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پذیرش مقاله99/00/10 :

چکیده
تركيه يكی از مهمترين كشورهای اسالمی در منطقه غرب آسيا است كه باوجود قريب به يکصد سال
اسالمستيزی فراگير از سوی نظام الئيک حاكم بر آن كشور ،بيداری اسالمی در آن كشور به وقوع پيوسته و
اسالمخواهی و بازگشت به ارزشهای اسالمی به يكی از مهمترين مطالبههای مردم تركيه بدل شده است و
اكنون بيش از  ۵۱سال است كه اسالمگرايان بهطور مستمر حاكميت اين كشور را با آرای باالی مردمی در
دست گرفتهاند؛ بااينحال گمانهزنیهای مختلفی پيرامون آينده بيداری اسالمی در اين كشور وجود دارد.
اين تحقيق باهدف بررسی آينده بيداری اسالمی در تركيه و سناريوهای پيش رو انجامشده است .نوع اين
تحقيق ،توسعهای ـ كاربردی بوده و با روش آميخته (كمی و كيفی) و بهصورت موردی ـ زمينهای با رويكرد
آيندهپژوهی انجامشده است .در مبحث آيندهپژوهی ،محقق با استفاده از تكنيک روند نگاری و سناريونويسی
به پيشبينی آيندههای ممكن ،محتمل و مطلوب پرداخته است.
نتايج تحقيق نشان میدهد كه در  ۵۱سال آينده ،پنج سناريو پيش روی بيداری اسالمی در تركيه قرار دارد
كه عبارتاند از :اسالمگرايی اردوغانی مستقر ،اسالمگرايی اردوغانی شكننده ،انزوای اسالمگرايی ،بيداری
اسالمی زير سايه و باز طلوع بيداری اسالمی .همچنين دو سناريوی بيداری اسالمی ضعيف و بيداری اسالمی
شكننده بهعنوان سناريوهای شگفتیساز احصاء گرديدند.

واژگان کلیدی :تركيه ،بيداری اسالمی ،آيندهپژوهی ،اسالمگرايی
 - ۵استاد علوم سياسی دانشگاه عالمه طباطبايی
 - 2دانشـــجوی دكتـــری علـــوم دفـــاعی راهبـــردی ،دانشـــگاه عـــالی دفـــاع ملـــی( ،نويســـنده مســـ ول)،
Geo2175@yahoo.com
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مقدمه
كشور تركيه ازجمله كشورهايی است كه انديشـه بازگشـت بـه اسـالم از همـان روزهـای نخسـت
حاكميت الئيکها بر اين كشور وجود داشته و بهرغم سركوبهای شديد نظام حاكم ،نهتنها انديشه
و تفكر فوق از بين نرفته ،بلكه با وقوع انقالب اسالمی در ايران تقويتشده و با قدرتيابی احزاب
اسالمگرا از قبيل حزب رفاه ،فضيلت و عدالت و توسعه و رأی آوری آنها در انتخابات پارلمانی و
رياست جمهوری و قرار گرفتن در رأس حاكميت دولت تركيه ،وارد مرحله جديدی شده است.
بااينوجود ،به دليل پيچيدگی های خاص كشور تركيه ،آينده بيداری اسالمی در اين كشور به درستی
معلوم نيست .آيا ترک ها به سمت اسالم سكوالر خواهند رفت؟ و يا اسالم افراطـی (سـلفی) و يـا
اسالم انقالبی (متأثر از انقالب اسالمی) را انتخاب خواهند كرد؟ پاسخ به اين سـاال و سـااالتی از
اين قبيل نيازمند شناسايی دقيق و همه جانبه بازيگران ،روندها ،عوامل كليدی ،نقاط ضـعف ،قـوت،
تهديد و فرصت بيداری اسالمی است تا به واسطه آن بتوان آينده بيداری اسالمی در آن كشور را در
قالب سناريوهای ممكن ،محتمل و مطلوب پيش بينی كرد و با اتخاذ راهبردهای مناسب ،در راستای
حفظ منافع جمهوری اسالمی ايران برای هرگونه اتفاقی در كشور همسـايه آمـاده بـود و از غفلـت
راهبردی در اين زمينه جلوگيری كرد.
به اين ترتيب مس له اين تحقيق ،پژوهش درزمينه آينده بيداری اسالمی در تركيه و تعيين سناريوهای
ممكن ،محتمل و مطلوب بيداری اسالمی در اين كشور و درنهايت ،تدوين راهبردهای الزم در اين
زمينه است.
اهميت اين تحقيق در اين است كه با انجام اين تحقيق ،شناخت بيشتری از جريانات و گـروه هـای
سياسی اسالم گرای فعال در تركيه حاصل شـده و در پرتـو آن مـیتـوان ارزيـابی بهتـری از افـق و
چشم انداز آينده بيداری اسالمی در اين كشـور مهـم و تأثيرگـاار در منطقـه را پـيش بينـی كـرده و
تحوالت آينده اسالمخواهی در اين كشور را بهتر درک و فهم نمود.
از سوی ديگر ،عدم انجام اين تحقيق موجب غافلگيری راهبردی در برنامهريـزی آينـده روابـ دو
كشور و فقدان آمادگی های الزم برای مواجهه جمهوری اسـالمی ايـران بـا حـواد

و رويـدادهای

منطقه و تغيير و يا اصالح سياست هـا و راهبردهـای جمهـوری اسـالمی ايـران در حـوزه بيـداری
اسالمی در تركيه خواهد شد.
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هدف اصلی اين تحقيق ،دستيابی به سناريوهای پيش روی بيداری اسالمی بر اساس مطلوبيت هـای
جمهوری اسالمی ايران در تركيه است .بر اين اساس ،ساال اصلی تحقيق حاضر اين است كه چـه
سناريوهايی پيش روی بيداری اسالمی بر اساس مطلوبيتهای جمهوری اسـالمی ايـران در تركيـه
قرار دارد؟ و از طريق چه راهبردهايی میتوان اين تحوالت را مديريت كرد؟
مبانی نظری
 پیشینه شناسی:

