
 
 
 

  پايتخت پيشين عثماني پذيراي عراقي، مصري و سعودي ها است

  استانبول، آينه دنياي درهم شكسته عرب

برخي از اين .  ، بسياري از مخالفان حكومت هاي عرب در تركيه پناه يافته اند

مخالفان از آزادي سياسي نسبي برخوردارند، برخي ديگر جذب وعده هاي شيوه اقتصادي اي 

اما، در زماني كه .  شده اند كه يكي از پويا ترين اقتصادهاي جنوب و شرق مديترانه است

  .همچنان شكننده است قومي
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پايتخت پيشين عثماني پذيراي عراقي، مصري و سعودي ها است

استانبول، آينه دنياي درهم شكسته عرب

  

  روزنامه نگار

، بسياري از مخالفان حكومت هاي عرب در تركيه پناه يافته اند

مخالفان از آزادي سياسي نسبي برخوردارند، برخي ديگر جذب وعده هاي شيوه اقتصادي اي 

شده اند كه يكي از پويا ترين اقتصادهاي جنوب و شرق مديترانه است

قوميتمركز گرايي راهبردي است، آينده اين جوامع 

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

پايتخت پيشين عثماني پذيراي عراقي، مصري و سعودي ها است
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روزنامه نگار  
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، بسياري از مخالفان حكومت هاي عرب در تركيه پناه يافته اند٢٠١١از سال 

مخالفان از آزادي سياسي نسبي برخوردارند، برخي ديگر جذب وعده هاي شيوه اقتصادي اي 

شده اند كه يكي از پويا ترين اقتصادهاي جنوب و شرق مديترانه است

تمركز گرايي راهبردي است، آينده اين جوامع آنكارا سرگرم 

  

  



 
 
 

كتاب هاي محمود درويش، نجيب محفوظ، نيذار كّباني يا كالسيك هاي ادبيات و شعر عرب در قفسه ها 

در .  بر ديوار يك خطاطي از شعري از المتنبي، شاعر دوران عباسيان به چشم مي خورد

وادارانش امضاء مي تاالر كتابخانه، يك رمان نويس جوان مصري چند نسخه از آخرين كتاب خود را براي ه

هر .  كتابخانه شبكه العربيه در قلب محله فاتح واقع شده و پاتوق روشنفكران عرب در استانبول است

هفته انواع گوناگوي از رانده شدگان و تبعيديان عرب براي تبادل نظر درمورد كشورهاي خود در كافه اي 

تأسيس شده،  ٢٠١٧شنفكر و ناشر سعودي در سال 

هزار سوري به  ٥٠٠بيش از .  ، اين شهر پذيراي همه آسيب ديدگان انقالب هاي عربي است

ن تعداد مجموعه اي گوناگون پيوند زده شده 

هزار مصري و نيز دهها هزار ليبيايي، يمني، 

فلسطيني، اردني، الجزايري، مراكشي و تونسي را در خود جا داده كه اكثر آنها در پايتخت پيشين امپراتوري 

عالوه بر مخالفان حكومت هاي عرب، پناهندگان و مهاجران، نويسندگان و دانشجويان 

نوران گاد، داراي دكتراي علوم سياسي از اكس و يكي 

گوناگون تنها نقطه دنيا است كه اين همه مليت هاي 

 
   ٢٠٢١ ژوئن: سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

كتاب هاي محمود درويش، نجيب محفوظ، نيذار كّباني يا كالسيك هاي ادبيات و شعر عرب در قفسه ها 

بر ديوار يك خطاطي از شعري از المتنبي، شاعر دوران عباسيان به چشم مي خورد

تاالر كتابخانه، يك رمان نويس جوان مصري چند نسخه از آخرين كتاب خود را براي ه

كتابخانه شبكه العربيه در قلب محله فاتح واقع شده و پاتوق روشنفكران عرب در استانبول است

هفته انواع گوناگوي از رانده شدگان و تبعيديان عرب براي تبادل نظر درمورد كشورهاي خود در كافه اي 

شنفكر و ناشر سعودي در سال اين كافه كه توسط نواف القديمي، رو

  .نشانگر اهميت مخالفان عربي است كه در كالنشهر استانبول پناه يافته اند

، اين شهر پذيراي همه آسيب ديدگان انقالب هاي عربي است

ن تعداد مجموعه اي گوناگون پيوند زده شده به اي).  ١(خاطر جنگ داخلي در سوريه، در آن اقامت دارند 

هزار مصري و نيز دهها هزار ليبيايي، يمني،  ٣٠امروز تركيه چندصد هزار تن از اتباع عراق، بيش از 

فلسطيني، اردني، الجزايري، مراكشي و تونسي را در خود جا داده كه اكثر آنها در پايتخت پيشين امپراتوري 

عالوه بر مخالفان حكومت هاي عرب، پناهندگان و مهاجران، نويسندگان و دانشجويان 

نوران گاد، داراي دكتراي علوم سياسي از اكس و يكي .  دنو گردشگران عادي نيز در اين جمع يافت مي شو

تنها نقطه دنيا است كه اين همه مليت هاي «: از متخصصان نادر در اين موضوع تأكيد مي كند كه

  .»عرب در آن حضور دارند

  جمال خاشقجي در آنجا پناهنده بود

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

كتاب هاي محمود درويش، نجيب محفوظ، نيذار كّباني يا كالسيك هاي ادبيات و شعر عرب در قفسه ها 

بر ديوار يك خطاطي از شعري از المتنبي، شاعر دوران عباسيان به چشم مي خورد.  چيده شده است

تاالر كتابخانه، يك رمان نويس جوان مصري چند نسخه از آخرين كتاب خود را براي ه

كتابخانه شبكه العربيه در قلب محله فاتح واقع شده و پاتوق روشنفكران عرب در استانبول است.  كند

هفته انواع گوناگوي از رانده شدگان و تبعيديان عرب براي تبادل نظر درمورد كشورهاي خود در كافه اي 

اين كافه كه توسط نواف القديمي، رو.  جمع مي شوند

نشانگر اهميت مخالفان عربي است كه در كالنشهر استانبول پناه يافته اند

  

، اين شهر پذيراي همه آسيب ديدگان انقالب هاي عربي است٢٠١١از سال 

خاطر جنگ داخلي در سوريه، در آن اقامت دارند 

امروز تركيه چندصد هزار تن از اتباع عراق، بيش از .  است

فلسطيني، اردني، الجزايري، مراكشي و تونسي را در خود جا داده كه اكثر آنها در پايتخت پيشين امپراتوري 

عالوه بر مخالفان حكومت هاي عرب، پناهندگان و مهاجران، نويسندگان و دانشجويان  . عثماني سكونت دارند

و گردشگران عادي نيز در اين جمع يافت مي شو

از متخصصان نادر در اين موضوع تأكيد مي كند كه

عرب در آن حضور دارند

  

  

جمال خاشقجي در آنجا پناهنده بود



 
 
 

ازنظر تنوع جوامع قومي، استانبول جايگاهي كه پيشتر قاهره يا 

در سال هاي .  او هنوز در پايتخت لبنان يك بنگاه انتشاراتي دارد

خوانندگان و بازيگران سراسر 

اقتدارگرايي رهبر پان عرب مصر موجب انتقال اين مركز به بيروت شد كه تا آغاز 

در مدتي نزديك به دو .  محيط آزاد و زندگي روشنفكرانه بي مانندي داشت

در آن ).  ٢(كافه هاي بيروت را پر كرده بودند 

زمان به رغم بحران هاي سياسي و اجتماعي متعدد، لبنان همچنان مركز بالمعارض نشر در كشورهاي عرب 

، با آن كه بيروت مركز نشر بود، استانبول محل زندگي و توليد روشنفكران 

توسط آدم كشان وليعهد  ٢٠١

او كه روزنامه نگاري مجرب و اصالتا از يك خانواده عثماني بود، با آن 

آن آپارتماني به آمريكا پناهنده شده بود، چند بار در سال به استانبول سفر مي كرد و در 

القديمي .  ، براي انجام كاري به كنسولگري عربستان سعودي در استانبول مراجعه كرده بود

خاطر  هم مانند خاشقجي به

اكنون بيش از .  توسط حكومت سعودي از كشور خود رانده شده است

سال است كه او همسر و فرزندان خود را نديده زيرا آنها اجازه خروج از كشور را ندارند و خودش هم 

  .  عالوه بر قلمرو سعودي، نمي تواند به كشورهاي كويت، اردن و مصر سفر كند
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ازنظر تنوع جوامع قومي، استانبول جايگاهي كه پيشتر قاهره يا «: آقاي القديمي هم به نوبه خود مي گويد

او هنوز در پايتخت لبنان يك بنگاه انتشاراتي دارد.  »بيروت داشتند را به دست آورده است

خوانندگان و بازيگران سراسر  ، مصر جمال عبدالناصر كه قلب تپنده توليد فرهنگي عرب بود،

اقتدارگرايي رهبر پان عرب مصر موجب انتقال اين مركز به بيروت شد كه تا آغاز .  

