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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ فبروری ٢٨
  

 هي دولت ترکۀستفاد ا و سوء »اوزگه جان اصالن«ع يقتل فج
بوس با  ینيک ميدر » اوزگه جان اصالن«نام   ساله دانشجو به٢٠ک دختر يزبان،   ترکیھا براساس گزارش رسانه 

 او را به آتش جان یکر بين دختر پيا رو شد که مھاجمان پس از ضرب و شتم گر روبهيحمله راننده و دو مرد د

 . رھا کردندیا ه رودخانهيدند سپس در حاشيکش

 یعني است که تابع روابط و مناسبات حاکم بر آن جامعه یاجتماع دهيک پديخشونت و تجاوز و به قتل رساندن زنان 

ب فرھنگ، اخالق، مذھب و آدا. د آن استي بازتولیھا لفهؤ از میکيداران است و قانون  هيت سرمايمناسبات حاکم

  .شوند ید آن محسوب ميگر علل باز توليو سنن از د

 از یکير خود دختر جوان را به يدستانش با انحراف از مس بوس، ھمراه ھم یني منتشر شده راننده میھا طبق گزارش

ش از ين دختر پين گزارش شده است که اي ھم چن.اند او را کشته یا انهيمناطق دورافتاده کشانده و سپس با اعمال وحش

  .شدن توسط سه مرد مورد تجاوز قرار گرفته است کشته

 کشف شد و پوليستوسط » نيمرس« در منطقه یا  جسد سوزانده شده اصالن در حومه رودخانهروریب ف١٣

  . را به راه انداختی متفاوتیھا بحث

 با آن به ی که ویبوس ینيشود راننده م یگفته م. ھل بودأمت» اوزگه جان«ن دوکن، قاتل ي آلتی است صبحیگفتن

ن دختر جوان مواجه ي که با مقاومت ایگشت قصد تجاوز به اوزگه جان اصالن را داشت اما ھنگام یمنزلش بازم

  . را با ضربات چاقو به قتل رسانده استیشد و

ن دختر جوان با يت را به ھمراه پدر و دوست او که در قتل و سوزاندن اين جناي ایه مظنون اصلي ترکپوليس

  .ر کرده استياند، دستگ  داشتهیھمکار یمظنون اصل

ه يژه جامعه زنان ترکي، مردم به وپوليس ین دختر جوان از سويع اي انتشار خبر قتل فجیھا ن ساعتياز ھمان آغاز

 یھا  از تشکلیاريبس. و تظاھرات گسترده برگزار کردند. ابان آمدنديبه شدت به آن واکنش نشان دادند و به خ

انه ين اقدام وحشي و ھمه تظاھرکنندگان ای مختلف اجتماعیھا ان، زنان و گروهي، دانشجوطلب  چپ و مساواتیاسيس

  .افتيه ادامه ي در سراسر ترکیا   گستردهی اعتراضیھا ئیمايراھپ. دا محکوم کردنديرا شد

 یرگزارز ھزاران نفر با بيه نيگر ترکي دی شھرھای شھر، آدانا، بورسا و برخیا، اسکير، آنتاليدر آنکارا، ازم

  . قتل اوزَگجان اصالن را محکوم کردندئیمايراھپ
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 ی اجتماعیھا ن کشور و شبکهيژه جامعه زنان ايه، به وي در سطح ترکیا قتل اوزگه جان اصالن، بازتاب گسترده

زمان با بلند شدن  ھم.  ھزار بار به کار رفت٣٠٠ون و يلي م٣ش از ين دختر بين روزھا نام اي در ا.داشته است

ل تجاوز به زنان و کشتن يز درباره دالي نی مختلفیل ھاي، تحلیه به تجاوز و آزار جنسياعتراض زنان ترک یصدا

  .ھا راه افتاده است آن

 ساله، شھر ٢٠ ین دانشجويه در واکنش به تجاوز و قتل اي چند روز گذشته در ترکی اعتراضیھا در ادامه حرکت

 کوتاه یھا دن دامني بود که با پوشی از مردانیاھرات گروھ، صحنه تظ٢٠١۵ فبروری ٢١استانبول روز شنبه 

  .ه زنان را محکوم کردنديتجاوز و خشونت عل

ھم در  زنان کنند یزنان اعالم م هيعل خشونت  مرتبط بایھا  پروندهی در بررسیه گاھيھا در ترک  از دادگاهیبرخ

  .کنند یز بر تن ميآم کيرا پوشاک تحريھا مقصر ھستند زخشونت نيوقوع ا

م که زنان يخواھ یما به عنوان مردان دموکرات و آگاه کشورمان م«: نده مردان معترض گفتي ارکازان، نمایعل

ھا   زنان به رفتار آنیھا ر قتليعلت موج اخ.  با مردان باشندی برابر و حقوق مساویھا ، فرصتیآزاد  یدارا

مار ي بیتي است، ذھنیامن کوتاه سزاوار تجاوز جنسدن دين طرز تفکر که زن به خاطر پوشيا. شود ینسبت داده م