در ارتباط با مقوله اسالمخواهی و اسالمگرايی در تركيه ،مطالعات زيادی صورت گرفته است
لكن اكثر مطالعات انجامشده راجع به اسالم سياسی و فعاليت اسالمگرايان در قالب احزاب
سياسی بوده است و در حوزه «بيداری اسالمی» و «آيندهپژوهی» مطالعه مبسوطی صورت
نپايرفته است .مستندات مطالعه شده در اين زمينه را میتوان به دودسته تقسيم نمود:
دسته اول پژوهشهايی هستند كه بهصورت كلی به موضوع بيداری اسالمی در منطقه غرب آسيا
پرداخته و از منظر دفاعی ـ امنيتی آن را موردبررسی و كاوش قرار دادهاند؛ مانند رساله دكتری
آقای رضا سعيد محمدی كه در سال  ۵31۱در دانشگاه عالی دفاع ملی با عنوان «تأثير بيداری
اسالمی بر انسجام اسالمی و امنيت جمهوری اسالمی ايران» انجامشده و در بخش نتيجهگيری آن
آورده است كه بيداری اسالمی میتواند زمينه انسجام و همگرايی ملل مسلمان را فراهم نموده و
از اين رهگار اقتدار و امنيت جمهوری اسالمی ايران را فزونی بخشد.
همينطور تحقيق ديگری در سال  ۵312در دانشگاه عالی دفاع ملی در قالب رساله دكتری توس
آقای ايوب پور قيومی با عنوان «راهبردهای تحقق خاورميانه اسالمی ،با تأكيد بر بيداری اسالمی»
انجامشده و درنهايت ،محقق به اين نتيجه رسيده است كه با گسترش بيداری اسالمی و افزايش
عمق راهبردی (استراتژيک) جمهوری اسالمی ايران در منطقه ،میتوان اميدوار بود كه خاورميانه
اسالمی در منطقه شكلگرفته و اقدامات دشمنان برای ايجاد خاورميانه بزرگ كه متفاوت با
انديشه انقالب اسالمی است خنثی گردد.
همچنين تحقيق ديگری در قالب مطالعه گروهی دانشجويان دوره بيستم دفاع ملی دانشگاه عـالی
دفاع ملی در سال  ۵31۱با عنوان «تـأثير فرصـتهـا و تهديـدات ناشـی از بيـداری اسـالمی بـر
سياستهای دفاعی -امنيتی جمهوری اسالمی ايران» انجامشده و در بخش نتيجهگيـری آن آورده
است كه با بهرهگيری از فرصتهای ناشی از بيـداری اسـالمی ،وزن وئـوپليتيكی و عمـقبخشـی
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خارجی جمهوری اسالمی افزايشيافته و زمينه وحدت امت اسالمی و شكلگيری ارتـش اسـالم
(هستههای مقاومت) فراهم میگردد و مكمل دفاعی -امنيتی در فراتر از مرز جغرافيايی به وجـود
میآيد .اين تحقيق ،تهديدات ناشی از انحراف بيداری اسالمی را روی كار آمدن افـراد وابسـته و
دستنشانده و انعقاد پيمانهای دفاعی ـ امنيتی غربگرا در منطقه ،اسالم هراسی و ايران هراسـی
برشمرده است.
همچنين تحقيق ديگری در قالب رساله دكتری توس

آقای شهاب شريفی در سال  ۵31۱در

دانشگاه عالی دفاع ملی با عنوان «تدوين راهبردهای دفاعی امنيتی جمهوری اسالمی ايران در
منطقه آسيای جنوب غربی با رويكرد جبهه مقاومت و گسترش بيداری اسالمی» انجام شده و در
بخش نتيجهگيری آن آورده است كه جبهه مقاومت و بيداری اسالمی دو متغير كيفی و همزمانی
هستند كه با يكديگر رابطه مستقيم و كاملی دارند بهطوریكه كوچکترين تغيير در جبهه
مقاومت باعث تغيير در بيداری اسالمی و بالعكس خواهد شد .او اضافه كرده است كه از بين دو
متغير فوق ،جبهه مقاومت از اهميت ويژهتری برخوردار است زيرا عامل مهمی در گسترش
بيداری اسالمی محسوب میشود؛ بنابراين اين جبهه میبايستی بهدوراز هرگونه تعصب قومی،
نژادی و ماهبی تقويت شود.
تحقيق ديگری در سال  2۱۱1ميالدی در دانشگاه كانزاس در مقطع كارشناسی ارشد توس سميه
پاكديل كسگين ۵با عنوان «تكامل اسالم سياسی در تركيه (مقايسه برنامههای حزبی احزاب
اسالمی در تركيه)» انجامشده و محقق بهمنظور فهم مراحل مختلف اسالم سياسی در تركيه ،سه
حزب دموكرات ،حزب رفاه و حزب عدالت و توسعه تركيه را برای مطالعه انتخاب كرده سپس
برنامههای حزبی آنها و پيامدهای سياست از منظر اسالم سياسی موردمطالعه و بررسی قرار داده
و نتيجهگيری كرده است كه اوالً در بين احزاب اسالمی تركيه قرائتهای مختلف از اسالم و
نقش آن در اداره جامعه وجود دارد و ثانياً اسالم در سياست ،در دهه  ۵11۱ميالدی بعد از
كودتای نظامی نيز مشاهده شد .شورای نظامی  13ـ  ۵11۱ميالدی ،اسالم را بهعنوان يک ابزار
برای مقابله باقدرت رو به رشد چپ ديد؛ بنابراين شورا اسالم را بهعنوان يک پاسخ در مقابل
رفتار كمونيستها و سياستزدايی از مردم به كار گرفت.

