
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۵ مارچ ١۵
  

  جنبش کارگری ترکيه و تشکل ھای سراسری
 )٣بخش(

  

 زنان يک سوم نيروی کار در ترکيه

و بازتوليد نيروی کار دارند و در کنار ستم طبقاتی از زنان ترک مانند زنان تمام نقاط جھان، نقش مھمی در توليد 

تبعيض در امر آموزش، استخدام و دستمزد، عدم دسترسی به . برند رنج می… ھای جنسيتی و قومی و انواع تبعيض

ھای خانوادگی، نبود مھدکودک جھت مراقبت از کودکان و  وليتؤمنابع توليد، فشار کار خانگی و عدم تقسيم مس

. ھای اشتغال، مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سياسی را برای زنان سخت کرده است ن فرصتمحدود بود

ھای مذھبی شرايط را برای  نگرش  ترکيه دارای ھيچ حکومت مذھبی نبوده اما تعصبات و١٩٢٤ھر چند از سال 

  )درصد مردم ترکيه مسلمان ھستند٩٨. (زنان دشوارتر کرده است

سازی ترکيه شامل اعطای برخی حقوق سياسی و  تاتورک درجھت مدرنيزايسون و غربیبخشی از اصالحات آ

ھای مدنی جايگزين  ، ازدواج مذھبی لغو و ازدواج١٩٢٣گذاری جمھوری در سال  پس از پايه. اجتماعی به زنان بود

 حق پوشش آزادانه چند ھمسری ممنوع و در طالق، ارث و حضانت به زنان حقوق برابر با مردان داده شد و. آن شد

 حق ١٩٣٠زنان ترکيه در سال ). اگرچه زنان ھيچ گاه از پوشيدن حجاب منع نشدند. ( برای آنان در نظر گرفته شد

 به زنان اھل ١٩٣٤ھمچنين حق انتخاب شدن نيز در سال . ھای شھر را کسب کردند شرکت در انتخابات انجمن

 به ١٩٣٥ زن ترک که در سال ١٨بايد گفت که ) ١. ( جلوتر بودندئیترکيه داده شد و در اين زمينه از زنان اروپا

. تافت ھای خودسامان زنان را برنمی مجلس راه يافتند، منتخبين مصطفی کمال بودند و رژيم کمال نھادھا و سازمان

  شماری از فعاالن و روشنفکران زن کوشيدند تا حزبی به نام حزب مردمی زنان تشکيل،در پايان جنگ استقالل

اگرچه در نھايت سازمانی به نام اتحاديۀ زنان ترک شکل . بدھند، اما مصطفی کمال به شدت با اين اقدام مخالفت کرد

زنان با گذار به . ھای کماليست بود و پس از چندی به تعطيلی کشانده شد گرفت، اما به شدت مورد حملۀ روزنامه

 کمتر از دو ١٩٩٥ تا ١٩٥٠ھای  در فاصلۀ سال. ادندحاکميت چند حزبی جايگاه خود را در پارلمان از دست د

 کشور جھان در ١٨١ ترکيه از نظر شمار نمايندگان زن در بين ٢٠٠٤در سال . درصد نمايندگان مجلس زن بودند

 . چون پاکستان، مراکش و تونس از اين نظر وضعيت بھتری نسبت به ترکيه داشتندئیام بود و کشورھا٥٤رتبۀ 
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در خصوص تساوی پرداخت دستمزد برای کار ) آی ال او( منشور سازمان جھانی کار ١٩٦٦ل مجلس ترکيه در سا

داری و مردساالری وجود داشته باشند، رسيدن  اما تا زمانی که سرمايه. مشابه مرد و زن را به تصويب رسانده است

زنان ترکيه که . پذير نيست لی امکانالمل ھای بين نامه به برابری زنان و مردان تنھا با اصالح قانون و امضای موافقت

ھر چند سطوح اين مشارکت و نوع . اند، ھميشه در صف اول مبارزات ھستند له را به خوبی درک کردهأاين مس

  )٢. ( متفاوت است،اند ای که انتخاب کرده مبارزه

را در قوانين “ سيتیبرابری جن ”ئیاز سو. دھد دولت ترکيه نيز اقدامات متضادی را در رابطه با زنان انجام می

 و کارآفرينی ئیزا ھای اشتغال گيرد، مانند پروژه لحاظ کرده يا اقدامات خاصی را برای زنان محروم در نظر می

شود و دولت از آن   میء کوتاه از زمان اجراۀ به صورت تصادفی و برای يک دورھا کامالً  اين حمايت. برای زنان

ھای جنسيتی استفاده  ھای تعديل ساختاری اقتصادی و تبعيض ی سياستبه عنوان پادزھری برای کاھش تبعات اجرا

 بنماياند و ئیتوان گفت اين گونه اقدامات بيشتر ويترين لوکسی است تا خود را يک کشور اروپا در واقع می. کند می

ان نيز ايجاد  برای اشتغال آنئیھا اما از سوی ديگر محدوديت.  اروپا تسھيل شودۀروند پذيرش ترکيه در اتحادي

افزايش ”سازمان ھمکاری و توسعه پيشنھادھای متعددی را با ھدف فعال کردن اقتصاد ترکيه از طريق . کند می

ای   کارشناسان اين سازمان بخش عمدهۀبه گفت. داده است“ ھای اقتصادی قدرت توليد بدون مشارکت زنان در فعاليت

