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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
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 Reports  گزارشھا

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ مارچ ١١
  

   پوليس فاشيست ترکيه به تظاھراتۀحمل
   اعتصاب غذای ليال گوونۀ ھشت مارچ در استانبول و ادام

         

، روز جھانی زن را به ٢٠١٩ مارچ ٨ و ١٣٩٧ اسفند ١٧طلب، روز جمعه  رابریخواه و ب زنان و مردان آزادی 

  .اشکال مختلف از تظاھرات و اعتصاب گرفته تا جلسات مباحثه و جشن برگزار کردند

اما رويکردھا به اين روز و نحوه برگزاری آن در کشورھای . شود  با مطالبه حقوق زنان گرامی داشته میمارچ ھشت

اين روز را در برخی کشورھا با اعتراض و در برخی کشورھا با اھدای گل، ميتينگ، . تفاوت استمختلف دنيا م

گيرند، در برخی کشورھا تظاھرات و تجمعات روز جھانی مانند ايران ممنوع است و  جشن می... سخنرانی، کنفرانس و

  . گردند  مواجه میپوليسدر برخی کشورھا تظاھرکنندگان با تھاجم وحشيانه 

  
ايران، يکی از نابرابرترين کشورھای جھان در زمينه تساوی حقوق زنان و مردان و چگونگی مشارکت آنان در اداره 

 تھيه ٢٠١٧ھای سال  که بر اساس آمار و داده» ھمايش جھانی اقتصادی«بندی آخرين گزارش  جامعه است و در رده

 نابرابرترين ٥رو، ايران، يکی از  از اين. فته است کشور مورد پژوھش و بررسی قرار گر١٤٤ از ١٤٠شده، در رده 

وری از آموزش و خدمات  کشورھای جھان در زمينه حقوق زنان و مشارکت آنان در امور اقتصادی و سياسی و بھره

بندی قرار دارند، عبارتند از چاد،  ھای اين رده ترين پله چھار کشور ديگر که ايران را در پائين. بھداشت و پزشکی است
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بندی و برابرترين کشور جھان در اين زمينه  دار اين رده ايسلند بر اساس اين پژوھش، پرچم! سوريه، پاکستان و يمن

  .است

ھای نو به ارزيابی تحول  سو ھر سال بر پايه دانسته  به اين٢٠٠٦که از سال » ھمايش جھانی اقتصادی«پژوھش 

پردازد، در آخرين گزارش خود که در پايان سال   مردان میکشورھای جھان در زمينه تساوی حقوق و مشارکت زنان و

 کشور جھان را از نظر گذرانده و بر اساس چھار معيار مشارکت سياسی، مديريت ١٤٤گذشته ميالدی فراھم آمده، 

 .بندی کرده است ھا را رده وری از خدمات بھداشتی و پزشکی آن اقتصادی، دسترسی به آموزش و بھره

کم يک قرن است که به مبارزه خود در  ن ايران، از مبارزه بر حق و عادالنه خود دست نکشيده و دستبا اين وجود زنا

  .کنند  برابری زن و مرد و عليه جھل و خرافات مذھبی و مردساالری مبارزه میئیراستا

 و فيلم آن در  سخنرانی کردندمارچدر ايران باز ھم زنان جسور در مترو تھران درباره وضعيت زنان ايران و ھشت 

  . را منتشر کردندئیھا ، پياممارچزنان زندانی به مناسبت ھشت . ھای اجتماعی منتشر شده است شبکه

سوی ھزاران تظاھرکننده روز جھانی زن در استانبول گاز   ضد شورش و فاشيست حکومت ترکيه، بهپوليسدر ترکيه، 

  .آور شليک کرده است اشک

ھا زن بودند، روز جمعه در خيابان استقالل استانبول تجمع کردند، اما  فر، که اکثر آنگزارش آسوشيتدپرس، ھزاران ن به

 . اعالم کرد که اين تظاھرات غيرقانونی استپوليس

 .آور شليک کرد سوی آنان گاز اشک ھای اصلی بست و به سوی يکی از خيابان کنندگان را به  مسير تظاھرپوليس

 .اند گزاری تظاھرات در اين کشور را به داليل امنيتی ممنوع اعالم کردهھای اخيربر ھای ترکيه طی سال مقام

ھا از پل  آن: داشت روز جھانی زن يافتند چنين در ترکيه، چھار نفر از اعضای يک انجمن، راه ديگری برای گرامی ھم

  .يدندھای بسفر پر کند به داخل آب  را به ھم وصل میئی و آسيائی ژوئيه استانبول که بخش اروپا١۵

ھا، يکی از اولين تظاھرات روز اجتماع زنان در مرکز شھر مادريد در اولين ساعات بامداد  بنا به گزارش خبرگزاری

 مردان است، خواستار حقوق کنترولگويند ھنوز در احاطه و  ای که می تابه در جامعه بود که با کوبيدن بر قابلمه و ماھی

 .برابر شدند

شود برابری حقوق زنان و مردان به يک موضوع اختالف   آوريل برگزار می٢٨انی اسپانيا که در آستانه انتخابات پارلم

دھند در  ھا نشان می يک حزب راست افراطی جديد در اسپانيا که نظرسنجی) ووکس( بوکس. برانگيز بدل شده است

شده که در » ه با خشونت عليه زنانمبارز«انتخابات آينده برای اولين بار وارد پارلمان خواھد شد خواستار لغو قانون 

 .جامعه و سياست اسپانيا جايگاه مھم و تاريخی دارد

 ميليون نفر در اعتصاب دو ساعته ۶ھای کارگری اسپانيا اعالم کرد که حداقل  ترين اتحاديه ، يکی از بزرگ»او ج ت«

گفته  به. ی برابر برای زنان استمناسبت روز زن شرکت کردند که ھدف آن تقاضای حقوق و مزايای شغل و نمادين به

 .تر از مورد مشابه در سال گذشته بوده است کنندگان در اعتصاب امسال بسيار بيش اين اتحاديه، تعداد شرکت

 .دولت اسپانيا گفت در مورد ميزان شرکت در اين اعتصاب آماری منتشر نخواھد کرد

دادند و   کرده و شعار میئیپيما ھای مرکز شھر مادريد راه انھا دانشجو بودند در خياب ھا ھزار زن که بسياری از آن ده

نحوه پوشش من نبايد بر احترامی «، »آزادی، برابری، دوستی«کردند که روی آن نوشته شده بود   حمل میئیپالکاردھا

 ». بگذاردتأثيرکه شايسته من است 

ند که رنگ نمادين کارزار دفاع از حقوق زنان ن آالت بنفش رنگ به تن داشتئيبسياری از تظاھرکنندگان لباس و يا تز

 .است
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ھای مرکز شھر بود   دوچرخه سوار زن در خيابان٢٠٠ که در مادريد اجرا شد حرکت بيش از ئیھا يکی ديگر از برنامه

