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داراي نظام معنايي و عاليق خاص و سلسله منافع مشترک و برخي تضادها  دو کشور ايران و ترکيه به عنوان

 گذارد که سبب ايجاد نوساناتي در روابط دوجانبه آنها. عوامل گوناگوني بر روابط اين دو کشور تأثير ميهستند

اين پژوها مد نظر قرار داد بررسي روابط ژئوپليتيکي ايران و ترکيه و فراز و فرودهاي آن در . آنچه در شودمي

گرايي تحليلي و بر مبناي رويکرد واقع-روش تحقيق به صورت توصيفي دوره حزب عدالت توسعه است.

ه شده است. بهره گرفت AHPهاي تحقيق از روش عالوه بر اين جهت تجزيه و تحليل يافتهژئوپليتيکي است. 

دهد روابط ژئوپليتيکي در اين دوره تحت تاثير سه عامل رقابت، تعارض و همکاري هاي پژوها نشان مييافته

هاي گسترده در زمينه عالوه بر همکاري ايتوان بيان نمود که ايران و ترکيه در سطح منطقهقرار داشته است. مي

طرح هستند و هر يک در تالش براي رسيدن به اهداف و منافع به عنوان رقيب يکديگر م ايانرژي و پرونده هسته

نتايج تحقيق  ملي خود در قالب مطرح شدن به عنوان قدرت سطح يک در منطقه غرب آسيا هستند. در نهايت

ا توان سياست خارجي متناسب با شرايط ردهد که با استفاده از الگوهاي تعارض، همکاري و رقابت مينشان مي

 صحيح در راستاي رسيدن به اهداف و منافع ملي گام برداشت.  يهاتسااز طريق تدوين سي تدوين نمود و
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 مقدمه .1

شوند که ايران و ترکيه به عنوان دو بازيگر مهم و مطرح در خاورميانه و جهان اسالم شناخته مي 

باشند. با توجه به اينکه کشوري به نام ترکيه تازه تاسيس ني مدتي با يکديگر ميداراي پيشينه طوال

بوده و داراي عمري کمتر از صد سال است، اما اين کشور ميراث دار امپراتوري عثماني محسوب 

عنوان يک قدرت بزرگ در جهان مطرح بوده ( سال  به625) 1924تا 1299گردد که از سال مي

ها تا پايان امپراتوري روپا يعني اتريا نيز اين امپراتوري پيا رفته است. عثمانياست که تا عمق ا

هاي مختلفي که داراي طيفي گوناگون از با شدت و ضعف در مقابل ايرانيان برخوردار خود جنگ

اند و تعارضات بسياري به اراضي ايران بوده است از د دوره صفويان، افشاريان و قاجاريان داشته

هاي مختلف از جمله دوره صفويه، افشاريه و قاجار قرادادي بين ايران و عثماني . در دورهداشتند

عراق منجر شد. با فروپاشي -ترکيه و ايران-منعقد شد که در نهايت به ترسيم مرزهاي کنوني ايران

ر امپراتوري ترکان عثماني، ترکيه از بقاياي سرزميني و جمعيتي ترکان عثماني به عنوان يک کشو

مدرن تشکيل شد. در اين دوره جديد روابط ايران و ترکيه وارد مرحله نويني شد. روابط پهلوي 

با کشور ترکيه دوستانه و رو به گسترش بود. با ظهور انقالب اسالمي ايران روابط ايران و ترکيه 

وايل دهه الدين اربکان در اگرايان به رهبري نجمدچار فراز و نشيب شد. با روي کار آمدن اسالم

که مجدداً قدرت در  2002تا  1995نود ميالدي، روابط ايران و ترکيه بسيار نزديک شد. از سال 

گرا به ها بود روابط دچار نوسان شد. اما با پيروزي حزب عدالت و توسعه اسالمدست الئيک

در محوريت رجب طيب اردوغان، روابط ايران و ترکيه وارد مرحله نويني از تاريخ خود شد. 

هاي قبل از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه مسئله انرژي، بازار مصرف، طول اين سال

گردشگري و مسئله کردها سبب نزديکي مواضع ايران و ترکيه شده بود که در دوره جديد و با 

توجه ويژه حزب عدالت و توسعه به همسايگان به ويژه ايران، اين نزديکي در مواضع و 

گرايي هاي واقعبسياري از متخصصان معتقدند که نظريهدر اين بين ر شد. تها بياهمکاري

دهد. يکي از کاربردهاي بهترين تبيين را از روابط و معادالت موجود در صحنه اين منطقه ارائه مي

هايي است که براي اين نظريه استفاده از آن براي تبيين توازن قدرت موجود در منطقه و تالش

گيرد. در بحث توازن قواي المللي صورت مياي و بينن از سوي بازيگران منطقهحفظ يا تغيير آ
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حاکم در منطقه نيز خواهيم ديد که چگونه در رقابت با يکديگر، براي جلوگيري از هژموني 

اين و قابل توجه اند. البته نکته مهم ديگري، حمايت از کنشگران خاص را مورد نظر قرار داده

قدرت يا اهداف  نمودن محدود جهت و نيت آناني قصد ابه معن مولفهکه اين  موضوع است

، باشندمي خود قدرت يا امنيت افزايا به دنبال، بلکه آنها بيشتر باشدنميخويا به سبب نظام 

مورد و  گيردشکل  آنها که توزيع متعادل قدرت نيز در ميانباشد مياي به گونه اين مسئله اما

تواند در قالب در اين منطقه روابط ايران و ترکيه مي .(Kolaee,2016:42)قرار داشته باشد تظاحف

با هاي رقابتي، تعارضي و همکاري بيابد. توازن قوا و موزانه قدرت معنا و مفهومي در چارچوب

اي از روابط در دوره حزب عدالت و توسعه، با وجود ورود ايران و ترکيه به سطح بهبود يافته

هايي که در روابط دو کشور وجود داشته و دارد ها و ضعف و قوتفرصت توجه به تهديدها و

المللي مانند تحريم ايران، تقابل ايران و غرب به اي و بينو نيز اثرگذاري رخدادهاي منطقه

محوريت آمريکا، مسئله اسرائيل، تشکيل اقليم کردستان عراق، مسئله بهار عربي، تمايل ترکيه به 

غيره، اين روابط در دوره جديد نيز داراي نوسان قابل توجهي بوده است گسترش حوزه نفوذ و 

زا و تهديدکننده هاي تناکه در اين ميان ما شاهد برخي مواضع بسيار نزديک يا برخي تقابل

ايم. بنابراين روندشناسي ژئوپليتيکي روابط ايران و ترکيه در دوران ويژه از سمت ترکيه بودهبه

هاي واگرايي و همگرايي در روابط اين دو کشور در و شرح دقيق زمينه حزب عدالت و توسعه

گيري از رويکرد رسد. لذا در اين پژوها نگارندگان با بهرهبرهه مذکور ضروري به نظر مي

گرايي به دنبال روندشناسي ژئوپليتيکي اين دوره از روابط ايران و ترکيه و شناخت و تحليل واقع

 ور است. هاي مذکعوامل و زمينه

 تحقيقروش  .2

تحليلي درصدد تبيين روابط ايران و ترکيه براساس نظريه واقع -اين تحقيق با روش توصيفي

گرايي ژئوپليتيکي در دوره حزب عدالت توسعه مي باشد. در تحقيق حاضر عوامل موثر بر 

هاي ههاي ايران و ترکيه در دوره حزب عدالت توسعه از دادها و همکاريتعارضات، رقابت

اي و اسنادي استخراج شده است و براي تعيين وزن عوامل موثر بر اين تعارضات، کتابخانه
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يک  پياچاستفاده شده است. اي 1پياچسازي رياضي ايها از تکنيک مدلها وهمکاريرقابت

باشد که با ايجاد سلسله مراتب مي بر پاية عمليات اصلي روي ماتريسروش ساده محاسباتي 

 در سطوح مختلف سلسله مراتب هاي تطبيقيپردازش گام به گام و ساخت ماتريسو  مناسب

ختيار چهار صاحبنظر در ها در قالب پرسشنامه طراحي شد و در اماتريس .محاسبه شده است

نظر از مسئولين )جغرافياي سياسي، روابط بين الملل و ژئوپليتيک( و سه صاحبحوزه علمي

ابط بين المللي( با حضور محقق جهت پاسخدهي قرار گرفت. براي مرتبط با )علوم سياسي، رو

 به دهي وزن پي براياچشده از روش اي گردآوري ايپرسشنامه هايداده تحليل و تجزيه

 فرآيند تحليل و تجزيه براي تخصصي افزار نرم يک که« چويس اکسپرت» افزار نرم از هاشاخص

 تحليل و تجزيه از حاصل نتايج بهتر نمايا جهت. است شده استفاده باشد،مي مراتبي سلسله

 .است شده استفاده نمودارها طراحي براي 2010اکسل افزار نرم از افزار، نرم اين

 چارچوب نظري تحقيق.3

 2تعريف مفهوم تعارض.3-1

اي از عوامل انساني کند که در آن يک گروه و يا مجموعهتعارض به وضعيت و شرايطي اشاره مي

اي يا هاي مذهبي، فرهنگي، زباني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي قبيله، اعم از گروهتعيين شده

هاي موجود با يک واقعي يا ظاهري اهداف، منافع و ارزش قومي به داليل تعارض و ناسازگاري

 ,Ghorbani Nejad)ر تضاد و تعارض قرار داشته باشندهاي انساني معين ديگر دگروه يا گروه

واقع منازعه و تعارض به نوعي کنا متقابل و تعامل بين افراد و کشورها با  در (. 2015:268

اي از مبارزات و تقابالت آنها با طبيعت و محيط زندگي باشد که در برگيرنده مجموعهيکديگر مي

يابد که هر دو طرف داراي تعارض هنگامي نمود ميباشد. در واقع منازعه ها نمياين گروه

ناسبي از اختالف بين خود داشته باشند و کوشا نمايند اين اختالفات را تصورات و ادارک م

. لوئيس کوزر در اين (Dougherty,1981:297)اهداف و منافع خود حل و فصل کننددر راستاي 

ها و مطالبه منزلت، قدرت و منابع کمياب مبارزه و کشمکا بر سر ارزش»کند: ارتباط بيان مي

                                                           

1.Analytical Hierarchy Process (AHP) 

2.Conflict 
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« فين خنثي کردن صدمه زدن و يا نابود ساختن رقباي خويا است.که در آن هدف هر يک از طر
(Coser,1956:3.) 