و اين عجيب نيست چرا که مانند تمام ) ٣(؟.!خوردار نيستند الزم برای کار برئیاز زنان در ترکيه از توانا

گذرانند و با افزايش بيکاری و تورم درگيرند، اين زنان ھستند   که شرايط بحران اقتصادی را از سر میئیکشورھا

 ۀ بھانای مانند پايه ھای بی شوند آن ھم با بھانه گيرند که از بازار اشتغال خارج می که در صف اول کسانی قرار می

  .باال

 

  نقش زنان در بازار کار و توليد اجتماعی

يک سوم نيروی کار در ترکيه را زنان تشکيل . در ترکيه نرخ اشتغال زنان نسبت به مردان بسيار کمتر است

با بحران اقتصادی و افزايش نرخ بيکاری، اميد برای پيدا کردن کار برای مردم به خصوص زنان کاھش . دھند می

المللی پول   بانک جھانی و صندوق بينۀسازی و تعديل ساختاری ِتوصيه شد ھای خصوصی  سياستۀر نتيجد. ابدي یم

کنند در حالی که  ھای غير رسمی و بدون قرارداد کار می درصد زنان در شغل٥٨ طبق آمار رسمی ٢٠٠٨در سال 

دقت کنيد که اين آمار . کنند  کار میيک چھارم زنان کارگر بدون قرارداد.  درصد است٣٨اين ميزان برای مردان 

  .رسمی است

 ٣.٥٧٥٠٠٠ اشتغال زنان شھری از ٢٠١٢ تا ٢٠١٠ سه ساله ۀاعالم کرد که در دور (TSI)  آماری ترکيهۀسسمؤ

به طور کلی .  درصد از اين افزايش در بخش خدمات رخ داده است٩٨.  نفر افزايش يافته است٤.١٩٣.٦١٨نفر به 

 ميزان اشتغال زنان در ٢٠٠٦ھای دو ھزار تا   سالۀتاھا از شھرھا بيشتر است اما در فاصلاشتغال زنان در روس

 شاغل بودند در ئی درصد زنان روستا٤٠حدود ٢٠٠٠در سال . شھرھا افزايش و در روستاھا کاھش داشته است

 درصد ٣٣ستاھا به  اين ميزان در رو٢٠٠٦ درصد بوده است و در سال ١٧صورتی که در شھرھا اين ميزان حدود 

  . درصد رسيده است٢٠و در شھرھا به 

له امکان دسترسی آنان را به مشاغل با درآمد باال کاھش أاين مس. سطح سواد زنان نسبت به مردان کمتر است

، شش ١٩٧۶ تا ١٩٣۶ھای  تعداد مردان کارمند بين سال. دھند  درصد کارمندان را زنان تشکيل می٢٩. دھد می

اند  اکثر زنانی که در ادارت دولتی استخدام شده.  برابر در ھمان دوره رشد کرد١٩تعداد زنان کارمند برابر شد اما 
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 که به طور سنتی زنانه نيستند مانند ئیھا در حوزه. ھای آموزش، بھداشت و توريسم مشغول به کار ھستند در حوزه

ترويج شده موجب جذب بيشتر زنان “ ثبتتبعيض م”ليس و ارتش، و پۀل ترافيک و کار در ادارو پست، کنترۀادار

ھای اخير در ارتش برای کارھای   در نيروی ارتش پذيرفته و در سال١٩۵٠ ۀزنان در دھ. در اين حوزه شد

 و ديپلماسی نيز زنان فعال ئیدر سيستم قضا. شوند تخصصی نظير پزشکی، پرستاری و کتابداری استخدام می

 .ھستند

 ٨.٩ا کارکنان فاميلی بدون دستمزد ھستند در حالی که اين ميزان در شھر فقط درصد زنان شاغل در روست  ٦٥.٣

 درصد زنان شاغل ١٢.٤.  درصد است١٧ درصد و در روستا٨.٦درصد زنان خود اشتغال در شھر. درصد است

  .گيرند  درصد زنان شاغل در شھرھا دستمزد می٧٤در روستا و 

 درصد آنان در صنعت ٥.٧و تنھا …  و شيالت و جنگلداریدرصد زنان در مشاغل کشاورزی، دامپروری ٣٨.٩

. درصد است١٧.٢ درصد و در بخش صنعت ١٧.٣اين آمار برای مردان در بخش کشاورزی . مشغول به کارند

 ً ھای  نرخ اشتغال زنان در رده.  درصد١٧ برابر است و حدودميزان اشتغال زنان و مردان در بخش خدمات تقريبا

در اين حوزه   درصد مردان شاغل١١.٣ درصد در مقابل ٢.٧ا مردان بسيار اندک و برابر با مديريتی در مقايسه ب

 .است

در نرخ . مين اجتماعی قرار ندارندأدرصد از کسانی که در بخش غير رسمی فعال ھستند تحت پوشش ت ٦٣.٨

 ٣٠.٤ که کمتر از فروشی است فروشی و خرده شود که بيشتر در بخش عمده اشتغال رسمی نيز افزايش ديده می

 )٤. (مين اجتماعی برخوردار نيستندأھای ت درصد از زنان در اين بخش مشغول به کارند ھر چند اينان نيز از حمايت

 درصد و زنانی که متارکه ٣٤.٣:  درصد و زنان مجرد٢٣.١ھل أميزان اشتغال زنان مت٢٠٠٦بر طبق آمار سال 