 .راھن بنفش به تن داشتنديکه ھمه پ

اع از برابری حقوق زنان و در ای در دف در شھرھای ديگر اروپا از جمله برلين، آتن و کيف نيز تظاھرات گسترده

 .اعتراض به خشونت عليه زنان برگزار شد

 در دفاع ئیالملل در برابر سفارت عربستان سعودی اجتماع کرده، پالکاردھا در پاريس، تظاھرکنندگان ھوادار عفو بين

 .ھای آن کشور شدند از حقوق زنان در دست داشته و خواستار آزادی فعاالن حقوق زن از زندان

ر فرانسه نخستين جايزه سيمون ويل به کنشگر کامرونی که در حوزه خشونت عليه زنان و دختران و ازدواج اجباری د

 سالگی وادار به ازدواج شد، اما به تحصيالتش ١۵آسيا دومارا منگاتاسو، بر خالف ميلش در . کند، داده شد فعاليت می

مدار فرانسوی  اين جايزه به نام يک سياست .و حرام تمرکز کرداو سپس بر فعاليت در مورد قربانيان بوک. ادامه داد

  .گذاری شده، که سقط جنين را قانونی کرد بازمانده از ھولوکاست نام

. شنبه برای يادبود قربانيان خشونت خانگی يک دقيقه سکوت کردند ال، اعضای کابينه اين کشور، روز پنجگدر پرت

 ١٠اين عدد باالترين رقم قربانيان در . اند  به دليل خشونت خانگی کشته شده زن١٢گويد که امسال   پرتقال میپوليس

  .سال گذشته است

ھای جنسيتی است که  داشت آن بيش از ھر چيز مبتنی بر نقش  تعطيل رسمی است اما گرامیمارچ ٨در روسيه روز 

نی کرد و در سخنان خود از صبوری و بنا بر سنت ھر ساله، والديمير پوتين در اين روز سخنرا. اکنون مورد انتقادند

توانيد ھمه کارھا را انجام دھيد، ھم در بيرون  شما زنان می«: س جمھوری روسيه گفتئير. حمايت زنان تشکر کرد

  ».کنيد کنيد، تعادل خانواده را با عشق خود حفظ می  و شادی خود را حفظ میئیشما زبيا. خانه ھم در خانه

  
ھای ھندوستان، دھلی نو، خواھان توقف خشونت عليه زنان، خشونت جنسی و نابرابری در  شماری در خيابان زنان بی

  .محيط کار شدند

شوند، چون خانواده  ھزارن زن ھندی پس از مرگ شوھرشان سوزانده می .پسرھا در ھند بيش از دختران ارزش دارند

  .شوھر ممکن است جھيزيه او را نامناسب بدانند

ھای پارلمان اين کشور را به زنان اختصاص خواھند   درصد کرسی٣٣اند  ھاست که وعده داده احزاب سياسی ھند، سال

  .داد، اما ھنوز اين وعده تحقق نيافته است
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ھای   را در دست داشتند که خواھان لغو قوانين و سنتئیدر پايتخت اندونزی، جاکارتا، صدھا زن و مرد پالکاردھا

  . دليل بارداری و قراردادھای نابرابر زنان و مردان شدندآميز مانند اخراج از کار به تبعيض

تر  تر، درآمد کم زنان اندونزی که چھارمين کشور پردرآمد دنياست، دسترسی به آموزش برابر دارند اما با بيکاری بيش

  .رو ھستند و شرايط کاری نامناسب روبه

دانشجويان کالح سئويانگ گفتند که . يز تظاھرات کردندھای نوک ت ھای سياه و کاله شمالی زنان با پوشيدن لباس در کره 

حساب کنند، و زنان بايد تا زمانی که بتوانند در امنيت در » آدم«کره جنوبی در تالش است تا در اين کشور زنان را ھم 

  .ھا راه بروند، مبارزه کنند خيابان

ياسی ندارد و افراد در اين روز برای در کره شمالی، روز زن يکی از معدود روزھای تعطيل ملی است که وجه س

  .برند پوشند و برای مادران و ھمسران گل رز ھديه می ھای خانوادگی لباس مخصوص می گرفتن عکس

س ئيگيری رودريگو دوترته ر  کردند و خواھان کنارهئیھای بنفش، در مانيل راھپيما در فيليپين، صدھا زن با لباس

ھای آسيا به  ھای سکسيستی معروف است و خطری برای يکی از دموکراسی جوکجمھوری اين کشور شدند که به گفتن 

  .آيد شمار می

ھا گفتند ھنوز خيلی دشوار است که زنان از  آن. ھای جنسيتی تظاھران کردند در پايتخت کنيا، زنان عليه خشونت

  .آزارھای جنسی به راحتی سخن بگويند و ھنوز بايد آھسته آھسته رشد کنند

آور به تظاھرات ھزاران تن از زنان و   با استفاده از گاز اشکمارچيست حکوکت ترکيه، روز جمعه ھشتم  فاشپوليس

  .مناسب روز جھانی زن در مرکز کالن شھر استانبول تجمع کرده بودند، يورش برد مردانی که به

ه بود اما ھزاران تن از زنان ھای ترکيه، با وجود اين که برگزاری اين تظاھرات ممنوع اعالم شد گزارش خبرگزاری به

 .در مرکز استانبول تجمع کردند

 قبل از آغاز تظاھرات، . مواجه شدندپوليسھا در ورودی جاده استقالل در مرکز استانبول با مداخله و ممانعت  اما آن

 . اعالم کرده بود که اجازه ھر گونه تحرک در جاده استقالل را نخواھد دادپوليس

آور تالش کردند تا تظاھرکنندگان زن را متفرق سازند و در اين راستا با استفاده از  اربرد گاز اشک با کپوليسنيروھای 

  .سوی زنان تظاھرکننده يورش بردند ی بهپوليسھای  سگ

ای در محل برگزاری تجمعات استقرار يافته و موانع فلزی در اطراف ميدان تقسيم ايجاد  طور گسترده  بهپوليسنيروھای 

 .ھای زيادی در آن محل بسته شد غازهکرده و م

حقيقت اسفناک اين حکومتی را ببينيد که چگونه از ما «: گفت» اولکر«يک زن تظاھرکننده معترض به خبرگزاری 

 ».ترسد می

توانيم انجام  چه ما می آن... ترکيه شاھد انتشار گسترده خشونت عليه زنان است « کرد تأکيدچنين  کننده زن، ھم اين تظاھر

  ».مان را به گوش ديگران برسانيم م و صدایئيجا بيا ھيم اين است که ايند

 وحشی، چندين ھزار زن و مرد تظاھرکننده در پوليسبا مقاومت جسورانه و تحسين برانگيز زنان در مفابل  و در ادامه

  .ه حقوق زنان باال بردندکنار خيابان منتھی به ميدان تقسيم ايستاده و پالکاردھای خود را به نشانه اعتراض و مطالب

