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   و پنجم نومبرستِ ي بداشتیگرام

  در آنکارا"  زنانهي خشونت علی نفیروز جھان"
 هي مختلف کشور ترکی زنان در شھرھاهي خشونت علی نفینومبر برابر با روز جھان٢۵ روز دني مناسبت فرارسبه

زار شد) مي که ما اطالع داریئتا آنجا( تجمعکي و یئماي راھپکياز جمله شھر آنکارا ھم   حزب و ازدهيحدود . برگ

ارگهي، اتحاد ESP , EHP  از جملههيسازمان مختلف ترک ان ک ان سوسی خدماتی بخشھار زن  و ستيالي ، انجمن زن

را...  و حضویب راهي مجلس ترکیر در جل ومبر در ساعت ٢۵ روز ی ب د١٠ن ع در .  صبح فراخوان داده بودن تجم

ا نظارت غی ھاتي محدودهي ھمچون مجلس ترکیمقابل اماکن ادي خاص خود را دارد و ب  دي و تحت حفاظت شدیرع

دۀ مجلس اجازۀ  حضور در محوطی بود که براقرار ءابتدا.  شوندی برگزار مسيلوپ ا در نھاتجمع بدھن  تجمع تي ام

ودیتي امنیروھاي و نسيلو حضور پررنگ پیکي تجمع ني ای ھایژگيو.  مجلس برگزار شدی دِر ورودیدر جلو .  ب

ایتيجمع. تجمع را با مشکل روبه رو کرده بودۀ  برنامی باران روال عادديبارش شد رچم ھ ا پ ر ب  ی در حدود صد نف

شانیرنگارنگ که ھمگ را" از ی ن ارزه ب ان دفیمب وق زن و" اع از حق تند حدود دو ساعت در جل ر خود داش  یرا ب

 از شتري که ھر روز بی برسانند که نسبت به ظلم و ستمیندگاني خودشان را به نمای تجمع کردند تا صداهيمجلس ترک

   . تفاوت ھستندی ب، شودی بر زنان وارد مروزيد

راد ١٢نومبر در ساعت ٢۵ دني به مناسبت فرارسی تجمع اعتراضگريد ه اف ولژ صورت گرفت ک ارک ک ظھر در پ

د) ی آليزيق( شھر آنکارای مرکزداني ظھر به طرف م١٢:٣٠حاضر در تجمع در حدود ساعت  اران . حرکت کردن ب

ه -نفر٢٠٠ حدود یتي کند و جمعريفلگ را غاتي بار نتوانسته بود جمعنيه،اي مجلس ترکی اما خالف تجمع جلوديشد  ک

 که در دست داشتند به ی دادند و با اجسامی شعار مکصداي و کدستي - دادندی مليوان تشک آنان را دختران جتياکثر

راد و ھمچن ه اف ب توج نظم جھت جل انيطور م درت نم ادي را ای اصواتیئ ق دی مج دگان ھمچن.  کردن ع کنن  نيتجم

دنهي از سکیريتصاو ت آی محم تندزي را نیانيش ا ونيا.  در دست داش روه ھ ه دعوت گ م ب  ی احزاب مختلف تجمع ھ

  .شکل گرفته بود... و  ÖDP ، ی زنان انقالبتي آنکارا ، جمعیھا ستينيھمچون گروه فم

سخزي و نهي که حد وسط مجلس ترکی آليزي قدانيم امال در ت ولژ است ک اي و نسيلو پري پارک ک  ضد شورش یروھ

دن بافتي ادامه یزالي کداني مکي تا نزدیئمايراھپ. بود ا جمعهياني و سپس جھت خوان ستقرشد و بتي ھ اهياني م  ی ھ
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راز شنا حاضرديأئمختلف خوانده شد که ھمراه بود با ت  تي در حمایئ سردادن شعارھاني و ھمچنیاد به صورت اب

  .از حقوق زنان

ردهياني بکي قسمت از برنامه قرائت ني از نکات جالب ایکي  ان ُک ه زب ه وضعی ب ا توجه ب ه ب ود ک ا در تي ب  ُکردھ

ه ی اهيانيب) هي مستقر در ترکیاعضا( گروه پروسهنيھمچن.  بودیزي برانگني و تحسزي جسارت آماماقد ه،يترک  را ک

 گروه ی برنامه اعضانياۀ يدر حاش.  پخش کردندني حاضراني م، کرده بودندهيتھ) یفارس/یترک( دوزبانهصورتبه 

ا نما ه ب دگانيپروس این روه ھ زاب و گ ده در ای از اح رکت کنن م وني ش ار مراس دند و درب ذاکره ش و و م ۀ ارد گفتگ

 نا حاضریکوبي و رقص و پایقي با پخش موسبرنامه تجمع، انيدر پا.  ارائه کردندی گزارشرانيمشکالت زنان در ا

