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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اپريل ٢۴
 

  امپراتوری عثمانیسازی اسطورهھای ترکيه و  ھا و سريال رسانه

)٢(  

  

العمل رجب  ک از زندان امرالی و عکس.ک.ی پدر بخش اول اين مطلب پيام نوروزی عبدهللا اوجاالن رھبر زندان 

  . طيب ادروغان و دولت ترکيه به اين پيام را مورد بحث و بررسی قرار داديم

 بايد به دوران ًدر اين بخش به دليل اين که در سطح حرکت نکنيم و به سفری به عمق تاريخ ترکيه داشته باشيم اجبارا

در چنين روندی . ه، تشکيل جمھوری نوين ترکيه و حقوق مردم کرد برگرديمعام ارامن  عثمانی، قتلامپراتوریفروپاشی 

» عدالت و توسعه اسالمی«بندی منطقی و تاريخی درباره عملکردھای امروزی حزب حاکم  توانيم يک جمع است که می

دازيم تا ببينيم نتاريخ بيرو، ما مجبوريم نظری به  از اين. باشيمداشته از يک طرف و حقوق مردم کرد از سوی ديگر 

شان ياد ھندوستان کرده و قصد دارند بار ديگر زبان عثمانی و  چرا در قرن بيست و يکم باز ھم سران دولت ترکيه فيل

 کنند؟ آيا چنين تالشی ثمری دارد؟ اگر دارد محصول آن را ءھای عثمانی و ايدئولوژی اسالمی را در ترکيه احيا سنت

 برای خودش ئیھای تاريخی عثمانی در جامعه ترکيه، جا کنند؟ اگر اکنون سنت  میچه کسانی و چه گرايشاتی برداشت

ھا و مطالبات سياسی، اجتماعی و فرھنگی مردم کرد، ارمنی، علوی، سوريانی و ديگر  چنان خواسته باز کند آيا ھم

  شان خواھند رسيد؟ ھا به حقوق ھا در ترکيه سرکوب خواھند شد يا آن اقليت

ھای ترکيه و محصوالت فرھنگی آن با به   اخير ترکيه، رشد و گسترش و نقش مھم رسانهۀين تحوالت دھتر يکی از مھم

ھا و محصوالت فرھنگی ترکيه،  تر رسانه يکی از اين تحوالت، گرايش ھر چه بيش. قدرت رسيدن دولت اردوغان است

  . است با قرائت مذھب سنیئیگرا ھای امپراتوری عثمانی و اسالم بازگشت به سنت

ش، غلو ھای منافع  ھای خود در داخل و خارج کشور و پيگيری بدين ترتيب، دولت ترکيه، برای جا انداختن سياست

 شيفه قدرت و ديکتاتوری است ًس جمھوری ترکيه که شديدائيرجب طيب اردوغان ر. ی راه انداخته استئرسانه 

خواھد بين ترکيه و دنيای ترک ارتباط، وحدت زبانی و  ھای سازمان راديو و تلويزيون دولتی ترکيه، که می فعاليت

  .انديشه برقرار سازد را، موفقيتی بزرگ محسوب کرده است

ھا به ابزار سياسی کارآمد و نيز به ابزاری برای دفاع از منافع و  ھای اجتماعی و رسانه چرا که در جھان امروز، شبکه

ھای خود و انتقاد  ھا به بسط سياست ر آن ھستند تا از طريق رسانهتمام کشورھا ب. ھا تبديل گشته است ھای حکومت سنت

ی، مدام در پی زيبا جلوه دادن سنت و قدرت خود ئ  رسانهستراتيژيھایھا بپردازند، و با اتخاذ  ھای ديگر کشور از سياست

در اين بين . بريم پی میھا در معرفی اعتبار کشورھا   تر با نقش مھم رسانه جاست که ھر چه بيش تالش کنند، و از اين
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ھا و  تر از ساير کشورھا مورد توجه قدرت ای ھستند، بيش کشورھای خاورميانه از جھت اين که دارای موقعيت ويژه