س ئي، راردوخانھای رجب طيب  ، در مخالفت با سياست»کنيم شويم، اطاعت نمی ساکت نمی«کنندگان با شعار  تجمع

  ».آيند ھا دارند می زن! طيب بدو بدو«: دادند گرای ترکيه، در استانبول شعار می جمھور اسالم

شورشی ھميشگی و آزادی ابدی . چماق را بياوريد. را بياوريدپدر و شوھر و حکومت «: چنين شعار دادندھا ھمآن

 ».خواھيم داشت
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  .کنندگان با سوت و طبل ھياھوی شديدی به راه انداختند تجمع

  
 ئیاز محله کاديکوی در بخش آسيا» با پوشش من کاری نداشته باش« با عنوان ئیماپي به گزارش رويترز، اين راه

چه برای برخی  ھای جين مخالفت خود را با آن  و علم کردن شلوارکئیپيمايان با سر دادن شعارھا راه. استانبول آغاز شد

  .مردان پذيرفتنی نيست، ابراز داشتند

 .خورد نماد دگرباشان جنسی است ھم به چشم میکمانی که  پيمايان پرچم رنگين در بين راه

 ».کنيم و نه ھراسی داريم کنيم، نه سکوت می نه اطاعت می«: دادند جمعيت يک صدا اين شعار را سر می

 شدت  گفته معترضان در ترکيه حمالت لفظی و فيزيکی در فضاھای عمومی عليه زنان به دليل نوع انتخاب پوشش به

 .گرفته است

زمان با ماه رمضان در استانبول مردی در اتوبوس زن جوانی را که شلوارک پوشيده بود ھدف آزار و  ھمژوئن امسال 

ھای اجتماعی، مرد به صورت زن سيلی می زند و   منتشر شده در رسانهئیبر اساس تصاوير ويدئو. خشونت قرار داد

 . مھاجم بازداشت شدھا فرد  در پی باال گرفتن اعتراض.شوند پس از آن با يکديگر درگير می

مورد تعرض » آميز تحريک«دليل پوشيدن لباسی  در رويداد مشابه ديگری در استانبول، مردی در خيابان زنی را به

 ».کند مردم را اغوا می«لفظی قرار داد و استداللش اين بود که زن مذکور بايد حواسش باشد چون 

با «: کرد  می کردند اين عبارت بيش از ھمه جلب توجه میشنبه حمل پيمايان روز يک  که راهئیھا بر روی پوستر

  روسری، 

ھای اعمال شده توسط رھبران پيشين  ، محدوديتاردوخان سال پيش و با روی کار آمدن رجب طيب ١۵از حدود 

 . رنگ شد شدت کم سکوالر ترکيه در زمينه پوشيدن روسری به

 اسالمی   با پوششئیھا اند، تبليغات مدل ر به استانبول سفر کردهھای اخي گفته گردشگرانی که طی ماه از سوی ديگر، به

 اردوخانگرای رجب طيب  رسد نھادھای وابسته به دولت اسالم نظر می کند؛ به  میئیدر گوشه و کنار شھر خودنما

 . دارندکنترولھدايت اين امر را در 

 در مارچمناسبت ھشت   تظاھرات زنان به.دتظاھرات ديگری نيز از سوی زنان در آنکارا پايتخت ترکيه برگزار ش

 يکی از شعارھای .ھا آمدند در اين شھر، صدھا نفر برای اعتراض به خشونت عليه زنان به خيابان. آنکارا برگزار شد

  ».کند کشند، دولت از قاتالن حمايت می مردان می«: شرکت کنندگان در تظاھرات آنکارا اين بود

 .س جمھوری ترکيه را مھتم به خشونت عليه زنان کردندئي، رخاناردوفعاالن زن دولت رجب طيب 
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 به پاھای شرکت کنندگان در وليسپھای الستيکی توسط  اند شليک گلوله ھای اجتماعی منتشر شده  که در شبکهئیويديوھا

 .اين تظاھرات را به تصوير کشيده است

فرما  ، با پايان يافتن وضعيت اضطراری در اين کشور شکل ديگری از آن حکم٢٠١٨ ژوئيه ١٩شنبه  ظاھرا روز پنج

کرده اضطراری در اين کشور را با يک نام ديگر، تمديد  ، وضعيت»ضد ترور«در واقع دولت با طرح  .شده است

 .است

. اند  ھزار نفر در رابطه با کودتا يا با اتھام ترور بازداشت شده٨٠از آغاز وضعيت اضطراری در ترکيه تاکنون حدود 

چنين  ھم. شوند ھای غيردولتی ديده می شدگان بسياری از مخالفان کرد، خبرنگاران و کارکنان سازمان در ميان بازداشت

 .اند  از کار برکنار شده ھزار نفر از کارکنان دولت نيز١٣٠

 ساعت بدون ارائه ھردليلی ٢۴ان امنيتی اجازه دارند شھروندان را تا مأموردر طرح ضدترور دولت آمده است که 

 ..تواند در شرايطی خاص تا چھارروز نيز تمديد شود البته زمان بازداشت می. بازداشت کنند

وزنامه جمھوريت ترکيه، در مصاحبه با خبرنگار شبکه دوم نگار، نويسنده و سردبير پيشين ر جان دوندار روزنامه

 مقايسه ١٩٣٣ در سال المانسوزی در پارلمان  شرايط کنونی ترکيه را با پس از آتش (ZDF) المانتلويزيون سراسری 

  .کرد

 ».ای وجود دارند ھای ھشداردھنده انه شباھتتأسفم«دوندار در اين باره گفت در اين رابطه 
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ھای   از تريلیئیھا  به جرم انتشار عکس٢٠١۵برد، در نوامبر  سر می  در تبعيد بهالمان در ٢٠١۶ژوئيه دوندار که از 

دوندار بر اين نظر است که با وجود پايان يافتن شرايط اضطراری . حامل اسلحه به مقصد مخالفان سوری بازداشت شد

 .تر خواھد شد ھا وخيم در ترکيه وضعيت رسانه

ھا قدرت تام رياست جمھوری و رياست دولت را برای خود   در انتخابات اخير ترکيه برای سال با پيروزیاردوخان

وزير و از سال   سال است که قدرت را در ترکيه در دست دارد؛ ابتدا در مقام نخست١۵او بيش از . تضمين کرده است

 .جمھوری آن کشور سئيسو، در مقام ر  به اين٢٠١۴

ساسی ترکيه صورت گرفته، اکنون رياست جمھوری اين کشور رھبری دولت را نيز در دست اتی که در قانون اتغييربا 

س جمھوری ترکيه، حق دارد در شرايطی خاص با ئير. زمان پست نخست وزيری در ترکيه حذف شده است دارد و ھم

 . نظر پارلمان اين کشور را دور زندئیھا فرمان

ھای کالن اقتصادی و برقراری امنيت در کشور  سی ترکيه برای سياست قانون اساتغيير ادعا کرده بود که اردوخان

