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  بھرام رحمانی
 ٢٠١٩ اپريل ٠۵

  

 »چرا دموکراسی ترکيه شکست خورد؟«: هللا گولن فتح
 نامش بيش از پيش جھانی شده  ترکيه،٢٠١٦سال » ساختگی«و يا » نافرجام«هللا گولن، کسی که پس از کودتا  محمد فتح

 تبديل اردوخانشد اما بعدھا به منتقدين   که روزگاری از شاگردان گولن محسوب میاردوخانچرا که رجب طيب . است

  . ترکيه معرفی کرده است٢٠١٦، گولن را عامل کودتای اردوخان. شد

اين کشور را بر » نافرجام«دتای سرعت مسئوليت کو س جمھوری ترکيه و اطرافيان او بهئي، راردوخانرجب طيب 

 . را دارداردوخانقصد سرنگونی دولت » دولت موازی«گويند  ھا می آن. نامند، گذاشتند می» دولت موازی«چه  عھده آن

هللا گولن ھرگونه دست داشتن در اين  ، فتح»دولت موازی«ھای رسمی ترکيه به  ھای مقام اندکی پس از نخستين اشاره

  .کودتا را رد کرد

  
نام » چرا دموکراسی در ترکيه شکست خورد؟«ترين مطلب گولن که در روزنامه زمان ترکی منتشر شده است  تازه

 .ھای مختلف ترجمه شده است اين مطلب به زبان. دارد

  : از مطلب گولن که در نشريه زمان ترکی منتشر شده، چنين استئیفرازھا

درست است که در آغاز ھزاره جديد، حزب توسعه و . رفت ر میشما زمانی ترکيه الگوی دموکراسی اسالمی مدرن به«

عدالت پس از روی کار آمدن برخی اصالحات را مطابق معيارھای دموکراسی اتحاديه اروپا انجام داد و وضعيت 

انه اين اصالحات ديری نپائيد و روند اصالحات پس از تأسفکشور در زمينه اوضاع حقوق بشر را بھبود بخشيد، اما م

جمھوری فعلی برای بار سوم، کشور کامال به عقب  سئي، راردوخانطيب   متوقف شد و با پيروزی رجب٢٠١١ل سا

 ».بازگشت

شھروندان . ای چندگانه و ناھمگون است  درصد جامعه ترکيه مسلمان ھستند، اما به شکل آشکاری جامعه٩٩اگر چه «

ھا خود را سمتی، علوی، ترک، کرد،  آن. لفی گرايش دارندھا و باورھای متعدد و مخت ھا و فلسفه ترک به ايدئولوژی
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ای بسط يک ايدئولوژی  در چنين جامعه. کنند دار، الئيک و غيره معرفی می ديگر اقوام، مسلمان، غير مسلمان، دين

ای از اکثريت يا  فايده است و تعدی به کرامت انسانی است و شيوه حکومت مشارکتی که به ھيچ مجموعه مشخص بی

ھای مختلف، مانند جامعه ترکيه  ليت اجازه سيطره بر ديگران را ندھد، بھترين شيوه حکومت بر يک جامعه با گرايشاق

  ».کند اين موضوع درباره سوريه و برخی کشورھای منطقه نيز صدق می. است

ا در اين توطئه دھی به آنھا که او ر ھای بزرگ و پاداش  با چنگ انداختن به نھاد حکومت، مصادره شرکتاردوخان«

او ھمچنين مرا دشمن حکومت خواند و من و . کنند، دموکراسی که نويد خير برای ترکيه بود را از بين بود ھمراھی می

دھی به  اش روی حکومت و جھت ھمراھانم را متھم کرد که دليل ھمه مشکالت ترکيه در چند سال اخير ھستيم تا سلطه

اين بھترين مصداق برای سوء استفاده از يک شخص يا گروه به عنوان مترسک . تر کند افکار عمومی ترکيه را محکم

 .يا قربانی است

ھای او انتقاد داشتند را دستگير کرد، به ويژه آنھا که با جنبش   صدھا ھزار نفر از کسانی که به سياستاردوخانحکومت 

تقاد کرد، سرکوب شد، از فعاالن معترض حوزه  اناردوخانھای  ھر که از سياست. ارتباط داشتند» الخدمة«آميز  مسالمت

ھای  ھا، شھروندان غيرمسلمان و برخی گروه ھا، کردھا، علوی نگاران، پژوھشگران دانشگاه محيط زيست، روزنامه

 . را از بين نبردئیھا ھا و خانواده ھای ديگر، چه زندگی ھای جبری و ستم رويه، رانده شدن ھای بی اين دستگيری. اسالمی

 مانند ئیناچار به پناھندگی در کشورھای اروپا» الخدمة«ليل اين ستم مستمر، ھزاران نفر از داوطلبان جنبش به د

  ھا افراد مقيم جديدی در اين کشورھا خواھند شد، مطمئنا در اين جوامع ادغام شده و قوانين جا که آن از آن. فرانسه شدند

حلی برای مشکالتی که اين جوامع  ھای مثبت و سازنده در يافتن راه ژهھا را محترم شمرده و با مشارکت فعال در پرو آن

ھای راديکال از اسالم در اروپا  رو ھستند، مشارکت خواھند کرد و در راس اين مشکالت، انتشار خوانش ھا روبه با آن

 .است

. ترکيه در جريان استجمعی ھزاران نفر را به دليل ھمراھی با يک نفر يا يک گروه، در  ھای دسته ھنوز دستگيری

 ھزار نفر زندانی ٥٠ھای احتياطی افکنده شده و   ھزار نفر به زندان٢٠٠ ھزار نفر شغل خود را از دست دادند و ١٥٠

خواھند از کشور خارج شوند، به دليل لغو  اند و می شھروندانی نيز که به داليل سياسی تحت نظر قرار گرفته. شدند

 . دارد، در زمينه آزادی سفر محرومندتأکيدھا  ه خود که سازمان ملل به آنھايشان از حقوق اولي گذرنامه

دست آورد،   به١٩٢٣ با استفاده از روابط ديپلماتيک، از آوازه ترکيه که اين کشور در جھان از سال اردوخان

ر جھان به کار در سرتاس» الخدمة«استفاده کرده و منابع حکومت را برای اعمال فشار و ربودن ھمراھان جنبش  سوء

 ».گيرد می

 ... 

