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   سولماز بھرنگ:وگو  با گفت

 پريسا يگانه: به کوششِ 

 ٢٠١٣ مارچ ١٠

  جنبِش زناِن در ترکيه

  انقالبِی زنانئی يا رھائیبر سِر دو راھِی فمينيسِم بورژوا
  

 گردد؟  می شروِع جنبِش زنان در ترکيه به چه تاريخی باز*

 با ءفکر و بورژوا ابتدا ھای روشن زنانی از خانواده .گردد می  جنبِش زناِن ترکيه به اواخِر عثمانی بازۀريش

ان فکر شننگاری فعاليتی بود که رو وزنامهبه طوِر کل ر .نگاری و نويسندگی فعاليِت خود را آغاز نمودند روزنامه

ھای غيِررسمی  آغاز به کاِر نشريات و روزنامه. مردم برسانندۀکردند از اين طريق صداِی خود را به تود سعی می

  . عطفی در جنبِش سياسی استۀنقط

ھاِی خود را که اغلب  ھا نامه آن  به گوِش جامعه رساندند؛ترقی ۀاولين بار زنان صداِی خود را از طريِق روزنام

ھا زنی که خواندن و نوشتن بلد نبود  در يکی از اين نامه .کردند  بود به اين روزنامه ارسال میشامِل نقد اجتماعی

  . کند گويد که به کمِک کسی اين نامه را نوشته است و از قانوِن چندھمسری انتقاد می می

. شد ھا می ا و انجمنھ در واقع جنبِش زنان در آن زمان شامِل بخِش مطبوعاتی و قسمِت متشکِل جنبش اعم از سازمان

در اين نشريه راجع به جنبِش فمينيستی در .  ترقی به ناِم ترقِی مقدرات منتشر شدۀ زنان توسط روزنامۀاولين نشري

 دوم در عثمانی شماِر ۀپس از تشکيل حکومِت مشروط. شد کيد میأغرب اطالع رسانی و بر لزوِم آموزِش زنان ت

 ئیھا ترين سازمان از مھم» مدافِع حقوِق نسواِن عثمانی«انجمِن .  زن افزايش يافتھایِ  ھا و نويسنده نشريات، روزنامه

 حق طالق برای ۀاين انجمن در زمين. ھا و مذاھِب مختلف شکل گرفت  توسط زنانی از قوميت١٩١٣بود که در ساِل 

 دوم حقوِق ۀبعد از مشروط. ردک  پوشِش زنان فعاليت میۀزنان، لغِو چندھمسری، نقِد نھاِد خانواده حِق تحصيل و نحو

ملِت ترکيه  -پس از جنگِ جھانی اول و فروپاشِی عثمانی دولت. سياسِی زنان در نشريات و اعتراضات مطرح بود

با ھدف بھبوِد شرايِط زنان را » حزِب خلِق زنان «١٩٢٣ مطرح شد و  در سال ١٩١٩ی از ساِل أحِق ر. تشکيل شد

اما پس از تشکيِل دولِت جديد اين حزب به رسميت شناخته . جتماعی تشکيل دادندھای اقتصادی سياسی و ا در ساحه

 تحت فشار ھاِی دولت و افکاِر عمومی ١٩٢٧اين انجمن در ساِل . نشد و در قالِب انجمن به کاِر خود ادامه داد

اسِی خود نظير  زنان برخی حقوِق سي١٩٣۴ تا ١٩٣٠ھای  طِی سال. مجبور به عقب نشينی از مطالباِت خود گشت
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 ۀدر ھمان سال کنگر.  نماينده داشتند١٨زنان ، ١٩٣۵در مجلِس . ی را به دست آوردندأشرکت در انتخابات و حق ر

 مجلس در اولين بحث موضوِع ۀدر اين کنگره جنبِش زناِن ترک بدوِن اجاز. ھا در ترکيه تشکيل شد جھانی فمينيست

دست آوردند اين انجمن را تعطيل   بھانه که زناِن ترک حقوِق خود را بهپس از اين اتفاق به اين. صلح را مطرح کرد

 و کمونيستی مطرح شد و ئیجو  جنبِش دانش۶٠ ۀاواخر دھ. بعد از اين تاريخ جنبِش زنان خاموش گشت .کردند

 ٧٠ ۀھا صورت گرفت اما در اواسط دھ  عليه کمونيستئی کودتا١٩٧١در  . کردندءزنان نقش فعالی در آن ايفا