 1تعريف مفهوم رقابت.3-2

الملل در يک نگاه کلي و اجمالي به  دو گروه هاي روابط بيندر رابطه با مفهوم رقابت نظريه

در اين باره بيان گرا شوند. نظريه پردازان واقعگرا تفکيک ميگرا و آرمانهاي واقعاصلي نظريه

کنند آنچه هست را بايد پذيرفت و به دنبال برقراري اصول اخالقي مورد نظر خود در روابط مي

هاي قابل توجه بين خير سياسي و خير باشند و آنها با تاکيد بر وجود تفاوتبين الملل نمي

در مقابل  .(Moshirzadeh,2009:13)دهنداخالقي حوادث و اتفاقات را مورد بررسي قرار مي

هاي دارند که امکان برقراري هماهنگي بين منافع حکومتگرايان در اين باره بيان ميآرمان

باشد و بر تعميم فرايندهاي اخالقي و حقوقي موجود بين کشورها به گوناگون امکانپذير مي

اين بنابر (.Ahmadipour,2015:30)در عرصه جهاني تاکيد بسياري دارندالملل سطح روابط بين

توان بيان نمود که آرمان گرايان بر اين اعتقاد هستند که با ايجاد نمودن نهادهاي در اين رابطه مي

توان به صلح و المللي و جايگزين کردن مشارکت عمومي و جمعي در سياست خارجي ميبين

ابت و گرايان براين اعتقاد هستند که دائمي بودن رقامنيت دسترسي پيدا نمود. در حاليکه واقع

ها به الملل و وجود تعارضات بين منافع حکومتعدم امکان نابود نمودن آن در حوزه روابط بين

ود زيادي به اين عامل وابسته گردد و تا حدالملل برميذات و سرشت ساختار روابط بين

که رقابت استراتژيک رقابتي مکاني،  بيان نمود توانبنابراين مي (.Maghroori,1982:34)است

دو يا چند دولت در يک منطقه که هر يک ديگري را  ينکه  آوردرا پديد مياي وقعيتي و ايدهم

خود را  تدافعيو در نتيجه سياست خارجي و  شودمتصور ميتهديد عليه امنيت ملي خود مورد 

ماهيت مکاني،  چنينداراي اينرقابت غيراستراتژيک نيز در اين بين . دهدشکل ميبر اين اساس 

طرفين يا  ما شاهد هستيم که هر يک از ، اما دراين نوع رقابت،باشدنيز مياي يتي و ايدهموقع

عليه امنيت  به عنوان يک نوع تهديد، يکديگر را به خصوص هاي موجود در يک منطقهطرف

                                                           

1. Competition 
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هاي خارجي سياست بيان نمود که توان نمي نهايت براين اساسو در  گيرندخود در نظر نميملي 

 (.Rohi,2018:118)نمايندرا نيز بر اين اساس تنظيم  شان راتدافعييا 

 1تعريف و مفهوم همكاري.3-3

اند در اين توجه به اينکه کارکردگرايان به مفهوم همکاري بين المللي تاکيد بسياري نموده با

. در اين شودبخا از تحقيق به صورت اجمالي به نظريات مرتبط با اين انديشمندان پرداخته مي

و ابعاد  ي بربه صورت اصولکارکردگرايان توان به نظريات کارکردگرايان اشاره نمود. باط ميارت

زعه آميز آن و از ابعاد منا بسياري دارندالمللي تأکيد هاي بينمشارکت آميز فعاليتهاي جنبه

ه توجهان جسياست همکاري و عقالنيت به با نگرشي نوين به اساس اين ها بر . آنکننددوري مي

در  «ييد ميترانديو»عقالنيت. کارکردگرايي با نام دوري از ، نه بر اساس سياست منازعه و کنندمي

تقابل مهاي همکاري بين المللي در قلمروي وابستگي وي، ريشه گاه. از ديدباشدارتباط مي

بر  يتراني. مگيرد و اين موضوع را از اين طريق بايد بررسي نمودمورد توجه قرار ميکارکردي 

ي و عدم تواناي بسيارمشکالت فني  دليلها به دولت بيناجتناب ناپذير بودن همکاري 

(. Abdollah Khani,2004:123)داردفراواني ها تأکيد آنو فضل نمودن سياستمداران براي حل 

ع جدا از به عنوان دو موضووان تسياست و اقتصاد را ميامر استوار است که فرض او بر اين 

مرتبط ي ، آن چه به اقتصاد و حيات اجتماعورد توجه قرار داد. براساس اين ديدگاهيکديگر م

تر لسهو امکان همکاري در آن  خواهد گرفتقرار   «سياست پايين و ماليم»در عرصه  گرددمي

نهادهايي  و در حوزه سياست ماليم شوندميهمکاري روند وارد از اين طريق ها . دولتگرددمي

منتقل ن نهادها ها به اياقتدار خود را در اين حوزه که از اين طريق قادر هستند تا گيرندميشکل 

اعده بازي و اين وضعيت ق شودنيز ميهاي ديگر زمينه همکاريسبب ايجاد . اين همکاري نمايند

مثبت تغيير خواهد  گاهي اوقاترا از حاصل جمع صفر به حاصل جمع متغير و 

 (. Moshirzadeh,2009:60)ددا

 

                                                           

1. Cooperation 
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 1گرايي ژئوپليتيكيواقع.3-4

ژئوپليتيک همان شاخه سياسي علم جغرافياست، که به صورت سنتي بر مباحث جغرافيايي مانند 

هاي طلبيشکل، وسعت، جمعيت و ... متمرکز است. اين مکتب به شدت مورد توجه توسعه

گرايي برابر با ژئوپليتيک  آلمان نازي قرار گرفته است. بنابراين تا آغاز جنگ جهاني دوم،

ژئوپليتيک  فلينتدر اين باره (. Eslami,2019:68)شدهاي بزرگ پنداشته ميطلبي قدرتتوسعه

زند: هاي جنگ، سلطه و ديپلماسي را دامن ميکه ايده کندبه عنوان مفهومي معرفي ميرا 

 Ahmadi)«.باشدمنظور کنترل و رقابت در راستاي قلمرو ميژئوپليتيک ممارست کشورها به»

pour,2015:4  .) علمي ةکاراناز نوعي شک محافظهدر واقع گرايي رئاليزم يا واقعمناش تشکيل 

، واقع به عبارتي ديگر. باشدميتاريخي  نامناسبهاي آليزم و همچنين آموختهايده اصول به نسبت

در  رديدت و شک نوعي توليد کننده نيز و خوشبيني، نه باشد،مي بدبيني ۀميوبه نوعي گرايي 

در نظر گرفته شده گرايي، انسان به عنوان موجودي در انديشه واقع باشد.عرصه بين المللي مي

نوعي درگير وي  سببو به همين است بوده خود شخصي و اهداف که در جستجوي منافع  است

نقا شود و بنابراين، آنان همواره دوست دارند که با ديگران ميدر ارتباط روابط رقابت آميز از 

شود تا در ارتباط اول را بازي کنند تا بتوانند از آن موقعيت استفاده کنند و همين مساله باعث مي

با ديگر مردم تالش کنند تا بر آنان نفوذ و سيطره داشته باشند و از آنجا که ديگر مردم نيز چنين 

موضوعي جهاني کنند، بنابراين، موضوع تسلط بر ديگران و ممانعت از سلطه ديگران، عمل مي

است. از ديد مورگنتا سياست همان تالش براي اعمال قدرت بر مردم است و از آنجايي که 

کنيم هدف نهايي؛ قدرت است؛ به همين دليل براي بدست آوردن، حفظ و نمايا آن تالش مي

گرايان از اگرچه آرمان (.Morgenthau,1965:195)هاي اقدام سياسي استهمان تکنيک و اين

گرايان براي حمايت المللي را دارند، ولي واقعخلع سالح جهاني آرزوي تغيير نظام بين طريق

نظريه رئاليسم به دليل تأکيد بر . امنيت ملي و ضرورت نيروي نظامي هستندنيازمند ديپلماسي 

ها و واکنا هاي مناسب جهت تحليل رويکرد سياست خارجي دولتمسائل عيني، يکي از نظريه

ها باشد. به ويژه آنکه اين نظريه براي حفظ منافع ملي دولتبه تحوالت پيرامونشان ميآنها نسبت 
                                                           

1. Geopolitical realism 
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 و عملکرد رفتار باشد. به همين جهت،برخوردار مي بسزايياهميت از با يکديگر  آنهادر مناسبات 

هاي به وجود آمده در اين منطقه بحران ماننداي، تحوالت منطقه در مقابل کشورهاي خاورميانه

اين امر ؛ نمايدميرئاليسم پيروي مرتبط با  اصول ديدگاهياز  ... چون بحران عراق، سوريه وهم

و اهداف و قرار گرفتن منافع  هادر اين بحران گوناگونبازيگران  باشد که وجودبدين سبب مي

که در اين  شده استبازي ژئوپليتيکي نوع يک  تشکيل موجب، نسب به يکديگرمتعارض آنها 

توان بيان نمود که تفاوت واقع گرايي باشد. در نهايت ميميبا باخت ديگري  برابررد يکي بازي، ب

ژئوپليتيک در نظر داشتن الگوهايي گوناگوني از تعارض، همکاري و رقابت در مقايسه با ساير 

هاي موجود است. بنابراين توجه به اين نظريه براي تحليل نوع روند و روابط متقابل واقع گرايي

 هاي ژئوپليتيکي منطقه خاورميانه از اهميت فراواني برخوردار است. يران و ترکيه در بازيا

 مدل مفهومي تحقيقنمودار : (1)شكل 

 

 
 (1398منبع: نويسندگان: )
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 هاي تحقيقيافته.4

 بنيادهاي ژئوپليتيكي ايران و ترکيه .1-4

روابط از ترکيه که کشور  استهاي متمادي سالرقابت ايران و ترکيه در سوريه: .4-1-1

 . برخوردار استشکننده با سوريه 

با روي کار آمدن دولت حزب عدالت و توسعه اين کشور ايم که ما مشاهده نمودهدر عين حال 

در اين ارتباط . دولت بشار اسد نيز برخوردار شده استبا سوريه اي با نسبتا دوستانهروابط از 

گسترش و از  قرار دهدحل و فصل مورد را  هاي قبليورهدر دتا اختالفات  کوشا نموده است

يک سلسله داراي که سوريه و ترکيه  اين نکته قابل توجه است دوري نمايد. اين اختالفات

هاي سياسي کردها در سازمان پ.ک.ک.، چگونگي : فعاليتازجملهاختالفات بر سر مسائلي 

 توان بيان نمود کهط با استان اسکندرون مياند.در ارتبابودهتقسيم آب فرات و استان اسکندرون 

کشور استعماگر فرانسه به  سمتجنگ جهاني دوم از  شروعبا  برابر 1939اين استان در سال 

ناپذير جدايي يبخشبه عنوان سوريه همچنان اسکندرون را در اين بين ، اما گرديدترکيه واگذار 

 دولتي با رويکرد تشکيلبه دنبال سوريه  درترکيه از سويي ديگر  از سرزمين خود دانسته است.

و از نظر  گرفت. حزبي که در ترکيه قدرت را به دست بوده استسني و اخواني  و ديدگاهي

. گرددمحسوب ميهاي اخواني جريان انديشه سياسي اهل سنت گروه از و نگرشي ايانديشه

هاي شاخهعنوان  بهحماس در فلسطين، اخوان در مصر و حزب عدالت و توسعه در ترکيه 

، رجب طيب اردوغان، محمد مرسي، و خالد بنابراين. کنندفعاليت مياخواني در اين کشورها 

از  ايدر برههغرب آسيا جريان اخواني منطقه مهم و اصلي عنوان سه شخصيت  تحتمشعل 

ر است دهنده اين اماين موضع نشان .(Idiz,2013)اندتاريخ داراي روابط نزديک با يکديگر بوده

که کشورهايي  در پي اين موضوع استاي قدرت منطقهيک به  نمودن خود، ترکيه براي تبديل که

شدن  شروعترکيه با  کشور. دهددر منطقه شکل  خودهاي و برنامه ، منافعبا اهداف را هم جهت

ت گراي سوريه از جمله داعا حمايهاي تروريستي و افراطاز گروهتالش نمود تا بحران سوريه، 

مطرح شد،  عرصه جهاني و بين الملليبه عنوان گروهي تروريستي در آنکه داعا . پس از نمايد

. دچار تغيير و تحوالتي نمايدترجيح داد مواضع رسمي خود را در برخورد با اين موضوع ترکيه 
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 است دولت سوريه بوده نمودن اولويت راهبردي ترکيه سرنگونايم که کنون ما مالحظه نمودهتا 

اين جويانه تروريستي  جدي شدن احتمال حمالت تالفي در راستايعليه داعا را ات اقدام و

بنابراين . در نظر گرفته استقدرتمندتر شدن دولت سوريه در نتيجه در خاک سوريه و گروه 

همچنين، داعا تمام تالش خود را براي حمايت و عدم سرنگوني اين گروه به کار بسته است. 