محيط آزاد و زندگي روشنفكرانه بي مانندي داشت ١٩

كافه هاي بيروت را پر كرده بودند  ،يهدهه نويسندگان، هنرمندان و ناشران كشورهاي همسا

زمان به رغم بحران هاي سياسي و اجتماعي متعدد، لبنان همچنان مركز بالمعارض نشر در كشورهاي عرب 

، با آن كه بيروت مركز نشر بود، استانبول محل زندگي و توليد روشنفكران اما، به نظر اين روشنفكر سعودي

١٨نند جمال خاشقجي، مخالف حكومت سعودي كه در اكتبر 

او كه روزنامه نگاري مجرب و اصالتا از يك خانواده عثماني بود، با آن .  محمد بن سلمان سالخي و كشته شد

به آمريكا پناهنده شده بود، چند بار در سال به استانبول سفر مي كرد و در 

، براي انجام كاري به كنسولگري عربستان سعودي در استانبول مراجعه كرده بود

هم مانند خاشقجي بهالقديمي .  »او دوست قديمي من بود، اغلب به كتابخانه مي آمد

توسط حكومت سعودي از كشور خود رانده شده است» نوشتن درباره يك رسوايي سياسي

سال است كه او همسر و فرزندان خود را نديده زيرا آنها اجازه خروج از كشور را ندارند و خودش هم 

عالوه بر قلمرو سعودي، نمي تواند به كشورهاي كويت، اردن و مصر سفر كند

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

  

آقاي القديمي هم به نوبه خود مي گويد

بيروت داشتند را به دست آورده است

، مصر جمال عبدالناصر كه قلب تپنده توليد فرهنگي عرب بود،١٩٥٠دهه 

.  منطقه را جذب مي كرد

٩٧٥جنگ داخلي در سال 

دهه نويسندگان، هنرمندان و ناشران كشورهاي همسا

زمان به رغم بحران هاي سياسي و اجتماعي متعدد، لبنان همچنان مركز بالمعارض نشر در كشورهاي عرب 

  .بود

  

اما، به نظر اين روشنفكر سعودي

نند جمال خاشقجي، مخالف حكومت سعودي كه در اكتبر كساني ما.  بود

محمد بن سلمان سالخي و كشته شد

به آمريكا پناهنده شده بود، چند بار در سال به استانبول سفر مي كرد و در  ٢٠١٧كه از سال 

، براي انجام كاري به كنسولگري عربستان سعودي در استانبول مراجعه كرده بود)٣(خريده بود 

او دوست قديمي من بود، اغلب به كتابخانه مي آمد«: مي گويد

نوشتن درباره يك رسوايي سياسي«

سال است كه او همسر و فرزندان خود را نديده زيرا آنها اجازه خروج از كشور را ندارند و خودش هم  ٣

عالوه بر قلمرو سعودي، نمي تواند به كشورهاي كويت، اردن و مصر سفر كند

  



 
 
 

يس جمهوري رجب طيب اردوغان، كه از ديدگاه غرب يك حكومت 

مذهبي بدور از معيارهاي دموكراتيك است، براي بسياري از شهروندان كشورهاي عربي يك مهد آزادي 

درمورد نقض حقوق بشر يا سركوب روزنامه نگاران مي گويند 

) اردوغان( رئيسنسبت به .  

ج قيام ، زماني كه اموا٢٠١١ست كه از سال 

البيون حمايت از انق) AKP(دنياي عرب را به آتش كشيد، حزب عدالت و توسعه 

آقاي احمد داوود اوغلو، كه در آن زمان وزير امور خارجه بود و بعد مغضوب شد، تركيه 

در سرزمين هاي امپراتوري پيشين خود به حمايت از جنبش هاي اعترضي، به ويژه شاخه هاي مختلف 

ن المسلمين از استانبول به عنوان پايگاه 

اخوان المسلمين  د، و سركوب شدي

نيز استانبول پذيراي حزب االصالح 

شاخه هاي سوري اخوان المسلمين 

  ).٦(مخالف حكومت سوريه نيز به طور مستقيم گوش به فرمان دولت تركيه هستند 

كه از زمان ) ٧(اخوان المسلمين در استانبول شبكه هايي تلويزيوني ايجاد كرده كه غالبا وابسته به قطر است 

ارات مدر اين سال، عربستان سعودي، ا

در آن زمان .  متحده عربي، مصر و بحرين روابط ديپلوماتيك خود را با قطر قطع و آن را تحريم كردند

اخوان «به ياري اين تلويزيون ها، 
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يس جمهوري رجب طيب اردوغان، كه از ديدگاه غرب يك حكومت ئتركيه ي ر.  

مذهبي بدور از معيارهاي دموكراتيك است، براي بسياري از شهروندان كشورهاي عربي يك مهد آزادي 

درمورد نقض حقوق بشر يا سركوب روزنامه نگاران مي گويند  خاطبان ما در پاسخ به پرسش هايي

.  ياسي مربوط به آقاي اردوغان اظهارنظر كنندكه نمي خواهند در مسايل س

ست كه از سال اين به خاطر آن ا.  احساسي مبني بر حق شناسي وجود دارد

دنياي عرب را به آتش كشيد، حزب عدالت و توسعه 

آقاي احمد داوود اوغلو، كه در آن زمان وزير امور خارجه بود و بعد مغضوب شد، تركيه 

در سرزمين هاي امپراتوري پيشين خود به حمايت از جنبش هاي اعترضي، به ويژه شاخه هاي مختلف 

  .  پرداخت

ن المسلمين از استانبول به عنوان پايگاه با شكست جنبش هاي مردمي و ازسرگيري استبدادهاي پيشين، اخوا

، و سركوب شدي٢٠١٣يه ئپس از كودتاي مارشال عبدالفتاح السيسي در ژو

نيز استانبول پذيراي حزب االصالح  ٢٠٢٠از بهار سال .  مصر، اين جنبش در حومه استانبول مستقر شد

شاخه هاي سوري اخوان المسلمين ).  ٥(كه رهبر جديدي برگزيده بود  شديمن، نزديك به اخوان المسلمين 

مخالف حكومت سوريه نيز به طور مستقيم گوش به فرمان دولت تركيه هستند 

اخوان المسلمين در استانبول شبكه هايي تلويزيوني ايجاد كرده كه غالبا وابسته به قطر است 

در اين سال، عربستان سعودي، ا.  حكومت تركيه استمتحد  ٢٠١٧ل در سا

متحده عربي، مصر و بحرين روابط ديپلوماتيك خود را با قطر قطع و آن را تحريم كردند

به ياري اين تلويزيون ها، .  آنكارا به حمايت اقتصادي، ديپلوماتيك و نظامي از قطر پرداخت

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

.  اين تناقضي آشكار است

مذهبي بدور از معيارهاي دموكراتيك است، براي بسياري از شهروندان كشورهاي عربي يك مهد آزادي 

خاطبان ما در پاسخ به پرسش هاييم.  است

كه نمي خواهند در مسايل س

احساسي مبني بر حق شناسي وجود دارد

دنياي عرب را به آتش كشيد، حزب عدالت و توسعه ] بهار عرب[هاي مردمي 

آقاي احمد داوود اوغلو، كه در آن زمان وزير امور خارجه بود و بعد مغضوب شد، تركيه هدايت  تحت.  كرد