 ».گونه است

ھا   کند، آنیارزش رفتار م یھا مثل موجودات ب ن دولت با زنيا«: ديگو یه ميک شھروند ترکينار، يسرکان سوگوکپ

 ».مين امروز دست به تظاھرات زديدارد که نتوانند سرکار بروند، ما به خاطر ھم یرا کنج خانه نگه م

ن است يت ايواقع ه يدر ترک«: ديگو یم» ميريگ ی کشتار زنان را میما جلو«ان انجمن مؤسست أي کاو، عضو ھکلثوم

 ین برايرفت به خانه، و ا ی بود که داشت تنھا از مدرسه می مرد، چون دختر جوانیعين طرز فجيکه آن زن به ا

 ». ناگوار استیليه خيجامعه ترک

 با اشاره به ی شرکت کرده بود در سخنانی اعتراضئیمايه که در راھپير مجلس ترکنده استانبول دينما» ملدا اونور«

  .ه به شدت انتقاد کرديه از دولت ترکيش موارد قتل زنان در ترکيافزا

 که در تارسوس برگزار شد با ی در تظاھراتی در سخنانی کارکنان بخش آموزش ملیکايس سندئيوجل رين ياسمي

 از یري جلوگی برایرسند، خواستار اقدامات یه به قتل مي زن در ترک۵ه طور متوسط ن که ھر روز بياشاره به ا

  .ع شدين وقايتکرار ا

 قرار یه از جمله خود من مورد تعرض جنسيدر ترک زنان گفت اکثر ، تظاھرات کننده در شرکت زنان  ازیکي

 است که ما ھم ین در حاليا. شود یسته ميبه عنوان شھروندان طبقه دوم نگر زنان ه به مايدر جامعه ترک. ام گرفته

  .ميگر اقشار جامعه برابر باشيد با دين است که بايم و تصور بر ايپرداز یات ميم و ماليکن یگران کار ميمانند د

د به يما با. شوند یت نمي تربیه به درستيچه وله گفت پسران در ترکيبه خبرنگار دو تظاھرات نيگر در ايک زن دي

داشته  خشونت رفتار مودبانه و به دور از زنان م که باياموزيمان ھم ب ار باشند و به پسرانيم ھشئيومان بگ دختران

ات ين نوع جنايه در برابر ايدولت ترک: گر گفتيک زن دي .نه کودکان ما استمسؤوالت ي تربین به معنايا. باشند

  .کند یکامال منفعالنه برخورد م

ع شد که ئي تشین دختر جوان در حالي، جنازه ا)ھا  روز قلب -   نينتاول« روز یعني، ٢٠١۵ فبروری ١۴روز 

ه زنان يان خشونت عليه خشونت و تعرض شعار دادند و خواستار پاين زنان عليا. ھزاران زن در آن شرکت داشتند

  .شدند
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اوزگه جان «ع جنازه ئي بر حمل تابوت توسط مردان، در مراسم تشی امام جماعت مبنتأکيدزنان معترض با وجود 

 خشونت تجمع کردند و تابوت او را بر ین قرباني امام جماعت کنار تابوت ایھا ، بدون توجه به صحبت»اصالن

  .دوش گرفتند

 که با ازدحام زنان در محل مواجه شد، خطاب به یت بر جنازه اوزگه جان، زمانيامام جماعت بعد از اقامه نماز م

  ». تا تابوت را بردارندديھا لطفا کنار برو خانم«: ھا گفت آن

ھا تابوت را  آن. ستادند و خود تابوت دختر جوان را حمل کردندي امام جماعت ایھا اما زنان بدون توجه به صحبت

 و ین راقدام خود ھم ارتجاع مذھبيب، زنان عمال با اين ترتيبد. به مردان ندادند و خود آن را بر دوش حمل کردند

  .م کردند را محکویھم ارتجاع مردساالر

 داشت و خشم یا ه بازتاب گستردهي و در جامعه ترکی اجتماعیھا در شبکه» اوزگه جان اصالن«جا که قتل  از آن

باره  نيه مجبور شدند در ايرتبه ترک یخته بود، مقامات عاليش برانگيه خوي زنان را از خشونت علیعموم

  . کردن جامعه استیتي و امنیرانسانيت غياه، به غياما مواضع سران دولت ترک. العملل نشان دھند عکس

ب ي کردن جامعه و داستان طرح ترور دختر رجب طیپوليس و یار ارتجاعيه بسيان مواضع دولت ترکين مياما در ا

  .استفاده آشکار است ه جالب و سوءي ترکیس جمھورئياردوغان ر

 یدرد  خشونت رفتند و با مادر او ھمیبانن قريدار خانواده ايه به ديس جمھور ترکئيب اردوغان، ريدختران رجب ط

  .کردند

داد از قتل  ی که نشان میدر حالافت و يا حضور ي در شھر آنتالیا ه در کنگرهير ترکياحمد داوود اوغلو، نخست وز

  ».م کردي زن بلند شود را قطع خواھی که رویدست«: ن بار تکرار کردي است چندمتأثردختر جوان 

ن ي زمین انسان روين و نامردتريتر پست«:  کردتأکيدگفت،  ی عدالت و توسعه سخن م حزبیاو که در جمع اعضا