 ارتباط با باشد. دردر منطقه مي ترکيه منافع ۀ کنند ولت سوريه همچنان تأمينبه عنوان دشمن د

که در ائتالفي  باشدمييابي کردهاي سوريه از قدرتنمودن ترکيه جلوگيري  سياست نيز کردها

به عنوان يک دولت ترکيه  به طور کليبه ويژه آنکه  باشنددر ارتباط مي نانوشته با دولت سوريهً

ترکيه داراي حدود  (.Yeşiltaş,2015:19)باشدمييابي کردهاي منطقه قدرت در جدي  مخالف

مرکز و جغرافيايي و قرار داشتن ترکيه در  نزديکي. باشدميکيلومتر مرز مشترک با سوريه  900

آواره سوري به اين کشور و تهديد شدن خطوط  36000بحران سوريه به علت هجوم  هسته

توان مي. همچنين باشدميآتا در و بدل شده بااليي از ه علت حجم مرزي اين کشور با سوريه ب

ترکيه را کشور مستقيم، منافع و امنيت ملي  صورتتحوالت در سوريه به بيان نمود که تغيير و 

توسط سوريه،  کردها ازجمله اين کشورمخالفان  نمودن . تحريکداده استمورد هدف قرار 

ژوالي   26تاريخ. اردوغان در پديد آورده استين کشور امنيت ا هاي بسياري را برايبحران

تا  اختصاص داده استاستان را  يککه بشار اسد به کردهاي مخالف ترکيه  بيان نمود ،2012

به  ملحق شدن، تالش چندين ساله ترکيه براي سيي ديگر؛ و از گردندوارد عمل  اين کشورعليه 

بحران پديد آمدن بحران در مرزهاي ترکيه، به منزله وجود ؛ چرا که نابود سازداتحاديه اروپا را 

از گذشته تاکنون ؛ بنابراين اتحاديه اروپا که شوددر نظر گرفته ميدر مرزهاي اتحاديه اروپا و تنا 

به ورود ترکيه هم اکنون ، نموده استخوش بيني نسبت به مسئله امنيت در ترکيه برخورد با 

در اين . و امنيت در مرزهاي خود دانسته استآراما  نمودن به برقراراتحاديه اروپا را وابسته 

نسبت به  ترخالي راحت؛ بنابراين با باشدها ميمعضالت و کشمکاايران فاقد اينگونه بين، 

. همين تفاوت در ميزان تأثيرپذيري دو کشور از بحران توجه داردترکيه، به بحران سوريه کشور 

به عنوان ديگر، سوريه براي ايران  سويياست. از  شدهها آن بين کشمکا و تقابلسوريه، موجب 

 دسترسي مناسب برايراه به عنوان يک . سوريه گرددميمقاومت محسوب  يک پل ارتباطي براي
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محور مقاومت سبب تقويت تا  در نظر گرفته شده استکمک به لبنان و فلسطين  جهتايران 

. را کاها دهد حدي فشار غرب بر ايرانو تا  شودرژيم صهيونيستي  ارضي طلبي عليه توسعه

واقع  ينگاهداشتن ديگر، عدم  يو به عبارت و همچنين تفاوت در نگرش هاعدم درک اين تفاوت

شده است؛  بين دو کشور و کشمکا سوريه، باعث تقابلدر بينانه به مسئله اثرگذاري بحران 

تحت تاثير اين دو کشور  مدارانسياستمواضع ديپلماتيک  انتخاب ها و گيريبنابراين در تصميم

  (.Ahmadian,2016)بحران خواهند بود

ترکيه همواره به عنوان يکي از کشورهايي بوده رقابت ايران و ترکيه در عراق: کشور .4-1-2

است که تبعات سرنگوني صدام در کشور عراق را نپذيرفته است و با مطرح نمودن ادبيات مرتبط 

، به صورت عملي نشان داده است که نتايج انتخابات و برتري با دولت فراگير در اين کشور

آنکارا و  2008عددي به نفع شيعيان تحت نفوذ ايران را نپذيرفته است. با وجود اينکه در سال 

دولت نخست نوري مالکي براي ايجاد شوراي عالي همکاري راهبردي و بسط تجارت دو جانبه 

ط دو کشور در مسير اميدوار قت کردند و روابو گفت و گوي سياسي بين دو پايتخت مواف

و در پي انتخابات مجلس عراق و تعيين نخست  2010اي قرار داشت. اما مشکالت در سال کننده

وزيري باال گرفت. در واقع اين موضوع آغاز جرقه تغيير نگاه ترکيه به ايران بود. در اين انتخابات 

رهبري اياد عالوي بود و ايران از ائتالف دولت قانون  اولويت ترکيه حمايت از ائتالف العراقيه به

به رهبري نوري مالکي حمايت مي کرد. نخست وزيري دوباره نوري مالکي نزاع تازه اي را ميان 

آنکارا را نيز متشنج نمود. با خروج -ايران و ترکيه در تحوالت عراق موجب شد و روابط بغداد

عمليات بعثي زدايي در بغداد شدت گرفت و کساني  2011نيروهاي آمريکايي از عراق در دسامبر 

مانند صالح المطلق و رفيع العيسوي که مواضع نزديکي به ترکيه داشتند خلع سالح شدند. در 

اين ميان دولت مرکزي عراق طارق الهاشمي معاون رئيس جمهوري طالباني را به اتهام بمبگذاري 

ب قرار داد وي نيز پناهنده ترکيه شد. اين و دست داشتن در اقدامات تروريستي تحت تعقي

سني بين دو کشور شدت گيرد و اردوغان ايران را به حمايت -موضوع باعث شد تا تنا شيعي

 ,Yegin & Ozertem)کنداز بغداد و مالکي را به فرقه گرايي و تبعيض ميان اهل تسنن عراق متهم 

لي در کشورعراق و سوريه و قدرت نيز به دليل ادامه يافتن جنگ داخ 2010از سال  .(2013
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تهديدات بسزايي عليه شيعيان و همچنين شيعه هراسي در ترکيه به  2014گرفتن داعا در سال 

اي به وجود آمد که البته اين عامل به اندازه اختالفات در دوره عثمانيان نبوده است. طور فزاينده

سيعي در اين کشور در جهت ايجاد ها و تبليغات وهاي اخير برنامهاما در عين حال طي سال

اختالف بين شيعه و سني و همچنين فارس و ترک و کوشا براي افزايا نفرت نسبت به کشور 

تعدادي از مساجد  2014توان اشاره نمود که در سال ايران انجام شده است. به عنوان مثال مي

مورد حمالت متعددي قرار  شيعيان در استانبول که تحت نظر اداره امور مذهبي کشور ترکيه نبود

عالوه براين موضوع، بازتوليد  (.Park,2014)باعث ايجاد خسارات قابل توجهي شد گرفت و

هويت گرايي رقابتي بين تهران و آنکارا در کشور عراق موضوعيت قابل توجهي بافته است و از 

رقابتي در دستور توان به ايجاد زمينه جهت ظهور و تشکيل الگوهايي از تعارضات عواقب آن مي

کار سياستمدران اشاره نمود. نکته مهم در اين زمينه بازگشت اهميت عراق در روابط و تعامالت 

باشد که از جايگاه و موقعيت بسيار مهمي برخوردار شده آنکارا مي-اي تهراندو جانبه و منطقه

ور در ماجراي يعني در حدود يک سال بعد از اختالف در کش 2011است که بالفاصله در سال 

در عراق ترکيه تالش نمود تا ناکامي خود در اين انتخابات را در سوريه با ايران  2010انتخابات 

 .(Rezaei,2016:2)جبران نمايد

مهم حامي به عنوان يک ترکيه خود را  کشوررقابت در زمينه دفاع از اسالم و حماس: .4-1-3

به يي که در افکار عمومي جهان اسالم و عرب اند و يکي از کشورهادمنطقه ميو قابل توجه در 

مدافع ترکيه به عنوان باشد و فلسطين مي و ستم قرار گرفته است کشورمورد ظلم  صورت پيوسته

. همچنين نمايددفاع پديد آمده در منطقه بايد از اين موجوديت  به صورت قابل توجهي منطقه 

از فلسطين در بين نمودن از طريق دفاع  تکه قادر اسباشد مي ييالگو يکبه عنوان  اين کشور

در ارتباط با اين موضوع دديگاه و در ضمن  قابل توجهي را بدست آورد. مسلمانان محبوبيت

در را  ترکيهکه  گرددمزيت تلقي  اين کشور به عنوان يکتواند براي ضد اسرائيلي مي نگرش

 به عنوان اهميت نمادين بودن ازبرخوردار  سبب. حماس به تر نمايا دهدارتباط با غرب مستقل

ي به رقابت انفوذ منطقه جهتبا ايران  قادر استکه ترکيه  باشدميترين محورهايي ميکي از مه

هاي گذشته تقريبا همه کشورهاي برخالف دهه هم اکنوناينکه  توجهبا  اي بپردازد.گسترده
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اما  اندقبول قرار داده دمور رفاکتو خاورميانه موجوديت رژيم صهيونيستي را به صورت دو

يهوديان و ستم با ظلم  تقابلحمايت از فلسطين و جهت گفتمان يک در اختيار داشتن  همچنان

به صورت که يک رهبر جهان اسالم بايد از آن  در نظر گرفته شده استهايي يکي از پايهبه عنوان 

بودن ايران از جانب  «ينحامي فلسط» برخورداري از نقا بنابراين. مند گرددقابل توجهي بهره

 قصد دارد با کنترلاز اين منظر و ترکيه  داشته استمورد تهاجم قرار  هاي اخيردههترکيه در 

موضع سبب . و اين به صورت منحصر به فرد در خود به وجود آوردحماس اين نقا را  نمودن

قادر شده است ترکيه  در اين بين. ايجاد گرددايران و ترکيه  اي ميانگسترده رقابت شده است تا

و  و آن را در مقابل خود جذب نمايدحماس را به  و سرنوشت ساز اي کامال حساسدر برهه تا

رسد که ترکيه تا حدودي نيز در اين زمينه جمهوري اسالمي ايران قرار دهد. به نظر مي تقابل با

قابل مشاهده س اساس نامه جديد حمانمودهاي اين مسئله در . يکي از عمل نموده استموفق 

يک نيروي انقالبي به عنوان که اين گروه  نموده است. در اين اساسنامه حماس اعالم است

تشکيل  ه است و خواستارنپذيرفترا . همچنين حماس موجوديت اسرائيل باشدنميمداخله گر 

توان بيان نمود که در دوره حزب عدالت ميدر مجموع است.  1967دولت در چارچوب مرزهاي 

با ايران را ندارد بلکه  هماهنگيهمکاري و  ي جهتفلسطين قصد ماجرايترکيه در توسعه و 

محور »و به نوعي رهبر  باشدرهبري حمايت از فلسطين  رابطه باجايگزين ايران در  قصد دارد

حماس و مسئله اختالفات ترکيه و ايران بر سر  خود را معرفي نمايد. بنابراين «مقاومت سني

که که هر دو  باشدمياز نقا مدافع جهان اسالم  وان يک مصداقي قابل توجهبه عنفلسطين 

خود به صورت منحصر به فردي بر عهده که اين نقا را  کشور به دنبال اين موضع هستند

 (. Niakoui, 2017: 34)گيرند

 هايمهمترين حوزهبه عنوان يکي از خليج فارس تعارضات بر سر گسترش حوزه نفوذ: .4-1-4

رسمي  صورتترکيه به  گردد.در اين کشور ميعراق محسوب کشور ليتيکي ايران پس از ژئوپ

پيمان راهبردي سياسي، اقتصادي و امنيتي با شوراي همکاري خليج  نمودن با امضا 2008از سال 

