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مقدمه-1
به -تاکنوناز زمان حکومت صفویه و عثمانیاي منطقهدو قدرت عنوان بهایران و ترکیه 

پس از وقوع انقالب اسالمی . اندههمواره در حال رقابت بود-استثناي دوران حکومت پهلوي
عنوان بهدر ایران و حاکمیت کمالیستها در ترکیه نیز روابط دو کشور تیره بود و ایران ترکیه را 

هرچند با روي . دادمیتحد آمریکا و اسرائیل بود، مورد انتقاد قراریک حکومت سکوالر که م
در ترکیه روابط دو کشور توسعه یافته است اما 1گراي عدالت و توسعهکار آمدن حزب اسالم

تحوالت جهان عرب و تقابل دو کشور در سوریه و عراق یکبار دیگرموجب تیرگی روابط دو 
:Murcan, 2011(کشور گردید 65-75(.

پس از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی و تشکیل جمهوري ترکیه و همچنین در 
متحدان عنوان بهدوران جنگ سرد و حاکمیت نظام دو قطبی، رقابت میان ایران و ترکیه 

اما . آنکه نقش مستقلی نداشتند، متوقف گردیددلیل بهاردوگاه غرب به رهبري آمریکا اي منطقه
جدید دوباره رقابت میان دو کشور هاي ی شوروي سابق و استقالل جمهوريپس از فروپاش

.دور جدید رقابت میان ایران و ترکیه بیشتر سیاسی و اقتصادي بود. آغاز گردید
ترکیه با اتکا به رشد اقتصادي سالهاي اخیر خود و نیز تعامل سازنده با قدرتهاي 

و مجامع اسالمی تالش نموده است تا از غربی و نزدیکی به کشورهاي همسایهاي منطقهفرا
وجود آمده براي دستیابی به هژمونی سیاسی و اقتصادي در سطح منطقه استفاده هفرصت ب

نخبگان ترکیه معتقدند زمان آن رسیده است که ترکیه با .)Fuller, 2008: 67-115(نماید
و پیاده نمودن نظم جدید اي فرامنطقهاستفاده از قدرت سرریز شده خود و تعامل با قدرتهاي 

در صورت ایجاد نظم جدید . مدیریت جریانات سیاسی و اقتصادي منطقه را در دست بگیرد
,Ozdem(شوندمیدیگر مانند ایران و عربستان سعودي با چالش مواجهاي منطقهقدرتهاي 

2010: 272-274(.
دنبال به، ایران و ترکیه نظام دو قطبیهاي با پایان یافتن جنگ سرد و از بین رفتن محدودیت

1. AKP
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ایفاي نقش جدید مستلزم ایجاد تغییرات . اندهبوداي منطقهبازیگر مستقل عنوان بهایفاي نقش 
در این . باشدمیسیاست خارجی دو کشور متناسب با وضعیت جدیدهاي اساسی در استراتژي

ارجی چند راستا ترکیه ضمن تدوین استراتژي جدید سیاست خارجی تحت عنوان سیاست خ
بعدي اقدامات وسیعی جهت پیاده نمودن سیاست خارجی جدید و گسترش نفوذ ترکیه در 

اولین منطقه مورد نظر ترکیه جهت گسترش نفوذ . عمل آورده استمناطق همجوار خود به
ترکیه با . سیاسی و اقتصادي این کشور پس از جنگ سرد، منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز بود

مشترك با کشورهاي این منطقه تنها با استفاده از اشتراکات قومی، مذهبی و وجود نداشتن مرز 
تازه هاي زبانی توانست ضمن توسعه نفوذ سیاسی و فرهنگی خود، بازارهاي جمهوري

تجارت و هاي یافته از شوروي سابق را به تسخیر خود درآورده و از فرصتاستقالل
که، بر اساس آمارهاي موجود ترکیه در مقایسه با ريطوبه. ي بیشترین بهره را ببردگذارسرمایه

سایر کشورهاي منطقه نظیر ایران در حوزه آسیاي مرکزي و قفقاز نفوذ به مراتب بیشتري پیدا 
مانند آمریکا و کشورهاي اي منطقهعالوه بر این،  ترکیه با حمایت قدرتهاي فرا. کرده است

منابع نفت و گاز خزر از طریق خطوط لوله به اروپایی از موقعیت ترانزیتی خود جهت انتقال
در مقابل، ایران با وجود داشتن اشتراکات فراوان . اروپا نهایت استفاده را به عمل آورده است

قومی، مذهبی و زبانی و مرزهاي طوالنی با کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز،  داشتن موقعیت 
امن انتقال انرژي با توجیه باالي اقتصادي به ممتاز جغرافیایی و ترانزیتی، دسترسی به مسیرهاي

. اينداشتن استراتژي منسجم و عدم تعامل با قدرتهاي فرامنطقهدلیل بهاروپا و آسیاي شرقی 
وجود آمده جهت گسترش نفوذ سیاسی، فرهنگی و هنتوانسته است از خالء و فرصت ب

.مایدیافته استفاده نتازه استقاللهاي اقتصادي خود در جمهوري
و حمله آمریکا به افغانستان و عراق، فرصت دیگري براي 2001سپتامبر 11وقوع حادثه 

براي اي منطقهگسترش نفوذ و ایفاي نقش برتر و نیزاي منطقهایجاد تعامل با قدرتهاي فرا
وجود آمده به بهترین هاما ایران نتوانست از فرصت ب. نظیر ایران فراهم نموداي منطقهقدرتهاي 

با این حال روي کار آمدن دولت شیعه در عراق زمینه گسترش نفوذ ایران . نحو استفاده نماید
رهبر جهان شیعه از فرصت ایجاد شده به بهترین نحو عنوان بهدر عراق را فراهم نمود و ایران 
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مختار اقلیم کردستان عراق تهدیدات ناشی از حکوت خوددلیل بهترکیه در ابتدا . استفاده نمود
این کشور و وجود هاي تدریج و با برطرف شدن نگرانیبا آمریکا همکاري نکرد، اما به

ي و همچنین منابع انرژي در اقلیم کردستان تالش نموده گذارسرمایهتجارت و هاي فرصت
که، اکنون طوريبه. اقلیم کردستان را گسترش دهدبویژه است تا نفوذ اقتصادي خود در عراق 

با این حال، نفوذ ترکیه در عراق با ایران . آیدمیک تجاري عراق به حسابترکیه اولین شری
میلیارد بشکه ذخیره 45میلیون نفر داراي 5اقلیم کردستان با جمعیت . باشدقابل مقایسه نمی

شود ظرفیت تولید نفت اقلیم میبینیپیش.باشدمیتریلیون متر مکعب ذخیره گاز127نفت و 
اقلیم کردستان از طریق خط لوله 2013در سال . میلیون بشکه برسد1به 2016در سال 