در سرزمين هاي امپراتوري پيشين خود به حمايت از جنبش هاي اعترضي، به ويژه شاخه هاي مختلف 

پرداخت» اخوان المسلمين«

  

با شكست جنبش هاي مردمي و ازسرگيري استبدادهاي پيشين، اخوا

پس از كودتاي مارشال عبدالفتاح السيسي در ژو.  استفاده كرد

مصر، اين جنبش در حومه استانبول مستقر شد

يمن، نزديك به اخوان المسلمين 

مخالف حكومت سوريه نيز به طور مستقيم گوش به فرمان دولت تركيه هستند 

  

اخوان المسلمين در استانبول شبكه هايي تلويزيوني ايجاد كرده كه غالبا وابسته به قطر است 

در سا] فارس[بحران خليج 

متحده عربي، مصر و بحرين روابط ديپلوماتيك خود را با قطر قطع و آن را تحريم كردند

آنكارا به حمايت اقتصادي، ديپلوماتيك و نظامي از قطر پرداخت



 
 
 

Mekameleen(  و وطن تي

اسب براي همتايان ننيز محتوايي م

عربستان  - قطر از يك سو و مصر

مصر براي عادي سازي روابط ديپلوماتيك 

، و اعضاي نسبت به آن بردارند

تركيه و قطر فكر انجام چنين اخراج و 

با اين .  استردادهايي را رد مي كنند زيرا بسياري از مصري  هاي تبعيدي به تابعيت اين كشورها درآمده اند

حال، در ماه مارس به نشانه داشتن حسن نيت، دولت تركيه از رسانه هاي مصري مستقر در استانبول 

برخي از برنامه هاي اين شبكه ها تعليق 

نمونه آن .  ستندياخوان المسلميني ن

Al-Araby Al( است كه در سال 

توسط يك موسسه قطري متعلق به يك فلسطيني به نام عزمي بشاره براي ارائه چهره اي آزاد و 

در اين سپهر ).  ١٠(ايجاد شد » 

نام برد كه توسط توكل كارمان مخالف رهبر 

امروز .  برنده جايزه صلح نوبل شد

، آقاي ايمان نور، مخالف حكومت 
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Mekameleen(مصر به رساندن پيام جنبش خود از طريق شبكه هاي مكاملين

نيز محتوايي م )Yemen Shabab(ادامه داد و شبكه يمن شهاب

  

قطر از يك سو و مصر -تركيه محورهايبا اين حال، از آغاز سال جاري نوعي نزديكي بين 

مصر براي عادي سازي روابط ديپلوماتيك .  سعودي و امارات متحده عربي از سوي ديگر به چشم مي خورد

نسبت به آن بردارنداي ازجمله خواهان اين است كه آنكارا و دوحه دست از انتقادهاي رسانه 

تركيه و قطر فكر انجام چنين اخراج و .  ا به آن مسترد نماينددر كشور هاي خود ر

استردادهايي را رد مي كنند زيرا بسياري از مصري  هاي تبعيدي به تابعيت اين كشورها درآمده اند

حال، در ماه مارس به نشانه داشتن حسن نيت، دولت تركيه از رسانه هاي مصري مستقر در استانبول 

برخي از برنامه هاي اين شبكه ها تعليق ).  ٩(تقادهاي خود از مارشال السيسي را تعديل كنند 

  .شده و اكنون از طريق يوتيوب پخش مي شود

اخوان المسلميني ن -اما شبكه هاي عرب مستقر در استانبول همگي داراي گرايش قطري

Araby Al-Jadeed(العربي الجديدشبكه مخالف حكومت سوريه وابسته به شبكه 

توسط يك موسسه قطري متعلق به يك فلسطيني به نام عزمي بشاره براي ارائه چهره اي آزاد و 

» الجزيره«پيشروتر از دوحه در رقابت با شبكه هوادار اخوان المسلمين يعني 

نام برد كه توسط توكل كارمان مخالف رهبر  )Belqees(قيس، مي توان از بلاي كم و بيش مدرن

برنده جايزه صلح نوبل شد ٢٠١١او در سال .  پيشين يمن، علي عبداهللا صالح، ايجاد شده است

، آقاي ايمان نور، مخالف حكومت ٢٠٢٠در ماه نوامبر .  شبكه تلويزيوني عرب زبان دارد

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

مصر به رساندن پيام جنبش خود از طريق شبكه هاي مكاملين» المسلمين

ادامه داد و شبكه يمن شهاب )Watan TV(وي

  ).٨(يمني پخش مي كرد 

  

با اين حال، از آغاز سال جاري نوعي نزديكي بين 

سعودي و امارات متحده عربي از سوي ديگر به چشم مي خورد

ازجمله خواهان اين است كه آنكارا و دوحه دست از انتقادهاي رسانه 

در كشور هاي خود ر اخوان المسلمين ساكن

استردادهايي را رد مي كنند زيرا بسياري از مصري  هاي تبعيدي به تابعيت اين كشورها درآمده اند

حال، در ماه مارس به نشانه داشتن حسن نيت، دولت تركيه از رسانه هاي مصري مستقر در استانبول 

تقادهاي خود از مارشال السيسي را تعديل كنند خواست كه ان

شده و اكنون از طريق يوتيوب پخش مي شود

  

اما شبكه هاي عرب مستقر در استانبول همگي داراي گرايش قطري

شبكه مخالف حكومت سوريه وابسته به شبكه 

توسط يك موسسه قطري متعلق به يك فلسطيني به نام عزمي بشاره براي ارائه چهره اي آزاد و  ٢٠١٤

پيشروتر از دوحه در رقابت با شبكه هوادار اخوان المسلمين يعني 

اي كم و بيش مدرن رسانه

پيشين يمن، علي عبداهللا صالح، ايجاد شده است

شبكه تلويزيوني عرب زبان دارد ١٥استانبول حدود 



 
 
 

: صر و بنيانگذار حزب ليبرال القاد، كه مالك چندين شبكه تلويزيوني در استانبول است، تأكيد مي كند كه

اما، از آغاز ماه مارس، به .  »حكومت تركيه در كار عرب هايي كه در خاكش بسرمي برند مداخله نمي كند

ه آنكارا در برنامه ريزي ك

به اين ترتيب، در .  به موازات بهبود روابط با مصر، آنكارا مي كوشد روابط خود با رياض را هم بهبود بخشد

يس جمهوري تركيه، تأكيد كرد كه اين كشور به رأي دادگاه هاي 

 ٢٠١٨مي گذارد و به اعتراض هايي كه درپي كشته شدن او در سال 

؟  از چند سال پيش، تركيه بيش از پيش 

و رياض و ابوظبي مي كوشد وزن خود در منطقه را با مخالفت با حكومت هاي مستقر از قاهره تا دمشق 

آن كه در ) GNA(گواه اين امر دخالت هاي نظامي آن در ليبي است كه از دولت اتحاد ملي 

در سوريه گروه هاي شورشي را 

در .  و پرچمش در اهتزاز است

بسياري از موارد، به نظر مي آيد كه آنكارا از مخالفاني كه درخاكش اقامت دارند به عنوان اهرم نفوذ 

اين كار از طريق انجمن هاي مختلفي كه با هدف ساماندهي حضور عرب ها در كشور ايجاد 

روزنامه نگار  ٨٥٠يس اتحاديه رسانه هاي عرب، كه شامل بيش از 

 ٢٠١٠است، كسي جز آقاي توران كيشالچي، مدير شبكه خبري دولتي تي آر تي عربي نيست، كه در سال 

اتحاد جوامع عرب، نيز در بهار سال 

توسط متين توران، روزنامه نگار نزديك به دولت آنكارا 

در مدافع مسلمانان سركوب شده 

 ٢٠١٠سال از طريق برنامه اي كه در 
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صر و بنيانگذار حزب ليبرال القاد، كه مالك چندين شبكه تلويزيوني در استانبول است، تأكيد مي كند كه

حكومت تركيه در كار عرب هايي كه در خاكش بسرمي برند مداخله نمي كند

كخاطر نزديك شدن تركيه و مصر به يكديگر، خود آقاي نور هم قبول دارد 

  ).١١(تحريريه اش مداخله كرده است 

به موازات بهبود روابط با مصر، آنكارا مي كوشد روابط خود با رياض را هم بهبود بخشد

يس جمهوري تركيه، تأكيد كرد كه اين كشور به رأي دادگاه هاي ئماه آوريل آقاي ابراهيم كالين، سخنگوي ر

مي گذارد و به اعتراض هايي كه درپي كشته شدن او در سال » احترام«سعودي درمورد خاشقجي 

؟  از چند سال پيش، تركيه بيش از پيش  آيا اين نشانه وزيدن نسيمي تازه است.  