 به عنوان نخستين. در نوع خود اين پيمان، ورود خود به اين حوزه را رسميت بخشيدفارس 

. از منطقه در نظر گرفته شده است هاي ديگرهمکاري خليج فارس و دولتپيمان بين شوراي 
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ايجاد  اين شورا جهتاين پيمان، تمايل  بستنجمهوري اسالمي ايران از  نگرشديگر،  سويي

بوده است. در منطقه ايران  کشور تقابل و کنترل نمودنتوازني راهبردي با انگيزه نمودن نوعي 

در خليج فارس و عملکرد ترکيه زيادي ايران از اقدامات  ودتا حد امر سبب شده استهمين 

، زيرا از ديدگاه کشورهاي باشدميرسد اين نگراني تهران منطقي به نظر ميدر واقع . نگران گردد

به تعادل  سازد تاآنها را قادر ميرکيه کشور تحوزه خليج فارس، همکاري راهبردي با در عربي 

کشورهاي  براي رسيدن به اين هدف راهبردي. ياري رساندرس خليج فامنطقه قدرت ايران در 

به عنوان يک عضو ناظر در اتحاديه را حوزه خليج فارس عضويت ترکيه حاضر در منطقه عربي 

سوريه و اسرائيل  بينميانجيگري  در راستاياين کشور  هايکوشاحمايت از و همچنين عرب، 

از جمله  (.Guzansky,2011:7)اندوافري قرار داده مورد توجههمکاري با ناتو را  نمودن و تقويت

پديد آمده در کشورهاي عربي  حوزه نفوذتهران آنکارا که در نتيجه  ديگر بين تعارضات منفعتي

 به تالش نموده است تا در اين بحرانترکيه  توان به بحران بحرين اشاره نمود. کشوراست مي

رسمي ترکيه از  موقعيت بنابراين. حران بپردازدنمودن اين بمهار  جهتايفاي نقا ميانجيگري 

موجود در منطقه امنيت و ثبات از  اظت: حفاستتشکيل شده و بنيادين اصلي  و مولفه سه عنصر

نمود بحرين و تشويق کشور حاکميت و تماميت ارضي اصل به گذاشتن خليج فارس، احترام 

با توان مالحظه نمود که تباط ميدر اين ار گسترده. انجام اصالحات سياسي جهتبحرين کشور 

 هاي موجود بين و نگرشهاجزيره عربستان در بحرين، تعارض ديدگاه استقرار نيروهاي سپر شبه

جمهوري در اين بين . به وضوح قابل مشاهده بود در دوره حزب عدالت توسعه تهران آنکارا

در نظر مداخله نظامي نوعي به عنوان را  ات و عملکردهاي کشور ترکيهاسالمي ايران اين اقدام

 نمودتنا در منطقه اکتفا افزايا درگيري و به هشدار در مورد  تنها، در حالي که ترکيه داشت

. اين موارد داشته باشندمقامات بحريني در مقابله با اين بحران خويشتنداري نمود تا  درخواستو 

تهران آنکارا بين اي عربي روابط که با ادامه انقالبها در کشوره دهنده اين است نشان به وضوح 

توان مشاهده از سويي ديگر مي .اي گرددگسترده تغيير و تحوالت تواند دچارحد بسياري ميتا 

روابط  نمودن با برقرار تالش نموده است تارکيه نمود که در دوره حزب عدالت و توسعه کشور ت

 تالش نموده است تا ميزانآنکارا  در اين بين (.Bolme,2009:25) گرددعرصه سياسي لبنان وارد 
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به لبنان  گوناگونبا احزاب  و متعادل روابط متوازننمودن از طريق ايجاد را نفوذ ايران در لبنان 

که سفر اردوغان به لبنان  توان درهمچنان که اين موضع را مي؛ ميزان قابل توجهي کاها دهد

به نظر  بنابراين .انجام شد مالحظه نموداز سفر احمدي نژاد به اين کشور،  بعددر مدت کوتاهي 

 با موفقيت روبرو نبوده استلبنان چندان  ت داخلي کشوررسد حضور ترکيه در عرصه سياسمي

نفود جمهوري اسالمي ما شاهد اين موضع هستيم که در دوره حزب عدالت توسعه و همچنان 

ارتباط با نفوذ ترکيه در دروه در . اي منطقه بوده استاز ساير کشوره بسيار بيشتردر اين کشور 

نفوذ به ويژه پس از حمله اسرائيل توان بيان نمود که اين حزب و عدالت توسعه در فلسطين مي

در مجمع  2009اعتراض اردوغان در سال سبب ايجاد ، اتفاق. اين ه استبه نوار غزه آشکارتر شد

، اسرائيل اردوغان اين اعتراض يدر پ. گرديدميزگردي با شيمون پرز  درجهاني اقتصاد در داووس 

با توجه به  بنابراين .شدنوار غزه  بههاي بشردوستانه ترکيه کمک ملاقدام به حمله به کشتي حا

هاي آتي روابط بين دو کشور در دوره = توان داشت کهرا ميانتظار اين نفوذ ترکيه در فلسطين، 

 (. Masoudnia,2012:158)به صورت قابل توجهي تحت تاثير اين مولفه قرار گيرند

سياست خارجي ترکيه است که ين دهه دچنتعارضات در حوزه تعامالت ديپلماتيک: .4-1-5

سازه در فضاي راهبردي اين سياست و  قرار گرفته استبه غرب  ديدوابستگي ش تحت تاثير

ابتکار عملي در  داراي هيچگونه کردها و اقدامات خودعمل در ترکيه. شده استريف عت غرب

اي ؛ تا جايي که هويت منطقهه استاشتدخاورميانه ندر منطقه ويژه و به مرتبط با خودحوزه 

الت دحزب ع آمدن کار با رويو بنادين روبور شده است. با چالشي اساسي در اين بين ترکيه 

 دگرا و چنجانبه د، به سياستي چناين کشور يعدب ه، سياست خارجي غربگرا و تکعو توس

به ترکيه در کنار اسرائيل همچنانکشور ، در دوره کنوني (.Falah,2013:5)ه استمبدل شدي عدب

 (.Hosseini,2014:78)باشدميخاورميانه منطقه ريکا در آمترين هم پيمان مهم عنوان يکي از 

با ناتو در  نمودن استقرار سپر موشکي، همراهي پذيرفتن اين کشور در راستاين دشب داوطل

وفاداري به  و قابل توجهي از هاي بارزسوريه، نمونهنمودن يد دو تهآوردن  حمله به ليبي، فشار

نکارا در آ. درک مفهوم راهبردي عضويت در ناتو و هماهنگي و همکاري باشدميپيماني اين هم
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 و اتخاذ ينوتدجهت در  اين کشوراز جايگاه ويژه  اياالت متحده آمريکابا  هاي گوناگونزمينه

 (. Zanotti,2012:28)راهبردي ترکيه حکايت داردهاي سياستنمودن 

و با دستگيري عبداهلل اوجاالن، رهبر پ.ک.ک سطح  1990بعد از دهه همكاري امنيتي: .4-1-6

به صورت قابل توجهي افزايا يافت.  2000هاي امنيتي بين ترکيه و ايران در اوايل دهه همکاري

رکيه از تهران ايران تاکيد نمود که پ.ک.ک طي ديدار اسماعيل جم، وزير امور خارجه پيشين ت

هاي استراتژيک در سطح باال از را يک سازمان تروريستي در نظر گرفته شود. متعاقب آن تماس

هاي امنيتي ايران و ترکيه و در کميته مشترک طريق برگزاري جلسات کميسون عالي همکاري

موجب نزديک شدن دو کشور در  2003امنيتي ادامه پيدا نمود. حمله به کشور عراق در سال 

حوزه امنيتي گرديد. زيرا در سرنگوني حکومت مرکزي و خال قدرتي که از ان منشا گرفته بود 

توانست به عنوان الگويي و هر دو کشور را از تجزيه عراق نگران نمود زيرا اين موضوع مي

ديگر هم نگراني  از اي براي تجزيه طلبان کرد ايراني و ترک محسب گردد و از سويي نشانه

ايجاد يک دولت مستقل کردي را ايجاد نموده بود که از موجب تجزيه و جدايي بخشي از 

منافع امنيتي ايران در مهار نمودن تجزيه طلبان 2004هاي ايران و ترکيه شوند. در سال سرزمين

يد و اي از پ.ک.ک تاسيس گردکرد افزايا يافت زيرا در اين سال پژاک تحت عنوان شاخه

يک  2004شروع به مبارزه عليه جمهوري اسالمي ايران کرد. بنابراين ايران و ترکيه در سال 

هاي امنيتي امضا نمودند و در اين موافقتنامه بر تعهد مشترک جهت موافقتنامه در زمينه همکاري

 با تشکيل دوازدهمين نشست 2008اي تاکيد بسياري نمودند. در آوريل افزايا امنيت منطقه

هاي امنيتي دو کشور به وجود آمد. ايران تحولي در تحکيم همکاري-کميسيون عالي امنيت ترکيه

قبل از اين جلسه يک مقام ايراني بيان نمود  که ايران پ.ک.ک و حزب آزاد کردستان را به عنوان 

گ يک سازمان تروريستي با دو نام متفاوت در نظر گرفته است. همچنين دو کشور آغاز به هماهن

کردن اقدامات و عملکردهاي اطالعاتي گسترده مشترک خود عليه پ.ک.ک و پژاک نمودند 
(McCurdy,2008:8.) 

در دوره حزب عدالت و توسعه در روابط دو کشور همكاري در زمينه مسئله کردي: .4-1-7

وجود هاي آنان از يکسو و مسئله کردها و فعاليتتوجه به ، و محوريهاي مهم يکي از موضوع
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ها برداري از اين تالشبهرهراستاي در باشد که مياي از سوي ديگر اي و فرامنطقهبازيگران منطقه

. مسائل کردها بر نمايندبرداري سياسي ميملي خود بهرهاهداف و منافع نمودن در جهت تأمين 

مي در پيروزي انقالب اسال 1979روابط ايران و ترکيه با سوريه هم تأثير داشته است. در سال 

در سپتامبر  (.Özdamar,2010:101)نسب به کشور مواجه گرديدايران، با رويکرد محتاطانه ترکيه 

با توجه به آشفتگي در اين دوره . شدهاي ترکيه نگرانيسبب افزايا عراق به ايران  حمله1980

هاي احتياطي اقدام قصد داشتند تا بدون شک نظاميترکيه، نيروهاي  ت داخليسياس وضعيت

 نمايندهاي کردنشين حکومت نظامي برقرار استان تمامانجام دهند، در در اين خصوص الزم را 

موجب افزايا   1983تا  1980حکومت نظامي  در مقابل آشوب و تنا ايستادگي کنند.و 

از سويي ديگر و  گرديدک .ک.حرکتهاي اسالمي و نيز پنمودن حکومت در سرکوب  اييتوان

ترکيه اين و مهم دولت . نگراني اصلي شودزه با تبليغات اسالمي فراهم امکان مبارسبب شد تا 

و حزب دموکرات کردستان  را دارا نباشداداره شمال عراق  تواناييبغداد ديگر  موضوع بود که 

ک .ک.: پاي داشته باشندگستردهک همکاري .ک.عراق يا اتحاديه ميهني کردستان يا هر دو با پ

ر شمال عراق و شمال ايران پايگاه زده بود. حزب دموکرات کردستان هاي اوليه جنگ ددر سال

امضا و توافق کرده بودند عليه دشمن  «اصول همبستگي»اي موسوم به ک موافقتنامه.ک.و پ

توان گفت پس از انقالب اسالمي، روابط دو کشور ايران مشترک همکاري کنند. در مجموع مي

در جريان نزديک شدن  ه است.گرفت ارتاکتيکي قرهاي و ترکيه در کشاکا تنا و همکاري

کردهاي ترکيه به دولت اين کشور و نيز بروز بحران سوريه و عراق، ترکيه تالش کرد موضوعات 