  ».رديگ یده ميکند و حق و حقوق او را ناد ی است که به زن ظلم میکس

 ١۴آمار قتل زنان به دست مردان » حزب توسعه و عدالت«دن ي از زمان به قدرت رسیعني سال گذشته، ١٢در 

  . برابر شده است

ا يخواھند  ی که بچه نمیه زناني علین و به طور کلين و عمل سزاريه سقط جنيش، اردوغان عليسال پک يحدود 

ه ين خالف شان زن در جامعه ترکياو گفت، سقط جن.  کردیآور  و چندشی ارتجاعیھا یآورند سخنران یبچه کم م

 مادر یعنياو گفت زن . ت شوديد تقوي زن باینقش سنت» گذشته«ه به شکوه و جالل ي ترکیابي  دستیاست و برا

  .  نداردیچ قداستيوگرنه ھ

ن ياو با ا. ديد سه بچه بزايه ھستند و ھر زن حداقل بايدست دشمنان ترک کنند ھم ید مثل نمي که تولیاو گفت، زنان

  .  زنان را کامال کنترل کندیکند بدن و زندگ یشان تالش م سخنانش آشکار کرد که حکومت

 یھا استيوزارت خانواده و س«، نام وزارت زنان و خانواده را ھم به ی و توسعه اسالمدولت حزب حاکم عدالت

  . دادتغيير» یاجتماع

ن بھتر است ي سقط جنین کرد و گفت که زنان به جاياش به زنان توھ  یونيزيز در سخنان تلوي شھردار آنکارا ن

  . ن استيتر از جن شان کم اتيچون ارزش ح.  کنندیخودکش

د بچه ي تولی است که خدا برایا را صرفا لولهي بر بدن خود ندارد زیه، محمت گورِمز گفت؛ زن حقيم ترکامام اعظ

  )١٣٩١ وزاج ١۴ -٢٠١٢ ونج ۴ت، يروزنامه حر( .به وجود آورده است
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که  به زبان آوردند ی زن و مرد سخنانیت با زنان و برابريز اردوغان و داوود اوغلو، در ضديش ني پین چنديچن ھم

طلب در  یخواه و برابر ی قرار گرفت و خشم و انزجار زنان و مردان آزادی و خارجی داخلیھا در صدر رسانه

  .ختيه و گوشه و کنار جھان را برانگيترک

در » کادم« که در انجمن زنان یا ی در سخنران٢٠١۴مبر  نو٢۴ه اردوغان، ي ترکیھا به گزارش روزنامه

اردوغان » .عت در تضاد استين با طبيتوان زن و مرد را برابر دانست، ا ینم«: ستراد کرده، گفته اياستانبول ا

گونه که  توانند، آن یزنان نم«: به گفته او.  ھستندیات متفاوتي جسم و خصوصیگفت که زن و مرد دارا

ز در يه نير ترکيداوود اوغلو، نخست وز» .کنند، انجام بدھند ی را که مردان میند، ھر کاريگو یھا م ستيکمون

 ی اعالم کرد که آمار باالیپرداز برگزار شد، با دروغ» عدالت و توسعه «ی زنان که توسط حزب دولتی برایشيھما

 زن و مرد مرتبط ی حقوقیبه برابر» یناوياسکاند «یژه در کشورھاي به وی غربی زنان در کشورھایخودکش

 یبرابر «ین کشورھا نوعي شد که در ایواژگونه مدع ین دروغ آشکار و آمارھايه بر ايداوود اغلو، با تک. است

  .ت کشنده استيمخرب حاکم است که در نھا» یکيمکان

 یرين نھاد را به صحنه درگي، که اپوليسارات يش اختيحه افزايه بر سر اليزمان با جار و جنجال مجلس ترک ھم

ه که يست در ترکي ھزار ترور۵٠حضور  بر ی خلق مبنینده حزب جمھوري نمایھا یافشاگرل کرد و يدگان تبدينمان

، »اوزگه جان اصالن«ه نسبت به قتل ي حاکم بر ترکی ھستند و جو عاطفئیايبي و لیشود اغلب چچن یگفته م

  . شده سوءقصد بوده استیزير ک طرح برنامهيدختر اردوغان، ھدف » هيسم«ھا خبر دادند  رسانه

را » نقشه سوء قصد به دختر اردوغان«که به طور مشترک خبر  بودند ی استار، گونش و اکشام منابعیھا روزنامه

» نقشه سوء قصد به دختر اردوغان«ب خبر ي عجی در اقدامی دولتیھا  از رسانهیکي یحت. بار منتشر کردند نياول

 است که در یون حزب حاکم عدالت و توسعه اسالميسي اپوزیهللا گولن از رھبران مذھب  از فتحیتر و عکسيرا با ت

ن يتر ايکا مقابل او قرار گرفته؛ تي از پرچم آمریا ان بوده و تکهير گولن عرين تصويدر ا. کند ی میکا زندگيمرآ

  .ه اردوغان استيز سميزن ن ».جماعت زن کش«: است

 از سمت خود در حزب حاکم ٢٠١۴بر وه است که اکتيس جمھور ترکئيب اردوغان، ريه، دختر کوچک رجب طيسم

