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1. در سال 2015-2016 در ترکیه آخرین رسی از مذاکرات موسوم به »فرآیند صلح« میان دولت اردوغان و نیروهای 

پ ک ک به میانجی گری حزب دموکراتیک خلق ها )HDP( در جریان بود که نهایتاً به شکست منجر شد. هر یک 

از طرفین دیگری را مسئول این شکست در مذاکرات دانستند. دولت اردوغان به بهانه ی تسلیم نشدن چریک های 

پ ک ک و ترک سالح نکردن آن ها و نیز انجام چند عملیات جسته گریخته به دست آن ها علیه نیروهای پلیس و 

ارتش ترکیه، مجموعه ای از عملیات  نظامی را تحت عنوان »عملیات خندق« در پیش گرفت که عمالً منجر به 

ازرسگیری درگیری ها بین دولت ترکیه و چریک های پ ک ک شد. در آن روزها که کانتون کوبانی هم به لطف دولت 

ترکیه و سایر نیروهای امپریالیست تحت محارصه ی داعش درآمده بود و اردوغان مرزهای ترکیه را به روی نیروهای 

کُرد بسته و به روی جهادیان داعشی گشوده بود، قتل عام سوروچ هم به وقوع پیوست و 34 نفر از شاخه ی جوانان 

»حزب سوسیالیست ستم دیدگان«1 که قصد عزیمت به کوبانی را داشتند، به قتل رسیدند.

اعالم حکومت نظامی و قوانین منع آمد و شد در بعضی از مناطق کردنشین یک بار دیگر نشان داد که دولت 

ترکیه نه تنها هیچ عزم راسخی برای به نتیجه رساندن مسئله ی کُردها ندارد بلکه به دنبال بهانه ای است تا مناطق 

کردنشین را از جمعیت کُرد تخلیه کرده و آن ها را تبدیل به صحنه ی جنگ دائم خود با چریک های پ ک ک کند. 

1- Ezilenlerin Sosyalist Partisi
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در چهارچوب این تحوالت، جمعی از اساتید دانشگاه های ترکیه به همراه چهره های مطرح بین املللی مثل نوآم 

چامسکی، دیوید هاروی، اتی ین بالیبار، جودیت باتلر و امانوئل والرشتاین بیانیه ای را منترش کردند به نام »بیانیه ی 

آکادمیسین های طرفدار صلح«.2 امضاکنندگان این بیانیه خاستار پایان یافنت قوانین منع آمد و شد در شهرهای 

کردنشین و خامته یافنت خشونت شدند. آن ها همچنین تأکید کردند که دولت ترکیه در مناطق کردنشین دست به 

کشتار مردمان بی دفاع زده و آن ها یعنی اساتید دانشگاه در برابر این ستم خاموش منی مانند و با خاموشی خود 

رشیک این جرم و جنایت منی شوند. این بیانیه در تاریخ 11 ژانویه ی 2016 با امضای 1128 آکادمیسین منترش 

شد. ظرف یک هفته تعداد امضاها از جانب سایر اساتید دانشگاه به عدد 2212 رسید. پس از انتشار بیانیه موج 

حمالت و اتهام افکنی ها از جانب دولت اردوغان و رسانه های وابسته به آن رشوع شد. طولی نکشید که علیه 

بخش عمده ای از اساتید امضاکننده دعاوی حقوقی مطرح شد و از دانشگاه اخراج شدند. در تصفیه های پس از 

به اصطالح کودتای نافرجام 2016، مجدداً دولت اردوغان که این بار »فلّه ای« تصمیم به تصفیه ی کارمندان بخش 

از  نیز  باقیامنده ی آن ها را  از طریق »احکام حکومتی«3  عمومی گرفته بود، به رساغ اساتید امضاکننده رفت و 

دانشگاه اخراج کرد. به طور مثال تنها از دانشکده ی علوم سیاسی و حقوق دانشگاه آنکارا، معروف به »مکتب 

ُملکیه« )Mülkiye( 23 آکادمیسین اخراج شدند.