مرتبط با کردها را مستقل و جداي از جمهوري اسالمي ايران حل و فصل نمايد. به طوري که با 

ب دموکرات کردستان عراق به رهبري کردهاي کشور خود به توافق برسد و بدين وسيله حز

مرزي پ.ک.ک را تحت کنترل خود قرار دهد و با حضور داشتن در هاي برونبارزاني فعاليت

سوريه به عنوان مانعي مهم در اتصال سه کانتون کردنشين در سوريه به يکديگر عمل نمايد. با 

ر ترکيه و تغيير فضاي شکست مذاکرات ترکيه و پ.ک.ک و فشار بر احزاب و جريانات کردي د

هاي خود را بر مهار نظامي و امنيتي و سياسي سوريه به نفع ايران، اين کشور بار ديگر سياست

نمودن کردها در بيرون مرزها و در همکاري با ايران قرار داد. در دوره حزب عدالت توسعه 
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ادي کشورهاي شناسي و مصورت کلي مسئله کردي به عنوان يک تهديدي عليه امنيت هستيبه

ترين جمعيت تر متوجه ترکيه است. چرا که بياباشد  که اين تهديدات بياترکيه و ايران مي

کردنشين در ترکيه حضور دارد و ترکيه داراي مرز با دو جمعيت کرد عراقي و سوريه است و 

اي خود داراي اشتراکات فرهنگي و قومي نيز با کردها نيست. اما ايران روابط متفاوتي با کرده

واسطه اقوامي که به لحاظ دارد و کردهاي ايران تمايل چنداني به جدايي از ايران ندارند و به

خواهي اند. اما مسئله استقاللها نزديک هستند به مرکز پيوند خوردهزباني و قومي و تباري به آن

مه بحران در کند و اداکردها تماميت ارضي و مرزي ايران و ترکيه را در هر صورت تهديد مي

طلبانه در بين کردهاي ترکيه تواند سبب تسري تحرکات جداييمناطق کردي عراق و سوريه مي

و تا حدودي کردهاي ايران و حتي سرايت آن به ساير اقوام در اين کشورها بويژه ايران )با توجه 

از تهديد امنيت رو دو کشور داراي نگراني به تعدد اقوام عرب، بلوچ، ترکمن و ...( شود. از اين

شناسي و مادي خود بوده که در ابتداي انقالب اسالمي ايران مسئله کردي سبب چالا در هستي

ها شد اما بعدها اين مسئله به عنوان تهديدي مشترک نگريسته شد. در برهه کوتاهي در روابط آن

نمايد اما در نهايت هاي بحران سوريه، ترکيه سعي نمود اين مسئله را مستقل از ايران پيگيري سال

 مجدداً مسئله کردها به زمينه مشترکي براي همکاري دو کشور مبدل شد.

 بنيادهاي ژئواکونوميک روابط ايران و ترکيه .2-4

 اقتصادي نيازو توسعه رشد  فزوني در ترکيه با توجه بهکشور  تعارضات هيدروپليتيک:.1-2-4

در حوزه رودهاي مرزي ه از موقعيت باالدستي خود با استفاد بنابراين داردبه منابع آبي  فراواني

به عنوان مثال . باشدهاي مشترک ميحوزه بيآمنابع بيشتر از بهره برداري هر چه  جهتدر تالش 

. بيشترين باشندميدجله  حوزه وردترکيه، ايران، سوريه و عراق کشورهاي توان بيان نمود که مي

آن را  1/78که  گرفته استسرچشمه ست رود قرار دارد که در باالدهاي ترکيه آب دجله از کوه

ايران نقا در اين بين، . آب توليدي داردميليارد متر مکعب  7/65ساالنه حدود  و گيرددر بر مي

درصد آب  3/13دارد و در حدود برعهده دجله رود آب نمودن در تامين  و قابل توجهي مهم

رود درصد از مساحت  19 در واقع .ه استگرفتاين رودخانه از رشته کوه زاگرس سرچشمه 

گرفته عراق و ترکيه در رتبه سوم قرار کشور که بعد از  گرفته استايران قرار کشور دجله در 
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با توجه به سرچشمه گرفتن دو رود زاب کوچک و دياله از ايران  (.Mohammadi,2013)است

 رودخانه( 25ايران )کشور گرس در زا هايکوههاي غربي رشته ها از دامنهو جريان ساير رودخانه

هاي سطحي اين کشور را به دجله و حوضه آباز ميليارد متر مکعب  7/9 حدوددر که ساليانه 

که درصد قابل توجهي از آب رود دجله از منابع  بيان نمودتوان مي ،نمايدميآبريز آن سرازير 

ميتوان مشاهده نمود که ساس بر اين ا (.Nahazi,2000:71)شودمي تامينهاي سطحي ايران آب

هاي سطحي آبمرتبط با دجله رود يک پنجم آبهاي جريان يافته در حوضه آبريز  در حدود

از ترکيه و سد الثوره  از سوي دولتسد آتاتورک  ساخت و ساز .باشدميسرازير شده از ايران 

 بل توجهي رامعضالت قاهاي توسعه منابع آب در اين منطقه، سوريه و ساير طرحدولت  سوي

را کشور دو از مساله امنيت ملي اين  ا قابل توجهيو بخ است آورده پديدعراق  ايران و براي

، ژئوپليتيک بهره گيري از علمفرات با  وهاي دجله بر رودخانه مسلط شدنو  در بر گرفته است

و دولت کشور خود را به  هاينگرش بسياري تا حد در اين زمينه قادر کرده کشور ترکيه را 

 و از اين رو ايران را در شرايط بحراني قرار داده است. (.Sadeghi,1998:200)نمايدعراق تحميل 

برخوردار  بسياريهاي خروجي از ايران از حساسيت آبنمودن ، کنترل وجود اين شرايطبا اين 

ي دجله هادر اين ميان جمهوري اسالمي ايران به رغم عدم دسترسي مناسب به رودخانه .باشدمي

ها قرار گرفته برداري، به شدت تحت تاثير کاها حجم دبي اين رودخانهو فرات در راستاي بهره

است و مشکالت و معضالت مرتبط با اين موضوع به صورت افزايا ريزگردها نمود يافته است. 

ل توجه توان بيان نمود که يکي از آثار احتمالي و قابدر ارتباط با سد ايسلو مي به عنوان مثال

برداري اين سد، ايجاد و گسترش گردوغبار و ريزگردها خواهد بود که تاثيرات ناشي از بهره

بسيار نامطلوبي را بر کشورهاي همسايه از جمله جمهوري اسالمي ايران خواهد داشت. نخستين 

ص استان کشور به خصو 20گردوغبا بزرگي در ايران رخ داد ولي تا زمان کنوني  1382با در سال 

اند. هاي غربي و جنوب غربي با اين بحران با شدت بيشتري از گذشته تاکنون مواجه شدهاستان

بنابراين بايد انتظار داشت که دولت ترکيه جهت جلوگيري نمودن از افزايا احتمالي پديده 

ريزگردها در کشورهاي همسايه در نتيجه بهره برداري از سد ايسلو اصول و قوانين معيني از 

الملل در زمينه محيط زيست را مد نظر قرار داده است. از سويي ديگر وضعيت مردم بين حقوق
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باتوجه به اينکه  (.Ronayne,2005:66)گيردتحت تاثير خسارات ناشي از احداث سد قرار مي

شود افرادي با معشيت کشاورزي در مناطق مرزي عراق قرار دارند نابودي معشيت آنان سبب مي

هاي مسلحانه و احداث . درگيري(Batmaz,2004)نيز تحت تاثير قرار گيرد يت مرزيتا امن

هاي مرزي از جمله مواردي است که دولت براي کاها مهاجران غيرقانوني به کشور و مين

 تواند انجام دهد.قاچاق مي

در ارتباط با همکاري و تعارضات اقتصادي ميان ايران تعارضات در حوزه اقتصادي:  .2-2-4

جمهوري اسالمي  ميان قابل توجهيدر تئوري و عمل اختالفات مي توان بيان نمود که  ترکيه

ترکيه دولت کشور ايران و ترکيه در نوع نظام اقتصادي و چگونگي اداره کشور وجود دارد. 

با يک دولت ما ايران  کشور و در باشدميداري صنعتي و مالي  سرمايه حمايت گر از نظام

سازمان  در ي بسياري است کهها. ترکيه سالباشيممواجه ميژوازي تجاري تحصيلدار و متحد بور

افکار ضد و  در جمهوري اسالمي ايران، مطرح شدن، در حالي که عضويت داردتجارت جهاني 

مخالفت  و از سوي ديگرطرفداران و مخالفان عضويت ايران در اين سازمان از سوي نقيض 

عضويت  مهمي برايمانع به عنوان  ان در اين سازمانفجهت عضويت اير آمريکااياالت متحده 

، کنندنگاه ميايران با سوء ظن به سرمايه خارجي  سياستمداران. مطرح شده استدر اين سازمان 

سرمايه گذاري خارجي  در راستاي جذب کنندهيک اقتصاد  به عنوان که اقتصاد ترکيه صورتيدر 

که  باشدميهم درآمد ترکيه، ميزان ارز خارجي مبسيار . يکي از منابع باشد-مورد توجه مي

رونق و توسعه کنند که البته بايد ميکشور وارد  مرزهاي سرزميني خود کارگران ترک از خارج

توجه به همکاري دو کشور همسايه با  نمود.اضافه  ارزي نيز به اين منبعرا توريسم در صنعت 

. حجم مبادالت اقتصادي ايران شي روبرو بوده است.با روند افزاي، اما مشابهي ندارنداقتصاد  اينکه

هاي از برنامه براساسو  بيان شده استميليارد دالر  22م. نزديک به 2012و ترکيه تا پايان سال 

مبادالت تجاري يافته است. ميليارد دالر افزايا  30م. اين رقم به 2015تا سال  پيا تعيين شده

فروش  جهت بسيار خوببازار به عنوان يک و ايران  ارددر سطح بااليي قرار دايران و ترکيه 

از سوي هاي اعمال شده تحريم دليل. البته به باشددر مورد توجه ميمحصوالت صنعتي ترکيه 

 ميزانعليه ايران، صادرات فلزات گرانبها از ترکيه به ايران و واردات نفت ترکيه از ايران به غرب 
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ماهه  8در  گرديدسبب به صورت کلي که اين موارد  بودم. کاها يافته 2013نصف در سال 

ميليارد دالر نسبت به مدت  7م. حجم روابط اقتصادي ايران و ترکيه بيا از  2013اول سال 

با توجه  (.Mokhtari Hashi,2011:208)پيدا نمايدکاها به صورت قابل توجهي مشابه سال قبل 

الت متحده آمريکا، ترکيه نيز به تبعيت از هاي وسيع و گسترده از سوي ايابه وضع شدن تحريم

هاي اقتصادي به صورت ها مناسبات تجاري خود را با جمهوري اسالمي ايران در حوزهاين تحريم

محسوسي کاها داده است و در بعضي از موارد نيز به تعارضاتي در اين حوزه منجر شده است 

بررسي و شماهده است که در  که اين تعارضات در بخا واردارت و صادرات کاالها قابل

 هاي اقتصادي ميان دو کشور بود.توان شاهد تناصورت ادامه يافتن اين روند مي

در ژئوپليتيک انرژي، توان بيان نمود که مي در اين ارتباطهمكاري در حوزه انرژي: ..4-2-3

 عمناب دارنده کشورهاي ميان ساير پل ارتباطي يک عنوان  ايران و ترکيه به بين دو کشور رابطه

دارا دليل  ايران به اگرچه. و بنياديني داردانرژي، نقا محوري  نيازمندغني انرژي و اقتصادهاي 

