
کوددتایی « نيیمهھ کاررهه »!        

هھھھنوزز جزئيیاتت حوااددثث يیکی ددوو ررووزز ااخيیر ددرر آآنکارراا وو اايیستانبولل... با کلی کشتهھ وو مجرووحح٬، 
اانگيیزهه کوددتایی « نافرجامم »! ماجرااجوئی نيیرووهھھھایی مسلح – شاخهھ ترکستانی شرکت سهھامی ناتو ددرر 
کشورر هھھھمسايیهھ ما ترکيیهھ ددرر پرددهه اابهھامم قراارر دداارردد. تسويیهھ حسابب حکامم٬، ااررددووغانن وو شرکاء با شکست 
خوررددهه هھھھا تاززهه شرووعع شدهه ااست. ززيیاددهه رروویی ددرر شراايیط ااضطراارریی اازز اايین ددست٬، تا حدووددیی قابل فهھم٬، 
ااصال منتفی نيیست. آآهه وو نالهھ٬، گريیهھ وو ززاارریی٬، فعال بجايیی نمی ررسد. ددرر جنگ کهھ خرما خيیرااتت نمی کنند. 
اازز قراارر معلومم٬، تا بحالل چنديین هھھھزاارر نفر٬، نظامی وو غيیر نظامی – اازز عواامل کوددتایی « نيیمهھ کاررهه »! 

شناسائی وو ددستگيیر شدهه ااند. وولی اازز آآمراانن پشت پرددهه خبریی نيیست...    

بازز فرصتی بدست آآمدهه تا مدااحانن بيیشرمم بوررژژووآآززیی٬، خايیهھ ماالنن اامپريیاليیسم٬، ميیداانن دداارریی کنند. 
بيیخودد نيیست کهھ مطبوعاتت « آآززاادد »! فعالل شدهه ااند. منابع خبر فرووشی وو نظر چپانی « مستقل »! 
جفنگ می بافند٬، مرتب موهھھھومم بخورردد اافکارر عمومی می ددهھھھند. بمصدااقق اايین ضربب االمثل فراانسویی: 

ووقتيیکهھ گربهھ خانهھ نباشد موشهھا بهھ ررقص ددرر می آآيیند…  

بزعم « ااهھھھل فن »! متخصصيین سفاررشی — نمک پرووررددهه هھھھایی ااحمق وو « صاحب نظر »! 
گويیا بنگاهه سيیا – ططرااحح نامی کوددتاهھھھایی ننگيین ددرر مناططق ددوورر وو نزدديیک... اازز چگونگی اامر خبر نداارردد. 
حتی ژژنراالل « پنتاگونن »! يیعنی سرفرماندهھھھی ناتو نمی ددااند کهھ اايین ماجرااجوئی نظامی « مشکوکک »! 

اازز کجا آآبب می خورردد... ووااوويیال.     

چونن ددرر اايینصوررتت٬، يیک ررقيیب نسبتا ززيیرکک وو هھھھوشيیارر تشخيیص می ددهھھھد کهھ جنابب فر – ماندهه٬، 
بر ااووضاعع مسلط نيیست٬، اازز مرحلهھ پرتت ااست. می فهھمد کهھ مدعی جهھانساالرریی با مشکل ررووبرووست٬، 
کشک خودد رراا می سابد٬، ووااحدهھھھایی ززيیر فرمانن رراا کنترلل نمی کند٬، اافسارر نيیرووهھھھايیش رراا ددرر ددست نداارردد: 
با آآنهھمهھ تجهھيیزااتت فنی٬، ووسائل عجيیب وو غريیب٬، ناووگانن هھھھایی سيیارر جنگی٬، ناوو هھھھوااپيیما بر٬، ززيیر ددرريیائی٬، 
ناووچهھ هھھھایی سريیع االسيیر٬، ماشيین هھھھا جاسوسی٬، پرندهه هھھھایی بی سرنشيین٬، ططيیاررهه هھھھایی نظاررگر آآووااکس٬، 
شکارریی هھھھایی رراادداارر گريیز٬، بمب اافکن هھھھایی ددوورر پروواازز + اامکاناتت فضائی وو ماهھھھوااررهه اایی پيیشرفتهھ براایی 
کنترلل باززیی هھھھایی مشکوکک اازز ررااهه ددوورر ددرر اايین يیا آآنن شراايیط ااضطراارریی... نمی توااند متحديین خاططی رراا 

شناسائی وو مهھارر کند.      



