
)بخش یک(،  م گئوماتجهانسهم بر باد داده شده ایران از صنعت گردشگری   

فرهنگی کشور خود از آب َکِره ای با ارزش می گیرد، در حالیکه جمهوری -دولت ترکیه، برای شکوفایی اقتصادی

والیی می اسالمی َکِرۀ گرانقیمت موجود در ایران را صرف روغنکاری چرخهای زنگ زدۀ ماشین اسقاطی اسالم 

.واپسگرای خودش نماید و بقای حکومت   

*** 

صنعت گردشگری امروز در »مهرداد الهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس اظهار داشت:  -به گزارش فارسبنا 

دنیا دارای رتبه سوم اقتصاد پس از نفت و خودروسازی است.  رتبه گردشگری ایران از نظر آثار تاریخی و باستانی 

ه دهم جهان بیان کرد و ادامه داد: ایران به لحاظ تنوع جاذبه دارای رتبه پنجم جهان است. ... از هر شغلی که را در رد

هایی از عظمت تخت جمشید در موزه فرانسه است  در دنیا وجود دارد یک شغل مربوط به گردشگری است، اکنون تکه

توانیم فرهنگ خود را انتقال دهیم. ]ایران در  ران میو اگر فضای فرهنگی کشور را باز کنیم با حضور گردشگر در ای

دنیا است[!؟ 147بحث درآمد گردشگری دارای رتبه   

در اینکه جناب مهرداد الهوتی جسارت الزم را نداشته است تا آشکارا از عظمت میراث فرهنگی تمدن درخشان ایران 

د ندارد. ایشان حتی با به کار بردن اصطالح باستان درپیش از حمله تازیان سخنی به میان بیاورد؛ تردیدی وجو

نیز خطر کرده و با ُدم شیر بازی نموده است. ازیرا که در مملکتی که رهبر معظمش از دیدن « عظمت تخت جمشید»

خرابه های تخت جمشید یعنی یادگار نخستین امپراتوری بزرگ جهان، آنهم از پنجره هواپیما، در خود إحساس نفرت و 

اید، شاید که یک گوشمالی مختصر و مفید نیز در انتظار این نماینده منتخب شورای نگهبان باشد. در انزجار می نم

کشوری که اسامی و دوران سلطنت پادشاهان آن اقلیم از کتب آموزشی تاریخ حذف می گردد، چگونه می توان فضای 

آن کشور و آثار بازمانده از تمدن کهن آن فرهنگی را باز نمود تا جهانیان ضمن دیدار از فرهنگ غیر اسالمی ی غنی 

  دیار، درآمد قابل توجهی نصیب دولت نموده و در حاشیه آن چند هزار شغل نیز ایجاد گردد.

میلیارد دالر(،  60میلیارد دالر ، اسپانیا ) 128مطابق گزارش ساالنه سازمان جهانی جهانگردی کشور های آمریکا با 

میلیارد دالر( از نظر کسب درآمد از حوزه صنعت  41میلیارد دالر(، ایتالیا ) 50ن )میلیارد دالر(، چی 54فرانسه )

پنج کشور نخست جهان هستند. 2012گردشگری در سال   

نگارنده در این نوشته چگونگی مدیریت صنعت جهانگردی در این پنج کشور را رها کرده و می پردازد به مقایسه 

میالدی در  2012میلیون دالر از قِبَل صنعت توریسم  در سال  700لیارد و می 25کشور ترکیه که با درآمدی حدود 

 رتبه دوازدهم رده بندی مورد بحث قرار گرفته، با کشور آخوندزدۀ خودمان ایران!

طبیعی -ابتدا به صنعت گردشگری در کشور ترکیه می پردازیم که به نحوی شایسته از جزیی ترین امکانات تاریخی

با کسب  2012دشگران از سراسر جهان به آن کشور استفاده بهینه می نماید. این کشور در سال خود برای جلب گر

در حوزه صنعت گردشگری همچنان به روند رو به رشد خود در این زمینه  2011میلیون دالر بیشتر از سال  600

د دالر صادرات از طریق بازدید میلیار 28ادامه می دهد. عالوه بر این کشور ترکیه در همان سال درآمدی برابر با 

  کنندگان داشته است.