کرد  یافت مي از آن درئین حزب برعھده داشت و حقوق باالياو سمت سخنگو را در ا. عفا دادعدالت و توسعه است

 پدرش ی را برایسي زبان انگلین سمت، مترجميه اردوغان عالوه بر ايسم. که بارھا مورد نقد قرار گرفته بود

  .داد یانجام م

 خواھم در یم«:  اعالم کرد و گفتیدنت در حوزه مي خود از حزب پدرش را فعالیل استعفايه اردوغان، دليسم

  ».ت کنمي فعالی و مدنیردولتيالت غيتشک

نه، يه اردوغان بعد از مادرش امي سم.کند ی انتخابات پارلمان آماده میگران، او خود را برا لي تحلیده برخياما به عق

  .ب اردوغان داردي را بر پدرش رجب طیگذارتأثيرن يتر شيب

 تأثيره حدود دو ھفته است تحت يشود که ترک ی عنوان می در حالی رسانه دولتی سواز» جماعت زن کش«اصطالح 

  . کند یه زن را محکوم مي زده و خشونت علئیمايپ ، دست به اعتراض و راه»اوزگه جان اصالن«ع يقتل فج

تا نگاه و  در کار است ئیرسد تالش ھا یشود، به نظر م یه اردوغان مطرح ميقصد به سم ط خبر سوءين شرايدر ا

ه يروز انتخابات پارلمان ترکيخواھد پ ی که میکس. س جمھور ببردئيه را سمت دختر جوان ريتوجه جامعه ترک

ھا   خشونت به خانه آنی از مادر اوزگه جان اصالن دختر قربانئیجو  دلی، برایشيک حرکت نماي ذر یاو حت. باشد

  . کردیدر دست گرفت و ابراز ناراحتده را يد ن مادر داغي ایھا ن دستيرفته و مقابل دورب
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 یسه با برخيه، او را در مقام مقايک به دولت ترکي نزدیھا است بوده و رسانهيه اردوغان، ھمواره دنبال سيسم

ن يه اردوغان به اي سمی پا٢٠١٣ دسامبر ١٧ یبعد از فساد مال. دھند یا قرار مي زن دنیاسي سیھا تيشخص

ز ي نی فساد مالی ای طرف اصل. منتشر کردی از متھمان فساد مالیکي را با پرونده باز شده و نوار شنود او

  .ن حکومت بودي ای برائیران است و پول شوي ایحکومت اسالم

ش ي بئین ادعايا«: ه دختر اردوغان واکنش نشان داد و گفتيالفاصله به خبر سوء قصد به سمهللا گولن ب ل فتحيوک

 است و یمارين روزھا در بستر بيهللا گولن که خود ا فتح» .ه گولن استيه عل و نامنصفانیراخالقي غیتھمت.ستين

 دولت ی از سویگريک شده حاال با اتھام ديون اعالم کرد مرگ به او نزديزيب مقابل تلوي عجیش در اقدامي پیچند

جماعت «: ن استيدھد ا ی به او می که رسانه دولتیس جمھور و عنوانئيقصد به دختر ر سوء. اردوغان مواجه است

 »زن کش

که گفته » قصد به دختر اردوغان نقشه سوء«ز به خبر يه نيخواه خلق ترک یچداراوغلو،رھبر حزب جمھوريکمال قل

قصد   بر سوءی خود مبنیھا دادستان ادله: ق بر آن است واکنش نشان داده و اعالم کردي در حال تحقیشود دادستان یم

 ».ح دھديضز تويبه دختر اردوغان را به ما ن

 او از حزب پدرش ھمواره مورد نقد بود یافتيس جمھور حقوق درئيه اردوغان که به عنوان دختر ريدر مورد سم

  .ھا شود ستي توطئه گولنی که قرار بود قربانیزن.  منحرف شده استیگريھا به سمت د حاال نگاه

قصد بھره  ه با خبر سوءياکم در ترکه اردوغان از جو حيا سميشود که آ ی مطرح مسؤالن ي ایطين شرايدر چن

  . باشدیروز انتخابات پارلمانيخواھد پ ی که میکند؟ وقت ی میاسي سیبردار

 ساخت آن یھا نهين عظمت و ھزيش از ايه در شھر آنکارا که پيس جمھور ترکئي اتاقه اردوغان، ر١٠٠٠کاخ 

د ين برابر کاخ سفيشود چند یت و گفته مز قرار گرفي جھان نیه و حتي ترکیھا  از رسانهیاريمحور گزارش بس

  . آن خبرساز شدین بار با قبض برق مصرفيه مساحت دارد اين روسيکا و کاخ کرمليآمر

منتشر شده » روزنامه سوزجو«رسد در صفحه اول  ی م٩ آن به عدد یھا قبض برق کاخ اردوغان که تعداد رقم

 یاست جمھوري برق کاخ بزرگ رینه مصرفيه وضوح ھزن روزنامه، با انتشار قبض برق کاخ اردوغان بي ا.است