عنوان  انه ترکيه، بهتأسفھا را کنار گذاشته است و م ترکيه امروز عمل به دموکراسی و حقوق بشر را متوقف کرده و آن«

اين .  را از دست دادئیيک دولت با اکثريت مسلمان، شانس تاريخی خود برای رسيدن به دموکراسی در اسلوب اروپا

 . سال پيش ممکن بود١٠ در موضوع به شکل واقعی

انگيزی که ترکيه و برخی کشورھای با اغلبيت مسلمان در حال تجربه آن ھستند،  اميدوارم اين تجارب دردناک و غم

منجر به توليد بينش اجتماعی درباره اھميت انتشار روح دموکراسی، حاکميت قانون، اجرای انتخابات آزاد و عادالنه و 

 )٢٠١٩ فوريه ٢٥روزنامه زمان ترکيه، : منبع( ». اوليه افراد شودھا و حقوق احترام آزادی

***  
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شمار   بهاردوخانبرد، پيش از اين متحد رجب طيب   در تبعيد به سر میامريکا در اياالت متحده ١٩٩٩گولن که از سال 

چه اختالف  ا بدليل آنھ با اين حال اتحاد ميان آن.  به او در رسيدن به قدرت کمک کرده بود،٢٠٠٢رفت و در سال  می

ای رسيد که  ھا به اندازه اين اختالف.  در رھبری گزارش شده، از ھم پاشيداردوخانبر سر تقسيم قدرت و شيوه خاص 

  .عنوان يک گروه تروريستی شناخته شد گولن در ترکيه به» جنبش خدمت«

ھا افتاد؛  سجد اصلی ازمير بر سر زبان با امامت جمعه م١٩۶٠هللا گولن، روحانی و متخصص الھيات که نامش در  فتح

 زندگی امريکاکه به تضعيف سکوالريسم در ترکيه متھم شد، در تبعيدی خودخواسته در   پس از آن١٩٩٩از سال 

 .کند می

ترين  دھی يکی از بزرگ  ماند و به سازمانامريکا اما در ،صورت غيابی از او رفع اتھام شد که اندکی بعد به با آن

گولن، دارای ھزاران ھوادار و حامی مالی » جنبش خدمت«.  مذھبی اسالم در ترکيه و کشورھای ادامه دادھای سازمان

 .دھد آموزان خود آموزش می و بيش از ھزار مرکز آموزشی است که به دانش

دار به طور کلی طرف کارانه شھرت دارد، به ھای دينی محافظه اين جنبش که به ارائه خدمات اجتماعی ھمراه با ارزش

دليل شبکه قدرتمند و نفوذی که ميان تاجران ثروتمند و مراکز  با اين حال اين جنبش به. است» رو ميانه«اصطالح اسالم 

 .شود ھا به عنوان يک تھديد تلقی می آموزشی دارد، از سوی برخی از حکومت

محکوم کرده است؛ از جمله در ھای پشت پرده برای مخدوش کردن دولت خود   چندين بار گولن را به تالشاردوخان

 به دست داشتن در اين اردوخان که چند تن از نزديکان پوليس از سوی ئی و در جريان بررسی يک رسوا٢٠١٣سال 

کرد با استفاده از منابع مالی دولت و خريد  ھای دولت را متھم می چنين مقام ، ھمئیاين رسوا.  مالی محکوم شدندئیرسوا

ای اين کشور کمک  المللی عليه برنامه ھسته ھای بين ان، نه تنھا به تھران برای دور زدن تحريمطال و ارسال آن به اير

 .اند اندوزی ھم کرده  بلکه از اين طريق ثروت،اند کرده

  

  اردوخانموافقت و مخالفت گولن با 

 مناسبات اردوخان به رھبری رجب طيب» عدالت و توسعه«هللا گولن با حزب اسالمی  در آغاز جنبش وابسته به فتح

 .تدريج به رقيبانی در عرصه سياست داخلی تبديل شدند ای داشت اما به نزديک و دوستانه

 .بينند  میاردوخان رجب طيب ئیگران ريشه دشمنی دو جريان را در انحصارطلبی و اقتدارجو بسياری از تحليل

دست زدند و برخی » خدمت«اداران و فعاالن  به آزار و تعقيب آشکار ھو،٢٠١٣حزب و دولت حاکم در ترکيه از سال 

 .هللا گولن دستگير کردند از مقامات دولت بلندپايه را به اتھام ھمکاری با فتح

 .دولت ترکيه برخی از بنيادھای وابسته به پيروان گولن را به فساد مالی متھم کرد

کرد که با ايجاد ساختارھای موازی دولتی در هللا گولن را متھم  ، جريان وابسته به فتحاردوخاندولت ترکيه به رھبری 

 .کند داخل دولت ترکيه تشکيل داده، برای سرنگونی حکومت تالش می

هللا گولن در چند سال گذشته صدھا کارمند دستگاه انتظامی و  دولت ترکيه در جريان حمالت متناوب به طرفداران فتح

 . را دستگير يا از کار بر کنار کرده استئیقضا

اند و به ھمين بھانه، تعداد  ھای جمعی نفوذ کرده هللا گولن در رسانه چنين معتقد است که طرفداران فتح ھمدولت، 

  .ھا را تعطيل کرده است طور کلی اين رسانه نگاران را از رسانه را برکنار کرده و يا به شماری از روزنامه بی

ھای  عنوان تروريست تی شناخته و فعاالن اين گروه را بههللا گولن را جريانی تروريس از اين گذشته، دولت جنبش فتح

 .به ھمين اتھام دستگير شد» زمان« سردبير روزنامه ٢٠١۴برای نمونه در سال . خطرناک، تحت پيگرد قرار داده است
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   رياست ستاد ارتش و سازمان امنيت ترکيهکنترول برای اردوخانکودتا و طرح 

پس از .  خود درآوردکنترول و سازمان اطالعات و امنيت ترکيه را زير  قصد داشت ستاد مشترک ارتشاردوخان

 . ھای مختلفی نشان دادند در ترکيه، جناح حاکم واکنش» نافرجام«کودتای 

 و دستگيری ھزاران نفر از مخالفان دولت و ايجاد ٢٠١٦ ژوئيه ١۵ پس از شکست کودتای اردوخاناين تصميم 

  .شود م ديگری برای به دست گرفتن اختيار نيروھای امنيتی و ارتش برشمرده میات بزرگ در ارتش ترکيه، قدتغيير

، طی يک مصاحبه تلويزيونی اعالم ٢٠١٦ ژوئيه ٣٠س جمھوری اين کشور شامگاه شنبه ئي، راردوخانرجب طيب 

  . شدای به پارلمان ترکيه ارائه خواھد در قانون اساسی، اليحه» ئیاتی جزتغيير«کرد که به منظور ايجاد 

، اين زمان در اردوخانگفته  به. العاده در اين کشور اعالم کرد س جمھوری ترکيه پس از کودتا، سه ماه وضعيت فوقئير

او در اين مورد فرانسه را مثال زد که پس از حمالت . شود صورتی که وضعيت به حالت عادی برنگشته باشد، تمديد می

 . اين وضعيت را چند بار تمديد کرداردوخان .ور دو بار تمديد شدالعاده در آن کش تروريستی پاريس وضعيت فوق

شدگان نزديکی به  اتھام اغلب بازداشت. اند  نفر در ترکيه بازداشت شده٧٠٠ ھزار و ١٨ گفت، تاکنون حدود اردوخان

 . بوده است» جنبش خدمت«هللا گولن، رھبر  فتح

  .نگاران وجود دارند مداران، دانشمندان و روزنامه  سياست از مقامات دولتی،ئیھا شدگان، چھره در ميان بازداشت

ھا گفت که دولت   ژوئيه، به رسانه٣٠از سوی ديگر، يک مقام ارشد دولتی که نخواسته نامش فاش شود، روز شنبه 

ارا بدين ترتيب آنک. شده وابستگان به گولن برخورد کرد ھای رمزگذاری ھا پيش از وقوع کودتا به پيام ترکيه از مدت

  .ھا ھزار نفر از اعضای شبکه گولن تھيه کرد فھرستی از ده

 ئیھا  پيامئیشروع به رمزگشا) ٢٠١٥( گفته اين مقام دولتی، سازمان اطالعات و امنيت ترکيه از ماه مه سال گذشته به

 ۶٠٠گولن که  ھزار تن از طرفداران ۴٠در اين ميان . شدند  رد و بدل می (ByLock)»الک بای«کرد که با اپليکيشن 