نفر شاغل در دنیا یک نفر در حوزه صنعت گردشگری مشغول به کار است وهر  15تا  12مطابق آمار موجود از هر 

 25طور متوسط هر ساله حدود  گردشگر یک فرصت شغلی در کشور مقصد ایجاد می نماید. کشور ترکیه به 10تا  5

 5تا  2.5گردشگر را از سراسر جهان به خود جذب می نماید. لذا می توان نتیجه گرفت که در آن کشور حدود میلیون 

میلیون فرصت شغلی در حوزه صنعت گردشگری ایجاد گردیده است. به این تعداد شغل، باید چندین ده هزار شغل 

در ترکیه وجود دارند ولی با معیارو  دیگر را نیز اضافه نمود که در حاشیه مشاغل متداول در صنعت گردشگری

استاندارد جهانی شغل محسوب نمی گردد، از قبیل فروشندگان خیابانی فال گردو، بالل، بلوط برشته، قاچ هندوانه، 

 ارزن برای پرندگان، و امثالهم در پیرامون مراکز توریستی.

ی بسیار دیگری نیز در سایر حوزه ها از در کنار درآمدهای اقتصادی ترکیه از بابت صنعت گردشگری، دست آوردها

 قبیل سرمایه گذاری خارجی، فرهنگ و ادب، هنر، صنعت و ... در آن کشور کسب می گردد.

ساله می باشد. آنچه که از مظاهر تمدن و ویرانه های  714همانطوری که می دانید کشور ترکیه دارای یک تاریخ 

بیش از این مدت قدمت دارد ارتباطی به تاریخ خود کشوری به نام  باستانی در این کشور موجود است  که -تاریخی



ترکیه ندارد و مربوط به تمدن روم شرقی است و حکومتهای پیشین که تمام یا بخشی از این منطقه را در تحت تسلط 

کشور پر  ( و نه خود کشوری به نام ترکیه. موزه های این1خود داشته اند مانند امپراتوری هخامنشی و تمدن بابل)

است از آثاری که از عربستان، یونان، مصر و بیت المقدس در دوران تسلط حکومت عثمانی بر آن کشورها، غارت 

شده و به ترکیه آورده شده یا در مواردی معدود توسط حکام آن کشورها به سالطین عثمانی هدیه گردیده است. حتی 

زره مربوط به دوران صفوی نیز در موزه های این کشور به نام  مقادیری تجهیزات جنگی از قبیل شمشیر، کاله ُخود و

آثار تاریخی ترکیه قرارداده شده علیرغم اینکه به خط پارسی بر روی آن تجهیزات و اشیاء تعلق آنها به ایران صفوی 

 قید شده است!

. این یادگارها گنجینه در موزه کاخ توپکاپی دیدار از بخش موزه اشیاء تاریخی اسالمی بسیار جالب و دیدنی است

گرانبهایی هستند که در طول دوران تسلط دولت عثمانی بر کشورهای عربستان، مصر و بیت المقدس غارت گردیده و 

به ترکیه آورده شده است. و چنین امری سنتی نهادینه شده می باشد در عالم باستانشناسی! دولت عربستان سعودی 

نفت مجانی کشور ترکیه، آثار اسالمی متعلق به خود را پس بگیرد اما این حاضر شده که در ازاء تأمین یک سال 

پیشنهاد مورد موافقت دولت ترکیه قرار نگرفته است! تعدادی از اشیاء اسالمی موجود در موزه ایاصوفیه و موزه 

جای پای منسوب به  توپکاپی که برای ورود به آنجا باید ساعتها در صف ایستاد عبارت هستند از: یک تار مو، دندان و

پیامبر گرامی اسالم، پارچه قدیمی روکش مزار آن بزرگوار، صندل های منسوب به ایشان، شمشیر، روکش شمشیر و 

کمان وی، عمامه ها، لوازم نماز و لوازم شخصی و یک نامه آن حضرت، قرآن های دستنویس قدیمی، روکش قدیمی 

رهای متعلق به ابوبکر، عمر، عثمان، امام علی، حمزه، خالد بن ولید حجر األسود، درب قدیمی کعبه و کلید آن، شمشی

و جعفر طیار. این آشیاء اسالمی یکی از علل عمدۀ جذب میلیون ها گردشگرمسلمان از اقصی نقاط دنیا به کشور ترکیه 

  است.

تبدیل کرده اند! تخته  مدیران کاربلد کشور ترکیه حتی قبرستانهای دوران حکومت عثمانی را نیز به اماکن توریستی

سنگهایی نامنظم و ته ستون های بی نام و نشان که یادگار تمدن روم شرقی است و در گوشه و کنار شهر استانبول و 

سایر مناطق این کشور وجود دارد را به نحوی شایسته در میان حصاری آهنین محفوظ نگه داشته و به عنوان بخشی 

ران قرار داده اند.)تصویر زیر( به محض آنکه در سال گذشته خرابه های یک از تمدن ترکیه در معرض دید گردشگ

شهر باستانی هخامنشی در نزدیکی شهر ماردین کشف گردید؛ توران ایواز استاندار ایالت ماردین به سرعت دست به 

رکیه تبدیل کار شده و وعده داده است که در عرض یک سال آن منطقه را به یکی از جاذبه های توریستی کشور ت

(2خواهد کرد.)   

