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 چکيده

 رقابالت  ،یالی گرا اسالالم  چالون  یعالوامل  ریتالثث  تحالت  ران،یال ا یاسالالم  انقالال   از پس ه،یترک و رانیا روابط

 بالر  هیال ترک و رانیا کشور دو هر. است بوده یاسیس و یاقتصاد ،ای منطقه هژمون منظور به رقابت ،یكیتیژئوپل

 نیال ا هالد  از . باشد یم ریرپذیتثث مهم کشور نیا از رانیا اسالمی جمهوری یمل تیامن و دارند ریتثث گریكدی

 رانیا جمهوری اسالمیروابط  بر مؤثراقتصادی  یها شاخص و ها مؤلفهیابی به  دست و هیترک شناخت قیتحق

 -یکالاربرد » قیال تحق نالو   ، پژوهش نیا در باشد. می گریكدی یرو بر ها آن ریتثث زانیمتعیین  و هیترک کشور با

ی واگرایالی و  هالا  شالاخص  و هالا  مؤلفاله » ی تحقیقاصل سؤالو  «یلیتحل ، یفیتوص» قیتحق و روش «یا هتوسع

باشد. مدل مفهالومی برگرفتاله از    می« است؟ کدام هیترک کشور با ایران. ا .ج روابط بر مؤثراقتصادی  همگرایی

بالا ضالریآ آلفالای     شالده و  برگالان گذاشالته  نامه طیف لیكرت خودساخته به آزمون خ نظرات اساتید با پرسش

با آزمالون فریالدمن، همبسالتگی و     درنهایت، پایایی و روایی آن تثیید گردید. 9.0و ضریآ الشه  9.0رونباخ ک

شاخص باله   12تحلیل بارهای عاملی، حوزه دفاعی امنیتی روابط با دو مؤلفه همگرایی و واگرایی اقتصادی و 

 تثیید رسید.
 

 ییواگرا و ییهمگراصادی، عوامل اقت ایران، ترکیه،واژگان کليدی: 

                                                           
(السالم هیعل)گاه جامع امام حسین . استاد جغرافیای سیاسی دانش1

 

 . استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.2

(السالم هیعل). دانشیار روانشناسی دانشگاه جامع امام حسین 3
 

 . استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفا  ملی4

 hyazdani@ihu.ac.ir مسئول(  آموخته دکتری دفا  ملی دانشگاه عالی دفا  ملی)نویسنده . دانش5
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 9977بهار   97سال هجدهم، شماره 

 5-82مقاله اول، از صفحه 
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 مقدمه

گرایالی، رقابالت    روابط ایران و ترکیه، پس از انقال  اسالمی ایران، تحت تثثیر عواملی چون اسالالم 

روابالط رو باله رشالد    ای، اقتصادی و سیاسی بالوده اسالت.   هژمون منطقه منظور بهژئوپلیتیكی، رقابت 

هالای دو   مستمر میالان مقالام   وآمدهای رفتاقتصادی و   همكاریی تجاری،  ها ایران و ترکیه در زمینه

کشور نشانه اراده باالی سیاسی تهران و آنكارا به داشتن روابط کم تنش و رو باله گسالترش اسالت،    

گیالر  ایران و ترکیاله چشالم    های همكاریدر دوران حاکمیت حز  عدالت و توسعه در ترکیه  ویژه به

میلیالارد دالر فراتالر    19از مالرز   1300بوده است. چنانكه حجم مبادالت تجاری دو کشور در سالال  

رفته، این روابط با توجه به سخنان ریاست جمهوری به سی میلیارد دالر در سالال افالزایش خواهالد    

سالویی در نگالرش و    ( با این توصیف، روابط تجاری روبه رشد به معنی هالم 2: 1300)ایران،  یافت.

. باله همالین دلیالل، مواضالع و     ای و خالارجی ترکیاله و ایالران نیسالت    های سیاست منطقهگیریجهت

متفالاوت از سیاسالت    هالا  آنی راهبالردی ترکیاله و ایالران باله یكالدیگر و در اسالناد راهبالردی         ها نگاه

ای ایالران را بالا   های هسالته که ترکیه برنامه توسعه موشكی و فعالیت ای گونه بهباشد، شان می اعالمی

م صهیونیستی موجآ نگرانالی و  های نظامی ترکیه با رژیکند و همكاریدقت و حساسیت دنبال می

علیاله سالوریه )شالریک     گیالری ترکیاله   باشالد. موضالع   ایران مالی  ازجملهاعتمادی کشورهای منطقه بی

و قرار گرفتن این کشور در جبهه غر  به خاطر عضویتش در ناتو و احداث سالرر   راهبردی ایران(

سالوریه موجالآ   های معارض  های این کشور از تروریست موشكی در مرز کشور سوریه و حمایت

و آن اراده سیاسالی بالرای تقویالت     ای از ابهام قالرار گیالرد   شده است تا روابط ایران با ترکیه در هاله

 روابط بین مسئوالن دو کشور وجود نداشته باشد.

هالای کلالی    ایران همواره خواهان صلح و ثبات و آرامش در منطقه بوده و سیاستجمهوری اسالمی 

که این سالاختار بالا    ای گونه بهای بومی بوده است، ساختار امنیت منطقه ایجاد یک کننده بیاننظام نیز 

ی منطقاله تحالت تالثثیر عملیالات        ها برخی از دولتاما مشارکت تمامی کشورهای منطقه ایجاد شود، 

هالای بالرون   تمایالت شخصی خودشان، همواره در پالی قالدرت   واسطه بههای بیگانه و روانی قدرت

 ؛به دست آورنالد  ها آنهای نمایند امنیت و ثبات خود را از قِبَل حمایت ای هستند و تالش می منطقه

 فالرا هالای بیگاناله    های منطقه، حضور قالدرت ترین دالیل ناامنیترین و مهمیكی از اصلی که درحالی

ها، عوامل بالقوه و بالفعالل  رغم تالش مسئولین دو کشور برای توسعه همكاریاست. علی ای منطقه

اراده  ی،تال یامن و یدفالاع  حوزه در شود تاایران و ترکیه موجآ می مهوریج روابط مؤثر در واگرایی
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خو  و مناسآ و درخور شثن دو همسایه مسلمان قدری مشالكل باله نظالر     روابطبه تعمیق  سیاسی

برسد. با این توصیف، ترکیه یک همسایه مهم و تثثیرگذار در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگالی و  

تهدیالدات آمریكالا و متحالدینش باله      کاله  درصالورتی ایران بالوده و  ری اسالمی جمهودفاعی  -امنیتی

هالای عمیقالی   تواند آسیآ و چالش های احتمالی ترکیه با آمریكا میواقعیت بریوندد برخی همكاری

بالرای  از منظالر اقتصالادی   تر رویكرد دفاعی ترکیه برای ایران ایجاد نماید، لذا شناخت بیشتر و دقیق

 مسالئله . دارنالد  ریتثث گریكدی بر هیترک و رانیا کشور دوامنیتی بسیار مهم است.  تهیه روابط دفاعی و

اخیر و تغییر مواضع این  های با توجه به تحول ،این است که علیرغم اهمیت ترکیه در منطقهتحقیق 

ای از ابهالام قالرار    در هالاله دو کشالور  بالین  روابالط اقتصالادی    که درحالی، ها کشور در برخی موضو 

در ایالن زمیناله   . اسالت  دفالاعی و امنیتالی  در حالوزه   روابط بالین دو کشالور  بهبود  چگونگی ،گیرد می

 اقتصادی تثثیرگذار بالر  مسائلت به بررسی و جدید صورت نگرفته و نیاز اس روز بهمطالعات کافی، 

تثثیرگالذار   اقتصالادی شالناخت عوامالل   اهمیت . اخته شودردپ ترکیهو ایران جمهوری اسالمی روابط 