ھل نگرش منفی مردان به کار ھمسرانشان و أبودن مشارکت زنان متن ئيدليل پا.  درصد بوده است٤٢.١اند  کرده

ھای باالی مراقبت از کودک، معلول و سالمند از  ھزينه. وليت نگھداری از فرزندان، سالمندان، معلولين استؤمس

  .ھل در شھرھاستأداليل ديگر عدم مشارکت زنان مت

کار . شود ھا و سودھای کالن ترويج می  مھم اين حمايتھا، کار خانگی زنان به عنوان منبع در راستای اين سياست

خانگی ِبدون مزد ِزنان مانع بزرگی برای دسترسی آنان به اشتغال رسمی است و آنان را به سمت مشاغل غير 

شود که  له خود سبب میأاين مس. دھد، مشاغلی نا امن با دستمزد بسيار اندک پذير ھل می رسمی، پاره وقت و انعطاف

  . خود بيشتر وابسته شوندۀه مردان خانوادزنان ب

در ترکيه » کار شايسته برای کارگران خانگی«  با عنوان جمعیتالمللی کار،   سازمان بين٢٠١٣ سال روریبدر ف

آيند به دليل نداشتن تخصص و  زنانی که از روستا به شھر می:  آمده استلسهجدر گزارش اين . برگزار کرد

نند به کارھای خدماتی خانگی مثل رسيدگی به کودکان، سالمندان، معلوالن، تميز کردن منزل، توا تحصيالت، تنھا می

ھا در اين بخش به  استخدام. کنند طبقات متوسط و باالی جامعه از کار اين زنان استفاده می. بپردازند… پختن غذا و 

  .گيرد شکل غير رسمی و غيرقانونی انجام می

شوند و حقوق   کارگر محسوب نمی۴٨۵٧آنھا طبق ماده . شوند  قوانين کار نمیکارگران خدمات خانگی مشمول

 قانون از مفاد مقررات عمومی ٦٠٩٨ ۀبا اين حال تعھداتی در ماد. کند  آنھا صدق نمیۀموجود در اين ماده دربار

، طبق قانون ١٩٧٧ از سال. اطالع ھستند کند، اما بسياری از کارگران و کارفرمايان از آن بی برای آنھا صدق می

  .، کارگران خانگی روزمزد و دائمی بايد تحت پوشش بيمه باشند٢١٠٠
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، قانون به نحوی تنظيم شده است که کارفرما تنھا ٢٠١١ تا ٢٠٠٨ھای   اجتماعی در بين سالۀ قانون بيمۀدر اصالحي

رای باقی روزھا و ھم چنين پرداخت حق بيمه ب. پردازد کند، حق بيمه می  که کارگر برايش کار میئیبرای روزھا

، سبب شد که کارگران بيشتری ٢٠١٢اجرای اين بند از قانون که از اول سال .  کارگر استۀروزھای تعطيل به عھد

اگر اين زنان دارای چند کارفرما باشند . بدون بيمه مشغول به کار شوند و کمتر تمايل داشته باشند که بيمه شوند

ھم ھر کارفرما و سھم خود کارگر بسيار دشوار خواھد بود و نياز به يک حسابدار  سۀپرداخت حق بيمه و محاسب

از طرف ديگر . يعنی انجام کارھای بيمه بايد توسط تک تک کارفرماھا يا نمايندگانشان صورت گيرد. دارد

شود، اگر  خت میشان توسط کارفرما يا کارفرماھا پردا ۀکنند و حق بيم کارگرانی که بيش از ده روز در ماه کار می

بايد در ماه ) توانند بنا به اختيار خود بيمه را انتخاب کنند می( ديگر ۀ درمانی يا ھر بيمۀخود کارگر بخواھد برای بيم

  . لير پرداخت کند٢٠٠-١٠٠حداقل 

 ۴١ ساعت در ھفته به مدت ٢٠مند ھستند ، برای بازنشسته شدن بايد برای   درمانی ھمسر بھرهۀزنانی که از بيم

  )٥.(سال حق بيمه پرداخت کنند

در صورتی که اين کارگران از جانب کارفرمايان . در اين گونه مشاغل موضوع اصلی عدم وجود امنيت شغلی است

ی يا ايمنی مناسب نباشد، ئ ا محيط کار از لحاظ بھداشت حرفهمورد آزار و اذيت جسمی يا روانی قرار بگيرند، ي

   .رگران وجود نداردقانون مناسبی برای حمايت از کا

آمار غير رسمی .  ھزار مورد در سال است١٠ھای شغلی و حوادث کار بيش از  در ترکيه، آمار رسمی بيماری

 کارگران، زن و مرد وجود دارد، اما زنان شاغل چون ۀھای شغلی برای ھم خطرات و بيماری. بسيار بيشتر است

ھا و  بيماری. گذارد ثير بيشتر میأھای محيط کار بر سالمت آنھا تپردازند، فشار داری نيز می در خانه به کار ِخانه

 . رسيد٢٠٠٦ نفر در سال ١٥٩٢ نفر به ٧١٣ به بعد افزايش يافت و از ٢٠٠٠حوادث ناشی از کار از سال 

  

 بيکاری

ن بودن نرخ ئيپا.  درصد افزايش يافت١٠ به خاطر بحران اقتصادی، نرخ بيکاری زنان به ٢٠٠١پس از سال 

.  به اين خاطر است که تعداد زيادی از زنان در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند٢٠٠٠اری قبل از سال بيک