. ره استي ل١.١۴٠.۵۶٧,٧۶د بابت برق کاخ پرداخت کند ي که دولت باین قبض مبلغي در ا.ده استير کشيرا به تصو

خ مھلت پرداخت در آن ثبت يره بوده پرداخت نشده و تاري ھزار ل١٠۶ش برق که ي ست که قبض ماه پین درحاليا

   .شده است

ث ين حي شده و از ایوه طراحين شيتر یتي ھزار متر مربع مساحت دارد و به امن٢٠٠ اتاقه اردوغان که ١٠٠٠کاخ 

  . ھمراه بوده استئیه ھاي شود ھمواره با حاشیز محسوب مي نیاست جمھورين کاخ ريتر یتيامن

 که یا شده است به گونه ین نکات طراحيتر یتيه با در نظر گرفتن امني ترکیاست جمھوريون داخل کاخ ريدکوراس

 ولو یئين شيزترين و ريتر ند کوچکيگو ین اساس ميبر ا. رساند ین برده و به صفر ميھرگونه امکان شنود را از ب

 .ستي نیکروفن شنود در آن قابل جاسازين ميزتريقت ريدر حق. تواند قائم شود یبه اندازه پشه ھم در آن نم

. ن امکان شنود در آن وجود ندارديتر  شده که کوچکی طراحیا اقه به گونه ات١٠٠٠ن کاخ يدفتر کار اردوغان در ا

س جمھور از ئيھا و مکالمات ر  از شنود صحبتیري جلوگیند و برايگو یم» اتاق بدون پژواک«ن اتاق يبه ا

  . وجود نداردیزيگونه درز و پر چين اتاق ھي در ا. استفاده شده استیزات تکنولوژين تجھيتر شرفتهيپ

ه نام ي ترکین پرونده فساد ماليتر  که از آن به عنوان بزرگ٢٠١٣ دسامبر ١٧ات يان عملين در جري از اشيپ

ن موضوع اردوغان ي داشت و ھمیا  گستردهیبرند، مکالمات اردوغان با پسرش بالل منتشر شد که بازتاب منف یم
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 شنود کشف شد که یھا ردوغان دستگاهدر دفتر کار سابق ا. تر کرده است دش محتاطي اتاق کار جدیرا در طراح

  .م حفاظت واداشتي افراد تی برخین امر او را به برکناريھم

گذار  اني کمال آتاترک، بنی که مصطفیه در محوطه جنگلي ترکیاسيتخت سيکاخ اردوغان در حومه شھر آنکارا، پا

 ھزار متر مربع مساحت ٢٠٠ ساخت مزرعه در نظر گرفته بود، واقع شده است، یه، آن را براي ترکیجمھور

  . دارد

ن ي که در ائیدئوي قرار گرفت و در ویبردار  مورد بھره٢٠١٣ اکتبر ٢٩ه روز يد ترکي جدیاست جمھوريکاخ ر

  .ده شدير کشيبا به تصوي زین شکل با نورپردازيباترين کشور منتشر شد، کاخ به زيون ايزيرابطه از تلو

ا ي چانکایاست جمھورين کاخ ريگزي که در خصوص آن گفته شد، جای ھا و مواردیژگيد اردوغان با ويکاخ جد

 کوچک ی رسمیھا ی مھمانید قدرت آن را برايشده که در داخل شھر آنکارا واقع شده است و اردوغان در دور جد

  .دانست یو محل آن در شھر را نامناسب م

الش راحت است که در گوشه کنار يو خ شده یاست جمھورين کاخ ري تریتين و امنيتر حاال اردوغان مالک بزرگ

ه او استفاده يش عليھا  از مکالمه٢٠١٣ دسامبر ١٧ط ي ھمانند شرایطي کار گذاشته نشده تا در شرایآن دستگاه شنود

  . کنند

افت کرده و از کاخ تا يشرفته اش را دري پی اختصاصیماياو قبل از ورود به کاخ امن و مطمئن خود ھواپ

 یماي اردوغان ھواپیاست جمھوريف ريزمان با مراسم تحل ، ھم١٣٩٣ نبلۀس . استیارشد و سفيش جديمايھواپ

تر جھت  شير بلاون ديلي م١٠٠ر بود که حدود لاون ديلي م٢٢١ما ين ھواپيمت ايق.ديکا رسيمرا او از یاختصاص

لومتر مسافت ي ک١۵٠٠٠تواند بدون توقف  یما مين ھواپيا. زات اضافه پرداخت شدي و نصب تجھیساز یاختصاص

ن ي و چندیو یآ ی مدل جیماي، دو ھواپ٣١٩رباس ي ایمايک ھواپيه ي ترکیاست جمھوريالبته ر.  کندیرا ط

   .ار دارديگر ھم اختي دیمايھواپ

 زنان و یشان را با آزاد یھاست دشمن ران، دهي ایشان در حکومت اسالم چون برادران شان ھم اردوغان و حزب

 ی به جنگی ارتجاعین اسالميب قوانيش گذاشته و با تصويران به نماي در جامعه ای و جمعی فردیھا ین آزاديچن ھم

