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   فدائی خلق ايرانچريکھای

  ٢٠١۶ جوالی ٢٠

  !ترکيه به انقالب نياز دارد نه کودتا
 عليه  ترکيه دسته ھائی از ارتشجوالی١۵جمعه شب به گزارش خبرگزاری ھا 

و به سادگی  خيلی زود اما اين کودتا. ند دست به کودتا زدحاکم بر کشوردولت 

در به پيروزی رساندن آن را  کودتاچيان ۀفقدان برنامه ريزی و ارادسرکوب شده و 

عده کودتا خبر از ھمان ابتدای اعالم  گذاشت؛ و  ھمين واقعيت سبب شد که به نمايش

د که اين شبه کودتا ون قابل تعمق می باشند مدعی شًبا تکيه بر شواھدی که کامالای 

رجب طيب  .بودان خرژيم اردوخود  ۀش سازماندھی شديطرح از پ يا "نمايش"

که در سال را " مجازات اعدام"نام برده و قول داده تا "  آسمانیۀديھ"به عنوان يک " کودتا"ان، خود نيز از اين خاردو

ھم اکنون .  بازگرداند و انتقام سختی از مسببان کودتا و مخالفان دولت خود بگيرد، در قوانين ترکيه لغو شدهً رسما٢٠٠۴

تش گرفته تا دادستانھا، ان با سازمان دادن يک تعرض گسترده ھزاران تن از  مخالفان خود را از افسران ارخدولت اردو

قضات دادگاه و مشاوران نظامی و سياسی حکومت که ليست اسامی آنھا از قبل تدارک ديده شده بود را در عرض مدت 

  .قرار داده استو تحت پيگرد و زندان بسيار کوتاھی به طور سيستماتيک تصفيه 

کثريت بزرگی از مردم ترکيه مخالف رژيم اسالم نگاھی به جريان اعتراضات تاکنونی در اين کشور نشان می دھد که ا

ان برای پيشبرد سياست ھائی که خان و سياستھای فاشيستی او می باشند؛ و اين در شرايطی است که اردوخگرای اردو

يای واليت فقيه ؤمريکا و شرکاء به عھده گرفته به اعمال ديکتاتوری ھر چه بيشتری نياز داشته و رابه نفع امپرياليسم 

 )انخاردو(رئيس جمھور ترکيه  چنين اساسی است که گفته می شود که هب. ن تحت نام سلطان را در سر می پروراندشد

و انجام  دسيسه چينی يک به سلب ھر چه بيشتر حقوق مردمتغيير قانون اساسی ترکيه و م موقعيت خود و يبرای تحک

  .  متوسل شده استيک کودتای ساختگی

 ۀ و اين برنامه با تحريک چه سياستھائی جامعفرجام چه نيرو ھائی قرار داشتند ناکودتای اين که در پشت سر جدا از اين

 عدم جديت و ۀکه شواھد آشکاری نشاندھندموفق  اما واقعيت اين است که اين تالش نا،ترکيه را به خود مشغول نمود

 اکثر قدرتھای ًاوال. آن می باشد دو نکته را به آشکاری در مقابل چشم ھمگان قرار دادمجريان برنامه ريزی دقيق 

از دولت آشکار  به حمايت "ی مردم أھای انتخاب شده با ردولت "امپرياليستی با ادعای رياکارانه و مضحک دفاع از 

 که اگر اين دليل حمايت شان از ان برخاستند و البته به روی خود نياوردندخ اردوۀتھای سرکوبگرانترکيه  و سياس

 کودتا  بود"ی مردم أانتخاب شده با ر" به اصطالح مرسی که ان است پس چرا وقتی ارتش مصر عليه دولت خاردو
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به  که رئيس جمھور ترکيه با پشتيبانی از امپرياليستھا  آشکار است که در اينجا !رد جانب کودتاگران را گرفتندک

رغم ه نشان دادند که ب نيرو ھای سرکوب خود قرار داده ۀ کرد را آماج حمالت ددمنشانبا وحشيگری تمام خلقخصوص 

برای تاکنون در منطقه پيش برده و يا و برنامه ھائی که او بوده ان خ شان حامی ديکتاتوری اردوۀ تبليغات رياکارانۀھم

  .يد قرار می دھندئ مورد تأ،ده است ترکيه مطرح کرۀآيند

 خود رژيم حاکم  بلکه انعکاسی از تشديد تضاد ھای درونی ۀفته شود که اين شبه کودتا نه دسيسشايد گ از سوی ديگر  

ان را خاردورژيم دست بدون شک  شکست خورده واقعيتی است که کودتایاين ولی در ھر حال .  حاکم بوده استۀطبق

دفاع از ياستی که دو وجه مھمش س ،در پيشبرد سياستھای اسالم گرای ارتجاعی اش ھر چه بيشتر باز خواھد گذاشت

ی ئ اين کودتا توسط چه نيروۀ صرف نظر از اين که برنام. می باشدخلق کردتوده ھای مبارز ترکيه و داعش و سرکوب 

رھائی کارگران و زحمتکشان ترکيه وابسته است به نابودی کليت نظام  شده واقعيت اين است که ءريخته و اجرا

ان را برای حفاظت از خود خکه تا برقرار است دارودسته ھای مرتجعی چون اردو نظامی بر ترکيه؛حاکم  ۀاستثمارگران

اين اميد ھنوز چه در ميان مردم تحت ستم ترکيه و چه در ميان ستمديدگان ديگر به ھمين دليل ھم . به قدرت می رساند

 مبارزه و مقاومت خود در مقابل نقاط جھان زنده است که نيروھای انقالبی ترکيه که تا کنون بارھا و بارھا عظمت

به ثبوت رسانده اند اين بار ھم به نفع ستمديگان و استثمار شدگان پرچم انقالب را بر را دولت ھای ديکتاتور و مرتجع 

  .افراشته سازند

  !ش امرگ بر امپرياليسم و سگھای زنجيري

  !درود به مردم و نيروھای مبارز و انقالبی ترکيه

  انچريکھای فدائی خلق اير

 ٢٠١۶ جوالی ١٧

 

 
 


