
 !ترکيه ناکام دين مدارانه درکودتای عقالنی واستخاره ای  گفتمان خرافیدو تقابل

 
U پيوسته به گذشته بخش يکصدوبيست ودوم: 

در زيرچکمه های خونين کانگسترهای شبه مذهبی و نگهبانان هنگامی که مفهومی بنام مذهب  تسرد
شبکه های استخباراتی جهانی به عنوان بزرگترين پايگاه ضد تکامل بشری در عصر ما و در ميان نسل 

 آن  اعم از سياسی و فلسفی  "سکوالريزاسيون نه البته "  شناخته ميشود و سکوالريزممعاصر 
ه سرزمين ها به حيث بديل همه نياز های به عنوان نقشه راه پيشرفت انسان باشنده همه زمانه ها و هم

در چند سال آخير با سرعتی خارق العاده موج گسترده ای از هواداران و عاشقان  انسان امروزی
 کوری را برانگيخته است 

 
هويت و استقالل راستين سخن گفتن ازلهذا کامأل طبيعی است که در چنين حال و احوال جامعه بشری 

اما دنيای کنونی ما درحال حاضر مانند هر زمان  ، تلقی شوند  یون آميزجن های حرفاز جمله ملتها 
و از ميان اين قالب ريزی شده است  " !! علم برای علم "ديگری با ديوارهای از گچ گرفته شده ای از

 تحجر را بنام تسامح دينیديوارهای سياه و تاريک است که فرعونيان عصر لشکری از توجيه گران 
عدالت طلبان راستين می شورانند و استخاره ای بر عرفانی شبه  ، با قرئت دربرابر ديگر اديان آسمانی 

شمشير اين نخستين حرکت خزنده ای از ديديم چگونه  بود کهو توطئه ميکنند ، همين چند روز قبل 
 ؟ .د ــــآمبه نمائيش درترکيه  آزاد و اسالمی در کشورمتحجر زنان 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=MbsJ6HnEj3sU 
انسان حيات  با بوده که  نقشه راهی  نسبت به ه نمايانگر اختالف دو ديدگاه بدون شک آن حرکت خزند

متعالی و يک حقيقت ها تغييرات و آشوب  و می بينيم که از اين . داشته است  تعلق و هستی در تاريخ 
که  و عدالت طلبی به همه انسان های آزاده  یعنوان يک تجربه بسيار گرانبها بهرا نيز ارزشمندی

 ترکيه و جهان  ی فلسفی انديشيدن در زندگی آزادی طلبانراتيژياستواهند حرمت به انسان را ميخ
با  ی ملی واين آشوب ها ثابت ساخت که نبايد در راه دفاع از ارزشها. بدست آمد نهادينه سازند 

 .و هر نسبتی توجه داشت  ایهيچکسی و با هر سابقه 

https://www.youtube.com/watch?v=MbsJ6HnEj3s�


https://www.youtube.com/watch?v=YsHNvocNOlg 

ث خونين چهره ای پشت پرده ای از حوادآنگاهی که آغاز کودتا گران همان نخستين حرکت زيرا از 
فرهنگی اقتصادی و رهبربزرگترين شبکه امريکا نشين روحانی همان  آفندی فتح هللا گولن يا ترکيه 

بحيث طراح اصلی کودتا ترکيه از سوی رهبران حزب توسعه و عدالت شبه عرفانی جهانی با افکار 
ترکيه و حضور آن برای مديريت ه  تفاؤت دو ديدگاديگرمورد اتهام قرار گرفت  عدالت وهويت عليه 

  در جهان کامأل مشهود گرديد ،

 
دارای چه آفندی گولن يا همان خليفه فتح هللا ما بايد دانيست که طراح اصلی اين کودتای استخاره ای ا 

 ترکيه، در اخير کودتای. ترکيه بوده است ؟ پرآشوب  علمی و سياسی در جامعهو چه سوابق  تفکرات
 ترکيه در تنها نه گولن. است انداخته ها زبان سر بر را »گولن هللا فتح« نام ديگری زمان هر از بيش

 تاثيرگذاری. بدانيم اسالم جهان موثر عالم ۱۰ جزو را او اگر نيست بيراه که است تاثيرگذار شخصيتی
 شناخت ضرورت ميانه آسيای کشورهای حتی و آذربايجان ترکيه، اتفاقات بر پرطرفدارش جماعت و او

 واليت  روستاهای از يکی در ميالدی ۱۹۳۸ در گولن هللا فتح.کند می دوچندان را او افکار و آرا
 . آمد دنيا به ترکيه ارزروم

 
  کارتل شيرونو سهمدار شرکت يونوکال وابسته به دردنيا هللا گولن دارای بزرگترين شبکه مالی فتح 
 اش، تبليغی های فعاليت گسترش با. گشت بدلم دينی مبلغ يک به سپس و آموخت دين درس کودکی از

 گولن فهم. داد تشکيل ترکيه ازمير شهر در ميالدی شصت دهه اوايل از را خود جنبش اوليه های هسته
 شبيه اخالقی نظام  يک به بيشتر او مدنظر اسالم. مخلوق و خدا ميان قلبی است ای رابطه صرفا دين از

 به آن از اندکی بخش فقط و است شخصی زندگی به مربوط اسالم احکام بيشتر است معتقد وی. است
 دهه اواسط از گسترده، آموزشی شبکه بر عالوه گولن جنبش. شود می مرتبط کشورداری و حکومت
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 آورده وجود به خود های ديدگاه گسترش جهت در را مختلف های رسانه از وسيعی شبکه ميالدی ۸۰
 گولن تفکرات گسترش به نيز ای رسانه عظيم شبکه اين. است زمان روزنامه آن بزرگترين که است

همچنان آقای گولن توانيسته است برخی شبکه های مذهبی و سياسی  .است کرده شايانی کمک
 . تأسيس کند  انديشه ها وافکارش تلويزيونی را برای تبليغ 

 !اسالمی پروتستانیِ  اخالق
 ماکسيميليان کارل که همانگونه. هستند اروپا شانزدهمی قرن کالونيسم از الگوگيری پی در ها گولنيست

 تشويق جهت در عاملی را پروتستانی اخالق Karl Emil Maximilian "Max" Weber وبر اميل
 اسالميزه را مدل همين ها گولنيست داند، می ثروت انباشت و توليد جهت در تالش و بسيار کار به

 خود توجه مرکز در را ثروت توليد و بيشتر کار برای کوشش اسالمی، شبه  اخالق بر تکيه با و کرده
 دربا قرئت استخاره ای و غير عقالنی  را اسالمی فرهنگ کنند می سعی آنها واقع در.دهند می قرار

  .گيرند کار به آن مدرن معنای به و انکشاف  توسعه خدمت
 آمريکا يهوديان جامعه و ليکس ويکی سيا،
 را هايش آموزه و اسالم که سکوالر سياسی– یفکر جريان يک از فراتر تفکراتش و »گولن«  به بياييد

 است معتقد -آمريکايی نکار روزنامه- »فينکل اندرو«.کنيم نگاه دهد، می تنزل شخصی اعتقادات حد تا
 صادیتاق موفق و بزرگ بنگاه يک ، باشد اعتقادی و دينی جنبش يک آنکه از بيشتر  »گولن جماعت«

 موفقيت دليل و اصلی ريشه اينکه برای است خوبی سرنخ اام نيست کامل اگرچه نظر اظهار اين. است
 هابلميت«دکتر پيش سال ۱۶ حدود . کنيم پيدا را جنبش اين اقتصادی و آموزشی ، دينی ها فعاليت  و ها

 با »گولن« جنبش دينی مبلغان ارتباط باره در را وسيعی تحقيقات ترکيه نتونهای هپو استاد »اوغلو
 شد تروربصورت مرموزی  ، ۲۰۰۲ سال در يعنی بعد سال دو اينکه جالب .کرد آغاز »سيا« سازمان

 دهد می نشان که است دست در زيادی مدارک اين بر عالوه!نرسيد ای نتيجه به هيچگاه او قتل پرونده و
 جماهير اتحاد فروپاشی از پس سالهایدر و ميانه  آسيای های جمهوری در »گولن« مدارس مجموعه
 به همواره که را آمريکا »يهوديان جامعه« برعالوه اين . است بوده »سيا« سازمان اختيار در شوروی

 . شود می شناخته »گولن« جنبش بزرگ مالی حامی عنوان

 
 حمله مورد که غزه به ترکيه کمکهای حامل کشتی جريان به کنيد رجوع داريد شک مورد اين به اگر

 غزه به کشتی اين اعزام که بود کسی تنها ديشا »گولن« زمان آن در و گرفت قرار اسرائيلی کماندوهای
 اين زيرا شود می تر جالب ماجرا اگر بنگريم  »ليکس ويکس« اسناد مجموعه به.کرد محکوم را

 نفوذ ترکيه پليس و قضائيه قوه ، سياسی ساختار و ارکان تمام در »گولن« جنبش دهند می نشان اسناد
 اين محرمانه  گزارش يک طی ۲۰۰۹ سال در آنکارا در آمريکا سابق سفير جفری جيمز.  است کرده

http://hizmetnews.com/7957/shadow-politics-shadow-education/#.V54_c7iLSUk�


 بسياری زيرا. است گرفته دست به را ترکيه حکومت کامل کنترل گولن اله فتح جنبش: نويسد می چنيين
 و آنها ميان و هستند »گولن« دانشگاههای و مدارس آموختگان دانش ، ترکيه در امروز دولتمردان از

 !است مراد و مريد رابطه »ولنگ« شخص

 
ياالت مرشد پنسلوانيای ا اين فتح هللا گولن  و درعين حال برازنده ترين آثاری در وجودنمايان ترين  

که در نخستين سالهای اقامت اش در پنسلوانيای امريکا برای ه برازنده ميشود آنجا و آنگامتحده امريکا 
انديشه های اجتماعی و هويتی اسالم که بيشتر از سوی به اثبات رساندن آنچه که گويا وی از

است و از نظر وی کامأل مردود است و در روشنفکران غرب زده بنام اسالم سياسی معروف شده 
آنرا مانند شمشير برهنه بکار با تِز واليت فقيه مطلقه ايران جمهوری اسالمی  تنها منطقه کشور های 

 . چنين اظهار نظر نمودمی گيرند 
https://www.youtube.com/watch?v=7tCVETM3nsI 

 و عدالت طلبی  با قرئت مافيايی همه انسان های آزادهغربی امروز که جهان سرمايه داری و لبراليزم 
بيرون درآورده و آنهارا به قول دانشمندی بصورت برده های نيازمند يگاه ذاتی و هويتی خويش پارا از 

 وباالخره در اين محيط راکد و قالده های رنگينی از اسارت بسته اند ، چه بايد کرد ؟و ذليل و زبون با 
ستعمار می کوشد تا با جعل و مسخ ارزشهای متعالی فرهنگی و تاريخی و در اين روزگاری که ا

تاريخی شخصيت معنوی ملتهای شرقی را با تحميل فورم های فردی و اجتماعی خود بر آنها در بستر 
هويت در اين است که بجائی استفاده از ميدوانند چگونه بايد انديشيد ؟ آيا راه نجاتتمدنی ملتها ريشه  و

و بمب تسليم به تمدن  کنيم صوفيانه روبه استخاره های آلوده با خرافات و تحجر قومی و تمدنی 
از فرق سر تا آماده برای بذر ابتذال در اندازيم و منفجر سازيم تا سرانجام در اين محيط را بورژوائی 

هيچگونه ترديدی وجودندارد در چنين شرائطی که احتمال رويگردانی برخی از نخن پا غربی شويم ؟ 
مسلمان اليه ها و نيروهای اصالح طلب و نوانديش ترکيه که در مقابل گفتمان گولنی به سود نوانديشان 

و عدالت از شعار و خط  م مبارزه را بلند ساخته بويژه بخشهای جوان و پر شوری از حزب توسعهلٌ عَ 
پشت صحنه  بحيث يک حقيقت روشن  اما واقيعت امروزی و آنچه که. نکنند مشی قانون گرائی عبور 

 دين وعقالنی ای استخاره خرافی دوگفتمان تقابلگولنی را به نمائيش گذاشت بدون شک که کودتای 
 . بايد ناميد  ترکيه ناکام درکودتای مدارانه
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