گفته اين مقام دولتی، بسياری از اين افراد ھمان کسانی بودند که  به.  شدندئینفرشان عضو ارتش ترکيه بودند شناسا

 . ژوئيه دست داشتند١۵طور مستقيم در کودتای  به

کرد با  میھای دولت را متھم  چنين مقام  ھمئیاين رسوا.  مالی محکوم شدندئیدست داشتن در اين رسوا  بهاردوخان

المللی  ھای بين استفاده از منابع مالی دولت و خريد طال و ارسال آن به ايران، نه تنھا به تھران برای دور زدن تحريم

  .اند اندوزی ھم کرده  بلکه از اين طريق ثروت،اند ای اين کشور کمک کرده عليه برنامه ھسته

ھای ارشد دولتی که در روند بررسی پرونده اين فساد  مقام و شماری از   پس از برکناری چندين دادستانئیاين رسوا

نيروھای « درباره آن به افکار عمومی گفته بود برای حفاظت از ترکيه و اردوخاناتفاقی که .  علنی شد،دخيل بودند

  در سال گذشته نيز موفق شد مدارس گولناردوخان.  انجام آن ضروری بود،که در حال نابودی کشور ھستند» سياھی

 .خارج کند» جنبش خدمت« از زير نظر ،را با انتصاب يک ھيات امنای دولتی

 قصد دارد جنبش گولن را در داخل اردوخانھا حاکی از آن است که  بعد از کودتای نافرجام اخير در ترکيه، ھمه نشانه

 .کشور از ميان ببرد

ای اعالم کرد که اين نيرو قصد دارد  يه جوالی در بيان١۶س جديد ستاد مشترک ارتش ترکيه، ئياوميت دوندار، ر

 .را از ساختار خود حذف کند» دولت موازی«اعضای 

هللا گولن را پناه دھد، در   ھمان روز به خبرنگاران گفت ھر کشوری که فتح  وزير ترکيه ھم در  نخست،لديريمئيعلی  بن

کند  ت متحده که گولن در آن کشور زندگی میبا اين حال وی از اشاره به نام اياال. زمره دوستان ترکيه قرار ندارد

 .تر اعالم اميدواری کرده بود که واشينگتن اجازه استرداد گولن به آنکارا را صادر کند آنکارا پيش. خودداری کرد
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ھای قبلی آنکارا در مورد گولن انتقاد   به نگرانیئیاعتنا  به خاطر بیامريکاچنين به صورت غيرمستقيم از  لديريم، ھمئي

 ».اين موضوع باعث شد که ما بھای زيادی بپردازيم«کرد و گفت 

ھای اين کودتا بود و از   به فکر فراھم کردن پيش زمينه٢٠١٥ از سال اردوخاندھند که دولت  ھا نشان می ھمين داده

ولت به بھانه کرد و خبر داشت؛ اما احتماال آگاھانه گذاشت اين اقدام در سطح محدودی اجرا شود تا د نزديک دنبال می

  .شدت قلع و قمع کند کودتا، بتواند مخالفين و حتی منتقدين خود را سريعا و به

  

  هللا گولن را صادر کرد دادگاھی در استانبول حکم بازداشت فتح

 . را صادر کرده استامريکاهللا گولن، روحانی ساکن  شھر استانبول حکم بازداشت فتح يک دادگاه کالن

 خبرگزاری آناتولی روز .گاه، گولن متھم به تالش برای کودتا عليه دولت قانونی در ترکيه استبر اساس حکم اين داد

يت برای اجرای مأمور«، نوشت که که دادگاه در داليل حکم خود آورده است که اين روحانی ٢٠١٦ اوت ۴شنبه  پنج

 ».کودتا را صادر کرده است

ديد نيست که اين تالش برای کودتا، يک حرکت سازمان ترور است و جای تر«: افزايد دادگاه استانبول در حکم خود می

 ».هللا گولن، تحقق يافته است  اين سازمان، يعنی فرد مظنون فتحمؤسسيت از سوی مأموراين امر به 

هللا گولن را به دولت ترکيه تحويل   بارھا خواسته است، فتحامريکاجمھور ترکيه از مقامات  سئي، راردوخانرجب طيب 

 .ھدد

 . خواستار پاکسازی حوزه اقتصاد کشور از افراد طرفدار گولن شداردوخان، رجب طيب ٢٠١٦ اوت ۴شنبه  روز پنج

ويژه در حوزه اقتصاد فعال   در برابر روسای اتاق بازرگانی و بورس ترکيه در آنکارا گفت که جنبش گولن بهاردوخان

 .است

حتا اگر اين فرد يکی از «: را به مقامات ترکيه معرفی کنند و افزود، تجار را فراخواند تا ھواداران گولن اردوخان

کند، به ھمان اندازه گناھکار است که  به گفته او، کسی که از جنبش گولن حمايت مالی می» .خويشاوندان شما باشد

 .کودتاگران مقصرند

 راه مبارزه با  دولت ترکيه در ميانهو افزود که اين پايان کار نيست و » ما رحم نخواھيم کرد«:  کردتأکيد اردوخان

 .جنبش گولن است

  

  انکار گولن

او گفت که خود بارھا از مصيبت کودتای . درنگ تکذيب کرد هللا گولن اتھام دخالت در کودتای اخير ترکيه را بی فتح

 .داند  میئینظامی رنج برده و ھمکاری با يک کودتا را ننگ و رسوا

خواھم که اوضاع ترکيه ھرچه زودتر به حالت  کنم و از خدا می تی را به شدت رد میچنين اتھاما«:  کردتأکيدگولن 

 ».عادی برگردد

  آماده بازگشت به ترکيه ھستم: هللا گولن فتح

 .گولن با وجود اين گفته است اگر تصميم به استرداد او گرفته شود، او به اين تصميم گردن خواھد گذاشت

نگاران  ، در محل اقامت خود در پنسيلوانيا در برابر گروھی از روزنامه٢٠١٦ژوئيه  ١٧شنبه  هللا گولن، روز يک فتح

 .گفت، اگر به استراد او حکم شود، از آن تبعيت خواھد کرد
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او . کنند جا چه کسانی از او حمايت می داند در آن ھاست که در ترکيه نبوده و نمی گولن به نيويورک تايمز گفت، مدت

 . باشداردوخانا ممکن است سناريوی خود گفت، تالش برای کودت

اگر اين کميته مرا مقصر . المللی قرار دھم ام خود را در برابر يک کميته تحقيق بين من آماده«: گولن به خبرنگاران گفت

کاری  چاتفاق نخواھد افتاد، زيرا او ھي) اعدام او(  کرد چنين چيزیتأکيدگولن اما » .بداند آماده رفتن به اتاق اعدام ھستم

 .انجام نداده است

من بارھا .  به مرز جنون رسيده استاردوخانرفتار . من ھيچ ارتباطی با کودتا ندارم«:  نيز گفتاردوخانگولن درباره 

من طرفدار دموکراسی در ترکيه ھستم و . کارگيری ھرنوع خشونت برای مقاصد سياسی ھستم ام که مخالف به گفته

 ».کنم کوتای نظامی را رد می

. اما اکنون اين دو از ھمديگر متنفرند. کرد ھای قدرت در ترکيه، گولن از او حمايت می  از پلهاردوخانھنگام باال رفتن 

تبديل » مستبد« به يک اردوخانکند که گولن درصد براندازی اوست اما گولن بر اين نظر است که   فکر میاردوخان