 .اند ن جامعه برخاستهي زنان در ای و اجتماعی فردیھا یه آزاديھمه جانبه عل

 ینه برابريطلبانه در زم یکال و برابريه، به جنگ افکار راديت ترکين است که چرا اکنون مقامات حاکمي اسؤالاما 

 خود را ی اسالمی و ارتجاعیخواھند افکار مذھب ی میستيک و ضدکمونيستريغات ھياند و با تبل زن و مرد برخاسته

  ل کنند؟يه زنان تحميه و عليبه جامعه ترک

 ین و آشکار با آزاديادي بنیگر، دشمني دیانات اسالمي حزب عدالت و توسعه مانند ھمه جری اسالمیدئولوژيدر ا

 و نقش یا اگر توازن قوا و فشار اعتراضات توده.  زنان با مردان قرار داردی و اجتماعیاسي س،ی حقوقیو برابر

شان در گروه داعش و حکومت  فکران داد دولت حزب عدالت و توسعه مانند ھم ین مبارزات اجازه ميزنان در ا

نه ي و نھادی جاریاع اجتمی زندگیھا ه عرصهي زنان را در کلیحقوق یره بيران و عربستان و غي ایاسالم

نه يه در زميت ترکي حاکمیھا استي سیعني دارد، ی تریل واقعيه زنان، داليھا عل اما مواضع آشکار آن. کردند یم

 در جھت رشد ی اصلی از ابزارھایکيه، ي کار ارزان در بازار کار ترکیروي نیايد و احيت و بازتوليش جمعيافزا

ه و ي در جامعه ترکی کنونی و اجتماعیاسيط سين شرايچن ھم.  است بودهی خارجیھا هي و جذب سرمایاقتصاد

 از جمله ی اجتماعیھا  مختلف مبارزه و جنبشیھا تحوالت منطقه و حضور فعال و روزافزون زنان در عرصه
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د به عنوان ي منطقه گذاشته را بای در مبارزات زنان کشورھای ژرفتأثيرکه ) هيکردستان سور(   زنان رژوایقھرمان

  . ضدزن اردوغان و دولتش به حساب آوردیھا استي مواضع و سیالئل اصلد

ه و ي سراسر ترکی در شھرھایا  از مبارزه و اعتراضات تودهیمير با موج عظيژه در دو سال اخيه، به ويدولت ترک

ن دو ير اد. رو شده است  زنان روبهین ضد آزاديب قواني در برابر تصویتي از نارضایکردستان و از جمله با موج

اند  فا کردهيه اي ترکی شھرھایھا  در تظاھراتیا طلب نقش برجسته خواه و مساوات یسال گذشته جوانان، زنان آزاد

ت و يه در فعاليزنان در کردستان ترک. اند دهي حزب حاکم عدالت و توسعه را به چالش کشیھا استيو آشکارا س

ه و دولت حزب عدالت و توسعه يکار ترک ومت و ارتش تبهه حکي و مسلحانه علی و اجتماعیاسيمبارزه متشکل س

  . برعھده داشته و دارندیريگ نقش چشم

ن و يتر حيتجاوز به عنوان قب. انه استي بزرگ و تھاجم وحشیتيست، بلکه تجاوز جناي نیک عمل جنسيتجاوز 

 که یھنگام. دھد یجام م انیست که مردي نیا ن تنھا عمل متجاوزانهي ایشود ول ین رفتار شناخته ميتر عيشن

ن يا قوانيھا و  ه آنيض علي، عدم توجه به حقوق زنان و تبعی، خشونت مالیکيزي، خشونت فیخشونت روان

  .افتد یز اتفاق ميشوند، تجاوز ن ی جلوه داده می مجاز شمرده و عادیره ھمگي و مردساالر و غیز اسالميست زن

 یحت. شوند یت ميرت قالب مردھا و فرھنگ مردساالر تربھا و قد ، کودکان بر اساس ارزشیدر فرھنگ شرق

ز ين مادر ني بنابرا.، اطاعت کند... پدر و ھمسر ویعنيت مقتدرانه مرد خانواده، يکه از حاکم اند اد گرفتهيمادران 

ت  که مادرشان در معرض خشونیم دخترانيدان یم. دھد ین رفتار مردساالرانه را به پسر و دختر خود انتقال ميھم

  .شان خشونت را تجربه کنند ا ازدواجيز در روابط ي بوده، چه بسا احتمال دارد که خود نیخانگ

ز در يآم  خشونتی به انجام رفتارھایتر شيل بياند، تما خورده شان کتک  شان از پدران  که مادرانیپسران

شان  ندهيدھند و مناسبات آ یالگو قرار منند، يب یما رفتار پدر و مادرشان را ميدخترھا و پسرھا دا. شان دارند  روابط

 .سازند یرا در جامعه م

 مقابله با آن در یول. ديا ديتوان در سراسر دن ی را می مشابھی است و الگوھایک معضل و مشکل جھانين يالبته ا

موال ، مع...، افغانستان، پاکستان وی عربیران، کشورھايه، ايھا در ترک آموزش زن. کند یا فرق مي دنیھر جا

