
 

 

 

 ترکیه در اسالمی بیداری یسناریوها مقاله پژوهشی:

 جمهوری اسالمی ایران( های یتمطلوب)بر اساس 
2، محمدعلی رحمانی1خرمشاد محمدباقر  

 

 10/00/99پذیرش مقاله:                                                                   13/02/99دریافت مقاله: 

 

 چکیده

 سال صد يک به قريب باوجود كه است آسيا غرب منطقه در اسالمی كشورهای ترين مهم از يكی تركيه

 و پيوسته وقوع به كشور آن در اسالمی بيداری كشور، آن بر حاكم الئيک نظام سوی از فراگير يزیست اسالم

 و است شده بدل تركيه مردم های مطالبه ترين مهميكی از  به اسالمی یها ارزش به بازگشت و یخواه اسالم

 در مردمی باالی آرای با را كشور اين حاكميت مستمر طور به گرايان اسالم كه است سال ۵۱ از بيش اكنون

 .دارد وجود كشور اين در اسالمی بيداری آينده پيرامون مختلفی های یزن گمانه حال ينباا ؛اند گرفته دست

 اين نوع. است شده انجام رو پيش سناريوهای و تركيه در اسالمی بيداری آينده بررسی باهدف تحقيق اين 

 رويكرد با ای ينهزم ـ موردی صورت به و( كيفی و كمی) آميخته روش با و بوده كاربردی ـ یا توسعه تحقيق،

 يونويسیسنار و نگاری روند تكنيک از استفاده با محقق ،پژوهی يندهآ مبحث در .است شده انجام پژوهی يندهآ

 .است پرداخته مطلوب و محتمل ممكن،های  آينده بينی پيش به

پنج سناريو پيش روی بيداری اسالمی در تركيه قرار دارد سال آينده،  ۵۱در  كه دهد می نشان تحقيق نتايج

داری ، بييیگرا اسالماردوغانی شكننده، انزوای  يیگرا اسالماردوغانی مستقر،  يیگرا اسالماز:  اند عبارتكه 

داری اسالمی همچنين دو سناريوی بيداری اسالمی ضعيف و بي بيداری اسالمی. باز طلوعو زير سايه اسالمی 

 احصاء گرديدند.ساز  شگفتیسناريوهای عنوان  بهشكننده 

يیگرا اسالم ،پژوهی آينده ،اسالمی بيداری تركيه،واژگان کلیدی: 

                                                      
 علوم سياسی دانشگاه عالمه طباطبايیاستاد  - ۵

ــجوی - 2 ــوم دانشـ ــری علـ ــاعی دكتـ ــردی، دفـ ــگاه راهبـ ــالی دانشـ ــاع عـ ــ ول(،   دفـ ــنده مسـ ــی، )نويسـ ملـ
Geo2175@yahoo.com 
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 مقدمه
كشورهايی است كه انديشـه بازگشـت بـه اسـالم از همـان روزهـای نخسـت        جمله  ازكشور تركيه 

انديشه  تنها نهشديد نظام حاكم، های  سركوبرغم  بهبر اين كشور وجود داشته و ها  حاكميت الئيک

يابی احزاب  و با قدرت شده تقويتمی در ايران بلكه با وقوع انقالب اسال و تفكر فوق از بين نرفته،

ها در انتخابات پارلمانی و  ی آوری آناز قبيل حزب رفاه، فضيلت و عدالت و توسعه و رأ گرا اسالم

 در رأس حاكميت دولت تركيه، وارد مرحله جديدی شده است.رياست جمهوری و قرار گرفتن 

 درستی به كشور اين در اسالمی بيداری آينده تركيه،كشور  خاصهای  پيچيدگی دليل به ،وجود بااين

 يـا و  سـلفی( ) افراطـی  اسالم يا ؟ ورفت خواهند سكوالر اسالم سمت بهها  ترک آيا. نيست معلوم

 از سـااالتی  و سـاال  اين به پاسخ كرد؟ خواهند انتخاب راانقالبی )متأثر از انقالب اسالمی(  اسالم

 قـوت،  ضـعف،  نقاط كليدی، عوامل روندها، بازيگران،جانبه  همه و دقيق شناسايی نيازمند قبيل اين

 در را كشور آن در اسالمی بيداری آينده بتوان آن واسطه به تا است اسالمی بيداری فرصت و تهديد

در راستای  ،مناسب راهبردهای اتخاذ با و كردبينی  پيش مطلوب و محتمل ممكن، سناريوهای قالب

حفظ منافع جمهوری اسالمی ايران برای هرگونه اتفاقی در كشور همسـايه آمـاده بـود و از غفلـت     

 راهبردی در اين زمينه جلوگيری كرد.

 سناريوهای تعيين و تركيه در اسالمی بيداری آينده درزمينه پژوهش تحقيق، اين مس له ترتيب اين به

الزم در اين  راهبردهای تدوين ،درنهايت و كشور اين در اسالمی بيداری مطلوب و محتمل ممكن،

 .است زمينه

هـای   گـروه  و جريانات از بيشتری شناخت تحقيق، اين انجام با كه است اين در تحقيق اين اهميت

 و افـق  از بهتـری  ارزيـابی  تـوان  مـی  آن پرتـو  در و شـده  حاصل تركيه در فعال یگرا اسالم سياسی

 و كـرده بينـی   پـيش  را منطقـه  در تأثيرگـاار  و مهـم  كشـور  اين در اسالمی بيداری آينده انداز چشم

 .نمود فهم و درک بهتر را كشور اين در خواهی اسالم آينده تحوالت

 دو روابـ   آينـده ريـزی   برنامه در راهبردی غافلگيری موجب عدم انجام اين تحقيق از سوی ديگر،

 رويـدادهای  و حـواد   بـا  ايـران  جمهوری اسـالمی  مواجهه برای الزمهای  آمادگی فقدان و كشور

 بيـداری  حـوزه  در ايـران  اسـالمی  جمهـوری  راهبردهـای  وهـا   سياست اصالح يا و تغيير و منطقه

 .شد خواهد تركيه در اسالمی
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هـای   بر اساس مطلوبيت اسالمی بيداری روی پيش یيوهارسنا به دستيابی ،اين تحقيق اصلی هدف

است. بر اين اساس، ساال اصلی تحقيق حاضر اين است كه چـه   تركيه درجمهوری اسالمی ايران 

در تركيـه  يـران  ا یاسـالم  یجمهورهای  يتبر اساس مطلوبسناريوهايی پيش روی بيداری اسالمی 

