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  "اردوغان"زنان عليه 
  .اھرات جھت روز بين المللی زن، ھزار ھا نفر روی سرک ھا رفتندبا وجود ممنوع اعالم شدن تجمع و تظ :ترکيه

  

  .زنان برای کسب حق تظاھرات روی سرک ھا، مبارزه کردند

  REUTERS/Osman Orsal  -رويترز، عثمان اورزال: عکس از

 درزنان . ت مارچ از سالھای زيادی در ترکيه برای ده ھا ھزار انسان دليلی برای رفتن به سرک ھاس٨روز جھانی زن 

به ھيچ يک اجازه نمی دھند تا آنھا را از َ  دنده ھای پوليس به نه  واين روز نه به شوھران شان، نه ممنوعيت مقامات

نه تنھا به خاطر خشونت عليه مخالفان و نقض حقوق " رجب طيب اردوغان"آنھا از دولت . تظاھرات شان باز دارند

، نيز لکه به دليل خشونت عليه زنان، که آمار آن ھنوز ھم در ترکيه بلند استبشر و آزادی مطبوعات انتقاد می کنند، ب

 خبرگزاری رويترز به روز يکشنبه به نقل قول از يک گزارش ملل متحد می نويسد، که احتمال .انتقاد می نمايند
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شتر است، در شاخص ده مرتبه بيدر مقايسه با ديگر کشور ھای اتحاديۀ اروپا خشونت خانودگی عليه زنان در ترکيه 

  . قرار داردکشور ١٣٨  لست از٧٧برنامۀ توسعه ملل متحد، ترکيه فقط در درجه ] بين زن و مرد[ِمساوات 

َامسال والی ھای مربوطه تظاھرات و تجمع را جھت بزرگداشت روز زن در شھر ھای استانبول، انقره، بتمن و اورفا 

از ھمين خاطر . ِيستی اتا، حتی خواندن قطعنامه اجازه داده نشد سوسيالۀطبق گزارش روزنام. ممنوع اعالم کردند

ُيک ائتالف از سازمان ھای چپی و کرد ھا(  مارچ در استانبول ٨سکوی زنان  ، که با وجود ندًقبال اعالم کرد) ِ

  .ممنوعيت  تظاھرات از حق خود منصرف نخواھند شد و تحت ھر شرايط  روی سرک ھا مبارزه خواھند کرد

ِ قديکيور شھر استانبول حضور يافتند و برای کسب حق ۀ اين،  روز يکشنبه ھزاران زن  در ميدان مرکزی محلبنا بر

َنيرو ھای پوليس با گاز اشک آور، موتر ھای آبپاش و گلوله ھای فوالدئی که با رابر پوشيده شده . شان تظاھرات کردند

ظر از نحتی در طول راه به مکان تظاھرات بعضی افراد مشکوک . اند، به اين گردھمائی صلح آميز زنان حمله ور شد

ِ اتا، در بيش از بيست ۀقرار گزارش روزنام. ُ توسط پولس مخفی در لباس ملکی بازداشت شدند، تظاھراتپوليس در

طبق گزارش شرکت کنندگان .  وقوع پيوسته  مختلف شھر بين پوليس و زنان درگيری ھا برای چندين ساعت بطۀنق

 به خانه ھای شان بروند و در عوض مردان خود را برای ِ يونگِ ولت ، پوليس از زنان خواسته اند، کهۀزن به روزنام

  با آنھم ما -اگر پدران بيايند، يا شوھران، دولت بيايد با گلوله ھا " زنان در جواب آنھا شعار ھای . مبارزه بفرستند

 ".شورش می کنيم، با آنھم ما آزادی می خواھيم

 گفيگن يوکسيکدا"خانم   Demokratischen Partei der Völker (HDP)ھمچنان رئيس حزب ديموکرات خلق ھا 

Figen Yüksekdag ھمراھانش نيز مانند زنان ديگر و او . جھت حمايت تظاھره کنندگان به شھر کاديکوی آمده بود

طبق اظھارات سخنگوی شورای زنان . بازداشت شد" سيتکی گونگور" پوليس قرار گرفتند، مشاور او ۀمورد حمل

َفاطمه جلبی" Sozialistischen Frauenräte (SKM) سوسياليست در رابطه با عمل استانبول به روزنامه يونِگ "  ِ

نه تنھا در استانبول، . اينجا توسط مقاومت مصمم زنان شکست خورد) عدالت و توسعه(منوعيت  حزب حاکم م" ِولت 

ان عليه خشونت پدرساالری حاکم مقاومت زن.  مارچ قيام زنان وجود دارد٨ُبلکه در تمام ترکيه و کردستان به روز 

  ". گيزی ست] ميدان[مانند يک قيام کوچک 

ِانترناسيونالست " ايوانا ھوفمن"ُدر تظاھرات ترکيه و کردستان امسال از خانم  اين خانم در .  لمانی قدردانی به عمل آمداِ

 Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Parteiِ لينينيست ھای حزب کمونست –صفوف مارکسيست 

(MLKP) ِدر شھر روجاوا، کردستان سوريه عليه جھادگران داعش مبارزه کرده بود ِ  اين زن ٢٠١۵ مارچ ٧به تاريخ . ُ

ميس، واقع در دو صد کيلومتری شرق افريقائی در نزديکی روستای تيل ح –لمانی ا شۀلمان، با ريااز شھر ديوسبورگ 

  .ھر کوبانی، در اثر يک حمله کشته شدش

   يونگه ولت :منبع
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