میلیون 50میلیون بشکه در سال صادرات داشته است که این رقم تا 35کرکوك به اسکندرون 
.بشکه در سال قابل افزایش است

نظیر ایران، عربستان اي منطقهتحوالت اخیر جهان عرب فرصت مناسبی براي قدرتهاي 
تحوالت جهان عرب . تر نمایندخود را پررنگاي منطقهیه فراهم نمود تا نقش سعودي و ترک

بحران . در سطح منطقه را تشدید نموده استاي فرقههاي تعارضات ایدئولوژیک و درگیري
از . حساب آورددر سطح منطقه بهاي فرقهتوان اوج تقابل ایدئولوزیک و میسوریه و عراق را

گراي افراطی و ترکیه حامی گروههاي اسالمعنوان بهان سعودي سو میان منافع عربستیک
رو تعارض وجود دارو از سوي دیگر میان ایران و عراق حامی گروههاي اسالم میانهعنوان به
حامیان عنوان بهسو و  ترکیه و عربستان سعودي حکومتهاي شیعه در منطقه از یکعنوان به

. وجود داردگروههاي اهل سنت از سوي دیگر تعارض 
و جغرافیایی که موجب گردیده است که ایران و اي منطقهابتدا به الزامات پژوهش حاضر

با این فرض، تالشهاي ترکیه براي دستیابی . دپردازمیجاي شریک بیشتر رقیب باشند،ترکیه به
ونی نفوذ پیرامهاي و نفوذ در فضاي داخلی ایران و همچنین حوزهاي منطقهبه جایگاه برتر 

ایران در مناطق آسیاي مرکزي و قفقاز و خاورمیانه در مقاطع مختلف زمانی پس از جنگ سرد 
ایران در برابر ترکیه در هاي و واکنشها پس از تحوالت جهان عرب و استراتژيبویژه 

رو براي جایگاه ایران و ترکیه در نظم و همچنین سناریوهاي پیشاي منطقهچهارچوب موازنه 



170 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

.  دنمایمیآینده تحلیلاي منطقه

روش تحقیق-2
و همچنین با استفاده از روش آماري ها تحلیلی داده-این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

متغیر عنوان بهایران و ترکیه اي منطقهمتغیر مستقل بر رقابت عنوان بهتحوالت جهان عرب تأثیر
ي تأثیرت که آیا تحوالت جهان عرب سوال اصلی پژوهش این اس. وابسته بررسی کرده است

این است که تحوالت جهان پژوهش نیزاي ایران و ترکیه داشته است؟ فرضیه بر رقابت منطقه
ایران و ترکیه را که پس از پایان جنگ سرد آغاز گردیده است را تشدید اي منطقهعرب رقابت 

.نموده است

مبانی نظري -3
- توان از رویکردهاي مختلف تاریخیمیترکیهایران وي امنطقهبراي بررسی سیاست و رقابت 

این پژوهش . یانه امنیت محور استفاده نمودگراواقعایدئولوژیک، همگرایانه اقتصاد محور و 
یانه گراواقعیی تهاجمی و تدافعی، رویکرد گراواقعهاي از مفاهیم و مفروضات نظریهگیريبهره

پوشش دلیل بهیی تهاجمی و تدافعی گراواقعهاي یهنظر. ستامنیت محور را انتخاب کرده ا
دادن سطوح تحلیل خرد، میانی و کالن و همچنین داشتن مفاهیم و مفروضات غنی نظیر موازنه 

. ایران و ترکیه را تحلیل نمایداي منطقهتواند رقابت میخوبیقوا، موازنه تهدید و هژمونی به
اي وغان و داوود اغلو بر سیاست خارجی و منطقهدنخبگان ترکیه نظیر اردیدگاههايتأثیر

با . توان تحلیل نمودمیخوبیتوان با استفاده از  نقش عوامل ذهنی بهمیترکیه در سطح خرد را
اي پس از منطقههاي و اتحادها و ائتالفها بنديتوان گروهمیاستفاده از مفهوم موازنه قوا

و ها توان برداشتمیستفاده از مفهوم موازنه تهدیدبا ا. تحوالت جهان عرب را تحلیل نمود
با . تهدید یا عدم تهدید را تحلیل نمودعنوان بهایران و ترکیه در برابر یکدیگر هاي واکنش

اي منطقهتوان تالشهاي ترکیه و ایران براي دستیابی به جایگاه برتر میاستفاده از مفهوم هژمونی
.تحلیل نمود
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ایران و ترکیه پس از جنگ سرد  بیشتر به رقابت ايمنطقهه رقابت در مطالعات مربوط ب
در 2001سپتامبر 11میان دو کشور در آسیاي مرکزي و قفقاز و رقابت دو کشور پس از واقعه 

ایران و ايمنطقهدر مطالعات انجام شده در مورد سیاست و رقابت . عراق پرداخته شده است
احزاب و گروههاي سیاسی داخلی ترکیه نظیر تأثیرشتر به ترکیه پس از تحوالت جهان عرب بی

حزب عدالت و توسعه  بر رویکردهاي سیاست خارجی این کشور با محوریت سیاست 
المسلمین مصر و سایر کشورهاي منطقه و تالش گرایی و حمایت ترکیه از اخواننوعثمانی

وفق دموکراسی اسالمی پرداخته الگوي معنوان بهترکیه براي تبدیل نمودن مدل حکومتی ترکیه 
اي تحوالت جهان عرب بر سیاست و رقابت منطقهتأثیردر مطالعات انجام شده به . شده است

در این پژوهش تالش شده است تا . ایران و ترکیه پرداخته نشده استهاي و رفتارها و واکنش
و ترکیه و همچنین اتحادها و و تقابل میان ایران ها ها، تهدیدها، رفتارها، نقشسیاستها، واکنش

پس از تحوالت جهان عرب طی بحران سوریه و عراق مورد بررسی قرار ايمنطقههاي ائتالف
تالش شده است که براي کمک به بهتر شدن کار از تجربیات شخصی پژوهشگر و آمار و گیرد

.عمل آیدنهایت استفاده بهايمنطقهو اطالعات اقتصادي 

قهاي تحقییافته-4

ايمنطقهایران و ترکیه شریک یا رقیب -1-4
باشد موضوعی است که در مورد آن دیدگاههاي میایراناي منطقهاینکه ترکیه شریک یا رقیب 

اما بررسی تحوالت منطقه و سیاست خارجی ترکیه نشان داده است که . مختلفی وجود دارد
راي یکدیگر باشند اما رقباي جدي توانند شرکاي مناسبی بایران و ترکیه در سطح منطقه نمی

همکاري هاي میان ایران و ترکیه زمینه. شودمیهستند که رقابت آنها روز به روز شدیدتر
بازي . چربدمیهمکاريهاي مشترك چندان نیست و تضاد در منافع ایران و ترکیه بر زمینه