 توان اين تحوالت را مديريت كرد؟ می و از طريق چه راهبردهايی ؟قرار دارد

 مبانی نظری

  شناسیپیشینه: 

 در تركيه، مطالعات زيادی صورت گرفته است گرايی اسالمخواهی و  در ارتباط با مقوله اسالم

در قالب احزاب  گرايان اسالمراجع به اسالم سياسی و فعاليت  شده انجاملكن اكثر مطالعات 

مطالعه مبسوطی صورت « پژوهی آينده»و « بيداری اسالمی»سياسی بوده است و در حوزه 

 تقسيم نمود: دودستهتوان به  می نپايرفته است. مستندات مطالعه شده در اين زمينه را

 غرب آسيا موضوع بيداری اسالمی در منطقهكلی به صورت  بههستند كه هايی  دسته اول پژوهش

رساله دكتری مانند اند؛  و كاوش قرار دادهررسی ب موردو از منظر دفاعی ـ امنيتی آن را پرداخته 

 بيداریتأثير »با عنوان  یدفاع مل یدر دانشگاه عال ۵31۱در سال كه  یمحمد يدرضا سع یآقا

آن  گيری نتيجهو در بخش  شده انجام «يرانا یاسالم یجمهور يتو امن یاسالم انسجام بر یاسالم

را فراهم نموده و  مسلمانملل  يیانسجام و همگرا ينهتواند زم می یاسالم يداریآورده است كه ب

 بخشد. یرا فزون جمهوری اسالمی ايران يترهگار اقتدار و امن يناز ا

توس   یدر قالب رساله دكتر یدفاع مل یدر دانشگاه عال ۵312در سال  يگرید يقتحقطور  همين

 «یاسالم يداریبر بتأكيد  با ی،اسالم يانهتحقق خاورم یراهبردها»با عنوان  يومیپور ق يوبا یآقا

با گسترش بيداری اسالمی و افزايش است كه  يدهرس يجهنت ينمحقق به ا، درنهايتو  شده انجام

 يانهبود كه خاورم يدوارتوان ام می جمهوری اسالمی ايران در منطقه، (استراتژيک) راهبردی عمق

بزرگ كه متفاوت با  يانهخاورم يجادا یو اقدامات دشمنان برا گرفته شكلدر منطقه  یاسالم

 .گردد یاست خنث یانقالب اسالم يشهاند

مطالعه گروهی دانشجويان دوره بيستم دفاع ملی دانشگاه عـالی   همچنين تحقيق ديگری در قالب

بـر   یاسـالم  يـداری از ب یناشـ  يـدات و تهدهـا   فرصـت تـأثير  »با عنوان  ۵31۱دفاع ملی در سال 

آورده  آنگيـری   نتيجهدر بخش و  شده انجام« يرانا جمهوری اسالمی يتیامن -یدفاعهای  ياستس

 بخشـی  عمـق ناشی از بيـداری اسـالمی، وزن وئـوپليتيكی و    های  از فرصت گيری بهرهبا  است كه
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ارتـش اسـالم    گيری شكلو زمينه وحدت امت اسالمی و  يافته افزايشخارجی جمهوری اسالمی 

 وجـود  به يايیدر فراتر از مرز جغراف يتیامن -یمكمل دفاعگردد و  می های مقاومت( فراهم هسته)

روی كار آمدن افـراد وابسـته و    راناشی از انحراف بيداری اسالمی  . اين تحقيق، تهديداتآيد می

 هراسـی  ايرانو  هراسی اسالمگرا در منطقه،  غرب ـ امنيتی  یدفاعهای  يماننشانده و انعقاد پ دست

 برشمرده است.

در  ۵31۱تحقيق ديگری در قالب رساله دكتری توس  آقای شهاب شريفی در سال همچنين 

در  يرانا یاسالم یجمهور يتیامن یدفاع یراهبردها ينتدو»دانشگاه عالی دفاع ملی با عنوان 

انجام شده و در « یاسالم يداریجبهه مقاومت و گسترش ب يكردبا رو یجنوب غرب يایمنطقه آس

 زمانی همو  يفیك يردو متغ یاسالم يداریجبهه مقاومت و بآن آورده است كه گيری  نتيجهبخش 

در جبهه  ييرتغ ترين كوچک كه طوری بهدارند  یو كامل يمرابطه مستق يكديگرهستند كه با 

دو  ينباز او اضافه كرده است كه . و بالعكس خواهد شد یاسالم يداریدر ب ييرمقاومت باعث تغ

در گسترش  یعامل مهم يرابرخوردار است ز تری ويژه يتفوق، جبهه مقاومت از اهم يرمتغ

 ی،تعصب قوم هرگونه دوراز به يستیبا می جبهه ينا ينبنابرا ؛شود می محسوب یاسالم يداریب

 شود. يتتقو یو ماهب ینژاد

سميه در مقطع كارشناسی ارشد توس   كانزاسدر دانشگاه  ميالدی 2۱۱1تحقيق ديگری در سال 

حزبی احزاب های  مقايسه برنامه) تركيهتكامل اسالم سياسی در »با عنوان  ۵پاكديل كسگين

مراحل مختلف اسالم سياسی در تركيه، سه  فهم منظور بهو محقق  شده انجام «اسالمی در تركيه(

 سپستركيه را برای مطالعه انتخاب كرده  و حزب عدالت و توسعه حزب رفاه، دموكراتحزب 

داده  و بررسی قرار موردمطالعهو پيامدهای سياست از منظر اسالم سياسی  ها آنحزبی های  برنامه

مختلف از اسالم و های  در بين احزاب اسالمی تركيه قرائت اوالًكرده است كه گيری  نتيجهو 

از  بعد ميالدی ۵11۱در دهه  ،در سياستاسالم  ثانياًنقش آن در اداره جامعه وجود دارد و 

يک ابزار عنوان  بهاسالم را  ميالدی، ۵11۱ـ  13 كودتای نظامی نيز مشاهده شد. شورای نظامی

يک پاسخ در مقابل عنوان  بهاسالم را  شورا بنابراين ؛به رشد چپ ديد رو باقدرتبرای مقابله 

 از مردم به كار گرفت. زدايی سياستو ها  رفتار كمونيست

                                                      
1 - Sumeyye Pakdil Kesgin 
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با عنوان  2ی جونزاميلتوس   ۵سالوه رگينا دانشگاهدر  ميالدی 2۱۵۱تحقيق ديگری در سال 

حزب كرده است كه گيری  نتيجهو  شده انجام «سكوالريسم و اسالم در تركيههای  درگيری»

 به كمک احزاب سياسی سكوالر ها آنميانه است و اگر  گرای اسالمعدالت و توسعه، يک حزب 

اين تاكتيک،  آورد. دست بهتواند توفيقات زيادی  می قدرتمند، كنترل و متعادل شوند، اين حزب

اسالمی اجازه خواهد داد فرصتی برابر برای دستيابی به قدرت از طريق  كاران محافظهبه 

عدالت و توسعه از  زبح توسل به اسالم راديكال داشته باشند. جای بهفرايندهای دموكراتيک 

 چندحزبیاين توانمندی برخوردار است كه الگوی اسالم دارای همزيستی با دموكراسی سكوالر 

كه آن را  هرچندحزب عدالت و توسعه با ماهب مخالفتی ندارد؛ كند كه  می او اضافه باشد.