، ضالرورت انجالام   ترکیاله بالا توجاله باله شالرایط جدیالد در منطقاله       و ایران  سالمیجمهوری ا روابط

 روابط واگرایی و همگرایی عوامل شناختکند.  در این رابطه آشكار می ازپیش بیشرا  هایی پژوهش

شناخت عوامل تثثیرگذار بر ها است.  پژوهش گونه این، دلیل اهمیت و ضرورت انجام ایران و ترکیه

سالاله   29انالداز   نقطه عطف و روح کلی حالاکم بالر سالند چشالم    که  توجه به این های قدرت با مؤلفه

تعامالل سالازنده و مالؤثر در    »ضرورت و  ؛است« قدرت اول شدن در منطقه»ایران جمهوری اسالمی 

البته با رعایت اصل عزت، حكمت و « در جهان اسالمبودن بخش  الهام»با جهان و « الملل روابط بین

 باشد. یمصلحت از دیگر موارد م

جمهالوری   روابالط بالر   مالؤثر اقتصالادی   یها شاخص و ها مؤلفهدستیابی به » این تحقیق هد  اصلی

ها و  مؤلفه» از: است عبارت تحقیق سؤال اصلیاست. در همین راستا « ایران با کشور ترکیه اسالمی

 «؟اند ماکدایران با کشور ترکیه  جمهوری اسالمیروابط های اقتصادی مؤثر بر  شاخص

 مالؤثر  یاقتصاد یها شاخص و ها مؤلفه رگذار،یتثث عوامل وتحلیل تجزیه با شده تالش قیتحق نیا در

 .گردد احصاء گریكدی یرو بر ها آن ریتثث زانیم و هیترک کشور با رانیا مهوری اسالمیروابط جبر 
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 مبانی نظری

 :شناسیپيشينه 

از نیازهای تحقیق حاضر را  بخشی های مختلفی صورت گرفته که در ارتباط با کشور ترکیه پژوهش

های کارشناسی نامه های دکتری، پایان رسالهر د توجه قابلهای رغم بررسی اما علی ؛نمایند می تثمین

)اعم از  منتشرشدههای علمی و متون مكتو   های تحقیقاتی، مقاالت علمی، سایت ارشد، پروژه

ضو  و تحقیق حاضر نگارش این مو خاص، اثری که بر اساس چارچو  طور به تدوین و ترجمه(

توان گفت که در  می با مطالعاتی که صورت گرفته استاما  گردید؛باشد، یافت ن روز بهو  شده

از  هایی ای متعددی وجود دارد که بخشو ترجمه شده تدوینهای آن، منابع  مبحث ترکیه و ویژگی

 ؛نماید های آن را تثمین می و ویژگیدر رابطه با ترکیه  و کمبودهای مطالعاتی تحقیق حاضر نیازها

ده و برخی مباحث وبژئوپلیتیک ترکیه مانند رساله دکتری خسرو بوالحسنی که در موضو  

 .شده است قرارگرفته مورداستفادهاز این رساله  موردنیازی ژئوپلیتیك

 :مفهوم شناسی
را  ی حالداکرری هنر و عمل مدیریت روابط خارجی یک ملالت بالا حفالن منالافع ملال     : ديپلماسی دفاعی

وگوهای امنیتالی،  انجام گفت :هایی ماننداز فعالیتاست عبارت دفاعی  دیرلماسیدیرلماسی گویند و 

ای نظالامی، واردات و صالادرات تساللیحات و    هالای آموزشالی و حرفاله   راهبردی و سطح باال، تبالادل 

 تالش مشالتر  و نظالایر آن از سالوی ار   هالای نظالامی   تجهیزات نظامی، برگزاری رزمالایش و تمالرین  

 (Shea, 2005: 33) .هاکشور

های متقابل واحدهای حكومتی و نهادهای غیردولتالی و   مجموعه اقدامات و کنشبه  الملل: روابط بين

روابالط   کاله  ازآنجالایی ( 290: 1305ود. )جمالالی،  شال  می گفتهها  همچنین روندهای سیاسی میان ملت

مجموعاله اقالدامات و   نیالز  ی را تالوان روابالط دفالاع    الملالل اسالت، مالی    ای از روابط بالین  دفاعی شاخه

های متقابل واحدهای نظامی حكومتی )نیروهای مسلح، وزارت دفا  و ...( و نهادهای نظالامی   کنش

هالا نامیالد.    غیردولتی که در دفا  نقش مؤثری دارند و همچنین روندهای نظامی و دفاعی میان ملالت 

 (309: 1304 ،یزدانی)

یالا   نیگزیجالا  عنوان به و یاقتصاد یابزارها و      ها روش از استفاده با که تهدیدی است :یاقتصاد ديتهد

 منالع  د،یال تول منابع و سرچشمه آیتخر ،یاقتصاد میتحر رینظ ؛ردیگ   یم صورت ینظام دیتهد ماقبل
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 کالاهش  ،یالملل نیب سطح در ژهیو به پول انیجر یتنگناها دیتشد ،یارز منابع کاهش ،یگذار هیسرما

 (291: )همان ... و یتجار ادالتمب سطح رییتغ صادرات، ارزش

 و آیال تقر از اسالت  عبالارت  یمفهالوم  لحالا   باله  یالی همگرا نیا حافن دکتر ازنظر :يیواگرا و يیهمگرا

 شالناخته  آنالان  مشالتر   هالد   عنالوان  باله  معمالوالا  که مشخص یا نقطه سمت به افراد شدن کینزد

 از هالا  آن شالدن  دور و گریهمالد  از ییجدا و کیتفك از است عبارت آن برابر در ییواگرا و شود یم

 چیال دو کالارل ( 5: 1301 همكالاران،  و نیا حافن) .خاص یها هد  سوی به حرکت و مشتر  هد 

 گریكالد ی بالا  صاللح  به یابیدست منظور به مختلف یواحدها آن یط که داند یم یروند را ییهمگرا

 یا منطقاله  دالتمبا یباال حجم و کند یم دایپ شیافزا متقابل در  و ییشناسا . ... کنند یم یهمكار

 (0: 1306 همكار، و زاده جمعه امام) .گردد یم گرانیباز تیتقو سبآ

 تالوان  یمال  هالا  آن کمک به که هستند سامانه از رونیب طیشرا و ها دهیپد عناصر، عوامل، هیکل :ها فرصت

 ایال  ه وکالرد  کنترل را داتیتهد و داد کاهش را ها یریپذ آیآس و ها ضعف ساخت، محقق را اهدا 

 (390: 1309 ،یگیب حسن) .کرد مقابله ها آن با ای ه وبرداشت انیم از

نیالز نظریالات    مالواره و ه شالده  بیانالملل چند دسته نظریه  روابط بین درباره: الملل های روابط بين نظريه

هالای  الملالل بالا توجاله باله دیالدگاه      های روابط بین گردد. برای تئوری تری در این رشته عنوان می تازه

ذیالل   بنالدی  تقسالیم برای نمونه  ؛گیردهای متعدد و متنو  صورت میبندیی و طبقهبندمختلف دسته

 ( برای آن متصور است.1 -)شكل 

 
 نگارنده از طرح ؛(331-333: 1390 زاده، سیف) الملل های روابط بین : نظریه1شكل 
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:از اند عبارتترین این نظریات  از دید جمالی سه دسته از معرو   

 بر اساس فرضیه همكالاری     ها شامل تبیین روابط و رفتار دولت ؛ری و همگراییهای همكا ( نظریه1

های همگرایی، وابسالتگی متقابالل، ارتباطالات، کالارکردگرایی و... قالرار       در این مقوله، تئوری که

 گیرند. می

های تحلیالل منازعالات، بازدارنالدگی، تالوازن قالوا و      های منازعه و کشمكش: شامل تئوری ( نظریه2