ساله ایران و عراق 8وقوع جنگ. جمع صفر استحاکم بر روابط ایران و ترکیه بازي با حاصل
موقت میان دو کشور بوده که آن هاي ی علیه ایران دالیل همکاريالمللبینهاي و وضع تحریم

منافع هاي استراتژي ترکیه براي نفوذ در حوزه. منافع ترکیه کمک کرده استتأمینهم بیشتر به 
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.حیاتی ایران حول دو محور تدوین گردیده است
نفوذ سیاسی و اقتصادي ترکیه در مناطق پیرامونی ایران نظیر تالش براي افزایش :اول

11آسیاي مرکزي و قفقاز پس از فروپاشی شوروي و نیز نفوذ در خاورمیانه پس از واقعه 
؛و تحوالت اخیر جهان عرب2001سپتامبر 
تالش براي افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادي ترکیه در داخل ایران از طریق ایجاد :دوم

.نوعی اعمال قدرت علیه ایرانعنوان بهمتقابل نامتقارن وابستگی

تالش ترکیه براي نفوذ در مناطق پیرامونی ایران-2-4
برطرف شدن و1المنافعمشتركمستقل هايفروپاشی شوروي سابق و استقالل جمهوري

اي منطقهقدرتهاي عنوان بهناشی از جنگ سرد موجب گردید که ایران و ترکیه هاي محدودیت
المنافعمشتركمستقل هاي که داراي اشتراکات فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی با جمهوري

و دستیابی به اي منطقهوجود آمده و ایفاي نقش مستقل هپر کردن خالء قدرت بدنبال بهبودند، 
دادن استراتژي نگاه به شرق در ترکیه با در دستور کار قرار در این راستا،. هژمونی باشند

وسیعی اقدامات2ی همکاري و توسعه ترکیهالمللبینآژانس تأسیسیاست خارجی خود و س
جهت گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادي و فرهنگی خود در منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز  به 

المنافعمشتركمستقل ترکیه با وجود نداشتن مرز مشترك با کشورهاي حوزه . عمل آورد
مانند آمریکا اي منطقهنسجم و برخورداري از حمایت قدرتهاي فرامریزيبرنامهداشتن دلیل به

هدف . برتر دست یابداي منطقهخود و کسب جایگاه اي منطقهبیشتر توانسته است به اهداف 
سازي، و هدایت سازي، یکسانی همکاري و توسعه ترکیه هماهنگالمللبیناصلی آژانس 

. یاي مرکزي و قفقاز بودترکیه در قبال کشورهاي منطقه آسهاي سیاست
ترکیه تالش نموده است که از طریق افزایش اعطاي اعتبارات بانکی، افزایش حجم 

در منطقه آسیاي مستقیم خارجی و افزایش مبادالت تجاري حضور خودهاي يگذارسرمایه
ترکیه در حوزه هاي يگذارسرمایهکه، حجم طوريبه.بیشتر نمایدرامرکزي و قفقاز

1 - CIS
2 - TIKA



173کیهاي ایران و ترتأثیر تحوالت جهان عرب بر سیاست منطقه________________________

میلیارد دالر و میزان اعطاي 4/8به حدود 1992در سال المنافعمشتركمستقل هايجمهوري
5/1به حدود المنافعمشتركهاي مستقل جمهورياعتبارات بانکهاي ترك به کشورهاي حوزه 

مستقل هايجمهوريحجم مبادالت تجاري ترکیه با کشورهاي حوزه . میلیارد دالر رسیده بود
میلیارد دالر در سال 6/5به حدود 1992میلیون دالر در سال 45ز حدود نیز االمنافعمشترك
از المنافعمشتركمستقل حجم مبادالت تجاري ترکیه با کشورهاي . افزایش داشته است1999
افزایش داشته 2012میلیون دالر در سال 25391به حدود 2001میلیون دالر در سال 4621
ي، گمرکی، حمل ونقل و گذارسرمایهامه همکاري اقتصادي، موافقتن200ترکیه همچنین . است

.امضا نموده استالمنافعمشتركمستقل اي با کشورهاي بانکی و بیمه
اکتشاف و استخراج منابع انرژي در دریاي خزر و لزوم انتقال آنها به بازارهاي مصرف 

ت ممتاز جغرافیایی و یک کشور داراي موقعیعنوان بهاروپا، توجه ترکیه بویژه ی المللبین
نیازمندیهاي تأمینضمن که طوريبه. ترانزیتی جهت انتقال منابع انرژي به اروپا را جلب نمود

کشوري که در مسیر ترانزیت انرژي اروپا عنوان بهترکیه به انرژي بر اهمیت این کشور داخلی 
ریکا موجب گردید که تعامل سازنده ترکیه با کشورهاي اروپایی و آم. قرار دارد افزوده است

و اتحادیه اروپا از انتقال منابع انرژي خزر از طریق ایجاد المنافعمشتركمستقل کشورهاي 
.جیهان و خط لوله ناباکو به اروپا حمایت نمایند-تفلیس-خطوط لوله باکو

ایران با وجود داشتن مرزهاي مشترك جغرافیایی و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، زبانی، اما 
نداشتن دیپلماسی و استراتژي دلیل بهومی با کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز، و ق

و عدم تعامل ها سازي فعالیتیک نهاد مشخص براي سازماندهی و یکساننبودنیزمشخص و
قدرت بوجود ءاز فرصت فراهم شده جهت پر نمودن خالهنتوانستاي منطقهبا قدرتهاي فرا

استفاده المنافعمشتركهاي مستقل جمهوريو حضور خود در حوزه افزایش نفوذ جهت آمده 
کشورهاي مستقل جهت نفوذ در بازارهاي رغم انجام اقدامات محدودعلیایران . نماید

که هین موجب گردیدیپذیري پاکیفیت با توان رقابتبدون ، صادرات کاالهاي المنافعمشترك
حجم مبادالت بر اساس آمارهاي موجود.نمایندابت رقنتوانند با کاالهاي تركکاالهاي ایرانی

.کاهش داشته است2001-2012هايسالبین المنافعمشتركمستقل تجاري ایران با کشورهاي 
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کشورهاي ایران همچنین نتوانسته است از موقعیت ترانزیتی خود جهت انتقال کاال از حوزه 
در حوزه فرهنگی، ایران با .فاده نمایداستخوبیبهبه حوزه خلیج فارسالمنافعمشتركمستقل 

المنافعمشتركمستقل ، فرهنگی و قومی با کشورهاي دینیوجود داشتن اشتراکات زبانی، 
نتوانسته است از این موقعیت براي افزایش نفوذ و حضور خود در منطقه آسیاي مرکزي و 

ل و ترانزیت منابع انرژي از ایران با وجود داشتن موقعیت ممتاز جهت انتقا. قفقاز استفاده نماید
اي منطقهنداشتن تعامل سازنده با قدرتهاي فرادلیل بهدریاي خزر به بازارهاي جهانی در 

