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و حقوق آنها کشور  نیگوناگون در اسیاسی  یوجود جناحها ،یا هیتورک نیمخالف کهیحال در
ی اسالمگرایان برای اقتدار سیاسی و تمکین همه به آن در صورت کسب  از جمله مبارزه

به  «براندازانه» یاز موضع تورک ایرانی گران لیتحلبرخی از  اند، رفتهیرا پذرای مردم 
  .اند داده ریگتاخته و یا دقیقتر به آن  هیتورکگرای فعلی  اسالم تیحاکم

 

 کهیکند. در حال یهم صدق م هیعراق و سور ئلمسابرخورد آنها با در مورد امر  نیا
تعبیری ) «کنترل»تحت  گرانید ینهایمعترفند که سرزمخود  هیسور یکردگروههای 

صرار و در عناد با ابا تورک ایرانی گران  لیاز تحل یا ( آنهاست، عده«اشغال»مودبانه به جای 
توسط  هی.... اشغال شده در سور یو دروز یو آسور یو تورکمان یمناطق عرب ،هاتیواقع

نامند و دو  یم یرا مناطق کرد پشتگرم به ارتش آمریکا یکردگروههای مسلح و تروریستی 
  .کنند یدفاع مغیر کردی  یمناطق اشغال نیا نبود یآتشه از کرد

 

 رفتار، نیا یشناس بیدر آس:ترازپاپشدنداغترازآشوپاپیکاسهیدهيپد-١

آنرا بتوان  دیشا یعلم ریبه تعبشدن که  «تر از پاپ پاپ»و  «داغتر از آش ی کاسه» ینوع
)در مقابل  است لیهم دخ دینام  -مارگونهیب یفیخودتعر -«کیپاتولوژ ونیکاسیفیدنتیآ»
بویژه  که یک روند مفید و ضروری در تشکل شخصیت انسانی« آیدنتیفیکاسیون سالم»

 نکهیا یعنی، کیپاتولوژ ونیکاسیفیدنتیآ. شود( شمرده می نوجوانان و عملکرد انسانهای بالغ
 نیاو  -انگارند یم کسانی گرید یرا با گروهها تشانیخودهوکه  تورکنخبگان قبیل  نیا

داغتر از آش  ی تر از پاپ و کاسه و پاپ دهییبه افراط گرا نکاریدر ا -آنهاستمسلم حق 
از خود افراد منسوب به آن گروه هم، تندروتر عمل  در انتساب به آن گروه،و  شوند یم
 . کنند یم
 

 ،ییایاز آر تر ییایآر ییتورکهادر ایران است که  کیپاتولوژ ونیکاسیفیدنتیآ نیا ی جهیتدر ن
 یفراوانبه ....  تر از استالین،  گرای استالینیست آزربایجانفارستر از فارس، کردتر از کرد، 

است که  شخصیتی عدم بلوغ-ناشی از فقر هویتی یناهنجارهمان  نیا .شود یم دیتول
و  ؛سدیبداند و در مدح آن بنو ییایتورک را مجبور کرد که خود را از نژاد آر ی آخوندزاده

  یخت.به او نداشت برانگ یکه ربط یزبان فارس شیرایتورک را به پ یکسرو



تورک  فعالین سیاسیاز  یاریبس انیکه در م «شدن داغتر از آش ی کاسه»مزمن  ناهنجاری
 یا هیتورک نیاز مخالف توزتر کینه مخالف ای باعث ظهور عدهدر سالهای اخیر ، وجود دارد

( در میان تورکان پ آک ای تورکیه مدافعین ازتر  مدافع متعصبای  )همچنین عدهپ  آک
و این مخالفین، اغلب  گر،ید یاسیس نیاز فعال یاریمانند بسآنکه  ُطرفه ایران شده است.
اقال مقبول  ایو  غیو بل حیفص یمتن به تورک کیناتوان از نوشتن مدافعین،  مقدار کمتری از

. یعنی دهند یهم انجام نم یتالش چیه صهینق نیرفع ا یبرا و و مطبوع هستند
 .استو معیوب ها هم ناقص  ای آیدنتیفیکاسیون آنها با تورکیه

