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  فرح نوتاش           

  ٢٠١۶ جوالی ٢٢
  

  شکوائيه عليه اردوخان
  : توجهقابل

          ی پارلمان  اروپا، اعضاۀپرزيدنت  اتحادي،  دادگاه جنائی الھه،" متحدملل"ديوان عالی بين المللی  
    مردم جھان،اتحاديۀ اروپا، دول المان و روسيه

  
 نفر از اعضای ارتش ترکيه دستگير شده اند و در ۶٠٠٠ه در دست تھيه است ، ئيدر اين لحظات حساس که اين شکوا

ه اصطالح   باردوخان و اين در حالی است که  شرايط بسيار غير انسانی در زندان ھای ترکيه نگھداری می شوند

  .رئيس جمھوری ترکيه، در صدد تجديد قانون ملغا شدۀ جزای اعدام می باشد

 نفر از آموزگاران وزارت آموزش و پرورش ترکيه اخراج ٢۴٠٠٠ليس و و نفر از درجه داران پ٩٠٠٠ھم چنين ه ب

 مشاغل جوالی ١۵سای دانشگاه ھای ترکيه از ؤ نفر از ر١۵٠٠ نفر از قضات وزارت دادگستری و ٢٧٠٠. شده اند 

  .  خود را از دست داده اند

 برنامه ريزی ًامطمئن. خودی باشده اين پاک سازی بسيار عظيم و وحشتناک ھرگز فی البداھه نبوده ونمی توانسته خود ب

 نيروھای مسلح ۀ برای تصفياردوخاناين کودتا، برنامه ريزی شده توسط خود . و انديشۀ بلند مدت در پشت آن بوده است

اين کودتا مسير منطقی . قبضۀ کامل قدرت بوده است ، تا به تحقق آرزوی سلطان سليمان دوم جامۀ عمل بپوشاندو 

  . سوی قدرت مطلق استه حرکت او ب

کار گيرد نمی تواند ه کشوری که جزای اعدام را ب:  منفعل بوده استً اروپا به اين جنايت وحشناک کامالۀبرخورد اتحادي

  .  شودعضو اتحاديۀ اروپا

 ۀ اروپا و شايعۀ اخراج از طرف برخی احزاب از ممالک ديگر اتحاديۀخروج انگليس از اتحادي)  براگزيت(بعد از

 اگر از جزای ئیاز اميد ماليمی است، گو اروپا، اين تھديد اروپا در بر گيرندۀ ھيچ گونه تنبيه حقيقی نيست و حتا حاکی

وقتی فردی سالمت روانی و انسانيت .  اروپا پذيرفته خواھد شدۀ، به اتحادي به عنوان عضواردوخاناعدام استفاده نشود 

 نفر از ۶٠٠٠برای نجات . خود را در سطح صفر نشان داده، تھديد و در خواست، از اقدامات واقعی نمی توانند باشند

  . ثر و قاطع استؤمرگ ، نياز به اقدامی بس م

  .   نھای ھميشه خونريز، چون ايران، ھمراه شودحال ظلمات خفقان اجتماعی می رود تا با زندا

با حمايت کامل او از .  سال گذشته است۵ عليه مردم مظلوم سوريه در اردوخانگواه اين ادعا، اقدامات جنايت کارانۀ 

  .تمام اسالميست ھا
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  د؟آيا ما انسان ھستيم؟ اگر چنين است چگونه می توانيم صبر کنيم تا فاجعه رخ دھ... ال اين استؤس

، البته برای بسياری از اعضای ارتش به دليل سنت سکوالر آتا ترک در ارتش، اردوخانکودتای طراحی شده توسط 

چه کسی می خواھد تحت سلطۀ مردی با عقده ھای روانی شديد که ھمواره بی ادبانه انگشت . جالب توجه بوده است

  سبابه را عليه مردمش بلند می کند زندگی کند؟

آنان در آرزوی نجات ملت خود از سلطۀ .  آنان نمی دانستند که اين کودتا تله ای برای گرفتار کردن آنان استًامطمئن

خيانت به مرد ديوانۀ جنايتکار عامل کشتار جمعی، عين . ولی حاال به عنوان خائن اعدام خواھند شد. مردی روانی بودند

  . شرافت است

 و انگليس برای تحت فشار قرار امريکا. وی زمين، به دفاع بايستيمر واحد براجازه دھيد ھمه با ھم برای يک خانوادۀ

دادن تحصيل کرده ھا و روشنفکران ملل مسلمان توسط بخش کم تحصيالت، تحميق شده و فريب داده شدۀ کشور، به 

  .و اين فضاحت زمان ما است. خلق انواع اسالميست ھا مبادرت کرده اند

  . مغز ھا از ايران استگواه روشن اين مدعا فرار 

، که منتظر اردوخان کودکان سوريه عليه از  ۶٠٠٠٠٠٠اجازه دھيد گوش ھايمان را برای شنيدن فرياد دادخواھی  

چطور وقتی فردی فقط يک نفر را می کشد او بايد يک عمر در زندان باشد ولی وقتی . دادخواھی ھستند باز نگھداريم

  .از تنبيه و رھا ستول کشتار جمعی ست، خالص ؤفردی مس

جدی گرفتن .   دارد،اين مرد روانی فراجاه طلب، نياز به دستگيری فوری و تنبيه برای جناياتی که تا کنون انجام داده

برای احترام به انسانيت، تمام جنبش ھا و دولت ھای اسالميست نياز به برچيده شدن . شرايط روانی او محرز است

دموکراسی . اسالم سياسی زبان شمشير است. بگذاريد تمام ملل از آن بھره بگيرنداگر دموکراسی خوب است . دارند

ايجاد فاصلۀ فرھنگی، . متوقف کنيم" عصر نت"اجازه دھيد تحقير انسانيت را در . تحت اسالميسم دروغی بيش نيست

  به عرصۀ سياست آورده و وقتی . اديان فقط به عنوان مسائل فردی محترمند. يعنی ايجاد تناقض و مسموميت ھمگانی 

اجازه دھيد ھمه برای سياست عاری از دين به دفاع . می شوند فقط يک ھدف را دنبال می کنند، تحميق و فريب مردم

  .بايستيم

پوزش قالبی از روسيه ، عادی سازی روابط با اسرائيل و ابراز تمايل در ايجاد روابط عادی با سوريه، پيش درآمد اين 

آخرين انفجار در ستانبول بعد از . ، تمرکز بر روی کودتا را بيشتر می کردئیتشنج زدا. بودکودتای طراحی شده 

اين شارالتان زشت .   در حمايت از آنان طراحی شده بوداردوخانمعذرت خواھی، برای نمايش دشمنی داعش و انکار 

اين شارالتان زشت . را نيز می تواند بفريبدفکر می کند اگر توانسته روستائيان بی سواد ترکيه را فريب دھد ، مردم دنيا 

به ھمين دليل، اعضای . درست مثل رژيم ايران.مصمم است ملت ترکيه را به اعماق ظلمات گور در قبرستان تاريخ ببرد

  . که اين کودتا تقلبی  بود. ارتش ترکيه عالقه به حمايت از اين کودتا نشان دادند 

  اردوخاندستگيری 

   زندان نفر از۶٠٠٠آزادی 

  کار گماردن مجدد اخراج شده ھاه ب

  زيرا از دست دان شغل نوعی زندان ابد است

  ٢٠١۶-٠٧- ١٩جبھۀ جھانی ضد امپرياليست      قدرت زنان             وين 

womens-power.farah-notash.com 

 