مسئوالن سازمان میراث فرهنگی ترکیه حتی ساختمان های معمولی یادگار دوران حکومت عثمانی را به همان سبک 

اولیه بازسازی می نمایند. برای اینکار پرده ای بزرگ درجلو نمای رو به خیابان این گونه ساختمانها آویزان نموده اند 

ی آن نقش بسته و این وعده را به گردشگران می دهد که در آینده ساختمان نیمه مخروبه که طرح اصلی ساختمان رو

مسئوالن صنعت گردشگری ترکیه قصد دارند با قرار » مورد نظر به چنین شکلی در خواهد آمد. بی جهت نیست که:

میلیون گردشگر  50این کشور را به مقصد  2023مقصد برتر گردشگری جهان در سال  10دادن این کشور در بین 

( در حالیکه ما در 3«)ی اقتصادی ترکیه کنند. میلیارد دالر در سال را وارد چرخه 50تبدیل کرده و درآمدی در حدود 

ایران خودمان در هر شهر یک/چند نمونۀ بسیار زیباتر از این دست خانه های قدیمی داریم که بعضاً به نحو خوبی هم 

ه طباطبایی ها و بروجردیها در کاشان، مجموعه عمارات نصیرالملك  در شیراز، بازسازی گردیده اند مانند خان

  عمارت سردار مفخم در قزوین، باغ و عمارت شاهزاده ماهان در کرمان  و صدها نمونه دیگر.

سرمایه گزاری دولت ترکیه در بهسازی و مدرن نمودن سواحل آبی و جزایر این کشور جهت استفاده عالقمندان به 

حل دریای مدیترانه یکی دیگر از اقدامات مهم  آن کشور برای جذب هر چه بیشتر گردشگران است. احداث کمپ سوا

های ورزشی جهت برپایی اردوهای ورزشی به ویژه فوتبال در مناطقی که دارای آب و هوای مناسب در فصل آماده 

رای جذب درآمد از سوی حکومت ترکیه می باشد. سازی تیم های فوتبال باشگاهی و ملی دنیا هستند، ترفند دیگری از ب

مقبره موالنا در قونیه و جاذبه های گردشگری حاشیه ای آن از جمله تماشای رقص سماع صوفیه که به صورت یک 

هنری برای آن کشور درآورده شده، تعلق موالنا و فلسفه تصوف او را در یک سند منگوله سرب دار -سمبل فرهنگی

نموده است! تقدیم کشور ترکیه   

شبکه »تی آر تی« ترکیه در برنامه ای تحت عنوان »شخصیتهای ماندگار ترک در تاریخ«، مشاهیر علمی ایران مانند 

ابوریحان بیرونی، فارابی و ابن سینا را به عنوان شخصیت های ترک معرفی کرده است.  این دولت حتی با برپایی 

ذب می نماید؛ به ویژه با به نمایش درآمدن  فیلم هالیوودی ابن سینا.مجسمه ابن سینا  نیز گردشگر به مملکت خود ج  



ترکیه یی ها که ظاهراً به معرفی موالنا به عنوان یکی از اهالی ترکیه رضایت نداده »پایگاه تحلیلی خبری انتخاب: 

اند،  این بار شبکه »تی آر تی« ترکیه در برنامه ای تحت عنوان »شخصیتهای ماندگار ترک در تاریخ« ابوریحان 

؟بیرونی، فارابی و ابن سینا را  زاده ی آن کشور معرفی کرده است!  

( استاد دانشگاه لندن، خاورشناس و 1966 – 1877این خبر نگارنده را به یاد والدیمیر فیودورویچ مینورسکی )

های شرق باستان پدید  ومای در زمینه فرهنگ ق هر جا که پرسش حل نشده»ایرانشناس روسی می اندازد که گفته است: 

هره های یاد شده فوق مطلقاً چ( هر چند که ایرانی بودن 4«.)کنند درنگ دست خود را همان جا دراز می آید، ترکان بی

.نیست« های شرق باستان پرسش های حل نشده در زمینه فرهنگ قوم»در زمره   

برای جلب گردشگر استفاده می کنند!)تصویر زیر( آنها حتی از مقبره ای که منسوب به مالنصرالدین می باشد نیز 