اسالم و نه به ، حزب عدالت و توسعه، نه به حال بااينقرار نداده است.  گااری قانونمبنای 

را در حمايت از اين حزب  كار محافظه گراهای اسالمتواند  می سكوالريسم متعهد نيست؛ و اين

، نقش مهمی در آينده تركيه ايفا خواهد كرد؛ دالت و توسعهعملكرد حزب ع .دلسرد نمايد

ه مخالفان سكوالر باالنس شد وسيله بهاين حزب، يک اسالم سياسی معتدل را كه  كه همچنان

 گاارد. می است، به نمايش

جالل  توس « ی در تركيهگراي اسالمتأثير انقالب اسالمی ايران بر »تحت عنوان مقاله ديگری 

، سال «پژوهشنامه انقالب اسالمی»فصلنامه علمی ـ پژوهشی در درخشه و سيد مرتضی مفيد نژاد 

انقالب اسالمی ايران در كه  اند گيری كرده نتيجهبه چاپ رسيده و  ۵31۵، بهار 2 رهاول، شما

 نوعی بهداشته و  غيرمستقيمدر تركيه تأثير  گرا اسالم های گروه دهی سازماناحياء، هويت بخشی و 

 .حركت اسالمی در اين كشور را سرعت بخشيده است

در حوزه بيداری اسالمی در تركيه  صورت گرفتهمطالعات ، شده انجامهای  با توجه به بررسی

به روش توصيفی تحليلی صورت  عمدتاًو و تبيين وضع موجود بوده  وتحليل تجزيهجملگی در 

به بيداری اسالمی در تركيه پرداخته  سناريونويسیو  پژوهی آيندهپژوهشی كه از منظر و  اند گرفته

مشاهده و راهبردهايی را برای مديريت اين تحوالت به مجريان امور پيشنهاد كرده باشد،  باشد

و  پژوهی آينده ازنظرتحقيق نو بوده و  روش و هدف ازنظربراين، تحقيق حاضر  انگرديد. بن

 باشد. می دارای نوآوری و ارائه راهبرد سناريونويسی

                                                      
1 - Salve Regina University 

2 - Emily Jones 
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 مفهوم شناسی -

پردازد.  می چندين رويداد محتمل در آينده بينی پيشفرايندی است كه به  پژوهی آينده :پژوهی آینده

تواند روی دهد يا بايد روی  می در آينده آنچهتالشی است برای درک  پژوهی آيندهبه بيانی ديگر، 

و ها  ، دانش و معرفتی است كه چشم مردم را نسبت به رويدادها، فرصتپژوهی آيندهدهد. 

و  كاهد می فرسايندههای  ترديدها و دغدغه، ها ابهامدارد و از  می مخاطرات احتمالی آينده باز نگه

 بروندتوانند  دهد كه بدانند به كجا می ندانه جامعه و مردم را افزايش میتوانايی انتخاب هوشم

توانند با سهولت  می و از چه مسيرهايی آينده هنجاری() بروندآينده اكتشافی(، به كجا بايد )

 (3۱: ۵31۱)مافی،  مطلوب خود برسند.های  بيشتری به آينده

نسبت به ) آگاهیاسالمی اصطالحی است كه برای بيان جنبشی مبتنی بر  بيداری :یاسالم یداریب

اقدام برای تغيير شراي  موجود برای نيل به وضعيت ) سياسیاسالم(، عمل  بخش رهايیاصول 

مبتنی بر اهميت و اولويت عنصر تكليف دينی بر منافع زودگار ) خواهی اسالممطلوب( و بر بنياد 

 (21: ۵31۵ افتخاری،) و هدف از آن استقرار نوعی نظام سياسی است. گرفته شكلپيرامونی( 

حالت  يک یاسالم يداریب»، العالی( )مدظلهای خامنهحضرت امام  یبيان مقام معظم رهبر در

استبداد و استكبار بوده و  یحصارها شكننده درهماست كه  یدر امت اسالم یو آگاه يختگیبرانگ

مفهوم  يکسخن از  یاسالم يداریمنجر شده است. ب يرونیبهای  یبه تحوالت و دگرگون

 یخارج يتواقع يک یمفهوم به معنا ينبلكه ا يستن يرو تفس تأويلنامشخص، مبهم و قابل 

آورده است.  يدرا پد یبزرگ های انقالبو ها  ياممشهود و محسوس است كه فضا را انباشته و ق

از جبهه  یخطرناكهای  مهره یو جهان ای منطقه ياطينكردن ش يربا غافلگ یمبارک اسالم يداریب

معاصر جهان  يختار ياتاز تجرب آموزی درساست با توكل بر خدا،  زمدشمن را ساق  كرده اما ال

كرد  يريتتحوالت منطقه را مد يالهم چنان سهای  عقل، عزم و شجاعت، صحنه بر تكيهاسالم و 

 (23/۱3/۵31۱ ی،اسالم يداری)بيانات در اجالس ب« و به سرانجام رساند

و مبنای  موردقبول (العالی مدظله)ای  امام خامنه حضرت رهبریمقام معظم در اين تحقيق، تعريف 

 عمل محقق است.
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 يافته راه پژوهی آينده يایبه دن «يشینما یهنرها»است كه در اصل از حوزه  ای واوه ۵سناريو :سناریو

به خالصه و مجموعه  يلمشود و در ف می داستان اطالق یبه طرح كل «يوسنار»است. در ت اتر، 

و  يی. )فخرايندگو می يوكشد، سنار می يررا به تصو يدادهارو يركه خ  س یمتوالهای  يادداشت

 (۵3: ۵313 ی،باديقك

بديل آينده كه های  برای نظم بخشيدن به درک و تصور شخصی نسبت به محي  سناريو ابزاری

، ديگر عبارت به. باشد می ،به وقوع بپيوندد ها آناز  هركدامآن شخص ممكن است در های  تصميم

ای  جهت تصور و تخيل ماثر درباره آينده و وسيله يافته سازمانهای  از روش ای دستهسناريوها 

 (22۱: ۵311شوارتز، ) برای كمک به يادگيری افراد هستند.

محتمل و مطلوب پيش روی بيداری اسالمی در تركيه های  منظور از سناريو در اين تحقيق، آينده

عوامل و نيروهای فعال در بازيگران )و تصميمات  اقداماتاست كه بر اساس روندهای جاری، 

عرصه  و... سياسی، اجتماعی، نظامیمختلف و نيز حواد  و رويدادهای  (عرصه تحوالت تركيه

 تركيه ممكن است اتفاق بيافتد.

گويند. روندها  می جريان مستمر تغييرات را روند ديگر بيان بهجريان مستمر رويدادها يا : روند

 ها آنزنجيره مستمر رويدادهايی است كه در طول زمان از گاشته تا آينده ادامه دارد و همين تداوم 

موقعيت كنند و هم ما را از  می هم وضعيت كنونی ما را مشخص روندها كند. بينی می پيشرا قابل 

منظور از روندها در اين تحقيق، . (13: ۵313، ديگران)فخرايی و  .كنند می احتمالی آينده باخبر

آهنگ رشد و سير تحوالت و رويدادهای سياسی، اجتماعی، فرهنگی و ... جامعه تركيه است كه 

 اعم از مثبت يا منفی( ماثر است.)بيداری اسالمی  درروند

ها  ، پيشرانديگر عبارت بهدارند. تأثير نيروهايی هستند كه بر پيامد رويدادها ها  پيشران: ها پیشران

را ها  طرح اصلی سناريوها شده و سرانجام داستان درعناصری هستند كه باعث حركت و تغيير 

در اين تحقيق، عوامل مهم سياسی، ها  منظور از پيشران(. 223: ۵311شوارتز، )كنند.  می صمشخ

هستند كه بيشترين تأثير را بر تحوالت و رويدادهای  ی، فرهنگی، نظامی و ...اقتصادی، اجتماع

                                                      
1 - Scenario 
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ها  ، بر برونداد سناريوديگر عبارت بهعرصه ميدانی تحوالت بيداری اسالمی در تركيه داشته و 

 تأثيرات كليدی دارند.

 یشناس روش

 است كهكمی و كيفی( )از نوع آميخته  قيتحق روشبوده و ای  توسعه ـ كاربردی تحقيق،نوع اين 

، پژوهی آيندهاست. در مبحث  شده انجام پژوهی آيندهبا رويكرد و ای  موردی ـ زمينهصورت  به

ممكن، محتمل و های  آينده بينی پيشبه  سناريونويسیمحقق با استفاده از تكنيک روند نگاری و 

 مطلوب پرداخته است.

، با استفاده از پرسشنامه بسته ای كتابخانه شامل روش كمی و كيفیهای  دادهروش گردآوری 

بوده و برای اينترنتی های  علمی و تخصصی و سايتهای  كتاب، باز و عميق تا حد اشباع مصاحبه

 است. شده استفاده SPSS افزار نرماز  شده آوری جمعهای  داده وتحليل تجزيه

عوامل ماثر در  يينتع یبرا ی،ا و مطالعات كتابخانه يقتحق ياتادب یبر مبنا پژوهش يندر ا

آن  يايیو پا يیكه پس از اثبات روا يدگرد يهتهای  پرسشنامه يهدر ترك یاسالم يداریب پژوهی آينده

ها از روش  پرسشنامه يايیاثبات پا ی. برايدگرد يعتوز یجامعه نمونه تا حد اشباع نظر يندر ب

 يبضر ينا SPSS افزار نرمه توس  كرونباخ استفاده شد كه بر اساس محاسبات صورت گرفت یآلفا

 یآمار جامعه قرار گرفت. ييدها مورد تأ آن يايیبه دست آمد و پا 3۱/۱باالتر از ها  پرسشنامه یبرا

كه رويكرد  است مدارک و اسناد ، شاملاول بخش باشد: می بخش دوشامل  شپژوه نيا موردنظر

پردازد، خبرگان و  می رويكرد كمی پژوهشكه به  دوم بخشدهد.  می قرار مدنظركيفی پژوهش را 

هستند كه در حوزه تحوالت تركيه و نيز در حوزه بيداری اسالمی خبره و  نظرانی صاحب

 .هستند نظر صاحب

محدود بودن تعداد  یبودن موضوع آن و از طرف یپژوهش و با توجه به تخصص يتماه يلبه دل 

جامعه  ی،و دانشگاه یلشكر ی،كشور سطوح در موردمطالعهدر حوزه  نظران صاحبخبرگان و 

نفر است و لاا حجم جامعه  ۵۱۱ يركه چون ز يدنفر برآورد گرد ۱۱پژوهش به تعداد  ينا یآمار
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 ؛ندهدفمند انتخاب شد یاشباعصورت  بهنفر  ۱۱ لاا منطبق است و یآمار امعهنمونه بر حجم ج

ها  پرسشنامه د.باش ( مییحد اشباع نظر تا)هدفمند  یاشباع يق،تحق ينا يریگ روش نمونه براين بنا

در  قرار گرفتند؛ همچنين وتحليل تجزيهو  برداری بهرهمورد و  شده آوری جمع ز توزيع،پس ا

 است. شده استفاده( GBNپيتر شوارتس ) وكار كسباز الگوی شبكه جهانی ها  داده وتحليل تجزيه

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
در بخـش ادبيـات نظـری     شـده  اسـتخرا  هـای   بازيگران، روندها، عدم قطعيتاين تحقيق ابتدا در  

نفـر از خبرگـان ايـن     ۵2تحقيق در رابطه با بيداری اسالمی در تركيه در جلسه خبرگی بـا شـركت   

 بنـدی  جمـع هـا   متنـاظر آن هـای   و شاخصها  و عوامل، مالفه قرارگرفتهبررسی و  موردبحثحوزه 

برای كسب نظر جامعه نمونه در قالب سااالتی ها  و شاخصها  گرديد. سپس مبتنی بر عوامل، مالفه

فـر جامعـه خبـره نمونـه توزيـع گرديـد. از       ن ۱۱ پرسشنامه بسته تهيه و تا حد اشباع نظری در بـين 

 2 ،گرفتـه  انجـام پرسشنامه دريافت شد كه با توجه به بررسـی   ۱2، شده توزيعپرسشنامه  ۱۱وع مجم

 پرسشنامه مبنای تحليل قرار گرفت. ۱۱های  داده نهايتاًپرسشنامه رد و 

 بازیگران( عرصه تحوالت ترکیه)کنشگران الف ـ 

عرصه تحوالت اين كشـور شـامل: كنشـگران     ، بازيگرانها پرسشنامهاز  آمده دست بهنتايج  اساس بر

 ای و نهادهـا(، كنشـگران منطقـه    وهـا   ، سـازمان هـا  گـروه سياسـی،   ماهبی، احزاب ـ داخلی )قومی

 آمده است: باشد كه در جدول ذيل میای  فرا منطقه كنشگران
 ها آن اهميت ميزان و تركيه تحوالت صحنه گران كنش و بازيگران رتبه و ميانگين :۵ جدول

 رديف
ــط   ســــــ

 اثرگااری
 كنشگرعنوان 

ميــزان اهميــت 
 كنشــــــــگر 

 )بازيگر(

نوع همسويی 
 با  . ا. ايران

ــه  رتبـــ
ــزان  ميــ
 اهميت

آزمــــون 
 فريدمن

۵             
 

 

 كنشـــــگران

 داخلی

  
  
  
  
  
  
  

قـــومی ـ   

 ماهبی

 51. 8511 15.8 كردها

ــاوت  تفـ
ــی  دار معن
 است

 85.9 2518 2592 علويان          2

 85.1 8589 259 ها حنفی         3

 1511 1 2519 شيعيان          ۱

 1518 2522 2518 ها شافعی          ۱

 1521 8591 2511 ها طريقت          3

 2511 8 2582 ها وهابیو ها  سلفی         3

1         
احـــــزاب 

 سياسی

ــاوت  5.5 2588 1511 عدالت و توسعه تفـ
ــی  دار معن
 است

 8588 8511 1512 خلق خواه جمهوری          1

نماينـده   هـا  دموكراتيک خلق       ۵۱

 گردها

1 8582 1522 
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 رديف
ــط   ســــــ

 اثرگااری
 كنشگرعنوان 

ميــزان اهميــت 
 كنشــــــــگر 

 )بازيگر(

نوع همسويی 
 با  . ا. ايران

ــه  رتبـــ
ــزان  ميــ
 اهميت

آزمــــون 
 فريدمن

۵۵       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1582 8521 2592 حركت ملی

 ..25 2511 2512 سعادت      ۵2

 .859 25.2 2521 حزب وطن     ۵3

۵۱     

 ها گروه

ــاوت  1588 8588 1512 گولن اهلل فت جنبش  تفـ
ــی  دار معن
 است
 
 
 

 2591 8518 .158 ها عثمانینو      ۵۱

 2598 8581 158 ها كماليست      ۵3

 2518 8528 ..15 ها الئيک     ۵3

 2.81 1.1 3.03 گراها ملی     ۵1
 

۵1     

هـا   سازمان

 و نهادها

 85.1 2528 1529 دولت

ــاوت  تفـ
ــی  دار معن
 است

 
 1521 8521 1589 ارتش و نظاميان

 1518 8581 15.8 ميت()سازمان امنيت تركيه      2۵

 1582 8511 1588 جمعیهای  رسانه     22

 1522 8588 1511 پ ک ک     23

 2588 2 2591 بخش خصوصی     2۱

2۱     

كــنش گــران 

 ای منطقه

 151 2582 ..15 جمهوری اسالمی ايران

ــاوت  تفـ
ــی  دار معن
 است

 1582 8521 .151 عربستان سعودی      23

 2518 2529 1581 سوريه     23

 2588 2512 158 عراق     21

 2588 8528 ..15 قطر     21

 25.8 8588 ..15 مصر     3۱

 521. ..85 .251 امارات     3۵

 581. 859 2511 يونان     32

 5.1. 8511 2511 آذربايجان     33

 5.8. .851 2511 قبرس     3۱

 .851 25.1 .252 ارمنستان     3۱

33      

كــنش گــران 

 ای منطقه فرا

 2521 ..25 152 روسيه

ــاوت  تفـ
ــی  دار معن
 است

 25.9 . 1582 آمريكا     33

 2581 . 15.1 اروپا     31

 2522 . 85.1 رويم صهيونيستی     31

 ـ روندهای حاکم بر عرصه تحوالت ترکیه ب

نيمـه  هـای   و همچنـين مصـاحبه  در اين تحقيق بـا اسـتناد بـر مطالعـات نظـری و ادبيـات تحقيـق        

، فهرستی از روندها استخرا  گرديد و سپس در معرض قضاوت خبرگان قـرار گرفـت   ساختاريافته

 :آمده است 2 كه نتايج آن در جدول
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 روندهای ماثر بر تحوالت تركيه :2 جدول

 

 ها قطعیتج ـ عدم 

 موجود در محي  تركيههای  عدم قطعيت :3 جدول

 رتبه عدم قطعيت عدم قطعيت رديف

در تركيه به رهبری حزب عدالت و توسعه گرايان اسالمتداوم حاكميت  ۵  81512 

كردها در منطقه مس له 2  8251. 

 .8852 ميزان قدرت و رشد اقتصادی تركيه 3

له سوريه مس ۱  88529 

 رتبه احتمال وقوع روندها روند رديف

 81528 در ميان مردم گرا اسالمافزايش محبوبيت و نفوذ احزاب  ۵

2 
مجلس، دولت و رياست های  و كسب كرسی گرايان اسالمبه قدرت رسيدن 

 جمهوری
81582 

3 
لبنان، سوريه،  اهلل حزبايران، )سرنوشت، قدرت و جايگاه جريان مقاومت 

 عراق و ...( در منطقه
815.9 

 8.581 مخالفت با آمريكا و رويم صهيونيستی در ميان مردم تركيه ۱

 885.8 صهيونيستی در ميان نخبگان تركيه ميرومخالفت با آمريكا و  ۱

 885.1 بحث روسيه، ايران، سوريه و عراق 3

3 
سياست نگاه به شرق و توجه به جهان اسالم در ميان مردم، نخبگان و احزاب 

 سياسی تركيه
88588 

 .8252 تركيهآمريكا و غرب( در تحوالت )كنشگران خارجی  ینيآفر نقشدخالت و  1

 82522 رشد اقتصادی تركيه 1

 825.1 عراق، سوريه، تركيه، ايران()كردها در منطقه  مس له ۵۱

 8852 تركيهای  افزايش نفوذ منطقه ۵۵

 8.598 از سوی جريان گولن (یاسيرسيغ)ترويج اسالم اجتماعی  ۵2

 8.581 امارات(عربستان، قطر و )افزايش ارتباط ميان تركيه و ارتجاع عرب  ۵3
 8.588 پيوندهای استراتژيک ميان تركيه و آمريكا و رويم صهيونيستی ۵۱