1 - Sumeyye Pakdil Kesgin
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تحقيق ديگری در سال  2۱۵۱ميالدی در دانشگاه سالوه رگينا ۵توس
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اميلی جونز با عنوان

«درگيریهای سكوالريسم و اسالم در تركيه» انجامشده و نتيجهگيری كرده است كه حزب
عدالت و توسعه ،يک حزب اسالمگرای ميانه است و اگر آنها به كمک احزاب سياسی سكوالر
قدرتمند ،كنترل و متعادل شوند ،اين حزب میتواند توفيقات زيادی به دست آورد .اين تاكتيک،
به محافظهكاران اسالمی اجازه خواهد داد فرصتی برابر برای دستيابی به قدرت از طريق
فرايندهای دموكراتيک بهجای توسل به اسالم راديكال داشته باشند .حزب عدالت و توسعه از
اين توانمندی برخوردار است كه الگوی اسالم دارای همزيستی با دموكراسی سكوالر چندحزبی
باشد .او اضافه میكند كه حزب عدالت و توسعه با ماهب مخالفتی ندارد؛ هرچند كه آن را
مبنای قانونگااری قرار نداده است .بااينحال ،حزب عدالت و توسعه ،نه به اسالم و نه به
سكوالريسم متعهد نيست؛ و اين میتواند اسالمگراهای محافظهكار را در حمايت از اين حزب
دلسرد نمايد .عملكرد حزب عدالت و توسعه ،نقش مهمی در آينده تركيه ايفا خواهد كرد؛
همچنان كه اين حزب ،يک اسالم سياسی معتدل را كه بهوسيله مخالفان سكوالر باالنس شده
است ،به نمايش میگاارد.
مقاله ديگری تحت عنوان «تأثير انقالب اسالمی ايران بر اسالمگرايی در تركيه» توس

جالل

درخشه و سيد مرتضی مفيد نژاد در فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال
اول ،شماره  ،2بهار  ۵31۵به چاپ رسيده و نتيجهگيری كردهاند كه انقالب اسالمی ايران در
احياء ،هويت بخشی و سازماندهی گروههای اسالمگرا در تركيه تأثير غيرمستقيم داشته و بهنوعی
حركت اسالمی در اين كشور را سرعت بخشيده است.
با توجه به بررسیهای انجامشده ،مطالعات صورت گرفته در حوزه بيداری اسالمی در تركيه
جملگی در تجزيهوتحليل و تبيين وضع موجود بوده و عمدتاً به روش توصيفی تحليلی صورت
گرفتهاند و پژوهشی كه از منظر آيندهپژوهی و سناريونويسی به بيداری اسالمی در تركيه پرداخته
باشد و راهبردهايی را برای مديريت اين تحوالت به مجريان امور پيشنهاد كرده باشد ،مشاهده
نگرديد .بنابراين ،تحقيق حاضر ازنظر روش و هدف تحقيق نو بوده و ازنظر آيندهپژوهی و
سناريونويسی و ارائه راهبرد دارای نوآوری میباشد.

1 - Salve Regina University
2 - Emily Jones
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 -مفهوم شناسی

آیندهپژوهی:

آيندهپژوهی فرايندی است كه به پيشبينی چندين رويداد محتمل در آينده میپردازد.

به بيانی ديگر ،آيندهپژوهی تالشی است برای درک آنچه در آينده میتواند روی دهد يا بايد روی
دهد .آيندهپژوهی ،دانش و معرفتی است كه چشم مردم را نسبت به رويدادها ،فرصتها و
مخاطرات احتمالی آينده باز نگه میدارد و از ابهامها ،ترديدها و دغدغههای فرساينده میكاهد و
توانايی انتخاب هوشمندانه جامعه و مردم را افزايش میدهد كه بدانند به كجا میتوانند بروند
(آينده اكتشافی) ،به كجا بايد بروند (آينده هنجاری) و از چه مسيرهايی میتوانند با سهولت
بيشتری به آيندههای مطلوب خود برسند( .مافی)3۱ :۵31۱ ،
بیداری اسالمی :بيداری اسالمی اصطالحی است كه برای بيان جنبشی مبتنی بر آگاهی (نسبت به
اصول رهايیبخش اسالم) ،عمل سياسی (اقدام برای تغيير شراي موجود برای نيل به وضعيت
مطلوب) و بر بنياد اسالمخواهی (مبتنی بر اهميت و اولويت عنصر تكليف دينی بر منافع زودگار
پيرامونی) شكلگرفته و هدف از آن استقرار نوعی نظام سياسی است( .افتخاری)21 :۵31۵ ،
در بيان مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)« ،بيداری اسالمی يک حالت
برانگيختگی و آگاهی در امت اسالمی است كه درهمشكننده حصارهای استبداد و استكبار بوده و
به تحوالت و دگرگونیهای بيرونی منجر شده است .بيداری اسالمی سخن از يک مفهوم
نامشخص ،مبهم و قابل تأويل و تفسير نيست بلكه اين مفهوم به معنای يک واقعيت خارجی
مشهود و محسوس است كه فضا را انباشته و قيامها و انقالبهای بزرگی را پديد آورده است.
بيداری مبارک اسالمی با غافلگير كردن شياطين منطقهای و جهانی مهرههای خطرناكی از جبهه
دشمن را ساق كرده اما الزم است با توكل بر خدا ،درسآموزی از تجربيات تاريخ معاصر جهان
اسالم و تكيهبر عقل ،عزم و شجاعت ،صحنههای هم چنان سيال تحوالت منطقه را مديريت كرد
و به سرانجام رساند» (بيانات در اجالس بيداری اسالمی)۵31۱/۱3/23 ،
در اين تحقيق ،تعريف مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای
عمل محقق است.