 ت.هاس بازی

 (215: 1305باشالد. )جمالالی،    ها و وابستگی می نظامهای الملل: شامل تئوری های نظام بین ( نظریه3

شالاهد   هالرروز و غربالی   یا فالرا منطقاله  با توجه به حضور کشورهای  یاآس یجنو  غربمنطقه  :شناسی يطمح

یدادها و تحوالت بسیار آبستن رو ک محیط امنیتی تبدیل نموده وکه آن را به ی حوادث و اتفاقاتی بوده است

واحدهای نظالامی تابعاله   که این تحوالت در مسائل اقتصادی تثثیرگذار است. تنها  یا گونه به ی است؛و بحران

کشور اسالت کاله در شالرق     11پایگاه نظامی در  63 یرندهدربرگ، مستقر در منطقه ستاد فرماندهی کل آمریكا

هالای   و منطقه شاخ آفریقا واقع هستند. ناوگالان  قدس رژیم اشغالگرنزدیک، کشورهای منطقه نزا  اعرا  و 

المللالی اطالرا  منطقاله     هالای بالین   در آ  دائم طور بهآمریكا، تقریباا  یژهو بهدریایی بزرگ کشورهای قدرتمند 

و امكانات نظامی پراکنده در کشورهای منطقاله اسالتفاده     ها  و از کلیه پایگاه حضورداشته  آسیای جنو  غربی

آسالیای  های  های دریایی و هوایی خود را در سرزمین توانند به هنگام ضرورت، یگان یروها میکنند. این ن می

ناوهای هواپیمالابر، تفنگالداران دریالایی و هواپیماهالای      ازجملههای مختلفی  انكی کنند. مستقر  جنو  غربی

کاله یالک    رادارنالد ن باش هستند. ایالن نیروهالا توانالایی آ    جنگنده از انوا  مختلف در این منطقه به حال آماده

 .کننالد  اداره ،افتالاد  اتفالاق  کویت جنگ در که گونه همان ،عملیات نظامی بسیار وسیع را با سلطه کامل هوایی

 (253: 1302دفا ،  10ن دوره )دانشجویا

و   هالا   بالیم   تالرین   ، بالزرگ  آسالیای جنالو  غربالی   حضور گسالترده آمریكالا در منطقاله ژئواسالتراتژیک     

هاله مقاومالت   و جب  آسالیای جنالو  غربالی   کشورهای منطقه  ویژه بهامروز را برای جهان   ها  اضطرا 

از همالین رو بالازیگران غیردولتالی و    را وادار به واکنش نمالوده اسالت.    ها آنو  اسالمی در پی داشته

 چنالین  همالمللی تثثیرگذار باشند.  ای و بین نیروهای هویتی قادر گردیدند تا بر سایر بازیگران منطقه

ای تثثیرگالذار باشالند. باله     الش دارند تا بر قاعده بازی و فرایندهای سیاست منطقهت بازیگران هویتی

 ؛برخورد با بازیگران هویتی دانسالت  در کننده مقابلهنیروی   ترین  توان اصلی آمریكا را می دلیل، همین
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 )متقالی،  اسالت.  گرفتاله  شالكل یالی    هالا  نقطه تمرکز نیروهای نظامی آمریكا در چنین محیط که طوری به

1309 :100) 

و شالمال    آسیای جنو  غربالی الگوی مداخله و تهاجم آمریكا و متحدانش علیه کشورهای مسلمان 

نوعی موازناله   بیگانه هراسی، مقاومت و تالش در جهت برقراری ازجملههای آشكاری  آفریقا زمینه

شالمار  المللالی باله    بالین  جالویی  موازناله که جبهه مقاومت اسالمی نمود عینی ایالن  آورده  وجود بهرا 

برون داد آن، در حالالی رو باله    عنوان بهافزایش قدرت نرم جبهه مقاومت و بیداری اسالمی  رود. می

و شمال آفریقا   آسیای جنو  غربیدر منطقه  ویژه بهآمریكا  متحده ایاالتکه قدرت نرم  تزاید است

افراطالی   یهالا  گالروه  تالا  های قدرت موجآ شده ر در ابزارتغیی طر  ازیک باشد.می حال کاهشدر 

دارای توانمنالدی تهدیالد همچالون    و داعش )دولت اسالمی عراق و شام( گرا همچون القاعده  اسالم

جبهاله مقاومالت    تالا ر در منابع قدرت نیز موجآ شده های بزرگ شوند و از طر  دیگر تغیی قدرت

ت ها و احزا  اسالمی عالوه بر دارا شدن ابزارهای جدید قدرت سالخ  اسالمی به همراه سایر گروه

 از نفوذ اجتماعی و به تعبیر دیگر از قدرت نرم نیز برخوردار باشالند.   آسیای جنو  غربیدر منطقه 

 شالته و وقعیالت در جنالو  غربالی آسالیا قالرار دا     باله لحالا  م  و ترکیه  ایران مهوری اسالمیکشور ج

 ، قرارگرفتاله هالای ارتبالاطی جهالان    شالبكه  تالرین  بزرگکه در مرکز ثقل یكی از  ها آنموقعیت خاص 

قفقاز را باله جنالو  وصالل     چون پلی اروپا را به خاور دور و کشورهای آسیای مرکزی و ماوراءهم

 .دنکنمی

ایالن   شالدن  واقالع دو قاره اروپا و آسیا قرار دارد.  حدفاصلترین نقاط دنیا و  از حساس دریكیترکیه 

ز، موقعیت فارس و کانال سوئ دریای مازندران و مدیترانه و نزدیكی آن به خلیج حدفاصلکشور در 

و داردانل تسلط کامل داشالته و از   بسفرترکیه بر دو تنگه  ای به این کشور داده است. راهبردی ویژه

ترکیه زبانه شالرقی   های آزاد کنترل دارد. های روسیه به اروپا و آ  این طریق بر عبور و مرور کشتی

 باشالد.  ای اسالم و نالاتو مالی  ناتو در غر  آسیا و تنها کشور مسلمان عضو این پیمان و رابط بین دنی

طالی   دهند که احتماالا و قرائن و شواهد نشان می یافته راهت که به اتحادیه اروپایی اس درصددترکیه 

عنوان یک الگوی مناسآ از سوی  تواند به می رو ازایندو دهه آتی به این هد  خود خواهد رسید. 

تواند نقش مهمالی را   ن منابع غنی آ  میترکیه با داشت کشورهای غربی به دنیای اسالم معرفی شود.

کاله بالا مشالكل رو باله افالزایش کمبالود آ  مواجاله          آسیای جنو  غربیدر سیاست آتی کشورهای 

وری به زبالان  جمه 5جمهوری تازه تثسیس آن،  15پس از فروپاشی شوروی، از  باشند، ایفا کند. می
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هالا و   شده است با توجه به گالرایش  دهند. ترکیه موفق به ترکیه تمایل نشان می نموده وترکی تكلم 

 نیاز این کشورها و با کمک رژیم صهیونیستی، جایگاه خوبی در این کشورها برای خود فراهم کند.