 59. حاكم تركيه با اخوان یگرا اسالمرواب  جريان  ۵۱

 952 ورود علويان به عرصه سياست تركيه ۵3

 95.2 همگرايی تركيه با روسيه ۵3

 15.2 در ميان مردم تركيه سميترك پانو تفكر  يیگرا یملترويج  ۵1

 .15 دخالت ارتش در سياست و انجام كودتا ۵1
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 رتبه عدم قطعيت عدم قطعيت رديف

در عراق، سوريه، ليبیْ يمن و بحرينای  منطقههای  سرنوشت بحران ۱  8.518 

 8.5.2 پيمان استراتژيک تركيه با آمريكا و رويم صهيونيستی 3

عليه دولتها  تای ارتش و الئيکدكو 3  8.58. 

با ايران نوع و ميزان تعامل 1  9598 

 9512 عضويت در اتحاديه اروپا 1

كشورهای عربی در قبال آن یريگ موضعفلسطين و نوع  مس لهسرنوشت  ۵۱  9528 

 1528 نقش و نفوذ جريان گولن در آينده تركيه ۵۵

 1522 اخوانی گرايی در تركيه ۵2

علويان تركيه سياسی ـ ماهبیهای  فعاليت ۵3  152 

غرب آسيا()اخوانی گرايی در منطقه  ۵۱  15.8 

 1518 نوع و ميزان تعامل با عراق ۵۱

ها ترکميزان نفوذ و گستردگی تفكر ن وعثمانی گرايی در ميان  ۵3  151 

 15.2 نوع و ميزان تعامل با قطر ۵3

 252 نوع و ميزان تعامل با عربستان ۵1

عبارت است از شاخص تداوم  يهبر تحوالت ترك ماثر يدیكل يتبر اساس جدول فوق، عدم قطع

 و رتبه يانگينم ينباالتر یدر تركيه به رهبری حزب عدالت و توسعه كه دارا گرايان اسالمحاكميت 

 يتعدم قطع يکعنوان  بهو رتبه را  يانگينم ترين پايينتعامل با عربستان  يزانو شاخص نوع و م

 است. شده ارائهدر جدول فوق  ها آنتبه ر يببه ترت ها قطعيتعدم  ير. رتبه سااردد

محي  تركيه  در تأثيرگااردسته عامل اصلی  ۱ ها، و عدم قطعيت روندها تحليل جدول بازيگران،با 

 از: اند عبارتشناسايی شدند كه 
 (AKP) حزب عدالت و توسعههای  يتاقتدار و موفق يزانم -۵ 
 (يهدر ترك یفرهنگ انقالب اسالم)اسالم ناب  ـ 2
 ها يکالئ يروزی، پتر روشنخلق(: به عبارت  خواه جمهوریحزب )مخالفان  يتموقع ـ 3
و  ها ياستستأثير (؛ به عبارت بهتر، يونيستیصه يماروپا و رو يكا،آمر)عمل و اقدام غرب  ـ ۱
 يهترك يتیمهم حاكم يماتو تصم ي غرب در شراهای  يتفعال
را در برابر ما به  وضعيت مختلف ۵2شكل گرفت كه  يويیسنار یفضاعوامل فوق، از تقاطع  

 .كشد می يرتصو
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 بديل بيداری اسالمی در تركيههای  تحليل آينده: ۱جدول 

 رديف
اسالم 
 انقالبی

 احزاب
رويکرد 

 غرب
استعداد 

 وقوع
 نام سناريو مطلوبيت

 1 دارد تعاملی قوی AKP احساسی ۵
اردوغانی  يیگرا اسالم

 مستقر

 3 كم -دارد  تقابلی یقو AKP یاحساس 2
اردوغانی  يیگرا اسالم

 مستقر

 ۱ كم -دارد  یتعامل ضعيف AKP یاحساس 3
 یاردوغان يیگرا اسالم

 شكننده

 3 دارد یتقابل ضعيف AKP یاحساس ۱
اردوغانی  يیگرا اسالم

 شكننده

 یاحساس ۱
حاكم شدن 
 ها سكوالر

 يیگرا اسالمانزوای  بدترين ۵۱ دارد یتعامل

 یاحساس 3
حاكم شدن 
 ها سكوالر

  ـــــــــــ ندارد یتقابل

 بيداری اسالمی زير سايه 3 دارد یتعامل یقو AKP معرفتی 3
 زير سايه یاسالم يداریب ۱ دارد یتقابل یقو AKP یمعرفت 1

 یتعامل يفضع AKP یمعرفت 1
بسيار  دارد

 كم
 بيداری اسالمی ضعيف 2

 طلوع بيداری اسالمی مطلوب ۵ دارد كم یتقابل يفضع AKP یمعرفت ۵۱

 یمعرفت ۵۵
 حاكم شدن
 ها سكوالر

 یتعامل
بسيار دارد 
 كم

 بيداری اسالمی شكننده 1

 یمعرفت ۵2
 حاكم شدن
 ها سكوالر

  ـــــــــ ندارد یتقابل

مشابه در جدول های  دهد كه با ادغام وضعيت می جداول فوق نشان وتحليل تجزيهنتيجه بررسی و 

 از: اند عبارتسناريو در محي  بيداری اسالمی در تركيه متصور است كه  ۱فوق، 

حزب  گرايان اسالمحاصل از غلبه  ينداست كه برآ «مستقر یاردوغان ییگرا اسالم(: »3شماره ) سناریوی

 يت،وضع يناست. در ا يیگرا اسالممخالف  يروهایبر ن يهترك یداخل ي عدالت و توسعه در مح

در مسائل و ها  آنهای  بوده و نوع رفتار و واكنش یمردم سطح ينیو د ياسیسهای  یسط  آگاه

است و  یو اسالم یاز احساسات و غرور مل یناش يشتربوده و ب یمختلف سطح موضوعات

و ها  رسانهتأثير تحت  شدت بهنكرده است. مردم  يدادر مردم چندان عمق پ ياسیو س ينیمعرفت د

باالست ها  آن خواهی اسالمو  یماهب يهروح حال درعينهستند و ها  احزاب و گروه یظاهراقدامات 

حس را  ينا يزنقاط جهان اسالم ن يرو سا ينحواد  فلسط يرنظای  و منطقه يرامونیو حواد  پ
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و همسو با  یاسالمهای  اردوغان با شعار گرای اسالمحزب  يطیشرا ينكرده است. در جن يتتقو

 كند. می را كسب يیو اقتدار باال يردگ می را به دست يتو حاكم يدآ می كار یم رومطالبات مرد

 ياردهند بس می يلرا تشك انگراي اسالممخالفان  ترين مهمكه ها  يکالئ ويژه به يباحزاب رق وضعيت

با ائتالف  یو حت يستندحزب عدالت و توسعه ن انگراي اسالمبا  یبوده و قادر به رقابت جد يفضع

حزب  گرايان اسالمو دست برتر  يالاست يزرب نغ يت،وضع ينتوانند به قدرت برسند. در ا نمی يزن

توجه  با با آن برقرار كرده است. یتعامل يكردو رو يرفتهعدالت و توسعه در تصاحب قدرت را پا

و  يهگاشته و امروز ترك ي گر شرا يتروا یكه تا حدود يوسنار ينماكور، ا ي به مجموعه شرا

بر آن اطالق « مستقر یاردوغان يیگرا اسالم»حزب عدالت و توسعه است، نام  انگراي اسالم ويژه به

 شده است.

حاصل قدرت گرفتن حزب عدالت و  ؛ اين سناريو«شکننده یاردوغان ییگرا اسالم»(: 2شماره ) سناریوی

های  يتاردوغان و فعال اشتباههای  ياستزمان و س باگاشتاست اما  یداخلهای  توسعه در عرصه

 يناست. در ا قرارگرفتههشدار  يتو در وضع پيداكردهحزب كاهش  يتمخالفان، محبوبای  رسانه

 انگراي اسالمنسبت به  یتقابل يكردرو يزفعال هستند، غرب ن شدت به يکمخالفان الئ يت،وضع

بوده و  یحسط يتوضع ينمردم در ا یو معرفت یحزب عدالت و توسعه گرفته است. سط  آگاه

 يلدر تحلها  از ضعف آن یمتفاوت ناشهای  مختلف و زمانهای  در عرصه ها آنهای  یكنشگر

و  يدارناپا ي شرا به شده توصيف يت، وضعينبرابنا ؛هاست رسانهتأثير تحت  ويژه بهمسائل 

اسم آن را  يقتحق يندهد كه ما در ا می حزب عدالت و توسعه قرار یرو يشرا پای  شكننده

 .ايم كرده گااری نام« شكنند یاردوغان يیگرا اسالم»

و مخالفان ها  يکحاصل از غلبه الئ ينداست كه برآ «ییگرا اسالم یانزوا»(: 1شماره ) سناریوی

حزب عدالت و توسعه و  انگراي اسالمخلق بر  خواه جمهوریحزب  یبه رهبر يیگرا اسالم

موفق به كسب  گرا اسالم يروهایچون ن يداد،رو ينباشد. با ا می ها آنتصاحب قدرت از دست 

 دوره را ينشوند، لاا ا می رانده يهبه كشور به حاش ياسیشوند و از عرصه س نمی اآر يتاكثر

 يداریممكن در خصوص ب يویسنار ينبدتر يو،سنار ين. ايدنام گرايان اسالم یتوان عصر انزوا می

 رود. می به هدر يادیتا حدود ز انگراي اسالمگاشته  یاست كه همه دستاوردها يهدر ترك یاسالم

 ياسیسهای  یآگاه يقاست كه به گسترش و تعم «یهسا یرز یاسالم یداریب» سناریوی(: 0شماره ) سناریوی

حكومت  حال درعينكند اما  می اشاره یمتأثر از گفتمان انقالب اسالم يهمردم ترك ينیو معرفت د
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 رفعال هستند اما قادر به غلبه ب يزن يکدر دست حزب عدالت و توسعه است؛ احزاب الئ

با  یتعامل يكردرو يدانی،مهای  يتو واقع ي با توجه به شرا يزن يكاغرب و آمر يستند،ن انگراي اسالم

 كند. می یخوددار ها آندارد و از شدت عمل در خصوص  گرايان اسالم

و  ينیمعرفت د يزن يتوضع ينكه در ا است «یاسالم یداریب طلوع باز» یویسنار (:۵شماره ) سناریوی

 يرنظ ياسیاحزاب س حال درعيناست، باال رفته و  یمردم كه متأثر از گفتمان انقالب اسالم ياسیس

 ستندفعال ه يزن يکاحزاب الئ يوسنار ينبرند. در ا می در ضعف به سر يزحزب عدالت و توسعه ن

 ي با توجه به شرا يزن يكاغرب و آمر يستند،ن انگراي اسالمقبل، قادر به غلبه بر  يتاما همانند وضع

های  كند با توجه به ضعف می یدارد و سع گرايان اسالمبا  یتقابل يكردرو يدانی،مهای  يتو واقع

 گرايان اسالمو  هوردرا وارد آ يیعدالت و توسعه، با اعمال فشار بر آن، ضربه نها گرای اسالمحزب 

مردم كه متأثر از  آگاهیبا توجه به سط  شعور و  يت،وضع ين. در ايدرا از قدرت ساق  نما

های  يتبا هو یتولد احزاب اسالم یبرا ينهاست، زم استكبارستيزیو  یگفتمان انقالب اسالم

 یتداعها  ذهنرا در  يهدر ترك ینظر، استقرار حكومت اسالم يناست و از ا يامه یپررنگ اسالم

 يویسنار يو،سنار يناست. ا گرفته نام یاسالم يداریب طلوع باز يویسنار يو،سنار ينلاا ا كند. می

 است. يرانا یاسالم یمطلوب جمهور

هم وجود  يوسنار 2شد،  برده نام ها آناز  كه در باال یاصل يویسنار ۱عالوه بر  :ساز شگفتی سناریوهای

 يفتند،اگر اتفاق ب كه طوری به يستن یمنتف حال بااين یاست، ولكم ها  دارند كه احتمال وقوع آن

 یاسالم يداریب جريانو  يهترك ي در مح يادينو بن یاساس ييراتشده و باعث تغساز  شگفتی

 از: اند عبارت يودو سنار ينخواهند شد. ا

دينی و سياسی مردم متأثر از گفتمان انقالب های  در اين سناريو آگاهی یف:ضع یاسالم یداریب ـ 3