ت و فرھنگ جامعه دخالت داده يز در حاکمين و مذھب ني که دیبه خصوص ھنگام.  از مردھا داردیتر نئيسطح پا

 .ستندي نیکنند که زن و مرد با ھم مساو ی متأکيدز به طور مکرر يشود خود حاکمان ن یم

 د کرد؟ي، چه باکند ی اعتراف میالتين تماي که به داشتن چنیاستمداريبا گروه و حزب و حکومت و س

رد، يت آن را بر عھده بگيمسؤولکارانه است و  تيا جنايش اشتباه و يرد که کارھاي نپذی اگر مردیا ن جامعهيدر چن

ن کار را ير شد ادعا کند که قصد انجام اين که دستگي اگر او بعد از ایحت. تواند به او کمک کند یکس نم چيھ

 .واھد شد در رفتار او نختغييرن باعث ينداشته، ا

ک ي به تحری زن در مدت کوتاھ١۵ به صورت یدپاشيد؛ به اسياورياد بيران را به ي زنان در ایا رهي زنجیھا قتل

زمان   از منکر که ھمین امر به معروف و نھيد؛ به قوانين شھر فکر کني در ایا نده خامنهيامام جمعه اصفھان و نما

  ...د وياورياد بيب شد به يران تصوي ایاسالم یھا به صورت زنان در مجلس شورا یدپاشيبا اش

ت، يشوند در طول دوره محکوم ی میم جنسي را که مرتکب جراین است که مردانيش گرفت ايد در پي که بایراھ

.  وجود نداردین امکاني چنی واقعیران، به معنايه و نه در ايدر حال حاضر نه در ترک.  قرار دادیمورد بازپرور

احمد داووداوغلو، . ن که شکنجه و اعدام شودي نه ا. و درمان داشته باشدید حق بازپروري بایانھر فرد متجاوز زند

 یکم تجربه س  که دستیدر حال» .م کردي زن بلند شود را قطع خواھی که رویدست«: ه، گقته استير ترکينخست وز
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رباران يھا، ت  بدن انسانیطع اعضاران، نشان داده که با شالق، سنگسار، قي ای اسالمیت جمھوريو پنج ساله حاکم

ت را در يت نشده، بلکه برعکس جرم و جنايھا، نه تنھا مانع جرم و جنا عام و زندان ھا در مالء و دار زدن انسان

  .د کرده استي در جامعه بازتولیعيسطح وس

ن يکنند از ا ی میطلب سع  خشونتیھا رو، ھم دولت و ھم گروه نين است از ايار خشمگيه بسياکنون جامعه ترک ھم

داوود اوغلو .  کنندیاسياستفاده س  خود سوءیھا استيکردن جامعه و به نفع س یپوليسآمده در جھت  شي پیفضا

 ی اسالمیھا  متجاوزان ھستند؛ گروهیساز ميھا خواھان عق ین شده است؛ برخيدن دست متجاوزيخواھان بر

 ھم یگرياند؛ عده د پوشدن زنان شده ترل نوع لباس زنان از جمله کنیھا یخواھان محدود کردن حقوق و آزاد

ران يم در ايطور که گفت ھمان. ستندي نیھا انسان ن خواستيکدام از ا چي که ھیدر حال.  مجازات اعدامیايخواھان اح

 ئین راھکارھاين چني بنابرا.ستين نئيوجه پا چيشود، به ھ یت که مجازات اعدام در آن اجرا مينرخ جرم و جنا

 .انه استيجو انتقام. کنند و به ضرر جامعه است ی مردم را ساکت میست اما بر عکس، صدايانه نريشگيپ

 که به یاوال کسان. ا به وجود آوردي در سر تا سر دنی متجاوزان جنسی بازپرورید براي را بایب امکاناتين ترتيبه ا

 و ی مختلف علمیھا ر زندان با آموزشن دين مجرميدوما اگر ا. ار اندک ھستنديزنند بس ی دست میاتين جنايچن

  .شود یار کم ميھا بس ان آني خطر ارتکاب دوباره جرم در می شوند پس از آزادی بازپروریپزشک

ش از ازدواج در آن محکوم ي پید و روابط جنسيآ ی در آن تابو به حساب میل جنسي که مسایاصوال در جوامع

ن ي به ایرو، فرد متجاوز به خوب ني از ا.شود یان گزارش ميقربانبا به ندرت توسط ي تقریاست، موارد تجاوز جنس

 افتاده یگران و خانواده او خواھد گفت که چه اتفاقيد کند که به دي را تھدی دارد و ممکن است قربانیموضوع آگاھ

  . خود ادامه بدھدیرانساني غیتواند به رفتارھا یق مين طرياو از ا. است

 بھره ی از کمک روانشناسان و مددکاران اجتماعیھا بتوانند به راحت  تجاوز باشد و آنین زنان قرباید حاميقانون با

چرا که بدون شک .  صحبت کنندی عمومیھا ق رسانهي جامعه از طرید بتوانند با دوستان و حتيھا با آن. رنديبگ