(مدظلهالعالی)

موردقبول و مبنای
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سناریو :سناريو ۵واوهای است كه در اصل از حوزه «هنرهای نمايشی» به دنيای آيندهپژوهی راهيافته
است .در ت اتر« ،سناريو» به طرح كلی داستان اطالق میشود و در فيلم به خالصه و مجموعه
يادداشتهای متوالی كه خ

سير رويدادها را به تصوير میكشد ،سناريو میگويند( .فخرايی و

كيقبادی)۵3 :۵313 ،
سناريو ابزاری برای نظم بخشيدن به درک و تصور شخصی نسبت به محي های بديل آينده كه
تصميمهای آن شخص ممكن است در هركدام از آنها به وقوع بپيوندد ،میباشد .بهعبارتديگر،
سناريوها دستهای از روشهای سازمانيافته جهت تصور و تخيل ماثر درباره آينده و وسيلهای
برای كمک به يادگيری افراد هستند( .شوارتز)22۱ :۵311 ،
منظور از سناريو در اين تحقيق ،آيندههای محتمل و مطلوب پيش روی بيداری اسالمی در تركيه
است كه بر اساس روندهای جاری ،اقدامات و تصميمات بازيگران (عوامل و نيروهای فعال در
عرصه تحوالت تركيه) و نيز حواد

و رويدادهای مختلف سياسی ،اجتماعی ،نظامی و ...عرصه

تركيه ممكن است اتفاق بيافتد.
روند :جريان مستمر رويدادها يا بهبيانديگر جريان مستمر تغييرات را روند میگويند .روندها
زنجيره مستمر رويدادهايی است كه در طول زمان از گاشته تا آينده ادامه دارد و همين تداوم آنها
را قابل پيشبينی میكند .روندها هم وضعيت كنونی ما را مشخص میكنند و هم ما را از موقعيت
احتمالی آينده باخبر میكنند( .فخرايی و ديگران .)13 :۵313 ،منظور از روندها در اين تحقيق،
آهنگ رشد و سير تحوالت و رويدادهای سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...جامعه تركيه است كه
درروند بيداری اسالمی (اعم از مثبت يا منفی) ماثر است.
پیشرانها :پيشرانها نيروهايی هستند كه بر پيامد رويدادها تأثير دارند .بهعبارتديگر ،پيشرانها
عناصری هستند كه باعث حركت و تغيير در طرح اصلی سناريوها شده و سرانجام داستانها را
مشخص میكنند( .شوارتز .)223 :۵311 ،منظور از پيشرانها در اين تحقيق ،عوامل مهم سياسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی و  ...هستند كه بيشترين تأثير را بر تحوالت و رويدادهای

1 - Scenario
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عرصه ميدانی تحوالت بيداری اسالمی در تركيه داشته و بهعبارتديگر ،بر برونداد سناريوها
تأثيرات كليدی دارند.
روششناسی
نوع اين تحقيق ،كاربردی ـ توسعهای بوده و روش تحقيق از نوع آميخته (كمی و كيفی) است كه
بهصورت موردی ـ زمينهای و با رويكرد آيندهپژوهی انجامشده است .در مبحث آيندهپژوهی،
محقق با استفاده از تكنيک روند نگاری و سناريونويسی به پيشبينی آيندههای ممكن ،محتمل و
مطلوب پرداخته است.
روش گردآوری دادههای كمی و كيفی شامل روش كتابخانهای با استفاده از پرسشنامه بسته،
مصاحبه باز و عميق تا حد اشباع ،كتابهای علمی و تخصصی و سايتهای اينترنتی بوده و برای
تجزيهوتحليل دادههای جمعآوریشده از نرمافزار  SPSSاستفادهشده است.
در اين پژوهش بر مبنای ادبيات تحقيق و مطالعات كتابخانهای ،برای تعيين عوامل ماثر در
آيندهپژوهی بيداری اسالمی در تركيه پرسشنامهای تهيه گرديد كه پس از اثبات روايی و پايايی آن
در بين جامعه نمونه تا حد اشباع نظری توزيع گرديد .برای اثبات پايايی پرسشنامهها از روش
آلفای كرونباخ استفاده شد كه بر اساس محاسبات صورت گرفته توس نرمافزار  SPSSاين ضريب
برای پرسشنامهها باالتر از  ۱/3۱به دست آمد و پايايی آنها مورد تأييد قرار گرفت .جامعه آماری
موردنظر اين پژوهش شامل دو بخش میباشد :بخش اول ،شامل اسناد و مدارک است كه رويكرد
كيفی پژوهش را مدنظر قرار میدهد .بخش دوم كه به رويكرد كمی پژوهش میپردازد ،خبرگان و
صاحبنظرانی هستند كه در حوزه تحوالت تركيه و نيز در حوزه بيداری اسالمی خبره و
صاحبنظر هستند.
به دليل ماهيت پژوهش و با توجه به تخصصی بودن موضوع آن و از طرفی محدود بودن تعداد
خبرگان و صاحبنظران در حوزه موردمطالعه در سطوح كشوری ،لشكری و دانشگاهی ،جامعه
آماری اين پژوهش به تعداد  ۱۱نفر برآورد گرديد كه چون زير  ۵۱۱نفر است و لاا حجم جامعه
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نمونه بر حجم جامعه آماری منطبق است و لاا  ۱۱نفر بهصورت اشباعی هدفمند انتخاب شدند؛
بنابراين روش نمونهگيری اين تحقيق ،اشباعی هدفمند (تا حد اشباع نظری) میباشد .پرسشنامهها
پس از توزيع ،جمعآوریشده و مورد بهرهبرداری و تجزيهوتحليل قرار گرفتند؛ همچنين در
تجزيهوتحليل دادهها از الگوی شبكه جهانی كسبوكار پيتر شوارتس ( )GBNاستفادهشده است.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
در اين تحقيق ابتدا بازيگران ،روندها ،عدم قطعيتهـای اسـتخرا شـده در بخـش ادبيـات نظـری
تحقيق در رابطه با بيداری اسالمی در تركيه در جلسه خبرگی بـا شـركت  ۵2نفـر از خبرگـان ايـن
حوزه موردبحث و بررسی قرارگرفته و عوامل ،مالفهها و شاخصهـای متنـاظر آنهـا جمـعبنـدی
گرديد .سپس مبتنی بر عوامل ،مالفهها و شاخصها سااالتی برای كسب نظر جامعه نمونه در قالب
پرسشنامه بسته تهيه و تا حد اشباع نظری در بـين  ۱۱نفـر جامعـه خبـره نمونـه توزيـع گرديـد .از
مجموع  ۱۱پرسشنامه توزيعشده ۱2 ،پرسشنامه دريافت شد كه با توجه به بررسـی انجـامگرفتـه2 ،
پرسشنامه رد و نهايتاً دادههای  ۱۱پرسشنامه مبنای تحليل قرار گرفت.
الف ـ کنشگران (بازیگران) عرصه تحوالت ترکیه