 

 ونیسیاپوز نکهیا :آنیاسيسیهايبازقواعدوکيدمکراتیجامعهبائیآشنانا-٢

اپوزیسیون ی  هالزم یو حت یعیکامال طبامری  ،بکند «یانتقاد حداکثر» دیبا یهر کشور
که از حاکمیت فعلی اسالمگرا  هم هیدر تورک یقانون ونیسیاپوزبه  از این جنبهاست.  بودن

از  نباید یقانون ونیسیاپوز البته. وارد کرد یرادیتوان ا یال نموصکند، ا انتقاد حداکثری می
 ونیسیاپوزاست و  نیچن نیز هیدر تورک .به اقتدار موجود برخورد کند یموضع برانداز

  .شود ینمنشده و  یمهلک دچار همچو اشتباه یقانون
 

گذاشته و  هیتورک یقانون ونیسیاپوز یکه خود را به جا یناظران خارجبرخی موضع  اما
 ن،یآبسوردتردر این میان  و. آبسورد است یحت ،ستیکنند، موجه ن یم یانتقاد حداکثر

 یهم گذشته و از موضع برانداز یانتقاد حداکثر مرزاست که از  انیرانیاشماری از موضع 
 ی نوعا به جامعه انیرانیرفتار، آن است که ا نیا لیاز دال یکیتازند.  یبه اقتدار اردوغان م

 نیاند ب مجبور بوده شهیهم . زیراستندیآن آشنا ن ی  پیچیده یاسیس یهایو باز کیدمکرات
شق را انتخاب کنند و حد  کی ،و مخالف برانداز بودن آنبودن دولت پر و پا قرص  هوادار

 شانیبرا یبرانداز ی طهیبه ح دنیبدون غلط یانتقاد حداکثرموردی و  دبرخور یعنی یانیم
 یعنی سیاست همواره برای آنها دورنگی )سیاه و سفید( بوده است. متصور نبود. 

 

که  یبه تنها شکل مخالفت حوصله و تنبل( این افراد ساده انگار )و اندکی بیاکنون هم 
کنند،  یبراندازانه به اقتدار اردوغان حمله مبه روشی  یعنیاند،  شناسند و بدان خو گرفته یم

 دیرزمانی است کهو در راس آنها کمالیستها ، هیدر تورک یقانون ونیسیاپوزخود  کهیدر حال



گراهای  )ائتالف چپ و راست و ملی اند رفتهیپذرا و همزیستی با آنها  ستهایاسالم تیواقع
در انتخابات ریاست جمهوری آتی تورکیه، « اتفاق ملت»گرایان میانه در  میانه با اسالم

 .است(« لیبرال دمکراسی»محصول این درک 
 

تبد-٣ اهيتورکشدنليخوشحالیاز رانيبه او  ی دسته کی عراق:فغانستانو

به  سمیو حقوق بشر و سکوالر یوجود دارد که در ظاهر به اسم دمکراس ها یرانیاز ا گرید
حتی  هیتورکدولت خود آنها حمله به  تیکنند، اما در باطن ن یحمله م هیتورک تیحاکم

سکوالر  یروهایبا ن یظاهر یرغم همدرد یعل ،ی ریاکار این دسته .استدولتمداری تورک 
عمل نادرست ، و از هر اشتباه و سرکارند ستهایمهم خوشحالند که اسال یلیخ ه،یو .... تورک

اسالمیستها دولت الئیک تورکیه و کنند  یآرزو م یحتآنها  شوند. زده می آنها به شدت ذوق
و  رانیهر چه زودتر به ا هیتورک« ای زلزله»با وقوع تا  تورک را نابود سازنددولتمداری 

 شود.  لیفغانستان و .... تبدا
 

 میترس هیاز تورک یخجالت ستیرانی ا پان ی دسته نیکه ا یاهیس ریتصو به عبارت دیگر،
تقال دعا و در تورکیه برای ایجاد آن که آنها است  یتیموجود، بلکه وضع تیکند، نه وضع یم