ددرر اايین ااررتباطط٬، هھھھرااسس جاکشانن ممتازز االيیگاررشی مالی — ااووباما وو مرکل وو ااووالند وو مایی٬، 
نگراانی ميیرااثث خواارراانن ااستعمارر کهھن٬، ااشغالگراانن ررسواایی غربب٬، سراانن ززخمی « ااتحادديیهھ بيین االمللی »! 
بقولل خوااجهھ شيیراازز: آآنانکهھ خاکک رراا بنظر کيیميیا کنند... خيیلی سوء ظظن براانگيیز٬، کلی جایی حرفف دداارردد. 

نکند کاسهھ اایی ززيیر نيیم کاسهھ باشد...  

اازز شما چهھ پنهھانن کهھ من فکر نمی کنم کهھ ااررددووغانن جاهه ططلب ددرر اايین کوددتایی « نافرجامم »! 
ددست ددااشتهھ باشد. خيیر٬، اايینطورر نيیست. برعکس٬، نامبرددهه٬، براایی ااووليین مرتبهھ ددرر تارريیخ معاصر ترکيیهھ٬، 
جرعت کردد وو اازز مقاوومت مرددمم نهھرااسيید... تا اايینکهھ کوددتایی ااررتش ااستعمارریی با شکست ررووبروو شد. 
ااررتشی کهھ کاررشش کوددتاست — بد يیا « خوبب »! اازز هھھھيیچکداامم اازز ددوولت هھھھایی خوددیی پيیروویی نمی کند. 
تجربهھ نشانن ددااددهه ااست کهھ اايین ااررتش کوددتاچی٬، ددست آآموزز سيیا٬، رراامم پنتاگونن٬، بدوونن چشمک قبلی٬، 
چرااغغ سبز کاخخ سفيید آآبب نمی خورردد — اامرووزز مثل دديیرووزز٬، فقط بسازز ستادد فرماندهھھھی ناتو می ررقصد٬، 

ددرر ررکابب اامپريیاليیسم آآمريیکا شمشيیر می ززند...   

خواابب وو خيیالل هھھھایی عثمانی – ااسالمی ااررددووغانن نشانن می ددهھھھد کهھ ااوو باززيیگر ددوورراانن خودد نيیست. 
چونن اايین پاشایی دديیر خاستهھ٬، حقايیق رراا وواارروونهھ٬، آآيیندهه رراا ددرر گذشتهھ٬، ددرر تارريیکی عهھد عتيیق می بيیند. 
هھھھيیچ ررااهه حلی براایی مشکالتت جارریی مرددمم٬، مسائل ااقتصاددیی وو ااجتماعی ددرر ددوورراانن معاصر نداارردد. 
معذاالک٬، سواایی سوء ااستفاددهه هھھھایی محتمل بعدیی… اازز قضا هھھھميین « پاشایی دديیر خاستهھ وو خيیاالتی  »! 
خوبب جنبيید٬، عاقالنهھ ررفتارر کردد٬، نقشی مهھم ددرر شکست کوددتایی ااخيیر ااررتش ددرر ترکيیهھ ددااشتهھ ااست. 

اانکارر حقايیق تارريیخی برااززندهه کمونيیست هھھھا نيیست. ما باررگهھ دداادديیم...   

دداادد وو قالل ااررززاانن متوليیانن ددمکرااسی توططئهھ وو حقهھ باززیی٬، دداللی وو کاررچاقق کنی... فقط براایی 
خالی نبوددنن عريیضهھ ااست. وولی گوشش شيیطانن کر٬، اازز قضا يیک نکتهھ ظظريیف رراا هھھھم ددرر خودد نهھانن دداارردد. 
يیک نکتهھ ظظريیف وو بدوونن تفسيیر — شگرددیی خر ررنگ کن با ااسم ررمز « ددمکرااسی وو حقوقق بشر »! 
مبنی بر اايینکهھ ااگر يیک قطرهه خونن اازز ددماغغ کوددتا گراانن ااسيیر بريیزدد ترکيیهھ اازز پيیمانن ناتو ااخرااجج وو 