قالدس برقالرار نمالوده کاله      اشغالگرترکیه در دهه پایانی قرن بیستم روابط بسیار مستحكمی با رژیم 

برخالورداری از   گالذارد. بتثثیر مستقیم  ایران جمهوری اسالمیتواند در آینده بر سیاست خارجی  می

ای داده است. ارتش  یک ارتش قوی که با کمک آمریكا مسلح شده، به ترکیه جایگاه و اهمیت ویژه

و از تالوان و   شالته ه دوم کشالورهای عضالو نالاتو قالرار دا    بزرگی بعد از آمریكا در مرتبال  ازنظرترکیه 

تثثیر مستقیم منطقه نده بر سیاست خارجی تواند در آی که می شایستگی رزمی باالیی برخوردار است

زای شمال عراق و اثر مستقیم بالر آینالده ایالن     در مجاورت منطقه حساس و تنش شدن واقع گذارد.ب

ایالران تالثثیر خواهالد     جمهالوری اسالالمی  و مؤثری بر امنیت و منالافع ملالی    مستقیم طور بهمنطقه که 

: 1304)مرادیالان،   باشد. جدی به آن میگذاشت، از دیگر علل اهمیت جمهوری ترکیه و لزوم توجه 

20) 

 (2؛ اوراسیاستمتصل به موقعیت بری ( 1 موقعیت از سه ویژگی برخوردار است: ازلحا  نیز ایران

و دریالای عمالان از موقعیالت بحالری برخالوردار       فارس خلیجبه سبآ دارا بودن سواحل طوالنی در 

: 1301)صالفوی،   موقعیت گذرگاهی است.به لحا  در اختیار داشتن تنگه هرمز، دارای  (3؛ و است

99) 

پیكالر،   غالول  هالای  کالش  نفالت هالای تجالاری،    تواند بر عبور و مرور کشتی جمهوری اسالمی ایران می

مانند کشور ترکیه، دو قاره اروپا و آسیا را باله   و ... نظارت و کنترل داشته و ها ناوگان نظامی قدرت

در ذخایر نفتی و گالازی را   رتبه دوم جهانی تنهایی بهو  نماید. مرکز انرژی جهان بوده متصل می هم

 (123: 1302)بوالحسنی،  .باشددارا می

با توجه به بافت اجتماعی، تنو  قالومی و نالژادی،    منطقه: آسیای جنو  غربی اهمیت سیاسی امنیتی

پایه زیرا توزیع منابع و امكانات طبیعی بر  ؛ای برخوردار است ی از اهمیت ویژهمنابع و امكانات ماد

ن انرژی جهان در سراسالر قالرن   عنوان کانو منطقه بهاین  .خواست و رضایت مردم منطقه نبوده است

هالای   ای مضاعف در آغاز قرن جدیالد، نقطاله خیالزش و رهالور تحالوالت و بحالران       گونه و به بیستم

یای آسبرژینسكی پیرامون . رفته است ای فراتر  اغلآ از سطوح منطقه ها آنمتعددی بوده که تثثیرات 

 تالا  است که تا انتها کشیده شده و آمالاده اسالت   "زه کمانی"گوید: این منطقه شبیه  می  جنو  غربی

زه این  نزدیک خاورجهان پرتا  کند. از شاخ آفریقا تا افغانستان و از ایران تا  سوی بهتیری کشنده 
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 هرلحظاله نیالز   و کالانون پیرامالونی آن   بالوده هالا  کانون رقابت سنگین ابرقدرت "زه"کمان است. این 

  آسالیای جنالو  غربالی   و جهان را به هیجالان درآورد. موقعیالت راهبالردی     دهممكن است مشتعل ش

های گوناگونی را باله همالراه دارد: نخسالتین ضالرورت، در  راهبالردی از موقعیالت آن در       ضرورت

هالای بالزرگ در   الملالل و ضالرورت دیگالر در  راهبالرد قالدرت     ساختار نظام جهانی و روابالط بالین  

 (106 -109: 1304)یزدانی،  نطقه است.خصوص این م

های راهبردی  های دریای مدیترانه، اژه، دریای سیاه و آبراهه تسلط ترکیه بر حوزه موقعیت ترانزیتی:

تمالام   چراکاله  شالده،  ژه راهبالردی ایالن کشالور محسالو     هالای ویال   موقعیت ازجملهو داردانل  بسفر

کیلالومتر از   329ناچارند بالیش از   ،هستند وآمد رفتشناورهایی که بین دریای اژه و دریای سیاه در 

تنهالا راه ارتبالاطی زمینالی     طر  ازیکموقعیت ترانزیتی ممتاز ترکیه  ...های ترکیه باشندراه را در آ 

غر  آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز محسو  شالده و از دیگالر سالو نیالز نقطاله اتصالال        سوی بهاروپا 

 (4: 1300مددی،  )علی باشد.کشورهای مذکور به اروپا می

 65 اکنالون  هالم درصد به خارج وابسته اسالت.   01نفت  ازنظردرصد و  199گاز طبیعی  ازنظرترکیه 

و وابسته بودن به یک منبع و در دست ترکیاله   شده تثمینترکیه از طریق روسیه درصد از گاز طبیعی 

( امالا در  4: همان) آورده است. وجود بهخطرات راهبردی مهمی  ،ها برای ترکیهنبودن کنترل قیمت

به قطآ ترانزیت انرژی  شدن تبدیلو با  بودهسنگ   غالذمقابل، ترکیه دارای منابع بسیار غنی آ  و 

ایالران   مهوری اسالمیجیحان و خط لوله گاز طبیعی ج - در منطقه که از طریق عبور خط لوله باکو

ردار اسالت.  از موقعیالت راهبرالردی مهمالی برخالو     و خطوط انتقال انرژی موجود حاصل خواهد شد،

اکنون خطوط لوله انتقال نفت و گاز کشورهای ایران، عراق، ترکمنسالتان، آذربایجالان، روسالیه و     هم

و یا در دست احداث  شده احداثرانی حمل گاز مصر و الجزایر به سمت ترکیه حتی خطوط کشتی

 (20: 1304)مرادیان،  باشند. یا طراحی می

دارای انوا  و ابعاد مختلفی  مورداستفادهو ابزارهای    ها  تهدید به لحا  اهمیت، روش: شناسی تهدید

از: تهدیدات نظامی؛ تهدیدات سیاسی؛ تهدیدات اقتصادی؛ تهدیدات اجتمالاعی؛   اند عبارتاست که 

 .محیطی زیستتهدیدات فرهنگی و تهدیدات 

 تهديدات متصور از سوی ترکيه برای ايران:

ایالران باله قالدرت نظالامی برتالر       شالدن  تبدیلگیری از ایران برای جلو جمهوری اسالمیرقابت با  -

در     ایالران  جمهوری اسالمیسیاسی مخالف و یا برانداز   های  حمایت و پناه دادن به گروه-ای؛  منطقه
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تهدیالدی علیاله سالاختار الئیالک ترکیاله )در افكالار        عنالوان  بهایران  جمهوری اسالمی -خا  ترکیه؛ 

روابط نزدیک بالا آمریكالا، رژیالم صهیونیسالتی و      -ورد.(؛ خ   عمومی نوعی ایران ستیزی به چشم می

رویارویی راهبردی سیاسی دو  -؛ ها آنحكومت این کشور از سیاست خارجی  تثثیرپذیری و غر 

رقابالت   -ای؛  کشور درباره حضور کشورهای غربی و نالاتو در ترتیبالات امنیتالی و معالادالت منطقاله     

در کشالورهای      ایرانجمهوری اسالمی از نفوذ قدرت  و تالش ترکیه برای ممانعت   ای  سیاسی منطقه

 -در عالراق، لبنالان و افغانسالتان؛     سالازی  دولالت همسویی با نظام سلطه غر  در جریالان   -منطقه؛ 

و تالرویج اسالالم   الگوسالازی   -عربی در بحث سوریه؛  مقاومت ضدهمسویی با غر  و کشورهای 

اتحادیاله در    هالای   اروپا و پیروی از سیاستتالش برای عضویت در اتحادیه  - آمریكایی در منطقه؛

تضاد منافع دو کشالور   درنتیجهو     «ای ایفای نقش منطقه»یه مبنی بر راهبرد سیاسی ترک -قبال ایران؛ 

 (0: 1301کشورهای آسیای میانه و قفقاز. )صفوی،  ویژه بهدر کشورهای منطقه 

  ایالن  متعدد نظامی ناتو در خا  های  گاهعضویت در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی و استقرار پای -