مي كوشد وزن خود در منطقه را با مخالفت با حكومت هاي مستقر از قاهره تا دمشق 

گواه اين امر دخالت هاي نظامي آن در ليبي است كه از دولت اتحاد ملي 

در سوريه گروه هاي شورشي را .  حمايت مي كند حفترتريپولي مستقر است، عليه نيروهاي مارشال خليفه 

و پرچمش در اهتزاز است دارداج رودر آنجا پولش   و و عمال شمال كشور را دركنترل

بسياري از موارد، به نظر مي آيد كه آنكارا از مخالفاني كه درخاكش اقامت دارند به عنوان اهرم نفوذ 

اين كار از طريق انجمن هاي مختلفي كه با هدف ساماندهي حضور عرب ها در كشور ايجاد 

يس اتحاديه رسانه هاي عرب، كه شامل بيش از ئر به اين ترتيب،

است، كسي جز آقاي توران كيشالچي، مدير شبكه خبري دولتي تي آر تي عربي نيست، كه در سال 

اتحاد جوامع عرب، نيز در بهار سال .  براي رساتر كردن صداي تركيه در دنياي عرب ايجاد شده است

توسط متين توران، روزنامه نگار نزديك به دولت آنكارا » دگي مخالفان عرب در تركيه

مدافع مسلمانان سركوب شده «و همكار ليبيايي او مصطفي ترحوني ايجاد شده كه به نظرش دولت آنكارا

از طريق برنامه اي كه در .  مركز ديگر راهبرد نفوذ تركيه آموزش عالي است

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

صر و بنيانگذار حزب ليبرال القاد، كه مالك چندين شبكه تلويزيوني در استانبول است، تأكيد مي كند كهم

حكومت تركيه در كار عرب هايي كه در خاكش بسرمي برند مداخله نمي كند«

خاطر نزديك شدن تركيه و مصر به يكديگر، خود آقاي نور هم قبول دارد 

تحريريه اش مداخله كرده است 

  

به موازات بهبود روابط با مصر، آنكارا مي كوشد روابط خود با رياض را هم بهبود بخشد

ماه آوريل آقاي ابراهيم كالين، سخنگوي ر

سعودي درمورد خاشقجي 

.  كرده بود پايان مي دهد

مي كوشد وزن خود در منطقه را با مخالفت با حكومت هاي مستقر از قاهره تا دمشق 

گواه اين امر دخالت هاي نظامي آن در ليبي است كه از دولت اتحاد ملي .  بيشتر كند

تريپولي مستقر است، عليه نيروهاي مارشال خليفه 

و عمال شمال كشور را دركنترلتحت فرمان 

بسياري از موارد، به نظر مي آيد كه آنكارا از مخالفاني كه درخاكش اقامت دارند به عنوان اهرم نفوذ 

اين كار از طريق انجمن هاي مختلفي كه با هدف ساماندهي حضور عرب ها در كشور ايجاد .  استفاده مي كند

به اين ترتيب،.  شده انجام مي شود

است، كسي جز آقاي توران كيشالچي، مدير شبكه خبري دولتي تي آر تي عربي نيست، كه در سال 

براي رساتر كردن صداي تركيه در دنياي عرب ايجاد شده است

دگي مخالفان عرب در تركيهنماين«با هدف  ٢٠١٩

و همكار ليبيايي او مصطفي ترحوني ايجاد شده كه به نظرش دولت آنكارا

مركز ديگر راهبرد نفوذ تركيه آموزش عالي است).  ١٢(» دنيا است



 
 
 

بسياري از اين دانشجويان از 

بسياري از دانشگاه هاي كشور، از جمله صباح الدين زعيم در 

اري رويدادهايي مانند روز هزينه برگز

در پس اين .  سال است رياست جمهوري باني آن است، را تأمين مي كنند

كه ) AKP(و توسعه آقاي ياسين آكتاي، عرب زبان و عضو حزب عدالت 

  .  نقش واسطه بين جوامع عرب در استانبول و حكومت را بازي مي كند

.  ما وجوه اشتراك زيادي با ترك ها داريم

كرده اند، اين است كه رفتار ناخوشايندي كه در 

اين شبكه كه مركز آن در لندن است، از چند سال 

البته، سابقه سلطه امپراتوري عثماني در پايان قرن نوزدهم بر 

: مخاطب ما بيمي از بازنگري در تاريخ ندارد و با اطمينان مي گويد

خالف آنچه كه درمورد استعمار اروپايي بوده، بيش از آن كه 

و از نظر بسياري از مخاطبان ما، گذشته سلطه گرانه عثماني هيچ بغض 

اين چيزي است كه در سريال هاي 

شكوهي متعالي كه ).  ١٣(قبلي مصري و سوري را گرفته القاء مي شود 

كه مدافع حقوق  ديده مي شود
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بسياري از اين دانشجويان از .  تدوين شده، آنكارا بورس هايي در  اختيار دانشجويان خارجي مي گذارد

بسياري از دانشگاه هاي كشور، از جمله صباح الدين زعيم در .  الجزاير، مراكش و خاورنزديك مي آيند

  .استانبول، دوره هاي كاملي از واحدهاي درسي به زبان عربي دارند

هزينه برگز ]فارس[به عالوه، مقامات تركيه مانند بسياري از كشورهاي خليج 

سال است رياست جمهوري باني آن است، را تأمين مي كنند ٥كتاب و فرهنگ عرب، كه 

آقاي ياسين آكتاي، عرب زبان و عضو حزب عدالت : كارها غالبا يك چهره جلوه مي كند

نقش واسطه بين جوامع عرب در استانبول و حكومت را بازي مي كند او .مشاور نزديك آقاي اردوغان است

ما وجوه اشتراك زيادي با ترك ها داريم«: اردني شبكه ال هيوار مي گويد -عسرا شيخ، مجري فلسطيني

كرده اند، اين است كه رفتار ناخوشايندي كه در دليل اين كه اين همه عرب زندگي در اينجا را انتخاب 

اين شبكه كه مركز آن در لندن است، از چند سال .  »با عرب ها مي شود در اينجا وجود ندارد

البته، سابقه سلطه امپراتوري عثماني در پايان قرن نوزدهم بر .  پيش دفاتري در استانبول به راه انداخته است

مخاطب ما بيمي از بازنگري در تاريخ ندارد و با اطمينان مي گويد.  ارده است

خالف آنچه كه درمورد استعمار اروپايي بوده، بيش از آن كه  ، به]در تعامل با ترك ها

از نظر بسياري از مخاطبان ما، گذشته سلطه گرانه عثماني هيچ بغض .  »ازدست داده به دست آورده است

اين چيزي است كه در سريال هاي .  عداوتي بجا نگذاشته، بلكه حاكي از دوراني از جالل و شكوه است

قبلي مصري و سوري را گرفته القاء مي شود  تلويزيوني ترك، كه جاي سريال هاي

ديده مي شود» غرب«تجسم آن آقاي اردوغان است كه به مثابه يك ضد قدرت عليه 

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

تدوين شده، آنكارا بورس هايي در  اختيار دانشجويان خارجي مي گذارد

الجزاير، مراكش و خاورنزديك مي آيند

استانبول، دوره هاي كاملي از واحدهاي درسي به زبان عربي دارند

  