 .خواه رسيد تری به نتايج دل توان به سرعت و با قدرت بيش او گفته بود که در نظام رياستی می. ضروری است

 .  بيان و دمکراسی درو کرده است ھای غربی چون آزادی ، جامعه ترکيه را از ارزشاردوخاندر واقع 

اند که راه را برای اعمال خشونت بر زنان، باز گذاشته و در   را متھم کردهاردوخان حقوق زنان، بارھا دولت کنشگران

  .از جمله اسالميزه کردن مدارس. دارد جھت اسالميزه کردن و سرکوب زنان گام برمی

ھای درسی اين  مهھا و برنا دست به انجام اصالحات در کتاب ٢٠١٧ -٢٠١٨وزرات آموزش ترکيه در سال تحصيلی 

در تحقيقی در اين باره آمده که حاصل اين اصالحات کاھش نقش زنان و افزايش اھميت دين در کتب درسی . کشور زد

  .بوده است

ھای دکتر سزن بايھان و دکتر   از دو محقق به نامالمانترکيه با حمايت بنياد فريدريش نويمان » آموزش تطبيقی«انجمن 

ھای درسی ترکيه پس از اصالحات آموزشی در  ھا و برنامه ات موجود در کتابتغييراسته بود جانان آراتمور جيمن خو

  .اين کشور را بررسی کنند

سکوالريسم و «ھای اول، پنجم و نھم را بررسی کردند و آن را در گزارشی با نام  ھای درسی کالس اين دو محقق کتاب

که در ارتباط با زبان   کتاب درسی را١۶اين دو . منتشر کردند» ھای درسی برابری جنسيتی در پی اصالحات در کتاب

  .شناسی بودند، بررسی کردند ترکی، علوم اجتماعی، تاريخ و دين

خواستند ببينند که محتويات اين دروس در مقايسه با دوران قبل از اصالحات  می جانان آراتمور جيمن و سزن بايھان

 . است ردهی کتغيير ميالدی چه ٢٠١۶آموزشی در سال 

به کاری اشتغال  اين دو محقق از جمله به اين نتيجه رسيدند که در کتاب درسی علوم اجتماعی کالس پنجم از زنانی که

 ميالدی در ٢٠١۶ھای درسی رشته علوم اجتماعی در سال   که در کتاب شود، در حالی دارند به ندرت نام برده می

ھای درسی جديد تاريخ اثری از  چنين در کتابھم. نام برده شده استاز زنان مھندس و دامپزشک » ھا معرفی حرفه«

 .گذار اجتماع نيستتأثيرھای  زنان در مقام

ھای  در کتاب» غيرت«تر از ھمه از افزايش واژه  وگو با دويچه وله گفته است که او بيش دکتر سزن بايھان در گفت

 ».اند ھای درسی جديد با اسالم سياسی انطباق داده شده تابکنم ک من فکر می«: گويد او می. زده شده است درسی تعجب

ھا کامال مشخص است که دولت با زنان  اند و در آن ھای تاريخ از نو نوشته شده کتاب«: گويد سزن بايھان در ادامه می

 ».مشکل دارد
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ھای   کتاب٢٠١۶درسی سال ھای  گويد در مقايسه با کتاب او می. کند اشاره می ای ديگر به نکته جانان آراتمور جيمن

ھا دين عاملی است برای ادامه زندگی  در اين کتاب. اند ای برای دين در نظر گرفته اصالح شده کنونی نقش کامال ويژه

  .مشترک اجتماعی

دين مطابق با «: از جمله آمده است» نقش و اھميت دين برای زندگی بشر«ھا زير عنوان  عنوان مثال، در اين کتاب به

کند و با قوانين روشن خود، زندگی مشترک انسانی را  انسانی است و نيازھای انسانی به ايمان را برآورده میطبيعت 

 ».ای دارد به اين ترتيب دين در ايجاد سيستم اجتماعی اھميت ويژه. بخشد سامان می

زشی در ترکيه بيشتر ھای درسی پس از اصالحات آمو بلکه شھادت توجيه شده در اسالم نيز در کتاب نه تنھا دين،

 .کنند  میئیخودنما

بسياری از «: گويد خانم جانان چيمن می .شوند خصوص پس از حوادث اخير ترکيه ديده می گسترش اين اصطالحات به

 ».پردازند ژوئيه در ترکيه می ١۵يا به کودتای ناموفق  بخش ھای آزادی ماجراھای تاريخی به جنگ

 آموزشی از کودتا استفاده ابزاری شده تا ملتی جديد و ھويت ملی جديدی را ھای درسی، پس از اصالحات در کتاب

 .تحکيم بخشد

 اين  ھای صليبی گرفته تا حمله مغول وظيفه مقدس خلق ما از جنگ«: ای از کتاب درسی تاريخ برای کالس نھم نمونه

  ».بوده که تا آخرين قطره خون خود بجنگند

اقدام قھرمانانه مردم در شب . حمالت به کشور ما ھمواره از خارج نبوده استاما «: در ادامه اين مطلب آمده است

  ».ھای بعدی نيز منتقل خواھد شد و به نسل پانزدھم ژوئيه از اھميت بسياری برخوردار است که به تاريخ پيوسته

ای تحقق آموزش جنبش بر«سبب نيست که  بی. ھای درسی برای برخی از والدين پذيرفتنی نيستند ات در کتابتغيير

کند و به افزايش روزافزون مدارس تربيت روحانی  مقاومت می» نسخه ايدئولوژيک«در برابر اين » علمی و سکوالر

 .کند اعتراض می

: گويد وگو با دويچه وله می يکی از مخالفان در گفت. مدارس عادی نيز از فرايند اسالمی شدن روزافزون ناراضی ھستند

 ».خواھيم با جھان رقابت کنيم، اما اين امر ناممکن است ن سيستم آموزشی میما با استفاده از اي«

گيرند که  دست می  را بهئیھا ھا کتاب اکنون آن.  ميليون کودک و نوجوان مشغول تحصيل ھستند١٨در مدارس ترکيه، 

   .تر از گذشته است ھای دينی آن پررنگ مايه

آموزان دختر و پسر از ھم، نابسامانی در   دانشئیھای تحصيلی، جدا ابھا بر سر محتوای دينی و سکوالر کت اکنون بحث

  .چنان ادامه دارد اجرای اصالحات آموزشی و وجود غذاخوری در مدارس ھم

لماز ئي. جالب اين است که او، در گذشته وزير دفاع اين کشور بود. لماز، وزير آموزش و پرورش ترکيه استئيعصمت 

داند که  اقدام اصالحی می» ترين ترين و مدرن ترين، علمی دمکراتيک«ی دانش آموزان را ھای درس محتوای جديد کتاب

 .تا کنون در ترکيه اجرا شده است

تئوری تکامل از کتاب . يکی از نکات مھم در اصالحات آموزشی جديد، در ترکيه حذف تئوری تکامل داروين است

