
178



178شماره ی

برگردان: مهرداد امامی

در  مقاومت 
ترکیه دانشگاه های 

یک نامه ی سرگشاده و دو بیانیه در باب 
مبارزات دانشجویی اخیر



3

مقاومت در دانشگاه های ترکیه

مقدمه ی مرتجم:

جنبش دانشجویی در ترکیه در حال پیشربد مبارزاتی است فراسوی دیوارهای دانشگاه. مطالبات دانشجویی در 

مخالفت با رؤسای انتصابی و غصب خودمختاری دانشگاه در روزهایی که دانشجویان حضوری فعال در دانشگاه 

ندارند، موجب شده اعرتاضاتی که پیش تر محدود به فضای آکادمیک بود در خیابان ها، میدان ها و کوچه های 

شهرهای بزرگ و کوچک رسریز کند. در حالی که دانشجویان در مکان های گوناگون خارج از دانشگاه تجمع اعرتاضی 

برگزار می کنند، جمع قابل توجهی از اساتید دانشگاه ها، برای مثال هم در دانشگاه بوغازیچی استانبول و هم در 

دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا، همبستگی خود را با دانشجویان نشان داده، علیه رؤسای انتصابی اعرتاض کرده 

و خواهان آزادی بی قیدورشط دانشجویان بازداشتی و بازیابی حق اداره ی خودمختار دانشگاه ها شده اند. احزاب 

و گروه های سیاسی گوناگون از جمله سوسیالیست ها، فمینیست ها، سازمان های کارگری، انجمن های مدنی و غیره 

نیز در حامیت از دانشجویان به خیابان ها آمده، بیانیه منترش کرده و در بسیاری از موارد با نیروهای پلیس درگیر 

شده اند. حتی چند تن از منایندگان مجلس، از جمله از حزب کارگر ترکیه و حزب دموکراتیک خلق ها، به محل تجمع 

دانشجویان رفته و در کنار آن ها در برابر نیروهای امنیتی و دولت ترکیه مقاومت کرده اند. ارکان باش، دبیرکل حزب 

کارگر ترکیه عنوان کرده: »مقاومت بوغازیچی در برابر رژیم درباری تبدیل به یکی از نیروهای محرکه ی موج جدید 

مخالفت شده است«. اصطالح »رژیم درباری« )saray rejimi( در کنار »ترکیه ی آک پارتی« و »جمهوریت دوم« 

اصطالحی است که مخالفان عمدتاً چپ گرای حزب عدالت و توسعه برای اشاره به گرایشات نوعثامنی گری اردوغان 

و حزب او به کار می برند. به رغم متام مقاومت های دانشجویان و سایر گروه های سیاسی، اردوغان اعالم کرده 
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که هیچ قصدی برای عقب نشینی ندارد. حتی دو روز پیش، در ساعات نیمه شب با صدور حکمی خرب از تأسیس 

دو دانشکده ی جدید در دانشگاه بوغازیچی داد و برای یازده دانشگاه دیگر هم رییس منصوب کرد. ملیح بولو، 

رییس انتصابی دانشگاه بوغازیچی هم در مصاحبه های گوناگون عنوان کرده که هیچ قصدی برای استعفا ندارد. 

وزیر کشور ترکیه، سلیامن سویلو نیز در روزهای گذشته با حضور در برنامه های تلویزیونی سعی کرده دانشجویان 

معرتض را ُمشتی آشوب گر و تروریست نشان دهد و همچنین دانشجویان ال جی بی تی را توهین کننده به مقدسات 

اسالمی جا بزند )بهانه ی او تصویری از مّکه است که در انجمن دانشجویان ال جی بی تی بوغازیچی با پرچم و 

منادهای رنگین کامنی تزیین شده بود(. به طور مثال، او در بخشی از صحبت هایش چنین گفت: »ال جی بی تی ها 

روزی  این کشور  در   )...( است  فروخته  ترکیه  به  که غرب  است  این چیزی  ناسازگارند،  ما  ارزش های  با  حقیقتاً 

پنج بار اذان خوانده می شود؛ دانشجویان از هامن روز اول درهای دانشگاه را شکستند. این وندالیسم است. چه 