به عالوه، مقامات تركيه مانند بسياري از كشورهاي خليج 

كتاب و فرهنگ عرب، كه 

كارها غالبا يك چهره جلوه مي كند

مشاور نزديك آقاي اردوغان است

  

عسرا شيخ، مجري فلسطيني

دليل اين كه اين همه عرب زندگي در اينجا را انتخاب 

با عرب ها مي شود در اينجا وجود ندارد "غرب"

پيش دفاتري در استانبول به راه انداخته است

ارده استملي گرايي عرب اثر گذ

در تعامل با ترك ها[ياي عرب دن«

ازدست داده به دست آورده است

عداوتي بجا نگذاشته، بلكه حاكي از دوراني از جالل و شكوه است

تلويزيوني ترك، كه جاي سريال هاي

تجسم آن آقاي اردوغان است كه به مثابه يك ضد قدرت عليه 



 
 
 

فلسطيني ها دربرابر بي قيدي و بي تفاوتي حكام عرب است كه مدتي طوالني است كه فلسطيني ها را به حال 

ن تركيه با توسعه اقتصادي اخير خود و موقعيتش در صحنه بين المللي، عامل تفاخر براي بسياري از مسلمانا

ساله اي كه  ٦٠، تونسي .مانند آقاي رشيد د

از جمله مراحل ديدار او از استانبول، بازديد حتمي از مسجد 

.  هزار مومن را دارد ٣٠ساخته شده و ظرفيت پذيرش 

 :ست و با تحسين مي گويدا دارد، اين مسجد نماد معجزه ترك ها ا

مسجدهاي عثماني ميراث سالطين آن است، چند قرن ديگر هم از اين مسجد به عنوان 

روياي اسالمي «آنچه كه در وراي 

و نيز فضاي سياسي كم ) براي كساني كه شغل دارند

ز سهولت نسبي كسب پروانه و بيش با ثبات تركيه در مقايسه با هرج و مرجي كه در منطقه حاكم است و ني

عالوه بر مخالفان، پناهندگان يا . غالبا پيش مي آيد كه تبعيد در استانبول گزينشي ناگزير است
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فلسطيني ها دربرابر بي قيدي و بي تفاوتي حكام عرب است كه مدتي طوالني است كه فلسطيني ها را به حال 

تركيه با توسعه اقتصادي اخير خود و موقعيتش در صحنه بين المللي، عامل تفاخر براي بسياري از مسلمانا

مانند آقاي رشيد د.  اخوان المسلمين است سني، عرب يا نه، دروراي محبوبيت

از جمله مراحل ديدار او از استانبول، بازديد حتمي از مسجد .  براي تعطيالت در استانبول بسر مي برد

ساخته شده و ظرفيت پذيرش  ٢٠١٩چامليجا است كه با ساختماني پرابهت در سال 

ا دارد، اين مسجد نماد معجزه ترك ها اپن گردشگر كه شلوار كوتاه به 

مسجدهاي عثماني ميراث سالطين آن است، چند قرن ديگر هم از اين مسجد به عنوان 

  .»يادگار دوران اردوغان ياد خواهد شد

  فراموش كردن گذشته سلطه گرانه ترك ها

آنچه كه در وراي .  مخالفان عرب مقيم استانبول با اين تحسين و تمجيد موافق نيستند

براي كساني كه شغل دارند(آنها را جذب مي كند، به ويژه سطح زندگي باال 

و بيش با ثبات تركيه در مقايسه با هرج و مرجي كه در منطقه حاكم است و ني

غالبا پيش مي آيد كه تبعيد در استانبول گزينشي ناگزير است

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

فلسطيني ها دربرابر بي قيدي و بي تفاوتي حكام عرب است كه مدتي طوالني است كه فلسطيني ها را به حال 

  .خود رها كرده اند

  

تركيه با توسعه اقتصادي اخير خود و موقعيتش در صحنه بين المللي، عامل تفاخر براي بسياري از مسلمانا

سني، عرب يا نه، دروراي محبوبيت

براي تعطيالت در استانبول بسر مي برد

چامليجا است كه با ساختماني پرابهت در سال 

ن گردشگر كه شلوار كوتاه به براي اي

مسجدهاي عثماني ميراث سالطين آن است، چند قرن ديگر هم از اين مسجد به عنوان به همان صورتي كه «

يادگار دوران اردوغان ياد خواهد شد

  

  

فراموش كردن گذشته سلطه گرانه ترك ها

  

مخالفان عرب مقيم استانبول با اين تحسين و تمجيد موافق نيستند همه

آنها را جذب مي كند، به ويژه سطح زندگي باال » ترك

و بيش با ثبات تركيه در مقايسه با هرج و مرجي كه در منطقه حاكم است و ني

غالبا پيش مي آيد كه تبعيد در استانبول گزينشي ناگزير است.  اقامت است



 
 
 

، استانبول پذيراي انواع بينوايان اعم از شيعه، سني، 

ت وطن خود هرگز نمي خواس) 

بسياري از ، ٢٠١٩ولي، پس از شركت در جنبش اعتراضي در پايتخت عراق در سال 

به دولت به او يك روز، يك منبع نزديك 

در آن شرايط استانبول براي او يك 

درمورد لبنان، مي توان .  غرب به روي عراقي ها بسته است

 است كه مثل شبه نظاميان شيعه خودمان 

او كه در كنار درياي مرمره در يك كافه كنار آب نشسته، اعتراف مي كند كه نگران است و اميد 

من افرادي «: يا دستگاه هاي اطالعاتي هرگز دور نيست

ترك ها .  و به طور متناوب در استانبول اقامت مي كنند

  .»شبه نظاميان عراقي اگر بخواهند خيلي آسان مي توانند مرا بيابند

آمريكا هزار دالر  ٢٥٠تصويب شده، هركس كه ملكي به ارزش بيش از 

 ٢٠١٩در سال .  عيت فوق العاده است

پس از ايراني ها به رده دوم 

و جاهاي ديگر، تقاضاي امالك در 

بخش امالك و نيز گردشگري 

به واسطه  نايي مختصر به زبان تركي مي توان

 
   ٢٠٢١ ژوئن: سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

، استانبول پذيراي انواع بينوايان اعم از شيعه، سني، دروزنامه نگاراني كه روابطي حسنه با حكومت تركيه دارن

  .اسالمي يا خداناباور نيز هست

) ١٤(» فرانكشتين در بغداد«احمد سعداوي، نويسنده يك رمان موفق به نام 

ولي، پس از شركت در جنبش اعتراضي در پايتخت عراق در سال 

يك روز، يك منبع نزديك .  يعه بازداشت شدندان او كشته يا توسط شبه نظاميان ش

در آن شرايط استانبول براي او يك .  بازداشتي ها وجود دارد» نامش در فهرست بعدي

غرب به روي عراقي ها بسته است«: اين رمان نويس جبرگرا مي گويد

 است كه مثل شبه نظاميان شيعه خودمان رواديد آن را بدست آورد، اما مشكل وجود هواداران حزب اهللا

او كه در كنار درياي مرمره در يك كافه كنار آب نشسته، اعتراف مي كند كه نگران است و اميد 

يا دستگاه هاي اطالعاتي هرگز دور نيست» مخابرات«در استانبول، سايه 

و به طور متناوب در استانبول اقامت مي كنند كه در اينجا خانه دارند از دولت عراق را مي شناسم

شبه نظاميان عراقي اگر بخواهند خيلي آسان مي توانند مرا بيابند.  درهاي خود را بروي همه گشوده اند

تصويب شده، هركس كه ملكي به ارزش بيش از  ٢٠١

عيت فوق العاده استيك موقبراي عراقي ها اين .  بخرد، مي تواند گذرنامه تركيه بگيرد

پس از ايراني ها به رده دوم  ٢٠٢٠آنها مقام نخست را در خريد امالك در تركيه داشته اند و در سال 

و جاهاي ديگر، تقاضاي امالك در ] فارس[به عالوه، به دليل وجود مشتريان پولدار عرب خليج 

بخش امالك و نيز گردشگري .  مسير كاهش نيست و هيچ كس نمي خواهد اين بخت را ازدست بدهد