 .شود ھای درسی رخت بربسته و اثری از آن در ھيچ کتاب درسی ديده نمی

زير » رياستی« قانون اساسی و سيستم برتر نظام تغيير ساله به تفصيل با مزايای ١٠آموزان  ھای جديد دانش در کتاب

 قانون جديد اساسی چنين آمده است که ھا، ھم در اين کتاب. شوند ، آشنا میاردوخانرجب طيب » فرمانده کل قوا«نظر 

ھای درسی مطرح شده و از آن  ھم در کتاب» جھاد«بحث . ه را تحکيم کرده استئيترکيه استقالل و ناوابستگی قوه قضا

  .ياد شده است» پرستانه اقدامی وطن«عنوان  به
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خوانند که زن بايد در خانواده از  آموزان در کتاب درسی ديگری درباره شرح زندگی محمد، پيامبر اسالم، می دانش

 .شوھرش تبعيت کند

ھای درسی است، در اين باره  ات در کتابتغيير مسؤولآلپاسالن دورموش، که در وزارت آموزش و پرورش ترکيه 

زن تا وقتی که مرد . يت و احترام داشته باشندمسؤولدھد که زن و مرد در خانواده بايد نسبت به ھم احساس  توضيح می

 کند، در آن صورت تغيير مرد به زن  اگر رياست خانواده از و  رياست خانواده را در دست دارد بايد از او تمکين کند

 .مرد بايد از زن تبعيت کند

در نظر گرفته » امام خطيب«اند در مرحله نخست برای تدريس در مدارس دينی  ھای تاريخ که جديد تدوين شده کتاب

استانبول در ھمين مدارس  در ١٩۶٠س جمھوری ترکيه، در دوران کودکی در دھه ئي، راردوخانرجب طيب . اند شده

 .درس خوانده بود

شدت   بر ارزش اين مدارس دينی بهاردوخانبا قدرت گرفتن . آن زمان اين مدارس از اھميت زيادی برخوردار نبودند

 ھزار نفر بود، در سال ٧۶ ميالدی ٢٠١٥-٢٠١٦شمار محصالن اين مدارس که در سال تحصيلی . افزوده شده است

 .ليون نفر افزايش يافته است مي٢/١ به ٢٠١٦- ٢٠١٧

وزارت آموزش و . ھای ترکيه به شدت کاھش يافته است آموزان تازه وارد به دبستان در چنين شرايطی، شمار دانش

اند و  اند، ثبت نام نکرده پرورش ترکيه اعالم کرده که دوميليون کودک در سراسر کشور که به سن قانونی دبستان رسيده

 .اند  از آموزش محروم

 باقی مانده و اين پديده در حالی است که ساختار جامعه ترکيه ٢٠٠٧شمار نوآموزان ترکيه در حال حاضر در حد سال 

 حدودا صددرصد نوآموزان اين کشور که به سن ،٢٠١٣برمبنای آمار موجود در ترکيه در سال . بسيار جوان است

 .ردندورود به دبستان رسيده بودند، در مدارس اين کشور ثبت نام ک

داند؛  آموزان را اصالحات حزب عدالت و توسعه ترکيه می آموزشی ترکيه، دليل کاھش شمار دانش سنديکاھای 

 شرايط اضطراری موجود در اين کشور را دليل تأثيرچنين  ھا، ھم آن.  تصويب شدند٢٠١٢اصالحاتی که در سال 

 ھزار معلم برمبنای آمار ٣٣اند که  کيه اعالم کردهسنديکاھای تر. کنند ديگری برای اين معضل اجتماعی ارزيابی می

 .اند رسمی دولت از کار برکنار شده

ھای اين کشور را ھماھنگ با ديدگاه تازه حکومت  ھای آموزشی دبيرستان چنين در صدد است برنامه دولت ترکيه، ھم

ھای درس  است جھانی در کالسدر اين راستا تدريس تئوری تکامل و اھميت نقش اروپا در سي.  دھدتغيير اردوخان

  .شود حذف يا محدود می
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 دروس دبيرستانی اين   تکامل داروين از برنامه يک مقام ارشد وزارت آموزش وپرورش ترکيه، اعالم کرد که نظريه

خانه مزبور منتشر شده،   که در پايگاه اينترنتی وزارتئیآلپاسالن دورموس، در يک فيلم ويديو. کشور حذف خواھد شد

  ».رود آموزان فراتر می از حد درک دانش«تئوری تکامل اعالم کرد و گفت که اين نظريه » پيچيدگی«جيه اين امر را تو

کالس نھم حذف خواھد شد، گفت » شناسی زيست«ھای درس  از کتاب» فصل تکامل« بر اين که تأکيددورموس، ضمن 

 ».شود اصالح، کوتاه و خالصه می« اجتماعی نيز در دروس تعليمات»  دين از سياستئیجدا«ھای مربوط به  که بخش

جای  ھا تعديل شود و به ھای تاريخ دبيرستان از آن گذشته قرار است، تاريخ اروپا و نقش و اھميت سياسی آن در کتاب

ھای بزرگان خاور زمين مانند  اينشتاين، آموزش نظريه» ئتوری نسبيت«ھای دانشمندان غربی مانند   تدريس نظريه

 .گنجانده شود»  اسالمئی دوران طال متفکر برجسته«عنوان  ی سينا بهابوعل

، اردوخانکارشناسان سياسی معتقدند که اقدامات دولت ترکيه در چارچوب اصالحات سياسی ـ اجتماعی رجب طيب 

در ترکيه » امپرتوری عثمانی«به سبک » حکومتی اسالمی«کوشد  گيرد که می جمھور اين کشور صورت می سئير

 .پا سازدبر

در استانبول، وزير آموزش و پرورش ترکيه اعمال اصالحات در  ARD به گزارش کريستيان بوتکرايت، خبرنگار

توجيه  (PISA) »پيزا« ئیآموزان اين کشور در آزمون اروپا ن دانشئينظام آموزشی مدارس را از جمله به دليل رتبه پا

آموزان طراحی شده  شودب رای سنجش سطح آگاھی دانش جرا میاين آزمون که ھر ساله در سراسر جھان ا. کرده است

  .است

ھای اول، پنجم و نھم در سال تحصيلی آتی طبق سيستم جديد آموزش داده  آموزان کالس لماز، دانشئيگفته عصمت  به

يری وار مطالب درسی، تکيه بر يادگ گفته شده است که در نظام آموزشی جديد به جای حفظ کردن طوطی. خواھند شد

 .ای خواھد بود دقيق و ريشه

ات اساسی دارد که ھدف آن به نظر تغييروارده حکايت از » اصالحات«تر به  نگاھی دقيق. اما اين ھمه ماجرا نيست

  .آموزان است چيزی فراتر از باال بردن سطح آگاھی دانش

جمھوری ترکيه که تا پيش از گذار  ، حتی مبحث درسی مربوط به مصطفی کمال پاشا، بنيان ARDبه نوشته خبرنگار