 ١٠استخدام زنان در طی. رسيد٢٠١٢ درصد در سال ١١.١ به ٢٠٠٢درصد در سال  ٩.٤آمار بيکاری زنان از

 نفر زن ١٦٠٠تخدام شده  نفر اس١٠.٠٠٠ از ھر ٢٠٠٠در سال .  کاھش داشته است٢٠١١ تا ٢٠٠٠سال از سال 

  )٦. ( نفر کاھش يافته است١٢٥١ به ٢٠١١اين آمار در سال . اند بوده

بدون دستمزد کاسته شده و ) کارگران فاميلی( از تعداد زنان ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٠ھای بين  در بخش کشاورزی در سال

. کنان فاميلی بدون دستمزد بيشتر استگيرند اما ھمچنان تعداد کار به تعداد کارگرانی افزوده شده است که دستمزد می

)٧( 

ابد؟ زيرا در شرايط بحران اقتصادی ي یدانيد چرا نرخ بيکاری افزايش م می”:  گفت٢٠٠٩وزير دولت در سال 

ول اصلی ؤو به اين ترتيب زنان زحمتکش را به عنوان مس“ شوند زنان جويای کار ھم به نيروی کار اضافه می

به زنانی که از او کار “ ا ک پ” يکی از وزرای ٢٠١١در سال . دھد میبحران اقتصادی بيکاری نشان 

  !!”خواستند، با خنده گفت مگر کارھای خانه برايتان کافی نيست؟ می

“  برای مادران کارگرئیراھنما“ ای با عنوان ھای اجتماعی در مقاله در سايت رسمی وزرات خانواده و سياست

.  اصلی او کار خانگی استۀکند بايد ھميشه به ياد داشته باشدکه وظيف کار میيک مادر درحالی که “ :چنين آمده است
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 ۀ برای خانئی يک مادر ايفای نقش ھمسر برای شوھرش، مادر برای فرزندش و در نھايت کدبانوۀاولين وظيف

 به ئیھا الکتشود که اگر يک مادر کار کند چه ف ھای مختلف نشان داده می در اين جزوه با مثال“ .خودش است

تواند سرپرست مناسبی برای فرزندش بيابد در نتيجه وقتی سر کار است به  ی مادری که نمی  قصهمثالً . آيد سرش می

  )٨. (شود فرزندش تجاوز می

توان مشاھده کرد که ماھيت واقعی نگرش دولتمردان حاکم بر ترکيه را بر  ھای بسياری می از اين گونه موارد، نمونه

  .دھند ل آنان نشان میزنان و مساي

 

   در ترکيهءتوريسم جنسی و فحشا

؟ !“ صنعت سکس”ھای توريستی منطقه تبديل شده و ھمانند ساير کشورھای توريستی  ترکيه به يکی از قطب

ھای اقتصاد ليبراليستی و به عنوان پل ارتباطی بين اروپا و آسيا، تبديل به  اين کشور با سياست. گسترش يافته است

 ميليون جھانگرد برای ٤فقط از روسيه و کشورھای شوروی پيشين ساالنه تا . ی قاچاق انسان شده استمرکزی برا

) ٩.(زند ر میلا ميليارد د١٦ جھانگردی ساالنه سر به ۀدرآمد ترکيه از ناحي. آيند گذراندن مرخصی خود به ترکيه می

ھای منتشرشده  بر اساس گزارش. سيار باالستدھد که بازار تقاضا برای خدمات جنسی در اين کشور ب اين نشان می

 ازقربانيان ئیترکيه دارای سھم باال UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime )توسط

 ترکمنستان، ٢٠٠٨کشورھای منبِع قربانيان قاچاق در سال . قاچاق انسان در رابطه با تجارت سکس است

، روسيه، گرجستان، اوکراين، آذربايجان، رومانی، قزاقستان، بالروس، ازبکستان، ارمنستان، مولداوی، قرقيزستان

 ترکيه تعداد صدھزار ٢٠٠٥بر اساس گزارش رسمی اتاق بازرگانی در سال . بلغارستان، اندونزی بوده است

باشد و درآمد حاصل از اين تجارت مبلغ  سال می٤٠تا١٥ مرکز عمومی مشغولند که سن آنھا ٥٦فروش رسمی در  تن

ھای  خانه”دھد که به عنوان  ھا را می خانه  در ترکيه قانونی است دولت مجوز فاحشهءفحشا. ر استلا ميليارد د٤تا٣

شود و به آنھا برخی از خدمات پزشکی رايگان نيز  اند، به زنان روسپی کارت ھويت داده می شناخته شده“ عمومی

 )١٠. (شود داده می

  

  ھای زنان تشکل

ھای چپ به طور فعال  ھای کارگری و ديگر سازمان از طريق احزاب سوسياليست، اتحاديهدر ترکيه، زنان مبارز 

  . طبقاتی بوده و ھستندۀدرگير مبارز

ھای کارگری ممنوع شدند،  ھای سوسياليستی و احزاب و تشکل  که تمام سازمان١٩٨٠پس از کودتای ارتش در سال 

ھای  شد و اين فرصتی شد برای رشد سازمان  تلقی نمی“خرابکارانه”و “ ضد رژيم” زنان، لۀأپرداختن به مس

ھای خبری و چاپ  ھای غير رسمی، گزارش لسه جبنابراين زنان فعال در اين حوزه توانستند با برگزاری . فمينيستی

