ﮔزارﺷﯽ ازھﺷت ﻣﺎرس ،روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ،از آﻧﮑﺎرا -ﺗرﮐﯾﮫ
در طﯽ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ی دوﻟت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺷراﯾط زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ ای در ﺣﺎل رﯾﺷﮫ دواﻧدن ﺑوده و درﯾﭼﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾن ﮐﺷور را ﺑﯾش از ﭘﯾش ﻣﺳﻣوم و ﺗﻧﮓ ﺗر ﮐرده اﺳت" .رﺟب طﯾب اردوﻏﺎن" رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻓﻌﻠﯽ ﺗرﮐﯾﮫ،
ھﺎی
ِ
در ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ) ٢۴ﻧواﻣﺑر  ٢٠١۴در اﺳﺗﺎﻧﺑول( اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑراﺑری زن و ﻣرد ﺑرﺧﻼف طﺑﯾﻌت ﺑوده و ﺑﺎﯾد
ﻟﻔظ ﺑراﺑری را در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر و ﻧﮫ در ﻧﺳﺑت ﺑﺎ ﻣردان ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد .وی ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن را
"ﻣﺎدری" ﻣﯽ داﻧد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﻣﻧﯾﺳت ھﺎ از درک اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎﺗوان ﺑوده ،ﭼرا ﮐﮫ از اﯾن دﻏدﻏﮫ ی واﻻ ﺑﯽ ﺑﮭره
اﻧد .اﯾن ﻗﺑﯾل ﻧﮕرش و اظﮭﺎرات ،از ﺳوی رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﻠﻣوس و ﺷﻔﺎف ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻓﺿﺎی ﺑﯾﻣﺎر در
ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش در اﯾن ﮐﺷور ﺑوده ،ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ی ﺛﻘل اﯾن ﻓﺷﺎر ،ھﻣﭼون ﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ دﯾﮕر ،ﺑر ﮔرده ی زﻧﺎن
اﺳت .در دو ﺳﺎل اﺧﯾر ﮐﮫ دوﻟت "ﻋداﻟت و ﺗوﺳﻌﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ" ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ی ﺿد زن را ،وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ﻋرﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﺑﻐض ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای روز اﻓزون ،ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﻋﻠﯽ رﻏم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳرﮐوب ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه
ﻋﺎﺻﯽ ﺧود ﻣﺑدل
ﺣﺎﮐم ،زﻧﺎن اﯾن ﮐﺷور از ﭘﺎی ﻧﻧﺷﺗﮫ و ھﺷت ﻣﺎرس اﻣﺳﺎل را ﻧﯾز ،ﺑﮫ ﻣﯾﻌﺎدﮔﺎھﯽ ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﻣﺷت ھﺎی
ِ
ﺳﺎﺧﺗﻧد.

ﭼﻧدی ﭘﯾش ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺟﺎوز ،ﻗﺗل و ﺳوزاﻧدن دﺧﺗری داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﻧﺎم "اوزﮔﮫ ﺟﺎن اﺻﻼن" ﺗظﺎھرات ﮔﺳﺗرده ای در آﻧﮑﺎرا،
اﺳﺗﺎﻧﺑول ،ﻣرﺳﯾن)ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ اوزﮔﮫ ﺟﺎن( و ﭼﻧدﯾن ﺷﮭر دﯾﮕر ﺗرﮐﯾﮫ ﺻورت ﮔرﻓت و ﻓرﯾﺎد ﺧﺷم ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن را
ﺑراﻧﮕﯾﺧت .روزھﺷت ﻣﺎرس اﻣﺳﺎل در آﻧﮑﺎرا ،ﮐﮫ دﯾری ﻧﮕذﺷﺗﮫ ازﭘﯾﭼﯾدن ﺻدای ﻓرﯾﺎد اﻋﺗراض زﻧﺎن در اﯾن ﺷﮭر ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ،ﻗﺗل و اﻧواع ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،اﯾن ﺑﺎر ھم زﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ی اﻋﺗراض و ﭘﯾوﺳﺗن و ﺣﻣﺎﯾت ﯾﮑدﯾﮕر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠطﮫ
ی آﻏﺷﺗﮫ در ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن "اردوﻏﺎن" روز ﺑﮫ روز ﺟﻧﺑﮫ ای ﺣق ﺑﮫ ﺟﺎﻧب و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗری
ی ﻣردﺳﺎﻻر ِ
ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻋﮑس اوزﮔﮫ ﺟﺎن را در دﺳت داﺷﺗﮫ و ﺷﻌﺎرھﺎی ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،زن ﻧﺎﻣوس ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ،زن
ﮐﺎﻻ ﻧﯾﺳت ،و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ دوﻟت ﺗرﮐﯾﮫ ﺳر داده و ﻣﺷت ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ اﻋﺗراض ﮔره ﮐرده و ﻓرﯾﺎد زدﻧد.