میالدی  2008مسئولین مربوطه در ترکیه برای تبلیغ پیرامون این آرامگاه و جنبه بین المللی بخشیدن به آن در سال 

هر ساله نیز فستیوالی برای او .  فکاهی برگزار نمودند-مراسم باشکوهی برای هشتصدمین سال تولد این چهره تاریخی

بر أساس اگر زار می نمایند که طنزنویسان، کاریکاتوریست ها و نقاشان از سراسر جهان در آن شرکت می کنند. برگ

ایران به  بخارایقرن پیش در زمان حکومت سلجوقیان در  8که مالنصرالدین در حدود تحقیقان دکتر خسرو معتضد 

م آناتولی رفته که بر أساس مدارک و شواهد تاریخی دنیا آمده و سالها بعد در دوران بزرگسالی برای زندگی به اقلی

سال بعد  کشور ترکیه فعلی بدون  750زیر( در آنزمان جزیی از قلمرو ایران بوده است. اما در حدود  نقشهموجود؛)

در  مزار منسوب به مالنصرالدینو  در آنجا تشکیل گردیده است ،وابستگی به تاریخ باستانی آن ناحیه کوچکترین

  آک شهیر فعلی؛ جزیی از آن کشور شده است.منطقه 

این برخورد را مقایسه کنید با آنچه که در ایران آخوندزده  بر سر هویت ابر مرد تاریخ ایران و جهان یعنی کورش 

بزرگ و آرامگاه او آورده شده است. و یا دزدیده و ناپدید شدن مجسمه مشاهیر بزرگ ایران از قبیل مجسمه 

ن، باقرخان، استاد شهریار، علی شریعتی، ابن سینا، َسرَور شاعران جهان حافظ، محمد حسین صنیع آریوبرزن، ستارخا

خاتم، غضنفرالسلطه.  در ایران اسالمی حتی فکر ساختن مجسمه کورش هم از گناهان کبیره محسوب می گردد مگر 

 آنکه کوُرش عمامه بر سر و شال فلسطینی به دور گردن داشته باشد!

انداختن این شایعه یا واقعیت که آب جاری در سیستم آبرسانی لوله کشی شدۀ کشور ترکیه قابل شرب نیست، ترفند جا 

به خودی خود درآمد هنگفتی از طریق تولید و فروش آبهای در ظاهر معدنی ی بدون گاز به خزانه آن کشور سرازیر 

 می نماید.

ای استانبول و دیگر مناطق دارای جاذبه های توریستی در صرفنظر از تعداد ستاره های یک هتل، رزرو جا در هتل ه

 ترکیه در فصل گردشگری بسیار دشوار و در سایر فصول به آسانی امکان پذیر نیست

رستوران های ترکیه به طور چشمگیری پررونق هستند. علیرغم اینکه من خود به وضوح مشاهده کرده ام که پاره ای 

وع و قیمت غذا  هستند، یکی برای شهروندان ترکیه ای و دیگری برای گردشگران از رستوران ها دارای دو لیسِت ن

 خارجی با قیمتی به مراتب گرانتر!

میلیارد دالر در این کشور  6.5بالغ بر  2014گردشگران خارجی ترکیه در سال »مطابق گزارش خبرگزاری ایسنا؛ 
«آمد گردشگری ایران از ورود مسافران خارجی است.اند که این رقم قابل توجه، معادل کل در فقط پول غذا داده  

متأسفانه با اینهمه رونق گردشگری، وضعیت بد سرویس های بهداشتی عمومی در ترکیه دست کمی از ایران خودمان 

ندارد. حتی در بعضی از مستراح ها عمومی در بخش اروپایی استانبول به جای آفتابه یک تُنگ/پارج پالستیکی 

 گذاشته بودند!

صنعت رسومات یا شراب سازی و سایر مشروبات الکلی در ترکیه از دیگر درآمدهای چشمگیر آن کشور است. نوعی 

ودکای ترکیه ای با طعم رازیانه، به نام راکی که همان اََرک عراقی یا اوزوی یونانی باشد، شهرتی جهانی پیدا کرده و 

سد. چندی پیش کارخانجاتی برای تولید این نوع نوشیدنی عالوه بر خود ترکیه در سراسر جهان نیز به فروش می ر

الکلی در یونان تأسیس شده است. در عوض در حالیکه تولید هر نوع نوشیدنی الکلی در ایران ممنوع و مجازات پذیر 

میلیارد تومان مشروبات الکلی خارجی به صورت قاچاق وارد ایران اسالمی  2است؛ در کمال تعجب ساالنه بیش از 

شود. می  



ر  چندین سال است که در سراسر جهان به جز خود ایران ده ها نوع شراب با نام عمومی "شیراز" )نوعی شراب ُخالا

شیراز( تولید می گردد که در سالهای اخیر از شهرت جهانی قابل توجهی برخوردار شده است. )تصویر زیر( بر روی 

آن شراب از شهر شیراز در ایران آورده شده و در کشور تولید  شیشه اینگونه شرابها توضیح داده شده که بوته انگور

 کننده کاشته و پرورش داده شده است.