نايي مختصر به زبان تركي مي توانپزشكي، استانبول را بدل به معدن طاليي كرده كه در آن با آش

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

روزنامه نگاراني كه روابطي حسنه با حكومت تركيه دارن

اسالمي يا خداناباور نيز هست

  

احمد سعداوي، نويسنده يك رمان موفق به نام 

ولي، پس از شركت در جنبش اعتراضي در پايتخت عراق در سال  . عراق را ترك كند

ان او كشته يا توسط شبه نظاميان شهمرزم

نامش در فهرست بعدي«اطالع داد كه 

اين رمان نويس جبرگرا مي گويد.  پناهگاه بود

رواديد آن را بدست آورد، اما مشكل وجود هواداران حزب اهللا

او كه در كنار درياي مرمره در يك كافه كنار آب نشسته، اعتراف مي كند كه نگران است و اميد .  »!هستند

در استانبول، سايه .  به امنيت بيشتر دارد

از دولت عراق را مي شناسم

درهاي خود را بروي همه گشوده اند

  

١٨بنابر قانوني كه در سال 

بخرد، مي تواند گذرنامه تركيه بگيرد

آنها مقام نخست را در خريد امالك در تركيه داشته اند و در سال 

به عالوه، به دليل وجود مشتريان پولدار عرب خليج .  رسيدند

مسير كاهش نيست و هيچ كس نمي خواهد اين بخت را ازدست بدهد

پزشكي، استانبول را بدل به معدن طاليي كرده كه در آن با آش



 
 
 

 ٣٢، الجزايري .ه اين ترتيب است كه آقاي امير ز

و گاه براي مشترياني  ، گاه براي خريد امالك

اين .  فعاليتي كه صدها موسسه در استانبول به آن اشتغال دارند

بدون مجوزي كار مي كند كه در 

گاني از شرق تا غرب است اما 

ساله يك خواننده  ٣٠ ،.حمزه ت

او كه كاله ملون و كت سياه درخور يك 

 ٦در مدت .  در استانبول براه بيندازد

آيا عمر سليمان، .  اه او در همه كاباره هاي شهر برنامه اجرا كرد و در عروسي هاي عرب شركت نمود

خواننده مشهور سوري با اصليت كرد هم كار خود را به همين صورت آغاز نكرده بود؟  او كه سر ميز يك 

قي ها مراكشي ها را به كار اما سوري ها و عرا

با آن كه .  رب از شر بيگانه ستيزي ميزبانان خود هم در امان نيستند

نسبت به فلسطيني ها احساساتي مهرآميز وجود دارد، ولي تقريبا همه سوري ها مورد دشمني جامعه ترك 

وري آشنا و روادار است و اين امر مي تواند تغييراتي عميق 

با اين حال، اين .  ساله به همه چيز جز يك اسالم گرا شباهت دارد

او درحالي كه آبجويي در .  مصري سليم النفس كمتر از دو سال پيش عضو دوآتشه اخوان المسلمين بود
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ه اين ترتيب است كه آقاي امير زب.  گري پرداخت و داللي هاي چرب و نرمي به جيب زد

، گاه براي خريد امالك»ههماهنگ كنند«ساله اي كه زنجير طال به گردن دارد، خود را 

فعاليتي كه صدها موسسه در استانبول به آن اشتغال دارند.  كه مي خواهند مو بكارند، معرفي مي كند

بدون مجوزي كار مي كند كه در است، با كلينيك هاي » كاركردن صادقانه«س كه مدعي 

  .  »هاي جعلي صادر مي شود پزشكان قالبي كار مي كنند و گواهي

گاني از شرق تا غرب است اما استانبول فضاي كنش و واكنش بي سابقه اي بين تبعيد سياسي و امور بازر

حمزه ت.  رقابت هاي منطقه اي دست باال را مي يابد 

او كه كاله ملون و كت سياه درخور يك .  رداخته استپمراكشي اهل طنجه است كه بهاي اين كار را 

در استانبول براه بيندازد» كاروبار پررونقي«خواننده مردمي آمريكايي دربر دارد، مي خواست 

اه او در همه كاباره هاي شهر برنامه اجرا كرد و در عروسي هاي عرب شركت نمود

خواننده مشهور سوري با اصليت كرد هم كار خود را به همين صورت آغاز نكرده بود؟  او كه سر ميز يك 

اما سوري ها و عرا«: رستوران يمني در ميدان تقسيم نشسته، با ناراحتي مي گويد

رب از شر بيگانه ستيزي ميزبانان خود هم در امان نيستندعهمچنين، مخالفان 

نسبت به فلسطيني ها احساساتي مهرآميز وجود دارد، ولي تقريبا همه سوري ها مورد دشمني جامعه ترك 

وري آشنا و روادار است و اين امر مي تواند تغييراتي عميق كشور آتاترك براي بسياري از مهاجران كش

ساله به همه چيز جز يك اسالم گرا شباهت دارد ٢٥، ملوان .آقاي عبدالعزيز د

مصري سليم النفس كمتر از دو سال پيش عضو دوآتشه اخوان المسلمين بود

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

گري پرداخت و داللي هاي چرب و نرمي به جيب زد

ساله اي كه زنجير طال به گردن دارد، خود را 

كه مي خواهند مو بكارند، معرفي مي كند

س كه مدعي زاده سيدي بل عب

پزشكان قالبي كار مي كنند و گواهي«آنها 

  

استانبول فضاي كنش و واكنش بي سابقه اي بين تبعيد سياسي و امور بازر

 ملي گرايي افراطي و غالبا

مراكشي اهل طنجه است كه بهاي اين كار را 

خواننده مردمي آمريكايي دربر دارد، مي خواست 

اه او در همه كاباره هاي شهر برنامه اجرا كرد و در عروسي هاي عرب شركت نمودم

خواننده مشهور سوري با اصليت كرد هم كار خود را به همين صورت آغاز نكرده بود؟  او كه سر ميز يك 

رستوران يمني در ميدان تقسيم نشسته، با ناراحتي مي گويد

همچنين، مخالفان   .»نمي گيرند

نسبت به فلسطيني ها احساساتي مهرآميز وجود دارد، ولي تقريبا همه سوري ها مورد دشمني جامعه ترك 

  .هستند

  

كشور آتاترك براي بسياري از مهاجران كش

آقاي عبدالعزيز د.  ايجاد كند

مصري سليم النفس كمتر از دو سال پيش عضو دوآتشه اخوان المسلمين بود



 
 
 

فعاليت براي اين سازمان .  »

، او با استفاده از ٢٠١٦در تابستان 

  .»نجا بودندهمه دوستان من در اي

غيرقابل  دريغ، وسوسه هاي استانبولي

با گذر زمان، جوان قاهره اي به مصرف الكل روآورد، با يك زن جوان رابطه يافت و شروع 

من «: به رغم تذكرهاي اخوان المسلمين، او به تدريج از جنبش فاصله گرفت

اين محيط مرا .  هاي شبانه از يك سو مساجد، و از سوي ديگر كلوب

 هاياخوان المسلمين .  بسياري از ما در اين وضعيت هستيم

.  »اين شهر ديدگاه ها را دگرگون مي كند

 پخش مي شوداستانبول   از كهامه هاي تلويزيوني اخوان المسلمين 

كه سريال هاي تلويزيوني ترك اغوايشان 

اين جوان مصري، پس از آن كه دوبار درخواست 

هلند و كانادا رد شد، تصميم گرفت در استانبول بماند، اما امروز او نيز مانند ديگر اعضاي 

جامعه مصريان مقيم تركيه بيم از آن دارد كه ناگزير از پرداخت بهاي نزديك شدن تركيه و مصر شده و 

كشورهاي عرب زبان تونس، الجزاير و مراكش نيز كانون 

، دانشجوي رياضيات، در زير باران نرمي كه در بروكسل مي بارد مي 

هاي  ساله جزوه ٢٢مراكشي  -اين بلژيكي
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»من اخوان المسلمين را مانند خانواده خود مي دانستم