 .خواھد ھر نوع مخالفتی را از بين ببرد شده و می

گولن در باره . کند که ديگران نيز مانند او ھستند است و تصور می» شدت تشنه قدرت« به اردوخانبه نظر گولن 

موفقيت و قدرت . کند ھا زندگی می  از يک قشر فقير جامعه برخاسته و حاال در کاخاردوخان«: جمھور ترکيه گفت سئير

 ».او را فاسد کرده است و اين يک نوع نابودی است

 اردوخانکودتای نافرجام را «: آلمان گفته است ZDF هللا گولن، در مصاحبه اختصاصی و طوالنی با تلويزيون فتح

  !»طرح کرد

تا کنون بيش . ای عليه ھواداران شما جريان دارد سازی گسترده سو، عمليات پاک آقای گولن، از زمان کودتا بدين: پرسش

 نفر زندانی ٢٠٠٠٠ دولت از وظيفه اخراج گرديد و نزديک به مأمور ، آموزگار وئیاز صدھزار کارمند عدلی و قضا

 رود؟ ترکيه به کدام سو می. شد

ھا بر  کاری تا اين تصفيه. سازی به يک سببی نياز بود برای تحقق اين پاک. ھا ھمه از قبل طرح شده بودند اين: پاسخ

ھای عدلی و  کاری، از ارگان برای اين تصفيه. ودمبنای آن سبب صورت بگيرد و در نزد جامعۀ جھانی معقول دانسته ش

ولی . شد ھای افرادی که بايد از نھادھای دولتی اخراج شوند، از جانب حکومت ترتيب داده می شايد ھم از نظامی، ليست

به ھمين جھت، سناريوی کودتا يک سبب معقول برای اين . گرفت ھا ايستادگی صورت می کاری در برابر اين تصفيه

ھا  جا که آن از آن. داد ھا فردای کودتا، ھدف و نيت شان را آشکارا نشان می آغاز برکناری. ھا قرار گرفت ریبرکنا

اگر جريانات اخير را تحليل و بررسی . رود دانند که ترکيه به کدام سو می کنند، می مسايل دنيا را بھتر از من درک می

 اردوخانس جمھور ئيسو اظھارات ر از يک. ش طرح شده بوده استکنند، خواھند ديد که اين کودتا يک سناريوی از پي

و از ديگرسو مسلح » .خوب شد که اقدام کودتا صورت گرفت، اين کار به نفع ما تمام شد«در روز کودتا که گفته بود 

در . استگر سناريو و جعلی بودن کودتا  سوی افراد ملکی، ھمه بيان ساختن افراد يک سازمان و دستور شليک کردن به

از . بايد گفت که ترکيه چندين بار اتفاقات ناگوار را تجربه کرد» آيا ترکيه به جھت مثبت روان است؟«که  پاسخ به اين

ھای ھمه  من جزء کسانی ھستم که در زير پليت. ١٩٩٧، کودتای ١٩٨٠، کودتای ١٩٧١، کودتای ١٩٦٠جمله کودتای 

 حوادث را پشت سر گذاشتيم، به ياری خداوند اتفاقات امروز را نيز پشت سر گونه که اين ما آن. اين کودتاھا پايمال شدم

 .خواھيم گذاشت

دادستانی ترکيه خواستار دو بار حبس ابد برای شما . س جمھور ترکيه شما را متھم به انجام کودتا نموده استئير: پرسش

  نقش داشتيد؟ًآيا اين ادعاھا واقعيت دارد؟ ايا شما واقعا در اين کودتا . شده است
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اگر در اين باره، کدام مکالمات تلفونی و يا کدام . سر می برم جا به  سال است به دور از ترکيه در اين١٦من : پاسخ

ھا را به جا خواھم  من با کمال ميل خواسته آن. ِدستور شفاھی من در پيوند به انجام کودتا وجود داشته باشد، ثابت بسازند

المللی  يک نھاد بين. ھا يک پيشنھاد بسيار معقول نمودم نکته دوم اين است که من به آن. ستاين يک طرف مسئله ا. آورد

ولی . ھا برحق ثابت شود، نتيجه آن را با دل و جان خواھم پذيرفت اگر ادعای آن. ايجاد گردد و اين قضيه را بررسی کند

ھا  چه آن از اين جھت، آن. د من پاسخ گفته توانستنددر اين باره نه شواھد موثقی ارائه کرده توانستند، و نه به پيشنھا

نھادھای . اند، ھمه اوراق خالی ھستند جا فرستاده ھا تحت نام شواھد کودتا اين اسنادی که آن.  بيش نيستئیگويند، ادعا می

يم خواھند جا، اوراق فرستاده شده را به بررسی گرفتند، اگر چنين چيزی وجود داشته باشد، مطابق آن تصم عدلی اين

پس از کودتای . ام جا نيز حاکميت قانون و عدالت را شاھد بوده در آلمان نيز قانون و عدالت وجود دارد، در اين. گرفت

در آن زمان نيز نظاميان عليه من اقامه دعوا کرده .  در دادگاه نيوجرسی، اظھارات خويش را ارائه کردم١٩٩٧نظامی 

  .فتم اين قضيه نيز برائت يا از. بودند

...  

 

   کيست و جنبش آن کدام است؟اردوخانهللا گولن رقيب رجب طيب  محمد فتح

، متولد »گولن هللا محمدفتح«. ھا افتاد هللا گولن از حدود نيم قرن پيش با انتشار برداشت خاصی از اسالم به سر زبان نام فتح

، امام جماعت مسجد يک »اميز گولنر«پدرش، . ترکيه است» ارزروم«در نزديکی » کوروجوک « در روستای ١٩۴١

قرار داشتند و اين وابستگی بعدھا » سعيد نورسی«نام   مبلغی مذھبی بهتأثيراش تحت  روستا بود و ظاھرا افراد خانواده

ھای او، نظير سخنرانی در   نورسی قرار داشت که برخی از ويژگیتأثيراو چنان تحت . هللا گولن نيز به وجود آمد در فتح

آموزش دينی  گاه تحصيالت منظم و رسمی که ھيچ گولن با وجود آن. است  سالگی، را به خود نسبت داده١۶ مسجد از

او ضمن سخنرانی در مساجد بزرگ .  است اين تحصيالت را دنبال کرده صورت غيررسمی نداشته، اما مدعی است که به

 .ترکيه، فعاليت خود را بر روی اقتصاد متمرکز نمود

اندازی کرد؛ گروھی به ظاھر مذھبی  ، جماعت گولن را نيز راه١٩٨١، ھمزمان با شروع فعاليت، در سال هللا گولن فتح

اين جماعت که بعدھا با نام جنبش گولن نيز شھرت يافت، موضوع آموزش . بود گذاری شده که برای ترويج عقايد او بنيان

ميليون نفر  ۴ ھزار تا ۴٠٠عضای اين جماعت را بين برخی محققان ا. داند و ايجاد مراکز آموزشی را اولويت خود می

ھای راديو و تلويزيونی متعلق به  ای و حتی ايستگاه ات آموزشی فنی و حرفهمؤسسھا،  دانند که در مدارس، دانشگاه می

آموز و دانشجو  ميليون دانش ٢ در سراسر جھان برخوردار است، بيش از امريکامدارس او که از پشتيبانی . گولن فعالند