خود استفاده اي منطقهوجود آمده جهت افزایش قدرت و جایگاه هاز فرصت به استنتوانست
).Alcenate & Tanner, 2010: 237-253(نماید

به میلیون دالر2014ترکیه از بازارهاي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز در سال سهم ایران و:1شماره جدول
سهم ایران از بازار کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز سهم ترکیه از بازار کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز

رتبه در میان 
صادرکنندگان

سهم از 
کل 

واردات 
به درصد

صادرات 
ایران به 

میلیون دالر
کشورها

رتبه در میان 
صادرکنندگان

سهم از 
کل 

واردات 
به درصد

صادرات 
ترکیه به 
میلیون 

دالر

کشورها

5 4.4 188 ارمنستان 1 25.2 1958 ترکمنستان
8 3.6 180 تاجیکستان 1 17.1 1346 گرجستان
15 1.6 129 گرجستان 2 13.8 1481 آذربایجان
15 1% 118 آذربایجان 4 6.9 284 انتاجیکست
27 2% 14 قرقیزستان 4 5.3 210 ارمنستان
42 2% 82 قزاقستان 6 4.5 563 ازبکستان
93 6 477 ترکمنستان 7 3.4 205 قرقیزستان
100 0 62 ازبکستان 11 1.8 901 قزاقستان

www.Trade map.com
صدام و به قدرت رسیدن شیعیان در عراق فرصت رژیم حمله آمریکا به عراق و سقوط 

را در عراق گسترش داده و خود ی براي ایران فراهم آورد تا نفوذ سیاسی و اقتصادي مناسب
گسترش در سالهاي اخیرنیزنفوذ اقتصادي ایران در عراق. دهدرا ارتقا اشايمنطقهجایگاه 

و الدر بخش صادرات کاایرانعراق اولین شریک تجاري که،طوريبه.قابل توجهی یافته است
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میلیارد دالر 7/4حدود 2011ایران در سال . آیدمیمهندسی به حسابخدمات فنی و
میلیارد دالر  صادرات 6/1صادرات کاال شامل مواد غذایی و مصالح ساختمانی و حدود 

ساختمان سازي و نیروگاهی به کشور عراق خدمات فنی و مهندسی در بخشهاي راه سازي،
. داشته است

گسترش نفوذ دنبال بهل تسنن در ساختار قدرت سیاسی عراق حمایت از اقلیت اهباترکیه
مشکالتی که با دولت مرکزي عراق داشته است دلیل بهاما .استسیاسی خود در دولت عراق 

ممانعت ترکیه از تحویل طارق . اش را در این کشور چندان گسترش دهدنتوانست نفوذ
خیانت به دولت عراق دلیل بهعراق که المسلمین عراق به دولت مرکزي الهاشمی رهبر اخوان

به اعدام محکوم شده، واردات نفت از اقلیم کردستان و حمایت از داعش از جمله این 
. باشدمیمشکالت

ازي دفاتر تجاري در شهرهاي اندهترکیه از طریق ایجاد شوراي بازرگانان عراق و ترکیه، را
ان و شرکتهاي فنی و مهندسی گذارسرمایهر، اربیل، سلیمانیه، بصره و بغداد زمینه حضور تجا

بر اساس آمارهاي موجود، تعداد شرکتهاي فعال ترك در . ترك را در عراق فراهم نموده است
که شرکت رسیده است، در حالی400شرکت به 80از 2000-2004عراق در فاصله سالهاي 

ترکیه . سیده استشرکت ر190شرکت به 400در عراق از تعداد شرکتهاي ایرانی فعال
خود اختصاص داده درصد از واردات عراق را به5/29اولین شریک تجاري عراق عنوان به

درصد از واردات 27که ایران در حالی. درصد برسد70شود این رقم به میبینیکه پیشاست
میلیارد12حجم مبادالت تجاري ترکیه و عراق حدود 2010در سال . عراق را در دست دارد

میلیارد دالر بوده 8که حجم مبادالت تجاري ایران و عراق حدود دالر بوده است، در حالی
این در حالی است که کردهاي ساکن در اقلیم کردستان بیشتر مایل به افزایش نفوذ ایران . است

.)Donyaye Eqtesad, 2012: 7-8(هستند
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به میلیون دالر2014خاورمیانه در سال سهم ایران و ترکیه از بازارهاي منطقه :2شماره جدول
سهم ایران از بازار کشورهاي منطقه خاورمیانه سهم ترکیه از بازار کشورهاي منطقه خاورمیانه

رتبه در میان 
صادرکنندگان

سهم از 
کل 

واردات 
به 

درصد

صادرات 
ایران به 
میلیون 

دالر

کشورها
رتبه در میان 
صادرکنندگان

سهم از 
کل 

واردات 
به 

صددر

صادرات 
ترکیه به 
میلیون 

دالر

کشورها

2 20 6200 عراق 1 30 11850 عراق
14 4.5 303 سوریه 1 16.7 1025 سوریه
51 2% 42 لبنان 2 5.6 289 فلسطین
66 1% 18 اردن 6 5.3 1134 لبنان
114 0 5% فلسطین 7 3.5 755 اردن

www.Trade map.com

نقش مانند ایران و ترکیهاي منطقهبازیگران موجب گردید کهوقوع تحوالت جهان عرب 
ارتقاي ایجاد شده وقدرتءپر کردن خالدنبال بهنموده و دوبارهتعریف خود را بازاي منطقه

معرفی این جهتاستفاده ترکیه از دیپلماسی عمومی و تالش. باشندشانايمنطقهجایگاه 
دولت بشارحمایت ترکیه از مخالفان الگوي حکومتی موفق در سطح منطقه وعنوان بهکشور 

هدف اصلی ترکیه از اقداماتش در . در این راستا تحلیل نمودتوانمیراو داعش در عراقاسد
نیزایرانباشدمیمنطقهدر سطحو دستیابی به هژمونیاي منطقهجدیدمنطقه برقراري نظم

گسترش روابط با کشورهاي حفظ نظم موجود و استفاده از فرصت فراهم شده جهتدنبال به
افزایش دیدارهاي رسمی میان مقامات دو کشور در سطوح مختلف . استمهم منطقه نظیر مصر

. باشدمیبیانگر این موضوع

عنـوان  بـه تالش ترکیه براي نفوذ در داخل ایران و ایجاد وابستگی متقابل نامتقـارن  -3-4
شکلی از اعمال قدرت
اش در داخل پیگیري استراتژي افزایش نفوذ سیاسی و اقتصاديظورمنبهترکیه در سالهاي اخیر 