حزب  ترين مهمعنوان  بهاسالمی و اسالم ناب بوده و از سوی ديگر، حزب عدالت و توسعه 

حاكم در تركيه در حالت ضعف قرار دارد. نوع رويكرد آمريكا، غرب و رويم  گرای اسالم

نوع وضعيت بسيار كم بوده و  3 صهيونيستی نيز تعاملی است. با توجه به اينكه احتمال وقوع اين

بينی  ساز پيش شگفتیسناريوی عنوان  بهاز عدم قطعيت بااليی برخوردار است، لاا اين وضعيت 

 گردد. می

مردم  ياسیو س ينیدهای  یآگاهر اين سناريو هم مثل سناريوی قبلی، د :شکننده یاسالم یداریب ـ 2

كه  اند رسيدهبه قدرت ها  الئيک وجود باايناست؛ و اسالم ناب  یمتأثر از گفتمان انقالب اسالم
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باشد. از سوی ديگر، آمريكا و غرب نيز  نمی احتمال وقوع اين امر بسيار كم بوده ولی منتفی

برقرار نموده است. نظر به عدم قطعيت باالی اين سناريو، جزو ها  رويكرد تعاملی با الئيک

 گردد. بينی می ساز پيش شگفتیسناريوهای 

  پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری -الف

سناريوی اصلی در آينده بيداری اسالمی  ۱سال آينده،  ۵۱در افق دهد كه  می شاننتايج اين تحقيق ن

 یاردوغـان  يـی گرا اسـالم » سناريویاز:  اند عبارتبه ترتيب احتمال وقوع در تركيه متصور است كه 

 سـناريوی  ،«يـی گرا اسـالم  یانـزوا »، سـناريوی  «شـكننده  یاردوغان يیگرا اسالم»، سناريوی «مستقر

 .«یاسالم يداریطلوع بباز » سناريویو  «يهسا يرز یاسالم يداریب»

ها بسيار كم است اما اگـر اتفـاق    وجود دارند كه احتمال وقوع آنساز  شگفتیهمچنين دو سناريوی 

سـاز   شـگفتی خواهنـد گااشـت. ايـن دو سـناريوی      جـای  بهبيافتند، تأثيرات مهمی در عرصه تركيه 

 .«شكننده یاسالم يداریب»و سناريوی « يفضع یاسالم يداریب» سناريویاز:  اند عبارت

تـوان گفـت    می جميع جوانب و با در نظر گرفتن زمان و احتمال وقوع سناريوهای ديگر، بامالحظه

در بحث بيـداری اسـالمی   سناريو برای جمهوری اسالمی ايران  ترين مطلوبدر وضعيت كنونی كه 

ـ   « يی اردوغـانی مسـتقر  گرا اسالم»در تركيه، سناريوی اول يعنی  و آن بتـوان هـم از   اسـت تـا در پرت

ها جلوگيری كـرد و هـم بيـداری اسـالمی حقيقـی و       الئيک گرايان و روی كار آمدن اسالمتضعيف 

بـه   درنهايـت  تـا ات آينده و در فرصـت مناسـب رقـم زد    نونظر جمهوری اسالمی ايران را در س مد

اسـت،  در آن كشـور  بيـداری اسـالمی    طلوع بازسناريوی آرمانی جمهوری اسالمی ايران كه همانا 

 رسيد.

 :پیشنهادها -ب

جلوگيری از  منظور بهحزب عدالت و توسعه( )ی تركيه گرا اسالمحمايت متوازن از دولت  ـ ۵

نيز  و اه در محي  داخلی تركيه و ممانعت از روی كار آمدن الئيک گرايان اسالمتضعيف 

با  تقابل درنتيجهو در عرصه داخلی و خارجی ها  آن ازحد بيشاز قدرت گيری  جلوگيری

 .آمريكا و رويم صهيونيستی های باسياستو همراهی  يرانا یاسالم یجمهور
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مريكا و به مقاومت و ايستادگی در مقابل آ حمايت، تشويق و ترغيب دولت تركيه ـ 2

ها به جمهوری اسالمی  ها از نظام سلطه و نزديكی آن افزايش فاصله آن منظور بهصهيونيسم 

 بيداری اسالمی در تركيه. بخشيدن به تحرک درنتيجهايران و 

 یضد استكبار يهباال بردن روح يقاز طر يهمردم ترك یاسالم يداریو ب خواهی اسالم يتتقو ـ 3

موضوع  يتبا محور يونيستیصه يمو رو يكاآمر يهگسترده عل یروان ياتعمل و انجام ها آن

 در جهان اسالم.ها  آن ياتو جنا ينفلسط

 گرای اسالم با دولتجانبه  همهدر گسترش رواب   یرسم يپلماسید يتاستفاده از ظرف ـ ۱

 ياسی،در ابعاد سجانبه  های همه یهمكار يتمناسب تقو یفضا يجادا منظور به يهترك

 .يتیو امن ینظام ی،فرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع

 ی،اجتماع ی،فرهنگ یبا استفاده از بسترها يهبا مردم ترك یعموم يپلماسیو توسعه د يتتقو ـ ۱

مراكز و  يرنظ) يه .ا.ا در ترك غيردولتیو  یمردم یو فعال نمودن نهادها یو ماهب یاقتصاد

 مورا ی،بازرگانهای  اتاق ی،فرهنگ يزنانمااهب، را يبمركز تقر ،اجتماعیماسسات فرهنگی 

 و ...( یمساجد، سازمان گردشگر

از  يهترك ينیدهای  يقتطر یو رؤسا يراناجمهوری اسالمی  ينید یعلما ينارتباط ب يجادا ـ 3

مااهب،  يبتقرهای  و نشست ينیدهای  يیگردهما یارتباطات چهره به چهره، برگزار يقطر

و با كمک وزارت امور  یو ماهب ينیمشتركات د بر تكيهو ... با  آزادانديشیهای  یكرس

جامعه  ی،اسالم يداریب یمااهب، مجمع جهان يبتقر هانیمجمع ج ی،فرهنگ يزنانخارجه، را

 يه و...العالم یالمصطف

 روی پيادهو  ينیحس یتاسوعا و عاشورا یعزادار ياماز فرصت ماه محرم و ا گيری بهره ـ 3

و  یو گفتمان انقالب اسالم یو اسالم ناب محمد بيت اهلگسترش فرهنگ  منظور به يناربع

  .يكديگربه  يهتركهای  یو سن يانعلو يعيان،كردن جامعه ش يکنزد
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