 -ی کارگران شھردار- گروه پروسه با دو تن از کارگران زنی مراسم اعضاني ای برگزارۀ يدر حاش. دي رسانيبه پا

د در حکه در حال نظافت شھر بو زارنيدن تني ای برگ اھیگو و  مراسم گف ان را در بي ترتی کوت د و نظر آن  دادن

دپني از ایکي نکهي قابل توجه اۀ نکت. دندي مراسم پرسني ایمورد برگزار ارگر دستش بان ان ک ود و در یچي زن  شده ب

ا حرارت و عصبانی که به دستش اشاره میحال رد ب ه در لحنش موج میتي ک ورد  داحي زد توضی ک ه م ه چگون د ک

ر و داي پادامه دي بای مراسمني چنی کرد که برگزارديکأاو ت.ضرب و شتم شوھرش قرار گرفته است سترده ت د و گ  کن

ه دهي که با تکیزن ھمکارش ھم در حال.موثرتر اجرا شوند ه در می خستگواري دادن ب ن ب ار را از ت رد تی ک  ديکأ ک

ذھبميدي پرسني ھمچنیما از و. رديز زنان انجام گ اتي حمای برادي بایشتري بیکرد که کارھا ودن ی که م ودن اي ب  نب

ان حمای گروھاي و اني ھر جرشاني او مھم است که در پاسخ ایبرا حقوق زنان چقدر انيحام وق زن  تي را که از حق

 و ستندي نطورني ای مذھباناتي و جرکنندی متيتر حما و محکمشتري بی مترقاناتي جرگفتی می ولديپسندیکند را م

ه !  ؟ديني ببديتوانی مجاب زن با حکي از ی تظاھرات نشانني در ااي آدينيعنوان مثال ببمثال زد و گفت به ان محجب زن

ا آزاداي و ترسندی مشاني از شوھرھااي دی ب ه برخ!  زن مخالفن ا اشاره ب االخره ب ان را دروغگو یو ب  از احزاب آن

  . زنندی از حقوق زنان مدانست و گفت که فقط حرف از دفاع

  . گزارش درج شده استني اوستي شده بود به پهي گروه پروسه که به صورت دوزبانه تھۀيانيب

  

  "گروه پروسه"ۀ يانيب

  راني و اهي زنان و کارگران ترکیگبستھم

  !دي زنان را متوقف کنهي علخشونت

رايزن .  نباشدیگن از خشونت خای که در آن خبرمي بشنوی اخباراي مي بخوانیا  که روزنامهستي نیروز ه ی دخت  ک

ودي که بایاجامعه.  جامعه استی خشونت است در واقع قربانیقربان ری موضع ق ا خشونت علیت  هي را در رابطه ب

.  انواع خشونت استیئ زنان و شناساهي به خشونت علت آحاد جامعه نسبیِ ساز مستلزم حساسني و اديزنان اتخاذ نما

ومبر ٢۵در  ور١٩۶١ ن ت دنکن،ي دومی در جمھ اتوري دول ت کت ال س » ويلي تورجليرافا«  وق ه فع  یاسيس

رار گرفت اني زنان در کانون توجه جھانهيپس از آن خشونت عل.  به قتل رساندانهيرا وحش) راباليخواھران م(زن  ق

 یکردن افکار عموم و حساس یساز در آگاهی نقش مھمی و مترقشروي پیھاستيني و فمستيون چپ و کمیروھايو ن

انهيخشونت عل"ۀ لأ به مسیجھان تند"  زن االن زن روز ١٩٨١از سال . داش د فع ه بع ومبر را ٢۵ ب ه خواھران - ن  ک

ل رسکنيني دومیکتاتوري توسط دولت درابليم ارزه عل- دندي به قت وان روز مب ه عن در .  داشتندی خشونت گرامهي ب

ل نی مجمع عموم١٩٩٩مبر  دس١٧ ه قطعیط زي سازمان مل وان٢۵ روز یانام ه عن ومبر را ب ان« ن  ی نفیروز جھ
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تنييتع»  زنانهيخشونت عل رد و از دول ا، سازمان ک اھ ا و سازمانیالمللني بیھ ا در یردولتي غیھ رد ت  دعوت ک

  .کنند تالش"  زنانهيخشونت عل "ۀلأ نسبت به مسی عمومی آگاھشيجھت افزا

 مورد ھدف کيستماتياره و به طور سھمو زنان ،ی نظامساالرانهي سرما مرتجع وتي روحانتي تحت حاکمرانِ ي ادر

ی و آزادشودی ملي تحمیراني به زنان ازهي با زور اسلحه و سرنیاکنون حجاب اجبارھم.  قرار دارندیخشونت دولت