می خواهند بکنند؟ )...( می خواهند بروند به دفرت ریاست و آنجا را اشغال کنند. تا وقتی من وزیر کشورم چنین 

اجازه ای منی دهم. دانشگاه بوغازیچی یا خود ترکیه هم به پا خیزد، من چنین اجازه ای منی دهم )...( انتخاب رییس 

دانشگاه آیا حتام باید کامالً دموکراتیک باشد؟ نه، ما به نتیجه نگاه می کنیم )...( آیا قبالً ال جی بی تی وجود داشت؟ 

در اروپا می تواند وجود داشته باشد. این جریانی است که از اروپا و آمریکا به ترکیه فروخته می شود. مبارزه با این 

جریان وظیفه ی ماست، این جریان چیز درستی نیست )...( این که می گویید رییس دانشگاه را منصوب کرده اید، 

تاریخ است که وزیر کشور دولتی که خود ید طوالیی در  از مضحکه های  این هم  رویکردی فاشیستی است«. 

رسکوب و قتل عام داشته »انتصابی« نامیدن رؤسای تحمیلی از جانب شخص اردوغان به دانشگاه ها را »رویکردی 

فاشیستی« می داند. در ادامه، ترجمه ی یک نامه ی رسگشاده نوشته ی دانشجویان »همبستگی بوغازیچی« و دو 

بیانیه ی کوتاِه کلکتیوهای دانشجویی و انجمن های ال جی بی تی آی را می خوانیم. به رغم انتقاداتی که می توان در 

رابطه با محتوای این متون از منظر تأکید زیاد بر »حقوق مندرج در قانون اساسی«، »حق شهروندان« و »حقوق 

برش« داشت، خواندن این سطور، به ویژه نامه ی شجاعانه ی دانشجویان بوغازیچی، الهام بخش است. دانشجویان 

مبارز ترکیه در این روزها یک بار دیگر معنای یکی از تأثیرگذارترین شعارهای چپ ترکیه را به یادمان می آورند: 

»رهایی به تنهایی ممکن نیست، یا برای همه است یا هیچ کس«.

***
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نامه ی رسگشاده به دوازدهمین رییس جمهور

پیش تر پاسخ ملیح بولو را با »شعرهایی در باب یک آشوب گر« داده بودیم. این که متوجه شده اید مسئول اصلی 

این موضوع شامیید و پاسخ دادید جای بسی خوشحالی است. تا به امروز درخواست این را داشتید که از طریق 

»بنیاد خدمت به جوانان و آموزش ترکیه« به صورت پنهان با ما مالقات کنید. اینک نیز سعی دارید به واسطه ی 

مطبوعات با ما جدل کنید. ما از واسطه ها خوشامن منی آید، ترجیح می دهیم مستقیم و در برابر عموم صحبت 

کنیم. امیدواریم شام نیز همین کار را انجام دهید.

اجازه دهید اول دلیل اعرتاضات و مطالبات مان را به شام یادآوری کنیم:

شام با نادیده گرفنت دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای دانشگاه ما یک رییس منصوب کردید. کار شام قانونی 

است؟ بله، هامن طور که شام در هر فرصتی که به دست می آورید تکرار می کنید، کارتان قانونی است اما مرشوع 

نیست. این انتصاب، انتصابی است که هر آن که در جامعه بویی از عدالت برده باشد در برابرش عصیان می کند! 

عالوه بر این، در یک روز جمعه با تصمیمی که در نیمه شب گرفتید، به نام تصفیه ی استاد، دانشجو و کارکنان، کل 

نهاد دانشگاه را تصفیه کرده، دانشکده های جدیدی تأسیس می کنید و دوباره برایشان رییس انتصابی می گذارید. 

تالش شام برای پُر کردن دانشگاه ما از فدائیان خودتان نشانه ی بحرانی سیاسی است که در آن افتاده اید. تعداد 

کسانی که قربانی بحران شام شده اند هر روز افزایش می یابد! ما از حقوق مان در قانون اساسی بدین خاطر استفاده 

می کنیم تا متام بخش های جامعه را از بی عدالتی ای که بر ما رفته است مطلع سازیم. مطالبات ما عبارتند از:

متام دوستان مان که در این روند بازداشت یا دستگیر شده اند باید فوراً آزاد شوند!

