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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۶ جوالی ٢٠

  در حاشيه کودتای نافرجام نظاميان
  ترکيه پدر خوانده داعش در منجالب آشوب و تشنج

اين کودتا که بسيار . ان را سرنگون سازدخگرفت تا دولت يکه تاز اردودر کشور ترکيه توسط ارتش، کودتائی انجام 

ان در خکه اين شايعه اوج گرفت که دست خود اردو کودکانه تدارک ديده شده بود به سرعت درھم شکست، به طوری

  .اين کودتا برای پيشبرد مقاصدش در کار بوده است

م که مردم ترکيه با توجه به تجاربی که از کودتاھای نظامی ارتش اگر از تئوری توطئه فاصله بگيريم، بايد اعتراف کني

ترکيه دارند و در گذشته داشته اند، ھرگز با نظاميان که در زمان قدرتشان فقط با زندان، شکنجه، اعدام و حکومت 

دتا، ھمه در ھمان شب کو. نظامی و قتل عام در تمام دوره ھای گذشته حکومت کردند، موافق نبوده و نخواھند بود

سازمانھای اپوزيسيون در ترکيه از مردم خواستند که در مقابل ارتش کودتاگر که مظھر ارتجاع و سرکوب در ترکيه و 

ئيد أھيچ سازمان دموکراتيکی در ترکيه وجود ندارد که کودتای ارتش را مورد ت. در منطقه است به مقاومت برخيزند

ان شد که با بسيج ھوادارنش تمام دستآوردھای دموکراسی را خيت اردوشکست کودتا در عين حال موجب تقو. قرار دھد

اين کودتای نافرجام موجبات تقويت .  خويش در منطقه ادامه می دھدۀ می گذارد و به سياستھای ماجراجويانیبه زير پا

يه ھای لرزان تختش را وی قصد دارد با تصفيه مخالفان از گناھکار گرفته تا بی گناه، پا.  را فراھم آورده استاردوخان

  .کامل شودۀ تقويت کند و با تغيير قانون اساسی، نظام رياستی جمھوريت را به تصويب برساند و خودکام

 آن افراد و ۀ را نيز تحکيم کردند و در اين عرصه با ھماردوخانکودتاگران نه تنھا به نتيجه نرسيدند، بلکه وضعيت 

 برای تجاوزش به سوريه و اردوخانی در ترکيه، در منطقه و جھان که از سازمانھا و نظريات ضدانقالبی و ارتجاع

ۀ  داعش بود و ھمۀ پدرخوانداردوخان. سرنگونی يک رژيم مشروع و قانونی در سوريه حمايت می کردند، ھمدستند

 سوريه ارتجاع جھان از گسيل داعش توسط ترکيه، عربستان سعودی و امپرياليسم به کشور مستقل، قانونی و مشروع

 ايران نيز در کنار آنھا قرار داشتند و ۀ را گرفته بودند و اپوزيسيون خود فروختاردوخانحمايت می کردند و زير بغل 

  . برای پيروزی داعش و سرنگونی بشار اسد ھورا می کشيدند و دعا می کردند

وضعيت مضحکی ۀ و اين نشانبر سرير قدرت باقی می ماند " دموکراتيک" با حمايت مردم ترکيه به طور اردوخان

 تروريست و خودکامه اردوخاناز منظر غربی ھا . رو شده انده است که مدافعان دموکراسی ھای غربی با آن روب

 اردوخاناست، ولی پرزيدنت اوالند در فرانسه که ھمان رياست جمھوری رياستی را اعمال می کند، و ھمان کارھای 

دموکرسی !. مستبد نيست، دموکرات و مدافع حقوق بشر و ضد تروريسم است؟انجام می دھد، " مدرن"را با آرايش 

  .غربی بر اساس منافع طبقاتی تعريف می شود
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.  با سياست پان اسالميستی و پان ترکيستی، وضعيت آشوب و متشنجی در ترکيه و منطقه ايجاد کرده است اردوخان

 اردوخانزع به نظر می رسد و ھمه چيز دال بر پيروزی  بالمنااردوخان" قدرت"اوضاع ترکيه متزلزل است و گرچه 

  . نزديک دامن ترکيه را خواھد گرفتۀاست، ولی اوضاع ترکيه نابسامان است و  تحوالت فراوانی در آيند

که احتمال اين امر که کودتای نظامی در ترکيه با شرکت  در اين ارزيابی يک نکته را نيز نبايد ناديده گرفت و آن اين