  .کنند ھا بورس تحصيلی گولن دريافت می را تحت پوشش دارند که بسياری از آن

نکته جالب توجه اين است که برخی از اين محصالن اصوال مسلمان نيستند و غرب در برابر ترويج تفکرات ظاھرا 

 مدرسه خود، ١٠٠٠اين جماعت با استفاده از . ھدد گولن در اين مناطق ھيچگونه واکنش منفی از خود نشان نمی اسالمی

جماعت او در .  مورد آن در ترکيه قرار دارد، به ترويج انديشه خود مشغول است٣٠٠در پنج قاره، که تنھا 

اند جايگاه خود را در کشورھای ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان،   شعبه دارند و توانستهامريکاھای  ايالت تمامی

  . ھيچ مشکلی محکم کنند  حتی روسيه، بدونآذربايجان و

 و آموزش و ئیکند که بيش از سنت به عرفان تکيه دارد و بينش عرفانی خود را با مداراجو او برای اسالم تبليغ می

  .وگو ميان مذاھب در آميخته است معرفت و گفت
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البيته در اين . خواند می» خدمت«ا دھد که به جای مسجد مدرسه بنا کنند و منش خود ر او به پيروان خود اندرز می

 .تر است مدارس آموزش اسالمی پرنگ

گذار ترکيه   دين و دولت است و از اين نظر با سکوالريسم مصطفی کمال آتاتورک، پايهئیهللا گولن طرفدار جدا فتح

 .نوين، اختالف نظری ندارد

ھا دانشگاه،  در ترکيه ده. اند  کردهتأسيسهللا گولن در بيش از صد کشور جھان بيش از ھزار مدرسه  پيروان فتح

  .اند ھای گولن پا گرفته ه خيريه بر پايه رھيافتمؤسسبيمارستان و 

 . فعال ھستند» خدمت«ھای   مانند کلن، اشتوتگارت، مانھايم و برلين نيز شعبهئیبرای مثال در آلمان، در شھرھا

منتقدان نگران ھستند که . هللا گولن فعال ھستند ھای فتح  محفل درسی طبق آموزه٣٠٠ مدرسه و ٢۵در آلمان، بيش از 

 . افراطی بدل شوندئیگرا ھا به پايگاھی برای اسالم اين مدرسه

در .  و تلويزيونی استئیھای راديو ای و کاری و حتی ايستگاه ھای حرفه همؤسسھا،  جنبش گولن شامل مدارس، دانشگاه

، مجله معروف نيوز ويک گزارش داد که ٢٠٠٩در سال . ش فعال استتر در امر آموز نگاه جھانی، جنبش گولن بيش

آموز را تربيت کرده که   ميليون دانش٢کنند که بيش از  افراد جنبش، مدارس بسياری را در نقاط مختلف دنيا اداره می

  .ھا از بورس کامل تحصيلی از سوی بنياد گولن برخوردار بودند بسياری از آن

شود که در   مدرسه تخمين زده می١٠٠٠ مدرسه و در کل دنيا بيش از ٣٠٠اخل ترکيه تعداد مدارس گولن در د

هللا گولن در   مجموعه، فتحمؤسسکشورھای مختلف در پنج قاره گسترده شده اند و به صورت منعطف و ارگانيک با 

ھای  ز مشخصهھمه مدارس گولن در تمام نقاط دنيا آموزش به زبان انگليسی دارند و يکی ا. ارتباط ھستند

  .التحصيالن اين مدارس تسلط کامل به زبان انگليسی است فارغ

مدارس گولن که پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی در آسيای مرکزی از سوی محافل مذھبی مورد استقبال قرار 

ھای اين مناطق از دست  ولتشد، از سوی د گرايانه ترويج می ھای اسالم ھا فعاليت ھا با اين اتھام که در آن گرفته بود، بعد

دولت . با اين حال اين جنبش در ھيچ کجا به اندازه ترکيه مورد غضب قرار نگرفته است. جنبش گولن خارج شد

استفاده از موقعيت خود در ساختار دولتی برای تضعيف و غصب دولت  طور مکرر پيروان گولن را به سوء  بهاردوخان

  .محکوم کرده است

جا که از سالمتی کامل جسمانی برخوردار نيست، در   مھاجرت کرد و از آنامريکا به ،١٩٩٩ سال هللا گولن از فتح

واقعيت اين است که وی برای درمان به . شود تر در جمع ظاھر می کند و کم  در پنسيلوانيا در انزوا زندگی میئیويال

 امريکادر  ت صادر شده بود، مجبور به اقامت دائمیکه در ترکيه برای او حکم بازداش اين  رفته بود، اما به دليل امريکا

  .شد

ای داشت اما   روابط دوستانهاردوخانهللا گولن با حزب عدالت و توسعه به رھبری رجب طيب  در آغاز جنبش فتح

بسياری از تحليلگران ريشه دشمنی دو جريان را در انحصارطلبی . تدريج به رقيبانی سرسخت در ترکيه تبديل شدند به

  .بينند قتدارطلبی ھر دو جريان میوا

داد حزب حاکم و جريان گولن ديگر تحمل  اتفاقاتی به وقوع پيوست که نشان می، ٢٠١٣نوامبر  -١٣٩٢از آبان ماه سال 

ھای خصوصی جماعت گولن از سوی  نخستين جرقه اين اختالفات در ممنوعيت فعاليت آموزشگاه. ھمديگر را ندارند

ای مخالف   باعث شد که با چراغ سبز حکومت، عناصر رسانهاردوخانگيری اختالفات گولن و  اوج.  بوداردوخاندولت 

ھای تلويزيونی بر ضد جريان گولن و شخصيت او منتشر  ھا و برنامه گولن در ترکيه، حجم وسيعی از مقاالت، سخنرانی

  . و نزديکانش کردنداردوخاناد مالی ھای تلويزيونی گولن شروع به افشای فس ھا و شبکه کنند و در مقابل نيز رسانه
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 به تعقيب آشکار ھواداران و فعاالن جماعت گولن ،٢٠١٣ در ترکيه از سال اردوخاندر چنين شرايطی، حزب و دولت 

اين در حالی است که، . هللا گولن دستگير کردند دست زدند و برخی از مقامات دولت بلندپايه را به اتھام ھمکاری با فتح

از طرفی، حکومت ترکيه به . کند برخی از بنيادھای وابسته به پيروان گولن را به فساد مالی متھم میدولت ترکيه 

کند که ساختارھای موازی دولتی در داخل دولت ترکيه  هللا گولن را متھم می ، جريان وابسته به فتحاردوخانرھبری 

ين راستا دولت ترکيه در جريان حمالت مداوم در ا.کند  تالش میاردوخانتشکيل داده است و برای سرنگونی حکومت 

 را دستگير يا از کار برکنار کرده ئیو قضا هللا گولن در چند سال گذشته صدھا کارمند دستگاه انتظامی به طرفداران فتح

هللا گولن را جريانی تروريستی شناخته و فعاالن اين گروه را به عنوان   جنبش فتحاردوخان، دولت ئیاز سو.است

 ١۵، دولت ترکيه گولن را به دست داشتن در کودتای ئیاز سو.ھای خطرناک، تحت پيگرد قرار داده است يستترور

  .کند شدت تکذيب می هللا گولن اتھام دخالت در اين کودتا را به اين در حالی است که، فتح. ژوئيه متھم کرده است 

  