2. در ترکیه دانشگاه های بزرگ تاریخاً خودمختار بوده اند. این خودمختاری نیز عمالً به واسطه ی مقاومت در برابر 

فرامین حکومتی و برخورداری از حد زیادی اختیارعمل در رابطه با سازوکارهای جذب و اخراج اساتید دانشگاه 

تحقق یافته است. به طور مثال، در دانشگاه هایی که رؤسای آن از دست نشانده های حزب حاکم هستند اردوغان 

را ظرف  اوامر خود  دانشکده ها  و  دانشگاه ها  رییس  به  دستور  با  دانشجویان  یا  اساتید  از  نارضایتی  به محض 

مدت زمان اندکی به کرسی می نشاند. اما در مورد دانشگاه های خودمختار قضیه به همین سادگی نیست. آن ها 

معموالً تن به اوامر حزب حاکم منی دهند و به طور مثال اگر اردوغان بخواهد استادی از اساتید آن ها را اخراج کند 

مجبور است به صورت قانونی و با طرح دعوای قضایی و استفاده از قدرت نهادی »احکام حکومتی« به هدف خود 

برسد. در غیر این صورت اوامر او به شخص رییس دانشگاه یا دانشکده مبنی بر ایجاد تغییر مورد نظر وی راه به 

جایی منی برند. عالوه بر این، سه دانشگاه اصلی و خودمختار ترکیه، دانشکده ی علوم سیاسی و حقوق دانشگاه 

آنکارا معروف به »مکتب ُملکیه«، »دانشگاه فنی خاورمیانه« و »دانشگاه بوغازی چی« همواره صحنه ی مبارزات 

2- Ezilenlerin Sosyalist Partisi
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دانشجویان در کنار سایر مبارزات مردمی در دوران های گوناگون بوده اند. دانشگاه آنکارا به ویژه »مکتب ُملکیه« 

ثریّا،  اوجاالن، صالح الدین دمیرتاش، جامل  از جمله ماهر چایان، عبدالله  بزرگی  انقالبی های  و  که شخصیت ها 

جان دوندار و حتی مقامات دولتی معارص از قبیل مسعود ییلامز، دنیز بایکال و اردال اینونو از فارغ التحصیالن 

آن هستند، در کنار »دانشگاه فنی خاورمیانه« در آنکارا از پایگاه های آکادمیک جریانات چپ ترکیه محسوب 

می شوند. دانشگاه بوغازی چی هم در طیف آکادمی های لیربال قرار می گیرد. البته الزم به ذکر است که چپ گرایان 

نیز در این دانشگاه حضور دارند اما قدرت تاریخی آن ها به زمانی برمی گردد که انقالبی هایی مثل دنیز گزمیش در 

آن جا تحصیل می کردند و آکسیون های اِشغال دانشگاه فراگیر بود. به بیان دیگر، امروزه در ترکیه بخش عمده ای 

از دانشگاه ها در استیالی اسالم گرایان اردوغانی و شقوق مختلف ملی گرایان است و تنها چند جزیره ی خودمختار 

هامنند موارد مذکور بین جریان های مخالف چپ و راست به حیات خود ادامه می دهند که آن ها هم به بهانه های 

گوناگون هر از گاهی از جانب دولت اردوغان مورد هجوم واقع می شوند و آکادمیسین ها و دانشجویان مخالف را 

دست گیر کرده، اخراج و یا به طور موقت و دامئی از حق تحصیل و ورود به دانشگاه محروم می کنند.

سال گذشته در همین روزها اساتید اخراجی »مکتب ُملکیه« و دانشجویان این دانشکده علیه اخراج های فلّه ای 

در »پردیس جه به جی« )Cebeci Kampüsü( دست به اعرتاض زدند که در نتیجه نیروهای پلیس ضّدشورش به 

تنها در دوران کودتاهای  به حق  را رقم زدند که  این پردیس شده و صحنه هایی  همراه ماشین های زرهی وارد 

پیشین ترکیه در دانشگاه ها دیده می شد. نگارنده خود در این درگیری ها حضور داشته و به عینه شاهد حمالت 

پلیس ضّدشورش داخل پردیس دانشگاه، استفاده ی آن ها از گاز اشک آور در داخل سالن ها و حیاط، رضب وشتم 

دانشجویان، استفاده از سگ پلیس برای ترساندن معرتضان و عبور پلیس از روی »قبای اساتید« بوده که اهمیتی 

منادین برای »مکتب ُملکیه« دارد.