 صورت گرفته باشد، بعيد به نظر می امريکانيروی ھوائی در يک ارتش متعلق به ناتو بدون اطالع ناتو و به ويژه 

 "گولن"نام آقای ه  بامريکا برای تحويل يکی از رھبران اپوزيسيون ترکيه در امريکا به اردوخانحمالت عصبی . رسد

.  و دست داشتن ناتو در کودتا دارداردوخان ريشه در ھمين تحليل دولت ًول کودتا قلمداد می کند، احتماالؤکه وی را مس

فراموش نکنيم که رھبری ناتو با ماجراجوئی دولت ترکيه در سرنگونی ھواپيماھای سوريه و صحنه سازی که گويا 

. ا سرنگونی ھواپيما روسيه در خاک سوريه ھرگز موافق نبودھواپيماھای سوری به خاک ترکيه تجاوز کرده اند و ي

 پناھندگان سوری با اروپائی ھا می کرد ھضم نکرد و در پس پرده ألۀاروپا ھرگز بازی قماری را که ترکيه بر سر مس

 ۀاين ماجراجوئی و اقدامات غير قابل محاسب.  دست برنداشتاردوخاناز تمام امکانات خويش برای ضربه زدن به 

 که موجبات ناخرسندی را فراھم می کرد، ھر لحظه می توانست آتش جنگ جھانی سوم را در منطقه اردوخان

که ناتو  اين.  بدھداردوخان نمی توانست افسار تعيين سياست جھانی خويش را به دست آقای ًپيمان ناتو طبيعتا. برافروزد

  . امری قابل فھم خواھد بود و روی کار آمدن نظاميان موافق باشد اردوخانبا سرنگونی 

 پان ترکيستی و اسالميستی ۀحزب ما بر اين نظر است که تنھا يک حکومت مردمی که ملھم از نظريات توسعه طلبان

نبوده و به اصول دموکراسی احترام بگذارد و از سرکوب مخالفان دست برداشته و با ھمسايگان خويش در حسن 

 ناتو خارج شده، روابطش را با صھيونيسم قطع نموده  و استقالل ترکيه ۀکارانھمجواری زندگی کند و از پيمان تجاوز

را تضمين کند و حقوق خلق کرد را به رسميت بشناسد و از تجاوز به حقوق اقليت ارمنی دست بردارد، علی االصول 

  .قادر خواھد بود به اوضاع متشنج ترکيه در ھمان کادر بورژوائی کنونی مسلط شود

در غير .  کارگر ترکيه قرار خواھد دادۀ طبقۀ بورژوازی ترکيه رسالت اين آزادی و رھائی ترکيه را به عھد بی کفايتی

 در دامان خود برای تجاوز به سوريه و اردوخاناين صورت بحران ترکيه تنھا به درازا خواھد کشيد و تروريسمی که 

حزب ما اگر به معجزات مذھبی و قدرت .  گرفتدخالت در اوکرائين و منطقه پرورده است، دامن خودش را خواھد

.  شده استاردوخانماوراء الطبيعه اعقتاد می داشت، بيان می کرد که اين آه کودکان سوری و عراقی است که دامنگير 

 ھا به اسارت در آمده، آواره شده، در آبھای دريا غرق می شوند و يا در بازارھای برده اردوخانکودکانی که به دست 

اين آه زنان سوريه و عراق .  معامالت سياسی با اروپا قرار گرفته اندۀی ترکيه خريد و فروش می گردند و مھرفروش

 حيات محکوم کرده ۀاست که خانواده ھای آنان را پان ترکيسم و عثمانيسم متالشی ساخته و به خود فروشی برای ادام

 در اردوخان.  منطقه خطرناک می باشدۀ است که برای ھمکودتا در ترکيه آغازتشنج و آشوب و تزلزل در ترکيه. است

منجالبی که خود آفريده غرق می شود، ولی بشار اسد رئيس جمھور قانونی سوريه که از استقالل کشورش دفاع کرد، 

 . مورد حمايت مردمش قرار خواھد گرفت و کشورش به سمت آرامش و تسلط بر تروريسم و اسالميسم روان خواھد شد

 ھيچ کدام از اين تضادھای موجود را حل نکرده است، بلکه با فشارھای اقتصادی بعدی تشديد نيز اردوخان" یپيروز"

ترکيه بر لب پرتگاه .  کرده است تنھا دست اول را برده، ولی بازی را نبرده استاردوخاندر قماری که . خواھد شد

  .آشوب و تشنج قرار دارد

  )توفان(حزب کار ايران
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