کاله خالود تهدیالدات و    )استقرار سالامانه دفالا  موشالكی آمریكالا و نالاتو در خالا  ترکیاله         - کشور؛

همكالاری بالا آمریكالا در جهالت      - سالازد(؛    را متوجه جمهوری اسالمی ایران می خاصی  های  چالش

اس و راهبالردی جمهالوری   حسال   هالای   و تكمیل اطالعات در خصوص مراکز و فعالیالت  آوری جمع

در نزدیكالی  مراکالز و اسالتحكامات نظالامی        هالا،  تقویت توان نظامی و ایجاد پایگالاه  - اسالمی ایران؛

نظامی با کشورهای منطقاله در تقابالل بالا ایالران       های  انعقاد پیمان - ؛   مرزهای جمهوری اسالمی ایران

 - ؛آسیای مرکالزی و قفقالاز و ...(  جمهوری آذربایجان، گرجستان و دیگر کشورهای حوزه  ازجمله)

آمریكالا و رژیالم    ویالژه  باله خریدهای کالالن نظالامی و تهیاله تجهیالزات پیشالرفته نظالامی از غالر  و        

در    هالا  آننظامی ترکیه با رژیم صهیونیستی و آمریكا و حضور فیزیكی   های  همكاری - صهیونیستی؛

اطالعالاتی ترکیاله و سالازمان       هالای  اطالعالاتی و امنیتالی سالازمان     هالای   همكالاری  - خا  این کشور؛

نظالامی بالا گروهالک .. .  و انتقالال ایالن        های  درگیری - ستی؛اطالعاتی آمریكا و رژیم صهیونی

ایالران   یران و تجاوزات مرزی به خا  جمهوری اسالمیدر برخی موارد به داخل خا  ا  ها  درگیری

یونیسالالتی از طریالالق بالالرآوردن اهالالدا  آمریكالالا و رژیالالم صه -بالاله بهانالاله تعقیالالآ .. .  )همالالان( 

 - ؛ایران سم در جهت فشار به جمهوری اسالمیترکی احیای پان - ؛قراردادهای نظامی و امنیتی و ...

حمایالت از برخالی مخالالفین     -؛ هالای انقالال  اسالالمی توسالط الئیسالم      جلوگیری از ترویج ارزش

 (554: 1301)تقوی، . ایران جمهوری اسالمی
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توجاله کالافی نشالود و در     هالا  آنترکیه وجود دارد که اگر باله  هایی نیز بین دو کشور ایران و  فرصت

مرال:  طور بهشود.  جهت ارتقای آن تالش مضاعفی صورت نگیرد، تبدیل به ضد آن یعنی تهدید می

 -؛ تبلیغ فرهنگ الئیالک در ایالن کشالور     ها  سال باوجودی ترکیه   گرا گرایش مردم به احزا  اسالم -

کنند وجهه اسالمی و ارتبالاط     که تا حدودی تالش می)و توسعه  ی عدالت  گرا حاکمیت حز  اسالم

وجود اختال  در روابط سیاسی رژیم صهیونیسالتی و   - ؛(را حفن نمایندجمهوری اسالمی ایران با 

های سیاسالی و جنالگ قالدرت در میالان      وجود تنش - ؛ترکیه و حمایت مردم ترکیه از سردی روابط

 (0: 1301)صفوی،  .و احزا  ترکیه  ها  شخصیت

 چارچوب نظری:

 علیه( ..ا. رحمت) چارچو  نظری این تحقیق بر مبنای آیات قرآن مجید، رهنمودهای حضرت امام خمینی

 سالاله  بیستانداز  چشم،العالی( )مدرله ای معظم کل قوا حضرت امام خامنه و فرامین و منویات فرماندهی

و بنالا   شده ثابتی این نظرات برای محقق گرای و قانون اساسی جمهوری اسالمی، استوار بوده که هم

آمده است. در ضمن مدل مفهومی ایالن تحقیالق   تحقیق به رشته تحریر دربر مقتضیات در طول این 

 از: است عبارت

 
 : مدل مفهومی تحقیق2 شكل
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 شناسی روش

 ، توصیفی»روش تحقیق نیز « ای توسعه -کاربردی»،  نو  و روش تحقیق: نو  تحقیق در این پژوهش

هالا، از   ها و شالاخص  هر یک از این مؤلفه تثثیرچنین برای تعیین نقش و میزان  باشد. هم می« تحلیلی

 .است شده استفادهارهای همبستگی آم

نظالران و   از بالین صالاحآ   ؛ جامعاله آمالاری  با توجه به تخصصی بودن موضو  تحقیق جامعه آماری:

استاد راهنما و اساتید متخصص  با مشورتبا ترکیه آشنا باشند،  که ن در حوزه اقتصادی کشورفعاال

نفر از نخبگان در مرحلاله   19نفر انتخا  گردیدند. از بین این جامعه تعداد  05و به روش آبشاری 

نفالالر در مرحلالاله دوم جهالالت تائیالالد روایالالی پرسشالالنامه و تعیالالین ضالالریآ الشالاله بالاله شالالیوه  29اول و 

به علت محالدود بالودن، منطبالق بالا      شدند. حجم نمونه در این پژوهش گیری هدفمند انتخا   نمونه

 باشد. جامعه آماری می

بالا اسالتفاده از دو روش    موردنیالاز هالای   های گردآوری اطالعات: در این پژوهش داده ابزار و روش

 مراکالز ، هالا  کتابخاناله  درموجالود   سوابق ازبرداری  مطالعه اسنادی و میدانی گردآوری و از ابزار فیش

نظالران   ای و مصالاحبه بالا اندیشالمندان و صالاحآ     كترونیكی و رایانههای ال و نظامی، پایانه مطالعاتی

 ، اسالتفاده و شالده  تكمیالل مرتبط با موضو  تحقیق و از پرسشنامه محقق ساخته کاله بالا روش دلفالی    

 شالتر یب الشاله  و 9.056 رونباخکی آلفا آیضرا با که شد گذاشته خبرگان آزمون به نامه پرسشسرس 

 .دیردگ دییتث آن ییروا و ییایپا 9.0 از

های برعد اقتصادی بر  ها و شاخص مؤلفه تثثیرهای این تحقیق و تعیین میزان  داده وتحلیل تجزیهبرای 

های آمار توصیفی نظیالر   گیری از شاخص ، ابتدا با بهره ایران و کشور ترکیه روابط جمهوری اسالمی

پرداختاله شالد.     هالای جامعاله آمالاری    میانگین، نمودار و جداول توزیع فراوانی باله توصالیف ویژگالی   

-بهره 10افزار اس.پی.اس.اس. ها از آزمون فریدمن نرم ها و شاخص بندی مؤلفه چنین جهت رتبه هم

ها، از آمارهالای   ها و شاخص هر یک از این مؤلفه تثثیربرای تعیین نقش و میزان  درنهایتو  برداری

و  هالا  آنر و همخالوانی بالین   بر برعد اقتصادی روابط بین دو کشالو  ها آنهمبستگی و برای تثیید تثثیر 

 افزار پی.ال.اس. استفاده شد. آزمون مدل از نرم

 های تحقيق و يافته ها داده وتحليل تجزيه 
ها از جامعه آماری، بالا اسالتفاده از آمالار توصالیفی و اسالتنباطی       نامه پس از توزیع و دریافت پرسش 

 باشد: شرح زیر می قرار گرفت که نتایج آن به وتحلیل تجزیهمورد اطالعات دریافتی  
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 ها: توصيفی داده ليوتحل هيتجز

نامه بازگردانده شد کاله مالورد    پرسش 09در بین جامعه، تعداد  شده توزیعنامه  پرسش 05از مجمو  