ھای  در ميان اين بخش از زنان فعال گروه. ھای غير رسمی فعاليت متشکلی را آغاز کنند مجالت و ايجاد گروه

توان مشاھده کرد که بيشتر در   و گرايشات مختلف فمينيستی و سوسيال فمينيستی را می صالح طلبسکوالر، ا

دار، زنان  سال و زنان خانه  شھرنشين ميانۀکرد آنکارا و استانبول فعاليت دارند و بخشی از زنان تحصيل

رای مبارزه با آزار جنسی انجام آنھا ابتکاری ب. ھا فعالند کرده و متخصص جوان و اغلب مجرد در اين گروه تحصيل

ھای  ای را به عنوان سالح دفاع شخصی به فروش گذاشتند که در مکان آميزی شده ھای بزرگ رنگ ميخ. دادند
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گرفت نيز  آزاری که از جانب مردان صورت می در زمينه ھمسر. ھای مسافربری استفاده شود عمومی مانند لنج

  )١١. ( امن دست زدندۀه تالش برای ايجاد خانگروھی از زنان حقوقدان در استانبول ب

وليت دولت برای ايجاد رفاه ؤھای رياضت اقتصادی، مس کار، با اجرای طرح داری نئوليبراليسم محافظه سرمايه

کند تا از کار  واگذار می) ھا ان جی او(ھای غيردولتی   را به سازمان اجتماعی و طرح ھای مراقبتی و حمايتی

برای کاستن از شدت تبعات ) دھند که زنان درصد باالی از آنان را تشکيل می(ھای فعال اجتماعی  نيروۀداوطلبان

  .ھا استفاده کند اجرای اين سياست

به جای آن که خواستار اصالحات در جھت  (SFC) در رابطه با اشتغال زنان، بخشی از فعاالن جنبش زنان ترکيه

 ايشان اين است که ۀافزايش اشتغال زنان باشند، خواھان جلوگيری از انجام کار خانه توسط زنان ھستند و خواست

وليت برابر با زنان داشته باشند چرا که معتقدند کار خانگی ِبدون مزد زنان مانع بزرگی ؤمردان نيز در کار ِخانه مس

پذير، ھل  سی زنان به اشتغال رسمی است و آنان را به سمت مشاغل غير رسمی، پاره وقت، انعطافبرای دستر

 خود بيشتر وابسته ۀشود که زنان به مردان خانواد له سبب میأدھد، مشاغلی ناامن با دستمزد بسيار اندک، اين مس می

شعار اصلی آنان در سال . داد خود را نشان می در کارزارھای انتخاباتی آنان ٢٠١١اين ديدگاه در انتخابات . شوند

  :اين بود٢٠١٣

آنان با اين شعار، مفھوم نئوليبرالی خانواده بر اساس تصاحب کار بدون “ !زندگی در خارج از خانواده وجود دارد"

  .ير سؤال بردندزمزد برای بازتوليد نيروی کار وخشونت خانگی را 

ھای ناخواسته و ھمچنين ايجاد  ل جمعيت و جلوگيری از بارداریوھای کنتر ھای آنان اجرای برنامه از ديگر خواسته

قيد و شرط و  معاش بیھای حمايت از ازدواج، طالق، کمک ھزينه امرار  بانک اسپرم و آزادی سقط جنين ؛ برنامه

جوی کار  و مين شغل برای زنان در جستأه، دسترسی به امنيت اجتماعی و تقَ لَ ی برای زنان مطَ ئ آموزش حرفه

  )١٢. (است

گ يا نيروھای .پ. جنبش زنان در ترکيه، شمار زياد آنان در سازمان چريکی هۀھای برجست يکی ديگر از ويژگی

ستار وجود دارد که ھمۀ اعضای آن زن -ھمچنين سازمان چريکی مستقلی برای زنان به نام يژا. دفاع از خلق است

بسياری از زنان ُکرد اين . آنان زنان و دختران جوان ھستند عضو دارد که نيمی از ٥٠٠٠ اين سازمان حدود .ھستند

ای  زنان در شورای رھبری پ ک ک نقش برجسته. کنند ای برای رسيدن به حقوق خود قلمداد می سازمان را وسيله

يک رئيس زن (ست از سيستم رياست مشترک ئيک، ھمۀ احزاب قانونی و غيررسمی آپو.ک.عالوه بر خود پ. دارند

 .اند  کنند و در سيستم رھبری خود برای زنان جايگاه پنجاه درصدی در نظر گرفته پيروی می) س مردو يک رئي

    ”انجمن عالی زنان“ به اسم) پ ک ک ( زنان ۀشاخ) پ ک ک( ھمزمان با به اوج رسيدن قدرت ١٩٩٣در سال 

(KJB),  زنان مبارز ۀاتحادي, “ )ژ آی (” زنان آزاد ۀاتحادي. سيس شد که سه سازمان ديگر در آن فعال ھستندأت 

 با ابتکار عمل زندانيان سياسی زن و مخصوصاً . “)پ آ ژک(”و حزب آزادی زنان ُکردستان “ )ی ژ استار(”

 ٦٨ صورت گرفت که ٢٠١٢ھای ترکيه در سال  اعتصاب غذای زندانيان سياسی ُکرد در زندان) پ آ ژک(زندانيان 

  .روز ادامه داشت

لت ترکيه عليه عضويت و حضور زنان در پ پ ک صورت گرفته است و از اين زنان تبليغات زيادی از سوی دو