 جهت، و جهاني المللينيروابط سياسي خود در سطح ب بودن شرايط و موقعيت خاص در عرصه

را ترکيه  شوراما ک مواجه بوده استمحدودي  هايگزينهبا  به ساير کشورهاانرژي  عمناب لانتقا

 (.Öğütçü,2010)هاي خود در نظر گرفته استترين گزينهمهمعنوان يک کشور انتقالي، جزء به

يک  امري مهم وبا ترکيه پايدار  مستمر روابط انرژي نمودن ، ايجاد و تقويت ايرانبنابراين، براي 

از طريق ترکيه درصد کل گاز صادراتي ايران  10زيرا  (.Winrow,2004)گرددمحسوب ميالزام 

درصد  14اينکه بيا از  داشتننظر  و با در (CBoI,2013)گرددبه ساير مناطق جهان منتقل مي

بنابراين اين مواد ، باشدمينفت و گاز  مانندصادرات ايران در حوزه سوخت و توليدات معدني 

 شودسوب ميمحدرآمد اقتصادي ايران جهت تامين نمودن  عيکي از مهمترين منابمعدني به عنوان 

(WTO,2013) عکننده و دومين منب عنوان نخستين تأمين نفت به اتکا داشتن بر جهت ايران به 

اقتصاد سياسي و مهم در راستاي رسيدن به اهداف  يک کشور راهبردي (Babali,2012) گاز ترکيه

عنوان  هترکيه بکشور تواند گاهي اوقات از اين وابستگي و مي شوددر نظر گرفته مياين کشور 

بهره برداري  و تنا نظامي اسلحهنياز به بدون  تدافعيسياست به همراه ابزار سياست خارجي 

 شودميتنا با ايران محسوب افزايا براي  مهم منبع به عنوان يکگاز نيز  وجود منابع. نمايد



40   1400 بهار، اولهم، شماره هفدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ______________________

با درنظر  بنابراين .که ايران موافقتنامه موجود را نقض کرده است بيان نموده استو ترکيه بارها 

ايران و ترکيه  ميان دو کشورروابط اقتصادي دوجانبه  در ارتباط با توجه مالحظات مورد داشتن

دارد،  جريانروابط اقتصادي دو کشور نوع برقراري روابط انرژي در  وکه با محوريت گاز طبيعي 

بط رواگسترش موجب هر دو طرف سودآوري براي اين دو کشور براساس ميزان روابط  آينده

، افق جديدي کشورهاي ايران و ترکيهشود. سفرهاي رؤساي جمهور اقتصادي پايدار دوجانبه مي

 نمودن ضمن تأکيد هر دو طرف. ه استنمايا گذاشت دو کشور به شگستر به روابط رو را در

از بهره مندي دو کشور با هر  اند کهداشتههاي مشترک تاريخي تأکيد بر پيشينه، عاليق و ويژگي

منحصر موقعيت ژئوپليتيک همچنين در حوزه استراتژيک جهاني، و  قرار داشتناحل طوالني، سو

حوالت غيير و تدر ت بسزايينقا داراي ونقل دريايي و اقتصاد سياسي،  حملزمينه خود در به فرد 

متصل  لزوم و اهميتبر در دوره حزب عدالت و توسعه  دو کشور. همچنين باشندميمنطقه 

 درياي عمان تأکيدهمچنين فارس و  جخزر به حوزه درياي سياه و مديترانه با خلي درياي نمودن

هاي هاي تجاري از طريق شاهراهمناطق و حوزه برقراري اتصال درخواستار  و اندبسياري نموده

در اين دوره از حضور حزب عدالت و توسعه بر منصه قدرت . همچنين هستنددريايي و ريلي 

و  شدههاي اقتصادي اکو حمايت هاي سازمان همکارياز فعاليت شده است گرفتهتصميم ترکيه 

 هايموافقتنامههمچنين انعقاد و  مهم و شاخصهاي کشورهاي عضو را از طريق افراد همکاري

صنعت  شگاز به ترکيه و گستر ش، فرودر اين زمينه . توافق ديگرافزايا دهندتجاري اکو 

کنند، مي مسافرتايراني که به ترکيه  هايتوريستم و تعداد . با توجه به حجه استبود توريسم

مشارکت سازي در ايران که در امر هتل در خواست نموده استگذاران ترک ايران از سرمايه

 .دهندقرار  خارجي و داخلي گذاراندر اختيار سرمايهرا و تسهيالت و امکانات الزم  نمايند

کشور تريکه و ايران را  که همکاري ميان نه ديگرزمياي: همكاري در پرونده هسته.4-2-4

پرونده  باشد.اي ايران در دوره حرب عدالت و توسعه ميافزايا داده است بحث پرونده هسته

حائز اهميت بسياري اي منطقهو تاثيرگذار آفريني در مسايل مهم نقا افزايا اي ايران برايهسته

 ترينو مهم ترينکليديبازيگران به عنوان يکي از  در اين زمينه ترکيهکشور گيري . موضعاست

 برابردر  عضويت در اتحاديه اروپاجهت ناتو( و کانديد )سازمان پيمان آتالنتيک شمالي  در
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هاي نگرانيموجب افزايا در اين زمينه  پويانقا سازنده و ا نمودن اي ايران و ايفپروندۀ هسته

در ارتباط با پرونده ري هاي شوراي امنيت است. در يکي از رأي گي شدهکشورهاي غربي 

ايران، برخالف متحدان غربي ترکيه به همراه برزيل به قطعنامه تحريمي ايران رأي منفي اي هسته

بلکه هدف،  با ايران نبوده است همسايگي داشتن حس تنها به دليل. مخالفت ترکيه با قطعنامه داد

. در مد نظر ترکيه قرار داشته استاي منطقهنقا آفريني در يک موضوع مهم اصلي اين کشور 

توجه به اين نکته حائز اهميت نقا ميانجيگرانه ترکيه دارا بودن اي ايران و پرونده هسته ارتباط با

در باشند، بيشتر موجود بحران  حل و فصل نمودناز آن که به فکر  ترها بياکه ترک است

گري ترکيه . ميانجياندبودهدر جامعه جهاني  هاي جديد خوددادن نقا و ظرفيت نمايا انديشه

از فضاي سنتي در دوره حزب عدالت و توسعه نشان داد که اين کشور در اين زمينه به خوبي 

اي ايران دو کشور در پرونده هستهميان همکاري  نقطه اوج دور شده است.سياست خارجي خود 

گري ترکيه به همراه برزيل در . ميانجينمودمشاهده نيز به وضوح توان در بيانيه تهران را مي

حمايت  5+1ايران در مقابل گروه  مواضعاز  به صورت قابل توجهياي ايران که پرونده هسته

با پيشنهاد  هنگامکردند و توافق ايران در آن آشکاري مخالفت  عليه ايران و با اقدام نظامي نمودند

در بي نظير موضوعي شور ثالث در نوع خود سازي اورانيوم در خاک کغني ارتباط باترکيه در 

 موجببا اين پيشنهاد آمريکا مخالفت بعدي اياالت متحده  اگرچهبوده است. عرصه جهاني 

. مذاکرات گرديداي ايران هاي هستهعليه فعاليت 1929شماره با قطعنامه  تدوين و صدور يک

قابل  براي ايرانيها دستاورد قادر نبود تانيز صوت گرفت در ترکيه و کاخ چراغان که بعدي 

در اين موضوع ترکيه  به اين نکته نيز توجه نمود کهالبته بايد  توجهي را به همراه داشته باشد.

نقا نمودن باشد، به دنبال تقويت و منافع و اهداف اين کشور بيشتر از اينکه به فکر ايران 

 (. Mokhtari Hashi,2011)بوده است به عنوان يک قدرت  اي خودمنطقه

 بنيادهاي ژئوکالچر روابط ايران و ترکيه .3-4

 رانيا کشور يکيتيخاص ژئوپل تيموقعرقابت در زمينه خودمحوري ايراني و ترکي:  .1-3-4

ها در عصر يروم و توران مانند هاي مهاجميگروهها و قدرت يگيتا در همسااست شده  موجب

 ازجمله يبا اقوام انيراني، اکنوني دوران معاصر زيو ن يو در دوره اسالم داشته باشند باستان قرار
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آن  تيبا اهم تيفضا و موقع دليلکه به  شدندمواجه  کايو آمر هيروس س،يانگل ،يترک، عثمان

انگاره  نيا (.Hafeznia,2003:14)اندداشته نيسرزم نيبر ا ياندازدست اند تاتالش نمودههمواره 

جنگ  انيدر جر زيو کشف منابع گاز و نفت و ن يکيتيلژئوپ تيموقع شتريشدن هرچه ب انيبا نما

 انيرانيا نيدر ب اياز پ ايشد ب ادي يروزيبه عنوان پل پ رانيکه از ا يدوم جهان ژهياول و بو

 دگاهيد کتوان بيان نمود يدر ارتباط با ترکيه در دروه حزب عدالت توسعه نيز ميشد.  تيتقو

 تيو موقع ايجغراف تحت تاثير ود بسياريتا حد هيکتر يخارج استيکه س اعتقاد دارد کيکالس

 و خيتار تحت تاثير هيترک يخارج استيس ا،ي. عالوه بر جغرافباشدکشور ميآن  کياستراتژ

 استيس يخيمنابع و مجراهاي تار صورت کلي به عنوان به سه عامل، ني. اقرار دارداقتصاد هم 

قابل توجهي در اين کشور شده  رفتاري هايسنتسبب ايجاد و  اندمحسوب شده مدرني خارج

شرق و  انيم يلپُبه عنوان خود را  ايمنطقه لحاظ ها ازترک ،نگرش نيبر انمودن  هي. با تکاست

 يتمدن لپُ کيکشور  نيا اعتقاد دارندرو  نيو از هم انددر نظر گرفته تيحيغرب و اسالم و مس

تاون مشاهده نمود که مي هيترک يارجخ استيمطالعه س با. گرددميمحسوب بين شاير مناطق 

پل  هيترکبر اين اعتقاد هستند که اي که بنا بر آن عده باشدمي معروف «پُل هينظر» به موضوع نيا

 بينو همکاري  گريميانجي هيترک يپلماسيد فهيبوده و وظ و اروپا ايشرق و غرب و آس نيب

 بنابراين (.Gohari Moghaddam,2016:125)بوده است ايهاي درگير در منازعات منطقهطرف

که بتواند گيرند در نظر نمي منطقه خاص کيو مصر واقع در  هيروس ران،يا همچونرا  هيترک

اساس  نيهم بر راي خود خارج استيس ديبا هيترک از اين رو رد؛يآن منطقه را به خود بگ تيهو

ي در تقابل با ايران قرار که قادر باشد به عنوان يک معيار و شاخص رقابتي مهم تدوين نمايد

 (. Mousaghi,2016:379)داشته باشد

 توان بيان نمود کهدر اين ارتباط ميرقابت در زمينه الگوي اسالمي ايراني و ترکيه:  .4-3-2

حکومت  تشکيلبر نمون  ديصدر اسالم و تأک ميبر مفاه هيبا تک در ايران يانقالب اسالم يالگو

مسلمانان  متحد کردنو  يدموکراس براليگفتمان ل ميمفاه د نمودننابوو  ياسالم وهيبه ش ياسالم

 تي، هوباشدمي يغرب يها که مفهومملت -دولت ياز مرزها گذرو  يامت اسالم چارچوبدر 

 از ديدگاه نياست. بنابرا تشکيل داده اريمع المبا اس متناسب ييعنوان الگوتحت خود را 
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-ها و گفتمانتيهوساير  مقابلدر  يمستقل اسالم تيهو نبه دليل دارا بودالگو  نيا ،يکيتيژئوپل

در چارچوب  ي و دقيقيمناسب يالگو ،خالصبا اسالم  نزديکي زيغرب و ن يدموکراس براليل هاي