در تابستان .  گذراندن يك سال در زندان مارشال السيسي تمام شد

همه دوستان من در اي«: آزادي موقت تا زمان برگزاري دادگاه، به استانبول گريخت

دريغ، وسوسه هاي استانبولي.  اخوان المسلمين خانه اي براي او پيدا و ازنظر مالي كمكش كرد

با گذر زمان، جوان قاهره اي به مصرف الكل روآورد، با يك زن جوان رابطه يافت و شروع 

به رغم تذكرهاي اخوان المسلمين، او به تدريج از جنبش فاصله گرفت.  به مصرف مواد مخدر كرد

از يك سو مساجد، و از سوي ديگر كلوب.  خود را در استانبول كشف كردم

بسياري از ما در اين وضعيت هستيم.  امروز ديگر نمي دانم كي هستم

اين شهر ديدگاه ها را دگرگون مي كند.  مصري كه در اينجا هستند، ديگر همان كه پيشتر بودند نيستند

امه هاي تلويزيوني اخوان المسلمين به برن «دراين حين، نزديكان او در قاهره 

كه سريال هاي تلويزيوني ترك اغوايشان «او نيز براي پاسخگويي به تقاضاي هم ميهنان خود 

اين جوان مصري، پس از آن كه دوبار درخواست .  ، يك بنگاه گردشگري براه انداخته است

هلند و كانادا رد شد، تصميم گرفت در استانبول بماند، اما امروز او نيز مانند ديگر اعضاي 

جامعه مصريان مقيم تركيه بيم از آن دارد كه ناگزير از پرداخت بهاي نزديك شدن تركيه و مصر شده و 

  .يتش در تركيه رد شودعدرخواست تجديد پروانه اقامت يا تاب

كشورهاي عرب زبان تونس، الجزاير و مراكش نيز كانون  اروپايي داراي اصليت

، دانشجوي رياضيات، در زير باران نرمي كه در بروكسل مي بارد مي .خانم ياسمين ژ

اين بلژيكي.  گويد كه تنها يك رويا دارد و آن زندگي كردن در استانبول است

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

من اخوان المسلمين را مانند خانواده خود مي دانستم«: ي گويددست دارد م

گذراندن يك سال در زندان مارشال السيسي تمام شدبراي او به بهاي 

آزادي موقت تا زمان برگزاري دادگاه، به استانبول گريخت

  

اخوان المسلمين خانه اي براي او پيدا و ازنظر مالي كمكش كرد

با گذر زمان، جوان قاهره اي به مصرف الكل روآورد، با يك زن جوان رابطه يافت و شروع .  مقاومت است

به مصرف مواد مخدر كرد

خود را در استانبول كشف كردم

امروز ديگر نمي دانم كي هستم.  تغيير داد

مصري كه در اينجا هستند، ديگر همان كه پيشتر بودند نيستند

دراين حين، نزديكان او در قاهره 

او نيز براي پاسخگويي به تقاضاي هم ميهنان خود .  »نگاه مي كنند

، يك بنگاه گردشگري براه انداخته است»مي كند

هلند و كانادا رد شد، تصميم گرفت در استانبول بماند، اما امروز او نيز مانند ديگر اعضاي  رواديدش براي

جامعه مصريان مقيم تركيه بيم از آن دارد كه ناگزير از پرداخت بهاي نزديك شدن تركيه و مصر شده و 

درخواست تجديد پروانه اقامت يا تاب

  

اروپايي داراي اصليت راي شهرونداناستانبول ب

خانم ياسمين ژ.  مهمي از جاذبه است

گويد كه تنها يك رويا دارد و آن زندگي كردن در استانبول است



 
 
 

به » براي يك سال آزمايشي«دستور زبان تركي را گردآوري مي كند تا هنگامي كه تحصيلش پايان يافت 

بخش «ولي او نمي خواهد با آن كه در بلژيك مسلمان خوب بودن چندان آسان نيست، 

،  »ري ها خرد مي شويداوپيشكه زير بار سنگين 

او نيز مانند بسياري ديگر از شهروندان كشورهاي شمال آفريقا و خاورنزديك، مفتون سريال هاي تلويزيوني و 

اي تلويزيوني، او عالوه بر سريال ه

كه مد اسالمي را با مناظر بوسفور درهم مي آميزد هم 

مراكشي است كه در استانبول 

ه آن است كه باد در بادبان خواننده هاي رپ 

  .كشورهاي شمال آفريقا مانند سولكينگ و الجرينو است كه شعرهاي خود را به زبان تركي مي خوانند

تركيه جايگزين مناسبي براي دور شدن از توهم اقامت در شهرهاي 

ساله  ٣٣، .خانم ميريام ك.  مانند دوبي، ابوظبي يا دوحه است

سال پيش من و همسرم به قطر 

او .  »حقوقمان خيلي كم بود.  رفتيم، اما مدرك تحصيلي الزم براي رقابت با نيروي انساني خارجي را نداشتيم

  .براه اندازد» صادرات پارچه

الجزايري كه در تشكل  -مانند آقاي مراد غزلي، سياستمدار فرانسوي

و نيز ) UMP( »اتحاد براي جنبش مردمي
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دستور زبان تركي را گردآوري مي كند تا هنگامي كه تحصيلش پايان يافت 

با آن كه در بلژيك مسلمان خوب بودن چندان آسان نيست، 

كه زير بار سنگين « اشبه خالف وطن نياكاني  .»هويتش را انكار كند

  .به نظر او تركيه تعادلي مطلوب بين اسالم و مدرنيته است

او نيز مانند بسياري ديگر از شهروندان كشورهاي شمال آفريقا و خاورنزديك، مفتون سريال هاي تلويزيوني و 

عالوه بر سريال ه.  اوزچيويت است كستاره هاي بازيگر آنها مانند كيوانچ تاتليتوگ و بورا

كه مد اسالمي را با مناظر بوسفور درهم مي آميزد هم » مسلمان شيك«از فضاي ستاره ها در اينستاگرام در 

مراكشي است كه در استانبول  -بوردويي داراي اصليت ترك» آسيا تيك«يكي از آنها 

ه آن است كه باد در بادبان خواننده هاي رپ اين گوا.  هزار دنبال كننده دارد ١٢٠

كشورهاي شمال آفريقا مانند سولكينگ و الجرينو است كه شعرهاي خود را به زبان تركي مي خوانند

تركيه جايگزين مناسبي براي دور شدن از توهم اقامت در شهرهاي براي بسياري از شهروندان اين كشورها، 

مانند دوبي، ابوظبي يا دوحه است] فارس[پر زرق و برق كشورهاي حوزه خليج 

سال پيش من و همسرم به قطر  ١٠«: مينز در بورگوين مي گويد -ل -الجزايري ساكن مونسو

رفتيم، اما مدرك تحصيلي الزم براي رقابت با نيروي انساني خارجي را نداشتيم

صادرات پارچه -موسسه واردات«ز درنظر دارد در استانبول اقامت كند و يك 

مانند آقاي مراد غزلي، سياستمدار فرانسوي.  برخي ديگر قبال اين كار را كرده اند

اتحاد براي جنبش مردمي«ژاك شيراك، ) RPR(» گردهمايي براي جمهوري

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

دستور زبان تركي را گردآوري مي كند تا هنگامي كه تحصيلش پايان يافت 

با آن كه در بلژيك مسلمان خوب بودن چندان آسان نيست، .  استانبول برود

هويتش را انكار كند "غربي"

به نظر او تركيه تعادلي مطلوب بين اسالم و مدرنيته است

  

او نيز مانند بسياري ديگر از شهروندان كشورهاي شمال آفريقا و خاورنزديك، مفتون سريال هاي تلويزيوني و 

ستاره هاي بازيگر آنها مانند كيوانچ تاتليتوگ و بورا

از فضاي ستاره ها در اينستاگرام در 

يكي از آنها .  خوشش مي آيد

٠تحصيل كرده و بيش از 

كشورهاي شمال آفريقا مانند سولكينگ و الجرينو است كه شعرهاي خود را به زبان تركي مي خوانند

  