اين سازمان برای خنثی کردن اين گونه تبليغات . رھبران پ پ ک نام برده شده است“ ھای جنسی برده”به عنوان 

. انجام داده است جنسی بين اعضای خود را ممنوع کرده و با متخلفان برخوردھای بسيار سختی نيز ۀھر گونه رابط

 )١٣. (وجود آيده ھای کرد ب اتی در تفکرات سنتی موجود در ميان خانوادهتغيير برخورد سبب شد که ۀاين شيو
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سيس شد أ حزب صلح و دموکراسی ت١٩٩٤در سال . ھای خاصی دارند در ساير احزاب سياسی نيز زنان موقعيت

ترين حزب ُکرد  که بزرگ)پ.د.ب(حزب صلح و دموکراسی . توان به ليال زانا اشاره کرد که از بنيان گذارانش می

در اين حزب . تأسيس شد“ جامعۀ دموکراتيک”پارلمان ترکيه است، پس از انحالل و غير قانونی اعالم شدن حزب 

بايد زن باشند و ھميشه يک زن و يک مرد بايد رھبری مشترک حزب را در ] رھبری[ درصد اعضای ٤٠کم  دست

 نماينده حزب صلح و دموکراسی ب د پ در مجلس ترکيه را زنان تشکيل ٢٩ تن از ١۴“ .دست داشته باشند

).  حزب حرکت ملی که حزبی ناسيوناليست و سنتی است، تنھا سه تن زن ھستندۀ نمايند۵٣از مجموع . (دھند می

  )١٤(… استھمچنين بيشترين تعداد شھردار و معاون شھردار زن در ترکيه متعلق به حزب صلح و دموکراسی 

 

  ھای کارگری زنان در تشکل

 ً دستمزد   ھستند به عنوان کارگران خانوادگی بیئی ميليون در مناطق روستا٦ نيمی از کارگران زن که امروز، تقريبا

ھا عضو  درصد اين زنان در اتحاديه ١٠درصد در صنعت فعالند اما فقط ١٥درصد در بخش خدمات و ٤٠.ھستند

از ميان اين ده درصد نيز در سطح مديران اتحاديه زنی ) نشستگان زنان کارگر ھستند درصد از باز٣٠. (شوند می

ھا در تمام مبارزات در صف اول قرار دارند و از پيگيرترين عناصر در اين  زنان عضو اتحاديه) ١٥. (وجود ندارد

ی اين امر را ثابت  کارگرۀنگاھی به حضور زنان در اعتراضات و اعتصابات گسترد. مبارزات بوده و ھستند

  …بافی گريف، شرکت تکل و  گونیۀاعتصاب در کارخان. کند می

ھا، اين است که بخش بزرگی از آنان به عنوان کارگر شناخته  ترين مانع برای عضويت زنان در اتحاديه مھم

 خانگی، زنان ھا برای دانشجويان، بازنشستگان، بيکاران، کارگران در قانون جديد حق تشکيل اتحاديه. شوند نمی

حق تشکيل اتحاديه و تشکل صنفی . دار و زنان کارگر بدون دستمزد خانوادگی به رسميت شناخته نشده است خانه

نبود . يکی از حقوقی است که در ابتدای به رسميت شناخته شدن به عنوان کارگر به زنان تعلق خواھد گرفت

زند و دستمزدھا در ميان اين  کاری در ميان آنان دامن میھای کار به ناامنی و افزايش بي ھای زنان در محل تشکل

 ۀ ايجاد شده است مانند اتحاديئیھر چند در اين زمينه نيز تشکل ھا. شود ن نگه داشته میئيبخش از نيروی کار پا

د و اين اتحاديه خواستار ترتيبات قانونی الزم برای فراھم شدن امنيت اجتماعی برای زنان بودن. “کارگران خانگی”

  :مبارزات انتخاباتی شرکت داشتند“ با اين شعارھا در

  ”خدمات خانگی بايد تحت پوشش قانون کار قرار گيرد”، “کار خانگی است مختص زنان نيست"

ھای اين زنان از ميان برداشته شدن موانع کار برای کارگران غيرقانونی است که در شرايط  از ديگر خواسته

 )١٦(… تن حق بيمه برای زنان شاغل در بخش خدمات خانگی وکنند، داش داری کار می برده

  ادامه دارد

 

 :ھا و منابع زيرنويس
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http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/524-antifamily.html 

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/282-abortion-is-a-right-decision-
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استانبول، آنکارا، ازمير، :  در ترکيه فعال ھستند  عضو دارد و در پنج شھرستان٣٠٠حدود  (SFC)اين سازمان

  .آدانا و اسکی شھر

ينی ايجاد اکه معاون نخست وزيری ترکيه اعالم کرد زنان اين کشور نبايد در مألعام بخندند، کمپ درست پس از آن

ھای اجتماعی منتشر  تر و شبکهئيجمعی، تصاوير خندان خود را در تو ه به دنبال آن، زنان ترکيه در يک اقدام شد ک

عفت و پاکدامنی . زنان ترکيه نبايد در مالعام بخندند«: بولنت آرينچ، معاون نخست وزير ترکيه گفته بود. کردند

بايد . يک زن بايد پرھيزگار باشد. افتخار زنان ترکيه است و ئی زيباۀاين تنھا حرف نيست؛ بلکه ماي. بسيار مھم است

او در اين سخنرانی که در روز » .او نبايد در مأل عام بخندد. تفاوت ميان يک جمع عمومی و خصوصی را بداند