در جنبِش .  مسلحانه نمودۀ کارگر و خلِق ُکرد قدرت گرفت و آغاز به مبارزۀبار با  پيوستِن طبق جنبِش کمونيستی اين

 و ١٩٧۵گيرِی انجمِن زناِن مترقی در  شکل. کمونيستِی اين دھه زناِن مبارِز چپ با ھويِت مستقِل خود متشکل شدند

يافته  ھای سازمان ای از اين فعاليت  نمونه١٩٧٨ مختلِف ترکيه در سال ھاِی زناِن انقالبی در مناطقِ  تشکيِل انجمن

، امپرياليسم،  ئیگرا  کارگر و دھقان، مبارزه ضِد فاشيزم، اسالمۀاھداِف اين انجمن ھا متشکل کردِن زناِن طبق. ھستند

در ساِل . ای کاری  بودھ مزِد برابر برای کاِر يکسان، برابری در قوانين، تسھيل دسترسی به آموزش و فرصت دست

 با حمايت کشورھای امپرياليستی صورت گرفت، جامعه را در سرکوب و خفقان فروبرد و جنبِش ئی کودتا١٩٨٠

 طبقاتی نه تنھا در ترکيه ۀتا جنبِش کمونيستی و مبارزدبعد از کو. کمونيستی تحِت شکنجه و کشتاِر شديد از بين رفت

ھاِی ھويتی وارِد گفتماِن سياسی مطرح  ت و در تماِم دنيا از جمله ترکيه سياستبلکه در کِل دنيا رو به اضمحالل رف

 سرکوب شده و به ھيچ  يعنی زمانی که چپ کامالً ١٩٨٠مبِر  سپت١٢ی بالفاصله پس از کودتاِی جنبِش فمينيست. شد

 با نقِد ئیچنين فضاجا که اين جنبش در  از آن.  آغاز به کار کرد،شد جنبِش راديکال فرصِت فعاليت داده نمی

ئولوژی و پراتيِک کمونيسم فعاليِت خود را شروع کرده بود و قشِر متوسط و باالِی جامعه در آن حضور داشتند  ايد

المللی بود که   يک موِج بينۀاين جنبِش فمينيستِی جديد نتيج.  گشت مواجه٨٠ ۀبا انتقاِد شديِد بازماندگاِن کمونيسِت دھ

ثيری فزاينده در گفتماِن أکرد و تا کنون ت  را جايگزيِن مفھوِم طبقه میئیگرا جنس  زن يا ھمھاِی جمعی مانندِ  ھويت

  .سياسی فمينيسم در ترکيه داشته است

  

  ھائی که اين جنبِش فمينيستی تا کنون داشته در چه راستائی بوده است؟ فعاليت* 

اولين فعاليِت جنبِش . کيه بر اصالِح قانوِن مدنی بود تمرکِز جنبِش فمينيستِی تر٩٠ ۀ تا آخِر دھ١٩٨۵به طوِر کل از 

 ئی خارج از کشور بودند شروع شد که کنفرانس ھاۀکرد کادميسين و کسانی که تحصيلافمينيستی به رھبری زناِن 

 فعاليت تنھا به ١٩٨۶تا ساِل  .کردند ليس برگزار میوکادميک تحِت نظارِت پاھای  در مورد مشکالِت زنان با بحث

 به بعد جنبِش فمينيستی ھمراه با کاِر ١٩٨۶از .  آثار نظرِی غرب و نويسندگی در نشريات محدود بودۀمترج

 دولِت ترکيه ء امضا۴٠٠٠آورِی  زنان کمپينی را ايجاد کردند تا با جمع. ھا رفت تئوريک به سمِت فعاليت در کمپين

که مورِد پذيرِش سازماِن ملِل  (CEDAW» ليه زنان اشکاِل تبعيض عۀکنوانسيوِن امحاِی کلي«را مجبور به اجراِی 

تشکيل شد و در » زنان عليه تبعيض«سازماِن غيِر دولتی ١٩٨٧پس از اين کمپين در . نمايند) متحد قرار گرفته بود

 ھای امن در استامبول آغاز شد و در نھايت موفق به گی با ھدِف ايجاِد خانهھا عليه خشونِت خان ئیپيما ھمين سال راه