میلیون گردشگر را از سراسر جهان به خود جذب می نماید. لذا می توان نتیجه گرفت  25طور متوسط هر ساله حدود 

ی ایجاد گردیده است. به این تعداد میلیون فرصت شغلی در حوزه صنعت گردشگر 5تا  2.5که در آن کشور حدود 

شغل، باید چندین ده هزار شغل دیگر را نیز اضافه نمود که در حاشیه مشاغل متداول در صنعت گردشگری در ترکیه 

وجود دارند ولی با معیارو استاندارد جهانی شغل محسوب نمی گردد، از قبیل فروشندگان خیابانی فال گردو، بالل، 

وانه، ارزن برای پرندگان، و امثالهم در پیرامون مراکز توریستی.بلوط برشته، قاچ هند  

در کنار درآمدهای اقتصادی ترکیه از بابت صنعت گردشگری، دست آوردهای بسیار دیگری نیز در سایر حوزه ها از 

 قبیل سرمایه گذاری خارجی، فرهنگ و ادب، هنر، صنعت و ... در آن کشور کسب می گردد.

که تمامی بخش تاریخی آن متعلق به  ساله می باشد 714دارای یک تاریخ حداکثر نید کشور ترکیه همانطوری که می دا

باستانی در این کشور موجود است  که بیش  -. آنچه که از مظاهر تمدن و ویرانه های تاریخیامپراتوری عثمانیان است

که تمام یا بخشی از این  از آن پیشی باستاناز این مدت قدمت دارد مربوط به تمدن روم شرقی است و حکومتهای 

خود کشور  ارتباطی به که هیچگونه امپراتوری هخامنشیتمدن بابل و منطقه را در تحت تسلط خود داشته اند مانند 

. موزه های این کشور پر است از آثاری که از عربستان، یونان، مصر و بیت المقدس در دوران فعلی ندارد ترکیه

ر آن کشورها، غارت شده و به ترکیه آورده شده یا در مواردی معدود توسط حکام آن کشورها تسلط حکومت عثمانی ب

به سالطین عثمانی هدیه گردیده است. حتی مقادیری تجهیزات جنگی از قبیل شمشیر، کاله ُخود و زره مربوط به 

لیرغم اینکه به خط پارسی بر دوران صفوی نیز در موزه های این کشور به نام آثار تاریخی ترکیه قرارداده شده ع

 روی آن تجهیزات و اشیاء تعلق آنها به ایران صفوی قید شده است!

در موزه کاخ توپکاپی دیدار از بخش موزه اشیاء تاریخی اسالمی بسیار جالب و دیدنی است. این یادگارها گنجینه 

، مصر و بیت المقدس غارت گردیده و گرانبهایی هستند که در طول دوران تسلط دولت عثمانی بر کشورهای عربستان

به ترکیه آورده شده است. و چنین امری سنتی نهادینه شده می باشد در عالم باستانشناسی! دولت عربستان سعودی 

حاضر شده که در ازاء تأمین یک سال نفت مجانی کشور ترکیه، آثار اسالمی متعلق به خود را پس بگیرد اما این 

لت ترکیه قرار نگرفته است! تعدادی از اشیاء اسالمی موجود در موزه ایاصوفیه و موزه پیشنهاد مورد موافقت دو

توپکاپی که برای ورود به آنجا باید ساعتها در صف ایستاد عبارت هستند از: یک تار مو، دندان و جای پای منسوب به 

ایشان، شمشیر، روکش شمشیر و  پیامبر گرامی اسالم، پارچه قدیمی روکش مزار آن بزرگوار، صندل های منسوب به

کمان وی، عمامه ها، لوازم نماز و لوازم شخصی و یک نامه آن حضرت، قرآن های دستنویس قدیمی، روکش قدیمی 

حجر األسود، درب قدیمی کعبه و کلید آن، شمشیرهای متعلق به ابوبکر، عمر، عثمان، امام علی، حمزه، خالد بن ولید 

می یکی از علل عمدۀ جذب میلیون ها گردشگرمسلمان از اقصی نقاط دنیا به کشور ترکیه و جعفر طیار. این آشیاء اسال

  است.