کارزارهای بی اعتبارسازی دوستان ال جی بی تی+ و متام دوستان دیگرمان که هدف قرار گرفته اند باید پایان یابند!

متام رؤسای انتصابی دانشگاه ها، در رأس آن ها ملیح بولو که موجب این بازداشت ها، دستگیری ها و هدف قرار 



6

مقاومت در دانشگاه های ترکیه

گرفنت ها شده اند، باید استعفا دهند!

در دانشگاه ها باید انتخابات دموکراتیک برای گزینش رییس دانشگاه با مشارکت متام اجزای دانشگاه برگزار شود!

شام جمله ای گفته اید بر این مبنا که »اگر دل و جرأتش را داشته باشند می گویند رییس جمهور هم باید استعفا 

دهد«. فرا خواندن رییس جمهور برای استعفا آیا یک حق مندرج در قانون اساسی است؟ بله! اگر چنین است 

استفاده از یک حق موجود در قانون اساسی از چه زمانی مستلزم دل و جرأت داشنت شده؟ ما را با کسانی که 

بی قیدورشط تحت امرتان هستند، اشتباه نگیرید. شام پادشاه نیستید، ما هم اتباع تان نیستیم. اما اکنون که از دل 

و جرأت سخن گفته اید، اجازه دهید به اختصار پاسخی بدهیم. ما هیچ مصونیتی نداریم! اما شام 19 سال است که 

پشت زرِه مصونیت پنهان شده و با عصبانیت فریاد می کشید. وزیر کشور دروغ هایی می گوید که موجب تحریک 

ال جی بی تی آی+  دوستان  به  شام  کرد.  نخواهیم  خودسانسوری  که  می گوییم  ما  می شوند.  دینی  حساسیت های 

ما لقب منحرف می دهید، ما حقوق آن ها را حقوق برش می دانیم. اعضای حزب شام در شهر سوما به کارگران 

معدن لگد می زنند. ما در کنار کارگران به نحوی فعال قرار گرفتیم و خواهیم گرفت. شام دبیرکل های مشرتک 

حزب دموکراتیک خلق ها را به شکلی غیرقانونی در زندان نگه داشته اید. همین کار را با روزنامه نگاران و فعاالن 

سندیکایی هم کرده اید... ما اما در کنار فریادکنندگاِن بی واهمه ِی واقعیات هستیم، با آن ها یگانه ایم، می گوییم 

که مخالف متام رؤسای انتصابی هستیم. شام کسی هستید که در میتینگ هایتان باعث هو کردن مادر برکین الوان 

می شوید. ما می گوییم در کنار برکین الوان هستیم. شام می گویید »زن عثامن کاواال هم در بین این آشوب گران 

است« و بدون آن که نام عایشه بوغرا را به زبان آورید به او حمله کرده و او را به عنوان هدف نشان می دهید. 

شام با زبان و اُسلوبی جنسیت زده، پوچ و خام از این می گویید که تنها ویژگی شایان ذکر درباره ی یک زن صحبت 

از همرس اوست. ما اما می گوییم »عایشه بوغرا استاد ارزشمند ما و یک دانشمند است« و معتقدیم »هر حمله ای 

که به او شود، انگار به ما شده است«. )می دانیم که شام اکنون نیز به خاطر این نامه طرف مجرم را گرفته و به 

سبب »توهین به رییس جمهور« بارها علیه مان شکایت می کنید، بله این را می دانیم اما هرگز از گفنت حقیقت 

برای  که خودتان  را  رییسی  قدرت حفظ  آن که  به خاطر  را هم می دانیم!(.  این  که  نخواهیم کشید چرا  دست 

دانشگاه منصوب کرده اید، ندارید با تأسیس دانشکده های جدید و کادرهای علمی تصنعی سعی دارید اوضاع را 

مدیریت کنید و این قاعدتاً نباید َمنشی پر دل و جرأت باشد. به همین دلیل گفته هایتان درباره ی دل و جرأت را 

جدی منی گیریم. ما متوجهیم که نه دانشگاه بوغازیچی مهم ترین نهاد ترکیه است و نه انتصاب ملیح بولو مهم ترین 