  . ھا نيز شدند تشکيِل اين خانه

ھا و ديگری به نام  مربوط به فمينيست راديکال» فمينيست«ھاِی فمينيستی ماننِد   اولين نشريه١٩٨٨ و ١٩٨٧در ساِل 

ضِد آزاِر » سوزِن بنفش« کمپينی تحِت ناِم ١٩٨٩در . ای سوسيال فمينيسم بود به چاپ رسيد که نشريه» کاکتوس«

کردند تا  ھا بيِن زنان پخش می  با پاپيوِن بنفش را در خيابانئیھا اِی اين کمپين سوزناعض. جنسی تشکيل شد
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اين کمپين در تاريِخ جنبِش فمينيستِی ترکيه تنھا کمپينی .که مورِد آزاِر جنسی قرار گرفتند از آن استفاده کنند ھنگامی

  .ثيرگذار بودأاست که در شھرھاِی بزرگ ت

اين امر سبب  .ھا را تشويق نمود که تحِت ناِم اين وزارت فعاليت نمايند ل شد و سازمان وزارِت زنان تشکي١٩٩٠در 

  .شد تا حِد زيادی تشکيالِت زنان استقالِل خود را از دست داده و به سمِت فمينيسِم ليبرال گرايش يابند

صورِت اسالِم معتدل بيان ئولوژی خود را به  که ايد) AKP( با روی کار آمدِن حزِب عدالت و توسعه٢٠٠٢در ساِل 

ھای سياسِی ترکيه از جمله جنبِش   جنبشۀ جديدی براِی ھمۀھاِی اقتصادی نئوليبرال است مرحل کند و در سياست می

 افزايش دھد خشونت عليه زنان و قتل ناموسی شديداً  آمارھای رسمی دولِت ترکيه نشان می .فمينيستی آغاز گشت

آوردھای محدوِد قانونی  ش فمينيستِی ترکيه که عمال ليبرال است توانست به دستيافته است اما  در ھمان سال جنب

 سازماِن زنان تشکيل ٢٧فرمی که   فعاليِت پالتۀبه عنواِن مثال در نتيج .برسد و اين امر سبب پسيو شدِن آن گشت

س از ازدواج فاميِل شوھِر خود کرد پ نمود و زن را مجبور می ِس خانواده را مرد اعالم میئيداده بودند قوانينی که ر

 از طريِق آن اقتداِر خود را تقويت نمود وزارِت زنان AKP که ٢٠١٢پرسِی  اما پس از ھمه. ر کردييرا بگيرد تغ

  .ھای اجتماعی داد تعطيل شده و جاِی خود را به وزارِت خانواده و سياست

  :  موضوع متمرکز است٣ تا کنون جنبِش زنان به طوِر کل بر ٨٠ ۀاز اواخِر دھ

  ھا  گاه مطالعاِت زنان در دانشۀکاِر تئوريک و ايجاِد رشت. الف

  .که اين مطالبات در مورِد کيفيت و کميِت اين خانه ھا ادامه دارد. ھاِی امن ايجاِد خانه. ب

  .ِر قوانينييتغ. ج

  

  ھا کدامند؟ ثر بر مسير فعاليِت سياسِی فمينيستؤمسائل م* 

 که در ئیبه ويژه تجاوزھا.  ُکرد و جنگ در کردستان استۀھاِی ترکيه مسال له بر تمامِی جنبشأسثيرگذارترين مأت

با درنظر گرفتِن جمعيِت زياِد کردھا در ( صورت گرفت ٩٠ ۀ کردستان عليه زندانياِن سياسِی زن در دھۀمنطق

ھای جنبِش  ن کننده در سياستيي تعای  زناِن کرد را تبديل به نقطهألۀمس) استانبول که مرکِز سياسی ترکيه است

گرا برای گرفتِن حِق  گرا و فعاليِت زناِن اسالم گيرِی شديِد جنبِش اسالم در ھمان دھه قدرت. فمينيستِی ترکيه کرد

سبِب مطرح شدِن )  اين حق را به دست آوردندAKPکه پس از حاکميِت (ھا و اداراِت دولتی  گاه حجاب در دانش

 بوده ئیگرا مدرنيستی به خود گرفت که طرفداِر کثرت ای پست در نتيجه جنبِش زناِن ترکيه چھره. فمينيسِم اسالمی شد

  .برد و سياسِت خود را با خورده ھويت ھا به پيش می

  