عيدفطر انجام شد، اردوغان نخست وزير و رھبر حزب توسعه و عدالت ھم ھنگامی که دو سال قبل سقط جنين را 

در آن زمان ھم بسياری از زنان ترکيه تصوير شکم خود .  خواند، با خشم و اعتراض مشابھی مواجه شديک جنايت

  .ھای اجتماعی قرار دادند در شبکه“ بدن من، تصميم من”را که زيرش نوشته شده بود 

 

 تحريريه ديپلماسی ايرانی/روزنامه السفير: منبع) -٣

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page.html 

-منتشر شدهBİA3لقب به عنوان“ روزنامه نگاری حقوق، حقوق روزنامه نگاران“اين وب سايت در چارچوب -٤

 .اجرا شده است (SIDA)المللی سوئد باکمک مالی آژانس توسعه بينIPSطاتھای بنيادارتبا پروژه

http://www.bianet.org/bianet/bianet/153221-kentli-kadin-istihdami-gercekten-artiyor-mu 

5-http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak 

 برای بررسی مشکالت بھداشت و ايمنی کار برای زنان کارگر ئیھا کارگاه Akgökçe Necla اتحاديه کارشناسان

در اين کارگاه مطرح شد که مشکالت . مبر برگزار شد سپت٢٠١٣ھای آن برگزارکردند اين کارگاه در  و راه حل

رگر به جدی بھداشتی؛ ساعات کار طوالنی، خشونت در محل کار، تحقير، آزار و اذيت و خشونت برای زنان کا

 امری تبديل شده است

6-http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html 

7-http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak 

ارگران با دستمزد، خود ن نشاندھنده کئي خط پا- کارگران بی دستمزد خانوادگی) باال( در نمودار باال خط آبی رنگ 

 )اشتغال و کارفرما است

ھای آن تحت حاکميت حزب عدالت و توسعه سولماز   کارگر ترکيه و تشکلۀشرايط طبق )Bianet سايت ( -٨

 لديريم کوچ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی خاورميانهئي کارگر ترکيه، نوشته ۀبه نقل از تاريخ طبق. ٢٠١٢ بھرنگ می

9-http://www.bultannews.com/fa/news 

http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1833 

http://articles.latimes.com/2006/feb/01/world/fg-turkey1 
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http://articles.latimes.com/2006/feb/01/world/fg-turkey1 

10- .http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Turkey 

11-SocialChange in a Pluralist Democracy” in women and politics worldwide. Edited by 

Barbara Nelson, Najma chowdhury, Yale university press,1994 

استانبول، آنکارا، :  در ترکيه فعال ھستند عضو دارد و در پنج شھرستان٣٠٠حدود  (SFC)اين سازمان  -١٢

 ازمير، آدانا و اسکی شھر

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/282-abortion-is-a-right-decision-

belongs-to-women.html 

13 -http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/443-yeni-

sendikalar-yasasi-ve-kadinlar.html 

 پارلمان انتخاب ۀ به عنوان نمايند١٩٩١و در انتخابات دياربکر در سال   به دنيا آمد١٩۶١ مه ٣ليال زانا در  -١٤

من «:  به سه رنگ سرخ، زرد و سبز به سر داشت به کردی گفتپس از ادای سوگند در پارلمان وی که ھدبندی. شد

در اين سال “ .که دو ملت کرد و ترک در يک نظام دموکراتيک با ھم زندگی کنند تالش بنمايم بايد در راستای اين

 سال حبس ١٥وی به اين دليل به . ھا وجود داشت محدوديت شديدی در رابطه با صحبت با زبان کردی در رسانه

 حزب جامعۀ ١٩٩٤وی به ھمراه چند کرد ديگر در سال .  در زندان بود٢٠٠٤ تا ١٩٩٥و از سال .  شدمحکوم

انجمن جنبش  اينک وی دبير کل ھم. الفعاليت شدند را تأسيس نمودند که از ھمان آغاز ممنوع (DTP) دموکراتيک

 او ٢٠١١مومی مجلس ترکيه در سال در انتخابات ع. رود رو به شمار می است که جريانی ميانه دمکراتيک در ترکيه

قاضی  . از سوی دولت ترک محکوم شده استبه تازگی دوباره به ده سال زندان. دوباره به مجلس ترکيه راه يافت

ليال زانا چون در حال حاضر عضو مجلس ترکيه  .دادگاه خانم زانا را ناقض قوانين ضد تروريستی کشور دانست

ليال زانا دو  . در خواھد آمدء نمايندگی او به اجراۀدر شده پس از پايان دوراست، دارای مصونيت است و حکم صا

 . حقوق بشری آندره ساخاروف را دريافت کردۀ جايز١٩٩۵ صلح نوبل شده و در سال ۀبار کانديدای دريافت جايز

و و از يکی از اين زنان سکينه جانسيز عض.  سه زن کرد اھل ترکيه در پاريس ترور شدند٢٠١٣نوریج ٩ -١٥

 ملی کردستان در پاريس و ليال سويلمز يکی از ۀ گروه سياسی کنگرۀگذاران پ ک ک، فيدان دوغان نمايند بنيان

کرد   جنبش اعتراضی کردھا را در زندان دياربکر رھبری می١٩٨٠سکينه جانسيزدر دھه . نمايندگان زن پ ک ک