مسئله ی ترکیه. چند کالم هم درباره ی مطالبه ی استعفای شام. ما شام را به خاطر این انتصاب دعوت به استعفا 
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منی کنیم. چرا؟ چون اگر قرار بود استعفا بدهید، وقتی هرانت دینک به قتل رسید استعفا می دادید! هنگامی که 

301 کارگر معدن در سوما به قتل رسیدند، استعفا می دادید! زمانی که 34 کُرد در روبوسکی کشته شدند، استعفا 

می دادید! پس از حادثه ی قطار در چورلو استعفا می دادید! هنگام دیدن کسانی که موجب بیکاری شان شدید، در 

رأس آن ها بیکارشدگان از طریق احکام حکومتی یا هزاران شهروندی که به سبب نیافنت شغل درد معاش دارند، 

استعفا می دادید! زمانی که سیاست های اقتصادی تان به بن بست خورد، سیاست هایی که مردم را به فقر محکوم 

کرده اند، به جای قربانی کردن دامادتان باید مسئولیت را بر عهده می گرفتید. می توان مثال های فراوانی زد اما شام 

هرگز استعفا ندادید. بنا به تعبیر خودتان، به جای دل و جرأت به خرج دادن ترجیح دادید خود را فردی ساده 

نشان دهید که فریب خورده است. اکنون چرا ما شام را دعوت به استعفا کنیم؟ ما تا زمانی که ملیح بولو بر آن 

صندلی تکیه بزند، اعرتاضات خود را با افزایش ابعاد آن ادامه خواهیم داد. در این رابطه، بر عهده ی شامست که 

چه چیز باید انجام شود یا نشود. ما در کنار کسانی هستیم که حقوق و آزادی های دموکراتیک شان غصب شده 

است! امیدواریم متوجه شوید که منی توانید در این رسزمین با تهدید کردن و هدف گذاری ستم دیدگان از پشت 

سکوهای سخرنانی و در میدان ها آن ها را ساکت کنید.

منبع:

اینجا

***

https://bit.ly/3aJJyyp
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بیانیه ی کلکتیوهای دانشجویی درباره ی وقایع اخیر

صدای مقاومتی که با انتصاب رییس برای دانشگاه بوغازیچی از طرف رژیم درباری رشوع شد، در مدتی کوتاه 

همراه با صدای زنان، کارگران، ال جی بی تی ها و روستائیان مخالف احداث تأسیسات برق آبی در متام نقاط کشور 

به خیابان ها رسازیر شد. حزب حاکم پُر دل و جرأت)!( که از صدای دموکراتیک ترین حق ها نیز می هراسد، سیامی 

واقعی خود را با حمالتی که به دانشجویان کرد، نشان داد. حمالت حزب حاکم با بازرسی های بدنی به صورت 

برهنه، حبس های خانگی و نهایتاً دستگیری رفقایامن آنیل، شیالن؛ دوغو و ِسلو ادامه یافت.

مقاومت بوغازیچی، ماهیت برنامه های ضّددموکراتیک حزب حاکم در دانشگاه ها را به مردم نشان داده است. 

حزب حاکم نیز فکر کرد با دستگیری های غیرقانونی می تواند صدای مقاومت را خفه کند اما در اشتباه است. مفید 

است که وقایع را از هامن روز اول به خاطر بیاوریم؛ به در دانشگاه دستبند زدند، پردیس دانشگاه در محارصه ی 

در  را شکستند،  دِر خانه هایامن  شبانه  عملیات  با  کردند،  تک تیرانداز مستقر  در پشت بام ها  گرفت،  قرار  پلیس 

اعرتاضات مان که دموکراتیک ترین حق ماست به شدیدترین شکل مداخله کردند، در ساعات شامگاهی نیروهای 

ویژه را به درون پردیس دانشگاه گسیل کردند، در حین و بعد از بازداشت ها شکنجه ها و بازرسی های بدنی برهنه 

انجام دادند. به رغم متام این ها از پا نیفتادیم و نخواهیم افتاد!