 :دنباشیشرح ذیل مو نتایج حاصله به قرارگرفته وتحلیل تجزیه

یالت، سالنوات  سالطح تحصال   ازجملاله مختلف ی ها برحسآ ویژگی دهندگان پاسخو درصد ی فراوان

نشالان  ی جالدول فراوانال   قالالآ  درخدمتی و درجه، محل خدمت و میزان آشنایی بالا کشالور ترکیاله    

میزان آشالنایی بالا ترکیاله     طور همینبا توجه به سطح تحصیالت و شغل، سنوات خدمتی و  دهد: می

ی دارای تحصیالت دکترا )و یا در مرحلاله دفالا  از رسالاله دکتالر     ها آندرصد  09دهندگان که  پاسخ

و انالد   سال خالدمت داشالته   25بیش از  ها آندرصد  94خود( هستند و به لحا  سنوات خدمتی نیز 

بیالانگر  درصد ایشان به نسبت زیاد و خیلی زیاد با کشور ترکیه آشنایی دارند،  99بیش از  طور همین

  آنالان باله موضالو     گویان و آشنایی و تساللط نسالبتاا خالو    تحصیالت، سابقه و تجربه مناسآ پاسخ

گردد. همچنین توزیع مناسالآ درجاله و    می ها آننظرات  اعتباربخشیموجآ لذا  است؛ وردتحقیقم

تالوان   گیر بودن جامعه آماری پژوهش دارد و به نتایج آن می از همه سازمان خدمتی نامبردگان نشان

 اعتماد کامل داشت.

 

 نامه پرسش بهدهندگان  پاسخی ها یژگیوی فراواندرصد  :1 نمودار
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 :ها استنباطی داده وتحليل هتجزي
 دمنیفر آزمونبا استفاده از ها  مؤلفه یبند رتبه :1 جدول

ایران بالا   اسالمی قتصادی روابط جمهوریی برعد اها ها و شاخص ین مؤلفهتر مهم»در پاسخ به سؤال 

هالا از آزمالون فریالدمن     بنالدی مؤلفاله   بالرای رتباله  از طریق آمار استنباطی ابتدا  «؟اند کدم ترکیه کشور

 .کنیم استفاده می 10افزار اس.پی.اس.اس.  نرم

 ها: شاخص ها و بندی مؤلفه رتبه

بنالدی   تباله ر  دهنالده  نشالان ( 2و جالدول شالماره )   ها را نشالان داده  بندی مؤلفه ( رتبه1جدول شماره )

 موردنیالاز  انالرژی  از مهمالی  بخالش  تثمین»شاخص  های اقتصادی است؛ که باالترین رتبه را شاخص

؛ 9.32با رتبه « متقابل گذاری سرمایه»؛ 9.63با رتبه « کاال ترانزیت»؛ 0.45با رتبه « ایران توسط ترکیه

تالرین   بعالدی و پالایین  هالای   در رتباله  9.20با رتبه « بازرگانی و گمرکی مقررات و قوانین در تسهیل»

دهنالدگان باله ترتیالآ میالزان      پاسالخ  ازنظالر  4.16با رتبه « ترکیه در توریسم صنعت»رتبه را شاخص 

 دارند. کشور ترکیه روابط ج. ا. ایران وبرعد اقتصادی  یکه بر رو تثثیری

 دمنیفر آزمون از استفاده با یاقتصاد یها شاخص یبند رتبه :2 جدول

 آزمون فریدمن میانگین مؤلفه (Nتعداد ) مؤلفه

 2.69 3.46 09 واگرایی اقتصادی

 2.26 3.61 09 همگرایی اقتصادی

 میانگین رتبه شاخص فردی

 10.1 هاي اقتصادي عضویت مشترك در پیمان 1

 1027 تسهیل در قوانین و مقررات گمركي و بازرگاني 2

 2012 تأمین نیازهاي غذایي و كشاورزي 3

 1023 ترانزیت كاال 4

 2026 يبانک نیبارتباط  5

 1032 گذاري متقابل سرمایه 2

 2071 ها امکان استفاده از ظرفیت تركیه براي عبور از تحریم 1

 6045 تركیه توسط ایران ازیموردنتأمین بخشي از انرژي  6

 .502 هاي اقتصادي رقابت 7

 50.2 سو( منابع آبي مرزي )ارس، مازي .1

 5014 عدم موازنه تجاري 11

 4012 صنعت توریسم در تركیه 12
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 ضريب همبستگی

 کاله  متغیالر  دو نیبال  یخط رابطه درجه ای قدرت یریگ اندازه جهت است یا آماره یآ همبستگیضر

 یبالرا  رمنیاسالر  یهمبسالتگ  آیضالر  از 10 اس.اس.یپ.اس در. کند یم رییتغ -1 تا+ 1 نیب آن دامنه

 یهمبسالتگ  آیضالر  مجالذور  .میکنال  یمال  اسالتفاده  یا رتباله  یرهالا یمتغ نیبال  ارتباط زانیم یریگ اندازه

 ایال  نیالی عت آیضالر  را آیضالر  را آیضر نیا. است متغیر دو نیب مشتر  وجه و درصد  دهنده نشان

 سالطح  در کاله  اسالت  9.92 مالدل،  و اقتصادی برعد نیب یهمبستگ آیضر .نامند یم صیتشخ آیضر

 کاله  گفالت  تالوان  یمال %، 52 اقتصادی برعد صیتشخ آیضر اساس بر. ردیگ یم قرار خو  یبند طبقه

 .شود یم نییتع برعد نیا راتییتغ توسط مدل راتییتغ از% 52
 نییتع آیضر و یهمبستگ آیضر: 3 جدول 

 

 اقتصادی برعد یها مؤلفه و ها شاخص نیب نییتع آیضر و یهمبستگ آیضر: 4 جدول

 ضریب تعیین بندي طبقه يهمبستگ یبضر 

 %52 خوب 012. بُعد اقتصادي با مدل

 %43 خوب 022. یي اقتصادي با بُعدهمگرا

 %27 خوب یاربس 063. بُعد با اقتصادي یيواگرا

 * است معنادار 0.1. سطح در فوق يها يهمبستگ تمام

 مؤلفه                                            

 شاخص            

همگرایي 

 اقتصادي

واگرایي 

 اقتصادي
 نییتع بیضر بندي طبقه

 %25 خوب اریبس  061. هاي اقتصادي )اكو و ...( عضویت مشترك در پیمان

 %54 خوب  014. تسهیل در قوانین و مقررات گمركي و بازرگاني

 %51 خوب  012. تأمین نیازهاي غذایي و كشاورزي

 %52 خوب  012. ترانزیت كاال

 %57 خوب  011. يبانک نیبارتباط 

 %.5 خوب  011. گذاري متقابل سرمایه

 %41 خوب  027. ها امکان استفاده از ظرفیت تركیه براي عبور از تحریم

 %35 قبول قابل  057. تركیه توسط ایران ازیموردنتأمین بخشي از انرژي 

 %52 خوب 012.  هاي اقتصادي رقابت

 %12 خوب اریبس 065.  سو( س، مازيمنابع آبي مرزي )ار

 %52 خوب 015.  عدم موازنه تجاري

 %54 خوب 014.  صنعت توریسم در تركیه
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 سالطح  در اقتصالادی  برعالد  یهالا  مؤلفاله  و ها شاخص نیب یهمبستگ آیضرا شتریب( 4) جدول مطابق

 انالرژی  از مهمالی  بخالش  تثمین» نام به ها شاخص از یكی یهمبستگ آیضر فقط. دارند رارق خو 

 .دارد قرار «قبول قابل» سطح در اقتصادی ییواگرا مؤلفه با «ایران توسط ترکیه موردنیاز

 آزمون مدل مفهومی:

بالر   هالا  آناز  هرکالدام هالا چیسالت و میالزان تالثثیر      ها و شالاخص  روابط بین مؤلفه»در پاسخ به سؤال 

