
 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش های علوم نظامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(، علمی دوفصلنامه

 98-77ص : 1400 بهار و تابستان، 3، شماره دومسال  

تنش در روابط سیاسی جمهوری اسالمی ایران و  ژئواکونومیکیمنابع 

 جمهوری ترکیه
 2، محمدتقی قدس1زادهدکتر مهدی بزرگ

 05/08/1399: دریافت

 23/12/1399ذیرش: پ   
 چکیده:

عظیم ایجاد شد، رویکرد نگاه به سایر  هایی که پا از انقالب اسالمی در آن تحولییکی از سیاست

ای و جهانی بجای نگاه و وابستگی مطلن به غرب بود. یکی از کشورهای همسایه بازیگران عرصه منطقه

ایران که از نظر ژهواکونومیکی دارای امتیازهای فراوانی بوده، کشور جمهوری ترکیه است. ل ا سؤال 

ز در روابا سیاسی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه منابع ژهواکونومیکی تن»اساسی این است که 

تحلیلی و پیمایشی انجام -ی بوده و به رول توصیفیاتوسعه –این پژوهز از نوع کاربردی  «.کدامند؟

ژهواکونومیکی شناسایی شده و برای  مؤلفههای محتمل در قال  گردیده است. در نهایت تعدادی از تنز

ها چه میزان ای در خصون اینکه هر یک از این تنزن این حوزه پرسشنامهکس  نظر و دیدگاه متخصصی

دهد، تهیه و در اختیار صاح  نظران قرار گرفت. پا از روابا سیاسی دو کشور را تحت شعاع قرار می

 پرداخته شد. SPSSها توسا نرم افزار وتحلیل دادهیهتجزنامه به ی ایالعای حاصل از پرسزآورجمع

هایی وجود ژهواکونومیک تنز مؤلفهدهد در وتحلیل نشان مییهتجزصل از این واکاوی و نتیجه حا 

ین منبع تنز ژهواکونومیکی، رقابت ترمهمداشته و در مجموع شز تنز مورد تریید قرار گرفت. در ادامه 

با  دو کشور جهت نفوذ در بازارهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و مخالفت مشترک ترکیه و آمریکا

آسیای مرکزی از فضای سرزمینی ایران جهت انتقال به اروپا  های عبور خطوط لوله نفت و گازیرح

 مشخص گردید.

 .یاسی، ژهواکونومیک، جمهوری ترکیهروابا ستنز،  منابع ها:دواژهیکل

                                                                        
 .ع() ینحسدانشیار دانشگاه جامع امام  - 1

 .نویسنده مسئول -ع() ینحسمدرس دانشگاه افسری امام  -2 



 1400 هار و تابستانب، 3، شماره دوم، سال پژوهش های علوم نظامیدوفصلنامه علمی  
 

 

76 

 مقدمه

گیری خا مشی سیاست خارجی، مباحث بدون تردید یکی از مت یرهای موهر در شکل

اگرچه امروزه  ای و ابعاد مختلف آن است.سیاست دفاعی هر کشور، محیا منطقه استراتژیک و

گیری سیاسی است، اما نباید فرامول کرد که منافع ترین معیار برای تصمیممنافع ملی کشورها مهم

شود و اغراق نیست اگر تعریف می« هادولت 1قدری یا ظرفیت اقدام»بینانه در ارتباط با ملی واقع

مندی از عوامل و منابع کنند از یرین تحلیل ظرفیت قدری و بهرهود کشورها سعی میگفته ش

بیشتر، به منظور پشتیبانی  5خود زمینه دستیابی به قدری 4و ژهوکالچر 3، ژهواکونومیکی2ژهوپولیتیکی

 الزم از منافع و امنیت ملی خود را فراهم نمایند.

  و ارتقای قدری ملی خود و تالل ها در کساز یرفی دیگر، بدلیل محدودیت دولت

، موجبای تبدیل این منابع، به 6های مختلف برای کس  و اعمال منابع قدریآمیز دولترقابت

ای که توان عمده دستگاه آورد به گونهالمدی را فراهم میهای یویلمنابع مشاجرای و تنز

به منافع حداک ری ملی  ها برای وصولدیپلماسی کشورها معطو( به شناسایی و رفع این تنز

کشورها  7ها، منافع و اهدا( ملیگردد. این مهم کامالً بر رفتار سیاسی، استراتژیخویز می

و  ها ممکن است امنیت ملی، تمامیت ارضی، بقاترهیرگ ار است. به نحوی که غفلت از آن تنز

 موجودیت یک کشور را به خطر اندازد.

ملی و در نهایت حفظ تمامیت ارضی یک کشور، محور بنابراین اگر ترمین منافع و اهدا( 

های داخلی و خارجی حکومت آن است، پا بایستی مبتنی بر گ اریاصلی و اساسی سیاست

ویژه با همسایگان بوده باشد تا در های متقابل بهشناخت دقین منابع تنز ژهواکونومیکی با یر(

رو این پژوهز به دنبال آن د برسد. از اینالمللی و نظام جهانی به خواسته مطلوب خوعرصه بین

است تا ضمن احصاء و برشماری منابع ژهواکونومیکی تنز و مشاجره موجود میان دو کشور، 
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 های مزبور را مورد مطالعه قرار دهد.کارهای ممکن برای کاستن از تنزراه

 

 بیا  مسئله

خز بزرگ کشور یعنی کشوری اوراسیایی است که ب ،ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه

خاورمیانه واقع است و بخز منطقه به اصطالح آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و 

ورهای ایران، جمهوری کش با خاور در ترکیه دارد. قرار بالکانکوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه 

سوریه؛ و در شمال آذربایجان )نخجوان(، ارمنستان و گرجستان؛ در جنوب خاوری با عراق و 

امپراتوری ع مانی در جنگ اول جهانی . است باختری )بخز اروپایی( با بل ارستان و یونان همسایه

از هم پاشید و مورد تهاجم بریتانیا و متحدانز واقع شد. مصطفی کمال پاشا به دلیل سازماندهی 

ری ترکیه را در سال قهرمان ملی ترکیه گردید و توانست جمهو ،مقاومت ملی علیه دول خارجی

جمهوری . ( بر پایه اصل جدایی دین از سیاست بنا کند و ملق  به آتاترک شد1923) 1302

استراتژیک جهان واقع شده و همچنین به  هگاناسالمی ایران به دلیل آنکه در یکی از مناین پنج

 زءود، جو تهدیدای موج 1هاجهانی و نیز چالزای و منطقهلحاظ اهدا(، عالهن و منافع 

کشورهایی است که به شدی نیازمند شناخت کشورهای پیرامونی خویز و دیگر کشورهای مهم 

جمهوری ترکیه از جایگاه و اهمیت  در میان همسایگان ایران،الملل هست. بازیگر صحنة نظام بین

اینکه  کیلومتر مرز مشترک با ایران عالوه بر 499ای برخوردار است. این کشور با دارا بودن ویژه

باشد، دروازه ارتباط دارای خصوصیای ژهوپلیتیکی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی خان خود می

 باشد.زمینی و ترانزیت کاالی بسیاری از کشورهای غرب آسیا از جمله ایران به اروپا می

های آذری زبان و کرد زبان در دو سوی مرزهای کشور ایران و ترکیه با همچنین وجود تبعه

شان، اهمیت ترکیه را به عنوان همسایه غربی ایران دو کای زبانی و فرهنگی و پیشینه تاریخیاشترا

تردید بدون شناخت محیا پیرامونی و نظم و معادالی حاکم بر آن، دستیابی به کند. بیچندان می

غیرممکن و یا در صوری امکان مستلزم سعی و خطای بسیار و اتال(  2اهدا( امنیت و منافع ملی
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مابین دو بنابراین بررسی منابع تنز فی های سنگین و احتماالً جبران ناپ یر خواهد بود؛منابع و هزینه

و یا درگیری  2به تهدید 1هاهای موجود و جلوگیری از تبدیل تنزکشور جهت استفاده از ظرفیت

رای کاستن تواند در اتخاذ تصمیمای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور ما سودمند و بمی

 از تصادمای احتمالی در آینده مفید واقع شود.

ها و مراکز مطالعاتی و در این راستا و برای ترمین این نیاز ضروری، تاکنون برخی سازمان

اند که هر کدام در جای خود های مختلف( انجام دادهتحقیقاتی، کارهای بسیاری )تحت عنوان

ها یافت نشد؛ ل ا ضروری اجرای ین عنوان و شاخص، لیکن پژوهشی علمی با اقابل تقدیر است

مابین دو کشور را احصاء نماید، احسا  شد. این پژوهشی که بتواند منابع ژهواکونومیکی تنز فی

پژوهز در پی احصاء منابع ژهواکونومیکی تنز در روابا دو کشور بوده و آن را از منظر 

 نماید.یبندی منظران و کارشناسان این حوزه اولویتصاح 
 

 اهمیت و ضرورت موضوع:

گونه که به تفصیل در بخز بیان مسئله گ شت، همسایگی کشور جمهوری ترکیه با همان

ایران و اشتراکای عدیده فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ملل دو کشور و اهمیت راهبردی آن کشور 

جمله وجود جمعیت قابل در اراده هژمونیک ایاالی متحده آمریکا در کنار ادله فراوان دیگر، از 

توجه آذری و کرد زبان در دو سوی مرزهای دو کشور و حساسیت اک ریت قابل توجه آنان به 

مقوالی مربوط به نحوه تعامل جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه، سب  شده است روابا 

رجی دو ای برخوردار بوده و ضروری بازخوانی سیاست خاسیاسی بین دو کشور از اهمیت ویژه

 نماید.ای را بیز از پیز نمایان میمابین و همچنین مساهل منطقهکشور در قبال مساهل فی

ای واقع شده است که به دالیل فراوان ج رافیایی، سیاسی و ... کشور ترکیه در منطقه

عراق و سوریه که امروزه کشورهای پیشانی خا مقاومت  بخصون همسایگی با کشورهای ایران،

عالقه بیز از پیز و  بوده و از یرفی دیگر تمایل و 3های جهانی، مورد توجه قدریباشندمی

                                                                        
1- Tensions 

2- Threaten 

3- Global Powers 
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های حاکم بر ترکیه به پیوستن به اتحادیه اروپایی زمینه مساعدی را برای یوالنی مدی دولت

 های غربی جهت پیگیری تمایالی و منافع خود در ترکیه فراهم آورده است.یر(

های اخیر به دنبال و سران آن در سیاستی دیگر در یی سالاز یرفی دیگر، جمهوری ترکیه 

احیای امپراتوری بزرگ ع مانی بوده و به همین دلیل نیز سعی در اعمال اراده خود در منطقه و 

 اند.های وسیعی را بکار بردهبخصون تحوالی اخیر جهان اسالم داشته و در این راستا سرمایه

باشد، با ان که عنصر اصلی مقاومت در دنیای اسالم میاز منظری دیگر، جمهوری اسالمی ایر

رویکرد و سیاست کاهز تنز در قبال همسایگان و اتحاد جهان اسالم در مقابل استکبار، توانسته 

ای و کشورهای اسالمی از های فراوانی در عرصه منطقهاست به حول و قوه الهی موفقیت و کامیابی

دست آورده که این مهم با شیطنت بیگانگان و برخی از  جمله یمن، عراق، سوریه و لبنان به

تفکرای، در درون سران کشور ترکیه سب  القای احسا  خطر برای بعضی از مسئولین این کشور 

 دانند.می جهت دستیابی به اهدا( بلندمدی خود 1شده است که ایران را رقیبی استراتژیک

مابین ی عملی برای ارتقای سطح روابا فیاین مهم، ضروری مطالعه و تحقین و اتخاذ اقداما

آن  های موجود را گوشزد نموده و دلسوزان سیاست خارجی دو کشور را برو کاستن از تنز

های کاهز ها به یراحی یرق و شیوهمابین آندارد که ضمن توجه ویژه به حقاین موجود فیمی

 ی اقدام نمایند.های ژهواکونومیکخصون تنزهای فعال در بین دو کشور بهتنز
 

 پیشینه تحقیق:

 ها:نامهالف( پایا 

 صوری غیرمستقیم با این عنوان ارتباط دارند عبارتند از:هایی که بهنامهبعضی از پایان

ای، رساله جهت اخ  درجه دکتری استراتژی ژهوپلیتیک ترکیه در قبال مسئله منطقه -1
Ph.d دانشجو: محمد جعفر  نما: دکتر حسن کامران،دانشکده ج رافیا دانشگاه تهران، استاد راه

گیری سیاست آیا جهت است از: . سؤال اصلی این رساله عباری1386آجرلو، تدوین شده در سال 
 ای ترکیه تهدیدی بر امنیت ملی ایران است؟منطقه

                                                                        
1  - stratjek 
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ای ترکیه و ترهیر آن بر امنیت ملی ایران، رساله جهت اخ  درجه شناخت سیاست منطقه -2
استاد راهنما: دکتر محمود سریع القلم، دانشجو: ذبیح اهلل  دانشگاه عالی دفاع ملی، Ph.dدکتری 

. سؤال اصلی این رساله عباری است از: آیا 1381ابراهیمی ترکمانی، تدوین شده در سال 
 ای ترکیه تهدیدی بر امنیت ملی ایران است؟گیری سیاست منطقهجهت

، پایان نامه 1990رهیر آن بر امنیت ملی ایران در دهه بررسی روابا ترکیه و اسراهیل و ت -3

جهت اخ  درجه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، استاد راهنما: 
نامه عباری . سؤال اصلی این پایان1383دکتر ملکوتیان، دانشجو: علی اسدیان، تدوین شده در سال 

شود یا کشورهای ترکیه و اسراهیل، امنیت ملی ایران تهدید میاست از: آیا از برقراری روابا بین 
 خیر؟

نامه جهت اخ  ج رافیای امنیتی ترکیه و تهدید نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران، پایان -3
، استاد ع() درجه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک دانشگاه امام حسین

. سؤال اصلی 1379شده در سال دانشجو: مهدی نطاق پور، تدوینراهنما: دکتر غالمرضا محرابی، 
نامه عباری است از: آیا ج رافیای امنیتی ترکیه، تهدید نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران این پایان
 شود؟ چرا و چگونه؟تلقی می

هت نامه جموانع همگرایی بین ایران و ترکیه و ترهیرای آن بر امنیت سیاسی کشور، پایان -4
 اخ  درجه کارشناسی ارشد، دانشکده و پژوهشکده عالی جنگ و علوم دفاعی دانشگاه امام حسین

. سؤال 1391شده در سال ، استاد راهنما: دکتر عبا  مهری، دانشجو: غالمرضا محرابی، تدوینع()
تی بر و چه ترهیرا نامه عباری است از: موانع همگرایی بین ایران و ترکیه چیست؟اصلی این پایان

 امنیت سیاسی کشور دارد؟

 ب( مقاالت:

گرایان در ترکیه و ترهیر آن بر روابا این کشور با جمهوری اسالمی یابی اسالمقدری -1

شماره  المللی،های سیاسی و بینایران، نویسنده: نورالدین اکبری، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت

15 ،1387. 

ه، نویسنده: دکتر قاسم ترابی، ماهنامه ایالعای ساختار و توانمندی نظامی کشور ترکی -2

 .1390، 89راهبردی، سال نهم، شماره 
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 هدف از تحقیق

 برشماری و احصاء منابع تنز ژهواکونومیکی میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه.

 

 تحقیق پرسش

یه منابع ژهواکونومیکی تنز در روابا سیاسی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترک

 کدامند؟

 

 روش تحقیق

باشد و با نظر به نوع ای میتوسعه -با توجه به ماهیت مت یرها، این پژوهز از نوع کاربردی 

 -نظران، رول تحقین، توصیفیمنظور استفاده بهینه از نظرای اندیشمندان و صاح  تحقین و به

ای و به رول کتابخانه تحلیلی و پیمایشی خواهد بود. ابزار و رول گردآوری ایالعای از یرین

سازی مت یرها انجام و آوری اسناد بوده و ایالعای الزم به منظور گویهبرداری و جمعصوری فیز

نظران مورد نامه و مصاحبه با صاح های جامعه آماری از یرین میدانی و با ابزار پرسزگویه

 بررسی قرار گرفت.

 spss ها را با استفاده از نرم افزارها؛ آندهها پا از احصاء و برشماری داشیوه پردازل داده

 ها پرداخته شد.وتحلیل نموده و به بررسی نتایج حاصل از پردازل دادهتجزیه

 

 ادبیات نظری تحقیق

 شناسیمفهوم -1

 ک.مفهوم ژئواکونومی -1-1
مفهوم جدیدی به نام  آمده،پیزاز محققین با توجه به تحوالی  ایعدهاواخر جنگ سرد، 

نظام جهانی نمودند. دالیلی که منجر به تمرکز بر اصطالح  هایتحلیلاکونومیک را وارد عرصه ژهو

 گردید عبارتند از: 1ژهواکونومیک

                                                                        
1- Geoeconomics 
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اصالحای اقتصادی شوروی را مد نظر  که 2از یر( گورباچف 1ه یرح گالسنوستهارا -1

 داد؛میقرار 

ی اقتصادی در صحنه نظام یابی مداوم کشورهای دارنده منابع انرژی و قدراهمیت -2 

 الملل؛بین

 .(239: 1390 ،)زین العابدین انرژیهای جهانی به منابع وابستگی روزافزون قدری -3 

محققین بسیاری به تحقین در زمینه موضوع ژهواکونومیک  80با توجه به دالیل فوق، از دهه 

 اند.اقدام نموده

اخت دستور زبان تجاری ترکید کرده و نیز از جمله کسانی است که به س 3ادوارد لوی واک

(. وی خبر از آمدن 161-160: 1382 ،)موالیی دهدآن را جایگزین منطن تضاد گ شته قرار می

آالی اقتصادی جایگزین اهدا( نظامی که در آن ابزار دادمی 90در دهه  المللیبیننظم جدید 

در صحنه  شانوجودیشخصیت ها برای ت بیت قدری و عنوان وسیله اصلی که دولتشده و به

 استگیرند و این ماهیت ژهواکونومی مورد توجه قرار می کنند،میبه آن ترکید  المللیبین

 .(162 :1382 ،)موالیی

ژهوپولیتیک سنتی در مباحث سرزمینی راهی بر ژهواکونومی اراهه  دکتر عزتی نیز معتقد است:

ایدهولوژی کمونیستی و تفکر توسعه اراضی دهد. فروپاشی شوروی که نمودی از عدم موفقیت می

دهنده این اصل اساسی است که به منافع اقتصادی شهروندان شوروی سابن کمتر توجه بود، نشان

شود. البته، نه به این معنی شده است. در حالی که جایگاه ژهواکونومی، ماوراء این اهدا( تعیین می

یکی از یرق »بلکه به این مفهوم که  ،پلماسی استیا نفوذ دی کشورگشاییکه ژهواکونومی ناشی از 

موقعیت مطلوب  ،تر از همه اینکهمهم«. بخز اقتصادی است ،هادستیابی به کاربرد باالترین مهاری

ای و های هوایی و رایانهاقتصاد جهانی تنها به وسیله پیشرفت و توسعه نسل آینده در سیستم

... ممکن خواهد بود و کماکان در این صحنه افرادی بیوتکنولوژی مواد جدید و خدمای مالی و 

                                                                        
1- Glasnost 
2-  Mikhail Sergeyevich Gorbachev 
3- Edward lutwak 
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های جهانی موفن به کشف یک های جهانی قرار دارند و با ایجاد هماهنگیهستند که در موقعیت

توجه به خطوط تولید دارند و  کسانی هستند که صرفاً هاخوردهشکستاند و الگوی رهبری شده

 ،)عزتی کنندظ تولید اقالم و مواد اولیه توجه میبه حف شان تنهادر صوری گسترل بازارهای ملی

1380 :107.) 

دیدگاه ویژه ژهواکونومیک عباری است از  :نویسدمیدر همین رابطه دکتر مجتهدزاده 

ای یا جهانی در ساختار مطالعه اهرگ اری عوامل یا زیربناهای اقتصادی در محیا کشوری، منطقه

 .(141: 1389 ،)مجتهدزاده هانیجیا  ایمنطقهگیرنده ژهوپلیتیکی شکل

یک ،ایشان حتى معتقدند که جهان کنونی که در حال یی مرحله پست مدرنیستی خود است

به این منظور وی  .دادن ژهوپولیتیک جهانی تعلن داردسره به کارکرد زیربناهای اقتصادی در شکل

پیگیری ایدهولوژی در شونده کنونی، پا از گ شتن از مرحله نظام جهانی دگرگون افزاید:می

 کارکردکه یکسره به  شودمیهای ژهوپولیتیک جهانی، وارد دوران پست مدرن هماوردی

اقتصاد بازار آزاد،  شدنجهانیژهوپولیتیک جهانی تعلن دارد و  دهیشکلزیربناهای اقتصادی در 

 .(141: 1389 ،)مجتهدزاده دهدنظام جهانی پست مدرن را شکل می

 ی.روابط سیاس -1-2

است، از پرکاربردترین عبارای « دیپلماسی»که معادل فارسی عباری « روابا سیاسی»عباری 

سیاسی است که برای مجامع علمی و سیاسی کشور جا افتاده بوده و بدون احسا  لزوم به اراهه 

تعریف واحد، تقریباً همگان از آن، یک استنباط را دارند. لیکن به منظور غنای علمی تحقین، 

، به نقل از کتاب درآمدی بر سیاست خارجی «روابا سیاسی»ف عملیاتی این تحقین از مت یر تعری

روابا سیاسی، عباری است از فن و هنر »جمهوری اسالمی ایران، به این شرح خواهد بود: 

: 1380)ایزدی، « المللگیری از کلیه امکانای در جهت ترمین منافع ملی در صحنه روابا بینبهره

39.) 

 :منابع ژئواکونومیک تنش -2

 ،ها در گرو مسایل ج رافیایی باشدملت -های اقتصادی دولتزمانی که بخز یا تمام قابلیت

های دراز مدی اقتصادی دولتگیرد. در واقع یراحیاقتصاد ج رافیایی یا ژهواکونومیک شکل می

 آوردمشترک به حساب  ها را در شمار منابعتوان آنها در مرزها بر منابعی استوار است که می
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 .(20: 1380 ،پور)کریمی

ضمن تقسیم منابع تنز به سه حوزه « ای بر ایران و همسایگانمقدمه»سپا نویسنده کتاب 

 داند:های ژهواکونومیک میموارد ذیل را در شمار تنز ،ژهواکونومیک، ژهوپولیتیک و ژهو کالچر

 ؛. اختال( نظر در مکان تقسیم آب1

 ؛شوندهایی که وارد چند کشور میه از بخز علیای رودخانه. برداشت گسترد2

 ؛هاهای نفتی آنو میدان هاجزیره. اختال( برسر مالکیت 3

 ؛. اختال( بر سر مساهل کشتیرانی4 

 ؛های فالی قاره، صیدگاه، مناین انحصاری اقتصادی. محدوده5 

کشور  ور از خاکآزاد از یرین عب هایآبحن دسترسی دولت محصور در خشکی به  .6

 .(20: 1380پور، )کریمی همسایه

براسا  آنچه در این بخز که به منظور دستیابی به مبانی نظری متقن از مت یر مستقل تحقین 

محتمل و ممکنه در روابا  ژهواکونومیکهای گ شت و با تعیین مصداق بر موارد احصاهی، تنز

 نمود: بندیدسته گونهاینتوان را می ترکیهسیاسی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 

 رقابت ایران و ترکیه جهت دستیابی به اقتصاد برتر منطقه؛ -1

 رقابت دو کشور جهت نفوذ در بازارهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی؛ -2

های عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای مخالفت مشترک ترکیه و آمریکا با یرح -3

 مرکزی از فضای سرزمینی ایران جهت انتقال به اروپا؛

دخالت ترکیه در ترمین آب رودهای مرزی ار ، ساری جو، جلیک، زوالچای و  -4

 گیرند؛نازلوچای که از خاک ترکیه سرچشمه می

جمله بنزین و گازوهیل از ایران به ترکیه با توجه به اختال( قیمت قاچاق مواد سوختی از  -5

 بسیار زیاد قاچاق احشام از ایران به ترکیه؛

 قاچاق کاالهای غیرمجاز صوتی و تصویری و البسه از ترکیه به ایران؛ -6

خصون جنوب شرق این فعالیت اقتصادی ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترکیه به -6

 این پیرامونی ایران.کشور و من
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 روابط سیاسی -3

امروزه در مطالعه سیاست خارجی کشورها از الگوهای  ی روابط سیاسی.هاافتیره -3-1

به  ییگرایا واقع ییگرابر مبنای دو الگوی آرمان توانیبه عنوان م ال م شود؛یمتعددی استفاده م

از این رو مفاهیمی  .(11: 1365 ،یراحی مدل نظری و عملی سیاست خارجی پرداخت )منصوری

بررسی مورد « ییگراواقع نو»و همچنین « ییرفتارگرا»، «ییگراواقع»، «ییگراآرمان»همچون 

 .گیردیقرار م اجمالی

به عنوان یک رشته مستقل و آزمون  المللینمطالعه روابا ب .گراییپیدایش آرما  -3-2

. جنگ، بسیاری از نظرای مسلا درباره مند آن با جنگ جهانی اول آغاز گردیدجامع و نظام

یلبانه را به تفکری صلح المللیندار کرد و روابا و سیاست بالملل را خدشهدیپلماسی و حقوق بین

و جهان شمول از یرین برقراری نظام امنیت جمعی و ترکید جامعه ملل سوق داد. در این راستا 

 .(36: 1384 ،)قوام یدمسلا گرد المللینبر مطالعای ب 1930و  1920در دو دهه  ییگراآرمان

جمهوری اسالمی  به اعتقاد دکتر دهقانی فیروزآبادی، اگرچه آنچه در سیاست خارجی

، انطباق و همخوانی المللیندر روابا ب ییگراشود با مکت  فکری آرمانخوانده می ییگراآرمان

ها و ارجی ایران در بعضی از دورهتوان برای تحلیل رفتار سیاست خولی از این نظریه می ،ندارد

در دوره ریاست جمهوری خاتمی بهره گرفت « هایرح گفتگوی تمدن»های موضوعی نظیر حوزه

 (20: 1389 ،)دهقانی فیروزآبادی

انسان را به یافتن  ،های ناشی از آنهای بزرگ و خساریجنگیی. گراواقعپیدایش  -3-3

گاهی به اراهه یک الگوی عملی یا یک دیدگاه  ؛دهدهایی برای جلوگیری از جنگ سوق میراه

انجامد و بعضی مواقع در عمل به نظم و رول جدیدی می ،گونه که مورد پ یرل همگان باشدنظام

شود. جنگ جهانی دوم که موج  فروپاشی جامعه ملل، به عنوان جامعه حافظ صلح منجر می

شود. این ای بین دو جنگ نیز محسوب میهگرایی سالنمود شکست آرمان تجلی و گردید، ضمناً

الملل و علمای علوم اجتماعی، نظریه از اساتید حقوق بین شکست باعث گردید که بسیاری

این نظریه  الملل مطرح نمایند.تر مطالعای روابا و مساهل بینرا به عنوان پارادایم عینی «گراییواقع»

 ةدر همان حال به عنوان واکنشی در مقابل نظریهای جلوگیری از جنگ و یافتن راه یکه با انگیز
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ها از ها و ایدهولوژیمانند تمام نظریه ،حاکم بر جهان، بین دو جنگ شکل گرفت ةگرایانآرمان

فوق نیز صالبت و در نتیجه  ییهال مترهر بوده و با ت ییر این اوضاع، نظراوضاع و نیازهای زمانه

 .(35 :1372ی و فالتزگرا(، ترهیر خود را از دست داده است )دوهرت

ای است که مربوط به قرون گرایی، مبین دورهواقع. گرایی کالسیکسنت واقع -3-4

گرایی در شکل کالسیک آن در اهر توسیدید یعنی گ شته تا آغاز جنگ جهانی دوم است. واقع

 اولی)جنگ پلوپونز( هفت قرن پیز از میالد منعکا شده است. در عصر مدرن در اروپا ماکی

اولویت سیاست خارجی(، )لویاتان(، لئوپولدرنک ) )شاهزاده(، کالزویتز )درباره جنگ(، هابز

دلیل وجود دولت( و در آمریکا افرادی مانند کیسینجر، مورگنتا، کنان و در شرق ) کماین

وظیفه دولت حفظ خود  ینترمهم» گوید:منسیو ، شون دزو و کاتیلیا به بحث پرداختند. هگل می

. به نظر ترایچکه سیاست قدری بیان مستند مشیت الهی، جنگ آزمون الهی است که است

 .(78-76: 1386 مشیرزاده،«)کندیها را تعیین مسرنوشت ملت

الملل را در وضعیتی ها باور نداشت. وی روابا بینهابز به امکان ت ییر بنیادین رفتار انسان

می اق بدون شمشیر ایطی، است. در چنین شر کرد که در آن قانون جنگل حاکمیبیعی تلقی می

بزرگ  یگراتواند انسان را حفظ کنند. در اینکه چه کسی نخستین واقعاند که نمیکلماتی اًصرف

گرا میاتفاق نظر وجود ندارد. از نظر دوهرتی، منسیو  و کاتیلیا نخستین واقع ،در تاریخ است

 .(36: 1372فالتز گرا(،  وداند )دوهرتی را میگد. لیکن نیبور، آگوستین را نخستین واقعنباش

وارد  1930گرایی به صوری یک رویکرد نظری از اواخر دهه واقع. گراییواقع -3-5

از سوی رفتارگرایان به چالز  یشناختبه واسطه مسایل روان 1960الملل شد و در دهه عرصه بین

النی این رشته با رفتارگرایی عجین گرایی در این است که برای مدی یوکشیده شد. اهمیت واقع

واقع. (79: 1384دادن به آن نقز بسیار مؤهری داشته است )قوام، در شکل شده است و اصوالً 

 یحکومت یرهای غکنند و سازمانالملل تلقی میدولت را بازیگر اصلی صحنه سیاست بین ،گرایان

( سطح داخلی، در سطح خارجی کنند. دولت بر خالها عمل میدر چارچوب روابا میان دولت

و برای ترمین امنیت و  برندیها در همزیستی به سر مدر یک نظام فاقد اقتدار مرکزی با سایر دولت

ماهیت چنین رقابتی براسا  بازی با حاصل جمع صفر تبیین  پردازند؛یبازار با یکدیگر به رقابت م
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از بین بردن غریزه  اعتقادند که اصوالً  گرایان ضمن ترکید بر منافع ملی بر اینواقع .گرددیم

شود )قوام، ای برای قدری تعریف میکل سیاست مبارزه اصوالً  .یک آرمان است قدری، صرفاً

1384 :80). 

 الملل به عنوان یکی ازهای هانا مورگنتا استاد آمریکایی و آلمانی تبار روابا بیننوشته

ماد عینی مطالعای جهانی شده است. کتاب او تحت ترین نگرایی، بزرگترین یرفداران واقعجدی

الملل به در نزدیک شدن سیاست بین کنندهیینولی تع ،در واقع گام اولیه« سیاست میان ملل»عنوان 

الگوی علوم یبیعی بود. به باور مورگنتا سیاست همانند جامعه مشمول قوانین عینی است که ریشه 

گونه که عینیت قوانین سیاست را قبول دارد، گرایی همانعواق» نویسد:در نهاد بشر دارد. او می

عقالنی را که بتواند این قوانین عینی را هر چند به شکل ناقص و یک جانبه  هاییهامکان توسعه نظر

 .(5-6: 1374 ،مورگنتا«)می پ یرد ،بیان کند

ریای قبلی در اجتماعی و علمی در نقد نظ اییهرفتارگرایی به عنوان نظریی. رفتارگرا -3-6

مند به هگرایی، عالقمطرح گردید. ولی این نظریه نیز همانند واقع 1960و در دهه  1950اواخر دهه 

پیز از جنگ جهانی اول  علمی بود. یسازکردن مت یرها و مدلعلوم اجتماعی، کمی یسازمفهوم

توصیفی فلسفی بهره  های صرفاًدر بررسی تاریخ دیپلماسی از رول نگارانیخسیاستمداران و تار

الملل رفتند و در و پا از جنگ به دنبال اسباب و علل چیستی و چگونگی روابا بین گرفتندیم

از  یریمعطو( به دستیابی به دالیل بروز جنگ و چگونگی جلوگ اًتاین جهت فعالیت خود را عمد

الملل را بی اعتبار آن داشتند. تمرکز بر دستیابی به علل جنگ، رول توصیفی فلسفی مطالعای بین

 ؛الملل جایگزین آن گردیدپوزیتیویسم، به عنوان معرفت غال  مطالعای روابا بین یهاو مفروض

 هاییافتالملل یعنی رهمطالعای و نظریای در روابا بین یهابه نحوی که تا به امروز تمام حوزه

الشعاع خویز اختاری را تحتو مارکسیسم س ییگرایی، رفتارگراگرایی، نوواقعگرایی، آرمانواقع

قرار داده و تمام محافل دانشگاهی و علمی جهان غرب و جهان در حال توسعه را تسخیر کرده 

 (.45-47: 1376است )توسلی، 

به عللی نظیر ورود جنگ  1980گرایی در اوایل دهه در واقع، نوواقع. گرایینو واقع -3-7

و نیز اندیشه ییشرق و غرب در واکنز به رفتارگراسرد به مرحله نوین و رقابت تسلیحاتی میان 
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نو » :نویسدیهای افرایی و موضوع وابستگی متقابل تجدید حیای یافت. دکتر قوام در این رابطه م

عنوان بازیگر اصلی سیاست هگرایی کالسیک نظیر دولت بهای واقعگرایی خیلی از ویژگیواقع

توجهای را به  ولی عمدتاً  ،محوری حفظ نموده -لی الملل و قدری را به صوری مفهوم تحلیبین

)قوام، «کند، نه به واحدهای متشکل آنها معطو( میالمللی دولتمختصای ساختاری نظام بین

1384 :84). 

الملل و ضروری تسری متدها و کنت والتز با ترکید بر مالک و معیار علم بودن سیاست بین

 یدهندالملل باید توضیحلل اعتقاد دارد که نظریه روابا بینالمهای علوم یبیعی به روابا بینرول

: قوانین در نویسدیها به شکلی مختصر و مفید و قابل آزمون باشد. او مقواعد منظم رفتار دولت

، های مطالعاتی و آزمایشگاهی را پشت سر گ ارند. قوانینکه آزمون شودیصورتی ایجاد م

 (.Waltz،10:1979-3) »مانندبه قوی خود باقی میقابل مشاهده هستند و  هاییتواقع

های دیگر گردید. همچنین در این دهه گرایی از هر بابت جایگزین رهیافتبه هر حال نوواقع

شود، تعدادی از الملل از آن به عنوان دهه رفتارگرایی نام برده میکه در مطالعای روابا بین

 المللگ ار رهیافت رفتارگرایی در روابا بینمنطقی بنیانمندی از پوزیتیویسم با بهره پردازانیهنظر

الملل نگرل جدیدی در چارچوب فکری مطالعای حوزه سیاست و روابا بین سازینهو زم هشد

بازتاب روایت آمریکایی  توانیالملل را مگردیدند. رفتارگرایی در حوزه مطالعای روابا بین

تجربی است و مساهل مورد مطالعه و پژوهز  پوزیتیویسم دانست که حاوی فرضیاتی عمدتاً

و بر استفاده از دستاوردهای علوم یبیعی و  دهندیخویز را در یک رابطه علت و معلولی انجام م

 های علمی مطالعهمندی از مفاهیم و رولرفتارگرایی با بهره ،. در واقعورزدیعلوم انسانی ترکید م

کردن آنان الملل و قانونمندهای روابا بینساهل و پدیدهمنسجمی را برای مطالعه و نقد و بررسی م

 (.Knorr،1969:4دهد )یانجام م

 امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرا  -4

ترین ارزل ملی، حفظ موجودیت و بقای هر کشور است. ترین و مهمتردید حیاتیبی

یت ملی و موجودیت و بقای جمهوری اسالمی ایران نیز بر حس  حفظ تمامیت ارضی، حاکم

امنیت به  ؛. مفهوم امنیت ملیگرددیاستقالل و ادامه حیای ملت و نظام جمهوری اسالمی تعریف م

ها از جمله مفاهیم پیچیده و مبهمی است که توجه، وقت و هزینه ترین وظیفه دولتعنوان اصلی
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برخال( سازان و نظامیان به خود اختصان داده است. تصمیم ،زیادی را از سوی سیاستمداران

برخی از موضوعای عینی پیچیده که از نظر مفهومی ساده و روشن هستند، امنیت ملی هم از نظر 

مفهومی و هم از نظر عینیت خارجی دارای ابهام و کدوری است. این ابهام در مفهوم امنیت باعث 

ای دقین ممکن نیست دارای معن که اصالً  یزآمشده است که ولفرز آن را به عنوان یک نماد ابهام

ای است که معانی آلستایر بوکان نیز معتقد امنیت واژه .(25: 1381معرفی کند )افتخاری،  ،باشد

 (.3: 1372بسیاری دارد )هافندرون، 

های اصیل که ناشی از فقر پژوهز آورندیمانده به شمار مبرخی نیز امنیت را مفهومی عق 

به بروز ابهام و چند معنایی شدن امنیت در خصون کالبد شکافی مفهومی امنیت است که منجر 

در این راستا بوزان با معرفی امنیت به عنوان یک مفهوم توسعه  .(16: 1381شده است )افتخاری، 

الملل را در نحوه کاربرد دلیل اصلی عدم گسترل امنیت به م ابه یک مفهوم در روابا بین ،نیافته

توان همچنین به عقیده وی امنیت ملی را نمی .(20: 1378داند )بوزان، ها و مقاالی میآن در کتاب

: 1378توان آن را معین کرد )بوزان، بلکه تنها در مواردی مشخص می ،به یور کلی تعریف کرد

مختلف اراهه شده  پردازانیه(. با این وجود، تعاریف گوناگونی از مفهوم امنیت ملی از سوی نظر6

ست و از ا هابینانه به معنای عدم وجود تهدید علیه ارزلواقععد است. به عقیده ولفرز، امنیت از بُ

والتر لیپمن بر . (49: 1379کید دارد )ماندل، رها تبعد ذهنی بر عدم وجود هرا  از جمله به ارزل

آن است که یک ملت زمانی امنیت دارد که مجبور نباشد منافع مشروع خود را صر( پرهیز از 

: 1374ری لزوم، آن منافع را از یرین جنگ حفظ کند )روشندل، جنگ نماید و قادر باشد در صو

: امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از کندیتعریف م گونهینآشوری امنیت ملی را ا .(11

: 1373تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی یا خاک خود به سر برد )آشوری، 

برای همه مردم و  یرلپ لی را حفظ راه و رول زندگی قابلکالج دفاعی ملی کانادا امنیت م .(39

داند که شامل رهایی از حمله و یا فشار نظامی، مطابن با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می

که برای کیفیت  شودیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبراندازی داخلی و یا نابودی ارزل

 .(13: 1383زندگی ضروری هستند )ربیعی، 

های این پیچیدگی و ابهام در تعریف مفهوم امنیت ملی دو علت دارد: نخست اینکه بررسی

نظری اصلی  هاییشهالملل است که در آن بر سر اندهای فرعی روابا بینامنیت یکی از شاخه
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عناصر هنجاری است که سب   ،اختال( نظر عمیقی وجود دارد. دوم اینکه در قط  مفهوم امنیت

های تجربی روی تعریف واحدی به نتوانند از یرین بررسی گ ارانیاستحلیل گران و سشود تمی

 (.11: 1383توافن برسند )تریف و دیگران، 

رغم تفاوی در مربوط به ادبیای سنتی امنیت بود که علی ،تمام تعاریفی که در باال ذکر شد

 :تعاریف بر چند فرض بنیادی استوار هستند

 ؛شوندعنوان مرجع امنیت مطرح میها و منافع ملی بهو ارزلها ملت -الف( دولت 

 ؛ها و منافع ناشی از خارج از مرزهای ملی استب( تهدیدها بر ضد این ارزل

نیز مستلزم یک پاسخ نظامی می ج( این تهدیدای اغل  دارای ماهیتی نظامی هستند و معموالً

 .باشند
 

 های تحقیقوتحلیل یافتهتجزیه

نامه پرداخته و ضمن نگاشتن های برآمده از پرسزوتحلیل پاسخیهتجزبه در این بخز 

 همچوناستناد نموده و مواردی  spssهای نرم افزار ها در یک نگاه به خروجیجداول فراوانی داده

هایی که از میانگین، انحرا( معیار، معناداری آزمون تی و رتبه میانگین را تبیین و سپا گویه

ناس  و استاندارد برخوردار بودند را مشخص نموده است. در پاسخ به سؤال: سطح معناداری م

« منابع ژهواکونومیکی تنز در روابا سیاسی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه کدامند؟»

 شود که:گونه تحلیل میاین
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 منابع ژهواکونومیکی تنز یر مت به مربوط هایگویه 

 
 ردیف

 

 های منابع ژئواکونومیکی تنششاخص
 

 میانگین
 

انحراف 

 معیار

ی معنادار

 آزمو  تی

رتبه 

 میانگین

 3.41 0.148 1.273 3.32 رقابت ایرا  و ترکیه جهت دستیابی به اقتصاد برتر منطقه 1

 3.51 0.033 1.076 3.41 جهت نفوذ در بازارهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزیرقابت دو کشور  2

 های عبور خطوط لوله نفت و گازمخالفت مشترک ترکیه و آمریکا با طرح 3

 ایرا  جهت انتقال به اروپا آسیای مرکزی از فضای سرزمینی
3.44 1.211 0.041 3.94 

 جلیک، ساری جو، دخالت ترکیه در تأمین آب رودهای مرزی ارس، 4

 گیرندزوالچای و نازلوچای که از خاک ترکیه سرچشمه می
3.35 1.178 0.090 3.57 

 2.87 0.900 1.359 2.97 قاچاق کاالهای غیرمجاز صوتی و تصویری و البسه از ترکیه به ایرا  5

فعالیت اقتصادی ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترکیه بخصوص جنوب  6

 مناطق پیرامونی ایرا  شرق این کشور و
3.38 1.231 0.079 3.69 

 084/0سطح معناداری:  5درجه آزادی:  9.713مقدار آزمو  مربع کای: 