  .اند ھای بزرگ قرار گرفته رسانه

ش  نقئینما ھای فرھنگی و اسالمی ترکيه، بزرگ با نگاھی به محصوالت فرھنگی ترکيه درباره تاريخ اھداف و سياست

. ھا، ترکيه صنعتی معاصر، مدرن و در عين حال، مذھبی نيز ھست در تعريف اين رسانه.  عثمانی استامپراتوری

کنند، مساجد خود را به رخ  بزرگ می را »لحھا دوغ است نه الک نوشيدنی ترک«سخنان اردوغان در مورد اين که 

ھای اسالمی را   ترکيه با وجود صنعتی شدن، ارزشدھند تا بگويند مردان را نشان می کشند و زنان محجبه دولت می

  .چنان حفظ کرده است ھم

 در اين کشور شدت يافته است، اما نبايد  ھاست و گرايشات مذھبی با وجود اين که دولت فعلی ترکيه در دست اسالمی

رايشات پان ترکسيتی، ھای ترکيه گ  در نخبگان و رھبران ترکيه، رسانهئیگرا گونه نتيجه گرفت که با ظھور مذھب اين

اما در ھر صورت دولت کنونی ترکيه مذھب و ناسيوناليسم را با . اند ه سکوالريستی و سوسياليستی را فراموش کرد

  .ھمديگر درآميخته است

 امپراتوری عثمانی دارند، و در تعريف امپراتوریھا و محصوالت فرھنگی خود ديدی خاص به  دولت ترکيه در رسانه

   .پردازند نژادی می   - دھند بلکه به ھويت سازی ملی ی داخلی و درون مرزی ارائه نمیعثمانی تصوير

 ھنری خود، ھمواره نگاھی وسيع به پان ترکيسم و چگونگی پديد آمدن آن -ھا در توليدات فرھنگی از سوی ديگر، آن

سازی از پراکندگی  ن به گرگ، درامقداست بخشيد. ای دارند ھای قوميت ترکيه تمرکز ويژه ھا و نماد دارند، و بر سمبل

بخشی از برنامه آنان برای ھمبسته ... و » ھای خاکستری گرگ«سازی از حزب فاشيستی معروف به  ھا، قھرمان ترک

   .کردن مردم ترک زبان منطقه است

ی کشوری که در ژيکنند، يکی سترات ژی دنبال میيھای ترکيه پان ترکيسم و ناسيوناليسم ترکی را در با دو سترات رسانه

اند و ديگری  چون آذربايجان، ترکمنستان و ازبکستان متمرکز کرده  محوريت خود را بر کشورھای ترک زبان ھم آن

ھای ترک  ازبک(، افغانستان)ھای عراق ترکمن(نشين ايران، عراق ژی محلی که به دنبال اھدافی در مناطق آذریيسترات

  .ھستند... و ) ترکمنان(، سوريه)زبان

ھا با غرب و ايران، عراق   عثمانی و معرفی کردن نبرد عثمانیامپراتوریسازی از   با اسطورهًھای ترکيه، صرفا انهرس

  .کنند  عثمانی معرفی میامپراتوریرا عامل و مانعی برای ... ھا و  ھای ترکيه، قزلباش عرب، علوی

 اقتصادی را پيگيری کرده و - سعه سياسی  اخير مسير توۀترکيه يکی از کشورھای شاخص منطقه است که طی دو دھ

زمان توانسته از پتانسيل رسانه و ديپلماسی عمومی، طی چند سال به يکی از کشورھای صاحب جايگاه در اين حوزه  ھم

  .تبديل شد

 رسانه کرده است به طوری که امروز نفوذ اين کشور در ۀگذاری کالنی در حوز در اين راستا دولت ترکيه، سرمايه

   .ی منطقه تبديل گرددئ کشور به غول رسانهشود اين  بينی می ی بسيار قابل توجه بوده و پيشئ  رسانهۀعرص

ی کشور ترکيه رخ ئ رسانهھای   عرصهۀ و تلويزيونی و در ھمئیھای راديو ای در شبکه ات عمدهتغييرھای اخير  در سال

. ی را نيز به خود جلب کندئ د نظر کارشناسان رسانهبتوانات موجب شده است تا اين کشور تغييرداده به طوری که اين 

  .تر کشورھای قفقاز، آسيای مرکزی، ايران و کشورھای عرب زبان است ی ترکيه بيشئ  توجه رسانهۀحوز

ی را مورد ئ  و از طرف ديگر رويدادھای منطقهپردازند ھای داخلی ترکيه، از يک طرف به سياست داخلی می رسانه

ای بر روی موضوعات کشورھای آسيای جنوب غربی،  ھای اين کشور تمرکز ويژه در رسانه. دھند کنکاش قرار می

ھمسايه مانند يونان، بلغارستان، روسيه و گرجستان وجود دارد و نوعی فازبندی که  ئیآسيای مرکزی و کشورھای اروپا

   .شود دنبال می» مدل ترکی«در آن ھم طرح 
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 کشورھای آسيای مرکزی و قفقاز، و يک شبکه به زبان عربی   ترک زبان ويژهھای اندازی شبکه ترکيه عالوه بر راه

ھای مختلف  ارائه غنا و رنگ« ، را با شعار)TRT6( ۶تی .آر .تی برای حوزه خاورميانه، شبکه تلويزيونی کردی

کند و عمده   ساعته به زبان کردی برنامه پخش می٢۴اين شبکه به طور  . نمودتأسيس ميالدی ٢٠٠٩در سال  »ترکيه

   .ھای اين شبکه کودکان و زنان کرد ھستند مخاطبان برنامه

 تأسيس زبان دنيا ٣١ ميالدی به ٢٠٠٨در اواخر سال ) TRT -تی .آر .تی( عالوه بر آن وبگاه راديو و تلويزيون ترکيه

   .گاھی که در مراسم افتتاح آن، مقامات کشورھای ديگر نيز حضور داشتندشده بود؛ وب

ی بزرگ ئ پنجمين گروه رسانه »تی .آر .تی« کند که در حال حاضر المللی از اين حکايت می ارھای نھادھای بينبرخی آم

سی انگليس از جھت گستردگی برنامه تلويزيونی  بی مريکا، راديو چين، راديو روسيه و بیاجھان بعد از راديو صدای 

       .اينترنتی است

چنين  اسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، ھنری و ھميھای مختلف س خبار در بخشا »تی .آر .تی«در وب سايت اينترنتی 

رسد عزم  به نظر می. اند و اخبار ھر کشور متناسب با نياز مخاطبين قرار گرفته است بندی شده ميرھای خبری تقسيتفس

ھای کردی و  ی به زبان که دشمنی تاريخی دارد يعنئیھا دولت ترکيه در اين راه به حدی جدی است که حتی با زبان

   آغاز کرده استئیارمنی نيز برنامه راديو

 به  اين شبکه . ميالدی شروع به فعاليت کرده است٢٠٠٩نيز در نوروز سال  »تی آواز.آر.تی «شبکه تلويزيونی 

در  ی ولباناازبکستان، قزاقستان، قرقيزستان، ترکمنستان، آذربايجان، بوسنی ھرزگوين،  ھای ھشت کشور، يعنی زبان

   .کند و توسط مجريان ھمان کشورھا برنامه پخش می ترکيه س آنأر

شوند و مديريت اين شبکه از افتتاح بخش فارسی آن  ھای ساخت اين کشورھا نيز در اين شبکه پخش می لمو فھا  سريال

  .دھد در آينده نزديک خبر می

 کشور تبديل به الگوی پيشرفت برخی جوامع نيز شده ی انجام شده از پيشرفت ترکيه، اينئ ھای رسانه نتيجه فعاليتدر 

ھای افغانستان، از  زبان منطقه گرفته تا ازبک  اين کشور بر کشورھای ترکتأثيرتوان از  است، به طوری که نمی

  .پوشی کرد چشم... ھای قشقائی در جنوب ايران و  تا بالکان، از تاتارستان تا ترک) اويغور يورد(ترکستان شرقی

پذيرا و در صدد آن ھستند تا الگوی ترکيه را در جوامع خود  »پيشرو ترک«  اين کشورھا، ترکيه را به عنوانًظاھرا

  .پياده کنند

آفرينی ترکيه نيستند،  تمايل به افزايش نقش رسد که بی  مخالفتی ندارند و حتی به نظر میًھا نيز، ظاھرا در اين ميان غربی

  .ھستند» عثمانی نوين«گر  ج فارس در رقابت با ايران نااميد شده و اکنون نظارهھا از حکام عرب حاشيه خلي زيرا آن

 ئیھای اين کشور در مقايسه با کشورھای مطرح، از جھت بار فنی و محتوا با وجود اين که محصوالت و آثار شبکه

   .اند محبوبيت زيادی در بين مردم خاورميانه به دست بياورند قابل رقابت نيستند، توانسته

آيد و   است با مضمون عاشقانه که در آن روابط عاطفی به نمايش در میئیھا لم و سريالفرھنگی ترکيه فمحصوالت 

ای  در اين مسير موج گسترده. دھند ھايشان، اين آثار را در جوامع خود نشان می ھای عربی با پشتيبانی دولت حتی شبکه

  .اند ھا شده و سرياللم گونه ف نمايش اينمند به  از مردم عرب، عالقه

در واقع کشور ترکيه مدل زندگی و سياست مورد نظر خود که معجونی از پان ترکيسم و پان اسالميسم است در 

. کند است را، به جوامع ديگر، به خصوص جوامع عرب صادر می... نی و يرفتارھای اجتماعی، اقتصادی، مسائل د

ھای خود در کشورھای ھمسايه دارد اين است، که  لم و سريالفيکی ديگر از اھداف ترکيه که اصرار به نمايش 

  .خواھد افکار سياستی خود نيز به افکار سياسی مردم منطقه تبديل کند می
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. ھا را باال ببرد سريالھای تلويزيونی خصوصی، ميزان توليد اين قبيل  چنين ترکيه توانسته است با گسترش دادن شبکه ھم

اند نظر  ای مذھبی و پايبند به اصول اخالقی و سياسی، توانسته گرا با توليد آثاری مبتنی بر مدل ترکيه ھای اسالم شبکه

  .ھای مختلفی از مخاطبان را متوجه خود کنند و در جوامع منطقه از جھت متنوع بودن آثار غالب شوند طيف

ی خود به ئ ھای رسانه  فعاليت٢٠١٠ بود، از سال  به کشورھای آسيای مرکزی دادهترکيه که در نخست اولويت را 

تر بر روی  کردشان را بيش ھای فارسی ترکيه، حوزه عمل شبکه. ھای فارسی و عربی نيز گسترش داده است زبان

با اين وجود، بخشی  .دازندپر ھای سياسی می تر به برنامه اند و کم کننده قرار داده ھای ورزشی، فرھنگی و سرگرم برنامه

ی ئ ھا طرفدار مدل سياسی ترکيه »ئیمذھب - ملی«درون حکومت اسالمی و نيروھای موسوم به » طلبان اصالح«از 

  .اند شده

ای در روزنامه شرق، عملکرد حزب عدالت و توسعه را مورد تحسين قرار  در سرمقاله »محمد قوچانی« برای نمونه

 تأثيررا به جد دنبال کنند، چرا که ايران ھميشه تحت  »دموکراسی در ترکيه« کند تا يه میطلبان توص داده و به اصالح

 عثمانی بوده است و حتی امپراتوری »تنظيمات«اتفاقات ترکيه بوده است و انقالب مشروطيت ھم در ايران ملھم از 

   .شعر نو و ادبيات نو ھم از ترکيه وارد ايران شده است

پردازند تا سران  ھای ترکيه، آگاھانه و عامدانه به طور جدی به دخالت در امور داخلی ايران نمی رسد رسانه به نظر می