 .ستي، ساکت ماندن نی تجاوز جنسی فرد قربانیابيروش بھبود و باز

 ین زن قربانيبنابرا. انجامديا باردار شدن بي و ی مقاربتیھا یماري، بیکيزي به مشکالت فیز جنساحتمال دارد تجاو

 .ردي الزم در مورد آن انجام بگیھا یريگ شيھا و پ  شود و اقدامینه پزشکيع معاي سریليد خي، بایتجاوز جنس

جا و بدون اتالف وقت در  کي را در ان تجاوزياز قرباني مورد نیھا  وجود داشته باشد که کمکید مراکزيقطعا با

د از نظر يز بايمورد تجاوز قرار گرفته ن یک زندگيکان و شرين به نزديچن  ھم.ن افراد قرار دھديار اياخت

 . کمک شودی و اجتماعیشناس روان

 در ھر یدار هيسرما.  استی جھانمسألهک ي ی و مردساالرید پدرساالري کرد که تشدتأکيدتوان  ی میبند در جمع

 یھا ق استقرار حکومتيانه از طري در خاورمیزيست د زنيتشد. ازمند آن استيگوشه جھان به شدت ن

خته يدر واقع جنگ و خشونت، گسترش افسارگس. رديگ یسم صورت ميتالي، در جھت منافع کاپیستيفاش  یاسالم

، یزيست ی، آزادیزيست ، زنی، نژادپرستئیگرا مست، رشد و گسترش اساليط زي محی، نابودیبرالي نئولیدار هيسرما

  .  کالن ھستندیستم فکريک سي مختلف یھا ، بخشیدار هي سرمایساز یره در جھت جھاني و غیکودک آزار

ت ھمه يو حما) هيکردستان سور( ه جنبش عادالنه مردم روژاوايه علي دولت ترکیستي فاشی اسالمیھا استيس

ه و و مقاومت زنان و ي خودگردان کردستان در سوریھا به کانتون) داعش( »یسالمخالفت ا«جانبه از تھاجم گروه 

 ئیه رسوايه با داعش، ماي دولت ترکیتر از ھمه ھمکار ن مقاومت، و مھمي از ایت جھاني و حمایمردان در کوبان

  . را بر باد داده استید خالفت عثماني تجدی اردوغان برایايه را فراھم آورده و رويدولت ترک
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 و اداره ی رھبری و نظامی، فرھنگی، اجتماعیاسي، سی اقتصادیھا ھا در ھمه عرصه  آنینقش زنان و رھبر

 و یگاه زنان در مقاومت مسلحانه کوبانيه، نقش و جاي در کردستان سورین و کوبانيره، عفري جزیھا کانتون

 مردم و ی درباره حقوق مدنی انسانتين به غايب و به اجرا در آوردن قوانين، تصويره و عفري جزیھا کانتون

ز را در منطقه يست ھا و احزاب مرتجع و زن  منطقه، گروهیھا ه، ھمه حکومتيت ترکيھا، حاکم ن کانتونيزنان در ا

  .انه به شدت آشفته و نگران کرده استيخاورم

ه و منطقه ي در ترک زنانیه آزاديز خود، عليست ه، با مواضع زنيگر مقامات دولت ترکيرو اردوغان و د نياز ا

اورند و ي خود بیھا استي در منطقه را پشت سی مرتجع و اسالمیھا انيھا و جر  دارند حکومتیاند و سع برخاسته

  . م بخشنديه تحکيت ترکيش در حاکميش از پيت خود را بيموقع

بدتر  زنان ی برایتيار گرفته است اوضاع امنيه در اختي، قدرت را در ترک٢٠٠٢حزب عدالت و توسعه که از سال 

نه يدارد زم زنان  که دربارهی مذھبیھا و داور ن حزب، با توجه به برداشتيکنند که ا یاستدالل م ھا آن. شده است

  .ھا فراھم کرده است ه آنيعل خشونت  اعمالیرا برا

 برداشتن اني سرکوب و از مید برايچنان که با ه آني ترکیجمھور س ئيب اردوغان، ريند رجب طيگو یمنتقدان م

 .ن روند دامن زده استياش به ا  و مردساالرانهیدگاه اسالمي دی انجام نداده و حتیه زنان کاريخشونت عل

م وجود يزنان به طور مستق طلب و طرفدار   مساواتیھا یروھاي زنان، نیھا ، تشکلیاسين سيمخالفان و منتقد

 هيعل خشونت ر کشورشان از نظر اعمال وضع به وجود آمده دمسؤولرا » یحزب عدالت و توسعه اسالم«

  .دانند یم زنان

ه، ي ترکیست و انقالبياليطلب، سوس  سکوالر، مساواتیروھاي ھمه نیب زنان و جوانان و به طور کلين ترتيبه ا

س جمھور و ئين حزب و رياند و نخواھند گذاشت که ا دهيھاست که حزب حاکم توسعه و عدالت را به چالش کش مدت

  .اده کننديز خود را پيست یز و آزادي و زن ستیکارانه اسالم تي جنایھا ن برنامهيش از ايان بش فکران ھم

 ٢٠١۵ فبروریست و ھفتم ي ب- ١٣٩٣ وتحجمعه ھشتم 

 