براي بسياري از شهروندان اين كشورها، 

پر زرق و برق كشورهاي حوزه خليج 

الجزايري ساكن مونسو -فرانسوي

رفتيم، اما مدرك تحصيلي الزم براي رقابت با نيروي انساني خارجي را نداشتيم

ز درنظر دارد در استانبول اقامت كند و يك امرو

  

برخي ديگر قبال اين كار را كرده اند

گردهمايي براي جمهوري«هاي سياسي 



 
 
 

او يك سال .  از آنها جدا شده است

اين بخشي از .  به شهر ساحلي آالنيا رفته و در آنجا در كار گردشگري اسالمي مشغول به كار شده است

كي مسجدها و به ويژه با در نزدي

جداسازي مردان از زنان در ساحل دريا و استخر ها شكل گرفته و بيش از پيش مسلمانان اروپايي را جذب 

آقاي .  يس جمهوري تركيه فروگذار نمي كند

رد، مورد لطف اروپايي هاي داراي اصليت شمال آفريقايي نيز 

تركيه تنها كشور مسلماني «: جزايري اهل والنس مي گويد

.  »من به عنوان يك مسلمان آن را تحسين مي كنم

وبي  و روسري سياهي برسر دارد كه با سنجاق سر به موهايش متصل شده، يك هوادار 

.  امروز در استانبول زندگي و با رسانه هاي نزديك به دولت مصاحبه هاي متعدد مي كند

به اين .  در فرانسه حجاب من مشكل آفرين است

ساله  ٦دختر .  »اينجا اين حس را دارم كه همه چيز برايم امكان پذير است

او را  او نيز در حال حاضر در مدرسه آنالين فرانسوي ثبت نام شده اما در آينده خانم العجمي قصد دارد

آنكارا در حكم مائده آسماني است زيرا اردوغان عالوه براين كه خود را مدافع حقوق 

 »ن سركوب شده در اروپا مي آيد

ايش ها و حكومت تركيه هماز چندين سال پيش، 
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از آنها جدا شده است ٢٠١٦عضويت داشته و در سال ) UDI(» اتحاد دموكرات هاي مستقل

به شهر ساحلي آالنيا رفته و در آنجا در كار گردشگري اسالمي مشغول به كار شده است

در نزدي» گردشگري حالل«.  گردشگري است كه در حال جهش سريع است

جداسازي مردان از زنان در ساحل دريا و استخر ها شكل گرفته و بيش از پيش مسلمانان اروپايي را جذب 

يس جمهوري تركيه فروگذار نمي كندئدر شبكه هاي اجتماعي، آقاي غزلي از تعريف و تمجيد از ر

رد، مورد لطف اروپايي هاي داراي اصليت شمال آفريقايي نيز اردوغان كه در دنياي عرب محبوبيت دا

جزايري اهل والنس مي گويدال -ساله فرانسوي ٢٩

من به عنوان يك مسلمان آن را تحسين مي كنم.  مي رساند "غربي ها"است كه صداي خود را به گوش 

وبي  و روسري سياهي برسر دارد كه با سنجاق سر به موهايش متصل شده، يك هوادار 

امروز در استانبول زندگي و با رسانه هاي نزديك به دولت مصاحبه هاي متعدد مي كند

در فرانسه حجاب من مشكل آفرين است«: او كه پدرش نيز موذن مسجد والنس است مي گويد

اينجا اين حس را دارم كه همه چيز برايم امكان پذير است.  طر بود كه آن را ترك كردم

او نيز در حال حاضر در مدرسه آنالين فرانسوي ثبت نام شده اما در آينده خانم العجمي قصد دارد

  .بفرستد» مثل همه كودكان ديگر به مدرسه محله

آنكارا در حكم مائده آسماني است زيرا اردوغان عالوه براين كه خود را مدافع حقوق 

ن سركوب شده در اروپا مي آيدآنچه كه برسر اقليت هاي مسلما«فلسطيني ها معرفي مي كند، با انتقاد از 

از چندين سال پيش، . نيز براي خود كسب و كاري پر رونق براه انداخته است

سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه 

اتحاد دموكرات هاي مستقل«

به شهر ساحلي آالنيا رفته و در آنجا در كار گردشگري اسالمي مشغول به كار شده استبعد 

گردشگري است كه در حال جهش سريع است

جداسازي مردان از زنان در ساحل دريا و استخر ها شكل گرفته و بيش از پيش مسلمانان اروپايي را جذب 

  ).١٥(مي كند 

  

در شبكه هاي اجتماعي، آقاي غزلي از تعريف و تمجيد از ر

اردوغان كه در دنياي عرب محبوبيت دا

٩نم سلما عجم، خا.  هست

است كه صداي خود را به گوش 

وبي  و روسري سياهي برسر دارد كه با سنجاق سر به موهايش متصل شده، يك هوادار او كه اندكي لهجه جن

امروز در استانبول زندگي و با رسانه هاي نزديك به دولت مصاحبه هاي متعدد مي كندفلسطين است كه 

او كه پدرش نيز موذن مسجد والنس است مي گويد

طر بود كه آن را ترك كردمخا

او نيز در حال حاضر در مدرسه آنالين فرانسوي ثبت نام شده اما در آينده خانم العجمي قصد دارد

مثل همه كودكان ديگر به مدرسه محله«

  

آنكارا در حكم مائده آسماني است زيرا اردوغان عالوه براين كه خود را مدافع حقوق  اين نوع روايت ها براي

فلسطيني ها معرفي مي كند، با انتقاد از 

نيز براي خود كسب و كاري پر رونق براه انداخته است



 
 
 

بحث هايي درمورد اسالم هراسي براه مي اندازد و مي كوشد اين مفهوم را در برخي از مراجع بين المللي 

آموزش، علوم و فرهنگ سازمان ملل 

تحقيقي  (SETA)» ستا«ه حكومت تركيه به نام 

منتشر مي كند كه اقدامات ضد مسلمانان در بسياري از كشورهاي 

در » سيتيبركه «؟  پس از اعالم انحالل سازمان غيردولتي 

يس جمهوري اردوغان درخواست 

، اين سازمان غيردولتي اعالم ٢٠

به همين ترتيب، يك گروه فيسبوكي 

، »داوود پاشا«نظر شخصي به نام داويد بيزت، ملقب به 

» مسلمان -همياري فرانسوي«گروه 

تا در آرامش آداب اسالمي خود را بجا 

به خالف قطر يا امارات متحده عربي كه توانسته اند 

شمال  -مهاجران اروپايي.  ن خارجي به جذب مهاجر بپردازند

آفريقايي دچار بحران هويت اگر بخواهند به صورت مداوم در تركيه اقامت كنند، دير يا زود ناگزير از 
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بحث هايي درمورد اسالم هراسي براه مي اندازد و مي كوشد اين مفهوم را در برخي از مراجع بين المللي 

آموزش، علوم و فرهنگ سازمان ملل ««و » شوراي اروپا«، )OSCE(» سازمان همكاري و امنيت اروپا

ه حكومت تركيه به نام ، انديشكده نزديك ب٢٠١٥از سال 

منتشر مي كند كه اقدامات ضد مسلمانان در بسياري از كشورهاي » اسالم هراسي اروپا

  .اروپايي در آن گردآوري شده است

؟  پس از اعالم انحالل سازمان غيردولتي  آيا تركيه پناهگاه مسلمانان بريده از اروپا است

يس جمهوري اردوغان درخواست ئاز ر«، آقاي ادريس سهامدي در حساب توييتري خود 

٠٢١در ماه مه .  خواند» توييتي ناشيانه«كرد و بعد آن را 

به همين ترتيب، يك گروه فيسبوكي   .كرد كه بخش عمليات انسان دوستانه خود را به تركيه منتقل مي كند

نظر شخصي به نام داويد بيزت، ملقب به زير  ٢٠٢٠ در اكتبر» مهاجرت به تركيه

گروه .  تشكيل شد فرانسوي گرويده به اسالم و مدافع پرحرارت آقاي اردوغان

تا در آرامش آداب اسالمي خود را بجا (...) تركيه مهاجرت كنند  را براي كمك به كساني كه مي خواهند به

  .  هزار عضو دارد ٢را تشكيل داده كه امروز نزديك به 
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