ھای فرھنگی و ارائه سبک زندگی جديد به ايرانيان کرده و  تر سعی در دخالت حکومت اسالمی را حساس نکند و بيش

  . دھند به افکار عمومی جامعه ايران انتقال میزبان  ھای فارسی تر مواقع اھداف فرھنگی خود را به واسطه شبکه در بيش

ھای ترکی با دوبله از ترکی به فارسی به مخاطبان  ، سريال)GEM TV( »وی .تی .جم« یئ زبان ماھواره فارسیشبکه 

عشق و «، »عشق ممنوع«: چون ی ھمئ ھای ترکيه تاکنون برخی از سريالاز اين شبکه . شود زبان ارائه داده می فارسی

ھای ترکيه در بين مخاطبان ايرانی جای پای خود  بدين ترتيب، سريال. پخش شده است... ، و »نور«، »عاصی«، »جزا

   .شوند زبان پخش می ھای فارسی را باز کرده و به سرعت در شبکه

 و سريال پر سر و »١۴۵٣فاتح « چون ای ھم از سوی ديگر، شبکه فرھنگی ترکيه توانست با توليد محصوالت پر ھزينه

مذھبی بخشی از مردم ترکيه را تحريک کرده و برای خود  - احساسات ملی »حريم سلطان« يا »صدسال محتشم« صدای

منطقه تبديل کرده » مسلمانا«نوعی رھبری تاريخی برای مسلمانان قائل شود، و بدين وسيله آن را به افکار عمومی 

  .است

 کشور جھان، توسط شبکه ۴۴، است که عالوه بر »طانحريم سل« يکی ديگر از محصوالت فرھنگی ترکيه، سريال

  .شود دار ايرانی می وابسته به يک سرمايه» وی جم تی«

ای  ، کنيز و برده)روکسيالنا( بر پايه زندگی سلطان سليمان قانونی، مشھورترين سلطان امپراتوری عثمانی و خرم سلطان

  .شد زبان ترکيه پخش می ارسیھای ف  است که مدتی قبل از شبکه که ملکه شد، نوشته شده

 جھان غرب در راستای تأئيدبه عنوان نمادی از تمدن قدرتمند دوران عثمانی و مورد  سريال حريم سلطان در واقع پخش

ھای عربی و اسالمی به سمت تمدن عثمانی به خوبی در اين  سوق دادن افکار عمومی کشور .اين ھدف تعريف شده است

  .شود سريال به تصوير کشيده می

 عثمانی که درست ھم زمان با دوران صفويه و امپراتوریساخت و پخش اين سريال در سطح جھانی و به رخ کشيدن 

  .حکومت شاه طھماسب است، به نوعی تقابل بين دو جبھه شرق و غرب است

نرم متنوعی بھره مردان آنکارا از تسليحات  ی خود، دولتئ يه در جھت بسيج تمام توان رسانهدر کنار تالش دولت ترک

 ئیھا لم و باالخص سريالمحصوالت فرھنگی در قالب فترين تبليغاات آنان با صدور  برند، که در اين ميان مھم می

   .ھای عثمانی است  سلطانۀدربار
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 تلويزيونی در ترکيه فعاليت ۀ شبک٣٠٠ ًشوند و ھم اکنون تقريبا ھای تلويزيونی ساخته می ھا توسط شبکه اغلب سريال

ھای عظيمی را به دست بياورند  ھا سرمايه ھای تلويزيونی موجب شده است که اين شبکه سازی شبکه خصوصی. کنند می

ای در ترکيه پيگيری  اين روند با حساسيت و دقت ويژه .ھای جذاب و مخاطب پسندی را توليد نمايند تا بتوانند سريال

ھا  الين سريالمللی موفق به عرضه جھانی ا ارھای بينيمعت حداقل يھای ترکيه، با رعا اليشود و سازندگان سر می

   .اند شده

و در سال  رال ميليون د١۵٠  ميالدی، بالغ بر٢٠١١ھای تلويزيونی ترکيه در سال  درآمد حاصل از صادرات سريال