  توان از جنبِش مستقِل زناِن ُکرد سخن گفت؟ طور؟ آيا می در مورِد زناِن ُکرد چه*

ر داد و اکنون نه ييک سياست و ايدئولوژی خود را تغ.ک.ن رھبِر پگيرِی اوجاال  با دست١٩٩٩جنبِش ُکرد پس از 

در حالی که زناِن کرد نقِش . مدرنيسم دارد  ملی نيز ديدگاھی پستألۀتنھا در رابطه با فمينيسم بلکه در رابطه با مس

 ۀای جنبش و جامعھ راِت بسياری در سياستييای ھم در جنبِش کرد و ھم در جنبِش فمينيستی دارند و تغ کننده نييتع

ترين  به عنواِن مثال بزرگ. توان از جنبِش مستقِل زناِن کرد سخن گفت  زنان ايجاد کردند اما نمیۀکرد در زمين

درود بر اوجاالن که « در شھرھای کردنشين است اما شعاری که در اين تظارات می دھند چ مار٨ھای  ئیپيما راه

  .است» زن را آفريده
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   زنان ترکيه کدامند؟نقاِط ضعِف جنبشِ * 

کادمی و ارتباط با قشِر ا به ءاکتفا. شھرھا ماننِد آنکارا، استانبول و ازمير محدود بودِن فعاليت ھا به کالن -

  .ھا  از تودهئی جداۀباال که با آکادمی در ارتباط است درنتيج

ھا نيز که اغلب  فمينيستکنند و حتی در بيِن سوسيال   راديکال را دنبال نمیئیھا در مطالباِت خود خواسته -

سياسِت کلی در اين . بينند  طبقه را درنظر نگرفته و زنان را يکسان میألۀکادميسين و بورژوا ھستند مسا

 . ضِد مارکسيسم استهمدرنيسم و ب سو با پست جنبش ھم

درت  ستم بر زنان ماننِد قۀھا و عدم شناخت از جامعه درِک درستی از ريش  جدا بودن از تودهۀدرنتيج -

شان نه تنھا با اين مسائل به  ھای گيرِی اسالِم سياسی، فقر و ساختاِر طبقاتِی جامعه ندارند و در سياست

به عنواِن . گيرِی اسالِم سياسی کمک کردند  به قدرتئیگرا  با استدالِل کثرتخيزند که عمالً  نمی مقابله بر

 ۀ زِن نويسند۵گيری بود   در حاِل قدرت اسالِم سياسی در ترکيهۀ نمايندAKP که ٢٠٠٧مثال در ساِل 

گی با خواھراِن محجبه عليه تبعيض در يک بست با حجاِب خود را به ناِم ھمفمينيسِت سرشناس عکِس 

صاحب امتياِز » اولکو اوزآکين«ھا خانِم   اين فمينيستۀاز جمل. گرا منتشر کردند  اسالمۀروزنام

شناسی که  التحصيِل جامعه فارغ» پينار ِسلِک«و خانِم » آمارگی« فمينستِی ترکيه به ناِم ۀترين نشري معروف

 .اين روزھا با حکِم حبِس ابد معروف شده است

  

   سقِط جنين و خشونت چيست؟ ألۀ اعتراضاِت اخيِر زنان در مورِد مسۀنظرتان دربار* 

ر قانون سقِط جنين ييھای تغ ولين و طرحؤو مسوزير   عليه سخنان نخست٢٠١٢ھا و تظاھراتی که در ساِل  ئیپيما راه

گی کرده و به بست ِد زيادی از زنان احساِس ھمھا سال برای اولين بار تعدا صورت گرفت از اين نظر که پس از ده

 ئیجو ھای سياسِی ترکيه به ويژه اعتراضاِت جنبِش دانش ھا آمدند اھميت داشت اما ماننِد بسياری از جنبش خيابان

اين اعتراضات . م نگشت و به سرعت رو به خاموش رفتأات برافروخته شد، با آگاھی توای بود که با احساس شعله

بار بيان  کيد کرده و اينأ بچه ت٣ خود مبنی بر به دنيا آوردِن ۀش بر گفتتيجه ماند بلکه اردوان در سخنانن نه تنھا بی

نين بسيار دشوار شده است و اغلب بعدھا مشخص شد که سقِط ج . فرزند به دنيا آورند۴کرد که زنان بايد حداقل 

