردند و درگیریسمت به 

 .دارد

اما ساختار پیچیده و  استجنبش سخت  ی این برای آینده  بینی ، پیشایطدر این شر

با  از معترضان که  ییا هبخش گسترد طبقاتی خصلتو رهبر بودنِ کنونیِ این جنبش  بی

دهد که برای جلوگیری از  ، نشان میاند به میدان آمده رو سکوال یانهگرا ملی های یزهانگ
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، جنبش چپ و کارگری باید فرصت تاثیرگذاری روی این فضا عمومی یک سرخوردگی

 .را هرگز از دست ندهد

  

 :منابع

 /ttp://www.haberself.com/h/h :121، لیست مطالبات جنبش خبر ترکی
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