  .بوده است رال ميليون د۴٠٠  ميالدی، حدود٢٠١٢

اھدای اقامت و تابعيت در اين کشور با «  خارجی با تبليغھای اخير، جذب سرمايه ھای ترکيه در سال يکی از سياست

چنين نشان دادن ترکيه به  شود و ھم ھا می ، است و نوع تعريفی که از اين کشور در رسانه»گذاری يا خريد ملک سرمايه

  .عنوان کشوری صنعتی، مدرن و مرفه، موجب جذب سرمايه خارجی شده است

 خانواده ايرانی در ھر ماه ۵٠٠کنند که بر اساس برآوردھا حدود  يه بيان میبرخی از خبرنگاران ايرانی ساکن ترک

حال اگر ھر خانواده حدود . دھند گذاری در ايجاد يک شرکت را می درخواست اقامت در ترکيه يا خريد ملک يا سرمايه

ر ال ميليارد د٣ تا ٢النه بين شود که سا کند، نتيجه آن می ر سرمايه از ايران به اين کشور وارد ال تا يک ميليون د۵٠٠

  .توان به موفقيت روش تبليغاتی کشور ترکيه پی برد رو، می شود از اين سرمايه ايرانی خارج می

کند، جمھوری آذربايجان نيز به نوعی  دولت ترکيه، عالوه بر اين که به طور آشکار در مسائل داخلی سوريه دخالت می

کند ناسيوناليسم آذری را در  چنين دولت ترکيه، پنھان و آشکار تالش می ھم. به حياط خلوت خود تبديل کرده است

   .کند ھای مادی و معنوی می ھای آذری خارج کشور نيز کمک آذربايجان ايران رشد و گسترش دھد به برخی از گروه

... آھنگ و لم، حصوالت فرھنگی اعم از مطبوعات، فھای خود نظير م ھای ترکيه ھمواره در آثار و خروجی رسانه

کنند که مردمش  ھا ترکيه را کشوری صنعتی و ثروتمند معرفی می آن. دھند تصاويری پر طمطراق از ترکيه ارائه می

کنند ترکيه معاصر را کشوری نشان دھند که با اتخاذ  سعی می.  ھستند شدن شدن و جھانی روز در حال ثروتمندتر به روز

ھای  لمو فھا  در سريال. از بحران، فقر و ھمه مصائب گذشته نجات پيدا کندحلی جديد و الگوسازی نوين توانست  راه

کنند در صورتی که پدران آنان ھمگی کارگر و فقير بودند، و نسل  ترکيه، شھروندان ترکيه با سرعت تمام پيشرفت می

  .ھای فقير و ضعيف بيرون آمدند جديد ترک نسلی کارآمد ھستند که از دل خانواده

طور که در  چرخد، و ھمان ی دولت ترکيه، بر محور توسعه نفوذ خود با يک برنامه سياسی میئ ين رسانهدکترمسلما 

ھا سد راه آنان  به وجود آورند که ھم غربی» اسالم سياسی«عمل معلوم است دولت ترکيه سعی دارد طرحی جايگزين 

  .ا کندنشوند و ھم با اين عنوان، جايگاھی در ميان مردم منطقه نيز دست و پ

ھای سياسی با  ھای ترکيه اين است که تجارب خود را به عنوان يک جايگزين قابل قبول برای نظام  رسانهستراتيژی

  .س جمھوری آن، عنوان نمايدئيايدئولوژی اسالمی دولت ترکيه و ر

 گفته» عدالت و توسعه«شان  ب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه بود در يک کنفرانس حزبجھنگامی که ر

؛ در پی آن »ای برای ديگران در کشورھای اسالمی درآمده است حزب عدالت و توسعه اکنون به صورت نمونه« :بود

حزب عدالت « : اين کنفرانس گفته بودۀدربار»  حماس-جنبش مقاومت اسالمی فلسطين«س دفتر سياسی ئير خالد مشعل