ر م آنان ھر روز محدودی اجتماعیھا صا. گرددیت ر فزایدبحران اقت دهي و فق ه دولت جمھوریان  در یالم اسی ک

ه خصوص در اجادي ارانيا رار داده و ب شار ق شار مختلف را تحت ف ر خصلتراني کرده است اق م پی فق ه ھ  داي زنان

ان جوان جواني منيکرده است و در ا انواده و زن ان سرپرست خ ارگراِن زن، زن ار تحت شدیاي ک واع نيدتري ک  ان

رار یاستثمار اقتصاد دق ه ان را قی اسالمیحکومت جمھور.  گرفت ار را ب  و ی داخلدارانِ هي سرماندي خوشایانوِن ک

شکرانياۀ  جامعتي و بدون استفاده کرده و کارگران و زناِن کم درآمد که اکثرتي خاصی کامال بیخارج ی ملي را ت

تعمل. ستندي برخوردار نراني ادر مرتجع حاکم دارانِ هي مقابله با سرمای برای گونه سپر دفاعچي از ھدھند رِد دول  ک

ذھب ،ی فرھنگ سنتتي موجب تقوی اسالمی جمھوریِ دارهي و سرمایارتجاع ده در ا و عقبیم  شده است و رانيمان

   .مند کرده است آنان را ھدفهي کرده و خشونت علريپذبي را از ھر لحاظ آسراني زنان ا،یبه ھمراه فشار اقتصاد

د ولۀ انند حق انتخاب آزادن می اجتماعیھای از آزادی ھم اگرچه زنان از حداقلهي ترکدر  عملیپوشش برخوردارن

 یانگران کنندهۀ ندي آزي نهي در ترکی و ارتجاعی مذھب،ی سنتیِ اسي سیروھاي نشي و نفوذ رو به افزایدارهيکرِد سرما

انونتھنوز خش.  خواھد کردجادي اهي زنان ترکیرا برا ان ترکهي علیگ خ رده هي زن ار خود را حفظ ک ه ب اد فاجع  ابع

ه شدھدی از زنان انجام نمتي حمای برای نه تنھا اقدامهيست و دولت ترکا اوهي بلکه ب ان و آشکاریھ ِف پنھ  ی مختل

دی متي تقوهيمانده و ضِد زن را در ترکفرھنگِ عقب تیکينزد. کن ا دول اقهي و ترکراني ایھ  منظور دون و بی اتف

زار زور و تقلب و خشونت متوسل م بی اقتصادسميبرالي نئولتي حاکمیھر دو دولت برا. ستين راشوندیه اب  ی و ب

ه خطر ن" هيسرما "تي تا امنکنندی متي حماگريدکي خود به اشکال گوناگون از تياستمرار حاکم ديدر منطقه ب  و فت

ورد حما عملنيا ستقتيکرد م رار داردیستيالي امپری کشورھامي م دگعقب.  ق ل ترکیئ کشورھایِ مان  راني و اهي مث

ا افتهي توسعهی نگه داشتن و سرکوب نرم مردم کشورھای راضی برای جھانیِ دارهي سرماناني اطمسوپاپ ه ب  است ک

ونیوجود بحران اقتصاد ارگران در کشورھامينيبی می کن ان و ک ه زن هي توسعه ی ک ورد ھجوم شرفتهي و پافت م م  ھ

   .اند قرار گرفتهیدارهيکرِد سودمحور سرما و عملسميبرالينئول

رایادآز ه ب ر و عادالن وق براب ارگران در ترکی و کسب حق ان و ک ارزه علراني و اهي زن ذرگاه مب  فرھنگ هي از گ

ارگران ۀ  که سوِد خود را در ادام- یدارهيسرماۀ  مبارزه با سلطنيچنمانده و ھم عقبیِ اسيس ان و ک ظلم و ستم بر زن

د ی ستم و نابرابرهي مبارزه علی برادي باراني و اهيزنان و کارگراِن ترک. گذردی م-داندیم دام کنن  به طور مشترک اق

ارزات قاي عمگريدکي جھان به دگانِ يدو بدانند که سرنوشت ستم ه طور جدگريدکي وابسته است و از مب اع ی ب  دف

ارز  به شما زنان و کارگرانرانيمردم اۀ طلبانی و برابرخواھانهی از جنبش آزادیما به عنوان بخش کوچک. کنند  مب

م و هي مبارزه علران،ي از زنان و کارگران اتي از شما که با حماميکنی و تقاضا مميفرستی درود مهيترک  خشونت، ظل

  .مي را مورد حمله و اعتراض قرار دھهي مردم دو کشور ھمساهي علینابرابر

  راني و اهي زنان و کارگراِن ترکیِ گ باد ھمبستبرقرار

  سميالي باد سوسبرقرار

  پروسه گروه

  


