رئیس محترم دانشگاه  ...جناب آقای/خانم پروفسور دکتر ....
با اینکه از کشورهای خمتلف و دارای زبان ها و فرهنگ های متفاوتی هستیم ،عالوه بر متعهد به
ارزشهای انسانی  ،اهل علم و دانشگاهی نیز هستیم .بنابراین در درک و فهم یکدیگر چندان با مشکل مواجه
خنواهیم بود .ما نیز -داشنگاه دوزجه ( -)DÜZCE UNIVERSITYبه عنوان یکی از دانشگاه های ترکیه
عالقمند به کشور و مردم خویش و مهچننی عالقمند بشریت می باشد .ما نیز قصد دارمی مهانند سایر دانشگاه
ها در کشورهای خمتلف با استفاده از روشهای علمی ارزشهای نوینی را برای کشور خود و بشریت به ارمغان
بیاورمی .با توجه به این مشرتکات فیمابنی ،می خواهم واقعیتهای کودتای  15ژوالی  2016که در کشور ما رخ
داده است ،بصورت اوبژکتیو با مشا در میان بگذارم:
مجهوری ترکیه ،پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی به رهربی مصطفی کمال آتاتورک در  29اکترب
تاسیس گردیده است .مجهوری ،الئیسیسم ،دموکراسی ،حقوق و آزادی که از مفاهیم اساسی جوامع پیشفرفته
هستند ،جزء مفاهیم اصلی قانون اساسی کشور ما نیز می باشند .ترکیه کشوری است که از طرف دولت
1923

منتخب مردم در چهارچوب دموکراسی اداره می شود .هدف اصلی ما مهیشه "دست یابی به متدن معاصر"
بوده است ،ولی؛
 در  27می

1960

در پی یک کودتای نظامی دولت منتخب سرنگون گشت و به جای آن حکومت

نظامی بر پا گردید .خنست وزیر وقت آقای عدنان مندرس و دو وزیر دیگر اعدام شدند .پس از مدت
کوتاهی از این حوادث تلخ ،به دموکراسی برگشته شد و کشور از طرف دولتهای منتخب ،ادراه شد.
 ده سال بعد از کودتای فوق در تاریخ  12مارس  1971نظامیان از طریق اولتیماتوم جمددا به عرصه
تعرض کردند .دموکراسی یک بار دیگر متزلزل شد .اما توانستیم بار دیگر این مرحله را هم
سیاست ّ
پشت سر بگذرانیم.

 ده سال بعد از آن در  12دسامرب

1980

با کودتای نظامی دیگری روبرو شدمی .متامی احزاب و اجنمن

ها تعطیل گشته و مردم از دموکراسی حمروم شدند.

 مردم با صرب و حوصله دوباره به دموکراسی دست یافته بودند که ،این دفعه  28فوریه  1997جمددا شاهد
دخالت نظامیان در سیاست شدند .مردم از آجنا که دموکراسی را تبدیل به یک امر درونی کرده اند ،از
مسری متدنی و ارزشهای آن دست بردار نشدند.

 و در  15ژوالی  2016مردم شریف مان یک بار دیگر به شهادت کل جهان با اقدام کودتای نافرجام
روبرو شده اند.
پشت پردۀ کودتای نافرجام  15ژوالی

2016

البته قصد حبث تارخیچه کشور خود را ندارمی .اما دولت و مردم ترکیه عاله بر  30سال مبارزه با گروه
تروریستی جتزیه طلب پ .ک .ک ،االن با گروه های تروریستی دگریی مانند القاعده و داعش نیز درحال مبارزه

است .مهزمان مبارزه با گروه های تروریستی و پناه دادن به  3میلیون پناهنده سوریه ای ،کودتای نافرجام

15

ژوالی  2016اتفاق افتاد .کسانی که دست به چننی کاری زده اند:

 در وهلهء خنست حموطه کاخ ریاست مجهوری و جملس حمرتم ملی ترکیه را مبباران کرده ،سازمان صدا و
سیما را حتت تصرف خود درآورده ،رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان قوا را گروگان گرفته ،به روی مردم
آتش گشوده اند و سعی منوده حکومت را به دست بگریند .اما با وجود این ،موفق نشدند.

 مردم ،در پی دعوت رئیس مجهور جناب آقای رجب طیب اردوغان از طریق شبکه سی ان ان ترک و
دیگر شبکه های سراسری تلویزیونی در شب مجعه  15ژوالی  2016به خیاباهنا و میداهنای شهرها آمده
و شجاعت درگری شدن با کودتاچیان تا صبح روز بعد ،به خرج دادند.

