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  ! رزم شما رزم ماست: به زنان مبارز ترکيه
 

رژيم زن ستيز را در ھنگامی که سگان ھار اين  . را ھر شب دنبال می کنيم»آکپ«خيزش الھام بخش شما عليه رژيم 

  .  قلب ھايمان از شادی و نگرانی می تپدنبرد فرا می خوانيدخيابان ھا به 

ھمه می دانند که در ده سال گذشته، از زمان به قدرت رسيدن . زنان ترکيه اين رژيم را تحمل نکرده اند و نخواھند کرد

ی آن تالش کرده اند ئمريکاا و قيم ھای »آکپ«  رژيم. است برابر شده١۴  به دست مردانتل زنان آمار ق»آکپ«رژيم 

توانسته است اکثريت مردم ترکيه را راضی و " اسالم معتدل"و " دموکراسی"آن را رژيمی معرفی کنند که با آميختن 

برای زنان ترکيه، . خيزش اخير مردم ترکيه اين افسانه را در ھم پيچيد و دروغين بودن آن را نشان داد. نمايندگی کند

اردوغان در حد آزادِی زنان سنتِی جامعه در استفاده از حجاب اسالمی در محل کار و درس بوده  و " موکراسید"

ی زنان مانند حق سقط جنين و تحميل گام به گام اخالقيات ئوی به معنای لگدمال کردن حقوق ابتدا" ی معتدلئاسالم گرا"

  .ترکيه استۀ شرعی در جامع

اما بسياری از شما نمی دانيد .  تحت رھبری خمينی يک رژيم اسالمی در ايران حاکم شد١٩٧٩شما می دانيد که در سال 

که اين قشر تاريک انديش، ستم گر و سرکوب گر در اعمال ستم و استثمار بر مردم ايران دست کمی از رژيم شاه 

رژيم .  ادغام و وابسته بدان کرداقتصاد ايران را در نظام سرمايه داری امپرياليستی نداشت و حتا بيشتر از رژيم شاه

آن پديده ای زشت و ارتجاعی بود که به شکل تحميل " ضد امپرياليسم"خمينی ادعا کرد که ضد امپرياليست است اما 

  .حجاب و شريعت بر زنان و ادغام دين در دولت تظاھر يافت

جز آن که با اسالمی . ق ماھوی نداردرژيم طيب اردوغان نيز با رژيم ھای کماليستی ديگر در دولت جمھوری ترکيه فر

آن را شديدتر ۀ خصايل ستم گرانه و استثمارگرانۀ کلي)  زنان قرار داردافکار و بدنکه در مرکز آن کنترل (کردن دولت 

  . کرده است

طيب اردوغان عليه سقط جنين و عمل سزارين و به طور کلی عليه زنانی که سال پيش در اواسط خرداد ماه  درست يک

 ترکيه ۀن زن در جامعأ سقط جنين خالف شاو گفت،.  سخنرانی ھای کريه کرده نمی خواھند يا بچه کم می آورندبچ

گفت زن يعنی مادر وگرنه او . بايد تقويت شودنقش سنتی زن " گذشته"برای دست يابی ترکيه به شکوه و جالل است و 

 .ارج و منزلت اجتماعی نخواھد داشتھيچ  مادر شدن منظورش آن بود که تحت رژيم وی، زن بدون.  نداردھيچ قداستی

با اين سخنان . سه بچه بزايدمی کنند ھمدست دشمنان ترکيه ھستند و ھر زن حداقل بايد توليد مثل ناو گفت، زنانی که 

 نام وزارت زنان و . کنترل و برنامه ريزی کندوی روشن کرد که رژيم وی قصد دارد بدن و زندگی زنان را کامالً 
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در  به تبعيت از رئيس خود ھردار آنکارا ش .  تغيير داد"زارت خانواده و سياست ھای اجتماعیو"به خانواده را ھم 

 به زنان توھين کرد و گفت که زنان به جای سقط جنين بھتر است خودکشی کنند چون ارزش حياتشان یتلويزيونسخنان 

ای است که  لوله گفت زن حقی بر بدن خود ندارد زيرا صرفاً »محمت گورِمز«ه، امام اعظم ترکي. کمتر از جنين است

  )١٣٩١ ]جوزا[ خرداد١۴ -٢٠١٢ جون ۴ حريت، ۀروزنام. (خدا برای توليد بچه به وجود آورده است

. جھان به شدت نيازمند آن استۀ سرمايه داری در ھر گوش. جھانی استألۀ تشديد پدرساالری و مردساالری يک مس

مين أتشديد زن ستيزی در خاورميانه از طريق استقرار حکومت ھای اسالم گرای وابسته به نظام جھانی سرمايه داری ت

. گلوباليزه، بخشی از يک بسته ھستندۀ ی و زن ستيزی و سرمايه داری افسارگسيختئبنابراين رشد اسالم گرا. می شود

متولد کنند و بسازند؛ يک جنبش انقالبی و انترناسيوناليستی ان بايد در مقابل اين ھجوم ھمه جانبه، زنان خاورميانه و جھ

جنبش رھائی  ھای دوران ما آن است که واقعيتيکی از بزرگترين . جزء اھداف اوليه اش استھائی زنان جنبشی که ر

يرا بشريت به د و بايد چنين کند زجھان بازی کنکليت  نقش بزرگی در تغيير انقالبی جوامع مختلف و اندزنان می تو

  . طور عاجل نيازمند آن است

ی از اين واقعيت را ديده ايم و اميد بسيار داريم که اين مقاومت ھا و ئما در نبردھای ميدانی و خيابانی ترکيه گوشه ھا

 مبارزه ھا تبديل به جنبشی برای انقالب شوند و به سوی نابودی نظام اجتماعی کھنه و ايجاد جامعه ای نوين با روابط

  . حرکت کنند،ی زنان بر تارک آن نقش بسته استئاجتماعی نوين که رھا

ما اطمينان داريم که زنان انقالبی در ترکيه، طيب اردوغان را به دليل زن ستيزی، دخالت ارتجاعی در سوريه، به قتل 

 سرمايه داری ۀافسارگسيختۀ  کرد، توسعألۀ در پاريس و طرح ھای دروغين در رابطه با مس»ک.ک.پ«رساندن زنان 

پر جنايت بدون حساب ۀ  و نخواھند گذاشت که اين کارنامنبرد خواھند خواستنئوليبرالی و نابودی محيط زيست به 

  .رسی بماند

  

  !خروشان برای انقالب به حرکت در آوريمۀ زنجيرھا را بگسليم، نيروی زنان را مانند رودخان

  !انه و جھانزنده باد ھمبستگی انترناسيوناليستی زنان خاورمي

  ! و نه به کماليسم در ترکيه» ايسم- آکپ«نه به ! در ايرانھر گونه دخالت امپرياليستی نه به جمھوری اسالمی نه به 

  

  ) افغانستان–ايران  (چسازمان زنان ھشت مار

 ٢٠١٣ جون ١١

 

 