نوعی اعمال قدرت تالش نموده است عنوان بهایران از طریق ایجاد وابستگی متقابل نامتقارن 
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که توانمندیهاي داخلی ایران در خدمت منافع ترکیه طوريبه. نفوذ خود در ایران را افزایش دهد
ترکیه در راستاي تحقق و اجرایی . م نتواند با جهان تعامل داشته باشدمستقیطوربهباشد و ایران 

:نمودن اهداف تعیین شده در استراتژي نفوذ خود در ایران اقدامات زیر را به عمل آورده است
همجوار ایران و هاي ي جهت ایجاد واحدهاي تولیدي و خدماتی در استانگذارسرمایه-

؛ترکیه
؛فروش و ارائه برندهاي ترك در ایرانهاي ریق ایجاد نمایندگینفوذ در بازار ایران از ط-
ی المللبینهاي مرکز نقل و انتقاالت بانکی در شرایط تحریمعنوان بهتبدیل نمودن ترکیه -

؛علیه ایران
؛بورس نمودن دانشجویان ایرانی آذري زبان جهت تحصیل رایگان در دانشگاههاي ترکیه-
دگی شرکتهاي ایرانی در ترکیه جهت انجام نقل و انتقاالت فراهم نمودن زمینه ثبت نماین-

؛مالی
؛شرکت11470شرکت به 319از فعال در ترکیه افزایش تعداد شرکتهاي ایرانی -
.تبدیل نمودن ترکیه به مرکز صادرات و واردات مجدد کاال و خدمات به ایران-

تجزیه و تحلیل-5

ه پس از تحوالت جهان عربایران و ترکیاي منطقهسیاست و رقابت -1-5
مانند ایران، عربستان اي منطقهتحوالت اخیر جهان عرب فرصت مناسبی براي قدرتهاي 

وجود آمده در منطقه را پر نموده و جایگاه خود هقدرت بءسعودي و ترکیه فراهم نمود تا خال
رغم سعودي علیترکیه و عربستان . ی ارتقا دهندالمللبینو اي منطقهدر سلسله مراتب قدرت 

دلیل به-رو و افراطیمیانه-متفاوت از اسالمهاي وجود شکاف ایدئولوژیک ناشی از قرائت
رهبر جریان شیعی طی بحران سوریه در مقابل عنوان بهایران اي منطقهترس از افزایش نفوذ 

,Furtig(ایران و عراق متحد شدند 2014: 209-221(.
همزمان به شرق و غرب خود تالش نمود تا از طریق تعامل ترکیه در راستاي سیاست نگاه

ترکیه با هدف . وجود آمده را پر نمایدهقدرت بءخالاي فرامنطقهو اي منطقهبا قدرتهاي 
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، دستیابی به منابع انرژي خاورمیانه و تصاحب بازارهاي خاورمیانه ايمنطقهدستیابی به هژمونی 
همچنین ترکیه از طریق دیپلماسی عمومی و نفوذ در . کردطلبانه خود را آغازسیاستهاي توسعه

دنبال به چالش کشیدن نظم موجود در منطقه و ایجاد نظم مطلوب همیان افکار عمومی منطقه ب
,Dince & Yetim(قدرت هژمون  ایفاي نقش نماید، بوده استعنوان بهخود که در آن ترکیه 

2012: 68-81(.
توان به سه دسته تقسیم میپس از تحوالت جهان عرب راکلی، اقدامات ترکیهطوربه

:نمود
حمایت از اسالم گرایان میانه رو در سطح منطقه و تالش براي تبدیل نمودن حکومت -1

لگوي حکومتهاي جدید در خاورمیانه؛ترکیه به ا
و نزدیک شدن به جهان اسالم و ) هویت غربی(فاصله گرفتن از آمریکا و اسرائیل -2
؛رهاي همسایهکشو
.رهبر جهان شیعهعنوان بهتالش براي محدود نمودن نفوذ ایران در سطح منطقه -3

تواند الگوي مناسبی براي دالیل زیر نمیهبسیاري از تحلیگران معتقدند که ترکیه ب
دنبال ایجاد سلطه در منطقه است نه هترکیه ب:اول:  جدید در جهان عرب باشدهاي حکوت

ترکیه و جهان عرب داراي سابقه تاریخی، فرهنگ سیاسی، :دوم؛کراسی اسالمیبرقراري دمو
ترکیه دولتی با هویتی غربی است اما جهان :سوم؛باشندمیساختار طبقاتی و هویت متفاوتی
؛میان ناسیونالیسم عرب و ترك تعارض وجود دارد:چهارم؛عرب داراي هویتی اسالمی است

اساسی در ترکیه هاي ن داد که وضعیت دموکراسی و آزاديماجراي پارك گزي نشا:پنجم
-Atasoy, 2011: 86(واقعی نیست و وضعیتی موقتی براي عضویت در اتحادیه اروپا است

سیاست فاصله گرفتن ترکیه از آمریکا و اسرائیل که پیش از آن تصویر ذهنی از ترکیه .)100
ن عرب ساخته بود، نیز در راستاي یک حکومت سکوالر طرفدار غرب در میان جهاعنوان به

هر چند این سیاست در کوتاه مدت .نزدیکی به جهان عرب و کشورهاي همسایه اتخاذ گردید
اما در نهایت نتوانسته ،موجب بهبود وجهه ترکیه در میان افکار عمومی جهان عرب گردید

توان در مینیزدر سوریه و عراق را اي فرقهمداخله ترکیه در مناقشات . باشدمؤثراست 
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رهبر جهان شیعه و کمک به روي کار آمدن اسالم عنوان بهراستاي محدود نمودن نفوذ ایران 
:Fuller, 2014(حساب آوردرو در سطح منطقه بهمیانه این سیاست نیز با کنار رفتن .)25-42

. دیدمحمد مرسی از قدرت در مصر و طوالنی شدن بحران سوریه و عراق با ناکامی مواجه گر
نفوذ ایران، واکنش ایران هاي تحرکات ترکیه در سوریه و عراق و ورود این کشور به حوزه

ایران . دنبال داشته استهبرتر که خواهان حفظ نظم موجود است را باي منطقهقدرت عنوان به
. ه نمودبا اعتقاد به اینکه توانایی مقابله در برابر تحرکات ترکیه را دارد در بحران سوریه مداخل

حیاتی هاي هدف از موازنه ایجاد شده از سوي ایران جلوگیري از گسترش نفوذ ترکیه در حوزه
میزان توانمندي ایران و ترکیه . باشدمینفوذ ایران که شامل محور مقاومت و حزب اهللا لبنان نیز

جدید را مشخصاي منطقهنظم اي فرامنطقهو سطح تعامل آنها با قدرتهاي 
طلبانه ترکیه در منطقه خاورمیانه و توسعههاي سیاست).Barzegar, 2010: 1-2(سازدمی