تعداد اخراجی های دانشگاه آنکارا و به طور مثال رشته ی تئاتر به حدی بود که پس از آن فعالیت این رشته به 

حال تعلیق درآمد چرا که تعداد اساتید از حد نصاب کافی برای تدریس و حضور در کالس های درس کم تر و عمالً 

فعالیت این رشته ی دانشگاهی متوقف شد.4 مثال دیگر، وضعیت دانشکده ی علوم سیاسی دانشگاه آنکاراست. پس 

از اخراج اساتید این رشته، بخش عمده ای از تزهای فوق لیسانس و دکرتا که تا پیش از آن یکی از اساتید اخراجی 

»استاد راهنام«ی آن تز بود، پا در هوا ماندند و نهایتاً باالجبار میان اساتید باقیامنده تقسیم شدند. فکرش را بکنید 

اساتیدی که معموالً در سال مسئولیت چهار یا پنج تز فوق لیسانس و یک یا دو تز دکرتا را بر عهده می گیرند، به 

4-اینجا ببینید
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یک باره مجبور می شوند روی هم رفته مسئولیت 20 تا 30 تز مختلف را متقبل شوند زیرا در غیر این صورت امکان 

فارغ التحصیلی دانشجویان وجود نخواهد داشت و به تبع امکان جذب دانشجویان جدید هم نامیّس خواهد شد.

بدین ترتیب بود که دولت اردوغان در واقع امر توانست یکی از پایگاه های مخالفت دانشگاهی را که تاریخش 

حتی مقدم بر جمهوری ترکیه است، نابود کند. »مکتب ُملکیه« از یک سو به دلیل اخراج اساتید عمدتاً چپ گرای 

»طرفدار صلح« و از سوی دیگر به سبب اختالل در سیستم آموزشی این روزها تنها حیاتی نباتی دارد و بخش 

عمده ای از بالقوگی های اعرتاضی خود را از دست داده است، یا به بیان بهرت، بالقوگی هایش را باالجبار تخلیه 

کرده اند. مرگ »مکتب ُملکیه« اما مرگی طبیعی نیست، یک قتل عامدانه است که عامل آن کسی نیست به جز 

شخص رجب طیب اردوغان و دولت ارتجاعی اش.

3. کاری که اردوغان سال گذشته با »مکتب ُملکیه« کرد نشانگر هدف او برای فرونشاندن اعرتاضات در محیط های 

بوغازی چی  دانشگاه  به  نوبت  اما  این بار  بود.  تروریسم«  از  »اتهامات حامیت  به  توسل  با  مخالف  دانشگاهی 

استانبول رسیده. اردوغان که اینک با تجاوز نظامی به عفرین و به یُمن سکوت متام نیروهای امپریالیست غرب و 

رشق و همراهی جهادگرایان ارتش آزاد سوریه در خّط مقدم جنگ، خود را در قامت سلطان نوعثامنی پیروز نربد 

میدانی می بیند و قدارّه کشان نقشه های توسعه طلبانه اش را با هدف فعال سازی احساسات و عواطف ملی گرایانه 

برای بهره برداری انتخاباتی سال آینده در رس می پروراند، بیش از پیش مجهز به توجیهات شوونیستی در جهت 

رسکوب مخالفان داخلی و به ویژه مخالفان جنگ و حمله ی نظامی به عفرین شده است.