طلبی اشتباهات و  عالوتا با فرصت ،یخجالت ستیرانی ا پاناین دستجات . کنند می
پراکنی بر علیه و  عملکردهای نادرست حاکمیت اسالمگرا در تورکیه را برای نفرت

ی  ریشهبی شک سازی از دولت تورکیه و حتی هویت تورکی در ایران بکار می برند.  شیطان
 .1جستجو کرد «هویت ملی ایرانی»ستیز  ماهیت تورکنهایی این رفتار را باید در 

                                                           
)و در  هیتورک-یناعثم تاریثاز تا یریتورک و جلوگ یمل تیهو اب تیضد یابر مبن ،«ناریاولت مدرن د» 1

 هیتورک-یناعثم یبخش مالهاز از جمله وحشت ا ن،اریا یاز( بر تورکهادر قفق ناجیازربا یدوم جهمور ی درجه
 «یناریا یمل تیهو»رده شد. اگذ نایبن  هیتورک-ینابه عثم کیتنا ناجیازربا-یئلا ق تورکالحال و ستقالا یابر
 یمل تیهو نیا ارند و باد داعتقا «ناریاملت »به  اقعاکه و یناست. کسا ناریادولت مدرن این  یاه ودهاز فرا یکی

 یاتورکه»ز یرس، ناف ی معهامطلق ج تیکثرا انهیا -کنند یم هان نگان به جهآ اند و با شده تیترب زیست تورک
و به  شیباکم -دهند یم لیتشک ا( ر«ستیناریا ناپ نایاگر ناجیازربآ»و  «اگر ناریا نایاگر ناجیازربآ» ،«یناریاچپ 

هر  یوجه عموم تیوضع نیا. هستند( ناجیازربآ یر کمتر جمهورا)و به مقد هیتورک اد بار در عناطور خودک
هد امه خواداشد اشته باوجود د «هیتورک»م ابن یکه دولت ینازم است و تاند ابد «ناریاملت »ز ا اکه خود ر یکس

  .شتاد



ای  عده .اتيخودباواقعزيآمهایاغراقنیيبشيوپآرزوهاانگارییکيلبهيتما-٤

گویانه دارند. در مورد تورکیه نیز  آمیز و گزاف بافی اغراق به منفیاز ایرانیان تمایل بسیار 
هم  یکاف یآشنائ هیموجود در تورک یزمهاینامیو د خیبا تارعالوتا که - افرادسالهاست این 

 د. نده میخبر در این کشور ی قریب الوقوع ا مدام از زلزله -دنندار
 

حزب دمکرات مسلمان  کیبه صورت  ٢٠١١-٢٠٠٩ یتا سالهاکه  –آکپ  درست است که
حزب  کیبه  لیتبد به تدریج -کرد می( عمل یاروپائ یحیدمکرات مساحزاب معادل )

در . ه است)م ح پ( شد ی افراطیگرا یحزب مل کیدر ائتالف با  ، و اکنونستیاسالم
: انهیمرکز )چپ م-انهیدو حزب در مقابل خط م نیا هیتورکفعلی  یاسیس ی صحنه

؛ یسی: سعادت پارتانهیم یاسالمگرا ،یپارت ییی: اانهیم یگرا ی، ملمهوریت خالقچی پارتیج
سال اقتدار اسالمگرایان  ١٦پس از  هیتورک آنچه .( هستندو راست میانه: دمکرات پارتیسی

 ؛یاسیقدرت سآمیز و ادواری  مسالمت یریرپذییدارد، چرخش و تغ اجیاکنون به آن احت
-انهیم یاقتدار جناحها یعنی و بازگشت به نرمال ؛کیدئولوژیا ریو غ ستیپراگمات یتیحاکم

 .مرکز است
 

 یکی اتیخود را با واقع یاغلب آرزوها که انیرانیاز ا یاریحال، من بر خالف بس نیا با
و علی رغم وارد آمدن  .در کار است یا زلزلهدر تورکیه ندارم که  یاعتقاد ،کنند یگمان م

دولت شرعی و یا وقوع یک به  آنتبدیل  ،آسیب جدی به ساختار الئیک جمهوری تورکیه
 ،یاسیس یانهایبن. 2دانم مینیز محال را انقالب اسالمی مشابه ایران در تورکیه یک 