و بالا انجالام    از طریالق آمالار اسالتنباطی    پالژوهش  مفهومی مدل آزمون برایو  «یكدیگر چقدر است؟

 اسالت،  محالور  واریالانس  مسالیر  سالازی  مالدل  فن یک که جزئیتحلیل بار عاملی از مجذور مربعات 

 متغیرهالای ) هالا  سالنجه  و پنهالان  متغیرهالای  روابالط  بررسالی  امكالان  تكنیالک  ایالن . کنالیم  مالی  استفاده

 بوده کوچک نمونه حجم که زمانی روش این از. سازد می فراهم انمز هم صورت به ار( مشاهده قابل

 .شود می استفاده ،نباشد نرمال متغیرها توزیع یا

 گیری( حداقل مربعات جزئی مدل بیرونی )مدل اندازه :4شكل 

 آن اب سازه کی های شاخص یهمبستگ مقدار محاسبه قیطر از یعامل یبارها سنجش بارهای عاملی:

 که است مطلآ نیا مؤید شود 9.4 از شتریب ای برابر مقدار نیا اگر که شوند یم محاسبه سازه

 ییایپا و بوده شتریب سازه آن گیری اندازه یخطا انسیوار از آن های شاخص و سازه نیب انسیوار

 (09: 1302 همكار، و یداور) .است قبول قابل گیری اندازه مدل آن مورد در
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 مناسآ یبرا مال  مقدار و است آمده یاقتصاد یها مؤلفه بر مؤثر یها شاخص( 5) جدول در

 یتمام است مشخص زیر جدول در که طور همان و باشد یم 9.4 یعامل یبارها آیضرا بودن

 .دارد اریمع نیا بودن مناسآ از نشان که است شتریب 9.4 از ها شاخص یعامل یبارها آیضرا
  

 یاقتصاد یها مؤلفه بر مؤثر یها شاخص یبرا یعامل بار آیضرا :5 جدول

فه
مؤل
 
 ها

 ها مؤلفه                                                 

  ها شاخص               

 همگرایی

 اقتصادی

 واگرایی

 اقتصادی

يي
گرا
هم

 
دي
صا
اقت

 

  9.991 و ...( 0های اقتصادی )اکو، جی  عضویت مشتر  در پیمان

  9.061 رات گمرکی بازرگانیمقر نیدر قوانتسهیل 

  9.900 تثمین نیازهای غذایی و کشاورزی

  9.029 ترانزیت کاال

  9.035 یبانك نیبارتباط 

  9.930 گذاری متقابل سرمایه

  9.454 ها امكان استفاده از ررفیت ترکیه برای عبور از تحریم

  9.699 ترکیه توسط ایران ازیموردنتثمین بخش مهمی از انرژی 

يي
گرا
وا

 
دي
صا
اقت

 

 9.699  های اقتصادی رقابت

 9.029  سو( منابع آبی مرزی )ارس، مازی

 9.020  عدم موازنه تجاری

 9.940  صنعت توریسم در ترکیه

 

 ی:ساختار مدل برازش

 و نیاولال  کاله  شالود  مالی  اسالتفاده  اریال مع نیچنالد  از پالژوهش  یسالاختار  مالدل  برازش یبررس یبرا 

 نیال ا اس.ال.یپال  افزار نرم در. است t-value ریمقاد همان ای z یمعنادار آیضرا ،اریمع نیتر یاساس

 (143: 1302 همكار، و یداور) .شوند می محاسبه نگیاستراپ بوت دستور از استفاده با آیضرا
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 ها مؤلفه بر مؤثر یها شاخص یبراZ (t-value )  آماره :6 جدول 

فه
مؤل
 
 ها

 ها مؤلفه                                                

  ها شاخص              
 اقتصادی واگرایی اقتصادی همگرایی

يي
گرا
هم

 
دي
صا
اقت

 

  0.60 و ...( 0های اقتصادی )اکو، جی  عضویت مشتر  در پیمان 

  10.09 مقررات گمرکی بازرگانی نیدر قوانتسهیل  

  11.12 تثمین نیازهای غذایی و کشاورزی 

  11.39 االترانزیت ک 

  15.00 یبانك نیبارتباط  

  11.20 گذاری متقابل سرمایه 

  4.36 ها امكان استفاده از ررفیت ترکیه برای عبور از تحریم 

  9.24 ترکیه توسط ایران ازیموردنتثمین بخش مهمی از انرژی  

يي
گرا
وا

 
دي
صا
اقت

 

 0.55  های اقتصادی رقابت 

 22.49  سو( یمنابع آبی مرزی )ارس، ماز 

 14.39  عدم موازنه تجاری 

 12.60  صنعت توریسم در ترکیه 

 روابالط  و سالؤاالت  یتمالام  بودن معنادار امر نیا که هستند شتریب 1.06 از Z یمعنادار آیضرا تمام

 ،(هالا  شالاخص ) رهایمتغ نیا یعنی ؛دهد یم نشان% 05 نانیاطم سطح در را ها شاخص و ها مؤلفه انیم

 مالدل  بالودن  مناسالآ  و ریمسال  بودن معنادار که سنجند یم را( ها مؤلفه) موردنظر یها املع درستی به

 .دهد می نشان را یساختار

 تحليل عاملی

 مقالدار . اسالت  شالده  داده نشان است، دو یکا آماره از یبیتقر که بارتلت آزمون جهینت( 9) جدولدر 

sig .یبالرا  یل عالامل یال تحل دهالد  یمال  نشان که( 9.999) است درصد 5 از تر کوچک بارتلت، آزمون 

 برابالر  KMO هآمالار  مقدار چون جدولاین  به توجه با. است مناسآ یعامل مدل ساختار، ییشناسا

 بارتلت کرویت آزمون نتایج چنین هم .اند مناسآ عاملی تحلیل انجام برای ها داده پساست،  9.952

 اشالترا   میالزان ( 0جالدول )  .رددا وجالود  دار یمعنال  همبستگی متغیرها بین یعنی ؛است دار معنی نیز

 گویالای )اولیاله(   Initial .دهالد  مالی  نشان را متغیرها عاملی اشترا  میزان با کل واریانس یا متغیرها

 میالزان  بیشالتر  .هسالتند  یالک  با برابر ها آن تمامی بنابراین بوده و از استخراج قبل های اشترا  تمامی
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 متغیرهالای  واریالانس  تبیالین  در شالده  نیالی تع های لعام توانایی بیانگر و بوده 9.5 از باالتر ها اشترا 

 .است موردمطالعه
 بارتلت کرویت آزمون نتایج و KMO آماره :9 جدول

 

 عاملي تحلیل در واردشده متغیرهاي براي ها عامل استخراج از بعد و اولیه اكاشتر میزان :2 جدول

 قالرار  عالاملی  در متغیالر  هالر . دهالد  مالی  نشان چرخش از بعد ها عامل در را متغیرها سهم( 0جدول )

 .باشد داشته داری معنی باالی همبستگی عامل آن با که گیرد می

 

 

 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .0152 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 462022 

Df 22 

Sig. .0... 