وی پس از آزادی در سوريه .  بريده شدئیزير بازجوھای او در  سينه. ھای سختی را تحمل کرد و در زندان شکنجه

کرد؛ يکی از فرماندھان جنبش چريکی زنان در مناطق کردنشين  با عبدهللا اوجاالن، رھبر پ ک ک، ھمکاری می

  ”يک قھرمان ملی است, سکينه مانند روزا لوکزامبورگ و ژاندارک . …شمال عراق بود

 به ١٩٧١ کوھستانی درسيم است وی در سال ۀای ُکرد علوی در منطق  در خانواده١٩٥٨سکينه جانسز متولد سال 

گذاری حزب کارگران  بنيانۀ در نخستين کنگر١٩٧٨مبر  نو٢٧سکينه جانسز در . پيوندد میجنبش جوانان انقالبی 

 ھمرا جمعی از ھمراھانش در العزيز به خاطر فعاليت ١٩٧٩وی در سال . شرکت داشت) پ ک ک(کردستان

  .شود تگير و روانه زندان میسياسی دس

دھد و شروع به  بعد از آزادی از زندان به فعاليت ادامه می. رسد  مدت زندانش به پايان می١٩٩١در سال 

 .کند گی سياسی دريافت می از فرانسه پناھند١٩٩٨در سال . سازماندھی جنبش زنان در داخل سازمان نمود

در ويکيليکس، جانسز و يک عضو ديگر ٧/١٢/٢٠٠٧ريکا به تاريخ ما سفارت ۀبنا بر يکی از سندھای منتشر شد
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ساالنه بيش از “اند که در کار انتقال  ، دو رابط مالی اصلی پ ک ک در اروپا بوده“رضا آلتون“نام ه پ ک ک ب

ت ھای خود را جھ ما بايد تالش“ :در اين سند چنين آمده است. به اين سازمان نقش داشته اند“ رلا ميليون د٥٠- ١٠٠

 و ئیدر شمال عراق، دوچندان کنيم و توجه خود را به شناسا) پ ک ک(قطع ارسال منابع مالی از اروپا به مقرھای 

  ”.رديابی دو ھدف اصلی يعنی رضا آلتون و سکينه جانسز معطوف سازيم

تگير و ن ُکرد در اروپا دسلمان در راستای فشار بر فعاالاھامبورگ   بنابر گزارش اشپيگل در ٢٠٠٧در سال 

ترکيه “ ميت”س وقت ئيکه از سوی ر“ اسلو”وی در مذاکرات دولت ترکيه در . شود دادگاھی اما بعد از آن آزاد می

ھرچند مذاکرات شکست . شرکت داشته است.  انجام شد٢٠١٠در سال ) پ ک ک( اروپای ۀبا شاخ“ ھاکان فيدان”

, در دفتر٩/١/٢٠١٣سرانجام در تارخ . در ترکيه بود ُکردلۀأ مذاکرات و حل سياسی مسۀجانسز طرفدار ادام. خورد

 .شوند  گلوله به سر آنھا ترور می١٢مرکز اطالع رسانی ُکرد در پاريس ھمراه فيدان دوغان و ليال شيلمز با شليک 

. حادثه وحشتناکی بود“ ھا گفت  گو با رسانه و س جمھور فرانسه در گفتئير“ فرانسوا اوالند” ترور ۀبعد از حادث

 ُکردھا ھرچند وقت يک بار پيش ما ۀگو در بار و او برای گفت. شناسم من يکی از آن زنان را به خوبی می. مسفأمت

اما به . ای صورت گرفته است  ھنوز مشخص نيست که اين قتل توسط چه فرد يا گروھی و با چه انگيزه“ .آمد می

ھای امنيتی حکومت  ستری که با ارگانھای خاک و يا گروه فاشيستی گرگ) ميت(ليس مخفی ترکيه واحتمال زياد پ

اين ترور در زمانی رخ داد که نمايندگانی از .  تنگاتنگی دارند اين سه فعال سياسی را ترور کرده اندۀترکيه، رابط

  .دولت با اوجاالن در حال مذاکره بودند

دست ه رکيه سالح بزنان کردی که در ت / // ٢٠١٣ نوریج ٢٠/ اميد حسينی / يک زن قھرمان, يک قھرمان زن 

ای که زنان نامرئی بودند، پ ک  در جامعه / // ٢٠١٣ نوریج ١٧/ سی ترکی بی بی/ يشيم ياپراک ايلديز/ گيرند  می

  دکتر خندان چاغاليان/ ک به آنھا بھا داد

 

26http://www.dsausa.org/challenging_conservative_neoliberalism_in_turkey_the_socialist

_feminist_collective#_edn15. 

 .آمارھای اين بخش از منابع زير است

http://www.zaman.com.tr/ekonomi_mevsimlik-iscilerin-ucretleri-artti_2216200.html 

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/120-kadinlar-ve-

sendika-cikmazi.html 

http://www.calismahayati.net/index.php/145-is-kanunu/504-ev-hizmetlerinde-calisanlar 

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/443-yeni-

sendikalar-yasasi-ve-kadinlar.html 

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/41061-dogu-perincek-ozellestirmeye-derhal-

son-verilsin.html 

http://blog.milliyet.com.tr/ogretmen-sendikalari-ve-ogretmen-maaslari—

/Blog/?BlogNo=86942 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16015 
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http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/Pdf/ekonomi.

pdf 

http://www.google.com.tr/url 

http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html 

http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak 

http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html 

http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak 
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