ھا قرار است از حجم  طبق گزارش. در امان نمانده است» اصالحات«شد، از اين  اين با وسواس زيادی با آن برخورد می

ھمچنين نظريه . توجھی کاسته شود  ھای درسی در آينده به طرز قابل مطالب مربوط به آتاتورک و ھمراھانش در کتاب

» ارگانيسم و محيط زيست«ام آموزشی کنار گذاشته شده و مبحث مربوط به آن با فصل تکامل داروين نيز از نظ

 .جايگزين شده است

س دانشگاه مال تپه استانبول، نسبت به داوری ئيسوکن، معاون ر نظران موافق، نظير بتول کوتوک برخی از صاحب

آموزان مورد توجه  يستگی و صالحيت دانشات جديد شاتغييرزودھنگام ھشدار داده و بر اين باور است که با اعمال 

 .تر شده است چنين محتوای درسی نيز از دشواری پيشين درآمده و ساده قرار گرفته و ھم

  .اند ھای درسی شده ای که نگرانی مخالفان را برانگيخته مباحث دينی و اسالمی است که وارد کتاب اما نکته

 ترکيه آمده است که وزارت آموزش و پرورش در حال کار روی ھای نقل از رسانه ، به ARD در گزارش خبرنگار

 .ھای درسی کالس ھفتم اضافه کند است تا آن را به کتاب» جھاد«مبحث 

در ) خداناباوری( ، تولد دوباره مسيح و آتئيسم) دين از سياستئیجدا( چنين از موضوعاتی ھمچون سکوالريسم ھم

 .ياد شده است» بيماری«و » زسا باورھای مشکل«عنوان  ھای درسی به کتاب
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 اعالم کرده ،٢٠١٢ که رياست حزب حاکم عدالت و توسعه را بر عھده دارد، در جريان يک سخنرانی در سال اردوخان

از آن زمان تا کنون شمار زيادی مدرسه آموزش طالب و وعاظ . تربيت کند» نسلی وارسته«بود که دولت او قصد دارد 

 .اند در اين کشور افتتاح شده »İmam hatip lisesi« موسوم به

، زمانی که حزب عدالت و توسعه سکان ھدايت کشور را در دست گرفت، ٢٠٠٢، در سال  ARDبه نوشته خبرنگار

 شمار ،٢٠١۶اين در حالی است که در سال . کردند آموز در اين مدارس مذھبی تحصيل می  ھزار دانش۶۵حدود 

رسد با توجه به تحوالت  سابقه که به نظر می  ميليون نفر رسيد؛ رقمی بیمحصالن اين مدارس به بيش از يک و نيم

  .کنونی در ترکيه نه رو به کاھش بلکه رو به افزايش بگذارد

 
سازی  دهجمھور ترکيه معتقد است در دوران امپراتوری عثمانی حرمسرا در آموزش و آما سئي، ھمسر راردوخانامينه 

ساز   ھم اخيرا با اظھار نظری در مورد زنان جنجالاردوخانرجب طيب . کرد ای ايفا می زنان برای زندگی نقش ارزنده

      .شده بود

 اين تعبير را به ھنگام يک ديدار رسمی در آنکارا بر اردوخانھای تلويزيونی ترکيه، ھمسر رجب طيب  گزارش شبکه به

  .زبان آورده است

به نقل از . ھای اجتماعی را به ھمراه داشته است  خشمگينانه کاربران ترک در شبکه نظر موجی از واکنشاين اظھار

 گفته است که در دوران اردوخاناوزلم کورومالر، استاد دانشگاه استانبول در پاسخ به امينه » گاردين«روزنامه 

گاه اجازه  ، کتاب تنھا چيزی بود که ھيچ)دی ميال١۶قرن ( سلطنت مراد سوم، دوازدھمين سلطان امپراتوری عثمانی

 .ورود به حرمسرا را نيافت

. ھا بود در دوران سلطنت امپراتوری عثمانی، قوانين سختی در دربار حاکم بود که حتی سلطان نيز موظف به اجرای آن

 زنان بسته به طور نمونه، از جمله اين قوانين نحوه انتخاب و آموزش زنان حرمسرا بود؛ به اين ترتيب و به

 .ديدند ھای خارجی آموزش می ھای ادبيات، موسيقی، خطاطی يا فراگيری زبان استعدادھايشان در حوزه

ھای سلطان  عنوان سوگلی برخی از زنان حرمسرا نيز به. ساختن سلطان بود ھا، سرگرم البته ھدف از کسب اين مھارت

 .شدند میخدمت گرفته   کردن نيازھای جنسی او به برای برآورده

 نيز به دليل اظھارنظری در اردوخانآفرين شد که ھمسرش رجب طيب   در حالی با اين سخنان جنجالاردوخانامينه 

زن در وھله «او گفته بود، در نظر او . ، مورد انتقاد شديد قرار گرفتمارچ ٨مورد زنان در آستانه روز جھانی زن، 

 ».اول يک مادر است
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او . شود ھای اسالمی در ترکيه متھم می سوی منتقدان به تالش برای حاکم کردن ارزشھاست که از  ، مدتاردوخان

 .تاکنون چندين بار مخالفت خود را در مورد برابری جنسی ميان زنان و مردان ابراز داشته است

 » . زن در حرمسرای او حاضر بودند٧٠٠حدود «شاه قاجار، شاه وقت ايران،  ناگفته نماند که فتحعلی

چنين طرحی را برای تصويب به پارلمان اين کشور ارائه کرده که بر مبنای آن مراجع دينی حق بستن   ترکيه، ھمدولت

ھای ھوادار زنان در ترکيه به شدت با  چنين سازمان نيروھای اپوزيسيون و ھم. عقد ازدواج شھروندان را خواھند يافت

  .اند اين طرح مخالف

 ميالدی، تنھا مراجع قانونی حق بستن عقد ازدواج را در اين ١٩٢۶يه در سال از زمان تصويب قانون مدنی در ترک

  .به اين ترتيب بدون ازدواج محضری، ازدواج شرعی ناممکن است. کشور دارند

بر طبق قوانين کنونی ازدواج در ترکيه کسانی که تنھا نزد يک مرجع دينی مثال در مسجد محل، ازدواج شرعی کنند، 

 .آيد و قانون دو تا شش ماه حبس برای متخلفان در نظر گرفته است نی به حساب نمیشان قانو ازدواج

ھای الزم برای ازدواج شرعی را که ھمان  شرط دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکيه حدود دو سال پيش پيش

وضيح داد که ازدواج شرعی دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکيه در اين باره ت. ازدواج محضری بود، لغو کرد

 . کشور نيستئیدر تضاد با ازدواج مدنی و قوانين جزا

 کردن مصوبه دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی گامی ئیحزب حاکم عدالت و توسعه ترکيه، اکنون برای اجرا