پس از اعالم پیروزی و برافراشنت پرچم ترکیه و ارتش آزاد سوریه در عفرین که البته به قیمت قتل عام مردم بی گناه 

و غارت منازل آن ها محقق شد، اردوغان در ترکیه با برگزاری مراسم »جشن عفرین«، چیزی که شبیه به »یادواره ی 

شهدا« در ایران است، به تقدیس جنگ علیه کردهای سوری و ارزش واالی شهادت فرزندان ترکیه پرداخت. در یکی 

از این مراسم که ادعای »خودجوش بودن« آن برای ما یادآور متام آکسیون های خودجوش نیروهای حزب اللهی در 

ایران است، در دانشگاه بوغازی چی جمعی از دانشجویان مرتجع و فاشیست در حال پخش »شیرینی« به خاطر 

پیروزی در عفرین بودند. در این اثنا، جمع دیگری از دانشجویان چپ و سوسیالیست به مخالفت با این اقدام 

با  پلیس وارد پردیس دانشگاه بوغازی چی و  برخاسته و میز پخش شیرینی را واژگون کردند. طولی نکشید که 

دانشجویان درگیر شد، چند نفر را درجا دست گیر کرد و با شناسایی دانشجویان ظرف چند ساعت به خوابگاه ها 

و منازل آن ها هجوم برد. دو روز بعد، اردوغان در یکی از کنگره های محلی حزب خود در مورد وقایع دانشگاه 

بوغازی چی چنین گفت: »در استانبول در یک دانشگاه، که الزم نیست نامش را بربم چرا که خودتان متوجه هستید، 
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عده ای جوان باایامن، ملی و محلی گرا دور هم جمع شدند تا به خاطر عفرین شیرینی پخش کنند. در حالی که 

این جوانان در آن جا شیرینی پخش می کردند، عده ای جوان کمونیست و خائن به وطن اقدام به واژگون کردن 

میز آن ها می کنند. این ها مشتی جوان تروریست اند. فقط این را بگویم که در رابطه با این جوانان تروریست هر 

کاری الزم باشد می کنیم. در این دانشگاه حق تحصیل را از آن ها می گیریم. دانشگاه جای پرورش جوانان تروریست 

نیست«.5

بازداشت  دانشجو  استانبول حمله شده، 21  در  دانشجویی  به 14 خوابگاه و خانه ی  اردوغان  فرمان  به  تاکنون 

شده اند که 10 نفر از آنان آزاد شده و 11 نفر دیگر هنوز در بازداشت به رس می برند.6 اردوغان خوب می داند 

که برای رسکوب هرگونه مخالفت باید رساغ دانشگاه هایی برود که تاریخاً علیه دولت های وقت مواضع رادیکال 

امنیتی-اطالعاتی  پروژه های  ترتیب،  بدین  بوده اند.  مخالف  جوان  نسل های  پرورش  و  تربیت  محل  و  داشته اند 

علیه دانشگاه های مخالف که سال گذشته با اخراج فلّه ای اساتید دانشگاه آنکارا به ویژه »مکتب ُملکیه« آغاز شد 

و با حمالت گسرتده ی پلیس ضّدشورش به پردیس »جه به جی« این دانشگاه ادامه یافت، این روزها نیز با مترکز 

بر »جوانان کمونیست« دانشگاه بوغازی چی استانبول وارد فاز جدیدی شده که هدف از آن پاک سازی ریشه ای 

پایگاه های مقاومت دانشگاهی علیه ارتجاع اردوغانی است و این موضوع البته که تنها به دولت ترکیه محدود 

منی شود. هنوز یادمان نرفته که تنها یکی دو ماه پیش دانشجویان مخالف و چپ گرای دانشگاه های ایران، به ویژه 

برایشان احکام قضایی  اتهامات مضحکی دست گیر شده و  با چه  تهران و دانشکده ی علوم اجتامعی،  دانشگاه 

سنگین مثل چندین سال حبس و ممنوعیت خروج از کشور صادر شد. دیکتاتورها و حاکامن ترسان از توده های 

مردم، خواه تحت عنوان »عدالت و توسعه« خود را مخفی کنند یا در قبای »اعتدال و تدبیر و امید« تنها چیزی 

که انصافاً به خوبی می دانند دست گذاشنت بر گلو و خفه کردن هر گونه مخالفت و اعرتاض اجتامعی است. پس 

چندان جای شگفتی نیست که دولت های نولیربال عدالت و توسعه و تدبیر و امید تنها با تفاوتی چند هفته ای 