مدیران کاربلد کشور ترکیه حتی قبرستانهای دوران حکومت عثمانی را نیز به اماکن توریستی تبدیل کرده اند! تخته 

است و در گوشه و کنار شهر استانبول و سنگهایی نامنظم و ته ستون های بی نام و نشان که یادگار تمدن روم شرقی 

سایر مناطق این کشور وجود دارد را به نحوی شایسته در میان حصاری آهنین محفوظ نگه داشته و به عنوان بخشی 

از تمدن ترکیه در معرض دید گردشگران قرار داده اند.)تصویر زیر( به محض آنکه در سال گذشته خرابه های یک 

ر نزدیکی شهر ماردین کشف گردید؛ توران ایواز استاندار ایالت ماردین به سرعت دست به شهر باستانی هخامنشی د

کار شده و وعده داده است که در عرض یک سال آن منطقه را به یکی از جاذبه های توریستی کشور ترکیه تبدیل 

(1خواهد کرد.)   

مسئوالن سازمان میراث فرهنگی ترکیه حتی ساختمان های معمولی یادگار دوران حکومت عثمانی را به همان سبک 

اولیه بازسازی می نمایند. برای اینکار پرده ای بزرگ درجلو نمای رو به خیابان این گونه ساختمانها آویزان نموده اند 

ا به گردشگران می دهد که در آینده ساختمان نیمه مخروبه که طرح اصلی ساختمان روی آن نقش بسته و این وعده ر

مسئوالن صنعت گردشگری ترکیه قصد دارند با قرار » مورد نظر به چنین شکلی در خواهد آمد. بی جهت نیست که:

میلیون گردشگر  50این کشور را به مقصد  2023مقصد برتر گردشگری جهان در سال  10دادن این کشور در بین 



( در حالیکه ما در 2«)ی اقتصادی ترکیه کنند. میلیارد دالر در سال را وارد چرخه 50ه و درآمدی در حدود تبدیل کرد

ایران خودمان در هر شهر یک/چند نمونۀ بسیار زیباتر از این دست خانه های قدیمی داریم که بعضاً به نحو خوبی هم 

در کاشان، مجموعه عمارات نصیرالملك  در شیراز، بازسازی گردیده اند مانند خانه طباطبایی ها و بروجردیها 

  عمارت سردار مفخم در قزوین، باغ و عمارت شاهزاده ماهان در کرمان  و صدها نمونه دیگر.

سرمایه گزاری دولت ترکیه در بهسازی و مدرن نمودن سواحل آبی و جزایر این کشور جهت استفاده عالقمندان به 

از اقدامات مهم  آن کشور برای جذب هر چه بیشتر گردشگران است. احداث کمپ  سواحل دریای مدیترانه یکی دیگر

های ورزشی جهت برپایی اردوهای ورزشی به ویژه فوتبال در مناطقی که دارای آب و هوای مناسب در فصل آماده 

ترکیه می باشد.  سازی تیم های فوتبال باشگاهی و ملی دنیا هستند، ترفند دیگری از برای جذب درآمد از سوی حکومت

مقبره موالنا در قونیه و جاذبه های گردشگری حاشیه ای آن از جمله تماشای رقص سماع صوفیه که به صورت یک 

هنری برای آن کشور درآورده شده، تعلق موالنا و فلسفه تصوف او را در یک سند منگوله سرب دار -سمبل فرهنگی

 تقدیم کشور ترکیه نموده است! 

شبکه تلویزیونی »تی آر تی« ترکیه در برنامه ای تحت عنوان »شخصیتهای ماندگار ترک در تاریخ«، مشاهیر علمی 

ایران مانند ابوریحان بیرونی، فارابی و ابن سینا را به عنوان شخصیت های ترک معرفی کرده است!؟ این دولت حتی 

 نیز ،گردیدهدر جهان  نا، شخصیتی نامدارکه با به نمایش درآمدن فیلم هالیوودی ابن سی با برپایی مجسمه ابن سینا

 گردشگر به مملکت خود جذب می نماید.

ترکیه یی ها که ظاهراً به معرفی موالنا به عنوان یکی از اهالی ترکیه رضایت نداده »پایگاه تحلیلی خبری انتخاب: 

اند،  این بار شبکه »تی آر تی« ترکیه در برنامه ای تحت عنوان »شخصیتهای ماندگار ترک در تاریخ« ابوریحان 

؟بیرونی، فارابی و ابن سینا را  زاده ی آن کشور معرفی کرده است!  