اعتبار ازدواج مدنی را داشته فراتر برداشته و خواستار آن شده که ازدواج انجام شده نزد مراجع دينی بايد در آينده ھمان 

 .باشد

 .شان شرعی باشد يا مدنی گيری خواھند داشت که ازدواج به اين ترتيب شھروندان ترکيه در آينده حق تصميم

شود و رھبران و اعضای  عنوان حزب سکوالر و چپ شناخته می که در ترکيه به (HDP) ھاحزب دمکراتيک خلق

مرال دانش بشتاش، نماينده اين حزب، بر . الفت خود را با اين طرح اعالم کرده استھا ھستند، مخ شمار آن در زندان بی

 .خوان کند خواھد قوانين ترکيه را با شرع اسالم ھم اين نظر است که حزب عدالت و توسعه ترکيه می

نه به فکر زنان حزب عدالت و توسعه ترکيه با اين طرح «: گويد ھا میمرال دانش بشتاش، نماينده حزب دمکراتيک خلق

 ».است نه دخترھا

 اين طرح اعالم کرده که در صورت تصويب آن ازدواج شھروندان در کشور تأئيدحزب عدالت و توسعه ترکيه، اما با 

 .ساده خواھد شد

وجه مخالفتی با سکوالريسم در اين کشور ندارد  باره گفت اين طرح به ھيچ بکر بوزداق، وزير دادگستری ترکيه، در اين

 .شود تر می ابد و حمايت از حقوق زنان در دوران ازدواج بيشئيبا تصويب اين طرح ازدواج محضری نيز سرعت مو 

  فاشيستیھای حزب تر نمايندگان پارلمان ترکيه عضو حزب عدالت و توسعه ترکيه ھستند و اين حزب از حمايتبيش

 .برخوردار استگرای افراطی اين کشور است نيز  که حزب ملی)  (MHP »حرکت ملی«

چنين نگران آنند که حداقل سن قانونی در ازدواج ھای شرعی اھميت خود را از دست بدھند  ھای زنان ترکيه، ھم سازمان

 .وجود آيد طور قانونی برای مردان به و با تصويب اين طرح امکان چندھمسری به

س حزب عدالت و توسعه و رئيس جمھوری ، رئياردوخانای سرگشاده به رجب طيب  ھای زنان ترکيه در نامه سازمان

اند در صورت تعھد نسبت به زن مدرن ترکيه، اين طرح را پس بگيرد و نگذرد که ترکيه با  اين کشور، از او خواسته

 .قوانين اسالمی اداره شود
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سر و «جام وظيفه توانند ھنگام ان  اين کشور میپوليسای اعالم کرد که زنان  نامه دولت ترکيه طی بخشھا،  عالوه بر اين

رنگ با  ونگار و ھم ان زن، بايد بدون نقشمأمورنامه آمده است که روسری  در اين بخش. خود را بپوشانند» موھای

  . باشدپوليسيونيفورم 

توانند حين انجام وظايف خود از روسری استفاده  می» اکنون ھم« از پوليسبنا به گزارش خبرگزاری دولتی ترکيه، زنان 

  . استپوليسرنگ بودن آن با لباس مخصوص  کننده در رابطه با اين پوشش، ھم  شرط محدودتنھا. کنند

ھا پيش در صدد لغو  جمھور اين کشور، از مدت سئي، راردوخانبه رھبری رجب طيب » توسعه و عدالت«حزب حاکم 

ھای  ده از روسری در دانشگاهلغو ممنوعيت استفا. کنند مقرراتی است که استفاده از پوشش سر و بدن زنان را محدود می

پارلمان اين کشور در ھمان سال نيز، قانون آزادی استفاده از . ی اين اقدامات است  از جمله٢٠١٠اين کشور در سال 

 .در ادارات و مدارس را به تصويب رساند» حجاب اسالمی«

 شرکت کرده المانت ترکيه در اخيرا وزير کشور ترکيه نيز تھديد کرده است گردشگرانی که در تظاھرات عليه دول

شدت محکوم   اظھارات وزير کشور ترکيه را بهالمانمداران  سياست. محض ورود به ترکيه دستگير خواھند شد باشند، به

  .اند کرده

 به تھديد المانن مسؤوالو  ھا ، خبر از واکنش تند مقاممارچ٦ -اسفند  ١۵روز چھارشنبه » اشپيگل آنالين«سايت خبری 

 .ور ترکيه مبنی بر دستگيری گردشگران منتقد داده استوزير کش

. ای شد رسانه» اشتوتگارتر ناخريشتن« خبر اظھارات جنجالی سليمان سويلو، وزير کشور ترکيه، ابتدا توسط روزنامه

که در تظاھرات عليه دولت ترکيه  آن دسته از گردشگرانی در گزارش اين روزنامه آمده است که ترکيه تصميم گرفته

 .اند را دستگير کند  شرکت کردهالماندر 

 .شود تبار محدود نمی ترک یالمانشود که اين تھديد ترکيه تنھا به شھروندان  گفته می

تری نسبت به اظھارات وزير ئي با انتشار يک پست توالمانتبار حزب سبزھای  مداران ترک جم اوزدمير، يکی از سياست

 .کشور ترکيه اعتراض کرده است

ی اشاره کرده و تھديد المانبرای شماری از خبرنگاران  عدم صدور مجوز تھيه گزارش  تری بهئي در اين پست تواوزدمير

 .داند ھا می ھای دولت ترکيه در راستای محدود کردن آزادی تالش اخير سليمان سويلو را در ادامه

اين » . نيز حاکم کندالمان  بر آن است تا فضای ترس و وحشت را دراردوخاناکنون «: اوزدمير نوشته است

 . در قبال ترکيه را شکست خورده ارزيابی کرده استالمان سياست سازشگرانه دولت المانمدار حزب سبزھای  سياست

پارلمان ( تاگ تورستن فرای، معاون رھبر فراکسيون اتحاد دو حزب دموکرات مسيحی و سوسيال مسيحی در بوندس

 عليه المانپذيرش نيست که ترکيه در خاک  گفته است که اين قابل» گارتر ناخريشتناشتوت«به خبرنگار روزنامه ) المان

 . تالش کندالمانھای مدنی در  ی دست به جاسوسی بزند و از اين طريق در راستای محدود کردن آزادیالمانشھروندان 

حزب کارگران کردستان ن ترکيه و از جمله تھديدھای وزير کشور ترکيه متوجه ھواداران و اعضای مسؤوالحمله 

 .است» ک ک پ«

اين در حالی است که وضعيت . شود زودی برگزار می ھا در ترکيه به الزم به يادآوری است که انتخابات شھرداری

  .نابسامان اقتصادی و سياسی دولت ترکيه، باعث افزايش نارضايتی از عملکرد دولت شده است

به مناسبت . ، روز جھانی زن را گرامی داشتند)ژ.پ.ی( افع خلق زنانمدمبارزان در منطقه جزير روژاوای کردستان، 

