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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش 

                    ٢٠١۶ جوالی ١٩
  

  کودتای نيمه شب
  بھانه ای برای تصفيۀ ارتش

  
روه ھای مختلف اسالميست در ممالک طور پيوسته مشغول ايجاد گه  بء و شرکاامريکاوقتی که امپرياليست ھای 

  مختلف ھستند،

 در حال نقشه کشيدن بوده اند و ھستند تا جوانان مسلمان را به دام انداخته، ء و شرکاامريکاوقتی که امپرياليست ھای 

  برده سازند و از آنان برای منافع خود سوء استفاده کنند،

شوی مغزی جوانان در مساجد، آنان را به عنوان قاتل تعليم  و ت  بعد از شسء و شرکاامريکاوقتی که امپرياليست ھای 

  می دھند،

 آنان را برای کشتن مردم و تخريب خانه ھا و متعلقاتشان به کشورھای ء و شرکاامريکاوقتی که امپرياليست ھای 

  مختلف می فرستند،

به ملل مسلمان می شود و  آن ھا را توسط اسالميسم تبديل به اھرمی برای سوء استفادۀ امپرياليسم در تحميل اھداف خود 

  .  در می آوردءنوکران محلی خود، با ماسک ھای اسالميست به عنوان رھبران مذھبی سياسی به اجرا

از جھتی ديگر، تمامی حکومت ھای مذھبی در طی تاريخ، عملکردی مشابه با اسالميست ھای کنونی  از خود نشان 

شان، کشتن آنان و با آنان ، برده سازی کامل ن و منزلت انسانی أه ھا، خرد کردن شاز مذھب برای تحميق تود. داده اند

  . نسبت دادن ھمۀ اين ھا به خدا سوء استفاده کرده اند

  !کودتا رحمت الھی برای تصفيه ارتش بود: انخاردو

ياسی مذھبی و اکثر توده ھای مردم در طی تاريخ، قطع نظر از ھر دين به خصوصی، با اطاعت از دستورات س

  . رھبران دينی،  بدترين ھا را برای خود انتخاب کرده اند

 مغاير با مفھوم دمکراسی در کشوری ًدر اين برھه، وقتی از دموکراسی در کشوی سکوالری صحبت می شود، کامال

تند،  که زير سلطۀ حکومت ھای مذھبی ھسئیاکثر مردم در کشور ھا.  است،که توسط رھبران مذھبی اداره می شود

دموکراسی در اين ممالک به معنای . ثيرات چند جانبۀ  افيون تزريقی تبليغات مذھبی رسانه ھا مسخ شده اندأتحت ت

و انتخاب آنان بر مبنای اجرای دستورات دينی . با زندانھای ھميشه خون ريز. ديکتاتوری پليد طبقۀ حاکمان مذھبی است
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ان رأی داده اند از طريق مساجدی بوده که ھمگی تحت خ به اردو کهئیوترک ھا. صادره از مساجد انجام می شود

  . کنترل اردوغان بوده اند

خير آقای اوباما، انتخابات در ترکيه ھرگز يک انتخابات دموکراتيک نبوده است، بلکه انتخاباتی بر اساس دستورات 

  .دينی بوده است

اين تناقضات ھرگز اجازۀ نفس کشيدن . ی خرد شده است دست نيافتنی که ھمواره توسط قوانين مذھبئیياؤدموکراسی، ر

فريقا در ھپروت مذھب ابه ھمين دليل است که امپرياليست ھا می خواھند خاور ميانه و . به دموکراسی را نمی دھند

 برای آنان آسانتر می کند و رھا   غارت منابع طبيعی را،اين. غرق شوند و زير سلطۀ اسالميست ھای آنان اداره شوند

  .کردن ملل در فقر و بدبختی را ميسر می سازد

  . فقر فرھنگی، تخريب آثار باستانی آنان و محو تاريخشان

  .برويد به مدار صفر، زھر نئوليبراليسم است

لمسلمين،  عظيم خود عليه مرسی از اخوان ائیدر پايان سال نخست رياست جمھوری مرسی ، ملت مصر با راه پيما

 ميدان اربعه در قاھره زمانی. طور جدی از منافع مردم دفاع کرده ارتش مصر ب. اجازۀ دخالت را به ارتش مصر داد

 و سپس مردم محترم مصر به   جدی بودئیکه طرفداران مرسی خيابان ھا را رھا نمی کردند کانون تالقی اين رويارو

  . م مصر، حکومت ارتش را به حکومت مذھبی ترجيح دادنداين بدان معناست که مرد. ی دادندأال ای سی ر

 که ارتش اعتقادات سکوالر آتا ترک را ئیدر جا. دولت ترکيه شاخه ای از اسالميست ھا شبيه به اخوان المسلمين است 

  .ادامه می دھد

رای احراز خواسته  جوالی در ترکيه مثل آخرين انفجار تروريستی در ستانبول طراحی  شده ب١۵اما کودتای نيمه شب 

 نفر از افسران ۶٠٠٠تصفيه ارتش، که با دستگيری : ان، در پی کسب انحصاری قدرت بوده استخھای فراتر اردو

ارتش و قضات کشوری انجام شده و دومين در خواست او، تحويل فتح اله گولن رھبر دينی سياسی ديگر از نوکران 

  . ا، مقيم پنسيلوانيا، متھم به طراحی کودتامريکا

  .  که سوء استفاده شده ، فريب داده شده، کتک خورده و کشته شده اندئیبيچاره ارتشی ھا

  حال،

  فعال ترين شخصيت اصلی که در ويرانی سوريه فعال بوده،

  دزد جاه طلب و روانی رودخانۀ دجله،

ز ريزگردھای معلق در ھوا مسبب مرگ زود رس ميليون ھا نفر از ساکنان بيان النھرين و ايران،  با ايجاد مه دائم ا

ريز گردھا حاوی  انواع بيماری ھا . برخاسته از زمين ھای خشک و تشنه ای که توسط رودخانۀ دجله آبياری می شد

ان برای درياچه ای بر پشت سد ايلی سو درجنوب شرقی ترکيه ، نه تنھا باعث خدزديدن آب دجله توسط اردو. است

و خطر جدی . تمال درھم شکستن سد ايلی سو نيز توسط کارشناسان اعالن شده استايجاد ريز گرد ھا شده است بلکه اح

  .   سيل زندگی ميليون ھا انسان راتھديد می کند

  تنھا کسی که مورد رھمت الھی قرار گرفته و بيشترين سود از اين کودتا نصيبش شده ،

  ريق  مساجد داده است،طکسی که ترتيب انتخابات دموکراتيک را از 

  ی که طراح کودتای نيمه شب بوده و در پی قانونی کردن حکم اعدام است،  کس

  . ان استخ برای سلسلۀ اردوئیدنبال تاج طاله  است و تنھا بئیکسی که دارندۀ تخت طال

  سرنگون باد تمام حکومت ھای مذھبی
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 .نابود باد امپرياليسم

  ٢٠١۶-٠٧ – ١٧جبھۀ جھانی ضد امپرياليست     قدرت زنان          وين 

Womens-power.farah-notash.com 

www.farah-notash.com  

Women’s Power  

   

 

 
 