. مداخله ترکیه در بحران سوریه و عراق رقابت میان ایران و ترکیه را به اوج خود رساند
برخالف ترکیه، ایران در ابتدا نسبت به تحوالت اخیر جهان عرب برخوردي محتاطانه از 

هایی براي برقراري ارتباط با حکومت جدید ات ایرانی تالشهر چند مقام. خود نشان داد
جدي نشان داد که ایران زمانی به تحوالت منطقه واکنش. المسلمین در مصر انجام دادنداخوان

در سوریه و عراق را تهدیدبویژه طلبانه ترکیه منافع حیاتی ایران در منطقه سیاستهاي توسعه
فع ایران موجب ایجاد موازنه در مقابل ترکیه از طریق ائتالف تهدیدات ترکیه علیه منا. نمودمی

:Mohammad, 2012(با روسیه و ایفاي نقش فعال ایران در بحران سوریه و عراق گردید

65-75(.
بایست با استفاده میپس از تحوالت جهان عرب رهبران ترکیه معتقد بودند که این کشور

.)Ozkan, 2013:163-176(د را باز تعریف نمایدخواي منطقهوجود آمده نقش هاز فرصت ب
نقش ترکیه را از یک بازیگر مطرح در اي منطقهزیرا تغییر در نظم موجود و ایجاد نظم جدید 

به بازیگري برتر که مدیریت جریانات سیاسی و اقتصادي منطقه اي منطقهکنار سایر بازیگران 
بازیگر مسلط در قبال عنوان بهد ترکیه در نظم جدی. را در دست بگیرد، تبدیل خواهد نمود
تبدیل اي منطقهکه ترکیه بتواند به قدرت در صورتی. مسائل منطقه مسئولیت خواهد داشت
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-Bechev, 2011: 173(اش نیز تا حد قابل توجهی ارتقا خواهد یافتیالمللبینگردد، جایگاه 

179(.
مینه انتقال منابع گاز خلیج فارس هدف دیگر مداخله ترکیه در بحران سوریه فراهم نمودن ز

عربستان -ترکیه و نیز قطر-سوریه-عربستان سعودي-به اروپا از طریق خطوط لوله قطر
در واقع، این استراتژي ترکیه ضمن کاهش اهمیت و . ترکیه بوده است-عراق-سعودي

انتقال . نمایدمیدموقعیت ژئواکونومیکی و ترانزیتی ایران، منافع ملی و اقتصادي ایران را تهدی
نیازمندیهاي این کشور به انرژي، وابستگی تأمینمنابع انرژي خلیج فارس از طریق ترکیه ضمن 

شریک استراتژیک اتحادیه عنوان بهاتحادیه اروپا به مسیر روسیه را کاهش داده و اهمیت ترکیه 
اروپا بدون مشارکت ایران انتقال منابع انرژي دریاي خزر و خلیج فارس به. بردمیاروپا را باال

دارنده بیشترین ذخائر نفت و گاز در منطقه عالوه بر انزواي سیاسی و اقتصادي ایران عنوان به
جبران ناپذیري براي روند توسعه و رشد اقتصادي هاي آسیباي منطقهی و المللبیندر سطح 

.همراه داشته استایران به

ايمنطقهيایجاد موازنه قواتقابل ایران و ترکیه در چهارچوب -2-5
تحوالت اخیر جهان عرب این فرصت را براي ترکیه فراهم نمود تا با حمایت از مخالفان 

جدید منطقه و تالش براي باال بردن وجهه خود در هاي اقتدارگرا عرب و حکومتهاي رژیم
راسی منطقه و تبدیل شدن به الگوي حکومت مطلوب یا دموکهاي میان افکار عمومی ملت

حرکت اي منطقهاسالمی در منطقه از طریق دیپلماسی عمومی به سمت کسب هژمونی 
).Ayoob, 2012:  84-97(نماید

طلبانه ترکیه پس از تحوالت جهان عرب موجب گردید که توسعههاي و نیتها سیاست
این حساب آورد و با وجود داشتن رابطه خوب باایران ترکیه را تهدیدي براي منافع خود به

اوج تقابل میان ایران و . کشور از طریق ائتالف با روسیه علیه این کشور دست به موازنه بزند
-Katz 2013, 38(توان در بحران سوریه و عراق مشاهده نمودمیترکیه در سطح منطقه را

از جانبه همهبا آغاز بحران سوریه ترکیه با مداخله در امور داخلی سوریه و حمایت . )46
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ان اسد از سوریه درخواست نمود تا اصالحات مورد نظر مخالفان را به انجام برساند و مخالف
در نتیجه، روابط دو کشور به وخامت گرایید و سفارت ترکیه در دمشق . دموکراسی را بپذیرد

ترکیه نیز با برگزاري کنفرانس گذار به دموکراسی و کمک به تشکیل شوراي . تعطیل گردید
سوریه و در اختیار گذاشتن مرزهایش و بندر اسکندرون به شورشیان و دادن ملی و ارتش آزاد 

به حمایت خود از 2و 1نظامی به آنها و مشارکت فعال در اجالسهاي ژنو هاي آموزش
در بحران عراق نیز ترکیه براي سرنگونی . شورشیان و تالش براي برکناري اسد ادامه داد

و نظامی را به داعش یا دولت اسالمی عراق و شام حکومت شیعی عراق بیشترین کمک مالی 
.)Kardas, 2010: 115-136(نمود

نفوذ سیاسی و فرهنگی هاي از نظر ایران نفوذ ترکیه در کشورهاي عراق و سوریه که حوزه
ایجاد . رودمیشماربهباشند، تهدیدي مستقیم براي منافع و امنیت ملی این کشور میایران

تالف با روسیه که داراي منافع مشترك با ایران است و مخالف گسترش نفوذ موازنه از طریق ائ
. باشد، واکنش ایران در مقابل تهدیدات ترکیه بوده استمیآمریکا، اروپا و ترکیه در خاورمیانه

نوعی گران مداخله روسیه در بحران سوریه و تقابل آمریکا و روسیه را بهبسیاري از تحلیل
روسیه حضور آمریکا و ترکیه در . )Khoury, 2013: 73-87(اندهنداحیاي جنگ سرد خوا

آید و داراي پایگاه دریایی در بندر میحسابسوریه که پایگاه سنتی این کشور در خاورمیانه به
عالوه بر این سقوط اسد . داندمیباشد را تهدیدي برعلیه منافع و امنیت ملی خودمیوسططر

چچن در هاي سالم افراطی در منطقه موجب تقویت تروریستدر سوریه و روي کار آمدن ا
).Baev, 2011: 11-19(باشدمیدي براي امنیت ملی روسیهروسیه خواهد شد و تهدی

. متفاوتی از خود نشان داده استهاي روسیه در برابر تحوالت اخیر در جهان عرب واکنش
را ونس و مصر استقبال نمود و آنآمیز قدرت در تمدودف در سخنرانی خود از انتقال مسالمت