 يانقالب اسالم ي. الگودر نظر گرفته شده است ياسالم امت و ژئوکالچر يفرهنگ يايجغراف

و  يغرب يکشورهاساير مقاومت در برابر به محور  يشکل دهاينکه موجب به واسطه  رانيا

مسلمانان  ياعتراض هايو قابليت هاتيظرف شده است و از سويي ديگر سبب پوياسازيمتحدانا 

 يهارتلند انرژ متناسب با يِهارتلند فرهنگ کي شده است موجب شکلگيري انيعيش ژهيو بو

عرصه و منافع در  يماد گاهديدو هم از  يتيو هو ييمعنا ديدگاهاست که هم از  گرديدهجهان 

 ييگرااسالم يالگو در جهان امروز،. دعوت نموده است، غرب را به چالا يو جهان ايمنطقه

 ،يعيش ،يژئوکالچر )فرهنگ اسالم بعديچند  کيتيژئوپل کي تشکيل موجب يانقالب اسالم

و  يانرژ يبه بازارها يدسترس يمحور تي)موقع يکي(، ژئواکونومرهيو غ زيستسلطه ،يانقالب

 ,Motaghi)است گرديده ...و  يتيامن -ياسي( و سرهيو غ يو هارتلند انرژ يانرژ ابعمن ره،يغ

 يبا کشورها خود يکيتيژئوپل تيدر موقع ي کهتفاوت ليبه دل هيکشور ترکدر مقابل  (.2014:96

 يسايس ،يفرهنگ ،ياجتماع مختلف هايويزگي به صورت کلي دارايحوزه جهان اسالم و غرب، 

 ني. بنابراشده است يخارج استيدر عرصه س زين يمتفاوت تيو شخصعرصه داخلي در  ...و 

و استقرار خود  يکيتيژئوپلشرايط خصوص ه ب تيوضع نيا مطابق با هيترک توان بيان نمود کهمي

 ريصورت همزمان درگه ب سرزميني جهان غرب و اسالم با مسائل دو قلمرو ميانهدر اين کشور 

نزديکي . برخوردار باشد قلمرودر دو حداکثري در هر از مشارکت  ناچار است تاو  شده است

هر دو فضا  تحت تاثيرتا بطور همزمان  موجب گرديدهبا جهان غرب و اسالم  هيترک جغرافيايي

را  باشدمياسالم و غرب  يکيتيژئوپلدو فضاي  نيا نتيجه تعامل بينکه  يتيو شخصقرار گيرد

ميانه دو وضعيت در حد  ييمعنا يالگو نمودن ارائه نيبنابرا (.Afzali,2016:183)نمايا دهد

 ازيکشور و ن نيا يکيتيژئوپل تيتوسط وضع ييگرايو غرب يياسالم گرا ناشي از وجود

 تيوضع نيا .باشدمي ريپذ يهتوج يو شرق اسالم براليجبهه غرب لترکيه به هر دو  يکيتيژئوپل

 يجنبا و شبکه اجتماع نيبزرگتر يهااستيستدوين در ين همچنو  هيجامعه ترک درونرا در 

 کردمشاهده به وضوح توان يم زياهلل گولن نفتح ه،يمشهور ترک ينيگرا توسط روشنفکر داسالم
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(Lotfi,2010.) يکيتيژئوپل تياز وضع ياز همان ابتدا با آگاه ،يترک -ياسالم يالگو نيبنابرا 

رو و در انهياسالم م ،کاراسالم محافظه ،ياسالم اعتدال يهانامپرداخت که به  يبه ارائه مدل هيترک

 شناخته شده است. يغرب اي يبراليعنوان اسالم لهب تينها

ديدگاه و نگرش مرتبط با ام القري اساس  بررقابت در زمينه رهبري جهان اسالم:  .4-3-3

قادر که است  يکشور و در نظر گرفته شده استامت واحد  کبه عنوان يجهان اسالم ايراني، 

ه فراتر برد ينيسرزم يخود را از مرزهاي سطح رهبر يحکومت اسالم شکل دادن بهبا  باشدمي

مورد  نيدر ا يالقرام يو اصل بنيادين يژگيو .داشته باشدجهان اسالم قرار  يالقرام تيدر موقعو 

و گسترۀ  تيالحص او دوم استقرار يافته اس يحکومت اسالم اوال نياست که در آن سرزم

 ،يرهبر که آيا ايننيا يعني؛ را بايد در نظر گرفت ينسبت به کل امت اسالم يالقرام يرهبر

 نقطه نظراز  (.Larijani,1997:30)باشد يا خيردارا ميکل امت را  بر تيوال اقتيل

خط  نييتبباشد در راستاي مي يراهبرد يالقرام هينظر ،ي ايراناسالم يجمهور يهاستياستراتژ

 يدر جهان اسالم که برا رانيا تيموقعتعيين نمودن و  ياسالم يجمهور يخارج استيس يمش

از  (.Farhi,2004:260)گرديدمطرح  1360در دهه  يجانيمحمدجواد الر يبار از سو نخستين

جهان اسالم  يالقرامبه عنوان  رانيا ياسالم يجمهور ،يستراتژنوع راهبرد و  نيا ديدگاه مبدعان

جهان اسالم  رهبر هيفق تيبر وال يحکومت مبتننمودن  سيبا تأسنيز  ينيخم امامنين همچو 

 يمنافع ملتوجه به عالوه بر  بايد رانيحکومت ا بنابراين (.Massoudifar,2004:117) باشدمي

 گريو د هاي خود اعمال نمايدتوجه نمايد و آن را در سيسات زيبه منافع جهان اسالم نخود 

 مورد حمايت خود قرار دهنداسالم  هانج يالقرابه عنوان امرا  رانيا تا ظيف دارندو زيکشورها ن

(Hafeznia,2013:91.) گرايي ترکيه نيز قرار گرفته است. در در برابر اين نگرش، نگرش عثماني

در  ياستيسدر دوره حزب عدالت و توسعه به عنوان  يگرينوعثمانتوان بيان نمود که کل مي

 يدر دوران امپراتور يکاربرد يهاتجربه برخي از ديبر بازتول تکيه ده است کهنظر گرفته ش

 ياز کارآمد توليد شدهبر مفروضات کردن  هيبا تک نوين هيعظمت ترک زنده نمودنو  يعثمان

سوم  کياشغال در زمان  هايوناني اولين بار .باشدمي ماتيدر دوره تنظ يدولت عثمان کرديرو

 جهت زنده نمودنها گام اولين. نمودندعبارت استفاده  نياز ا هيرکارتا ت از سويقبرس 
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نيز  يکه با مرگ و ه استبرداشته شد( 1990در دوران تورگوت اوزال )دهه  ديجد يگريعثمان

 ژه با انتخاب داووديوکارآمدن حزب عدالت و توسعه به يبا رو بار ديگر ي. ولناموفق باقي ماند

بنابراين . ه استمطرح شداين موضوع  يبه صورت جد( 2009) غلو به سمت وزارت خارجهوا

دو  نيرقابت ب باعث افزاياکه  يبلند مدت يراهبرد يهااز نقا يکتوان مشاهده نمود که يمي

است که جهان اسالم  يدر مورد رهبر باشد.يمنطقه م يرهبر استايران و ترکيه شده کشور 

در  نگرش و اعتقاد وجود دارد که نياباشد و مي «امام»يا « خليفه» فرهنگ يبر مبناهمچنان 

 يط بنابراين. را برعهده داشته باشد نيمسلم ينقا رهبر يو شخص يکشور ديبا اسالمي ايدن

ي بر سر بيو ل هيسور ران،يعراق، ا ه،يمصر، عربستان، ترک مانند ييکشورها نيب ي اخيرهادهه

موضوع  نيا امر تياست. واقع د داشتهنظرهاي قابل توجهي وجو اختالفرهبري جهان اسالم 

 ها و عملکردهايتيو فعال در نظر داردرهبر جهان اسالم به عنوان خود را  هيترک است که کشور

است « ناصر جديد»اردوغان  کنندبعضي ادعا ميگسترده شده است که  ياسالم يآن در کشورها

(Atimes,2017،) موضوع  نيابه  گرانيواکنا د افزايااز  دوري نمودن يبرا هيترک اگرچه که

اقدامات مورد نظر در اين  شتريو ب نمايداعالم به جهانيان  کمتر سعي نموده است تا آن را

رهبر به عنوان خود را  زين رانيا ياسالم يجمهور سويي ديگر از .نمايداعمال چارچوب را 

به کل اسالم  يقاب يضامن سعادت و حت مرکز جهان اسالم و و يالقرام زيجهان و ن نيمسلم

 يياز آنجادر دوره حزب و عدالت توسعه  رانيا و هيترک يها. نقاديگران معرفي نموده است

همچون منطقه خاورميانه و شمال  فضاي جغرافيايي يکساندر  ينفا رهبر يفايکه درصدد ا

 است نموده دايپآشکاري  تعارض گريکديبا  باشند،مرکزي مي آفريقا، قفقاز و آسياي
(Niakoui,2017:34 .) 

تحت  ايخواهانهگرايانه و توسعهايدئولوژي مليتعارضات در حوزه پان ترکيسم: .4-3-4

که به زبان ترکي صحبت  افراديآن همه  اساسکه بر  مطرح شده استترکيسم پان عنوان 

و بايد تحت رهبري دولتي واحد متحد  دهندرا تشکيل مي، ملت واحدي نمايندمي

ترکيسم بيشتر به عنوان يک ابزار و بايد بيان نمود که پان(. Yaghoubi Far,2014:970)گردند

باشد. ترکيه به خصوص بعد از فروپاشي شوروي و استقالل وسيله سياسي براي ترکيه مي
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هاي ترکي زبان مانند جمهوري آذربايجان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقيزستان، قزاقستان با دولت

تي تالش نموده است تا نفوذ سياسي و اقتصادي خود را در ترکيسپانمطرح نمودن شعارهاي 

المللي خود ايفا نمايد. از اي و بينفريني قدرت منطقهآاين کشورها در راستاي افزايا نقا

با مطرح نمودن توان بيان نمود با اين گونه تبليغات ترکيه تالش نموده است تا سويي ديگر مي

هاي شوروينيستي از کشورهايي که داراي اقوام ترک ويت کردن گروهتي و تقشعارهاي پان ترکيس

زبان هستند، از اين امر به عنوان يک اهرم فشار قوي عليه اين دولت استفاده نموده و همچنين 

هاي سياسي در راستاي رسيدن به اهداف و منافع ملي زنيبه عنوان يک موقعيت ممتاز در چانه

ها در روابط خود با کشور بلغارستان، روسيه و يه از موضوع ترکخود بهره برداري نمايد. ترک

باشد، به نمايد. ايران نيز از اين قاعده مستثني نميحتي چين حتي بهره برداري سياسي مي

باشد و نشين ايران ميهاي ترکخصوص اينکه ترکيه داراي مرز طوالني و قابل توجهي با استان

ن به خصوص با توجه به تحريکاتي که از سوي رژيم صهيونيستي به دليل نوع روابط خود با ايرا

هاي گيرد تالش نموده است تا تحرکاتي در ميان ترک نشينو اياالت متحده آمريکا صورت مي

ايراني پديد آورد. در اين راستا حمايت نمودن از مطبوعاتي که به صورت خواسته و يا ناخواسته 

هاي شووينيستي که نمايند و حمايت نمودن از گروهح ميمسائل قومي را به صورت افراطي مطر

هاي ترکيه در اين خصوص قرار دارند مودر توجه قرار گرفته است. موضع در راس سياست

ها و احزاب پان ترکيستي عمدبه صورت عمده تا عليه جمهوري اسالمي ايران گيري غالب گروه

بت شده است. در چنين موقعيتي است و کمتر از ساير کشورهاي ديگر در اين خصوص صح

رواج تفکرات  باشد که ايران نسبت به نفوذ هرچه  بيشتر در منطقه قفقاز واين يک امر طبيعي مي