 استخراجي اولیه ها عامل

 0122. 00111 و ...( 6هاي اقتصادي )اكو، جي  عضویت مشترك در پیمان

 01.3. 00111 مقررات گمركي بازرگاني نیدر قوانتسهیل 

 0211. 00111 تأمین نیازهاي غذایي و كشاورزي

 0215. 00111 نزیت كاالترا

 0253. 00111 يبانک نیبارتباط 

 0257. 00111 گذاري متقابل سرمایه

 0513. 00111 ها امکان استفاده از ظرفیت تركیه براي عبور از تحریم

 0144. 00111 تركیه توسط ایران ازیموردنتأمین بخش مهمي از انرژي 

 0246. 00111 هاي اقتصادي رقابت

 0121. 00111 سو( زي )ارس، مازيمنابع آبي مر

 0264. 00111 عدم موازنه تجاري

 02.2. 00111 صنعت توریسم در تركیه
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 اجزاء شده دهیرخچ سیماتر: 0 جدول 

ها عامل  
 دسته

1 2 3 

 9.104 9.193 52285 های اقتصادی عضویت مشتر  در پیمان

 9.946 9.906 52298 تسهیل در قوانین مقررات گمرکی بازرگانی

 9.999 9.130 52252 تثمین نیازهای غذایی و کشاورزی

 9.243 9.932 529.5 ترانزیت کاال

 9.202 9.296 52987 یبانك نیبارتباط 

 .5299 9.124 9.365 گذاری متقابل سرمایه

-9.191 52590 ها امكان استفاده از ررفیت ترکیه برای عبور از تحریم  9.409 

 522.9 9.995 9.143 ترکیه توسط ایران ازیموردنتثمین بخشی از انرژی 

 9.490 52079 9.920 های اقتصادی رقابت

 9.245 52259 9.124 سو( منابع آبی مرزی )ارس، مازی

-9.252 52992 9.129 عدم موازنه تجاری  

-9.912 52995 9.906 صنعت توریسم در ترکیه  

 رانیامهوری اسالمی جی تیامن یدفاع روابط بر مؤثر شاخص اقتصادی 12 یرو یعامل لیتحل جهینت

 :کند یم ییشناسا را یاصل یها عامل عنوان به دسته 3 در هیترک با

 گمرکالی  مقالررات  قالوانین  در تسالهیل »، «اقتصادی های پیمان در مشتر  یتعضو»دسته اول شامل: 

امكالان  »و « بالانكی  بالین  ارتبالاط »، «کالاال  ترانزیالت »، «کشالاورزی  و غذایی نیازهای تثمین»، «بازرگانی

 است.« ها استفاده از ررفیت ترکیه برای عبور از تحریم

 صالنعت »و « تجالاری  موازناله  عالدم »، «مالرزی  آبالی  منالابع »، «اقتصادی های رقابت»دسته دوم شامل: 

 است.« ترکیه در توریسم

« ایالران  توسالط  ترکیاله  موردنیالاز  انرژی از یبخش تثمین»و « متقابل گذاری سرمایه»دسته سوم شامل: 

 است.
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 : پيشنهادو  گيری نتيجه

 نتيجه گيری-الف

حوادث و شاهد  هرروزو غربی  ای منطقه فرابا توجه به حضور کشورهای  آسیا غربی جنو منطقه 

آبستن رویدادها و تحوالت بسیار و  ک محیط امنیتی تبدیل نموده و مدامکه آن را به ی اتفاقاتی بوده

تالرین   ، بالزرگ  آسیای جنو  غربیحضور گسترده آمریكا در منطقه ژئواستراتژیک . باشدی میبحران

هاله  و جب  جنالو  غربالی   آسالیای کشالورهای منطقاله    ویژه بهرا برای جهان امروز   ها  و اضطرا   ها  بیم  

از همالین رو بالازیگران   را وادار باله واکالنش نمالوده اسالت.      هالا  آنو  مقاومت اسالمی در پی داشالته 

المللالی تثثیرگالذار    ای و بالین  غیردولتی و نیروهای هویتی قادر گردیدند تا بر سایر بالازیگران منطقاله  

و طرفالدار جمهالوری    سالو  یالک این مشكالت عمالا منطقه را به دو جبهاله طرفالدار غالر  از     باشند.

به دلیل عضویت در ناتو جالزو   ترکیه از سوی دیگر تبدیل کرده است. در جبهه غر  ایران اسالمی

در  صهیونیستی و آمریكا محسو  گردیده و از سوی دیگالر ایالران اسالالمی   راهبردی رژیم  شرکای

بحرینالی   نمبالارزا اهلل لبنالان، عالراق و یمالن و     راهبردی سوریه، حز  و جزو شرکای جبهه مقاومت

است. به همین دلیل ایران و ترکیه دو کشور همسایه دیرینه و مسلمان که منالافع مشالتر     قرارگرفته

یكی حامی و پشتیبان معارضالین   ؛اند قرارگرفتهبهه مخالف یكدیگر دارند، عمالا در دو ج باهمبسیار 

مقاومت شامل  داعش و دیگری حامی و طرفدار جبهه ازجملههای تروریستی منطقه  سوری و گروه

رژیالم اشالغالگر    یالک  درجاله دشالمن   عنالوان  بهلبنان، دولت انقالبی یمن و حكومت سوریه  اهلل حز 

هالای فراوانالی همالراه     های اخیر با فراز و نشالیآ  قدس. به همین خاطر روابط بین دو کشور در سال

 بوده است.

 موردنیالاز  انالرژی  از مهمالی  بخش تثمین»های  شاخصشاخص، به ترتیآ  12از بین ر این تحقیق د

 گمرکالی  مقالررات  و قوانین در تسهیل» ؛«متقابل گذاری سرمایه» ؛«کاال ترانزیت» ؛«ایران توسط ترکیه

تالرین   مهالم  عنوان بههای اول تا پنجم  رتبه« اقتصادی های پیمان در مشتر  عضویت»و  «بازرگانی و

 ازنظالر کشالور ترکیاله    یالران و مهالوری اسالالمی ا  روابط دفالاعی امنیتالی ج  های تثثیرگذار در  شاخص

 روابالط هالا در همگرایالی اقتصالادی در     ترین شاخص مهم عنوان بهو  نظران و خبرگان هستند صاحآ

هالای   رقابالت »دو کشور شالناخته شالدند. در حالوزه واگرایالی اقتصالادی نیالز شالاخص         یتیامن یدفاع

ه در کال  کمترین رتباله را دارا هسالتند  « رکیهصنعت توریسم در ت»بیشترین رتبه و شاخص « اقتصادی

 کنند. دو کشور عمل می یتیامن یدفاع روابطحوزه واگرایی 
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   ها پيشنهاد -ب

از  ،واگالرا  یكردهالا یرو از زیال پرهگالردد بالا    به مسئولین دفاعی و اقتصادی کشور توصیه می (1

 پرداختن به مسائل اختالفی بین دو کشور بررهیزند. 

منالافع دو طالر  را   حفن  ، روابط سالم با«رقابت اقتصادی»دو کشور در  یاقتصاد نیولؤمس (2

منالابع آبالی مالرزی ارس و    »ضالمن رعایالت عالدالت در تقسالیم      مدنظر قرار داده و طالرفین 

 بایستی متانت بیشتری را از خود نشان بدهند. ، «سو مازی

باله مسالؤولین    ،رانیا یاسالم یجمهور توانمندی به گرانید یازهاین وندیپ راهبرد اساسبر  (3

« کشالاورزی  و غالذایی  نیازهالای  تثمین»و « موردنیازانرژی  تثمین»گردد  اقتصادی پیشنهاد می

 را در اولویت کاری خود در حوزه همگرایی اقتصادی قرار دهند. ترکیه

 متصالل  هالم  باله  را ایآسال  و اروپالا  قالاره  دودو کشالور کاله    ممتالاز  یتیترانز تیموقعبا توجه  (4

ری بالرای  ، بسالتر مناسالآ و شالرایط بهتال    گالردد  یمال  هیکشور توص دو نیمسؤول به؛ دیننما یم

 قوانین و مقررات گمرکی بازرگانی را تسهیل نمایند. فراهم آورده و کاال ترانزیت

نیازهالای   باله  نسالبت  مشالتر   در  بالا  توأم متقابل یوابستگ و یهمبستگ نوعی به کشور دو (5

 مشتر  داشته و همواره عضوی فعال باشند. اقتصادی های پیماناقتصادی خود، در 
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