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  ِدرخواست صلح "ِجرم"
ِ دانشمدان منتقد حکومت را صادر می۴٢فرمان دستگيری " اردوخان"رئيس جمھورترکيه    . کندِ

  .جريان دارد" خيانت ملی"استادان ديگر به اتھام از  نفر ١٠٠تحقيقات عليه 

  

  .می شود قلمداد" ِپروپاگند تروريستی"انتقاد از جنگ عليه مردم خود، به عنوان :  اردوخانطريقحل مشکالت به 
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رئيس دولت . می بينند" ِپروپاگند تروريستی" ، خود را مواجه به اتھامدانشمندان بسياری، از روز جمعه به اين طرف 

را امضاء " تقاضای صلح/ درخواست"ِبه روز چھار شنبه فرمان مجازات افرادی را که يک " رجب طيب اردوخان"

اس ِ دانشگاه سراسر کشور ترکيه، ھمچنان بعضی اشخاص سرشن٩٠ نفر از کارکنان ١١٢٨. نمودکرده بودند، صادر 

َامانوئل ولرشتاين " ِ دانشمند اجتماعی،" ١نوامی  چومسکی " مانند زبان شناس تقاضای "يک " ٣داويد ھاروی "و " ٢ِ

پايان دادن به ] درخواست[در آن .  کردندءامضا" ما نمی خواھيم ازين جنايت حمايت کنيم"را تحت عنوان " صلح

حزب " ارد، ھمچنان بازگشت به مذاکرات صلح را باعمليات نظاميی که در حال حاضر در شرق ترکيه جريان د

  .مطالبه کردند" PKK ُکردستان کارگران
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متھم " نابود سازی و راندن" ِرا به يک سياست "  AKP عدالت و توسعه "ِحزب حاکم  "دانشمندان برای صلح"اين 

" ٧سور"و " ۶ديار بکير "ی شھر ھمچنان محله ھای قديمي" ۵نصيبين " و  " ۴جزيره  " باالی شھرھای مانند .  کردند

 .محکوم شدند" گرسنگی و بی آبی"به " منع رفت و آمد" حمالت سنگين نظامی صورت گرفت و ساکنان آن ھفته ھا با

 ۀامضاء کنند١۴واقع در شمال غرب ترکيه،  در حال تالشی خانه ھا " ٨قوچاايلی "به روز جمعه پوليس در واليت 

به خاطر " قوچاايلی" استاد دانشگاه واليت ١٢ارنوال منطقه، عليه څقرار اظھارات . را دستگير کرد" درخواست صلح"

 قانون ٣٠١عالوه بر آن، اين استادان به نقض بدنام ترين ماده . تحقيقات ادامه دارد" فتنه "و " ِپروپاگند تروريستی"

  ".ا و ارگان ھای دولتیتوھين به ملت ترکيه، به دولت جمھوری ترکيه و به نھاد ھ " –جزاء متھم اند 

در  تحقيقاتبه اساس ھمين  . قرار گزارش رسانه ھا، حد اقل در شش واليت ديگر در ھمين رابطه تحقيقات ادامه دارد

  .کمپيوتر ھای امضاء کنندگان را ضبط کردند" ٩بولو"شمال ترکيه در واليت 

ھمچنان .  دانشگا جريان دارد  استاد١٣٠بول تحقيقات عليه نتنھا در استا" ١٠ُحريت ديلی نيوز  "ۀقرار گزارش روزنام

  .ادامه دارد" اقدامات انضباطی و برطرفی از وظيفه"عليه چندين دانشگاه 

 را به عنوان " درخواست صلح"ِدر يک سخنرانی به روز چھارشنبه، امضاء کنندگان  " اردوخان"رئيس جمھور 

ھر کس که : " ِتوھين کرد و با اين الفاظ خواستار مجازات آنھا شد" یستون پينجم قدرت ھای خارج"و " خائنين ملی"

  ".نان اين کشور را می خورد، اما به آن خيانت می کند، بايد مجازات شود

ست،  پيگيری و تعقيب دانشمندان را توسط  يک ا" عدالت و توسعه" حزب حاکم ،  که عضو١١وزير امور خارجه 

در ھيچ کشور حمايت و ھمکاری با سازمان : "ه کرده روز جمعه اين طور توجي،  بAKPحزب اسالمگرا و مليگرا 

"  ُحزب کارگران کردستان" مقصدش، گويا نزديکی دانشمندان با.  تلقی نمی شودھای تروريستی  به مفھوم آزادی بيان 

  .بود

ِ امضاء کنندگان  :"گفت" ١٣ HDPحزب ديموکرات خلق ھا "ِرھبر " ١٢صالح الدين دميرتاش "از جانب ديگر، 

  ".  وجدان کشور اند»درخواست صلح«

يه، سخنرانی ئقوه قضا: به اين نظر است" ١۴ CHPحزب  سوسيال ديموکرات و جمھوری خواه کماليست خلق ھا "

  .ِرا به مثابه يک فرمان می نگرد، که بار ديگر حيثيت ديموکراسی را در ترکيه متضرر می سازد" اردو خان"

َ خيانت ملی تلقی گرددۀ، انتقاد از دولت نبايد به مثاب" ١۵َجان بس "ير امريکا در انقره قرار اظھارات سف َ.  

  .تا روز جمعه به دو ھزار نفر افزايش يافت" درخواست صلح"ِتعداد امضاء کنندگان 

  

  :لمانیالينک مقاله به زبان 
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1) Noam Chomsky 

2) Immanuel Wallerstein 

3) David Harvey 

4) Cizre 
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5) Nusaybin 

6) Diyarbakir 

7) Sur 

8) Kocaeli 

9) Bolu 

10) Hürriyet Daily News 

11) Mevlüt Cavusoglu 

12) Selahattin Demirtas 

13) HDP رد ُوط به مردم ک  مرب  

14) kemalistisch-sozialdemokratischen Republikanischen Volkspartei (CHP) 

15) John Bass 

 

 
 