ت حساسيت بيشتري را از خود نشان دهد و اين موضوع را براي منافع و مرتبط با پان ترکيس

توان ته باشد. بنابراين مياهداف امنيتي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود تنا زا در نظر داش

تنها در گذشته بلکه در آينده نيز در چهارچوب رقابت و  گفت روابط بين آنکارا و تهران نه

ها در جمهوري آذربايجان همکاري قابل تعريف خواهد بود. به عقيده ايران نفوذ بيا از حد ترک

نيت جمهوري اسالمي دروه حزب عدالت توسعه براي ام رو مطرح نمودن مسئله پان ترکيسم د
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گرايي و مطرح نمودن جدايي استان آذربايجان زا بوده و سبب افزايا احساسات مليايران تنا

 .شودايران و وحدت به اصطالح هر دو آذربايجان مي

اي بعد از حمله ايران تحت عنوان يک قدرت منطقهسني: -تعارضات در حوزه شيعه 4-3-5

دهاي تاريخي و مذهبي با ملت عراق، براي تثبيت نمودن نقا آمريکا به عراق، با افزايا پيون

هاي نوين در سطح دولتي و غيردولتي سياسي و امنيتي خود، در راستاي ايجاد کردن ائتالف

اهلل لبنان و اسرائيل در سال روزه حزب 33تالش بسزايي نموده است. باتوجه به اينکه در جنگ 

آفريني سطح منطقه شد؛ افزايا دامنة نفوذ و نقااهلل در که باعث پديد آمدن حزب 2006

اي خاورميانه را به همراه داشته است. اين موضوع جمهوري اسالمي ايران در تحوالت منطقه 

امنيتي ترکيه نسبت به باالبردن قدرت و نفوذ شيعيان  -نيز سبب شده است تا نهادهاي سياسي

مودن بغداد توسط شاه اسماعيل صفوي در ، مانند فتح ن«محور مقاومت شيعي»براساس ديدگاه 

با  2007ميالدي، اظهار نگراني نمايند. بنابراين، ترکيه بعد از سرنگوني صدام از سال  1508سال 

تر نمودن روابط خود با کردها و هاي اجتماعي پديد آمده در منطقه و نزديکاستفاده از زيمنه

 :Rezaei,2016)اق حرکت نموده است نشينان، در راستاي ضعيف نمودن دولت شيعي عرسني

 2014نيز به دليل ادامه جنگ داخلي در کشور عراق و سوريه و در سال  2010از سال  (.84

هراسي در ترکيه انجام شده قدرت يافتن داعا، تهديدات روبه افزايشي عليه شيعيان و شيعه

هاي اخير در طول سال است که البته اين تهديدات به شدت دوران عثماني نبود؛ در عين حال،

ها افکني ميان شيعيان و سنييان، فارسها و تبليغات وسيعي در ترکيه براي افزايا اختالفبرنامه

ها و همچنين افزايا نفرت نسبت به جهموري اسالمي ايران انجام شده است. بنابراين و ترک

از تحليگران اعتقاد  هاي سياست خارجي ترکيه که بعضيتوان بيان نمود که يکي از مولفهمي

دارند اردوغان در دوره حزب عدالت و توسعه در دستور کار خود قرار داده است، افزايا 

باشد. در ميانه ماه دسامبر طلبي ارضي ميگرايي سني و پيوند دادن اين موضوع با توسعهفرقه

استقبال قابل  کشور سني به رهبري عربستان سعودي عليه يمن 34، آنکارا از اتحاد نظامي 2015

عنوان يک ائتالف سني تحت ي از تحليلگران سياسي اين سياست توجهي نمود. از سوي بسيار

اي ايران در نظر گرفته شد که در اين راستا، ترکيه قصد دارد با هدف کاستن از ميزان نفوذ منطقه
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 ,Candar)نمايدادعاي خود را  به عنوان وزنه متعادل کننده سنيِ تاريخي در برابر ايران حفظ 

مواضع اردوغان طي چند سال اخير به خوبي نشان دهنده اين موضوع است که استفاده (. 5 :2016

خارجي ترکيه نمودن از چنين نگرشي در واقع تنها انتخابي در همراه کردن با نيازهاي سياست

توطئه »تيجه هاي موجود در سوريه نجا که به تهران مرتبط است، تناباشد. بنابراين تا آنمي

باشد. از نقطه نظر مي« غرب براي تضعيف محور مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي )اسرائيل(

جمهوري اسالمي ايران، ترکيه با هماهنگي عربستان، قطر و اياالت متحده آمريکا تالش نموده 

تا  است تا متحد مورد اعتماد ايران در سوريه را سرنگون سازد. اين مسئله موجب شده است

 & Aras)ايران با ترکيه مخالفت کند و شکافي بزرگ بين تهران و آنکارا ايجاد گردد

Yorulmazlar,2014:112 .) در کل رقابت و تضاد شيعه و سني سبب گسترش فضاي افراطي در

شود که با توجه به وجود اقليت سني در جمهوري اسالمي ايران و جمعيت منطقه خارميانه مي

 منيت دو کشور با مخاطره مواجه خواهد شد.شيعه در ترکيه، ا
مدل روابط ايران و ترکيه براساس مفهوم ساختار ژئوپليتيكينمودار :  (2شكل)  

 
(1398منبع: نويسندگان، ) 
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 تجزيه و تحليل .4-4

مورد بررسي  AHPوزن عوامل موثر از طريق تحليل سلسله مراتبي و با روش مقايسات زوجي 

اي ها  نسبت به هم از طريق مجموعهروش، براي وزن دهي به شاخصقرار گرفته است. در اين 

هاي مقايسات از محاسبات عددي، در قالب تحليل سلسله مراتبي با استفاده از اطالعات ماتريس

زوجي انجام شده است. الزم به ذکر است که نرخ ناسازگاري بدست آمده در اين مقايسات برابر 

هاي جمع توان گفت دادهکمتر است بر اين اساس مي 0.1ه از است. با توجه به اينک 0.03با 

باشد. نتايج بدست آمده از اين آوري شده براي وزن دهي از نرخ سازگاري بااليي برخوردار مي

دهد رقابت نشان مي AHP( آورده شده است. همانگونه که نتايج ناشي از 1طريق در نمودار )

( و تعارضات 111. 0(، رقابت ايران و ترکيه در عراق )0.115ايران و ترکيه در سوريه با وزن )

( داراي بيشترين وضع هستند اين امر نشان دهنده اين است که دو 0.109بر سر حوزه نفوذ )

کشور داراي تعارضات گسترده و بنياديني در زمينه استراتژي، راهبر و تاکتيک هستند. زيرا رقابت 

نطقه براي ايران و ترکيه است اما تضاد منافع و اهداف بر سر سوريه نشان دهنده اهميت اين م

ملي سبب شده است تا دو کشور در اين منطقه در مقابل يکديگر قرار گيرند و براساس 

باشد گام بردارند. از سويي اي خود که در راستاي افزايا ميزان قدرت ميهاي منطقهاستراتژي

دو کشور در اصول بنياديني مرتبط با قدرت  ديگر حوزه نفوذ نيز نشان دهنده اين است که هر

اي خود داراي تعارضات آشکاري هستند و به صورت همه جانبه براي افزايا اين ملي و منطقه

کنند و همين موضوع سبب شده است تا در زمينه حوزه نفوذ نيز داراي تعارضات عامل تالش مي

 .هاي قابل توجهي با يکديگر باشندو رقابت
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 يريگنتيجه.5

دهد بين عوامل موثر بر روابط ايران و ترکيه عوامل رقابتي از جمله هاي تحقيق نشان مييافته

رقابت بر سر سوريه، عراق و حوزه نفوذ از باالترين درجه اهميت برخوردار هستند و اين امر 

کي توان شاهد گسترده تر شدن تعارضات ايدئولوژينشان دهنده اين موضوع است که در آينده مي

اي و همکاري در و ... در اين مناطق شد. از سويي ديگر عواملي مانند همکاري در پرونده هسته

تواند از عوامل تاثيرگذار بهبود و وابستگي دو کشور ايران و ترکيه در طول زمان حوزه انرژي مي

رافيايي و هاي جغتوان بيان نمود که روابط ايران ترکيه در بستري از واقعيتباشد. در واقع مي

هاي خود در هر زمان و موقعيتي ژئوپليتيک جاري است. اين بستر متناسب با شرايط و ويژگي

حالت عادي ايران و ترکيه به عنوان  کند. دراي از روابط را در ميان دو کشور جلوه گر ميگونه

شور در دو قدرت هم سطح همسايه در حالتي ميان رقابت و همکاري باهم قرار دارند. اين دو ک

طلبي قالب همکاري اقتصادي، ترانزيت کاال و مسافر، همکاري امنيتي در مورد موضوع جدايي

کنند، اما در مواردي مانند گسترش حوزه نفوذ در مناطق ژئوپليتيک هم همکاري مي کرد با

پيرامون، رهبري جهان اسالم، رقابت مذهبي، بازارهاي کشورهاي همسايه به رقابت با همديگر 
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توان روابط ميان اين دو کشور را در يک مسير صاف و هموار پيگيري رو نميپردازند. از اينمي

گيرند به هاي مختلف ژئوپليتيک روابط دو کشور تحت تاثير قرار ميکرد، بلکه بسته به عرصه

هاي عبارت ديگر آنها در عين رقابت در رابطه با حوزه نفوذ در مورد امنيت و ثبات سياسي دولت

ها و حمايت مديگر همکاري دارند. براي نمونه حمايت ايران از اردوغان در کوتاي گولنيسته

هاي سياسي در عين رقابت در سوريه، عراق و کردستان ترکيه از جمهوري اسالمي در ناآرامي

اي که ممکن است روابط پايدار اما پرفراز و نشيب دو کشور را گوياي اين امر است. اما نکته

گرايي ژئوپليتيک پيا ببرد ورود ايدئولوژي ير  قرار داده و آن را در مسيري خارج از واقعتحت تاث

به عرصه روابط ميان دو کشور است، امري که ممکن است روابط ميان دو کشور را از همکاري 

و رقابت به سوي کشمکا هدايت کند. اين موضوع بويژه با نگاهي تاريخي به روابط 

کشور در دوران صفويه گوياي آن است. در شرايط امروز نيز پررنگ شدن  ايدئولوژيک پايه دو

سياست نئوعثمانگري در سياست خارجي ترکيه و تالش براي بسط نفوذ ترکيه در قلمرو تاريخي 

امپراتوري عثماني در مناطق مانند شمال آفريقا، شامات، عراق و قفقاز و نيز تالش ايران براي 

اي دو کشور را درگير جنگ نند عراق، سوريه، لبنان و يمن به گونههمگرا نمودن کشورهايي ما

هاي تند مقامات دو کشور عليه يکديگر منجر شده است. نيابتي کرده و گاهي به موضع گيري

اي هم در روابط دو کشور اي و فرامنطقههاي منطقهشود ديگر قدرتاين امر زماني تشديد مي

توان رو ميها ميان دو کشور منجر شود. از اينر تشديد تناتواند بايفاي نقا نمايند که مي

گفت در راستاي الزامات ژئوپليتيک روابط دو کشور در طيفي از همکاري و رقابت جريان خواهد 

اي هاي منطقههاي قدرتبافت اما در ورود عناصر خارج از ژئوپليتيک مانند ايدئولوژي و دخالت

 ي تنا پيا خواهد برد.و فرامنطقه اين روابط را به سو

 تشكر و قدراني.6

دانيم از دانشکده علوم جغرافيايي دانشگاه خوارزمي که امکان انجام اين پژوها در اينجا الزم مي

 را در قالب رساله دکتري فراهم آوردند سپاس گزاري نماييم.
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