   ئیگرا اسالمعروج و افول 

ھای اقتصادی، اجتماعی، اخالقی، ايدئولوژيکی،  انندگان آن، در ھمه عرصه بر خالف ادعاھای گردئیگرا اسالم

  .آموزشی و فرھنگی ناکام مانده و به فساد آلوده است

) داعش( خالفت اسالمی. اند اکنون حکومت شيعه ايران، حزب حاکم اسالمی عدالت و توسعه ترکيه دچار بحران شده

رو شيعه مذھب و سنی مذھب، ھر دو دوره افول خود  سالم راديکال و ميانهبه عبارت ديگر، ا. کامال از ھم پاشيده است

  .گذارنند را از سر می

شيوه فکر .  يافتتغييرگيری پس از سقوط امپراتوری عثمانی و تقويت ھژمونی غرب  طور چشم بينی اسالمی، به جھان

يسم و جنگ در جوامع به اصطالح چنين امپريال  اجتماعی و ھم–ھای سياسی  غربی از طريق روشنفکران و جنبش

 را ئیھای نظامی اروپا امپراتوری در حال زوال عثمانی مدل. ويژه خاص در قلب خاورميانه نفوذ پيدا کرد اسالمی به

ھای حقوقی  چنين سنت ھم. ھای مستعمره وارد شدن به نظام توليد اقتصادی غرب را آغاز کردند وارد ساخت و سرزمين

عنوان   به  داشت جايگزين گفتمان شريعتتأکيد روی حاکميت قانون و ساختارھای سيستماتيک و قانونی غربی که بر

در اين عصر تازه، سياليت مذھب و سياست حول محور امت . ھای تازه شدند  ملت-ستون فقرات قوانين اساسی دولت 

 .ھا و قلمروھا گشود راھی را برای تنظيم محدوده

  .يده غربی گسترش يافت و مشروطه بر مشروعه غلبه کرددر انقالب مشروطيت ايران نيز ا

ئيست، علمای اسالمی، به بازتفسير عقايدشان در  در واکنش به اين ايده غربی و گرايشات سکوالر، سوسياليست و آته

افغانی و الدين  جمال. دادند ای پرداختند که وعده احياگری می ھای تازه اواخر قرن نوزدھم ميالدی برای ايجاد ايدئولوژی

ھای  ھا در اين زمينه برای فراخواندن مسلمانان به تطبيق دادن سبک زندگی شان با ديدگاه تاز تالش محمد عبده پيش

در ايران نيز علی شريعتی در اين .  نخواندند آنان ھرگز خود را سلفی. غربی در مورد مدرنيته سياسی و اقتصادی بودند

ھای   بازگشت به منابع اصلی برای يافتن راھی به منظور سازگاری با چالشبرای آنان موضوع. کرد راستا تالش می

 .تازه ايجاد شده بود

کردند که به  حمايت می) رنسانس( »نھضه«برای نجات اسالم، اين متفکران مسلمان از جنبش سياسی، فرھنگی و مذھبی 

ھای اوليه اسالم نبود، بلکه در  اش به تجربه ديگر اشاره حقايق اسالم و امت مانيفست. طور ناخواسته نتيجه ديگری داد

اين . گرفت عوض اسالم صرفا از طريق چگونگی و توان تقليد دستاوردھای غرب مورد سنجش و قضاوت قرار می

زمان بود با ايجاد نھادھای دولتی تازه در خاورميانه در دوران پسا  گونه فشرده شدن اسالم درون ظروف غربی ھم
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گر رھبری دوران صدر اسالم نبودند، بلکه  ھای جمھوری ايجاد شدند که بيان  ن بود که حکومتدر آن زما. عثمانی

 .و ناسيوناليستی عربی قرن نوزدھمی بودند) نظامی(  مدرن از استبداد با ويژگی ميليتاريستیئیھا نسخه

دی، اسالم عمده تمرکزش را بر از اوايل قرن بيستم ميال. اين تفسير از اسالم، ميراث قدرتمند ديگری را برجای گذاشت

ھای سياسی و اجتماعی غربی قرار داد به خصوص برای ھر کسی که پروژه اوليه مسلمانان  روی مقاومت عليه ايده

تر شدن اسالم باعث شد تا عقيده تبديل به ابزاری برای مبارزه  سياسی. کرد برای اصالح و مصالحه را رد می

 ئیای از کنشگران شد که از اسالم برای رؤيا گيری نسل تازه شود و سبب شکل» ضد امپرياليستی«و » ضدکمونيستی«

اش بودند نجات  ای که آنان مدعی توانند مسلمانان را از عقب ماندگی کردند و معتقد بودند که می با مدل غرب استفاده می

 .داده و از آنان در برابر نفوذ فرھنگ غربی محافظت کنند

تر از صرف احکام کالسيک  گيری به آن ايدئولوژی منجر شد که مذھب و سياست را قوی کل، به شئیگرا اين اسالم

گرا از جمله  ھای اسالم با اين وجود، ميان دوگانه سياست و مذھب در قرون پيشين اسالمی، جنبش. اسالمی در ھم آميخت

 که ئی بودن ديگر مربوط به کارھا در اين چارچوب مومن.ای را وضع کردند ھای سرسختانه آل المسلمين ايده اخوان

گرايانه صدر اسالم، پرسشی  ھای فلسفی و پرسش در مقابل، با روگردانی از سنت. شد دادند نمی مسلمانان بايد انجام می

در اين ! گرفت اين بود که يک شخص مورد نظر مسلمان است يا کافر گرايان تازه قرار می که در دستور کار اسالم

، مفاھيمی که در فقه اسالمی وجود داشتند، )طرد شدن( و تکفير) رزه و جنگ عليه دشمنان اسالممبا(چارچوب جھاد 

ھمين امر موجب تشديد دوگانگی . احيا شدند و برای توجيه مقاومت و مبارزه در دنيای جديد مورد استفاده قرار گرفتند

زمان و نامحدود و بدون حد و مرز که  ومی بیگرايشات اسالمی به اسالم به ديده مفھ. ميان اسالم و غرب يکديگر شد

طور آشکارا به دست گرفتن دولت  کردند ھدف آنان به نماينده کليت حاکميت خدا و بشر آفريده شده توسط اوست نگاه نمی

  .و قدرت سياسی تبديل شد

 به سرعت گسترش ئیراگ عنوان ايدئولوژی مسلط، اسالم  عربی بهئیگرا در نيمه دوم قرن بيستم ميالدی، با افول ملی

گرايانه عربی شد و انقالب سال  ھای ملی  اعراب و اسرائيل باعث نابودی آرمان١٩۶٧شکست اعراب در جنگ . يافت

سرنگونی شاه در ايران، نشان داد که گرايشات . طلب حکومت شاه را نابود کرد  ايران نيز ناسيوناليسم عظمت١٩٧٩

ترين  توان بر يک حکومت اقتدارگرای قدرتمند مورد حمايت بزرگ ھبی میاسالمی قادرند که از طريق باورھای مذ

 . خود شکست خورد» آرمانی«ھای   در تحقق وعدهئیگرا  با اين حال، آن اسالم.مدافعان غربی فائق آمد و پيروز شد

 ميالدی از ٩٠جنگ داخلی الجزاير در دھه . گرا در سرتاسر جھان عرب يا خنثی و يا ورشکست شدند ھای اسالم جنبش

المسلمين در مصر  اخوان. پيش نشان که نارضايتی در جھان عرب در پيش خواھد بود امری که به بھار عربی منجر شد

.  ميالدی تجربه کردند٢٠١٣ بار را پيش از سرنگون شدن بر اثر کودتای نظامی در ژوئيه  يک سال حکمرانی فاجعه

گرا ناکام در تقويت دموکراسی   عراق، سوريه و يمن، نيروھای اسالمدر. پس از آن سرکوب اعضای آن گروه آغاز شد

مند  ھای انتخاباتی در پارلمان بھره گرا از موفقيت در مراکش، اردن و کويت احزاب قانونی اسالم. بودند و مضمحل شدند

کند که  دشاھان معنا پيدا میبا اين حال، آنان عمال ناکارآمد بودند چرا که سياست در آن کشورھا زير سايه قدرت پا. شدند

  . را در دست دارندئیقدرت مطلق اجرا

ھای جدی  حل گرا، راه ھای اسالم نخست آن که جنبش.  آوردئیگرا توان برای شکست اين مدل اسالم داليل متعددی را می

و » حل است م راهاسال«گفتن اين که . آنان صرفا شعار دادند. و ماندگار به مسايل اقتصادی و اجتماعی ارائه ندادند

گذاری عمومی به منظور حل مشکالت ندارد؛ مشکالتی چون افزايش  ربطی برای سياست» قرآن قانون اساسی ماست«

 .  شکست خورده و فساد ھمه گستر داخلی و خارجیئیسانسور، سرکوب، فقر، بيکاری گسترده، سيستم آموزشی و قضا
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ھای اسالمی در تطبيق دادن خود با سياست دموکراتيک و  و گروه آن است که احزاب ئیگرا دومين علت شکست اسالم

گرايان فرصت کافی برای  گويد اسالم اين استدالل که می. جز مورد تونس شکست خوردند تبديل شدن به بخشی از آن به

حکومت در ايران . اداره کردن امور جامعه کسب نکردند تا اعتبار دموکراتيک خود را اثبات کنند، واقعيت ندارد

المسلمين اکثريت پارلمنا   سال و در مصر، اخوان١٧اسالمی چھل سال و در ترکيه حزب حاکم اسالمی عدالت و توسعه 

چه که به وفور بود جز  اما آن. و رياست جمھوری را تشخير کرد زمان کمی نبود که ھنرھای خود را نشان دھند

ی و سرکوب سيستماتيک زنان و گسترش فقر و بيکاری و ھای فردی و جمع سانسور و سرکوب شديد مخالفين، آزادی

  .ھا تنھا به فکر تثبيت قدرت خود بودند و ھستند آن. استثمار شديد نبود

شوند و در  خود می بی چنين نشان دادند که در برابر اقتصاد و سياست و قدرت، شديدا وسوسه و از خود گرايان ھم اسالم

 ميالدی، ٢٠١١، پس از سقوط حسنی مبارک رريس جمھوری در فوريه در مصر. ھا مصونيت ندارند برابر آن

  .المسلمين با ارتش ھمکاری کرد و در مقابل، تمام بازيگران سياسی ديگر را تحقير کرد و ناديده گرفت اخوان

 تر از آن که به فکر رشد و پيشرفت جامعه باشد بر ، بيشاردوخاندر ترکيه حزب حاکم عدالت و توسعه به رھبری 

 . ورزد  میتأکيد و عثمانی گری ئیگرا اسالم

سوريه و . اند ای گير کرده ھای فرقه گرايان در حال حاضر به فکر تقسيمات و اختالفات ژئوپوليتيک و درگيری اسالم

ھای  هللا لبنان از آغاز اھرم حکومت اسالمی ايران و بيان ضرورت حزب. لبنان نمونه خوبی برای اين مورد است

، آن گروه به تدريج به يک جريان تأسيسکمی پس از . منظور رھبری سياست راديکال بوده است ک شيعه بهايدئولوژي

هللا تحت قيموميت و حمايت از سوی حکومت اسالمی ايران، مدعی است که از جانب  حزب. تبديل شد» ضد اسرائيلی«

هللا اعالم کرده  حزب. جنگد نيروھای سنی میمردم لبنان، در جنگ داخلی سوريه در حمايت از حکومت بشار اسد، عليه 

ترين   است که کمئیگرا هللا جنبش اسالم در نتيجه، حزب. که جنگ در سوريه جنگ در ميدان نبرد آخرالزمانی است

دغدغه را درباره آينده سياسی و اقتصادی لبنان ندارد و بيش تر به يک نھاد فراملی حکومت اسالمی ايران تبديل شده 

  .کند قاصد ايدئولوژيک و آخرالزمانی خود را در لبنان و کشورھای خارجی دنبال میاست که م

ات سياسی اجتماعی تأثير ميالدی، عمده صداھای با ٢٠٠٣ در سال امريکااز زمان حمله نيروھای ائتالف تحت رھبری 

. بودند) ھای بسيج مردمی تهکمي( تر از ساير جريانات از سوی مقتدی صدر روحانی شيعه و گروه شيعه حشد الشعبی بيش

 به مشارکت با امريکا جھت داد و از محکوم کردن روند گذار سياسی مورد حمايت تغيير ميالدی، صدر ٢٠٠۶در سال 

 که برای ئیھا ھای پارلمان را کسب کرد، کرسی جنبش او در نتيجه اين ھمکاری بخشی از کرسی. اين روند روی آورد

ھای اجتماعی را در جنوب عراق  صدر شبکه. گذار کافی بودندتأثيروی جريان ساز و تبديل شدن آن گروه به يک نير

ھای تشکيل شدند که متشکل از نيروھای شبه نظامی بودند که در عرصه ميدانی عليه داعش  سپس، کميته.  کردتأسيس

صدر و .  چندانی نداشتھای را کسب کردند برخالف ارتش منظم عراق که در اين زمينه موفقيت جنگيدند و موفقيت می

 بودند که نشان دادند در مقايسه با احزاب سنتی که در دوران پس از سقوط صدام ئیطور کلی دو نيرو حشد الشعبی به

تر از حزب الدعوه اسالمی عراق که  تر ھستند به خصوص حريص ظھور کرده بودند در اداره امور عراق حريص

 .تراتژی اخوان المسلمين بودبرداری شده از روی ايدئولوژی و اس نسخه

بھار عربی سرآغاز سياست دموکراتيک، . حل برای مشکالت مسلمانان نيست  يک راهئیگرا به اين ترتيب، اسالم

ھای حامی منطقه و جھانی  حاکميت مردمی و احيای کرامت انسانی بود که بالفاصله توسط گرايشات مذھبی و حکومت

ھای اسالمی تقسيم شده  مصر ارتش کودتا کرد و ليبی نيز عمال بين نظاميان و گروهدر . ھا به خاک و خون کشيده شد آن
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گرايان شکست   اسالمئیوعده اتوپيا. دھنده باشد تواند با سالم و صلوات نجات  ديگر نمیئیگرا بنابراين، اسالم. است

 .حقق نيافته است بھار عربی که از نوع دموکراتيک بود نيز تئیگرا خورده است و در عين حال آرمان

خورد، آن ھم  ستيزی در ميان مردم به چشم می اکنون در ايران، ترکيه و ھم کشورھای عربی، نوعی احساس روحانيت

 ئیھا  که شخصيتئیھا اکنون از طريق ابزاری شدن متون مقدس و ايده. در قبال روحانيونی که مدعی قدرت ھستند