 در نتجهء شهادت  249شهروند و جمروح شدن  2196شهروند و مهچننی حضور شهروندان بی مشار
دیگر ،کودتا حنثی شد % 30 .شهداء و  %24جانبازانی که دارای حتصیالت عالیه در سطوح لیسانس
و فوق لیسانس بوده اند .در حنی کودتای نافرجام داشنجویان و آکادمیسنی های که یادشان را به
احرتام گرامی می دارمی ،در اثر مبباران جنگنده ها ویا آتش گشودن تانک ها جان خود را از دست داده
اند.
کسانی که دست به این کودتا زده و هم اکنون حتت حماکمه ویا پیگرد قانونی قرار گرفته اند ،وابسته به
گروه تروریستی گولن ) )FETÖمی بشاند .رئیس این گروه تروریستی فتح اهلل گولن که خود را روحانی می داند،
پنجاه سال است که با استفاده ی ابزاری از مفاهیم اسالمی و سایر ادیان مهچون "دوستی ،صلح ،برادری،
تسامح و تساهل ،گفتگو ،خدمت" و با ادعای پرورش "نسل طالئی" ،اعتبار کسب منوده و به درون نظام
سیاسی و اداری کشور نفوذ داشته است .به مهنی دلیل:

 با اجیاد این تصور که فعالیتهای کمک رسانی و محیات داوطلبانه دارند ،جلب توجه کرده و مدارس و
دانشگاه های خصوصی که عمدتا رشته های علوم پایه و فنی را تدریس می کردند تاسیس منودند و با
سوء استفاده از احساسات مذهبی و بشردوستانه بازرگانان از آهنا کمک های مالی قابل توجهی دریافت
می داشتند.
 از طریق گماشنت افراد وابسته به خود در مشاغل و پستهای کلیدی دولتی ،هزاران نفر از طرفداران خود
را کارمند دولت ساخته و مبلغ معیینی را از حقوق های آهنا دریافت می منودند،
 برای راه اندازی یک شبکه بنی املللی ،در کشورهای متعدد مدارس تاسیس کرده و فهالیت های
مطبوعاتی و البی گری را اجنام داده اند،
 جهت مدیریت مستقیم فعالیتهای گروهی توسط رهربی ،برنامه جمازی "بای الک" ( )bylockرا
درست کرده و صرفا در اختیار اعضای گروه قرار داده اند،

 با تقلب در امتحانات ورود به مدارس نظامی ،دانشگاه ها ،هنادهای قضائی و امنیتی افراد خود را وارد
این هنادها کرده و شروع به سازماندهی در درون نظام کرده اند .بدین ترتیب اعضای خود را در درون
نظام به عنوان معلم ،آکادمیسنی ،افسر و پلیس گماشته و سازماندهی این اعضا را که امروز معلوم شده
کودتاچی هستند توسط کسانی "امام" لقب گرفته ،صورت می گرفته است .گولن از این طریق برای
"مجاعت" خود یارگریی می کرده است.
دموکراسی ها همیشه باید پایدار بمانند!
جناب......

هتدیدی که امروزه برای دموکراسی در کشور مان پیش آمده ،منی خواهیم به فرض در کشور دیگری بطور
مثال در کشور مشا نیز پیش بیاید .این نامه را نیز در راستای رومنائی از چهره ی واقعی و پنهان این گروه
تروریستی خدمت تان نوشته امی.
از اقدام به کودتای نافرجام یک سال گذشت .اعضای وابسته به این گروه تروریستی در خارج از کشور
با فعالیت های ضد کشور خود در تالش هستند که علیه ترکیه سوء بردشت هایی را اجیاد کرده و افکار عمومی
جهانی را عالیه ترکیه هدایت کنند.
هدف و امید مان به آن است که دانشمندان حمرتمی مهچون جنابعالی که هم مسلک هستیم به دروغ
های این گروه تروریستی توجه نکرده و یک رویکرد انتقادی را جهت ارزیابی فعالیتها و عملکردهای آهنا در
پیش بگریید .هم اکنون در مج هوری ترکیه ،دولت منتخب مردم رأس قدرت قرار دارد و نظام مشروع مبتنی بر
قانون اساسی بر پا می باشد.
دانشکاه دوزجه ( )DÜZCE UNIVERSTYجهت حفظ و تقویت مهکاری با مشا عزیزان تالشهای
مستمری خواهد داشت.
با احترام
پروفسور دکتر نیگار دمیرجان چاکار
رئیس دانشگاه دوزجه