پرووندهه عضويیت ااشش ددرر ااتحادديیهھ ااررووپا بکلی بستهھ خوااهھھھد شد…  

هھھھميین نکتهھ ظظريیف وو دديیر آآشا می ررساند کهھ اايین کوددتایی « نيیمهھ کاررهه »! اازز کجا آآبب می خورردد. 
حکايیت اازز آآنن دداارردد کهھ ميیرااثث خواارراانن ااستعمارر کهھن٬، اامپرااليیسم آآمريیکا وو شرکاء ددست بردداارر نيیستند٬، 
نقشهھ شومی ددااررند٬، خواابب تاززهه اایی براایی آآسيیایی صغيیر٬، بالکانن ددرر سوااحل ددرريیایی سيیاهه وو ددرريیایی ااژژهه٬، 
خواابب تاززهه اایی براایی « خاووررميیانهھ بزررگگ »! ددرر سوااحل خليیج فاررسس دديیدهه ااند. ااررددووغانن وو شرکاء رراا٬، 

دديیگر نمی خوااهھھھند. کوددتایی دديیگریی ددرر ررااهه ااست. شرطط بالغغ...  



تردديید ندااررمم کهھ بزووددیی ددوورراانن بگيیر وو ببند٬، تسويیهھ حسابب هھھھایی « اافرااططی »! پايیانن می گيیردد. 
هھھھاررتت وو پوررتت ااررددووغانن وو شرکاء بيیشتر براایی مصرفف هھھھواادداارراانن ددرر سطح ملی ااست٬، چنداانن نمی پايید. 
حضرااتت ااصال هھھھيیچ مشکلی با ددووشيیدنن کاررگراانن خوددیی٬، با چاپيیدنن خلق هھھھایی هھھھمسايیهھ ددرر منطقهھ ندااررند. 
دديیر يیا ززوودد وو بخاططر ددوواامم هھھھميین نظم مستقر ددرر جغراافيیایی سيیاسی ترکيیهھ٬، بنحویی با ناتوچی هھھھا٬، 
اامپريیاليیسم آآمريیکا وو شرکاء  کنارر می آآيیند. مانع تدااوومم حضورر سرمايیهھ هھھھایی خاررجی ددرر ترکيیهھ نيیستند. 

بانک جهھانی٬، صندووقق بيین االمللی پولل… 

بنظر من وو ددرر بهھتريین حالت٬، ااررددووغانن وو شرکاء تالشش خوااهھھھند کردد تا با تصفيیهھ « مرتداانن »! 
تصفيیهھ بعضی هھھھا -  مدعيیانن « نا ساززگارر وو سمج »! نظامی وو غيیر نظامی٬، ددرر وو تختهھ رراا بهھم بچسباند. 
مگر اايینکهھ ووررقق برگردددد٬، ططبقهھ کاررگر ترکيیهھ بپا خيیزدد٬، پرچم مباررززهه ططبقاتی رراا بدست گيیردد. تا آآنن ررووزز٬، 
اايین ووظظيیفهھ ااحزاابب وو ساززمانهھا — ملی وو مترقی وو اانقالبی وو کمونيیست ترکيیهھ ااست کهھ ترفندهھھھایی 
ااحتمالی حضرااتت رراا خنثی٬، رروواابط مشکوکک٬، منافع مشترکک بوررژژووآآززیی وو اامپريیاليیسم رراا ررسواا کنند. 
مرتب خطر تکراارر کوددتا رراا هھھھشداارر ددهھھھند٬، نگذااررند کهھ اافکارر عمومی٬، با فشارر مطبوعاتت « آآززاادد »! 
گمرااهه شودد — فقط بهھ تصفيیهھ بعضی عواامل کوددتا ررضايیت ددهھھھد. هھھھمزمانن با ططرحح مطالباتت معيیشتی٬، 
تناقضاتت ااقتصاددیی وو سيیاسی وو ااجتماعی٬، حقوقی وو آآموززشی٬، پایی اانحاللل تمامم عيیارر ااررتش کوددتاچی٬، 

خرووجج فورریی ترکيیهھ اازز ساززمانن تروورريیست – اامپريیاليیستی ناتو رراا بهھ ميیانن بکشند...          

   

ررضا خسروویی