عنوان  به  را  بولو  میلح  که  اردوغان،  بین  اساساً  مبارزه  این  مملکت هستند.  این  روشن  دانشگاهیان چهره های 

رییس دانشگاه منصوب کرد و سپس به دانشگاهیان تروریست گفت، و مدافعان خودمختاری و دموکراتیک بودن 

دانشگاه است. هیچ قصد آن را نداریم که دانشگاه هایامن، مملکت مان و رفقای بازداشت شده مان را در دستان 

کسی باقی بگذاریم. مقاومت بوغازیچی، مقاومت کشور است؛ دعوت از همگان به مبارزه برای بازسازی ممکلت 

و دانشگاه است. یک بار دیگر یادآوری کنیم: هامن طور که رفیق مان، هم کالسی مان، شیالن، پس از اعالم حکم 

دستگیری گفت، این تصمیامت تالش برای رسکوب عصیان دانشگاه است. اما این تالش تقالیی بیهوده است. ما 

می دانیم مادامی که جوانان وجود داشته باشند، مبارزه پایان نخواهد یافت. دانشگاه بیعت نخواهد کرد! رفقایامن 

دوغو، ِسلو، عمر، نجم الدین، آکین، مرادجان و شیالن را از دستان فاشیسم رها خواهیم کرد!

منبع:

اینجا

***

https://bit.ly/3q3VzoO
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بیانیه ی انجمن های ال جی بی تی آی + دانشگاه

*این بیانیه به زبان های ترکی، کُردی، ارمنی و انگلیسی منترش شده است.

ما در کنار و در همبستگی با متام انجمن های ال جی بی تی+ دانشگاهی هستیم که مورد هدف گذاری شده اند، از 

آن ها »دیگری سازی« شده و در هنگام بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته اند. ما مخالف سیاست نفرت پراکنی ای 

هستیم که سعی دارد از دانشجویان بوغازیچی و »باشگاه مطالعات ال جی بی تی+« این دانشگاه شیطان بسازد، 

کسانی که در برابر غصب خودمختاری دانشگاه که بنیان آزادی آکادمیک است، مقاومت می کنند. حق تجمع و 

تظاهرات حقی مندرج در قانون اساسی برای متام شهروندان است. مسئولیت تدابیر غیرقانونی با هدف جلوگیری 

از به کارگیری این حق با دولت و نیروهای امنیتی است. تصمیم رییس انتصابی دانشگاه مبنی بر تعطیل کردن 

»باشگاه مطالعات ال جی بی تی  آی+« دانشگاه بوغازیچی، رویکرد حزب حاکم و شخص به اصطالح رییس دانشگاه 

را در رابطه با ال جی بی تی آی ها آشکارا نشان داده است. ما به این اَعامل غیرقانونی که آزادی تشکل یابی را از 

اساس مختل می کنند، معرتضیم! خطاب به حزب حاکم که با نخوت نفرت پراکنی می کند، تحمل پرچم رنگین کامنی 

را در خیابان و حتی در مجلس ندارد و با شکنجه با دوستان مان رفتار می کند یادآوری می کنیم که: مسئولیت هایتان 

میان  در  که  می کند  ایجاب  هستید،  آن  طرف  که  است  بین املللی ای  پیامن های  و  اساسی  قانون  از  برگرفته  که 

محارصه ی  این  برابر  در  ال جی بی تی آی ها  کنید.  مبارزه  فعاالنه  شکنجه  با  و  نشوید  قائل  تبعیض  شهروندان تان 

ارتجاعی رس خم نخواهند کرد! دیروز، امروز، فردا؛ بودیم، هستیم، خواهیم بود. متام کسانی که به حقوق برش، 

دموکراسی و برابری باور دارند را به همبستگی فرا می خوانیم.
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اسامی انجمن های امضاکننده ی بیانیه:

Bilgi Gökkuşağı

Hacettepe Kuir Araştırmaları

Lavender LGBTİQ+

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması

İTÜ Cins Arı

Özü LGBTİQ+

İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu

Koç Üniversitesi Kuir

BAU Renkli Çatı

7Tepe7Renk

İKUİR

SU Cins+ Kulüp

GSÜ Lion Queer

Bilkent Renkli Düşün 

منبع:

اینجا.

https://bit.ly/36VOQWq
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https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://vimeo.com/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://www.instagram.com/manjanigh/?
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview

