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چکيده
روابط ایران و ترکیه ،پس از انقالال

اسالالمی ایالران ،تحالت تالثثیر عالواملی چالون اسالالمگرایالی ،رقابالت

ژئوپلیتیكی ،رقابت به منظور هژمون منطقهای ،اقتصادی و سیاسی بوده است .هر دو کشور ایران و ترکیاله بالر
یكدیگر تثثیر دارند و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران از این کشور مهم تثثیرپذیر میباشد .هالد

از ایالن

تحقیق شناخت ترکیه و دستیابی به مؤلفهها و شاخصهای اقتصادی مؤثر بر روابط جمهوری اسالمی ایران
با کشور ترکیه و تعیین میزان تثثیر آنها بر روی یكدیگر میباشد .در این پژوهش ،نالو تحقیالق «کالاربردی-
توسعه ای» و روش تحقیق «توصیفی ،تحلیلی» و سؤال اصلی تحقیق «مؤلفالههالا و شالاخصهالای واگرایالی و
همگرایی اقتصادی مؤثر بر روابط ج .ا .ایران با کشور ترکیه کدام است؟» میباشد .مدل مفهالومی برگرفتاله از
نظرات اساتید با پرسشنامه طیف لیكرت خودساخته به آزمون خبرگالان گذاشالتهشالده و بالا ضالریآ آلفالای
کرونباخ  9.0و ضریآ الشه  ،9.0پایایی و روایی آن تثیید گردید .درنهایت با آزمالون فریالدمن ،همبسالتگی و
تحلیل بارهای عاملی ،حوزه دفاعی امنیتی روابط با دو مؤلفه همگرایی و واگرایی اقتصادی و  12شاخص باله
تثیید رسید.
واژگان کليدی :ایران ،ترکیه ،عوامل اقتصادی ،همگرایی و واگرایی
 .1استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه جامع امام حسین

(علیهالسالم)

 .2استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 .3دانشیار روانشناسی دانشگاه جامع امام حسین

(علیهالسالم)

 .4استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفا ملی
 .5دانشآموخته دکتری دفا ملی دانشگاه عالی دفا ملی(نویسنده مسئول) hyazdani@ihu.ac.ir
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مقدمه
روابط ایران و ترکیه ،پس از انقال

اسالمی ایران ،تحت تثثیر عواملی چون اسالالمگرایالی ،رقابالت

ژئوپلیتیكی ،رقابت بهمنظور هژمون منطقهای ،اقتصادی و سیاسی بالوده اسالت .روابالط رو باله رشالد
ایران و ترکیه در زمینههای تجاری ،همكاری اقتصادی و رفتوآمدهای مستمر میالان مقالامهالای دو
کشور نشانه اراده باالی سیاسی تهران و آنكارا به داشتن روابط کم تنش و رو باله گسالترش اسالت،
بهویژه در دوران حاکمیت حز

عدالت و توسعه در ترکیه همكاریهای ایران و ترکیاله چشالمگیالر

بوده است .چنانكه حجم مبادالت تجاری دو کشور در سالال  1300از مالرز  19میلیالارد دالر فراتالر
رفته ،این روابط با توجه به سخنان ریاست جمهوری به سی میلیارد دالر در سالال افالزایش خواهالد
یافت( .ایران )2 :1300 ،با این توصیف ،روابط تجاری روبه رشد به معنی هالمسالویی در نگالرش و
جهتگیریهای سیاست منطقهای و خالارجی ترکیاله و ایالران نیسالت .باله همالین دلیالل ،مواضالع و
نگاهها ی راهبالردی ترکیاله و ایالران باله یكالدیگر و در اسالناد راهبالردی آنهالا متفالاوت از سیاسالت
اعالمیشان میباشد ،بهگونهای که ترکیه برنامه توسعه موشكی و فعالیتهای هسالتهای ایالران را بالا
دقت و حساسیت دنبال میکند و همكاریهای نظامی ترکیه با رژیم صهیونیستی موجآ نگرانالی و
بیاعتمادی کشورهای منطقه ازجمله ایران مالیباشالد .موضالعگیالری ترکیاله علیاله سالوریه (شالریک
راهبردی ایران) و قرار گرفتن این کشور در جبهه غر

به خاطر عضویتش در ناتو و احداث سالرر

موشكی در مرز کشور سوریه و حمایتهای این کشور از تروریستهای معارض سالوریه موجالآ
شده است تا روابط ایران با ترکیه در هالهای از ابهام قالرار گیالرد و آن اراده سیاسالی بالرای تقویالت
روابط بین مسئوالن دو کشور وجود نداشته باشد.
جمهوری اسالمی ایران همواره خواهان صلح و ثبات و آرامش در منطقه بوده و سیاستهالای کلالی
نظام نیز بیانکننده ایجاد یک ساختار امنیت منطقهای بومی بوده است ،بهگونهای که این سالاختار بالا
مشارکت تمامی کشورهای منطقه ایجاد شود ،اما برخی از دولتهای منطقاله تحالت تالثثیر عملیالات
روانی قدرتهای بیگانه و بهواسطه تمایالت شخصی خودشان ،همواره در پالی قالدرتهالای بالرون
منطقهای هستند و تالش مینمایند امنیت و ثبات خود را از قِبَل حمایتهای آنها به دست آورنالد؛
درحالیکه یكی از اصلیترین و مهمترین دالیل ناامنیهای منطقه ،حضور قالدرتهالای بیگاناله فالرا
منطقهای است .علیرغم تالش مسئولین دو کشور برای توسعه همكاریها ،عوامل بالقوه و بالفعالل
مؤثر در واگرایی روابط جمهوری ایران و ترکیه موجآ میشود تا در حوزه دفالاعی و امنیتالی ،اراده
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سیاسی به تعمیق روابط خو
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و مناسآ و درخور شثن دو همسایه مسلمان قدری مشالكل باله نظالر

برسد .با این توصیف ،ترکیه یک همسایه مهم و تثثیرگذار در مسائل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگالی و
امنیتی -دفاعی جمهوری اسالمی ایران بالوده و درصالورتیکاله تهدیالدات آمریكالا و متحالدینش باله
واقعیت بریوندد برخی همكاریهای احتمالی ترکیه با آمریكا میتواند آسیآ و چالشهالای عمیقالی
برای ایران ایجاد نماید ،لذا شناخت بیشتر و دقیقتر رویكرد دفاعی ترکیه از منظالر اقتصالادی بالرای
تهیه روابط دفاعی و امنیتی بسیار مهم است .دو کشور ایران و ترکیه بر یكدیگر تثثیر دارنالد .مسالئله
تحقیق این است که علیرغم اهمیت ترکیه در منطقه ،با توجه به تحولهای اخیر و تغییر مواضع این
کشور در برخی موضو ها ،درحالیکه روابالط اقتصالادی بالین دو کشالور در هالالهای از ابهالام قالرار
میگیرد ،چگونگی بهبود روابط بالین دو کشالور در حالوزه دفالاعی و امنیتالی اسالت .در ایالن زمیناله
مطالعات کافی ،بهروز و جدید صورت نگرفته و نیاز است به بررسی مسائل اقتصادی تثثیرگذار بالر
روابط جمهوری اسالمی ایران و ترکیه پرداخته شود .اهمیت شالناخت عوامالل اقتصالادی تثثیرگالذار
روابط جمهوری اسالمی ایران و ترکیاله بالا توجاله باله شالرایط جدیالد در منطقاله ،ضالرورت انجالام
پژوهشهایی را بیشازپیش در این رابطه آشكار میکند .شناخت عوامل واگرایی و همگرایی روابط
ایران و ترکیه ،دلیل اهمیت و ضرورت انجام اینگونه پژوهشها است .شناخت عوامل تثثیرگذار بر
مؤلفههای قدرت با توجه به اینکه نقطه عطف و روح کلی حالاکم بالر سالند چشالمانالداز  29سالاله
جمهوری اسالمی ایران «قدرت اول شدن در منطقه» است؛ و ضرورت «تعامالل سالازنده و مالؤثر در
روابط بینالملل» با جهان و «الهامبخش بودن در جهان اسالم» البته با رعایت اصل عزت ،حكمت و
مصلحت از دیگر موارد میباشد.
هد

اصلی این تحقیق «دستیابی به مؤلفهها و شاخصهای اقتصالادی مالؤثر بالر روابالط جمهالوری

اسالمی ایران با کشور ترکیه» است .در همین راستا سؤال اصلی تحقیق عبارت است از« :مؤلفهها و
شاخصهای اقتصادی مؤثر بر روابط جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکیه کداماند؟»
در این تحقیق تالش شده با تجزیهوتحلیل عوامل تثثیرگذار ،مؤلفهها و شاخصهای اقتصادی مالؤثر
بر روابط جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکیه و میزان تثثیر آنها بر روی یكدیگر احصاء گردد.
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مبانی نظری
پيشينه شناسی:

در ارتباط با کشور ترکیه پژوهشهای مختلفی صورت گرفته که بخشی از نیازهای تحقیق حاضر را
تثمین مینمایند؛ اما علیرغم بررسیهای قابلتوجه در رسالههای دکتری ،پایاننامههای کارشناسی
ارشد ،پروژههای تحقیقاتی ،مقاالت علمی ،سایتهای علمی و متون مكتو
تدوین و ترجمه) بهطور خاص ،اثری که بر اساس چارچو

منتشرشده (اعم از

این موضو و تحقیق حاضر نگارش

شده و بهروز باشد ،یافت نگردید؛ اما با مطالعاتی که صورت گرفته است میتوان گفت که در
مبحث ترکیه و ویژگیهای آن ،منابع تدوینشده و ترجمهای متعددی وجود دارد که بخشهایی از
نیازها و کمبودهای مطالعاتی تحقیق حاضر در رابطه با ترکیه و ویژگیهای آن را تثمین مینماید؛
مانند رساله دکتری خسرو بوالحسنی که در موضو ژئوپلیتیک ترکیه بوده و برخی مباحث
ژئوپلیتیكی موردنیاز از این رساله مورداستفاده قرارگرفته شده است.
مفهوم شناسی:

ديپلماسی دفاعی :هنر و عمل مدیریت روابط خارجی یک ملالت بالا حفالن منالافع ملالی حالداکرری را
دیرلماسی گویند و دیرلماسی دفاعی عبارت است از فعالیتهایی مانند :انجام گفتوگوهای امنیتالی،
راهبردی و سطح باال ،تبالادلهالای آموزشالی و حرفالهای نظالامی ،واردات و صالادرات تساللیحات و
تجهیزات نظامی ،برگزاری رزمالایش و تمالرینهالای نظالامی مشالتر و نظالایر آن از سالوی ارتالش
کشورها)Shea, 2005: 33( .
روابط بينالملل :به مجموعه اقدامات و کنشهای متقابل واحدهای حكومتی و نهادهای غیردولتالی و
همچنین روندهای سیاسی میان ملتها گفته میشالود( .جمالالی )290 :1305 ،ازآنجالاییکاله روابالط
دفاعی شاخهای از روابط بالینالملالل اسالت ،مالیتالوان روابالط دفالاعی را نیالز مجموعاله اقالدامات و
کنش های متقابل واحدهای نظامی حكومتی (نیروهای مسلح ،وزارت دفا و  )...و نهادهای نظالامی
غیردولتی که در دفا نقش مؤثری دارند و همچنین روندهای نظامی و دفاعی میان ملالتهالا نامیالد.
(یزدانی)309 :1304 ،
تهديد اقتصادی :تهدیدی است که با استفاده از روشها و ابزارهای اقتصادی و به عنوان جالایگزین یالا
ماقبل تهدید نظامی صورت میگیرد؛ نظیر تحریم اقتصادی ،تخریآ سرچشمه و منابع تولیالد ،منالع
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سرمایهگذاری ،کاهش منابع ارزی ،تشدید تنگناهای جریان پول بهویژه در سطح بینالمللی ،کالاهش
ارزش صادرات ،تغییر سطح مبادالت تجاری و ( ...همان)291 :
همگرايی و واگرايی :ازنظر دکتر حافن نیا همگرایالی باله لحالا مفهالومی عبالارت اسالت از تقریالآ و
نزدیک شدن افراد به سمت نقطهای مشخص که معمالوالا باله عنالوان هالد

مشالتر آنالان شالناخته

میشود و واگرایی در برابر آن عبارت است از تفكیک و جدایی از همالدیگر و دور شالدن آن هالا از
هد

مشتر و حرکت به سوی هد های خاص( .حافن نیا و همكالاران )5 :1301 ،کالارل دویالچ

همگرایی را روندی میداند که طی آن واحدهای مختلف به منظور دستیابی به صاللح بالا یكالدیگر
همكاری میکنند  . ...شناسایی و در متقابل افزایش پیدا میکند و حجم باالی مبادالت منطقالهای
سبآ تقویت بازیگران میگردد( .امامجمعه زاده و همكار)0 :1306 ،
فرصتها :کلیه عوامل ،عناصر ،پدیدهها و شرایط بیرون از سامانه هستند که به کمک آن هالا مالیتالوان
اهدا

را محقق ساخت ،ضعفها و آسیآپذیریها را کاهش داد و تهدیدات را کنترل کالرده و یالا

از میان برداشته و یا با آنها مقابله کرد( .حسنبیگی)390 :1309 ،
نظريههای روابط بينالملل :درباره روابط بینالملل چند دسته نظریه بیانشالده و همالواره نیالز نظریالات
تازهتری در این رشته عنوان میگردد .برای تئوریهای روابط بینالملالل بالا توجاله باله دیالدگاههالای
مختلف دستهبندی و طبقهبندیهای متعدد و متنو صورت میگیرد؛ برای نمونه تقسالیمبنالدی ذیالل
(شكل  )1 -برای آن متصور است.

شكل  :1نظریههای روابط بینالملل (سیفزاده)331-333 :1390 ،؛ طرح از نگارنده
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از دید جمالی سه دسته از معرو ترین این نظریات عبارتاند از:
 )1نظریههای همكاری و همگرایی؛ شامل تبیین روابط و رفتار دولتها بر اساس فرضیه همكالاری
که در این مقوله ،تئوری های همگرایی ،وابسالتگی متقابالل ،ارتباطالات ،کالارکردگرایی و ...قالرار
میگیرند.
 )2نظریه های منازعه و کشمكش :شامل تئوریهای تحلیالل منازعالات ،بازدارنالدگی ،تالوازن قالوا و
بازیهاست.
 )3نظریههای نظام بینالملل :شامل تئوریهای نظامها و وابستگی میباشالد( .جمالالی)215 :1305 ،
محيطشناسی :منطقه جنو

غربی آسیا با توجه به حضور کشورهای فالرا منطقالهای و غربالی هالرروز شالاهد

حوادث و اتفاقاتی بوده است که آن را به یک محیط امنیتی تبدیل نموده و آبستن رویدادها و تحوالت بسیار
و بحرانی است؛ بهگونهای که این تحوالت در مسائل اقتصادی تثثیرگذار است .تنها واحدهای نظالامی تابعاله
ستاد فرماندهی کل آمریكا مستقر در منطقه ،دربرگیرنده  63پایگاه نظامی در  11کشور اسالت کاله در شالرق
نزدیک ،کشورهای منطقه نزا اعرا

و رژیم اشغالگر قدس و منطقه شاخ آفریقا واقع هستند .ناوگالانهالای

دریایی بزرگ کشورهای قدرتمند بهویژه آمریكا ،تقریباا بهطور دائم در آ هالای بالینالمللالی اطالرا
آسیای جنو

منطقاله

غربی حضورداشته و از کلیه پایگاهها و امكانات نظامی پراکنده در کشورهای منطقاله اسالتفاده

میکنند .این نیروها میتوانند به هنگام ضرورت ،یگانهای دریایی و هوایی خود را در سرزمینهای آسالیای
جنو

غربی مستقر کنند .یكانهای مختلفی ازجمله ناوهای هواپیمالابر ،تفنگالداران دریالایی و هواپیماهالای

جنگنده از انوا مختلف در این منطقه به حال آمادهباش هستند .ایالن نیروهالا توانالایی آن رادارنالد کاله یالک
عملیات نظامی بسیار وسیع را با سلطه کامل هوایی ،همانگونه که در جنگ کویت اتفالاق افتالاد ،اداره کننالد.
(دانشجویان دوره  10دفا )253 :1302 ،

حضور گسالترده آمریكالا در منطقاله ژئواسالتراتژیک آسالیای جنالو

غربالی ،بالزرگتالرین بالیمهالا و

اضطرا ها را برای جهان امروز بهویژه کشورهای منطقه آسالیای جنالو

غربالی و جبهاله مقاومالت

اسالمی در پی داشته و آنها را وادار به واکنش نمالوده اسالت .از همالین رو بالازیگران غیردولتالی و
نیروهای هویتی قادر گردیدند تا بر سایر بازیگران منطقهای و بینالمللی تثثیرگذار باشند .همچنالین
بازیگران هویتی تالش دارند تا بر قاعده بازی و فرایندهای سیاست منطقهای تثثیرگالذار باشالند .باله
همین دلیل ،آمریكا را میتوان اصلیترین نیروی مقابلهکننده در برخورد با بازیگران هویتی دانسالت؛
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بهطوریکه نقطه تمرکز نیروهای نظامی آمریكا در چنین محیطهالایالی شالكلگرفتاله اسالت( .متقالی،
)100 :1309
الگوی مداخله و تهاجم آمریكا و متحدانش علیه کشورهای مسلمان آسیای جنو

غربالی و شالمال

آفریقا زمینههای آشكاری ازجمله بیگانه هراسی ،مقاومت و تالش در جهت برقراری نوعی موازناله
را به وجود آورده که جبهه مقاومت اسالمی نمود عینی ایالن موازناله جالویی بالینالمللالی باله شالمار
میرود .افزایش قدرت نرم جبهه مقاومت و بیداری اسالمی بهعنوان برون داد آن ،در حالالی رو باله
تزاید است که قدرت نرم ایاالتمتحده آمریكا بهویژه در منطقه آسیای جنو
در حال کاهش میباشد .ازیکطر

غربی و شمال آفریقا

تغییر در ابزارهای قدرت موجآ شده تالا گالروههالای افراطالی

اسالمگرا همچون القاعده و داعش (دولت اسالمی عراق و شام) دارای توانمنالدی تهدیالد همچالون
قدرتهای بزرگ شوند و از طر

دیگر تغییر در منابع قدرت نیز موجآ شده تالا جبهاله مقاومالت

اسالمی به همراه سایر گروهها و احزا
در منطقه آسیای جنو

اسالمی عالوه بر دارا شدن ابزارهای جدید قدرت سالخت

غربی از نفوذ اجتماعی و به تعبیر دیگر از قدرت نرم نیز برخوردار باشالند.

کشور جمهوری اسالمی ایران و ترکیه باله لحالا موقعیالت در جنالو

غربالی آسالیا قالرار داشالته و

موقعیت خاص آنها که در مرکز ثقل یكی از بزرگتالرین شالبكههالای ارتبالاطی جهالان قرارگرفتاله،
همچون پلی اروپا را به خاور دور و کشورهای آسیای مرکزی و ماوراء قفقاز را باله جنالو

وصالل

میکنند.
ترکیه دریكی از حساسترین نقاط دنیا و حدفاصل دو قاره اروپا و آسیا قرار دارد .واقالعشالدن ایالن
کشور در حدفاصل دریای مازندران و مدیترانه و نزدیكی آن به خلیجفارس و کانال سوئز ،موقعیت
راهبردی ویژهای به این کشور داده است .ترکیه بر دو تنگه بسفر و داردانل تسلط کامل داشالته و از
این طریق بر عبور و مرور کشتیهای روسیه به اروپا و آ های آزاد کنترل دارد .ترکیه زبانه شالرقی
ناتو در غر

آسیا و تنها کشور مسلمان عضو این پیمان و رابط بین دنیای اسالم و نالاتو مالیباشالد.

ترکیه درصدد است که به اتحادیه اروپایی راهیافته و قرائن و شواهد نشان میدهند که احتماالا طالی
دو دهه آتی به این هد

خود خواهد رسید .ازاینرو میتواند بهعنوان یک الگوی مناسآ از سوی

کشورهای غربی به دنیای اسالم معرفی شود .ترکیه با داشتن منابع غنی آ
در سیاست آتی کشورهای آسیای جنو

میتواند نقش مهمالی را

غربی کاله بالا مشالكل رو باله افالزایش کمبالود آ

مواجاله

میباشند ،ایفا کند .پس از فروپاشی شوروی ،از  15جمهوری تازه تثسیس آن 5 ،جمهوری به زبالان
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ترکی تكلم نموده و به ترکیه تمایل نشان میدهند .ترکیه موفق شده است با توجه به گالرایشهالا و
نیاز این کشورها و با کمک رژیم صهیونیستی ،جایگاه خوبی در این کشورها برای خود فراهم کند.
ترکیه در دهه پایانی قرن بیستم روابط بسیار مستحكمی با رژیم اشغالگر قالدس برقالرار نمالوده کاله
میتواند در آینده بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تثثیر مستقیم بگالذارد .برخالورداری از
یک ارتش قوی که با کمک آمریكا مسلح شده ،به ترکیه جایگاه و اهمیت ویژهای داده است .ارتش
ترکیه ازنظر بزرگی بعد از آمریكا در مرتباله دوم کشالورهای عضالو نالاتو قالرار داشالته و از تالوان و
شایستگی رزمی باالیی برخوردار است که میتواند در آینده بر سیاست خارجی منطقه تثثیر مستقیم
بگذارد .واقعشدن در مجاورت منطقه حساس و تنشزای شمال عراق و اثر مستقیم بالر آینالده ایالن
منطقه که بهطور مستقیم و مؤثری بر امنیت و منالافع ملالی جمهالوری اسالالمی ایالران تالثثیر خواهالد
گذاشت ،از دیگر علل اهمیت جمهوری ترکیه و لزوم توجه جدی به آن میباشد( .مرادیالان:1304 ،
)20
ایران نیز ازلحا موقعیت از سه ویژگی برخوردار است )1 :متصل به موقعیت بری اوراسیاست؛ )2
به سبآ دارا بودن سواحل طوالنی در خلیجفارس و دریالای عمالان از موقعیالت بحالری برخالوردار
است؛ و  )3به لحا در اختیار داشتن تنگه هرمز ،دارای موقعیت گذرگاهی است( .صالفوی:1301 ،
)99
جمهوری اسالمی ایران میتواند بر عبور و مرور کشتیهالای تجالاری ،نفالتکالشهالای غالولپیكالر،
ناوگان نظامی قدرتها و  ...نظارت و کنترل داشته و مانند کشور ترکیه ،دو قاره اروپا و آسیا را باله
هم متصل مینماید .مرکز انرژی جهان بوده و بهتنهایی رتبه دوم جهانی در ذخایر نفتی و گالازی را
دارا میباشد( .بوالحسنی)123 :1302 ،
اهمیت سیاسی امنیتی منطقه :آسیای جنو

غربی با توجه به بافت اجتماعی ،تنو قالومی و نالژادی،

منابع و امكانات مادی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا توزیع منابع و امكانات طبیعی بر پایه
خواست و رضایت مردم منطقه نبوده است .این منطقه بهعنوان کانون انرژی جهان در سراسالر قالرن
بیستم و بهگونه ای مضاعف در آغاز قرن جدیالد ،نقطاله خیالزش و رهالور تحالوالت و بحالرانهالای
متعددی بوده که تثثیرات آنها اغلآ از سطوح منطقهای فراتر رفته است .برژینسكی پیرامون آسیای
جنو

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

تیری کشنده بهسوی جهان پرتا

کند .از شاخ آفریقا تا افغانستان و از ایران تا خاور نزدیک زه این
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کمان است .این "زه" کانون رقابت سنگین ابرقدرتهالا بالوده و کالانون پیرامالونی آن نیالز هرلحظاله
ممكن است مشتعل شده و جهان را به هیجالان درآورد .موقعیالت راهبالردی آسالیای جنالو

غربالی

ضرورتهای گوناگونی را باله همالراه دارد :نخسالتین ضالرورت ،در راهبالردی از موقعیالت آن در
ساختار نظام جهانی و روابالط بالینالملالل و ضالرورت دیگالر در راهبالرد قالدرتهالای بالزرگ در
خصوص این منطقه است( .یزدانی)106 -109 :1304 ،
موقعیت ترانزیتی :تسلط ترکیه بر حوزههای دریای مدیترانه ،اژه ،دریای سیاه و آبراهههای راهبردی
بسفر و داردانل ازجمله موقعیتهالای ویالژه راهبالردی ایالن کشالور محسالو

شالده ،چراکاله تمالام

شناورهایی که بین دریای اژه و دریای سیاه در رفتوآمد هستند ،ناچارند بالیش از  329کیلالومتر از
راه را در آ های ترکیه باشند ...موقعیت ترانزیتی ممتاز ترکیه ازیکطر
اروپا بهسوی غر

آسیا ،آسیای مرکزی و قفقاز محسو

تنهالا راه ارتبالاطی زمینالی

شالده و از دیگالر سالو نیالز نقطاله اتصالال

کشورهای مذکور به اروپا میباشد( .علیمددی)4 :1300 ،
ترکیه ازنظر گاز طبیعی  199درصد و ازنظر نفت  01درصد به خارج وابسته اسالت .هالماکنالون 65
درصد از گاز طبیعی ترکیه از طریق روسیه تثمینشده و وابسته بودن به یک منبع و در دست ترکیاله
نبودن کنترل قیمتها برای ترکیه ،خطرات راهبردی مهمی به وجود آورده است( .همان )4 :امالا در
مقابل ،ترکیه دارای منابع بسیار غنی آ

و ذغال سنگ بوده و با تبدیلشدن به قطآ ترانزیت انرژی

در منطقه که از طریق عبور خط لوله باکو  -جیحان و خط لوله گاز طبیعی جمهوری اسالمی ایالران
و خطوط انتقال انرژی موجود حاصل خواهد شد ،از موقعیالت راهبرالردی مهمالی برخالوردار اسالت.
هم اکنون خطوط لوله انتقال نفت و گاز کشورهای ایران ،عراق ،ترکمنسالتان ،آذربایجالان ،روسالیه و
حتی خطوط کشتیرانی حمل گاز مصر و الجزایر به سمت ترکیه احداثشده یا در دست احداث و
یا طراحی میباشند( .مرادیان)20 :1304 ،
تهدید شناسی :تهدید به لحا اهمیت ،روشها و ابزارهای مورداستفاده دارای انوا و ابعاد مختلفی
است که عبارتاند از :تهدیدات نظامی؛ تهدیدات سیاسی؛ تهدیدات اقتصادی؛ تهدیدات اجتمالاعی؛
تهدیدات فرهنگی و تهدیدات زیستمحیطی.
تهديدات متصور از سوی ترکيه برای ايران:

 رقابت با جمهوری اسالمی ایران برای جلوگیری از تبدیلشالدن ایالران باله قالدرت نظالامی برتالرمنطقهای؛ -حمایت و پناه دادن به گروههای سیاسی مخالف و یا برانداز جمهوری اسالمی ایالران در
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خا

ترکیه؛  -جمهوری اسالمی ایران بهعنالوان تهدیالدی علیاله سالاختار الئیالک ترکیاله (در افكالار

عمومی نوعی ایران ستیزی به چشم میخورد).؛  -روابط نزدیک بالا آمریكالا ،رژیالم صهیونیسالتی و
غر

و تثثیرپذیری حكومت این کشور از سیاست خارجی آنها؛  -رویارویی راهبردی سیاسی دو

کشور درباره حضور کشورهای غربی و نالاتو در ترتیبالات امنیتالی و معالادالت منطقالهای؛  -رقابالت
سیاسی منطقهای و تالش ترکیه برای ممانعت از نفوذ قدرت جمهوری اسالمی ایران در کشالورهای
منطقه؛  -همسویی با نظام سلطه غر
همسویی با غر

در جریالان دولالت سالازی در عالراق ،لبنالان و افغانسالتان؛ -

و کشورهای ضد مقاومت عربی در بحث سوریه؛  -الگوسالازی و تالرویج اسالالم

آمریكایی در منطقه؛  -تالش برای عضویت در اتحادیه اروپا و پیروی از سیاستهالای اتحادیاله در
قبال ایران؛  -راهبرد سیاسی ترکیه مبنی بر «ایفای نقش منطقهای» و درنتیجه تضاد منافع دو کشالور
در کشورهای منطقه بهویژه کشورهای آسیای میانه و قفقاز( .صفوی)0 :1301 ،
 عضویت در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی و استقرار پایگاههای متعدد نظامی ناتو در خا ایالنکشور؛  -استقرار سالامانه دفالا موشالكی آمریكالا و نالاتو در خالا ترکیاله (کاله خالود تهدیالدات و
چالشهای خاصی را متوجه جمهوری اسالمی ایران میسالازد)؛  -همكالاری بالا آمریكالا در جهالت
جمعآوری و تكمیل اطالعات در خصوص مراکز و فعالیالتهالای حسالاس و راهبالردی جمهالوری
اسالمی ایران؛  -تقویت توان نظامی و ایجاد پایگالاههالا ،مراکالز و اسالتحكامات نظالامی در نزدیكالی
مرزهای جمهوری اسالمی ایران؛  -انعقاد پیمانهای نظامی با کشورهای منطقاله در تقابالل بالا ایالران
(ازجمله جمهوری آذربایجان ،گرجستان و دیگر کشورهای حوزه آسیای مرکالزی و قفقالاز و )...؛ -
خریدهای کالالن نظالامی و تهیاله تجهیالزات پیشالرفته نظالامی از غالر

و بالهویالژه آمریكالا و رژیالم

صهیونیستی؛  -همكاریهای نظامی ترکیه با رژیم صهیونیستی و آمریكا و حضور فیزیكی آنهالا در
خا این کشور؛  -همكالاریهالای اطالعالاتی و امنیتالی سالازمانهالای اطالعالاتی ترکیاله و سالازمان
اطالعاتی آمریكا و رژیم صهیونیستی؛  -درگیریهای نظالامی بالا گروهالک  . ..و انتقالال ایالن
درگیریها در برخی موارد به داخل خا ایران و تجاوزات مرزی به خا جمهوری اسالمی ایالران
بالاله بهانالاله تعقیالالآ ( . ..همالالان)  -بالالرآوردن اهالالدا

آمریكالالا و رژیالالم صهیونیسالالتی از طریالالق

قراردادهای نظامی و امنیتی و ...؛  -احیای پانترکیسم در جهت فشار به جمهوری اسالمی ایران؛ -
جلوگیری از ترویج ارزشهالای انقالال

اسالالمی توسالط الئیسالم؛  -حمایالت از برخالی مخالالفین

جمهوری اسالمی ایران( .تقوی)554 :1301 ،
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فرصتهایی نیز بین دو کشور ایران و ترکیه وجود دارد که اگر باله آنهالا توجاله کالافی نشالود و در
جهت ارتقای آن تالش مضاعفی صورت نگیرد ،تبدیل به ضد آن یعنی تهدید میشود .بهطور مرال:
 گرایش مردم به احزاحاکمیت حز

اسالمگرای ترکیه باوجود سالها تبلیغ فرهنگ الئیالک در ایالن کشالور؛ -

اسالمگرای عدالت و توسعه (که تا حدودی تالش میکنند وجهه اسالمی و ارتبالاط

با جمهوری اسالمی ایران را حفن نمایند)؛  -وجود اختال

در روابط سیاسی رژیم صهیونیسالتی و

ترکیه و حمایت مردم ترکیه از سردی روابط؛  -وجود تنشهای سیاسالی و جنالگ قالدرت در میالان
شخصیتها و احزا

ترکیه( .صفوی)0 :1301 ،

چارچوب نظری:

چارچو

(رحمتا...علیه)

نظری این تحقیق بر مبنای آیات قرآن مجید ،رهنمودهای حضرت امام خمینی

و فرامین و منویات فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدرلهالعالی)،چشمانداز بیستسالاله
و قانون اساسی جمهوری اسالمی ،استوار بوده که همگرایی این نظرات برای محقق ثابتشده و بنالا
بر مقتضیات در طول این تحقیق به رشته تحریر درآمده است .در ضمن مدل مفهومی ایالن تحقیالق
عبارت است از:

شكل  :2مدل مفهومی تحقیق
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روششناسی
نو و روش تحقیق :نو تحقیق در این پژوهش« ،کاربردی -توسعهای» روش تحقیق نیز «توصیفی،
تحلیلی» میباشد .همچنین برای تعیین نقش و میزان تثثیر هر یک از این مؤلفهها و شالاخصهالا ،از
آمارهای همبستگی استفادهشده است.
جامعه آماری :با توجه به تخصصی بودن موضو تحقیق؛ جامعاله آمالاری از بالین صالاحآنظالران و
فعاالن در حوزه اقتصادی کشور که با ترکیه آشنا باشند ،با مشورت استاد راهنما و اساتید متخصص
و به روش آبشاری  05نفر انتخا

گردیدند .از بین این جامعه تعداد  19نفر از نخبگان در مرحلاله

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

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

جامعه آماری میباشد.
ابزار و روش های گردآوری اطالعات :در این پژوهش دادههالای موردنیالاز بالا اسالتفاده از دو روش
مطالعه اسنادی و میدانی گردآوری و از ابزار فیشبرداری از سوابق موجالود در کتابخانالههالا ،مراکالز
مطالعاتی و نظامی ،پایانههای الكترونیكی و رایانه ای و مصالاحبه بالا اندیشالمندان و صالاحآنظالران
مرتبط با موضو تحقیق و از پرسشنامه محقق ساخته کاله بالا روش دلفالی تكمیاللشالده ،اسالتفاده و
سرس پرسشنامه به آزمون خبرگان گذاشته شد که با ضرایآ آلفای کرونباخ  9.056و الشاله بیشالتر
از  9.0پایایی و روایی آن تثیید گردید.
برای تجزیهوتحلیل دادههای این تحقیق و تعیین میزان تثثیر مؤلفهها و شاخصهای برعد اقتصادی بر
روابط جمهوری اسالمی ایران و کشور ترکیه ،ابتدا با بهرهگیری از شاخصهای آمار توصیفی نظیالر
میانگین ،نمودار و جداول توزیع فراوانی باله توصالیف ویژگالیهالای جامعاله آمالاری پرداختاله شالد.
همچنین جهت رتبهبندی مؤلفهها و شاخصها از آزمون فریدمن نرمافزار اس.پی.اس.اس 10.بهره-
برداری و درنهایت برای تعیین نقش و میزان تثثیر هر یک از این مؤلفهها و شاخصها ،از آمارهالای
همبستگی و برای تثیید تثثیر آنها بر برعد اقتصادی روابط بین دو کشالور و همخالوانی بالین آنهالا و
آزمون مدل از نرمافزار پی.ال.اس .استفاده شد.
تجزيهوتحليل دادهها و يافتههای تحقيق
پس از توزیع و دریافت پرسشنامهها از جامعه آماری ،بالا اسالتفاده از آمالار توصالیفی و اسالتنباطی
اطالعات دریافتی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر میباشد:

عوامل واگرایی و همگرایی اقتصادی مؤثر بر روابط جمهوری اسالمی ایران با ترکیه
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تجزيهوتحليل توصيفی دادهها:

از مجمو  05پرسشنامه توزیعشده در بین جامعه ،تعداد  09پرسشنامه بازگردانده شد کاله مالورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفته و نتایج حاصله بهشرح ذیل میباشند:
فراوانی و درصد پاسخدهندگان برحسآ ویژگیهای مختلف ازجملاله سالطح تحصالیالت ،سالنوات
خدمتی و درجه ،محل خدمت و میزان آشنایی بالا کشالور ترکیاله در قالالآ جالدول فراوانالی نشالان
میدهد :با توجه به سطح تحصیالت و شغل ،سنوات خدمتی و همینطور میزان آشالنایی بالا ترکیاله
پاسخدهندگان که  09درصد آنها دارای تحصیالت دکترا (و یا در مرحلاله دفالا از رسالاله دکتالری
خود) هستند و به لحا سنوات خدمتی نیز  94درصد آنها بیش از  25سال خالدمت داشالتهانالد و
همینطور بیش از  99درصد ایشان به نسبت زیاد و خیلی زیاد با کشور ترکیه آشنایی دارند ،بیالانگر
تحصیالت ،سابقه و تجربه مناسآ پاسخگویان و آشنایی و تساللط نسالبتاا خالو

آنالان باله موضالو

موردتحقیق است؛ لذا موجآ اعتباربخشی نظرات آنها میگردد .همچنین توزیع مناسالآ درجاله و
سازمان خدمتی نامبردگان نشان از همهگیر بودن جامعه آماری پژوهش دارد و به نتایج آن میتالوان
اعتماد کامل داشت.

نمودار  :1درصد فراوانی ویژگیهای پاسخدهندگان به پرسشنامه
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10

تجزيهوتحليل استنباطی دادهها:
جدول  :1رتبهبندی مؤلفهها با استفاده از آزمون فریدمن

مؤلفه

تعداد ()N

میانگین مؤلفه

آزمون فریدمن

واگرایی اقتصادی

09

3.46

2.69

همگرایی اقتصادی

09

3.61

2.26

در پاسخ به سؤال «مهمترین مؤلفهها و شاخصهای برعد اقتصادی روابط جمهوری اسالمی ایران بالا
کشور ترکیه کدماند؟» ابتدا از طریق آمار استنباطی بالرای رتبالهبنالدی مؤلفالههالا از آزمالون فریالدمن
نرمافزار اس.پی.اس.اس 10 .استفاده میکنیم.
رتبهبندی مؤلفهها و شاخصها:

جدول شماره ( )1رتبهبندی مؤلفهها را نشالان داده و جالدول شالماره ( )2نشالاندهنالده رتبالهبنالدی
شاخصهای اقتصادی است؛ که باالترین رتبه را شاخص «تثمین بخالش مهمالی از انالرژی موردنیالاز
ترکیه توسط ایران» با رتبه 0.45؛ «ترانزیت کاال» با رتبه 9.63؛ «سرمایهگذاری متقابل» با رتبه 9.32؛
«تسهیل در قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی» با رتبه  9.20در رتبالههالای بعالدی و پالایینتالرین
رتبه را شاخص «صنعت توریسم در ترکیه» با رتبه  4.16ازنظالر پاسالخدهنالدگان باله ترتیالآ میالزان
تثثیری که بر روی برعد اقتصادی روابط ج .ا .ایران و کشور ترکیه دارند.
ردی

جدول  :2رتبهبندی شاخصهای اقتصادی با استفاده از آزمون فریدمن

1

عضویت مشترك در پیمانهاي اقتصادي

10.1

2

تسهیل در قوانین و مقررات گمركي و بازرگاني

1027

3

تأمین نیازهاي غذایي و كشاورزي

2012

4

ترانزیت كاال

1023

ف

شاخص

میانگین رتبه

5

ارتباط بینبانکي

2026

2

سرمایهگذاري متقابل

1032

1

امکان استفاده از ظرفیت تركیه براي عبور از تحریمها

2071

6

تأمین بخشي از انرژي موردنیاز تركیه توسط ایران

6045

7

رقابتهاي اقتصادي

502.

1.

منابع آبي مرزي (ارس ،مازيسو)

50.2

11

عدم موازنه تجاري

5014

12

صنعت توریسم در تركیه

4012
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ضريب همبستگی

ضریآ همبستگی آماره ای است جهت اندازه گیری قدرت یا درجه رابطه خطی بالین دو متغیالر کاله
دامنه آن بین  +1تا  -1تغییر میکند .در اس.پی.اس.اس  10از ضالریآ همبسالتگی اسالریرمن بالرای
اندازه گیری میزان ارتباط بالین متغیرهالای رتباله ای اسالتفاده مالیکنالیم .مجالذور ضالریآ همبسالتگی
نشان دهنده درصد و وجه مشتر بین دو متغیر است .این ضریآ را ضالریآ را ضالریآ تعیالین یالا
ضریآ تشخیص مینامند .ضریآ همبستگی بین برعد اقتصادی و مالدل 9.92 ،اسالت کاله در سالطح
قرار میگیرد .بر اساس ضریآ تشخیص برعد اقتصادی  ،%52مالیتالوان گفالت کاله

طبقه بندی خو

 %52از تغییرات مدل توسط تغییرات این برعد تعیین میشود.
جدول  :3ضریآ همبستگی و ضریآ تعیین
ضریب همبستگي

طبقهبندي

ضریب تعیین

بُعد اقتصادي با مدل

.012

خوب

%52

همگرایي اقتصادي با بُعد

.022

خوب

%43

واگرایي اقتصادي با بُعد

.063

بسیار خوب

%27

تمام همبستگيهاي فوق در سطح  .0.1معنادار است *
جدول  :4ضریآ همبستگی و ضریآ تعیین بین شاخصها و مؤلفههای برعد اقتصادی
مؤلفه
شاخص

همگرایي
اقتصادي

واگرایي
اقتصادي

طبقهبندي ضریب تعیین

عضویت مشترك در پیمانهاي اقتصادي (اكو و )...

.061

بسیار خوب

%25

تسهیل در قوانین و مقررات گمركي و بازرگاني

.014

خوب

%54

تأمین نیازهاي غذایي و كشاورزي

.012

خوب

%51

ترانزیت كاال

.012

خوب

%52

ارتباط بینبانکي

.011

خوب

%57

سرمایهگذاري متقابل

.011

خوب

%5.

امکان استفاده از ظرفیت تركیه براي عبور از تحریمها

.027

خوب

%41

تأمین بخشي از انرژي موردنیاز تركیه توسط ایران

.057

قابلقبول

%35

رقابتهاي اقتصادي

.012

خوب

%52

منابع آبي مرزي (ارس ،مازيسو)

.065

بسیار خوب

%12

عدم موازنه تجاري

.015

خوب

%52

صنعت توریسم در تركیه

.014

خوب

%54
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مطابق جدول ( )4بیشتر ضرایآ همبستگی بین شاخص ها و مؤلفاله هالای برعالد اقتصالادی در سالطح
خو

قرار دارند .فقط ضریآ همبستگی یكی از شاخص ها به نام «تثمین بخالش مهمالی از انالرژی

موردنیاز ترکیه توسط ایران» با مؤلفه واگرایی اقتصادی در سطح «قابلقبول» قرار دارد.
آزمون مدل مفهومی:

در پاسخ به سؤال «روابط بین مؤلفهها و شالاخصهالا چیسالت و میالزان تالثثیر هرکالدام از آنهالا بالر
یكدیگر چقدر است؟» و برای آزمون مدل مفهومی پالژوهش از طریالق آمالار اسالتنباطی و بالا انجالام
تحلیل بار عاملی از مجذور مربعات جزئی که یک فن مالدلسالازی مسالیر واریالانس محالور اسالت،
استفاده مالیکنالیم .ایالن تكنیالک امكالان بررسالی روابالط متغیرهالای پنهالان و سالنجههالا (متغیرهالای
قابل مشاهده) را به صورت همزمان فراهم میسازد .از این روش زمانی که حجم نمونه کوچک بوده
یا توزیع متغیرها نرمال نباشد ،استفاده میشود.

شكل  :4مدل بیرونی (مدل اندازهگیری) حداقل مربعات جزئی

سنجش بارهای عاملی :بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن
سازه محاسبه میشوند که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از  9.4شود مؤید این مطلآ است که
واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی
در مورد آن مدل اندازهگیری قابلقبول است( .داوری و همكار)09 :1302 ،
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در جدول ( )5شاخصهای مؤثر بر مؤلفههای اقتصادی آمده است و مقدار مال

برای مناسآ

بودن ضرایآ بارهای عاملی  9.4میباشد و همانطور که در جدول زیر مشخص است تمامی
ضرایآ بارهای عاملی شاخصها از  9.4بیشتر است که نشان از مناسآ بودن این معیار دارد.
جدول  :5ضرایآ بار عاملی برای شاخصهای مؤثر بر مؤلفههای اقتصادی
مؤلفهها همگرايي اقتصادي

مؤلفهها
شاخصها

همگرایی

واگرایی

اقتصادی

اقتصادی

عضویت مشتر در پیمانهای اقتصادی (اکو ،جی  0و )...

9.991

تسهیل در قوانین مقررات گمرکی بازرگانی

9.061

تثمین نیازهای غذایی و کشاورزی

9.900

ترانزیت کاال

9.029

ارتباط بینبانكی

9.035

سرمایهگذاری متقابل

9.930

امكان استفاده از ررفیت ترکیه برای عبور از تحریمها

9.454

تثمین بخش مهمی از انرژی موردنیاز ترکیه توسط ایران

9.699

واگرايي اقتصادي

رقابتهای اقتصادی

9.699

منابع آبی مرزی (ارس ،مازیسو)

9.029

عدم موازنه تجاری

9.020

صنعت توریسم در ترکیه

9.940

برازش مدل ساختاری:

برای بررسی برازش مالدل سالاختاری پالژوهش از چنالدین معیالار اسالتفاده مالی شالود کاله اولالین و
اساسیترین معیار ،ضرایآ معناداری  zیا همان مقادیر  t-valueاست .در نرمافزار پالی.ال.اس ایالن
ضرایآ با استفاده از دستور بوت استراپینگ محاسبه میشوند( .داوری و همكار)143 :1302 ،
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جدول  :6آماره  )t-value( Zبرای شاخصهای مؤثر بر مؤلفهها

مؤلفهها همگرايي اقتصادي

مؤلفهها
شاخصها

همگرایی اقتصادی واگرایی اقتصادی

عضویت مشتر در پیمانهای اقتصادی (اکو ،جی  0و )...

0.60

تسهیل در قوانین مقررات گمرکی بازرگانی

10.09

تثمین نیازهای غذایی و کشاورزی

11.12

ترانزیت کاال

11.39

ارتباط بینبانكی

15.00

سرمایهگذاری متقابل

11.20

امكان استفاده از ررفیت ترکیه برای عبور از تحریمها

4.36

تثمین بخش مهمی از انرژی موردنیاز ترکیه توسط ایران

9.24

واگرايي اقتصادي

رقابتهای اقتصادی

0.55

منابع آبی مرزی (ارس ،مازیسو)

22.49

عدم موازنه تجاری

14.39

صنعت توریسم در ترکیه

12.60

تمام ضرایآ معناداری  Zاز  1.06بیشتر هستند که این امر معنادار بودن تمالامی سالؤاالت و روابالط
میان مؤلفه ها و شاخصها را در سطح اطمینان  %05نشان میدهد؛ یعنی این متغیرها (شالاخصهالا)،
به درستی عاملهای موردنظر (مؤلفه ها) را میسنجند که معنادار بودن مسالیر و مناسالآ بالودن مالدل
ساختاری را نشان میدهد.
تحليل عاملی

در جدول ( )9نتیجه آزمون بارتلت که تقریبی از آماره کای دو است ،نشان دادهشالده اسالت .مقالدار
 .sigآزمون بارتلت ،کوچکتر از  5درصد است ( )9.999که نشان مالیدهالد تحلیالل عالاملی بالرای
شناسایی ساختار ،مدل عاملی مناسآ است .با توجه به این جدول چون مقدار آمالاره  KMOبرابالر
 9.952است ،پس داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسآاند .همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت
نیز معنیدار است؛ یعنی بین متغیرها همبستگی معنالیدار وجالود دارد .جالدول ( )0میالزان اشالترا
متغیرها یا واریانس کل با میزان اشترا عاملی متغیرها را نشان مالیدهالد( Initial .اولیاله) گویالای
تمامی اشترا های قبل از استخراج بوده و بنابراین تمامی آن ها برابر با یالک هسالتند .بیشالتر میالزان
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اشترا ها باالتر از  9.5بوده و بیانگر توانایی عاملهای تعیالین شالده در تبیالین واریالانس متغیرهالای
موردمطالعه است.
جدول  :9آماره  KMOو نتایج آزمون کرویت بارتلت
.0152

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

462022

Approx. Chi-Square

Bartlett's Test of Sphericity

22

Df

.0...

Sig.

جدول  :2میزان اشتراك اولیه و بعد از استخراج عاملها براي متغیرهاي واردشده در تحلیل عاملي
عاملها

اولیه

استخراجي

عضویت مشترك در پیمانهاي اقتصادي (اكو ،جي  6و )...

00111

.0122

تسهیل در قوانین مقررات گمركي بازرگاني

00111

.01.3

تأمین نیازهاي غذایي و كشاورزي

00111

.0211

ترانزیت كاال

00111

.0215

ارتباط بینبانکي

00111

.0253

سرمایهگذاري متقابل

00111

.0257

امکان استفاده از ظرفیت تركیه براي عبور از تحریمها

00111

.0513

تأمین بخش مهمي از انرژي موردنیاز تركیه توسط ایران

00111

.0144

رقابتهاي اقتصادي

00111

.0246

منابع آبي مرزي (ارس ،مازيسو)

00111

.0121

عدم موازنه تجاري

00111

.0264

صنعت توریسم در تركیه

00111

.02.2

جدول ( )0سهم متغیرها را در عاملها بعد از چرخش نشان مالیدهالد .هالر متغیالر در عالاملی قالرار
میگیرد که با آن عامل همبستگی باالی معنیداری داشته باشد.
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جدول  :0ماتریس چرخیده شده اجزاء
عاملها

دسته
1

2

3

عضویت مشتر در پیمانهای اقتصادی

52285

9.193

9.104

تسهیل در قوانین مقررات گمرکی بازرگانی

52298

9.906

9.946

تثمین نیازهای غذایی و کشاورزی

52252

9.130

9.999

ترانزیت کاال

529.5

9.932

9.243

ارتباط بینبانكی

52987

9.296

9.202

سرمایهگذاری متقابل

9.365

9.124

5299.

امكان استفاده از ررفیت ترکیه برای عبور از تحریمها

52590

-9.191

9.409

تثمین بخشی از انرژی موردنیاز ترکیه توسط ایران

9.143

9.995

522.9

رقابتهای اقتصادی

9.920

52079

9.490

منابع آبی مرزی (ارس ،مازیسو)

9.124

52259

9.245

عدم موازنه تجاری

9.129

52992

-9.252

صنعت توریسم در ترکیه

9.906

52995

-9.912

نتیجه تحلیل عاملی روی  12شاخص اقتصادی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسالمی ایران
با ترکیه در  3دسته بهعنوان عاملهای اصلی را شناسایی میکند:
دسته اول شامل« :عضویت مشتر در پیمانهای اقتصادی»« ،تسالهیل در قالوانین مقالررات گمرکالی
بازرگانی»« ،تثمین نیازهای غذایی و کشالاورزی»« ،ترانزیالت کالاال»« ،ارتبالاط بالینبالانكی» و «امكالان
استفاده از ررفیت ترکیه برای عبور از تحریمها» است.
دسته دوم شامل« :رقابتهای اقتصادی»« ،منالابع آبالی مالرزی»« ،عالدم موازناله تجالاری» و «صالنعت
توریسم در ترکیه» است.
دسته سوم شامل« :سرمایهگذاری متقابل» و «تثمین بخشی از انرژی موردنیالاز ترکیاله توسالط ایالران»
است.
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نتيجهگيری و پيشنهاد:
الف-نتيجه گيری

منطقه جنو

غربی آسیا با توجه به حضور کشورهای فرا منطقهای و غربی هرروز شاهد حوادث و

اتفاقاتی بوده که آن را به یک محیط امنیتی تبدیل نموده و مدام آبستن رویدادها و تحوالت بسیار و
بحرانی میباشد .حضور گسترده آمریكا در منطقه ژئواستراتژیک آسیای جنو

غربی ،بالزرگتالرین

بیمها و اضطرا ها را برای جهان امروز بهویژه کشالورهای منطقاله آسالیای جنالو

غربالی و جبهاله

مقاومت اسالمی در پی داشالته و آنهالا را وادار باله واکالنش نمالوده اسالت .از همالین رو بالازیگران
غیردولتی و نیروهای هویتی قادر گردیدند تا بر سایر بالازیگران منطقالهای و بالینالمللالی تثثیرگالذار
باشند .این مشكالت عمالا منطقه را به دو جبهاله طرفالدار غالر
اسالمی ایران از سوی دیگر تبدیل کرده است .در جبهه غر
شرکای راهبردی رژیم صهیونیستی و آمریكا محسو

از یالکسالو و طرفالدار جمهالوری
ترکیه به دلیل عضویت در ناتو جالزو

گردیده و از سوی دیگالر ایالران اسالالمی در

جبهه مقاومت و جزو شرکای راهبردی سوریه ،حز اهلل لبنالان ،عالراق و یمالن و مبالارزان بحرینالی
قرارگرفته است .به همین دلیل ایران و ترکیه دو کشور همسایه دیرینه و مسلمان که منالافع مشالتر
بسیار باهم دارند ،عمالا در دو جبهه مخالف یكدیگر قرارگرفتهاند؛ یكی حامی و پشتیبان معارضالین
سوری و گروههای تروریستی منطقه ازجمله داعش و دیگری حامی و طرفدار جبهه مقاومت شامل
حز اهلل لبنان ،دولت انقالبی یمن و حكومت سوریه بهعنالوان دشالمن درجالهیالک رژیالم اشالغالگر
قدس .به همین خاطر روابط بین دو کشور در سالهای اخیر با فراز و نشالیآهالای فراوانالی همالراه
بوده است.
در این تحقیق از بین  12شاخص ،به ترتیآ شاخصهای «تثمین بخش مهمالی از انالرژی موردنیالاز
ترکیه توسط ایران»؛ «ترانزیت کاال»؛ «سرمایهگذاری متقابل»؛ «تسهیل در قوانین و مقالررات گمرکالی
و بازرگانی» و «عضویت مشتر در پیمانهای اقتصادی» رتبه های اول تا پنجم بهعنوان مهالم تالرین
شاخصهای تثثیرگذار در روابط دفالاعی امنیتالی جمهالوری اسالالمی ایالران و کشالور ترکیاله ازنظالر
صاحآنظران و خبرگان هستند و بهعنوان مهمترین شاخصهالا در همگرایالی اقتصالادی در روابالط
دفاعی امنیتی دو کشور شالناخته شالدند .در حالوزه واگرایالی اقتصالادی نیالز شالاخص «رقابالتهالای
اقتصادی» بیشترین رتبه و شاخص «صنعت توریسم در ترکیه» کمترین رتباله را دارا هسالتند کاله در
حوزه واگرایی روابط دفاعی امنیتی دو کشور عمل میکنند.
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ب -پيشنهادها

 )1به مسئولین دفاعی و اقتصادی کشور توصیه میگالردد بالا پرهیالز از رویكردهالای واگالرا ،از
پرداختن به مسائل اختالفی بین دو کشور بررهیزند.
 )2مسؤولین اقتصادی دو کشور در «رقابت اقتصادی» ،روابط سالم با حفن منالافع دو طالر

را

مدنظر قرار داده و طالرفین ضالمن رعایالت عالدالت در تقسالیم «منالابع آبالی مالرزی ارس و
مازیسو» ،بایستی متانت بیشتری را از خود نشان بدهند.
 )3بر اساس راهبرد پیوند نیازهای دیگران به توانمندی جمهوری اسالمی ایران ،باله مسالؤولین
اقتصادی پیشنهاد میگردد «تثمین انرژی موردنیاز» و «تثمین نیازهالای غالذایی و کشالاورزی»
ترکیه را در اولویت کاری خود در حوزه همگرایی اقتصادی قرار دهند.
 )4با توجه موقعیت ترانزیتی ممتالاز دو کشالور کاله دو قالاره اروپالا و آسالیا را باله هالم متصالل
مینمایند؛ به مسؤولین دو کشور توصیه مالیگالردد ،بسالتر مناسالآ و شالرایط بهتالری بالرای
ترانزیت کاال فراهم آورده و قوانین و مقررات گمرکی بازرگانی را تسهیل نمایند.
 )5دو کشور به نوعی همبستگی و وابستگی متقابل توأم بالا در مشالتر نسالبت باله نیازهالای
اقتصادی خود ،در پیمانهای اقتصادی مشتر داشته و همواره عضوی فعال باشند.
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