ھای مدافع زنان طی مراسمی در منطقه جزير ياد و خاطره   روز جھانی زن، صدھا مبارز زن عضو يگانمارچھشتم 

  .زنان پيشاھنگ آزادی زنان را گرامی داشتند
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. ژ در مراسم روز جھانی زن شرکت کردند.پ.ھان ی اندهَآخين نوجان، روژدا فالت، اوين عفرين و ليال واشوکانی فرم

 را به تمام مارچ ٨سپس آخين نوجان در سخنانی . گزارش خبرگزاری فرات، مراسم با سان نظامی مبارزان آغاز شد به

  .کنندگان در اعتصاب غذا و مبارزان زن تبريک گفت تمام شرکت َزنان جھان، عبدهللا اوجاالن و ليال گوون به

   

نمايندگی از نيروھای مدافع زن  به«:  در اين دروه گفتمارچ ٨٨ھای  خين نوجان، با اشاره به اھميت برگزاری جشنآ

 که با سبعيت ئیآن نيرو. رسانيم ای بزرگ را به انجام می کاران داعش مبارزه بيش از شش سال است که در برابر تبه

با نابودی داعش، مبارزه در . ھای زنان در حال نابودی استکرد اکنون از سوی نيرو خويش تمام دنيا را تھديد می

بينشی که . گر بر زنان وجود دارند ھای نابودگر و اشغال زيرا ھنوز ھم رويکرد. رسانيم عرصه دفاعی را به پايان نمی

ش را از تجارب ما نيرو، انگيزه و الھام مبارزه خوي. ترين دليل تداوم مبارزه ماست گرداند مھم قتل زنان را مشروع می

َبار ديگر از سوی ليال گوون  ميراثی که سرشار از مقاومت است و امروز يک. ايم گر در تاريخ کسب کرده زنان مقاومت
مبارزه زنان در جھان و کردستان برای ما زمينه تقويت جنگ . و رفقای وی در اعتصاب غذا تجلی يافته است

   ».خوددفاعی است

الزم است مبارزه را خط مشی روزانه خود قرار داده و دستاوردھای «: رحله آتی گفتنوجان با اشاره به وظايف م

 ھمه زنان را به مارچ ٨به مناسبت . وظيفه اصلی ما در اين مقطع چنين است. ھميشگی را برای زنان محقق کنيم

 گسترش دھيم و نيروی ما بايد مبارزه خود را. خوانيم ھمبستگی و مبارزه مشترک در برابر نظام پدرساالری فرامی

   ».دفاعی خويش را ارتقا دھيم

   .خواه و مبارز تبريک گفت بار ديگر روز جھانی زن را به ھمه زنان آزادی نوجان در خاتمه يک

  .مبارزان پس از مراسم نظامی جشن روز جھانی زن را برگزار کردند و سپس به شادی و پايکوبی پرداختند

ژ، .پ.مبارزان ی. خصوص باغوز ادامه دارد ت طوفان جزير در ديرالزور و بهژ در عمليا.پ.مقاومت مبارزان ی

در ميان اين افراد زنان و کودکان ايزدی حضور دارند که در . کنند روزانه صدھا زن و کودک را آزاد می

  .توسط داعش از شنگال ربوده شدند ٢٠١۴ سال

و آزاد کردن » پايان دادن به ترور«ژ در جنگ .پ.ژ در مورد شرکت مبارزان ی.پ. ی آرين قاميشلو، فرمانده

ژ اين مبارزات بسيار مھم است، چون ما زنان و .پ.عنوان ی برای ما به«: غيرنظاميان به خبرگزاری فرات گفته است

   ».ھنوز تعدادی از زنان ايزدی در باغوز ھستند. کنيم کودکان ايزدی را آزاد می

يک زن ايزدی که ديروز آزاد شد «: وی گفت. ود داستان غم انگيزی داردش قاميشلو گفت، ھر زن ايزدی که آزاد می

ن خود را به او ئيگفت، مشخص شد که ده بار به ازدواج اجباری درآمده است و زبان و آ وقتی در مورد خودش سخن می

   ».اند تحميل کرده
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اند  که اين مناطق آزاد شده پس از آن بسياری بر زنان منطقه گذاشته است، تأثيرژ .پ.ژ در گفت، ی.پ.اين فرمانده ی

  .اند ژ پيوسته.پ.تعداد زيادی از زنان به ی

عنوان سپر انسانی  ھا به کاران از آن اند و تبه آرين قاميشلو در پايان سخنانش گفت، تعداد کمی غيرنظامی در باغوز مانده

   .کنند استفاده می

 در روزھای آينده باغوز تأکيدبه . کنند يرنظاميان سوءاستفاده میکاران داعش از حساسيت ما در مقابل غ تبه«: آرين گفت

  ».شوند کاران داعش به کلی نابود می  خواھد شد و تبهکنترول

مقاومت . ھای مختلف ترکيه و غرب، از مقاومت ليال گوون قدردانی شده است ، در ميتيتگمارچدر روز ھشت 

و نماينده پارلمان از حزب دموراتيک ) د.ج.ک( ه جامعه دمکراتيکس مشترک کنگرئيَاعتصاب غذای ليال گوون ر

ھای  اعتصاب غذا در زندان. مين روز خود را تمام کرد١٢١در محکوميت حصر عبدهللا اوجاالن ) پ.د.ه( ھا خلق

  .سر گذاشت  روز را پشت٨٢حکومت ترکيه نيز 

 
 آبان، در جلسه دادگاھی در زندان ١٣٩٧ آبان ١٧ – ٢٠١٨ نوامبر ٧َاعتصاب غذای نامحدود ليال گوون، از 

  .سر گذاشت مين روز اعتصاب غذا را پشت١٢٢اکنون وی، . دست به اعتصاب غذا نامحدود زد) دياربکر( آمد

دهللا اوجاالن اين چھر سرشناس سياسی فشارد و تصريح کرده است تا پايان حصر عب َگوون بر خواسته خويش پای می

  .دھد حتی اگر به قيمت جان وی تمام شود خاورميانه، به اعتصاب خود ادامه می

دولت او، جامعه ترکيه را با . ستيز است ستيز و آزادی طلب، اشغالگر، زن ، يک دولت فاشيستی، جنگاردوخاندولت 

ويژه  اما شکی نيست که جامعه ترکيه به.  به عقب برگردانده استھا  مذھبی، دھه-ھای نئوعثمانی و فاشيسم ملی  سياست

اند و برای  جويان، جنبش مردم کرد، جنبش محيط زيست و غيره دولت را به چالش کشيده جنبش زنان، کارگران، دانش

  !وقفه و ھدفمند مشغولند  وضع موجود، به پيکار بیتغيير

  ٢٠١٩ مارچ دھم – ١٣٩٧ ]حوت[شنبه نوزدھم اسفند يک

  

  