مخالفان و »جوانان کمونیست« و چپ گرا را به عنوان اهداف حمالت اطالعاتی-امنیتی خود نشان داده و برایشان 

خط ونشان می کشند. تنها تفاوت در این است که دیکتاتوری مثل اردوغان »صداقت دارد« و با صدای بلند می گوید 

که حق تحصیل را از جوانان کمونیست خواهد گرفت و هر کاری الزم باشد برای رسکوب آنان انجام خواهد داد اما 

شارالتان هایی مثل رسدمداران حکومت و دولت ایران از آزادی بیان و حقوق اجتامعی مخالفان صحبت می کنند 

5-اینجا ببینید

6-اینجا ببینید

https://www.evrensel.net/haber/348522/erdogan-o-komunist-vatan-haini-genclere-okuma-hakki-vermeyecegiz
http://sosyalistgundem.com/bogazicili-sosyalistlere-ozgurluk/
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و روشنفکران ارگانیک شان به ماله کشی بر اعامل حاکم می پردازند.

4. باید دید پروژه ی رسکوب دانشگاه ها به طور کلی و دانشگاه های خودمختار به طور خاص از جانب اردوغان 

طی ماه های آینده آیا می تواند یکی از خودمختارترین دانشگاه های ترکیه، دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا ملقب 

به اُدتو )ODTÜ( را که شهرتی بین املللی دارد به بحران کشانده و آن را صحنه ی درگیری بین پلیس ضّدشورش 

و دانشجویان کند یا نه. اتفاقی که چند سال پیش افتاد و رسوایی بزرگی برای شخص اردوغان به همراه داشت، 

هرچند برای دانشجویان مخالف نیز منتهی به صدور احکام قضایی شد. اردوغان در آن روزها قصد داشت برای 

افتتاح و سخرنانی در مورد پروژه ای وارد این دانشگاه شود که با مقاومت دانشجویان آن مواجه شد و بعد از 

لشکرکشی پلیس ضّدشورش و مقاومت جانانه ی دانشجویان نهایتاً عطای سخرنانی در آن جا را به لقایش بخشید و 

از »اُدتو« گریخت.

از دانشجویان و  از فعالیت های صنفی دانشگاهیان اعم  باید در کنار سیاست ُجرم انگاری  این موارد را  5. متام 

اساتید دانشگاه درک کرد تا بتوان به ُعمق هجوم و رسکوب دانشگاه در ترکیه ی عرص اردوغان پی برد. به عالوه، 

در روزهایی به رس می بریم که سخن گفنت از صلح و انتقاد به سیاست های تجاوزکارانه ی جنگی از سوی مخالفان 

از دیدگاه حاکم »حامیت از تروریسم« تلقی می شود و مجازات آن محرومیت از حقوق اجتامعی و حق تحصیل و 

پر شدن زندان ها از دانشجویان است.  بنا بر گزارش دویچه وله ی ترک تعداد دانشجویان زندانی در ترکیه نزدیک 

به 70 هزار نفر است )رقم دقیق: 69301 دانشجو(. حسین بوغاتکین، یکی از وکالی پیگیر پرونده های دانشجویان 

زندانی چنین گفته: در پرونده ی اکرث دانشجویانی که موکالن من هستند، عضویت در »انجمن های دانشجویی« 

موجود در ساختار دانشگاه ها دلیل و مدرکی برای عضویت در »سازمان های تروریستی مسلح« قلمداد می شود. 

یکی دیگر از »شواهد« هم انجام »رقص هاالی« در مراسم نوروز دانشگاه هاست. از نظر قانون، »وقتی دانشجویان 

کُردی  اشعار  آتش  کنار  در  و  داده  شعار رس  می دهند،  نشان  را  پیروزی  عالمت  و  می برند  باال  را  خود  دستان 

می خوانند در اصل در حال انجام رقص چریکی هاالی هستند«. 7 

7-اینجا ببینید

http://sosyalistgundem.com/bogazicili-sosyalistlere-ozgurluk/
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روی پالکارد نوشته شده است: »شیرینی ]برای[ اشغال و قتل عام محاله«
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