در مورد لیبی موافق مداخله ناتو و توسل به زور نبودند و به غرب . براي منطقه مفید دانست
اما در مقابل . طرفی در پیش گرفتنددر رابطه با بحرین و یمن نیز سیاست بی. هشدار دادند

ا تهدیدي آشکار براي بحران سوریه از خود واکنش نشان دادند و فروپاشی دولت سوریه ر
منافع این کشور در منطقه دانسته و اعالم نمودند که تغییر رژیم در سوریه موجب روي کار 
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,Turdoroice(گراي افراطی در منطقه خواهد شدآمدن و تقویت گروههاي تروریستی اسالم

2013: 304-320(.
باور است که داراي قدرت ایجاد موازنه در برابر ترکیه به این معنی است که ایران بر این

طوالنی شدن بحران . باشدمیاشحیاتیهاي کافی براي جلوگیري از نفوذ ترکیه در حوزه
داند که به هم میخوبیایران به. سوریه و کشاندن آن به عراق این فرضیه را اثبات نموده است

ر سطح منطقه، افول زنی ایران دمعناي کاهش شدید قدرت چانهخوردن موازنه به سود ترکیه به
در نتیجه، ایران ضمن . ایران و به خطر افتادن امنیت ملی کشور خواهد بوداي منطقهجایگاه 

حفظ موازنه تالش نموده است تا با طوالنی نمودن بحران سوریه و کشاندن آن به داخل خاك 
رکیه را سیاسی و اقتصادي حفظ موازنه براي تهاي ترکیه و ایجاد نارضایتی داخلی، هزینه

افزایش داده و از طریق برقراري ارتباط و افزایش تعامل با آمریکا و اتحادیه اروپا فشارها بر 
خود هاي روي ترکیه را بیشتر نموده و این کشور را وادار به تجدید نظر در سیاستها و ارزیابی

هم زدن ائتالف تا از طریق مذاکره با روسیه و بهاندهترکیه و متحدانش نیز تالش نمود. نماید
,Davutoglu(میان ایران و روسیه و افزایش فشار بر ایران موازنه را به سود خود به هم بزنند

2013: 83-90(.
دستیابی ترکیه به هژمونی سیاسی و : به هم خوردن موازنه به سود ترکیه منافعی نظیر

، ايمنطقهی و المللینبو ارتقاي جایگاه این کشور در سلسله مراتب قدرت اي منطقهاقتصادي  
ایجاد ثبات و امنیت در اي منطقهقدرت عنوان بهتسهیل فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا 

عنوان بهمنطقه و ترویج دهنده ارزشهاي لیبرال دموکراسی، ارتقاي جایگاه ترکیه در جهان اسالم 
تجارت و هاي صتالگوي موفق تلفیق ارزشهاي اسالمی و غربی و دسترسی ترکیه به فر

به هم . همراه خواهد داشتکاال و خدمات در سطح منطقه را بههاي ي در بخشگذارسرمایه
به ) ایران و سوریه(کاهش اعتماد همسایگان : هایی نظیرخوردن موازنه به ضرر ترکیه آسیب

ی با همسایگان، افزایش موج نارضایتترکیه و شکست سیاست به صفر رساندن مشکالت 
از سیاستهاي حزب عدالت و توسعه ترکیه، کاهش ثبات و رشد اقتصادي و داخلی 
تولید و خدمات کاهش خواهد یافت و افول جایگاه ترکیه در هاي ي در بخشگذارسرمایه
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-Yakis 2014, 98(همراه خواهد داشترا بهاي منطقهی و المللبینسلسله مراتب قدرت 

106.(
ارتقاي جایگاه ایران در سلسله مراتب : منافعی نظیربه هم خوردن موازنه به سود ایران

ي ایران در گذارسرمایهتجارت و هاي ، دستیابی به فرصتايمنطقهی و المللبینقدرت 
موجود به سود ایران و گسترش اي منطقهکاال و خدمات در سطح منطقه، حفظ نظم هاي بخش

به هم خوردن موازنه به ضرر ایران . شتهمراه خواهد دانفوذ ایران در منطقه خاورمیانه را به
ایران، کاهش نفوذ ایران در منطقه اي منطقهی و المللبینکاهش جایگاه : آسیب هایی نظیر

کاال و هاي ي ایران در بخشگذارسرمایهتجارت و هاي خاورمیانه، از دست دادن فرصت
همراه خواهد را بهاي منطقهگذاري ایران در نظم جدید تأثیرخدمات در سطح منطقه و کاهش 

:Barkey, 2013(داشت 139-162(.

اي ایران و ترکیهیانه پسا موازنهگراواقعتعامل -3-5
ایران و ترکیه در چهارچوب موازنه بر اساس بازي با حاصل جمع صفر اي منطقهتقابل قدرت 

اي پیروزي در نماید که آنها توانایی الزم برتأمینتواند منافع یکی از دو طرف را میزمانی
طلب از توانمندي رقباي کشور توسعهعنوان بهچنانچه ارزیابی ترکیه . موازنه را داشته باشند

کشور موازنه دهنده توانایی الزم جهت ایجاد موازنه و عنوان بهخود درست نباشد و ایران 
براي دوآنهاي آن را داشته باشد و در نتیجه موازنه طوالنی شده و هزینههاي تحمل هزینه

هاي نخواهد شد و آنها تنها هزینهتأمینطرف موازنه طرف افزایش یابد، منافع هیچکدام از دو
:Aras & Yorulmazlar 2014(حفظ موازنه را پرداخت خواهند نمود 112-120(.

جاي کسب مزیت مطلق به مزیت نسبی اکتفا نموده در چنین شرایطی، بهتر است ترکیه به
اي منطقهایران نیز نقش . و تهدیدات علیه ایران را برطرف نمایدها ه نگرانیو از طریق مذاکر

در نتیجه . رسمیت بشناسدنه بازیگر مسلط بهاي منطقهیکی از بازیگران مطرح عنوان بهترکیه را 
چنین توافقی دو کشور ایران و ترکیه را به سمت بازي با حاصل جمع مضاعف هدایت

زمانی ترکیه به سمت تعامل با . حظات یکدیگر را درك خواهند نمودنماید و دو کشور مالمی
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ایران و حرکت به سمت بازي با حاصل جمع مضاعف پیش خواهد رفت که نخبگان و 
ایران اي منطقهندگان ترکیه به این نتیجه برسند که محاسبات آنها در مورد قدرت گیرتصمیم

را ندارند و اي منطقهبازیگر مسلط عنوان بهفاي نقش تنهایی توانایی ایاشتباه بوده است و آنها به
چنانچه حمایت روسیه . خواهد شدتأمیناي منطقهمنافع آنها از طریق تعامل با سایر بازیگران 