کنند جز   چون علمای منصوب شده دولتی مطرح میئیان و يا نھادھاگراي چون پادشاھان، احزاب سياسی چون اسالم

 ئیگرا قدسی. اند گيرند کاربرد خود را از دست داده ايجاد ترس و يا احساس لزوم اطاعت مورد حکمرانی قرار می

 .شود  در ايران و منطقه قلمداد میئیگرا نوعی پايان اسالم به

***  

ايده اسالمی .  اساسی مواجه استئیھا  سياسی با چالش- ه، ايدئولوژی مذھبی  کنيم کتأکيدتوانيم  بندی می در جمع

گرانه  ھا مستبدانه و سرکوب ھر دو روی يک سکه اند و اساسا خواھان اعمال سياست» ميانه روی«و » راديکال«

 !تاش اس ويژه مذھب در ھر شکل ھا به الزمه روشنگری امروز، تفکر انتقادی به ھمه ايدئولوژی. ھستند

بپردازيم بايد به وضعيت کنونی زادگاه » گولن و گولنيسم « گيری پديده  شکلئیاگر به کالبدشکافی و بيان چيستی و چرا

 ئیکيشان سابق او در اين ھفده سال چه بال اين پديده سياسی، اجتماعی، فرھنگی و امنيتی، يعنی ترکيه نگاه کنيم که ھم

  . اند سر جامعه سکوالر ترکيه آورده

بست مواجه  ر تحوالت انديشه و تفکر و ساختارسازی جنبش گولن در ترکيه در دو دھه اخير، اکنون با بحرتان و بنسي

 درصد افت پيدا کرده است؛ اتحاديه اروپا ٤٥طوری که در چند ماه اخير، ارزش لير ترکيه در مقابل دالر تا  شده است به

حاديه اروپا را قطع کرده است؛ و اکنون نيز موقعيت ترکيه در ناتو  برای عضويت ترکيه در اتاردوخانمذاکره با دولت 

بنابراين، نقش و .  شديدا زير سئوال رفته و ترکيه با بحران شديد اقتصادی و سياسی روبروستامريکااش با  و رابطه

ال فعاليت اقتصادی احتما. ھا در ترکيه متزلزل شده است ھای وابسته به جماعت کولن و حوزه فعاليت آن کارکرد سازمان

عبارت ديگر، شکست حزب اسالمی عدالت و  به. بين گذاشته شده است  کشور جھان، زير ذره٢١جماعت گولن در 

  .معنی شکست جنبش خدمت به رھبری گولن ھم است ، بهاردوخانتوسعه در ترکيه به رھبری 

رو تشخيص داده شده، بلکه برای غرب  ميانهمسلمان ) RAND( »رند «امريکائیه مؤسسهللا گولن، نه تنھا از سوی  فتح

  ».ستامريکادولت » شريک«ه وی مؤسسبراساس گزارش ھمين «: امتيازات ديگری نيز دارد

که جنبش گولن از نگاه غرب يک جنبش مطبوع   خود، با اعالم اين٢٠٠٨ مارس ٨نامه اکونوميست نيز در شماره  ھفته

ھای غربی  معنی آن نيست که تمامی دولت به«دھا ئيد که اين تمجيد و تابوده و مورد حمايت است، به گولن ھشدار دا

يکی از نزديکان گولن به اکونوميست گفت، ما . پذيرند را می» روی اسالمی ميانه«اتوماتيک وار ادعاھای او مبنی بر 

  ».ھای امنيتی غرب است ھای ما تحت نظارت سرويس دانيم که فعاليت می

کار و وابسته به غرب شناخته  عنوان شخصی محافظه به» هللا گولن محمد فتح«فضای ترکيه اين در حالی است که در 

   .شود می

 ٧٠از دھه » خدمت عمومی و آموزشی به ھمه مردم«اندازی سرويسی برای  گولن، با تمکن مالی شخصی اقدام به راه

ھا با کمک مالی و  اند و در طی سال  شدهتدريج جذب ميالدی کرده است که افراد بسياری برای خدمت در اين سرويس به

  .پشتيبانی خود بنيادی عظيم برای اين تشکل فراھم نمودند

ما قبال با قيمومت نظاميان مخالفت کرديم و ھم «: گولن در اين مصاحبه که پيش از صدور حکم بازداشت بود، افزود

  ».شويم ناميده میاکنون با قيمومت حزب عدالت و توسعه مخالفيم و به ھمين دليل خائن 
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ای و ديکتاتوری دارد در  المسلمين شدت افکار اخوان رياست جمھوری ترکيه که به، اردوخانقدرقدرتی رجب طيب 

 بايد از تخت رياست پياده اردوخاناکنون زمان آن رسيده است که .  مارس شکست سختی خورد٣١انتخابات محلی 

  . اش تمام شده است  ترکيه و ھم متحدان غربیشود، زيرا تاريخ مصرف او ھم برای اکثريت مردم

 ٣١خوبی از انتخابات  ھا، به ويژه حزب دموکرتياک خلق طلب و دمکراتيک ترکيه، به خواه، برابری نيروھای آزادی

) پ.ه.م( و حزب حرکت ملی) پ.ک.آ( پيمانی حزب اسالمی عدالت و توسعه  که ھمئیھمه شھرھا. مارس استفاده کردند

 مانند استانبول، آنکارا، ازمير، آدانا، مرسين و ئیمديريت شھرھا. اند ھا خارج شده اند، اکنون از دست آن ردهرا انتخاب ک

ھا در کردستان ھم شکست  چون آن. اند و بسيار دشوار است که بتوانند در حکومت بمانند آنتاليا را از دست داده

  .کنندشان را حفظ  تر شده است که حکومت اند بسيار سخت خورده

» کنيم دھيم و فاشيسم را نابود می حصر را پايان می«مقاومت ليال گوون و رفقای دربندش و در اروپا که با شعار 

انه تاکنون پنج تن از تأسفم. اند پ را در تنگنا قرار داده.ه.پ و م.ک.اند، ائتالف احزاب حاکم آ اعتصاب غذا کرده

ھا، سران و مقامات  اند و عامل اصلی مرگ اين انسان ز دست دادهھای ترکيه جان خود را ا اعتصابيون در زندان

  .حکومت ترکيه است که روزی بايد جواب پس دھند

و ايجاد شرايط فعاليت و زندگی آزاد، برای نيروھای دمکراتيک و سوسياليست ) آپو( پايان دادن به حصر عبدهللا اوجاالن

  .ترکيه، بسيار مھم است

ھای تحت ستم ترکيه، بلکه حتی برای مردم آزاده  ھا و نيروھای دمکراتيک و خلق تنھا برای جنبش اين انتخابات نه  نتيجه

  . را گسترش داد و تقويت کردتغييرمنطقه و جھان نيز اميدبخش بود و شور و شعف مبارزه برای 

عنوان يک آلترناتيو در  ههللا گولن و جنبش او، ب  بيش از ھر زمان ديگری به فتحامريکارسد حاکميت  نظر می اکنون به

ھای اجتماعی و گرايشات چپ و  ويژه جنبش اما روشن است که مردم ترکيه، به. کنند  نگاه میاردوخانمقابل حکومت 

سوسياليست ترکيه، با برانداختن حاکميت ائتالف فاشيستی حزب اسالمی عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، انديشه 

  !دھند  به جنبش گولن نمیئی را پياده خواھند کرد و اعتنائیکراتيک شوراسياسی و اجتماعی خودمديريتی دمو
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