در اﯾن روز از اﺣزاب ﻣﺧﺗﻠف ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺗﺷﮑل ھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﮔروھﮭﺎی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ و
اﻓراد ﻣﺳﺗﻘل ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﻏﻠب راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎ و اﻋﺗراﺿﺎت ،در ﻣﺣدوده ی ﻣﺣﻠﮫ ی ﮐﯾزﯾﻼی ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﭘﯾوﺳﺗﮫ
و ﭼﻧدﯾن ﻣﯾدان ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾدان ﺳﺎﮐﺎرﯾﺎی را ﭘﯾﻣوده و در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ در ھﻣﺎن ﻣﺣدوده ﺗوﻗف ﮐرده و ﺷﻌﺎر ھﺎی ﺧود را
ﺳر دادﻧد .ﺳﺎﻋت ﺣﺿور از ﺣدود دوازده ظﮭر ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﻋﺻر ﺑود اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺟدی ﺗر و رﺳﻣﯽ ﺗر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﺑﯾن ﺳﺎﻋت
دو ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﭘﯾش رﻓﺗﻧد؛ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از ﮔروھﮭﺎی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑدون ورود ﻣردان را ﭘﯾش ﺑردﻧد و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﯽ ﭼون" :زﻧﺎن ،زﻧدﮔﯽ ،آزادی"  " ،ﺷورش از ﺧﺎﻧﮫ" ،و ...را در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺧود ﺳرداده و ﺑرﺧﯽ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ
در ﺷب ھﺷت ﻣﺎرس داﺷﺗﻧد.

) S.D.Hﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼب ﻣداوم (surekli devrim hareketi:

زن ﻧﺎﻣوس ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت
در ﮐﻧﺎر ﮔروھﮭﺎ و ﺗﺷﮑﻼت ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑرﺧﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻋﮑس ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
را ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﮐرده ،ﺧواﺳﺗﺎر اﺗﻣﺎم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑودﻧد و ﺑﻌﺿﺎ رو ﺑﮫ دوﻟت ﺗرﮐﯾﮫ ﺷﻌﺎر ھﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺳر ﻣﯽ دادﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺗﯽ ﺗرﮐﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﺑرادران ﺧود در دوﻟت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ دﯾﮕر ،در ﭘﯽ اﻓزاﯾش ﺧﺷوﻧت و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن زﻧﺎن و اﻋﺗراﺿﺎت ﺳرداده
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ،اﻋﻼم داﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺧود ﻣﺳﺑب ھﻣﭼﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد؛ و ﻋﻠت را رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن اﻣوری ﮐﮫ ﺑﮫ "ﺑﻧﯾﺎن ھﺎی ﺧﺎﻧواده" آﺳﯾب
وارد ﻣﯽ ﮐﻧد ،داﻧﺳﺗﻧد .دوﻟت "ﻋداﻟت و ﺗوﺳﻌﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ" ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ھﻣواره ﺑر ﺧﺎﻧواده ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﮫ ﺳﻌﯽ در ﻣﻌرﻓﯽ اﺳﻼم ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﻟﮕوی ﺧﯾر و آﺳﺎﯾش ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ در روز ھﺷت ﻣﺎرس زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺣﺟﺑﮫ ﻧﯾز دﯾده ﻣﯽ ﺷد .ﯾﮑﯽ از اﯾن زﻧﺎن ﮐﮫ ﺧواھرش
ﭼﻧدی ﭘﯾش ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و ﻗﺎﺗل ﻧﯾز ﻣﺷﺧص ﺑود ،از ﺗرﯾﺑون ﮔروھﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر

ﻓﻘر و اوﺿﺎع ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺗﯽ از ﭘﯾﮕﯾری ﭘروﻧده ی اﯾن ﻗﺗل ﻋﺎﺟز ﻣﺎﻧدﯾم و راھﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﻧدارﯾم .ھرﭼﻧد ﻗﺎﺗل ﻣﺷﺧص اﺳت اﻣﺎ
دوﻟت ﻧﯾز ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .و ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺳﺗم و ﺟﻧﺎﯾت رو ﺑﮫ دوﻟت ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺳر داده ﺷد.

اﻧﺟﻣن ھﻧر-ﺻﻧﻌت آﻧﮑﺎرا ،ﻧﻣﺎﯾش ﺳﻣﺑﯾﻠﮏ و ﻣوزﯾﮑﺎل ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺟراء ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﺷده ﺑود ﺳﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺧﺗﻠف
زن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ی ﻧﻣﺎدﯾن از زﻧﺟﯾر ،ﻋروﺳﮏ ،ﻣﺎر و..ﻧﻘش ﺗﻌرﯾف و ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ی زن و ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻧﻔﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺣول
اﯾن ﻣﺣور ﺷﮑل ﺑﺳﺗﮫ و ﺑﮫ زن ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽ ﺷود را ﺑﮫ رواﯾت ﺗﺻوﯾر در آورﻧد.

در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯽ از اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﻘﯾم ﺗرﮐﯾﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ...ﻧﯾز
ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎ از ﺣول ﺗﻣرﮐز ﺑر زﻧﺎن و روز ھﺷت ﻣﺎرس ﺧﺎرج ﮔﺷﺗﮫ ،ھرﭼﻧد ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻣﺎ ﺣول ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕری طرح ﺷده ﺑود.

ﺑﺎ ﺳﭘﺎس
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