 اين اعتراضات به بھبوِد وضعيِت سقِط جنين در ترکيه ۀدر نتيج. دھند حسی انجام می پزشکان اين کار را بدوِن بی

به عالوه شرکت در اين . ئولوژيک و تاکتيکِی جنبِش سود جست کمکی نکرد و حکومت نيز از اين ضعِف ايد

  .گردد گِی سياسی می ماندِن آن سبِب سرخودنتيجه  اعتراضاِت گسترده و بی

 خشونت عليه زنان تا کنون يکی از فاکتورھای اصلی مبارزه در جنبِش زنان ألۀتر اشاره کردم مس گونه که پيش ھمان

 برابر افزايش يافته است و انواع تجاوز، ١۴ AKPخشونت عليه زنان در ترکيه بسيار رايج است، در حاکميِت . بود

در اين شرايط زناِن ترکيه به طوِر گسترده از . اند ھاِی بارِز آن کشی از نمونه ی،خشونِت دولتی، زنخشونِت لفظ

ھای کوچک که جنبِش  جا است که زنان حتی در شھرستان جالب اين. کمپيِن برخاسِن يک ميليونی استقبال نمودند

له اين است که رقص به عنواِن أمس. ت کردندزنان در آن فعال نيست نيز با رقِص خود در خيابان در اين کمپين شرک

ئولوژيِک مشخصی ندارد و در فضاِی کنونِی ترکيه که حتی  ای براِی مبارزه نياز به ھزينه دادن و چارچوِب ايد شيوه

 زنان ليس شود، در عيِن حال جامعه خصوصاً و شدن با خشونِت پمواجهگيری و  تواند سبِب دست يک شعار دادن می

رقِص وکالی زن در . گونه استقبال شود نونی ناراضی ھستند؛ جای تعجب ندارد که از اين کمپين ايناز شرايِط ک

دھد که اين کمپين چقدر از واقعيِت سياسِی کشور دور است  مجلس براِی نشان دادِن حمايِت خود به وضوح نشان می
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 ۵رقصند که روزانه  ھا عليه خشونت می اناکنون در ترکيه زنان درحالی در خياب. باشد خطر می و براِی حاکميت بی

  . رسد زن به قتل می

  

  با وجوِد تماِم اين نقدھا آيا تشکيالتی ھستند که در مسيِر رھائی زنان قدم بردارند؟* 

 زنان ئی است درحالی که رھا٨٠ ۀگِی تاريخی به ناِم کودتای دھ ھای ترکيه فرزنِد يک سرخورد جنبِش فمينيست

ھا درحالی که جنبِش فمينيستی را  آن. اند ھای انقالبِی ترکيه نيز براِی آن اھميِت بسيار قائل نيستآرمانی است که کمو

 زن را تنھا راِه رسيدن به برابرِی اجتماعی دانسته و ھر سال در ئیکنند اما رھا  قلمداد میئیاز نظِر طبقاتی بورژوا

ھا و  مارکسيست ھاِی انقالبی در مقايسه با پُست  مارکسيستالبته تعدادِ  .کنند ھای سرِخ خود شرکت می  با پرچمچ مار٨

پرچِم لنينيستی به ناِم  -ھای مارکسيست  چند عضِو يکی از گروهاخيراً . مدرن و ليبرال بسيار کم است ھای پست چپ

اين . شدندگير   دعوت به کنفرانِس زناِن انقالبی در بيِن کارگراِن زِن يک کارخانه دستۀ در حاِل پخِش اعالميسرخ

اين . شوند گير نشده و خطری برای حکومت تلقی نمی گاه دست ھا براِی فعاليِت خود ھيچ درحالی است که فمينيست

کادمی و قشِر ا است که کارشان به ئیھا ھا با فمينيست کرِد مارکسيست  تفاوِت سياست و عملۀدھند اتفاق نشان

دھند  ھا بيِن کارگراِن زن انجام داده و براِی آن ھزينه می کسيستبه نظِر من فعاليتی که مار.  محدود استئیبورژوا

  . زنان شودئیای در جھِت رھا تواند تبديل به آلترناتيِو اميدوارکننده می

  

  .سپاس از شما رفيق سولماز گرامی که وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد*

  ٢٠١٢ بروری ف٢٣

  

  :ه کنيدتوانيد مراجع در ھمين موارد به منابع زير می

 http://www.kizilbayrak.net/rss/arsiv/2013/01/27/artikel/170/kurultay-cagris-4.html 
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