بر اساس نتايج بهدستآمده از پرسشنامهها ،بازيگران عرصه تحوالت اين كشـور شـامل :كنشـگران
داخلی (قومی ـ ماهبی ،احزاب سياسـی ،گـروههـا ،سـازمانهـا و نهادهـا) ،كنشـگران منطقـهای و
كنشگران فرا منطقهای میباشد كه در جدول ذيل آمده است:
جدول  :۵ميانگين و رتبه بازيگران و كنش گران صحنه تحوالت تركيه و ميزان اهميت آنها
رديف

ســــــــط
اثرگااری

عنوان كنشگر

ميــزان اهميــت
كنشــــــــگر
(بازيگر)

نوع همسويی
با  .ا .ايران

رتبـــــه
ميــــزان
اهميت

۵

كردها

15.8

8511

.51

2

علويان

2592

2518

85.9

حنفیها

259

8589

85.1

شيعيان

2519

1

1511

3
۱

كنشـــــگران

۱

داخلی

قـــومی ـ
ماهبی

شافعیها

2518

2522

1518

3

طريقتها

2511

8591

1521

3

سلفیها و وهابیها

2582

8

2511

1
1
۵۱

احـــــزاب
سياسی

عدالت و توسعه

1511

2588

5.5

جمهوریخواه خلق

1512

8511

8588

دموكراتيک خلق هـا نماينـده

1

8582

1522

گردها

آزمــــون
فريدمن

تفـــاوت
معنــیدار
است

تفـــاوت
معنــیدار
است

3۱۱
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ميــزان اهميــت
كنشــــــــگر
(بازيگر)

نوع همسويی
با  .ا .ايران

رتبـــــه
ميــــزان
اهميت

۵۵

حركت ملی

2592

8521

1582

۵2

رديف

ســــــــط
اثرگااری

عنوان كنشگر

سعادت

2512

2511

25..

۵3

حزب وطن

2521

25.2

859.

۵۱

جنبش فت اهلل گولن

1512

8588

1588

نو عثمانیها

158.

8518

2591

كماليستها

158

8581

2598

۵3

الئيکها

15..

8528

2518

۵1
۵1

گراها
ملی
دولت
ارتش و نظاميان

3.03
1529
1589

1.1
2528
8521

2.81
85.1
1521

2۵

سازمان هـا

سازمان امنيت تركيه (ميت)

15.8

8581

1518

22

و نهادها

رسانههای جمعی

1588

8511

1582

23

پکک

1511

8588

1522

2۱

بخش خصوصی

2591

2

2588

2۱

جمهوری اسالمی ايران

15..

2582

151

23

۵۱

گروهها

۵3

عربستان سعودی

151.

8521

1582

23

سوريه

1581

2529

2518

21
21

عراق
قطر

158
15..

2512
8528

2588
2588

مصر

15..

8588

25.8

امارات

251.

85..

.521

32

يونان

2511

859

.581

33

آذربايجان

3۱
3۵

كــنش گــران
منطقهای

2511

8511

.5.1

3۱

قبرس

2511

851.

.5.8

3۱

ارمنستان

252.

25.1

851.

33

روسيه

152

25..

2521

33

كــنش گــران

آمريكا

1582

.

25.9

31

فرا منطقهای

اروپا

15.1

.

2581

رويم صهيونيستی

85.1

.

2522

31

آزمــــون
فريدمن

تفـــاوت
معنــیدار
است

تفـــاوت
معنــیدار
است

تفـــاوت
معنــیدار
است

تفـــاوت
معنــیدار
است

ب ـ روندهای حاکم بر عرصه تحوالت ترکیه

در اين تحقيق بـا اسـتناد بـر مطالعـات نظـری و ادبيـات تحقيـق و همچنـين مصـاحبههـای نيمـه
ساختاريافته ،فهرستی از روندها استخرا گرديد و سپس در معرض قضاوت خبرگان قـرار گرفـت
كه نتايج آن در جدول  2آمده است:

3۱۵
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جدول  :2روندهای ماثر بر تحوالت تركيه
رديف

روند

رتبه احتمال وقوع روندها

۵

افزايش محبوبيت و نفوذ احزاب اسالمگرا در ميان مردم
به قدرت رسيدن اسالمگرايان و كسب كرسیهای مجلس ،دولت و رياست
جمهوری
سرنوشت ،قدرت و جايگاه جريان مقاومت (ايران ،حزباهلل لبنان ،سوريه،
عراق و  )...در منطقه
مخالفت با آمريكا و رويم صهيونيستی در ميان مردم تركيه
مخالفت با آمريكا و رويم صهيونيستی در ميان نخبگان تركيه
بحث روسيه ،ايران ،سوريه و عراق
سياست نگاه به شرق و توجه به جهان اسالم در ميان مردم ،نخبگان و احزاب
سياسی تركيه
دخالت و نقشآفرينی كنشگران خارجی (آمريكا و غرب) در تحوالت تركيه
رشد اقتصادی تركيه
مس له كردها در منطقه (عراق ،سوريه ،تركيه ،ايران)
افزايش نفوذ منطقهای تركيه
ترويج اسالم اجتماعی (غيرسياسی) از سوی جريان گولن
افزايش ارتباط ميان تركيه و ارتجاع عرب (عربستان ،قطر و امارات)
پيوندهای استراتژيک ميان تركيه و آمريكا و رويم صهيونيستی
رواب جريان اسالمگرای حاكم تركيه با اخوان
ورود علويان به عرصه سياست تركيه

81528

2
3
۱
۱
3
3
1
1
۵۱
۵۵
۵2
۵3
۵۱
۵۱
۵3
۵3
۵1
۵1

همگرايی تركيه با روسيه
ترويج ملیگرايی و تفكر پانتركيسم در ميان مردم تركيه
دخالت ارتش در سياست و انجام كودتا

81582
815.9
8.581
885.8
885.1
88588
8252.
82522
825.1
8852
8.598
8.581
8.588
.59
952
95.2
15.2
15.

