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  حزب کمونيست ترکيه

 ٢٠١۶ جوالی ٢١
 

  کودتای نظامیۀ حزب کمونيست ترکيه دربارۀبياني
  

 
. دانيم  رخ داد نمیجوالی ١۶ و ١۵ نبي ساعات در نافرجام کودتای جريان در ترکيه در که را چيزی اتئيجز ۀھم ما

 کارگر ۀکه نيروی خود را از طبق شود، و اين ھا از جانب نيروھای خارجی حمايت می دانيم که آن نقشه اما، خوب می

ھا  تنش و رقابت.  را شکست دھد و مشکالت ترکيه را حل کند"حزب عدالت و توسعه"تواند تاريکی  گيرد لذا نمی نمی

ناگون در درون حکومت و نيروھای مسلح که معلوم بود وجود دارد به درگيری مسلحانه انجاميده ھای گو بين گروه

ھای اين درگيری منافع مردم را  گرچه تنش بين اين نيروھا واقعی است، اما اين دروغ است که يکی از طرف. است

 در کودتای نظامی ھمانقدر "عهحزب عدالت و توس"حل عليه حکومت  جوی راه و بنابراين، جست. کند نمايندگی می

  . موضع گرفتن به ھر دليل عليه کودتای نظامیۀ به بھان"حزب عدالت و توسعه"خطاست که حمايت از 

  

  تارنگاشت عدالت

  شبکه ھمبستگی: منبع

  

   ديگری وجود نداردۀغير از مردم گزين

  .دانيم  رخ داد نمیجوالی و ١۵ن ات چيزی را که در ترکيه در جريان کودتای نافرجام در ساعات بيئي جزۀما ھم

 کارگر ۀکه نيروی خود را از طبق شود، و اين ھا از جانب نيروھای خارجی حمايت می دانيم که آن نقشه اما، خوب می

  . را شکست دھد و مشکالت ترکيه را حل کند"حزب عدالت و توسعه"تواند تاريکی  گيرد لذا نمی نمی

حزب عدالت و "شدن از  يا مردم ترکيه برای خالص: بار ديگر به ما يادآور شد رويدادھای امروز واقعيت زير را يک

گری آن افزايش سرکوبھای ارتجاعی حزب عدالت و توسعه تشديد خواھد شد،   متشکل خواھند شد يا سياست"توسعه

  .خواھد يافت، کشتارھا، چپاول و دزدی آن ادامه خواھد يافت
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  . ديگری برای آن وجود نداردۀو توسعه را سرنگون نمايد نيروی مردم است، گزينتواند حزب عدالت   که میئیتنھا نيرو

 عواملی که به وضعيت و شرايط کنونی ۀھم. ول استؤحزب عدالت و توسعه برای ھمه چيزی که امشب اتفاق افتاد مس

محصول حکومت حزب عدالت و توسعه و اربابان داخلی و خارجی است که از حزب عدالت و توسعه  .منجر شد

  .کنند حمايت می

باشد بدين معنی نيست که کودتای  ول میسؤ طرف اصلی م"حزب عدالت و توسعه"با اين وصف، اين واقعيت که 

 مجريه يا ۀاختن راه برای رياست قو مانند ھموارس- خويشیھا ان برای رسيدن به ھدفخنافرجام توسط خود اردو

  .شد  ھدايت می-پاکسازی موانع در برابر قانون اساسی جديد

ھای گوناگون در درون حکومت و نيروھای مسلح که معلوم بود وجود دارد به درگيری  ھا بين گروه تنش و رقابت

ھای اين درگيری  ست که يکی از طرفگرچه تنش بين اين نيروھا واقعی است، اما اين دروغ ا. مسلحانه انجاميده است

 در کودتای "حزب عدالت و توسعه"حل عليه حکومت  جوی راه و بنابراين، جست. کند منافع مردم را نمايندگی می

.  موضع گرفتن به ھر دليل عليه کودتای نظامیۀ به بھان"حزب عدالت و توسعه"نظامی ھمانقدر خطاست که حمايت از 

 نيست "حزب عدالت و توسعه"ايت از آزادی و حقوق بشر در ترکيه بايد انجام داد حمايت از آخرين چيزی که به نام حم

  .باشد که به دفعات ثابت کرده دشمن بشريت می

ھا سعی خواھند کرد از شرايط ناشی  اند اما آن  اين کودتا را ھدايت نکرده"حزب عدالت و توسعه" و "انخاردو"گرچه 

مردم ما بايد در برابر .  ابزاری برای افرايش مشروعيت خود استفاده نمايندۀمثابه کردند ب  از آن و از حمايتی که دريافت

حزب "تشديد مبارزه عليه . ً در روزھای آينده مطمئنا برخواھد داشت ھشيار باشند"حزب عدالت و توسعه" که ئیھا گام

 از استفاده از اين کودتای نافرجام برای "عهحزب عدالت و توس" و تاريکی آن، تنھا راه متوقف ساختن "عدالت و توسعه

 مساجد  ھمۀاين واقعيت که.  با ثبات استۀ به ترکي"حزب عدالت و توسعه"ثبات  تحکيم حکومت خود و تبديل ترکيه بی

ا قرار ای است که در برابر م کردند نشان روشنی از فوريت وظيفه ان را پخش میخبالانقطاع تمام شب تبليغات اردو

  .دارد

  .شمنان مردم و بشريت متشکل شوندخواھد در صفوف حزب عليه د زب کمونيست از مردم ما میح

  . به دست خود ماستئیرھا

  حزب کمونيست ترکيه
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  انخسربازان اسير ھواداران اردو
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  ان سر يک سرباز را بريدندخھواداران اردو

  
   سربازان در مساجدۀشکنج

 
 


