
 

 ال  مناص  اال  الشعب !
 

  يدعي  الحزب  الشيوعي  شعبنا  الى  تنظيم  في  صفوفه  ضد  عدوان  الشعب  واالنسانية .
 التحرير  في  يداننا !

 
 لقد  ليس  عندنا  اآلن  كل  المعلومات  عن  ما  وقع  اثناء  االنقالب  في  تركيا  بين  15-16 يولي .

 
 لكن  نعلم  كليا  أنهم  المشارع  ينتصرهم  القوات  الخارجية  وال  يعتمد  على  قوة  العمالي،  هم  ال  يستطيع  أن  يغلب  على  حزب  العدالة  والتنمية

 ويحل  مشكالت  تركيا .
 

  وقد  يذكر  احداث  اليوم  الحقيقة  التالي  مرة  أخرى : أما  شعب  تركي  سينظم  وسيزال  حزب  العدالة  والتنمية  أم  ستحتد  سياساته  االرتجاعية
 وسيزيد  االضطهاد  وستستمر  المذابح  والسلب  والسرقة .

 
  وال  قوة  اال  قوة  الشعب  اللتي  تستطيع  أن  تسقط  حزب  العدالة  والتنمية . وقد  ليس  أي  مناصها .

 
 وعند  حزب  العدالة  والتنمية  كل  مسؤوليات  االحداث  الذي  وقع  اليل . وقد  كل  المباعث  حدثوا  هذه  الوضعية  والظروف  هم  نتائج حكم  حزب

 العدالة  والتنمية  والقوات  الداخلية  والخارجية  تنتصرونه .
 

 لكن  ال  يعني  ذلك  الحقيقة  أن  اردوغان  يخطط  المحاولة  لالنقالب  بمفرده  لتحقيق  هدفه  كما  تزقيت  الطرق  للرئاسة  الفعالة  أو  حل  الموانع
 ضدالدستور  الجديد .

 
 وفي  الواقع،  انتهى  بالكفاح  المسلح  التوتر  والتنافس  اللذين  كانوا  يحتضرون  مدة  من  الزمن  بين  الصفوف  المختلفة  داخل  الدولة  والجيش .
 ورغم  أنه  التوتر  حقيقي،  هو  كذب  أن  ايا  من  الجانبين  في  هذا  الصراع  يمثل  مصالح  الشعب . وقد  نتيجة  لذلك،  التوسم  في  حل  نظام  حزب
 العدالة  والتنمية   من  انقالب  عسكري  خاطئ  مثل  المد  له  يد  العون  تحت  قناع  االتخاذ  موقفا  ضدا  انقالبين  عسكرية  لشبب  ما . لقد  اخر  شيئ
  يجب  عمله  للدعم  الحرية  وحقوق  اإلنسان  في  تركيا  هو  المد  لحزب  العدالة  والتنمية  يد  العون  ايه  ظهر  مرارا  و  تكرارا  هو  عدو  االنسانية .
 

 وقد  رغم  انه  لم  يخطط  هذا  االنقالب،  اردوغان  وحزبه  سيحاولون  أن  يستغل  الوضعية   المترتبة   واالعتناق  يحصله  للتقوية  مشروعيته .
 فيجب  شعبنا  أن  يتيقظ  عن  مناورات  اللتين  حزب  العدالة  والتنمية  سيحاولهم  بالتأكيد  قزيبا . االحتداد  النضال  ضد  حزب  العدالة  والتنمية
 وظلمته  هو  السبيل  الوحيد  للصد  هذه  محاولة  االنقالب  المفشيل  يفضى  إلى  الترسخ  نظام  الحكومة  والتحوله  إلى  عداة  االستقرار  في  هذا

 نظام  غير  مستقر . وقد  أنهم  كل  المساجد  في  تركيا  قدمون  دعاية  مسلسلة  الردوغان  كل  الليل،  يشار  إلى  ضوروة  استعجال  مهمتنا .
  يستحضر  الحزب  الشيوعي  شعبنا  في  صفوف  الحزب  ضد  عدوان  الشعب  واالنسانية .

 
 الحزب  الشيوعي  (تركيا )

 
16.07.2016 

 
 
 

 