ج ـ عدم قطعیتها

جدول  :3عدم قطعيتهای موجود در محي تركيه

عدم قطعيت

رديف

رتبه عدم قطعيت

۵

تداوم حاكميت اسالمگرايان در تركيه به رهبری حزب عدالت و توسعه

81512

2

مس له كردها در منطقه

8251.

3

ميزان قدرت و رشد اقتصادی تركيه

8852.

۱

مس له سوريه

88529

3۱2
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عدم قطعيت

رديف

رتبه عدم قطعيت

۱

سرنوشت بحرانهای منطقهای در عراق ،سوريه ،ليبیْ يمن و بحرين

8.518

3

پيمان استراتژيک تركيه با آمريكا و رويم صهيونيستی

8.5.2

3

كودتای ارتش و الئيکها عليه دولت

8.58.

1

نوع و ميزان تعامل با ايران

9598

1

عضويت در اتحاديه اروپا

9512

۵۱

سرنوشت مس له فلسطين و نوع موضعگيری كشورهای عربی در قبال آن

9528

۵۵

نقش و نفوذ جريان گولن در آينده تركيه

1528

۵2

اخوانی گرايی در تركيه

1522

۵3

فعاليتهای سياسی ـ ماهبی علويان تركيه

152

۵۱

اخوانی گرايی در منطقه (غرب آسيا)

15.8

۵۱

نوع و ميزان تعامل با عراق

1518

۵3

ميزان نفوذ و گستردگی تفكر ن وعثمانی گرايی در ميان ترکها
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۵3

نوع و ميزان تعامل با قطر

15.2

۵1

نوع و ميزان تعامل با عربستان
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بر اساس جدول فوق ،عدم قطعيت كليدی ماثر بر تحوالت تركيه عبارت است از شاخص تداوم
حاكميت اسالمگرايان در تركيه به رهبری حزب عدالت و توسعه كه دارای باالترين ميانگين و رتبه
و شاخص نوع و ميزان تعامل با عربستان پايينترين ميانگين و رتبه را بهعنوان يک عدم قطعيت
دارد .رتبه ساير عدم قطعيتها به ترتيب رتبه آنها در جدول فوق ارائهشده است.
با تحليل جدول بازيگران ،روندها و عدم قطعيتها ۱ ،دسته عامل اصلی تأثيرگاار در محي تركيه
شناسايی شدند كه عبارتاند از:
 -۵ميزان اقتدار و موفقيتهای حزب عدالت و توسعه)(AKP
 2ـ اسالم ناب (فرهنگ انقالب اسالمی در تركيه)
 3ـ موقعيت مخالفان (حزب جمهوریخواه خلق) :به عبارت روشنتر ،پيروزی الئيکها
 ۱ـ عمل و اقدام غرب (آمريكا ،اروپا و رويم صهيونيستی)؛ به عبارت بهتر ،تأثير سياستها و
فعاليتهای غرب در شراي و تصميمات مهم حاكميتی تركيه
از تقاطع عوامل فوق ،فضای سناريويی شكل گرفت كه  ۵2وضعيت مختلف را در برابر ما به
تصوير میكشد.
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جدول  :۱تحليل آيندههای بديل بيداری اسالمی در تركيه
رديف

اسالم
انقالبی

احزاب

رويکرد
غرب

استعداد
وقوع

مطلوبيت

۵

احساسی

 AKPقوی

تعاملی

دارد

1

2

احساسی

 AKPقوی

تقابلی

دارد  -كم

3

3

احساسی

 AKPضعيف

تعاملی

دارد  -كم

۱

۱

احساسی

 AKPضعيف

تقابلی

دارد

3

۱

احساسی

3

احساسی

تقابلی

ندارد

ـــــــــــ

3
1

معرفتی
معرفتی

حاكم شدن
سكوالرها
حاكم شدن
سكوالرها
 AKPقوی
 AKPقوی

تعاملی

دارد

 ۵۱بدترين

تعاملی
تقابلی

1

معرفتی

 AKPضعيف

تعاملی

2

بيداری اسالمی ضعيف

۵۱

معرفتی

 ۵مطلوب

طلوع بيداری اسالمی

۵۵

معرفتی

1

بيداری اسالمی شكننده

۵2

معرفتی

 AKPضعيف
حاكم شدن
سكوالرها
حاكم شدن
سكوالرها

تقابلی

دارد
دارد
دارد بسيار
كم
دارد كم
دارد بسيار
كم

3
۱

بيداری اسالمی زير سايه
بيداری اسالمی زير سايه

تقابلی

ندارد

تعاملی

نام سناريو
اسالمگرايی اردوغانی
مستقر
اسالمگرايی اردوغانی
مستقر
اسالمگرايی اردوغانی
شكننده
اسالمگرايی اردوغانی
شكننده
انزوای اسالمگرايی

ـــــــــ

نتيجه بررسی و تجزيهوتحليل جداول فوق نشان میدهد كه با ادغام وضعيتهای مشابه در جدول
فوق ۱ ،سناريو در محي بيداری اسالمی در تركيه متصور است كه عبارتاند از:
سناریوی شماره (« :)3اسالمگرایی اردوغانی مستقر»

است كه برآيند حاصل از غلبه اسالمگرايان حزب

عدالت و توسعه در محي داخلی تركيه بر نيروهای مخالف اسالمگرايی است .در اين وضعيت،
سط آگاهیهای سياسی و دينی مردم سطحی بوده و نوع رفتار و واكنشهای آنها در مسائل و
موضوعات مختلف سطحی بوده و بيشتر ناشی از احساسات و غرور ملی و اسالمی است و
معرفت دينی و سياسی در مردم چندان عمق پيدا نكرده است .مردم بهشدت تحت تأثير رسانهها و
اقدامات ظاهری احزاب و گروهها هستند و درعينحال روحيه ماهبی و اسالمخواهی آنها باالست
و حواد