( استاد دانشگاه لندن، خاورشناس و 1966 – 1877این خبر نگارنده را به یاد والدیمیر فیودورویچ مینورسکی )

های شرق باستان پدید  ای در زمینه فرهنگ قوم هر جا که پرسش حل نشده»روسی می اندازد که گفته است:  ایرانشناس

( هر چند که ایرانی بودن جهره های یاد شده فوق مطلقاً 3«.)کنند درنگ دست خود را همان جا دراز می آید، ترکان بی

نیست.« تانهای شرق باس پرسش های حل نشده در زمینه فرهنگ قوم»در زمره   

آنها حتی از مقبره ای که منسوب به مالنصرالدین می باشد نیز برای جلب گردشگر استفاده می کنند!)تصویر زیر( 

میالدی  2008مسئولین مربوطه در ترکیه برای تبلیغ پیرامون این آرامگاه و جنبه بین المللی بخشیدن به آن در سال 

فکاهی برگزار نمودند. اگر چه به روایتی گفته می شود -ن چهره تاریخیمراسم باشکوهی برای هشتصدمین سال تولد ای

قرن پیش در زمان حکومت سلجوقیان در خراسان ایران به دنیا آمده و سالها بعد در  8که مالنصرالدین در حدود 

زیر( در  دوران بزرگسالی برای زندگی به اقلیم آناتولی رفته که بر أساس مدارک و شواهد تاریخی موجود؛)تصویر

سال بعد  کشور ترکیه فعلی بدون هر گونه وابستگی به  750آنزمان جزیی از قلمرو ایران بوده است. اما در حدود 

 تاریخ باستانی آن ناحیه در آنجا تشکیل گردیده است. 

عنی کورش این برخورد را مقایسه کنید با آنچه که در ایران آخوندزده  بر سر هویت ابر مرد تاریخ ایران و جهان ی

بزرگ و آرامگاه او آورده شده است. و یا دزدیده و ناپدید شدن مجسمه مشاهیر بزرگ ایران از قبیل مجسمه 

آریوبرزن، ستارخان، باقرخان، استاد شهریار، علی شریعتی، ابن سینا، َسرَور شاعران جهان حافظ، محمد حسین صنیع 

تن مجسمه کورش هم از گناهان کبیره محسوب می گردد مگر خاتم، غضنفرالسلطه.  در ایران اسالمی حتی فکر ساخ

 آنکه کوُرش عمامه بر سر و شال فلسطینی به دور گردن داشته باشد!

ترفند جا انداختن این شایعه یا واقعیت که آب جاری در سیستم آبرسانی لوله کشی شدۀ کشور ترکیه قابل شرب نیست، 

فروش آبهای در ظاهر معدنی ی بدون گاز به خزانه آن کشور سرازیر  به خودی خود درآمد هنگفتی از طریق تولید و

 می نماید.

صرفنظر از تعداد ستاره های یک هتل، رزرو جا در هتل های استانبول و دیگر مناطق دارای جاذبه های توریستی در 

 ترکیه در فصل گردشگری بسیار دشوار و در سایر فصول به آسانی امکان پذیر نیست

ی ترکیه به طور چشمگیری پررونق هستند. علیرغم اینکه من خود به وضوح مشاهده کرده ام که پاره ای رستوران ها

از رستوران ها دارای دو لیسِت نوع و قیمت غذا  هستند، یکی برای شهروندان ترکیه ای و دیگری برای گردشگران 

 خارجی با قیمتی به مراتب گرانتر!



میلیارد دالر در این کشور  6.5بالغ بر  2014شگران خارجی ترکیه در سال گرد»مطابق گزارش خبرگزاری ایسنا؛ 
«اند که این رقم قابل توجه، معادل کل درآمد گردشگری ایران از ورود مسافران خارجی است. فقط پول غذا داده  

ان خودمان متأسفانه با اینهمه رونق گردشگری، وضعیت بد سرویس های بهداشتی عمومی در ترکیه دست کمی از ایر

ندارد. حتی در بعضی از مستراح ها عمومی در بخش اروپایی استانبول به جای آفتابه یک تُنگ/پارج پالستیکی 

 گذاشته بودند!

صنعت رسومات یا شراب سازی و سایر مشروبات الکلی در ترکیه از دیگر درآمدهای چشمگیر آن کشور است. نوعی 

راکی که همان اََرک عراقی یا اوزوی یونانی باشد، شهرتی جهانی پیدا کرده و  ودکای ترکیه ای با طعم رازیانه، به نام

عالوه بر خود ترکیه در سراسر جهان نیز به فروش می رسد. چندی پیش کارخانجاتی برای تولید این نوع نوشیدنی 

منوع و مجازات پذیر الکلی در یونان تأسیس شده است. در عوض در حالیکه تولید هر نوع نوشیدنی الکلی در ایران م

میلیارد تومان مشروبات الکلی خارجی به صورت قاچاق وارد ایران اسالمی  2است؛ در کمال تعجب ساالنه بیش از 

 می شود.