                                                                                                                                                                             

 
 یپارس-یتورکیه به ایران فارس ی عشق یک طرفه

http://sozumuz1.blogspot.com/2018/04/blog-post_17.html 
 

ئل قرن اوادر  یناعثم یتورامپرا. ستیدرست ن صوالادیگر  یا نهایورماکشور خ چیهن و ایرا اب هیتورک ی سهیاقم 2
 ه،یروس یراتز یتورامپرانند ام ،یئاروپادولت  کی -نهایورماز خا یمیبر بخش عظ تیکمارغم ح یعل ستم،یب

 ونیسازیتاو دمکر ونیسازیرسکوال ته،یمدرن ریدر مس نآز ا شیقرن پ کیز ا قالابسبورگ بود که او ه ایپروس
و ..... قدم  یخلاو جنگ د یزانداو بر یرشکناختاو س یزیب و خونرنقالابدون و  نهاوطلبادنهم آمعه، ادولت و ج

س اسابر  اصرف دیاست هم با یناعثم یتورامپرارث اکه و هیتورک یموجود در جمهور یارده بود. روندهاگذ
  .شود لیتحل یجنوب شرق یاروپا امخصوص ،اروپا یسایس -یخیرات یارونده

http://sozumuz1.blogspot.com/2018/04/blog-post_17.html


است.  انیرانیا های بافی و منفی مستحکمتر از آرزوهابه مراتب  هیتورک یو اقتصاد اجتماعی
و  اهویترامپ و نتانجناح ) هیاز بدخواهان و دشمنان تورک یاریکه بس هرچند معتقدم

ی  ، جناحهای ضد تورک و ضدتورکیه در اتحادیهیافراط یارمنروم و  یو گروههاک  ک پ
بر علیه  در حال حاضرو حاکمیت اسالمیست،  ی مخالفت با اردوغان ، به بهانه(. ...و  اروپا

  .اند متحد و همسو شده دولت تورکیه و دولتمداری تورک
 

ی مهم  نکته :دنيچشمخودندتویوجوالدوزرادنيدگرانيدیخارراکفپا-٥

دیگر در رفتار دستجات ایرانی گیر داده به تورکیه )و جمهوری آزربایجان( آن است که آنها 
را با حساسیتی ( جانیآزربا یجمهور)و کوچکترین ناهنجاری و نادرستی در تورکیه 

های واقعه در  کنند، اما به ناهنجاریها و نادرستی باورنکردنی تنقید و محکوم و بزرگنمائی می
تر از  تر و ضد انسانی ایران که از لحاظ کیفی و کمی هزاران بار فجیعتر و شنیعتر و وحشیانه

هستند واکنشی درخور، حتی هیچ افتد  اتفاق می ( جانیآزربا ی)و جمهور آنچه در تورکیه
مقامات  اختالس)از دولت شرعی و حکومت مالها و فساد مالی و دهند  واکنشی نشان نمی

ی زندانیان و دست و پا بریدنهای وحشیانه گرفته تا  دولتی و اعدامهای خیابانی و شکنجه
و  یفروش تنو  ادیاعتانسان درجه دو شمردن زنان و سرکوب گروههای دینی و 

گیر شدن  در ابعاد دهها میلیونی و همه خوابی و کارتن یخانمان یبو  یکدو ت یفروش چشم
 آزاری و ...(.  و حیوانبه کودکان  یتجاوز جنس و قتلفرهنگ خشونت و 

 

)مرت. نگا.، مهر. مال.، عبا. جوا.، ...( که به تورک ایرانیستهای خجالتی  مخصوصا رفتار پان
تورکیه )و تالشها در جمهوری آزربایجان( بسیار حساس هستند، تضییق حقوق کردها در 

باشند،  تفاوت می بیملت خودشان تورک سازی دولتی  کشی زبانی و ملی و فارس اما به نسل
 تیدر ماههم رفتار  نیا یینها ی شهیرآموز است.  عبرت ،کنند حتی از آن استقبال می

 نهفته است. «یرانیا یمل تیهو» زیست تورک
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