پيرامونی و منطقهای نظير حواد

فلسطين و ساير نقاط جهان اسالم نيز اين حس را
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تقويت كرده است .در جنين شرايطی حزب اسالمگرای اردوغان با شعارهای اسالمی و همسو با
مطالبات مردم روی كار میآيد و حاكميت را به دست میگيرد و اقتدار بااليی را كسب میكند.
وضعيت احزاب رقيب بهويژه الئيکها كه مهمترين مخالفان اسالمگرايان را تشكيل میدهند بسيار
ضعيف بوده و قادر به رقابت جدی با اسالمگرايان حزب عدالت و توسعه نيستند و حتی با ائتالف
نيز نمیتوانند به قدرت برسند .در اين وضعيت ،غرب نيز استيال و دست برتر اسالمگرايان حزب
عدالت و توسعه در تصاحب قدرت را پايرفته و رويكرد تعاملی با آن برقرار كرده است .با توجه
به مجموعه شراي ماكور ،اين سناريو كه تا حدودی روايت گر شراي گاشته و امروز تركيه و
بهويژه اسالمگرايان حزب عدالت و توسعه است ،نام «اسالمگرايی اردوغانی مستقر» بر آن اطالق
شده است.
سناریوی شماره (« :)2اسالمگرایی اردوغانی شکننده»؛ اين سناريو حاصل قدرت گرفتن حزب عدالت و
توسعه در عرصههای داخلی است اما باگاشت زمان و سياستهای اشتباه اردوغان و فعاليتهای
رسانهای مخالفان ،محبوبيت حزب كاهش پيداكرده و در وضعيت هشدار قرارگرفته است .در اين
وضعيت ،مخالفان الئيک بهشدت فعال هستند ،غرب نيز رويكرد تقابلی نسبت به اسالمگرايان
حزب عدالت و توسعه گرفته است .سط آگاهی و معرفتی مردم در اين وضعيت سطحی بوده و
كنشگریهای آنها در عرصههای مختلف و زمانهای متفاوت ناشی از ضعف آنها در تحليل
مسائل بهويژه تحت تأثير رسانههاست؛ بنابراين ،وضعيت توصيفشده به شراي

ناپايدار و

شكنندهای را پيش روی حزب عدالت و توسعه قرار میدهد كه ما در اين تحقيق اسم آن را
«اسالمگرايی اردوغانی شكنند» نامگااری كردهايم.
سناریوی شماره (« :)1انزوای اسالمگرایی»

است كه برآيند حاصل از غلبه الئيکها و مخالفان

اسالمگرايی به رهبری حزب جمهوریخواه خلق بر اسالمگرايان حزب عدالت و توسعه و
تصاحب قدرت از دست آنها میباشد .با اين رويداد ،چون نيروهای اسالمگرا موفق به كسب
اكثريت آرا نمیشوند و از عرصه سياسی به كشور به حاشيه رانده میشوند ،لاا اين دوره را
میتوان عصر انزوای اسالمگرايان ناميد .اين سناريو ،بدترين سناريوی ممكن در خصوص بيداری
اسالمی در تركيه است كه همه دستاوردهای گاشته اسالمگرايان تا حدود زيادی به هدر میرود.
سناریوی شماره ( :)0سناریوی «بیداری اسالمی زیر سایه» است كه به گسترش و تعميق آگاهیهای سياسی
و معرفت دينی مردم تركيه متأثر از گفتمان انقالب اسالمی اشاره میكند اما درعينحال حكومت

سناريوهای بيداری اسالمی در تركيه (بر اساس مطلوبيت های جمهوری اسالمی ايران)

3۱۱

در دست حزب عدالت و توسعه است؛ احزاب الئيک نيز فعال هستند اما قادر به غلبه بر
اسالمگرايان نيستند ،غرب و آمريكا نيز با توجه به شراي و واقعيتهای ميدانی ،رويكرد تعاملی با
اسالمگرايان دارد و از شدت عمل در خصوص آنها خودداری میكند.
سناریوی شماره ( :)۵سناریوی «باز طلوع بیداری اسالمی» است كه در اين وضعيت نيز معرفت دينی و
سياسی مردم كه متأثر از گفتمان انقالب اسالمی است ،باال رفته و درعينحال احزاب سياسی نظير
حزب عدالت و توسعه نيز در ضعف به سر میبرند .در اين سناريو احزاب الئيک نيز فعال هستند
اما همانند وضعيت قبل ،قادر به غلبه بر اسالمگرايان نيستند ،غرب و آمريكا نيز با توجه به شراي
و واقعيتهای ميدانی ،رويكرد تقابلی با اسالمگرايان دارد و سعی میكند با توجه به ضعفهای
حزب اسالمگرای عدالت و توسعه ،با اعمال فشار بر آن ،ضربه نهايی را وارد آورده و اسالمگرايان
را از قدرت ساق

نمايد .در اين وضعيت ،با توجه به سط شعور و آگاهی مردم كه متأثر از

گفتمان انقالب اسالمی و استكبارستيزی است ،زمينه برای تولد احزاب اسالمی با هويتهای
پررنگ اسالمی مهيا است و از اين نظر ،استقرار حكومت اسالمی در تركيه را در ذهنها تداعی
میكند .لاا اين سناريو ،سناريوی باز طلوع بيداری اسالمی نامگرفته است .اين سناريو ،سناريوی
مطلوب جمهوری اسالمی ايران است.
سناریوهای شگفتیساز :عالوه بر  ۱سناريوی اصلی كه در باال از آنها نامبرده شد 2 ،سناريو هم وجود
دارند كه احتمال وقوع آنها كم است ،ولی بااينحال منتفی نيست بهطوریكه اگر اتفاق بيفتند،
شگفتیساز شده و باعث تغييرات اساسی و بنيادين در محي

تركيه و جريان بيداری اسالمی

خواهند شد .اين دو سناريو عبارتاند از:
 3ـ بیداری اسالمی ضعیف:

در اين سناريو آگاهیهای دينی و سياسی مردم متأثر از گفتمان انقالب

اسالمی و اسالم ناب بوده و از سوی ديگر ،حزب عدالت و توسعه بهعنوان مهمترين حزب
اسالمگرای حاكم در تركيه در حالت ضعف قرار دارد .نوع رويكرد آمريكا ،غرب و رويم
صهيونيستی نيز تعاملی است .با توجه به اينكه احتمال وقوع اين  3نوع وضعيت بسيار كم بوده و
از عدم قطعيت بااليی برخوردار است ،لاا اين وضعيت بهعنوان سناريوی شگفتیساز پيشبينی
میگردد.
 2ـ بیداری اسالمی شکننده :در اين سناريو هم مثل سناريوی قبلی ،آگاهیهای دينی و سياسی مردم
متأثر از گفتمان انقالب اسالمی و اسالم ناب است؛ بااينوجود الئيکها به قدرت رسيدهاند كه

3۱3

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک  -سال هجدهم ،شماره  ،1۵پائيز ۵311

احتمال وقوع اين امر بسيار كم بوده ولی منتفی نمیباشد .از سوی ديگر ،آمريكا و غرب نيز
رويكرد تعاملی با الئيکها برقرار نموده است .نظر به عدم قطعيت باالی اين سناريو ،جزو
سناريوهای شگفتیساز پيشبينی میگردد.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجه گیری:

نتايج اين تحقيق نشان میدهد كه در افق  ۵۱سال آينده ۱ ،سناريوی اصلی در آينده بيداری اسالمی
در تركيه متصور است كه به ترتيب احتمال وقوع عبارتاند از :سناريوی «اسـالمگرايـی اردوغـانی
مستقر» ،سناريوی «اسالم گرايی اردوغانی شـكننده» ،سـناريوی «انـزوای اسـالمگرايـی» ،سـناريوی
«بيداری اسالمی زير سايه» و سناريوی «باز طلوع بيداری اسالمی».
همچنين دو سناريوی شگفتیساز وجود دارند كه احتمال وقوع آنها بسيار كم است اما اگـر اتفـاق
بيافتند ،تأثيرات مهمی در عرصه تركيه بهجـای خواهنـد گااشـت .ايـن دو سـناريوی شـگفتیسـاز
عبارتاند از :سناريوی «بيداری اسالمی ضعيف» و سناريوی «بيداری اسالمی شكننده».
بامالحظه جميع جوانب و با در نظر گرفتن زمان و احتمال وقوع سناريوهای ديگر ،میتـوان گفـت
كه در وضعيت كنونی مطلوبترين سناريو برای جمهوری اسالمی ايران در بحث بيـداری اسـالمی
در تركيه ،سناريوی اول يعنی «اسالمگرايی اردوغـانی مسـتقر» اسـت تـا در پرتـو آن بتـوان هـم از
تضعيف اسالمگرايان و روی كار آمدن الئيکها جلوگيری كـرد و هـم بيـداری اسـالمی حقيقـی و
مدنظر جمهوری اسالمی ايران را در سنوات آينده و در فرصـت مناسـب رقـم زد تـا درنهايـت بـه
سناريوی آرمانی جمهوری اسالمی ايران كه همانا باز طلوع بيـداری اسـالمی در آن كشـور اسـت،
رسيد.
ب -پیشنهادها:

 ۵ـ حمايت متوازن از دولت اسالمگرای تركيه (حزب عدالت و توسعه) بهمنظور جلوگيری از
تضعيف اسالمگرايان در محي

داخلی تركيه و ممانعت از روی كار آمدن الئيکها و نيز

جلوگيری از قدرت گيری بيشازحد آنها در عرصه داخلی و خارجی و درنتيجه تقابل با
جمهوری اسالمی ايران و همراهی باسياستهای آمريكا و رويم صهيونيستی.
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 2ـ حمايت ،تشويق و ترغيب دولت تركيه به مقاومت و ايستادگی در مقابل آمريكا و
صهيونيسم بهمنظور افزايش فاصله آنها از نظام سلطه و نزديكی آنها به جمهوری اسالمی
ايران و درنتيجه تحرک بخشيدن به بيداری اسالمی در تركيه.
 3ـ تقويت اسالمخواهی و بيداری اسالمی مردم تركيه از طريق باال بردن روحيه ضد استكباری
آنها و انجام عمليات روانی گسترده عليه آمريكا و رويم صهيونيستی با محوريت موضوع
فلسطين و جنايات آنها در جهان اسالم.
 ۱ـ استفاده از ظرفيت ديپلماسی رسمی در گسترش رواب

همهجانبه با دولت اسالمگرای

تركيه بهمنظور ايجاد فضای مناسب تقويت همكاریهای همهجانبه در ابعاد سياسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی و امنيتی.
 ۱ـ تقويت و توسعه ديپلماسی عمومی با مردم تركيه با استفاده از بسترهای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و ماهبی و فعال نمودن نهادهای مردمی و غيردولتی .ا.ا در تركيه (نظير مراكز و
ماسسات فرهنگی اجتماعی ،مركز تقريب مااهب ،رايزنان فرهنگی ،اتاقهای بازرگانی ،امور
مساجد ،سازمان گردشگری و )...
 3ـ ايجاد ارتباط بين علمای دينی جمهوری اسالمی ايران و رؤسای طريقتهای دينی تركيه از
طريق ارتباطات چهره به چهره ،برگزاری گردهمايیهای دينی و نشستهای تقريب مااهب،
كرسیهای آزادانديشی و  ...با تكيهبر مشتركات دينی و ماهبی و با كمک وزارت امور
خارجه ،رايزنان فرهنگی ،مجمع جهانی تقريب مااهب ،مجمع جهانی بيداری اسالمی ،جامعه
المصطفی العالميه و...
 3ـ بهرهگيری از فرصت ماه محرم و ايام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسينی و پيادهروی
اربعين بهمنظور گسترش فرهنگ اهلبيت و اسالم ناب محمدی و گفتمان انقالب اسالمی و
نزديک كردن جامعه شيعيان ،علويان و سنیهای تركيه به يكديگر.
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