 تنز ژهواکونومیکیمنابع های مربوط به شاخص

 منابع ژئواکونومیکی هایگویه
 زیاد تأثیر متوسط تأثیر کم تأثیر کم خیلی تأثیر

 خیلی تأثیر

 زیاد

تعدا

 د
 تعداد درصد

درص

 د

تعدا

 د

درص

 د

تعدا

 د

درص

 د

تعدا

 د

درص

 د

رقابت ایرا  و ترکیه جهت دستیابی به 

 اقتصاد برتر منطقه
4 11.8 6 17.6 4 11.8 15 44.1 5 14.7 

رقابت دو کشور جهت نفوذ در بازارهای 

 منطقه قفقاز و آسیای مرکزی
1 2.9 6 17.6 11 32.4 10 29.4 6 17.6 

مخالفت مشترک ترکیه و آمریکا با 

 های عبور خطوط لوله نفت و گازطرح

ایرا   آسیای مرکزی از فضای سرزمینی

 جهت انتقال به اروپا

2 5.9 7 20.6 6 17.6 12 35.3 7 20.6 

دخالت ترکیه در تأمین آب رودهای 

زوالچای  جلیک، ساری جو، مرزی ارس،

و نازلوچای که از خاک ترکیه سرچشمه 

 گیرندمی

3 8.8 6 17.6 5 14.7 16 47.1 4 11.8 

قاچاق کاالهای غیرمجاز صوتی و 

 تصویری و البسه از ترکیه به ایرا 
7 20.6 5 14.7 9 26.5 8 23.5 5 14.7 

فعالیت اقتصادی ویژه آمریکا و رژیم 

صهیونیستی در ترکیه بخصوص جنوب 

 شرق این کشور و مناطق پیرامونی ایرا 

3 8.8 5 14.7 9 26.5 10 29.4 7 20.6 
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باشد که از شز منبع تنز احصاء شده در منابع تنز های جدول باال حاکی از این مییافته

رقابت دو کشور جهت  -1ورد تریید قرار گرفت که عبارتند از: ژهواکونومیک، دو منبع تنز م

ی هایرحمخالفت مشترک ترکیه و آمریکا با  -2نفوذ در بازارهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی؛ 

 ایران جهت انتقال به اروپا. عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای مرکزی از فضای سرزمینی
 

 گیرینتیجه

با توجه به نظرای خبرگان و کارشناسان این حوزه که در جامعه  در پاسخ به سؤال تحقین،

ها پرداخته شد، باید عنوان نمود که اوالً از نظر این دسته از کارشناسان منبع تنز در آماری به آن

ژهواکونومیک در رابطه دو کشور وجود داشته و محتمل است و هانیاً از منظر نخبگان،  مؤلفه

در روابا سیاسی دو کشور قرار گرفتند. براسا   72/1رتبه میانگینی  های ژهواکونومیک باتنز

ها یبن نظر خبرگان جامعه آماری پژوهز، منابع بندی آنهای تحقین و اولویتیافته

ژهواکونومیکی تنز در روابا سیاسی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه به ترتی  اولویت 

 عبارتند از:

 در بازارهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی؛ رقابت دو کشور جهت نفوذ -1

های عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای مخالفت مشترک ترکیه و آمریکا با یرح -2

 ایران جهت انتقال به اروپا. مرکزی از فضای سرزمینی

ژهواکونومیک در پرسشنامه نهایی حاهز  مؤلفهتنز بالقوه در  4الزم به ذکر است تعداد 

از نظر خبرگان و  که این مهم به معنای آن است که ارد آزمون تی نشدندمعناداری استاند

ی ااندازهها در رابطه سیاسی دو کشور به کارشناسان جامعه آماری میزان ترهیر این تنز

نیست که قابل توجه باشد و یا تنز بالفعلی را )حداقل در زمان فعلی و با وضعیت 

 آورد. به وجودموجود( 
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 ی محتمل در روابا سیاسی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیههاجدول کلی تنز

 میانگین منابع تنش ردیف های تنشمؤلفه
انحراف 

 معیار

معناداری 

 آزمو  تی

رتبه 

 میانگین

ش
تن

ی 
ها

ک
می
نو
کو
وا
ژئ

 

1 
رقابت دو کشور جهت نفوذ در 

بازارهای منطقه قفقاز و آسیای 

 مرکزی

3.41 1.076 0.033 3.51 

2 

مشترک ترکیه و آمریکا با مخالفت 

یرح های عبور خطوط لوله نفت و 

آسیای مرکزی از فضای  گاز

 ایران جهت انتقال به اروپا سرزمینی

3.44 1.211 0.041 3.94 

 

 پیشنهادات به محققین آینده:

ویژه در وزرای امور خارجه به همراه سپاه تشکیل کارگروه و میز مشترک بین مسئولین امر به -1
شدن ن انقالب اسالمی و سایر نهادهای دخیل در سیاست خارجی جهت نزدیکپاسدارا
 ی اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران؛کارهاراهافکار و 

تالل و پیگیری مسئولین امر جهت بررسی و حل مسئله کردها در کشورهای درگیر با این  -2
 گردد؛ وفصلحلیور ریشه ای مسئله تا این مسئله به

ی مردم ترکیه توسا فضای مجازی و روابا فرهنگی تا روشنگرتالل همه جانبه جهت  -3
جمله کشور ترکیه رابطة خود را حصول و تحقن این هد( که همه کشورهای مسلمان و من

اعم از رابطه سیاسی، اقتصادی و نظامی با رژیم منحو  صهیونیستی به حداقل و در نهایت 
 قطع نمایند؛

های سازی عقاید و خواستآمدهای دیپلماتیک جهت نزدیکوها و رفتافزایز تما  -4
 ها؛جمهوری اسالمی با سیاستمداران و مسئولین ترکیه جهت کاهز تنز

تالل مسئولین امر در وزاری خارجه جهت همراهی ترکیه با جمهوری اسالمی در خصون  -5
 مسئله بیداری اسالمی؛

جهت جلوگیری از برانگیخته شدن احساسای یری مردم منطقه کارگبهروشنگری و  -6
 ترکیستی و همراهی هرچه بیشتر مردم منطقه با اهدا( جمهوری اسالمی؛پان

دادن حقاین اسالم و اینکه اسالم برای همه امور از ای جهت نشانتالل فرهنگی و رسانه -7
ابله با الگوی جمله سیاست و اداره جامعه برنامه دارد به مردم منطقه و جهان اسالم در مق

 گردد.الهیسم که از یر( ترکیه تبلیغ می
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