آقای اردوغان شما در « :اب به نخست وزير ترکيه افزودچنين خط او ھم ».ترکيه چھره درخشان اسالم را نمايان گرداند

  ».دئيآ  شمار می جھان اسالم نيز يک رھبر به
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س تشکيالت فلسطين در آنکارا ئير» محمود عباس«س جمھور ترکيه با ئير» رجب طيب اردوغان«چنين ھنگامی که  ھم

ای بود که اين ديدار را تحت الشعاع  به اندازهھای اجتماعی  ديدار کرد، حواشی مراسم استقبال از محمود عباس در شبکه

  .قرار داد

س جمھور ترکيه در حالی با ميھمان فلسطينی ئيمراسم استقبال در کاخ رياست جمھوری تازه ساخت ترکيه انجام شد و ر

تاده پوش قرار داشتند که نيزه به دست و شمشير به کمر ايس ای از نظاميان زره داد که پشت سرش دسته خود دست می

  .بودند

زده و گاھی تمسخرآميز  انتشار تصوير اين شانزده سرباز که در دو رديف بر روی پلکان ايستاده بودند، واکنش بھت

  .ھای اجتماعی را در ترکيه به ھمراه داشت کاربران شبکه

تباران ھستند که از  اند که اين شانزده سرباز نمادی از شانزده حکومت مھم در تاريخ ترک منابع رسمی در ترکيه، گفته

نھايت امپراتوری عثمانی را   ھای سلجوقيان و گورکانيان و در   دوم قبل از ميالد تا حکومتۀھا در سد امپراتوری ھون

  .شود شامل می

با اين حال، بعضی از کاربران، . بار است که از اين گارد در استقبال از رھبران خارجی استفاده شده است اين نخستين

  . شکوه و جالل دوران عثمانی متھم کردندۀا به تالش برای زنده کردن خاطراردوغان ر

  ».سيرک عثمانی در کاخ«: ی در توئيتر نوشتئ  ترکيهۀنگار شناخته شد روزنامه» قدری گورسل«

ھای تخيلی  شخصيت مانند فتوشاپ، عکس بعضی از ئیافزارھا کاری اين تصوير با کمک نرم گروھی ديگر، با دست

کاری شده، قھرمانان جنگ ستارگان در کنار اردوغان و مھمانش  در يکی از تصاوير دست. را به آن اضافه کردندھا  لمف

  .ھا قرار گرفته است ھای مجموعه ارباب حلقه در عکسی ديگر، اردوغان در ميان شخصيت. شوند ديده می

بر گذشته با جنجال به ھمراه وتتاحش در اکتبدين ترتيب، حواشی ديدار اردوغان با محمود عباس در کاخی رخ داد که اف

 اتاق دارد، ھزينه شده و رجب طيب اردوغان آن را نماد ١١۵٠ر برای ساخت اين کاخ که ال ميليون د۶٠٠حدود . بود

دانند که آن را به حرکت به سوی  اما مخالفان آن را تصوير حکومتی می. داند که در حال بناست ترکيه جديدی می

ھای دوران عثمانی سعی در  کردن جلوه کنند که با بزرگ چنين اردوغان را متھم می ھا، ھم آن. کنند  میخودکامگی متھم

  .تضعيف دستاوردھای حکومت سکوالر در ترکيه دارد

به خصوص در دوران اخير که شاھد . ھای ترکيه، به تبليغی برای اين کشور و امکاناتش تبديل شده است در واقع سريال

سازی از اين  ھا و ايدئولوژی اسالمی سلسله عثمانی و اسطوره ھا و سياست رکيه به دنبال جا انداختن سنتھستيم دولت ت

ھای خود را بر دو محور زندگی اجتماعی و  ھای ترکيه، برنامه بدين ترتيب، در حال حاضر رسانه.  استامپراتوری

  .اند تاريخ عثمانی گذاشته

  ٢٠١۵ اپريلبيست و دوم  – ١٣٩۴ ]ثور[چھارشنبه دوم ارديبھشت

  .ادامه دارد

 

 

 