ر  چندین سال است که در سراسر جهان به جز خود ایران ده ها نوع شراب با نام عمومی "شیراز" )نوعی شراب ُخالا

الهای اخیر از شهرت جهانی قابل توجهی برخوردار شده است. بر روی شیشه اینگونه شیراز( تولید می گردد که در س

شرابها توضیح داده شده که بوته انگور آن شراب از شهر شیراز در ایران آورده شده و در کشور تولید کننده کاشته و 

 پرورش داده شده است.

سکوالر محسوب می گردد اما اجباری نبودن پوشش با وجود آنکه دولِت برسِر کار ترکیه یک دولت اسالمی ی غیر 

حجاب برای بانوان، معاشرت بدون مزاحمت دختران و پسران با هم، آزادی تولید مشروبات الکلی و فروش آنها حتی 

در سوپر مارکتهای کوچک و عرضه علنی آن برای مشتریان در کلیه رستورانها، شکوفایی موسیقی و رقص اعم از 

ی ترکیه ای مانند رقص شکم عربی که به اسم رقص ترکی ارائه می گردد، آزادی هر نوع پوشش  خارجی و یا محلی

شنا در پالژهای کنار سواحل دریا به خصوص برای بانوان و اخیراً حتی تبلیغ برای حمام های ترکی به همراه ماساِژ 

و آرامش و رفاه آنها در مسافرت به  ویژه بانوان آنهم توسط ماسورهای مرد و ... موجبات جذب گردشگران و آسایش

   ترکیه را فراهم آورده است.

نمایشی در مساجد -در عین حال مراسم نماز جمعه نیز به گرمی هر چه تمامتر به طریقی خودجوش و کامالً غیردولتی

مذهبی ی  بزرگ و کوچک این کشور برپا می گردد،)تصویر زیر( بی آنکه شرکِت داوطلبانه و از روی اعتقاد راستین

مردم در آن نماز، بر خالف آنچه در ایران در ظاهر اسالمی نهادینه گردیده است؛ برایشان موقعیت یا امتیاز خاصی به 

 بار بیاورد و یا موجب حفظ یک امتیاز ویژه برای آنها بشود. 

 م. گئومات

:نوشت هاپی    

استان ماردین ترکیه: ..... شهر و آثار به کشف شهر باستانی هخامنشی در » -(1391آذر  20خبرگزاری مهر)   -1

.«جای مانده از امپراتوری هخامنشی در کنار شهر ماردین واقع در منطقه جنوب شرقی ترکیه کشف شده است ...    

میالدی. 2012گزارش ساالنه سازمان جهانی گردشگری مربوط به سال  -ایسنا -2  

، روزنامه شماره1956از نشریه ایزوستیای شوروی مربوط به سال  37مجموعه شماره  - 3                      

"Izvestia AN-Arm SSR", 1956, No. 7, str. 37. 

 تصاویر مربوط به این مقاله:



    

استانبول. برای نمونه در حفاظت و نگهداشت ته ستون های متفرقه و بی نام نشان دوران روم شرقی در داخل شهر 
ی متالشی شده است!؟  مقایسه با سرستون تخت جمشید که به خاطر بی توجهی مسئوالن در اثر عوامل جوا

  

 بخشی از خانه بروجردیها در کاشان –چگونگی تبلیغ برای یک بنای تاریخی در حال بازسازی در استانبول 

    

 مجسمه مال و االغش در بیرون از محوطه آرامگاه او. –نزدیکی قونیه آرامگاه مالنصرالدین در آک شهیر در 



 

با ضربدر که محل مقبره منتسب به مالنصرالدین  نقشه سرزمین های متعلق به ایران در زمان حکومت سلجوقیان.
  نشان می دهد که مال نصرالدین از شمال شرقی سرزمین ایران سلجوقی یعنی خراسان بزرگ به غربمشخص شده 

 خود کشور ایران که هیچ ربطی به کشور فعلی ترکیه نداشته کوچ نموده و در همانجا نیز درگذشته است.

  

    .نماز جمعه در یکی از مساجد استانبول -شهر و آثار به جای مانده از امپراتوری هخامنشی در ماردین ترکیه 

 