از ایران تداوم داشته یابد و ایران نیز بتواند با آمریکا تعامل داشته باشد ترکیه مجبور خواهد شد 
.رسمیت بشناسدایران را بهاي منطقهموده و نقش تا از مواضع خود عقب نشینی ن

ایران و ترکیه بر اساس نظریه بازیهااي منطقههاي تحلیل استراتژي-4-5
نظریه بازیها که مبتنی بر اصول ریاضیات و منطق بوده و در رشته هایی مانند اقتصاد و روابط 

و ها آمیز که طی آن استراتژيتعارضهاي کاربرد دارد، به بررسی و تحلیل موقعیتالمللبین
هاي در نظریه بازیها میان استراتژي. پردازدمیگیرد،میعقالیی بازیگران شکلهاي انتخاب

این وابستگی ممکن است به شکل پیاپی و استدالل . بازیگران وابستگی درونی وجود دارد
ن و دور یا به شکل همزما) انتخاب با آگاهی و توجه به تصمیمات طرف مقابل(خطی

انتخاب بدون آگاهی از تصمیمات طرف مقابل و با فرض اینکه انتخاب دو طرف (منطقی
. مشاهده گردد) باشدمیعقالنی

آمیز، ما قصد داریم براي تعارضهاي با توجه به قابلیت کاربرد نظریه بازیها در موقعیت
از این نظریه نیز ایران و ترکیه پس از تحوالت اخیر جهان عرب اي منطقهتحلیل تعارض 

است که آغازگر آن ترکیه اي منطقهدر حقیقت، تعارض میان ایران و ترکیه بازي . استفاده نمائیم
. بوده است و ایران در برابر اقدامات ترکیه واکنش نشان داده است

اي منطقهقدرت عنوان بهاقدامات ترکیه و آغاز  بازي از سوي این کشور واکنش ایران 
استراتژي ایران براي . همراه داشتاش به خطر افتاده بود را بهکه منافع حیاتیرقیب ترکیه 

هدف ایران . مقابله با تهدیدات ترکیه ایجاد موازنه بر علیه ترکیه از طریق ائتالف با روسیه بود
به سود ) باخت-برد(از استراتژي خود در مرحله اول تبدیل نمودن بازي با حاصل جمع صفر

جمع و در مرحله دوم به بازي با حاصل) باخت-باخت(جمع منفیبا حاصلترکیه به بازي
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تالشهاي ایران جهت طوالنی نمودن بحران سوریه و کشاندن آن . صفر به سود ایران بوده است
توان در این میبه داخل مرزهاي ترکیه وتالش براي برقراري ارتباط و تعامل با آمریکا را

تالش نموده تا با ایجاد شکاف میان ایران و روسیه ائتالف شکل ترکیه نیز. راستا تحلیل نمود
پس از آن ترکیه تالش نمود تا با کشاندن بحران به عراق و حمایت از . گرفته را از بین ببرد

.بازي را به سود خود به اتمام برساند) داعش(دولت اسالمی عراق و شام
را به سود خود به پایان ) گراییطلقم(جمع صفرچنانچه دو بازیگر نتوانند بازي با حاصل

تأمینبرسانند و بازي به شکل حاصل جمع منفی ادامه یابد منافع هیچ کدام از دو طرف 
سازد میرا افزایش داده و دو طرف را مجبورها نخواهد شد و طوالنی شدن بازي هزینه

به انتخاب بهینهاي که طی آن دو طرف دستنقطه(زنی و رسیدن به نقطه تعادل سمت چانهبه
رسیدن به . جمع مثبت پیش بروندیا بازي با حاصل) شودمیتأمینزنند و منافع دو طرف  می

دوطرفاي منطقهرسمیت شناختن نقش و بهها معناي درك مالحظات و نگرانینقطه تعادل به
.)Yeganegi dastgerdi, 2010: 135-139(باشدمی

و ترکیه پس از تحوالت جهان عربعارض میان ایران ت: 3جدول شماره 
بازي با حاصل جمع کشور              

صفر به سود ترکیه 
)باخت-برد(

بازي با حاصل جمع 
منفی به زیان دو 

)باخت-باخت(طرف

بازي با حاصل جمع 
صفر به سود ایران 

)باخت-برد(

بازي با حاصل جمع 
مثبت به سود دو 

)برد-برد(طرف
باختبردباختدبرباختبردباختبرد

-×-××-×-ایران
-××-×--×ترکیه

گیرينتیجه-6
، اما تحوالت اندههرچند، ایران و ترکیه پس از پایان جنگ سرد همواره در حال رقابت بود

گراي که حکومت اسالمیایران و ترکیه را به اوج رساند، تا آنجایاي منطقهجهان عرب رقابت 
را -به صفر رساندن مشکالت با همسایگان-سیاست خارجی این کشورهاي ترکیه اولویت

کنار گذاشت و روابط اش با ایران، عراق و سوریه را قربانی بلندپروازي رهبران حزب 
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ریشه سیاستهاي ترکیه پس از تحوالت جهان عرب را. گراي عدالت و توسعه نموداسالم
رهاي رهبران حزب عدالت و توسعه مبتنی بر باو:اول. توان در سه عامل جستجو نمودمی

وابستگی ترکیه به انرژي و :دوم؛ايمنطقهضرورت حرکت ترکیه به سمت ایجاد هژمونی 
رشد اقتصادي :سوم؛انرژي ترکیه از طریق منابع انرژي عراق و خلیج فارستأمینامکان 

هان عرب فرصت مناسبی تحوالت ج. سالهاي اخیر ترکیه و نیاز این کشور به بازارهاي منطقه
اما . اش دست یابدگانهفراهم نمود تا ترکیه از طریق تسلط بر عراق و سوریه به اهداف سه

هاي محاسبات نادرست رهبران ترکیه از رفتار احتمالی ایران و همچنین توانمنديها ارزیابی
اش را آغاز لبانهطایران موجب گردید ترکیه در بحران سوریه مداخله نماید و سیاستهاي توسعه

هاي ش در سوریه و عراق و افزایش هزینهاايمنطقهتوانی ترکیه در دستیابی به اهداف نا. نماید
هایش در سمت تعدیل در سیاستداخلی در این کشور ترکیه را بههاي حفظ موازنه و نارضایتی

.خواهد بردایران پیشاي منطقهمنطقه خاورمیانه و تعامل با ایران و پذیرش نقش برتر 

قدردانی-7
دانند از مرکز پژوهشهاي علمی و مطالعات استراتژیک گان مقاله بر خود الزم مینگارنده

ایران و اي منطقههاي کاربردي و سازنده در زمینه سیاست خاورمیانه براي برگزاري همایش
لوم و واحد عاسالمی ترکیه پس از تحوالت جهان عرب و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد 

کمال تشکر و قدردانی را پزوهش حاضري و معنوي از دواسطه حمایتهاي ماتحقیقات تهران به
.داشته باشند
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